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بار ديگر مردم زحمتكش كردستان عراق در اعتـراض       
به فقر، عدم پرداخت حقوق هاي خود، دزدي و فساد مالي 
و سياسي دولت اقليم، و عدم تامين ابتدائي ترين نيازهـاي  
كارگران و اقشار زحمتكش جامعه، در اشكال اعتصـاب و    

دامـنـه ايـن      .  ، به ميدان آمـده انـد    ... تظاهرات خياباني و
اعتراضات بخش اعظم شهرهاي كردستان عراق را در بـر  

موفقيت مردم زحمتكش كردستان عـراق و      .  گرفته است
تامين حداقلي از مطالبات بر حق آنها  و ممانعـت از بـه       
كجراه بردن اين اعتراضات توسط احزاب بـورژوايـي، در       
گرو اين است كه كمونيستها، كارگران و رهـبـران آنـهـا،       
آزاديخواهان و برابري طلبان آن جامعه، تجارب تا كنونـي  
خود در جدال و كشمكش با بورژوازي كرد حاكـم را بـه       
خودآگاهي صفوف خود تبديل و تثبيت كنند، در راس ايـن  
تحركات قرار بگيرند و با هوشياري نه تنها موفقيـت آنـرا     
تضمين كنند بلكه و بعالوه موقعيت طبقه كارگر و اقشـار    
زحمتكش جامعه در مقابل بورژوازي حـاكـم را بـهـبـود          

 . بخشند
در كردستان عراق در بيـسـت و     “  دولت كرد” تجربه      

 25پنج سال گذشته، واقعيات بنياديي را كه ما كمونيستها   
سال است ميگوئيم، براي طبقه كارگر و زحـمـتـكـشـان        

واقعياتي كه بايد بر شانه هاي .  كردستان روشن كرده است
آن جنبشي خودآگاه، اجتماعي، موثر و راديكـال را بـراي       

تحوالت روزهاي اخـيـر،     . آينده اي انساني و آزاد برپا كرد
رودررويي مردم به تنگ آمده و نيروهاي نظامي دولتي، به 
خاك و خون كشيده شدن اعتراضات مـردم، آتـش زدن       
مقررات دولتي و نظامي توسط مـردم و در مـتـن آن              
باالگرفتن كشمكش احزاب حاكم، تكرار هزاران باره وقايع 
يك جامعه طبقاتي است كه نمونه آن صدها هزار بـار در    

تاريخ عمر ايـن دولـت و       .  جوامع ديگر تجربه شده است
وقايع مربوط به اين جامعه احكام پايه اي ناسيوناليست ها 

 را براي هزارمين بار باطل ميكنند؛
 
مثل همه “  كردها” جامعه !  با هم برادر نيستند“  كردها”     -

جوامع كالسيك بورژوايي جامعه اي طبـقـاتـي اسـت و         
 3صفحه. .. سرمايه داران و كارگران دو طبقه اصلي آن اند

!كارگران جهان متحد شويد 	

 اعتراضات در كردستان عراق و
 !آنچه بايد از آن آموخت 

 )خط رسمي(بيانيه دفتر كردستان حزب حكمتيست 

بيانيه مجلس بي فايده است، برجام بايد رد شود، دولت به جاي پاسخ به اشكاالت فني منتقدان كلي گويـي  ”      
به .   ، تحصن مخالفين برجام، در مقابل مجلس“ تحصن غيرت” از سخنراني حاج حسين شريعتمداري در “  . ميكند

 مهر 10گزارش رجانيوز جمعه 
متن پيامي از دفتر مقام معظم رهبري به دست من رسيده است قرائت شد و اعالم كرديم كه با توجـه بـه     ”      

صداي شما به مسئوالن رسيد و پيام شما را دريافت :  در اين پيام آمده است كه.  اين پيام اطاعت امر خواهيم كرد
 مهر 11به گزارش سايت مشرق روز “ .ادامه اين تحصن به مصلحت نيست. كردند

 
گروه ” در مجلس، و در واقع تصويب محتواي كامل توافقنامه فروردين ماه “  برجام” به اين ترتيب، با تصويب      

، تـحـصـن شـش روزه         “ كمپين اتمي” با دولت  روحاني در سويس و با پايان يافتن رسمي “  پنج به اضافه يك
هم به پايان رسيد و همراه خود  غيرت و شرافت و اعتبار نماينده ولي فقيـه در مـوسـسـه         “  غيرت عليه برجام” 

 ! كيهان و صفي از ياران صديق نظام، همه تماما  مفت به حراج رفت
شـده  “  خوش خيم” هم شريعتمداري و هم خامنه اي و همه ياران صديق نظام، و بعالوه ياران صديق از نوع      

چون رفسنجاني و روحاني و هم مردم ايران، همه مي دانند و مي دانستند كه اين خط و نشان كشيدن ها و بايـد  
چـرا  .   عليه اين توافقات قرار نيست مانعي در مقابل قرار داد مربوطه بگذارد.. و نبايد ها  و فشار غيرت و شرف و 
صورت گرفته است نه با لبخندها  و عمزه هاي خاتمي و يـا     “   مقام معظم” كه آشتي با غرب به دستور مستقيم 

 ! روحاني“ عقل و شعور”احيانا 
 �هرچند كه امروز مقام معظم در دعواي مجلس و كيهان بر سر نقش موافق يا مخالف او با اين تـوافـقـات          

بگيرد، اين تغيير مهم در صحنه سياست ايران مستقيما توسط او هـدايـت       “  بي طرفي” تالش ميكند كه  ژست 
 . “اصالح طلبان”شده است و نه تحرك و كودتايي از جانب 

تصويب برجام در مجلس و پايان جدال در باال براي به تعويق انداختن آن، و وعده پايان قطعي تحريم هـا،         
بحث و جـدل و        ” پايان دوره انتظار براي .  فاكتورهاي مهمي در رابطه باال و پايين را در جامعه تغيير داده است

و در واقع كش دادن پروسه اجراي عملي آن، عالوه بر اينكه توازن قـوا در مـيـان        “   گفتگو بر سر اين توافقات
گروه بندي هاي حكومتي را تغيير داد و زمينه تسخير مجلس توسط موافقين اين توافقات را فراهم كرد، بعالوه و 

 . مهمتر شرايط مناسبي براي باال گرفتن توقعات پايين براي بهبود وضع اقتصادي را بهمراه دارد
و “  رفقاي كيهان شريعتمداري و ياران صديق نـظـام    “  تحصن غيرت” خط و نشان كشيدن ها و تهديد ها و      

همه و همه براي مقابله با اين تغيير در رابطه باال و  �همراهي ضمني خامنه اي با آنها در عين حمايت از مجلس
 . پايين است

ترشي انداختن طيف كيهان شريعتمداري و ترساندن از حضور مستقيم ياران صديق نـظـام، كـه در مـرام                
شريعتمداري چماق بدستان بسيجي و لباس شخصي پوش هاي مسلح  و باند هاي سياه خودشان است، فقـط و    

ميخواهند بگويند هستند و دندان دارند و به مـوقـع گـاز        .   فقط براي ساكت نگاه داشتن و ترساندن پايين است
 . ميگيرند

اما عالوه بر در ترشي خواباندن  ياران صديق نظام، كه به موقع براي به صحنه آمدن، همه اصالح طلبان و        
پشت سـر آنـهـا      ...  گروه هاي خوش خيم حكومتي در مجلس و در ميان اساتيد دانشگاهها و مراكز ،فرهنگي، و 

طيفي كه قرار است به شـكـل     .  سجده خواهند كرد، طيف ديگري نيز در صحنه براي خدمت گذاري آماده است
ديگري همان وظيفه كيهان شريعتمداري را، يعني ساكت نگاه داشتن پايين و محفوظ نگاه داشتن باال از گـزنـد     

 2صفحه . ...                                                            از طيف توده ـ اكثريت بخوانيد. آن، را انجام دهد

 !برجام 
 ياران صديق و ناصادق نظام

 ثريا شهابي
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شمسي تصور غالـب   70و  60در دهه ” 
حـذف  ” دموكراسي خواهان اين بود كه 

از قدرت سـيـاسـي راه        “  اقتدارگرايان
روندهـاي  .  دموكراسي را هموار مي كند

تغيير در رفـتـار     ” اخير نشان ميدهد كه 
تغيير در منابـع  ” به معناي “  اقتدارگرايان
اتكا به صندوق ” ، به معناي “ قدرت آنان

“ راي به جاي اتكا بر دستگاه رهـبـري    
راه پيشرفت كشور به سوي دمكـراسـي   

مجلسي كـه در آن      .  را هموار مي كند
باشند مجلسي كال “  اصالح طلب” همه 
مجلسي مدبر مجلسي است كـه    .  است

در آن نمايندگان گروه هاي اجتمـاعـي   
بزرگ ائتالف هاي بزرگ و رقابت هاي 

 26فرخ نگـهـدار     “  . بزرگ داشته باشند
 مهر به گزارش روز آن الين

 
دمكراسي ديني و فرخ نـگـهـدار،           

داستان اسفبار زندگي سياسـي طـيـف      
پادويي است كه هرگز به كاخ راه شـان  

شكل ابراز وجود سنت تـوده  .  نمي دهند
ـ اكثريت،  اين روزها باز هم تماشايـي  

طيفي كه بعد از سي و چند سـال  .  است
خوش خدمتي و مديحه سـرايـي بـي        
جيره و مواجب هـنـوز خـودشـان بـه          
مجلس راه داده نشده،  به مردم وعـده    

گـروه هـاي     »دمكراسي  و شـركـت     
! در مجلس را ميدهند «مختلف سياسي

خودشان كه شانس نداشته و ندارند، چه 
اشكالي دارد كه نردبان ترقي ديـگـران   

خـط  ” اينها پس از سرخوردن از !   شوند
و به زور به بيرون و به موقعـيـت   “  امام

پرتاب شدن،  طرفدار خط “  اپوزيسيون” 
امـروز  .   شـدنـد  “  پرزيدنت رفسنجانـي ” 

هم، از خودگذشته،  اميدوارند بـا ادامـه     
پادويي و  تقويت موقعيت رفسنجاني و   
اصالح طلبان، كسي از خانواده سياسـي  

 !  پرزيدنت شان شانس با دوامي بيĤورد
دعواي اخير مجلس و كيهان، دعوا       

بر سر تفسير ايما و  اشارات خامنه اي،   
اخير “  مصوبه” براي مشروعيت دادن به 

و  يا مـجـاز   “  نمايندگان مردم” مجلس 
، كريه “ تحصن غيرت” دانستن اعتراض 

ترين و افراطي ترين چهره اختنـاق در    

رجـوع بـه     .  ايران را به نمايش گذاشت
اجازه مقام معظم رهبري براي طـرح و     
تصويب چيزي در مجلس و براي شروع 

، “ انتقـاد ” و “  اعتراض” و پايان و ميزان 
آنهم نه از پايين و توسط كسانـي كـه     
كمترين ابزاري براي ابراز وجود قانونـي  
ندارند، نه توسط طبقه كارگر و زنـان و    
جواناني كه بيش از سه دهه است كـه    
سهم شان جز فقر و تبعيض و خفقان و 
سركوب نبوده است، بلكه در  ميان خود 
هيئت حاكمه، با همان مـعـيـار هـاي       
بورژوايي و دمكراسي پارلماني، بيش از   

و “  راي” پيش به سـخـره گـرفـتـن            
در جمهوري اسالمي ايـران  “  اعتراض” 

اين ها تك تك .  را به نمايش ميگذارند
خودشان را گردن مـي    “  ناباب” رفقاي 

زنند و سربه نيست ميكنند، تا بتـوانـنـد    
سـرنـوشـت    !  پايين را قتل عام كـنـنـد   

رهبران جنبش سبز، سرنوشت قـطـب     
زاده و بني صدر و خاتمي، و سرنوشـت  
اسفبار خود حـزب تـوده و سـازمـان           
اكثريت، گوياي تحـمـل دمـكـراسـي        
پارلماني در ايران، و گوياي چگـونـگـي    
حل و فصل جدال در صفوف بـخـش     

 . هاي مختلف بورژوازي ايران است
مقابله با حاج سيد حسن شريعتمداري   

و طيف ياران صديق نظام، از مقابله بـا  
امثال فرخ نگهدارها، استايد دانشگاهـي  

غـيـر   ” و نخبگان سياسي و فرهنـگـي     
،  كه مردم را به بـرقـراري     “ دستگاهي

در ايـران حـوالـه      “  دمكراسي اسالمي” 
طيف ياران ناصادق .  ميدهند، جدا نيست

و رياكار نظام، امثال فرخ نگهـدار، بـه     
. اندازه  شريعتمداري به نظام وفا دارنـد   

يكي با .  هريك به شيوه اي و با پرچمي
و ديگري  «غيرت اسالمي»پرچم حفظ 

 !“دمكراسي و صندوق راي”با پرچم 

اين توافقات، بدنبال خود لغو سريـع       
خبـري  .  تحريم ها را به بار نياورده است

لغو هـمـه     .  از گشايش اقتصادي نيست
تحريم ها هم كـه بـه اجـرا درآيـد،            
سرمايه گذاري بلند مـدت و نـجـات          
اقتصاد به ،امنيت، و قبل از هـرچـيـز        

“ امـن ” خاورميانه امن،  و سپس ايران   
تالش جمهـوري اسـالمـي      !   نياز دارد

براي استفاده از كيس سوريه و تبليغـات  

حول ائتالف چهارگانه روسيه، سـوريـه،   
عراق و ايران،  و سرمايه گذاري بر بـن  

همه و هـمـه،       ...  بست هاي تركيه و 
تالشي براي فراهم كردن يك تعادل و 

ارتجاعي، قومي و مـذهـبـي        “  امنيت”
در اين شرايط تضميـن سـاكـت      .  است

نگاه داشتن پايين، و در انتظـار نـگـاه      
داشتن بيشتر محكومين، طبقه كـارگـر،   
زنان و جواناني كه كمترين آينده روشن 
اقتصادي در مقابل خود نمي بـيـنـنـد،       
مهمترين ركن سياست هـمـه يـاران        

 .  صديق و رياكار نظام است
تا آنجايي كه به اكثـريـت مـردم،           

محرومين،  زنان و جوانان و بخصـوص  

طبقه كارگر مربوط ميشود، بايد از ايـن    
نه جهـت  .  مرحله، بسرعت  استفاده كرد

انتظار بيشتر كشيدن، نه جهـت صـبـر      
بيشتر،  كه جهت پيـگـري تـوقـعـات        

امنيـتـي   .   انساني، رفاه، آزادي و امنيت
كه با تضمين بيشتريـن آزادي هـاي       
سياسي، برابري كامل زن و مـرد، و          
بيشترين رفاه طبقه كارگر و محروميـن  
جامعه، توسط محكومين به زور تشكـل  

 .  و اعتراض خود، تامين ميشود
اما كليد اين امنيت هم در دسـت           

هيچ كدام از ياران صديق يا كـم تـر       
اسالم و اسالميت و .  صادق نظام نيست

را همه تـمـامـا      ...  دشمني با آمريكا و 
حراج كرده اند بلكه سرمايه و نظـام را    

نظام اقتصادي ايران، تنهـا  .  نجات دهند
و تنها يك نسخه نجات بخش دارد، و   

 . آن اقتصاد سوسياليستي است

 ...برجام  

ی وری اسال سم!                                               گ   یا و ده باد   !ز

 امنيت؛
 بخشي از منشور رفاه، آزادي و امنيت مردم ايران

 
رفاه و آزادي بدون احساس امنيت، بدون زندگي در شرايطي امن، كه در آن شهرونـدان در         

هراس از فقر،  جنگ و تخريب، و بدون هراس از  بدتر شدن اوضاع، به هر سـرنـوشـتـي كـه        
 . سرمايه براي آنها رقم ميزند تسليم نشوند، ممكن نيست

بدون احساس امنيت و برخورداري از امنيتي سالم و انقالبي، كه در دل آن  شـهـرونـدان            
اين حكم امـروز  .  بتوانند  رفاه  و آزادي را تجربه كنند، تحقق مطالبات برحق مردم ممكن نيست

بخصوص، در شرايطي كه جهان سراسر به ميدان تعرض تروريسم دولتي و غيردولتي تـبـديـل    
حزب كمونيست كارگري ـ حكمتيست مدافع بـرچـيـدن    .  شده است، بيش از پيش صدق ميكند

ارتش و نيروهاي مسلح حرفه اي، انحالل ارتش و سپاه پاسداران و نيز كليـه سـازمـان هـاي         
 .  نظامي و انتظامي و جاسوسي و اطالعاتي مخفي است

ـ حزب حكمتيست دفاع و امنيت را وظيفه نيروي مسلح مردم، متشكل در كمـيـتـه هـاي            
محل كار و زيست، مبتي بر آموزش نظامي عمومي و شركت همگاني در امـور انـتـظـامـي و          

 .   دفاعي، و جايگزين آن با ارتش حرفه اي و مافوق مردم ميداند
ـ حزب حكمتيست براي فراهم كردن شرايط دفاع، مسلح و غيرمسلح، عالوه بر كـمـيـتـه            

 .  هاي محل كار و زيست، براي شكل گيري گارد آزادي، مسلح و غير مسلح، فعاليت ميكند
 :  ـ با اين وجود مادام كه نيرويهاي مسلح وجود دارند موازين زير بايد برقرار گردند     

هر فرد نظامي حق دارد   .  ـ اطاعت بي چون و چراي پايين از باال در نيروهاي مسلح لغو شود 1
از اجراي دستوراتي كه به نظر او با قوانين كشور در تناقض باشد يا با اصول انساني و وجـدانـي   

 .  وي مغايرت داشته باشد امتناع كند
ـ هر كس حق دارد از شركت در جنگ و يا هر فعاليت نظامي كه با اصول اعتقادات وي مغاير 2

 .  است، امتناع كند
ـ نيروهاي انتظامي بايد در حين ماموريت و انجام وظيفه، اونيفورم نظامي خـود را بـه تـن           3

 .  داشته باشند و اسلحه خود را به نحوي حمل كنند كه ديده شود
ـ  تشكيل نيروي مسلح فاقد اونيفورم و يا انجام ماموريت بعنوان پليس مسلح در لباس سيويل 4

 .  ممنوع است
 ـ لغو ديپلماسي سري  5
 ـ ممنوعيت ورود كشور به پيمان هاي ضد مردمي، نظامي،  سلطه طلبانه و سركوبگرانه 6
ـ ممنوعيت گسترش ميليتاريسم، دخالت نظامي ميليتاريستي در كشورهاي منطقه، ممنوعـيـت   7

 .مسلح كردن دسته هاي قومي و مذهبي 
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رابطه اين دو طبقه چيـزي جـز يـك        
كشمكش دائم بر سر منافع طـبـقـاتـي     

سرمايه داران امـرشـان     .  متضاد نيست
استثمار و ثروت اندوزي است، و در اين 
راه خون كارگر و زحمتكش كرد را در     

 .شيشه ميكنند
 
مانند تمام دولت هاي “  كرد” دولت     -

موجود در دنياي امروز سرمـايـه داري،     
. دولت سرمايه داران و طبقه حاكم است

اين دولت تنها در مقابل رفـع مـوانـع        
سوداندوزي سرمايه داران مسئول اسـت  

بي پاسخ گذاشتن مطالبات توده .  و بس
ستمديده از طرف اين دولـت، نـه از         
جوهر بد و شيطاني حاكـمـان، كـه از        
تعهد آن به تامين منافع طبقه خويش و 
قبول مسئوليت در برابر منافع سرمـايـه   

تبلـيـغـات شـيـادانـه         .  داران كرد است
ناسيوناليستي كه اين دولت را چتر بـاال  

معرفي ميكنند، امروز “  كردها” سر همه 
جلو چشمان همه ما ماهيت دروغـيـن     

 .خود را نشان ميدهد
 
خودمختاري، خودگرداني، فدرالي و يا   -

استقالل، اشكال متنوعي از تـنـظـيـم       
رابطه بورژوازي كرد و احـزاب آن بـا       
دولت مركزي براي سهم بري از قدرت 

هيچكدام از اينها بطور در خـود      .  است
شامل حق و حقوقي بـراي كـارگـر و        

تنها سود حاكـمـيـت    .  زحمتكش نيست
بورژوازي كرد بر كردستان اين است كه 
بورژوازي كرد ديگر قادر به تـحـمـيـق     
كارگر و زحمتكش به اسم كرد نميشود، 
ديگر با باد زدن نفاق قومـي بـه نـام        

نميتـوانـد كـارگـران       “  عرب” و “  كرد” 
نميتواند با اتكـا  .  كردستان را فريب دهد

به هويت كاذب قومي مـيـان طـبـقـه        
. كارگرعراق نفاق و دشمني ايجاد كـنـد  

امروز در كردستان عراق با سـهـولـت      
بيشتري ميشود طبقه كارگر را قانع كرد 
كه منفعت او و سرمايه دار كرد از هـم    
جداست، دشمن طبقاتي هم اند و آب     

شان در يك جوي رفتني نـيـسـت و        
جنبش و صف و حزب شان هم بايد از   

 .سرمايه داران جدا باشد
 
امروز سهم كارگران در جامعه اي كه   -

، “ سني” و “  تركمن” ، “ كرد” ، “ عرب” به 
، تقسيم شـده اسـت، جـز        ... و“  شيعه” 

امـروز  .  استثمار و بي حقوقي نـيـسـت     
جواب بورژوازي حاكم در بـخـشـهـاي     

، “ عـرب ” مختلف عراق به طبقه كارگر   
... و“  شيعـه ” ، “ سني” ، “ تركمن” ، “ كرد” 

كه براي رفاه و آزادي و عليه فسـاد و      
. اختناق  به ميدان آمده است يكي است

فريب، سركوب، شقاوت، بيرحمي عليـه  
اين طبقه نقطه اشتراك دولت مركـزي  

 .در عراق و دولت اقليم است
 
امروز كارگران و اقشار زحـمـتـكـش       -

جامعه در كل عراق عليه فـقـر و بـي        
حقوقي از بغداد و بصره تا سليمانـيـه و     

در مقابل طبقه حاكم دست به ...  اربيل و
ايجاد همبسـتـگـي و      .  اعتراض زده اند

اعالم حمايت كارگران و معترضيـن در    
اين جدال و در دفاع از يـك زنـدگـي      
انساني، قدمي مـهـم و ضـروري در          
شكستن هويتهاي كاذب و ضد كارگري 

است كه چـنـديـن      “  مذهبي” و “  ملي” 
دهه است با اشاعه آن، كل طبقه كارگر 
عراق و مردم شرافتمند و زحمتكش آن 
جامعه را در خدمت مـنـافـع زمـيـنـي         

در مقابل هـم    “  كرد و عرب” بورژوازي 
 .قرار داده اند

 
سال حاكميت بورژوازي كرد بـر   25   -

كردستان عراق، به طبـقـه كـارگـر و         
محرومان آن جامعـه نشـان داد كـه           

خرافه است، همانطوريـكـه   “  ملت كرد” 
ملت عراق، ملت ايران، ملت تركـيـه و     
امريكا و اسرائيل و هر جاي ديگر دنـيـا   

اگر منافع مسعود بارزاني و .  خرافه است
جالل طالباني و صدها مـيـلـيـاردر و         
ميليونر كرد با منافع كارگر در كردستان 
يكي نيست، اگر هيچ رابطـه اي جـز       
حاكم و محكوم بين آنها متصور نيست، 

ادعاي ناسيوناليستي مبني بر اشـتـراك   
منافع اين دو طبقه يك شيادي سياسي 

اگر يك طرف تمام ثروت جامعـه  .  است
و نعمات مادي آنرا در اختـيـار دارد و       
طرف ديگر براي نان و آب داد ميزند و   

“ كـرد ” پاسخ را با گلوله از بـورژواي        
حاكم تـحـويـل مـيـگـيـرد، ادعـاي             
ناسيوناليستي مبني بر بـرادري هـمـه        

، يك حقه بازي در روز روشـن  “ كردها” 
 .است

 
تمام احزاب طبقه حاكمه خود را بـه    - 

مـعـرفـي    “  مـلـت  ” عنوان نماينده تمام 
دليل اين كار ساده است؛ اگـر    .  ميكنند

جنبش ها و احزاب و جـبـهـه هـاي           
سياسي سرمايه داران با همان عنـاويـن   
طبقاتي و واقعي خودشان مي بـود، بـه     
عنوان اقليتي ناچيز قادر بـه كـنـتـرل         

نمي “  ملت” جامعه و اعمال حاكميت بر 
بودند و در مقابل شان طبقه كـارگـري   
صف مي بست كه يك روزه از صحنـه  

احزاب بـورژوازي    .  جاروي شان ميكرد
كرد هم براي فريب و سربازگـيـري از     
كارگران و توده ستمديده در كردستـان،  
حزب شان را حزب آنها، و جـنـبـش و      
جبهه و دولت ايدآل شان را هم هميـن  

 .ميدهند“ كرد”عنوان همگاني 
 
پارلمان كردستان هم، پوشـالـي يـا        - 

واقعي، مانند تمام پارلمان هاي عـالـم،   
محل رفع و رجوع درد و مـرگ مـردم     
زحمتكش نيست، بلكه محل مذاكـرات  
حاكمان براي چگونگي اعمال سلطه بر 

شكل پارلماني حاكمـيـت،   .  جامعه است
در بهترين حالت خود، شكل حاكمـيـت   

در ايـن    .  سرمايه داران بر جامعه اسـت 
سيستم، نمايندگان هر چند سال يكبـار  
به ضرب تبليغات و صـرف پـول و           
مهندسي اذهان، انتخاب و اداره جامعـه  
را به دست ميگيرند و به سليقه خـود و    
طبق منافع طبقاتي و سـيـاسـي خـود       
قانون وضع ميكنند و عليه توده ميليوني 
انتخاب كنندگان شان دسـتـور صـادر      
ميكنند، بدون اينكه قابل عزل و نصـب  

در مـقـابـل ايـن         .  مستقيم بـاشـنـد     
بوروكراسي، شكل حاكميت كـارگـر و     
زحمتكش نه پارلماني كه شورايي است 
و نمايندگان شوراي مركـزي هـر آن       
توسط انتخاب كنندگان قابل عـزل و      

در حاليـكـه تـمـام احـزاب          .  نصب اند
بورژوايي كـردسـتـان عـراق درگـيـر           
كشمكش بر سر منـافـع سـيـاسـي و          
اقتصادي خويش اند و در پارلمان شـان  
براي هم شمشير مي كشنـد، طـبـقـه       
كارگر و توده ميليوني زحـمـتـكـشـان        
ميتوانند اراده كنند و با دور زدن دم و     
دستگاه بورژواها شوراهاي خود را ايجاد 
و دولت شورايي خويش را بـه جـاي         

 .پارلمان سرمايه داران تشكيل دهند
 
الزمه ايجاد دولت شوراها و اعمـال     - 

حاكميت شورايي و اداره جامعه طـبـق     
منافع اكثريت جامعه، سازماندهي يـك    
جنبش كارگري و كمونيـسـتـي قـوي       

براي اين كار، كارگر بـه حـزب       .  است
خود نياز دارد، به جنبش خود نياز دارد،   
به سازمان هاي متعدد مـتـشـكـل از         

طبقه سرمايه دار   .  صفوف خود نياز دارد
صدها سال است كه ادبيات و تاريـخ و    
جنبش و دولت و شيوه هاي حاكمـيـت   
خود را در ذهن ميليوني جامعـه جـاي     

جنبش خود را جنبش همـه،  .  داده است
حزب خود را حزب همه و تـاريـخ و         
دولت خود را تاريخ و دولت هـم نـام       
نهاده است، هزاران كتاب و فـيـلـم و        
داستان برايش نوشته است، شبانـه روز    

ميدهد، و سـيـسـتـم         “  ملت” به خورد 
آموزشي و تبليغات و ميديـاي حـاكـم      
توليد و بازتوليد روزانه آنرا، و مهنـدسـي   
ذهن و فكر هر روزه مردم كـارگـر و       

 .زحتمتكش را تامين ميكنند
 
امروز بيشتر از هر زماني زمينه گـره      -

زدن مبارزه كارگر در سليمانيه و هوليـر  
براي بهبود زندگي و رفاه تا مبارزه براي 
آزادي و امنيت ، براي كـوتـاه كـردن        
دست باندهاي ارتجاعي قومي و مذهبي 

 به مبارزه كارگر در ... و 

ت   ل او ب  و  ه کار    !درت 

 ...بيانيه دفتر كردستان حزب 
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كمونيستـهـا   .  بغداد و بصره فراهم است
ميتوانند مبشر اين همسرنوشتي و اتحاد 

امروز طبقه كارگر در كردسـتـان   .  باشند
عراق بيشتر از هر زماني بـه حـزب و       
جنبش خودش براي متحـد شـدن در       

 .نياز دارد...... كارخانه و محله و 
ايجاد يك جنبش مستقل، يك حـزب    
قدرتمند كمونيستي،جايگزينـي فـوري     
دولت و پارلمان كارتوني كردستـان بـا     

شوراهاي مردم و قدرت واقعي همـيـن   
امروز كارگر و زحمتكش يـك تـالش     
هركولي كمونيسـت هـا، آگـاهـي و           
روشنبيني آنها، اراده اي مصـمـم و           

 .شهامت سياسي آنها را ميخواهد
در غيبت چـنـيـن كـاري، مـردم               

معترض دير يا زود به خانه فـرسـتـاده      
ميشوند و در بهترين حالت مثـل دوره    
سابق كه ابزار راي جنبش ارتـجـاعـي      

در انتخابات شدند، اين بار )  تغيير( گوران

هم فريب ميخورند و سوخت دم تـوپ    
شـرط  .  عده ديگري را تامين ميكـنـنـد   

موفقيت كارگران و مردم زحـمـتـكـش     
كردستان عراق در همين اعـتـراضـات      
امروزشان و تامين حداقلي از مطالـبـات   
بر حق آنها در گرو پا پيش گـذاشـتـن      
كمونيستها به عنوان نمايندگان واقعي و 

پـا     �روشن و بي توهم طبقه كـارگـر    
پيش گذاشتن كارگران آگاه و رهـبـران   

 25كارگري است كه حداقل از تجارب   

سال گذشته حاكميت بورژواي كـرد و    
كشمكش خود و اقشار زحمتكش درس 
گرفته است و افق ديگري را در مقابـل  
خود و طبقه اش و در مقابل كل جامعه 

 .ميگذارد
  

دفتر كردستان حزب كمونيست  
 )خط رسمي(حكمتيست  -كارگري
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 رفاه؛
 )“منشور رفاه، آزادي و امنيت مردم ايران”بخشي از (

 
رفاه، فراغت، تفريح، آسايش و امنيت، حق حيات و مصونيت جسمي و روحي فـرد    - 

از هر نوع تعرض ابتدايي ترين حق و از ضروريات زندگي متعارف در جامعه امـروزي  
براي تامين رفاه در اولين قدم مطالبات فوري زير را، كه بسرعت قابل تامـيـن   .  است

 .  است، بايد به نيرو و قدرت متحد و متشكل خود تحميل كرد
 ـ تعيين حداقل دستمزد،  توسط نمايندگان كارگران 
 ـ باال رفتن اتوماتيك حداقل دستمزد به تناسب تورم

 ) روز شش ساعته 5(ساعت كار در هفته  30ـ برقرار فوري حداكثر 
 ـ تعطيلي دو روز متوالي در هفته  

 سال  16ـ پرداخت بيمه بيكاري معادل حداقل دستمزد به همه افراد فاقد شغل باالي 
 سال  16ـ ممنوعيت كار حرفه اي براي كودكان و نوجوانان زير 

 55ـ پرداخت بيمه بازنشستگي دولتي، معادل حداقل دستمزد به همه افـراد بـاالي       
 سالي كه فاقد حقوق بازنشستگي هستند 

ـ حق برخورداري از كليه امكانات جامعه امروزي براي مصون داشتن فرد از صدمـات  
ارايه خدمـات  .   و بيماري ها، حق برخورداري از امكانات بهداشتي و درماني در جامعه

 رايگان پزشكي و آموزشي و فرهنگي
ـ تضمين استاندارد باالي زندگي كودكان و نوجوانان، تضمين رفاه و سـعـادت هـر       

 .  كودك، مستقل از وضعيت خانوادگي، با جامعه است
نمانيدگان مـجـلـس، شـهـرداران،          ( ـ تعيين حقوق مقامات سياسي و اداري كشور  

 .  برابر با مزد متوسط كارگر.....) استانداران، فرمانداران، قضات دادگاهها و
از .  ـ در جهان امروز رفاه بدون احترام به محيط زيست و حفاظت از آن، عملي نيست

اين رو حق برخورداري از يك محيط زيست امن و سالم، حـق بـي چـون چـراي           
 .همگان است

حزب كمونيست كارگري ـ حكمتيست، بعنوان نيروي پيشرو كارگران در 
ايران، بعنوان نيروي پيشرو جنبش رهايي زن و جنبش اسالم زدايي در 
ايران، بعنوان نيروي پيشرو همه آزاديخواهان و برابري طلبان، رئوس 

اصلى حقوق مسلم و انكارناپذير كارگران و محرومين ايران را، كه نهايتا 
يك قيام توده اي به رهبري طبقه كارگر و حزب كمونيست اش ضامن 

 . تحقق آنهاست، به صراحت اعالم مينمايد
مبارزه ما براي برابري، رفع تبعيض و رفاه جزء الينفك مبارزه وسيع تر و 
اساسي ما براي شكل دادن به انقالب اجتماعي و برقراري جامعه برابر و 

مبارزه اي كه سرنگوني جمهوري اسالمي ايران،  . آزاد كمونيستي است
 . اولين  شرط پيشروي و پيروزي آن است

ما  مردم محروم ايران را به برافراشتن پرچم اين اهداف انقالبى، در برابر 
جمهورى اسالمى و هر نيروى مدافع استثمار و استبداد، و براي مقابله با 

 . گسترش فقر و نا امني و محروميت، فراميخوانيم

دم ” ه، آزادی و ا  ور ر
ان رید“ ا ت  د  !  را 
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