
اعتصاب دوباره كارگران معدن بافق،  حمايت وسيع مردم بافق از اعتصابيون، تير خالصي بر پيكر  دولـت  
اين حركت و همه اعتراضات كارگري كه در جريان است، اعـالم    . جمهوري اسالمي است“ اميد و اعتدال”

اعالم آگاهـي  !  اين واقعيت است كه طبقه كارگر بيشتر از اين به بورژوازي و نمايندگان آن فرصت نميدهد
بر اين واقعيت است كه ادعاهاي دهان پركن  گشايش اقتصادي براي طبقه كارگر در چارچوب جمهـوري  

و مهم تر اينكه طبقه كارگر همچنان به دنبال راهي ديگر براي بهبود زندگي خود، بـه  !  اسالمي، پوچ است
 . نيروي خود، است

مشكل امروز جمهوري اسالمي با اعتصابيون بافق نه با مضمون مطالبات آنها، كه اعالم رسمي اين حـكـم   
گسترش اين تقابـل  “  ! انتظار بس است” كارگران به بورژوازي ايران و نمايندگان آن در حاكيمت است، كه 

 3صفحه . ...  و سرايت آن به بخشهاي ديگر طبقه كارگر كابوس واقعي جمهوري اسالمي است

حسن آذين نماينده مجلس اسالمي  كه خـود را      
نماينده مردم رفسنجان مي نـامـد، در مـجـلـس          
اسالمي  به تبليغات كـثـيـف، بـي شـرمـانـه و              
نژادپرستانه اي عليه كارگران افغاني مقيم منطـقـه   

 . دست زده است
 

 : اين نماينده نژآد پرست گفته است
با توجه به اينكه حضور افاغنه در بيشتر شـهـرهـا    ” 

هاي غيرمجاز به شهرستان  ممنوع شده اغلب افغاني
اند و ضمن اشغال بسياري از  رفسنجان هجوم آورده

هاي شغلي مشكالت اجتماعي فـراوانـي از        فرصت
هـاي     هاي غيرقانوني، اشغـال تـخـت      جمله ازدواج

هاي آموزشي را در پـي داشـتـه         درماني و كالس
 ! تف به اين بي شرمي“  .است

 
اين فاشيست اسالمي، همـچـنـيـن كـارگـران و           
مهاجرين افغاني را به انجام جـرم و جـنـايـت و           
ازجمله جمع آوري كمك براي داعش متهم كـرده  

چه بي شرمي اي باالتر از اين  است، كساني .  است
را كه خود از طالبان و جنگ قومي و مذهـبـي در     
افغانستان فرار كرده اند را به همكاري و حمايت از   

 ! طالبان ديگري  چون داعش متهم كرد
 

جالب است، حكومتـي كـه كـرور كـرور بـراي              
سازماندهي جريانات ارتجاعي مذهبي و تروريستـي  
از لبنان و فلسطين تا عراق و ديگر نقاط جهـان و    

براي گله ي حزب اهللا و مزدوران خانگي جمهـوري  
اسالمي از كيسه ي مردم خرج مي كند، نمايـنـده   
مجلس اش كارگران افغاني و خانواده هـايشـان را     
بعنوان كساني كه آمده اند و از مدارس و امكـانـات   
پزشكي و شغلي مملكت استفاده مي كنند، مـورد    

 . حمله نژاد پرستانه قرار مي دهد
 

شرايط كار و زندگي كارگران افغاني براي هر انسان 
ايـن كـارگـران      .  شرافتمندي در ايران روشن است

سخت ترين كار را با كم ترين دستمزد انجام مـي    
آنها اغلب توان كرايه كردن اطاقـي را هـم       .  دهند

ندارند و چه بسا روي كارتن ها و در خيابان ها مي 
كارگران افغاني بعنوان مهاجر و پنـاهـنـده    .  خوابند

فاقد هر گونه حقوق اجتماعي و حمايت انساني از   
 4صفحه . ...  جانب دولت هستند

ی    ت ت  حک
)خط رسمي(حكمتيست   -حزب كمونيست كارگري       
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ستون  سر 

در نـوار    “  بس دائم آتش” در توافق 
ماه اوت به امضـاء     26غزه كه روز 

 -1:  طرفين رسيد، به اين ترتـيـب  
بورژوازي عرب در قامت السيسي و 

اي    در مقام داور و قدرت منطـقـه  
جايگاه بـرتـر     -2عرض اندام كرد، 

 -3و باالخره   !  اسرائيل بر باد رفت
مسئله تشكيـل دولـت سـكـوالر         
فلسطين بار ديگر به پشت صحنـه  

 ! رانده شد
ضرورت حفـظ مـقـام بـرتـر            -1

اسرائيل در خاورميانه با يكه تـازي  
آمريكا و غرب در دوران جـنـگ       
سرد، سال ها بورژوازي عرب را بـه  

و مطـيـع غـرب،      “  عقب ماندگي” 
. محكوم و در سايه نگه داشته بـود 

ساختاري كه اجازه داده بـود كـه     
هاي طوالني، مشـكـالت      طي سال
اجـتـمـاعـي،  حـتـي             اقتصادي،
هاي غرب با شوروي سابق  درگيري

سفيد و دول غربـي در     توسط كاخ
“ بحران فـلـسـطـيـن       ” قلب آنچه 

خواندند به اصطالح حل و فصل  مي
غربي “  پيروزي دموكراسي” با .  شود

بر قطب رقيب، نـقـش كـلـيـدي        
خاورميانه و بالطبع اسرائيل بـراي    

دسترسي .  غرب رو به افول گذاشت
تـوسـعـه و      ” جهان عرب به كانال 

اقـتـصـادي      -سياسي   “  شكوفايي
جهان متمدن، كه در هاله اي از     
ابهام بود با عروج مجدد بـورژوازي  
عرب و سهم خواهي برابر با غرب و 

 2صفحه . ...   آمريكا همراه شد

 !تبليغات كثيف نژادپرستانه
 مظفر محمدي

 فواد عبداللهي 
 غزه؛ “ آتش بس”

يك بر صفر بنفع 
 !السيسي

 !مرعوب نميشويم
 )خط رسمي(اطالعيه حزب حكمتيست 

 ٣٠ 

 )خط رسمي(دفتر كردستان حزب حكمتيست 

اعتراض مردم مبارز 
سنندج عليه داعش و 

 4صفحه سلفي گري  



 
اين سرنگوني ناتو اي كه قرار بود صدور دوباره 

و “  مادام الـعـمـر   ” دموكراسي، روساي جمهور 
را كه همگي از قضاي روزگار دست “  ديكتاتور” 

نشانده و نوكر خودشان بودند سرنگون كرده و 
بـيـن   “  انتخـابـات آزاد    ” را در برابر “  ملت ها” 

طاعون و وبا قرار دهد، امروز با عقب نشيـنـي   
آمريكا از خاورميانه و انـزواي اسـرائـيـل در         
منطقه و همزمان با سهم خـواهـي بـورژوازي      

در اين اوضـاع، بـراي     .  عرب همراه شده است
بورژوازي غرب، ديگر هويت اسرائيل، خود بـه  
معضلي بر سر كاهش فشار بورژوازي عرب در   
موازنه اي بمراتب مهمتر بين رقابت با روسيـه  

كاريكاتور جنگ بـا    .  و چين تبديل شده است
و قتل عام مردم بيـدفـاع غـزه بـا         “  حماس” 

دستور فاشيستي به نام نتانياهو در واقـع بـر       
متن از دست رفتن آن جايگاه واالي هميشگي 
از جانب دست راستي ترين مـحـافـل دولـت       
اسرائيل و تزلزل در صفوف مدافعين غربي آن   
و بالطبع عواقب انزوايي است كـه امـروز بـه        

خالصه كردن اين .  اسرائيل تحميل شده است
بحران گسترده از جانب هيئت حاكمه اسرائيل 
و رسانه هاي غربي كه به صراحت از راس هرم 

مي شد، به تونل ها و تحركات حمـاس  “  اداره”
و عباس در قاعده هرم، بيشتر به آماده خـوري  

امروز راس اين .  ايدئولوژيك مي ماند تا تحليل
هرم را بورژوازي عرب با رياست دولـت مصـر     
. فتح كرده؛ قاعده اما بحال خود بـاقـي اسـت     

السيسي در راس بورژوازي بزرگ مصر پس از   
طي كردن دوره بحران حكومتي خود، اينـبـار   
بعنوان نماينده بورژوازي عرب در مـنـطـقـه،       
.  موقعيت از دست رفته خويش را احـيـا كـرد     

كشتار مردم غزه امكاني به بورژوازي مصر داد   
تا بعنوان نماينده قدرتمند دنياي عرب قد علم 

 . كند
ايـدئـولـوژيـك و       !  دولت اسرائيل بـاخـت    -2

جناح قوم پـرسـت در نـوك        .  سياسي باخت
هيئت حاكمه آن، سينه ها چاك كرد تا نقـش  
حماس و ايران را بعنوان محور شر بـه خـورد     

تالشي كه به  حكم شرايط .  افكار عمومي دهد
مادي امروز جهان و منطقه محكوم به شكست 

بر خالف پروپاگانـداي جـنـگـي دولـت          .  بود
اسرائيل بر متن حمله به غزه، دولت ايران بـار  

و دخالت “  مسئله فلسطين” ديگر نشان داد كه 
اش در آن تاريخا چيزي نبوده جـز گـرفـتـن       
امتياز از غرب و آمريكا؛ امروز نياز حياتي ايران 
به غرب، در حقيقت دخالت ارتجاع اسـالمـي     
حاكم بر ايران در آينده فلسطـيـن را غـالف        
كرده؛ تجزيه و تالشي اردوي ارتجاع اسـالمـي   
به شيعه و سني در اوضاع خاورميانه نيز، خود 
گواه محدود كردن ميدان مانور يكپارچه ايـن    

اما پشت پـرده  .  نيرو در قواره گذشته آن است

تبليغات جنگي و گردنه بگيري آشكار دولـت    
اسرائيل عليه مردم فلسطين، مقابله با سـهـم     
خواهي و عرض اندام بورژوازي عرب بر مـتـن   

مردم بيگنـاه غـزه     .  اوضاع امروز خوابيده است
در اين دوره، تاوان هيبـت از دسـت رفـتـه           

هيبت مـحـكـوم بـه         .  اسرائيل را پرداخته اند
هزيمتي كه بر متن شرايط و ضـرورت هـاي       
اجتناب ناپذيري بنا شده كه مدتهاست مـهـر     
خود را بر چهارچوب ژئوپلتيك جهان معاصر و 

و “  دائـم    آتش بس   ” .  خاورميانه كوبيده است
كشيدن لگام هيئت حاكمه اسرائيـل تـوسـط      

السيسي پاي اين توافق، نشان داد   “  گاد فادر” 
كه هيچ درجه از جنون و قصاوت عليه مـردم    
فلسطين نميتواند موقعيـت مـمـتـاز ديـروز          
اسرائيل در مقابل بورژوازي عرب در خاورميانه 

بعالوه اينكه، ماحصل جـنـون و     .  را باز گرداند
فاشيسم فشرده در هيئت حاكمه اسرائيل تنها 
به مردم نوار غزه و فلسطين محدود نـمـانـده      
بلكه در افكار عمومي، به نفرت از صهيونيسـم  

اعتراض به  راست حـاكـم در ايـن        .  دامن زد
كشور، محكوم كردن صهيونـيـسـم هـيـئـت         
حاكمه اسرائيل از طرف بشريـت آزاديـخـواه،      

 -اي بود كه ابعاد انزواي سيـاسـي      زمين لرزه
مهم نيـسـت   .  ايدئولوژيك اسرائيل را نشان داد

المللي همچون ناتو و آقـاي   مراجع ارتجاع بين
از نـظـر افـكـار       .  چه ميگويند“  بان كي مون” 

عمومي دنيا اسرائيل بازنده سياسي اين جنگ 
صهيونيسم هيچ زماني مانند امـروز نـه       .  بود

فقط مشروعيت خود در حـملـه بـه مـردم           
فلسطين كه حاكميت خود در اسرائيـل را از      

 . دست نداده بود
از هم اكنون تتمه اين جريان ارتـجـاعـي در      
ميان بخش وسيعي از خود جامعه اسرائيل رو   
به اضمحالل دارد؛ اما همه اينها هنوز كـافـي     

اين راست بايد در يك جدال سيـاسـي   .  نيست
داخلي از سوسياليسم و طـبـقـه كـارگـر و            
سكوالريسم در خود اسرائيـل بـطـور قـطـع          

اين نبرد هنوز شـروع نشـده       .  شكست بخورد
 .است

“ تشكيل دولت مستقل فلـسـطـيـن    ” و اما   -3
طعمه احياي موقعيت دولت مصـر بـعـنـوان       

دولتـي  .  نماينده بورژوازي عرب در منطقه شد
كه اينبار مستقال پايه هاي حكومت نـظـامـي    

براي غرب بلـكـه   “  نوكري” خود را نه بر پاشنه 
بر خاكستر يك انقالب توده اي عليه مبارك و 
در دل هزيمت آقايي آمريكا و دول غربـي بـر     
منطقه شكل داده است؛ دولتي كه از مـنـظـر    
بورژوازي عرب، ناصر ديگري را در آشيان بـه    
بيضه نشسته است و در اوضاع سـيـاه امـروز        
منطقه توانسته منـافـع بـورژوازي مصـر را           

در نتـيـجـه،    .  همچنان مصون و پاسداري كند
كه در قـفـاي آن         “  آتش بس” بازيگران اين 

نشسته اند يا متخصص سركوب بهار عرب انـد  
. يا كارچاق كن و كارشناس تخريب جـامـعـه     

صلح واقعي و تشكيل دولت مستقل فلسطيـن  
تنها با كنار زدن كمپ اين مرتجعـيـن و بـه        
رهبري آزاديخواهان در منطقه امكـان پـذيـر      

دولت سكوالري كه انترناسيونـالـيـسـم     .  است
كارگر و برابري طلبي عميق مردم مـنـطـقـه       

چنين دولتي بدون هژمـونـي   .  ضامن آن باشد
سياسي افق سوسياليستي چه در اسرائـيـل و     

 . فلسطين و چه در مصر، حاصل نمي شود

ت   ٢  ٣٠حک
 ...آتش بس 

طاق زدن به شيوه 
 !ناسيوناليسم كرد

 
رويدادهاي اخير در كردستان عراق، قتل عام 
و آوارگي مردم شنگـال در بـرابـر هـجـوم            
وحشيانه داعش، عمق تباني ناسيوناليسم كرد 

اگـر  .  با اين نيروي سياه را به نمايش گذاشت
ناسيوناليسم كرد قرار است حـيـات يـابـد،         

اگر سران اين جنبش .  داعش بايد فعال بماند
كه تا ديروز در كريدورهاي وزارت خـارجـه       
آمريكا، ايران، عراق و تركيه، پالس و جـوك    
سر زبان ها بودند،  از قرار معلوم امروز بايد از 

 . نو تطهير شوند
الـهـاشـمـي و طـريـقـه             اگر عالوي و طارق

ها براي اشغـال   نقشبنديه، در تباني با داعشي
برخي شهرها و روسـتـاهـاي عـراق دسـت          

هم در “  اقليمي  -داعش كردي ” داشتند، يك 
، مردم را گوشـت دم    “ داعش عربي” تباني با 

“ مصلحـتـي  ” .  كرد“  مصلحت ملت كرد” توپ 
، شنگال را بـا  “ مقاومت” كه قرار بود تحت نام 

كه مردم را بـه  “  مصلحتي” .  كركوك طاق زند
اميد كمك آمريكا و اروپا و ايران و تـركـيـه      
خوش بين، و در انتظار فاجعه نگـه داشـتـه      

 . است
اين آن موقعيتي است كه احزاب و جريانـات  
ناسيوناليست كرد در ايران را ذوق زده كـرده  

مـردم  ” و بخود جسارت مي دهـنـد جـاي          
نشسته و مستقل از اينكه چه مي “  كردستان

گويند و چكار مي كننـد صـاحـب مـادرزاد         
و صاحب عزادار مصائب آنـهـا     “  ملت” مبارزه 

بيش از دو دهه هماهـنـگـي    .  محسوب شوند
منطقه اي، افزايش تنش و تفـرقـه قـومـي،       
تالش براي تحميل واگرايي سياسي، و نهايتـا  
استحكام بخشيدن به دولت اقليم از طـريـق     
بي حقوقي و سركوب عريان مردم زحمتكش 
جامعه كردستان بكمك دستگـاه امـنـيـتـي        

در كنار چپاول گمركات، و ساخـت  “  آسايش”
و پاخت با دول همسايه، از جمله كاركردهاي 

 . مشكوك در اين منطقه است
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سم یا و ده باد  ی                                          ز وری اسال  گ  

 
كشـيـدن   .  اين تقابل بايد فوري سركوب ميشد

پاي گارد ضد شورش به معدن، دسـتـگـيـري     
كارگران، امنيتي كردن فضاي شهر، تالش در   
بوجود آوردن فضاي رعب و وحشت يكي بعـد  

ناچار  شدنـد گـارد     .  از ديگري شكست خورد
دسـتـگـيـري     .  ويژه را از معدن بيرون بكشنـد 

كارگران نه تنها كارگران بافق را وادار به عقـب  
نشيني نكرد كه برعكس خانواده دسـتـگـيـر       
شدگان و مردم شهر را هم وارد ايـن جـدال       

خانواده دستگير شدگان، فرماندار شهر را .  كرد
در دفترش زنداني كردند و خـواهـان آزادي         

. شـدنـد  )  گـروگـانـهـايشـان     ( دستگير شدگان 
عليرغم تالش جمهوري اسالمي هنوز تجـمـع   

. مردم براي آزادي دستگير شدگان ادامه دارد  
مدير عامل شركت سنگ آهن، مجـبـور شـد      

! از كـارگـران نـدارد     “  شكايتي” اعالم كند كه 
مدير عامل گناه دستگيري كارگران و كشيدن 
پاي يگان ويژه به معدن را به گردن هـيـئـت      
مديره انداخت و مجبور شدند خزعبالتي چون 

گارد ضد شورش را نه براي سركوب كه براي ” 
ايجاد محيطي آرام براي مذاكره به معدن برده 

 . را تحويل كارگران بدهند“ اند
و به اين ترتيب باز هم دستگـاه سـركـوب و        

در مقابل پـنـج     “  اميد و اعتدال” ارعاب دولت 
روشـن  .  هزار كارگر معدن بافق به زانو در آمـد 

شد كه در مقابل يك حركت توده اي و وسيع، 
فـلـج   ...  دستگاه سركوب و اوباش يگان ويژه و 

تا همين جا  كارگران بافق در چشـم      .   است
جامعه  و هم طبقه اي هايشان، پيـروز شـده     

اين هراس از كارگران اعتصابي بافق اسـت  .  اند
كه  ضرورت سركوب از راه دريـگـري را در         

تـا بـه     .  دستور كار جمهوري اسالمي ميگذارد
كمك ساير ابزارهاي حاكميت و سركوب خود، 
تالش كند كه اين حركت عظيم كـارگـري را     

پس از عقيـم مـانـدن      .  كنترل و خاموش كند
تالش هاي هئيت مديره و مديرعامل و  گـارد  
ضدشورش و يگان ويژه، پس از استـفـامـت و      
پايداري كارگران و خانواه هايشـان و تصـرف       
تمام فضاي اعتراضي شهـر، و پـس از بـي            
خاصيت شدن انواع و اقسام وعده و وعـيـدهـا،    
در مقابل اين اعتراض براي بـهـبـود زنـدگـي        

امـنـيـت    “ كارگران،  آخرين كارت رژيم يعنـي 
 . ، به بازي گرفته ميشود“نظام

آخرين حربه جمهوري اسالمي امنيتي كـردن  
اين مبارزه، پاپوش سياسي و پرونده امنـيـتـي    
درست كردن براي كارگران بافق و از ايـن راه    
ايزوله كردن، تنها گذاشتن كارگران بـافـق و       

 .  تحميل يك عقب نشيني به آنان بود
به سياق هـمـيـشـگـي      “  اميد و اعتدال” دولت 

جمهوري اسالمي كه در مقـابـل هـرتـحـرك        
جدي براي اندك بهبودي در زندگي، با  چماق 
وابستگي به اپوزيسيون و پـرونـده سـيـاسـي        
امنيتي براي فعالين كارگري به جـنـگ آنـان      

در .   را رو ميكـنـد  “  امنيت نظام” ميرود، كارت 
، ابتـدا  “ دست به عصا” اين زمينه البته از ترس 

از شايعه پراكني چندين سايـت پـرو دولـت        
تا زمين زير پايشـان  .   اعتدال،  شروع كرده اند

تا اگر در اين مورد هم تودهني !   را تست كنند
نخورند،  مانند كارگران هفت تـپـه بـرايشـان       
حكم دادگاه با اتهام روشـن هـمـكـاري بـا            
اپوزيسيون و پول گرفتن از دولتهاي بـيـگـانـه     

زيرجلكي و از كنار بر اين حركت .   صادر كنند

مهر ارتباط با سازمانهاي اپوزيسيون و بـرانـداز   
زدند تا راه را براي  پيشروي گنديـده تـريـن      
نمايندگان خودگمارده در شورا اسالمي شهر و 

از طـرف    “  وكالـت ” باز كنند تا به ...  مجلس و 
كارگران اعتصابي مراسم مهوع وفاداري از نظام 

نفس نياز به خريدن مشروعيت و   .  براه اندازند
مقبوليت نظام نزد كارگران از اين طريق، خود 
گواهي بر رابطه دولت و جمـهـوري اسـالمـي       
ايران با طبقه كارگر و ميزان اعتبار و مقبوليت 

اعمال فشار امنيتي بـر    .  آن نزد كارگران است
كارگران اعتصابي براي گرفتن اعالم وفـاداري    
به نظام، سند بي اعتباري نظام و دولت اعتدال 

كفش و كـاله كـردن         .  آن نزد كارگران است
بـه  ” نمايندگان مجلس و شورا اسالمي شهر،    

از طرف كارگران اعتصابي و با مجـيـز   “  وكالت
گويي از جمهوري اسالمي قرار است كارگـران  
بافق را زير پرچم نمايندگان مجلس و شـوراي  
اسالمي به اعالم وفاداري به جمهوري اسالمـي  

قرار است توجه كارگـر را از قـدرت         .  بكشاند
متشكل خود در محيط كار و زيست خود، بـه    
انواع رجوع به نهادهاي قانوني و درون رژيمـي  

و در تـوافـق بـا          “  قـانـونـي   ” براي اعتراض   
 .دستگاههاي رژيم بكشانند

. پرونده سازي عليه كارگـران تـازگـي نـدارد        
جمهوري اسالمي و وزارت اطالعاتش  با همين 
پرونده سازي به مقابله با كارگران هفت تپه و   

تحت نام ارتباط بـا    .   شركت واحد دست زدند
بيگانگان و گرفتن امكانات و پول از كشورهاي 
خارجي كارگران هفت تپه و شركت واحـد را    

تالش ميكنند كه بـه ايـن     .  روانه زندان كردند
طريق جلوي فروريزي سد توهم بـه بـهـبـود       
اقتصادي طبقه كارگر، و در مقابل كارگراني كه 
براي بهبود وضع زندگي به نيـروي خـود بـه        

و در مقابل سرايـت  .  ميدان آمده اند، را بگيرند
آن به ساير بخش هاي طبقـه كـارگـر، سـد         

اعالم شكـايـت كـارگـران بـافـق از             !  ببندند
جريانات، سايتها و اشخاصي كه پرونده سـازي  
را شروع كرده اند تودهـنـي بـه جـمـهـوري           
اسالمي و طرفداران دولت اعـتـدال روحـانـي       

كارگران بافق اعالم كـردنـد مـرعـوب         .  است
پرونده سازي عليه كارگـران بـافـق      !  نميشويم

فقط و فقط  نشانه هراس از قدرت متـشـكـل    
كارگر و سياستي نقشه مند و برنـامـه ريـزي      
شده عليه كل طبقه كارگر و هر نوع اعـتـراض   
بر حق و عليه هر نوع آزاديخـواهـي در ايـن        
جامعه است و به همين عنـوان بـايـد مـورد         
اعتراض طبقه كارگر و مردم آزاديـخـواه قـرار      

 .  بگيرد
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 ...مرعوب نميشويم 

“ پيشرفـت ” واقعيت اين است كه اين           
ناسيوناليسم كرد، محصول پادويي در بارگـاه  
پنتاگون و چانه زني با دول مرتجع منـطـقـه    

اينها ابزار توجيه لشكركشي آمريكـا و    .  است
جرياني كه از قول يـك  .  ناتو به عراق بوده اند

ملت محروم و بر متن تباهي جامعه عراق، هر 
روز در صفحه تلويزيونها حمايت خـود را از      
ميليتاريسم غرب ابراز كرده؛ با آن همسـاز و    
هم جهت شده و به مصيبت ملـت ديـگـري      

اينها تاريخا ابـزار ايـجـاد        .   لبخند زده است
شكاف قومي اند؛ شكافي كه بـجـرم تـالش        
براي پر كردن آن كمونيست هـاي زيـادي       

حمايت از كـاخ  .  جان خودشان را گذاشته اند
سفيد و در اردوي آمريكا قرار گـرفـتـن، آن      
افتخاري است كه اين جنبش و سران اش به 
آن مي بالند و لكه ننگـي اسـت كـه يـك           

شـرم آور    .  كمونيست بدامن اينها مي بيـنـد  
است كه اينبار، بر متن بدبختي مـردم مـي       

شنگال را دو     .  خواهند به نان و نوايي برسند
دستي تحويل داعش دادند، نظاره گر قـتـل     
عام مردم بي دفاع در شنگال ماندند و بعد از   
آنكه گند مسأله درآمد داعيه مبارزه با داعش 

 . را، آنهم زير سايه عمو سام دارند
ترديدي نيست كه سرنوشت امروز كردستـان  
عراق بر حال و هواي كردستان ايـران هـم       

اما براي نيرويي كـه امـروز     .  تاثير گذار است
ميخواهد براي آزادي و برابري بجنگد، پـاك    
كردن توليدات پنتاگون و در راس آن داعـش  
حياتي است؛ سازمان دادن مقاومت نـظـامـي    
مردمي، امروز تنها راه مقابله با طـرح هـاي       
. ارتجاعي براي آينده عراق و خاورميانه اسـت 

سازمان دادن اين مقاومت و  جنگ اما كاري 
است كه تنها از يك نيروي كـمـونـيـسـتـي،       

 .مترقي و سوسياليستي ساخته است
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وید د  ھان  ان   !کار
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شهريور دهها نفر از جوانان و  6امروز پنجشنبه 
فعالـيـن   ” مردم مبارز شهر سنندج به فراخوان 

در خيابـان  “ ضد جنگ و خشونت شهر سنندج
ناصر خسرو گرد آمدند و عليه داعش و سلفـي  
گري و در دفاع از قربانيان خشونت در عراق و 

 . فلسطين و سوريه دست به اعتراض زدند
امـروز  ” :  در متن اين فـراخـوان آمـده اسـت        

خاورميانه را جنگ و خشونت فرا گرفته اسـت  
در يك سو نيروي فوق ارتجاعي و جنايتكـاري  
همچون داعش سر ميبرد و بازار بردگي به راه   
مي اندازد و از سويي ديگر رژيم ضـد بشـري     

خطر جنگ و .  اسرائيل كشتار و قت عام ميكند
خشونت هر روز بيشتر جان انسانها را تهـديـد   

در :  مردم شريف و آزاديخواه سـنـنـدج   .  ميكند
راستاي اعتراض به اين وضعيت و حمايـت از    
قربانيان، عليه جنگ و خشونت و عليه ارتجـاع  
در منطقه از شما دعوت به عمل مي آوريم در   

 “.حركتي اعتراضي به ما بپيونديد
جوانان و شركت كننـدگـان ضـمـن حـمـل           
پالكارتهايي با سردادن شعارهايي عليه جنگ و 
جنايت در منطقه  توجه مردم را به خود جلب 

مضامين پالكارتها و شعارهاي اين .  كرده بودند
مرگ بر ارتجاع، مرگ :  آكسيون از اين قرار بود

بر داعش، مرگ بر سلفي، بياد بيĤوريد ايـنـجـا    
يادتان ميدهيم به چـه آتشـي       !  سنندج است
از قربانيان جنگ و تـروريسـم     !  دست زده ايد

دفاع ميكنيم، تمامي طرحهاي ارتجاعي بـراي    
آينده منطقه را محـكـوم مـيـكـنـيـم و يـا               

 .سوسياليسم يا بربريت
 
نيروهاي امنيتي و موتور سواران گـارد ويـژه      

بعداز ظهر خيابانهاي ناصـر   4سركوب از ساعت
خسرو و فردوسي را قرق كرده و مردم را مورد 

تظاهر كنندگان با .  سؤال و جواب قرار ميدادند
هوشياري كامل نيروهاي خود را به خـيـابـان      

بهمن، منتقل كرده و از      6اصلي شهر، خيابان
آنجا تظاهرات خود را شروع و تا مقابل دادگـاه  

 .انقالب ادامه دادند
 

فعالين ضد جنگ و خشونت در سنندج ضمـن  
دفاع از آوارگان و قربانيان جنـگ داعـش در       
عراق، از قربانيان جنگ در فلسطين و سـوريـه   
كه امروز به همت مدياي دست راستـي و در      
خدمت اهداف جنايتكارانه دولتهاي غـربـي و     
دولتهاي مرتجع منطقه سكوت شـده اسـت،       

 .حمايت كردند
 

دفتر كردستان حزب حكمتيـسـت از مـردم        
مبارز شهر سنندج و شـهـرهـاي ديـگـر در            
كردستان كه در ايـن مـدت عـالوه بـر راه             

انداختن اعتراضات عليه داعش و سلفي گري و 
محكوميت جنايات آنها در عـراق و سـوريـه،        
براي آوراگان دست به جمع آوري كمـكـهـاي    

ما يك .  زدند صميمانه حمايت ميكند...  مالي و
بار ديگر تاكيد مـيـكـنـيـم كـه داعـش در              

مقابله با داعش و پـاك      .  همسايگي شما است
كردن محل كار و زندگي از اين جانيـان و از      
داعشهاي كردستان كه به نام سلفي فعـالـيـت    
ميكنند، در گرو بسيج عمومي مردم، در گـرو    
تنگ كردن فضاي شهر و مـحـالت بـر هـر           
ارتجاعي است كه دست به تحريكات مذهبي و 

بايد كاري كرد كه مـرتـجـعـيـن      .  قومي ميزند
سلفي، قوم پرستان و محركيـن نـفـاق كـور         
مذهبي، كساني كه امنيت و آسايش جامعه را   
به خطر مي اندازند، كساني كه عليه زنـان و      
عليه فضاي آزاد و انساني و متمدن دست بـه    
تحريكات مذهبي و قومي ميزنـنـد، احسـاس      

 .امنيت نكنند
 

 )خط رسمي(دفتر كردستان حزب حكمتيست
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حكمتيست هفتگي را بخوانيد و آنرا وسيعا 
 . توزيع كنيد

 
ما قبال هم بارها شاهد حمالت و اتـهـامـات        

از جـانـب     ...  كثيف از جمله تجاوز، دزدي و     
دستگاه هاي دولتي و امنـيـتـي جـمـهـوري         
اسالمي عليه كارگران و مهاجرين افغاني بـوده  

 . ايم
دولتمردان اسالمي تالش بي شرمانه ي زيادي 
كرده اند كه ميان كارگران ايراني و هم طبقـه  

تـا ديـروز     .  هاي افغاني شان تفرقه ايجاد كنند
اين كارگران باعث بيكاري در مملكت بودند و   
دزد و مجرم و امروز با اسـتـفـاده از دارو و            
مدارس جاي ديگران را تنگ كـرده و بـراي         

و هر بار !  داعش هم كمك مالي جمع مي كنند
به اين بهانه هاي بي شـرمـانـه گـروه گـروه          
كارگران افغاني را با خانواده هـايشـان و بـا          
 دستان خالي به جهنم افغانستان برگردانده اند 

 
عليرغم اين تبليغات و تمـهـيـدات كـثـيـف،         

كارگران افغاني در مناطق مختلف ايران و در     
ميان كارگران و زحمتكشان و خانوادهايشان از 
احترام و حمايت انساني بيدريغ برخوردار بوده 

مهاجرين افغاني سال ها است در مـيـان       .  اند
مردم شهرها و مناطق ايران زندگي مي كننـد،  
رابطه دوستانه، رفيقانه و سرنوشت مشتركي را 
تجربه كرده و زندگي مشترك تشكيـل دانـده     
اند، چيزي كه نماينده ي مرتجع و نژاد پرست 
مجلس اسالمي ان را ازدواج غيرقانـونـي مـي      

تبليغات نژادپرستانه ي حسـن آذيـن       . .  نامد
زمينه ي  تعرض ديگر دولت  به كـارگـران و     
مهاجرين افغان  در رفسنجان و ديگرمناطق را 

 .فراهم مي آورد
 

حمالت واتهامات نژادپرستانه ي حسن آذيـن    
نمايده مجلس اسالمي و همپالگـي هـايشـان       

. يك تعرض بي شرمانه و غير قابل قبول اسـت 
كارگران افغاني بمثابه هم سرنوشتـان و هـم       

طبقه اي هاي ما  سزاوار بيشترين حمايت  و   
اين نوكـر  .  احترام  و برخورد برابر و انساني اند

سرمايه داران يك معذرت خواهي به كارگـران  
افغاني و طبقه كارگر و مردم آزاديخواه ايـران    

بايد با تمام نيرو از كـارگـران و     .  بدهكار است
مردم جنگ زده و بي خانـمـان و فـراري از          
جهنم افغانستان در مقابل حمـالت وتـعـرض      

 !مزدوران جمهوري اسالمي، حمايت كرد
 

. كارگران افغاني جزيي از طبقه كارگر ايران اند
گرداني از لشكر طبقه كارگر عليـه سـرمـايـه       
. داران و نژادپرستاني چون حسن آذيـن انـد      

كارگران افغاني و خانواده هايشات در مـقـابـل    
نژآدپرستان جمهوري اسالمي به حمايت هـم    
طبقه اي هاي خود و به حمايت همه انسانهاي 
شريف و آزاديخواه در شهرها و مناطق ايـران    

اين حمايت يك وظيفه ي طبقاتـي  .  نيازمندند
 . و انساني است

 ...تبليغات كثيف  

 )خط رسمي(دفتر كردستان حزب حكمتيست 

اعتراض مردم مبارز 
سنندج عليه داعش و 

 سلفي گري


