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د و د  ھان  ان  !کار  

 سر ستون

"٢٠٠٠ ژوئيه سال ١٤ طی برنامه ای از پيش آمده و توافق شده با "  اتحاديه ميهنی کردستان عراق 
جمهوری اسالمی ايران، دست به تعرض نظامی همه جانبه ای عليه حزب کمونيست کارگری عراق در 

 نفر از اعضا و کادرهای حزب کمونيست کارگری عراق و ايران جان ٥در اين حمله .  شهر سليمانيه زد
اتحاديه ميهنی مدتی .  اين برنامه مشترک توسط نوشيروان مصطفی جانشين وقت طالبانی اجرا شد.  باختند

ضرورت بيرون بردن "پيش از تعرض نظامی خود، دست به تهديد، پروپاگاند و بهانه گيری پوچ مبنی بر 
از شهر و سرانجام دست به قطع آب، برق، تلفن و محاصره نظامی دفاتر "  دفاتر احزاب و نيروهای مسلح

 ژوئيه با نيروی نظامی زيادی دست به حمله نظامی ١٤نهايتا روز .  حزب کمونيست کارگری عراق زدند
در جريان اين .  دفاتر حزب کمونيست کارگری عراق زدند که با مقاومت همه جانبه رفقا روبرو شدند

سرانجام عصر آن .  جنگ رفيق اميد نيک بين کادر حزب ما مورد اثابت گلوله قرار گرفت و جان باخت
روز و در جريان مذاکره هيئت حزب کمونيست کارگری عراق با نوشيروان مصطفی، تفنگچی های 
اتحاديه ميهنی بدور از هر نوع پرنسيبی، ماشين حاوی پنج رفيق حزب کمونيست کارگری عراق را مورد 
حمله قرار ميدهند که در اين جريان رفقا دمحم مصطفی، رفيق لطيف، ابراهيم دمحم رستم معروف به هاوکار 
جان می بازند و رفيق عبدالباسط محسن معروف به شيخ عبدل که از اين حمله جان سالم بدر برده و اسير 

آنها بعد از اين جنايت با نظامی کردن فضای شهر .  ميشود، توسط مزدوران اتحاديه ميهنی تيرباران ميشود
سليمانيه مانع هر نوع مراسمی برای رفقای جانباخته شدند و مدتها قبرستان شهر به محل تجمع اوباشان 

 .مسلح آنها برای ممانعت از تجمع خانواده جانباختان و مردم معترض شد
 

  

  سال بعد از ژوئيه سياه١٧
  رفيق كمونيست٥به ياد  

 خالد حاج محمدي

 

پس ازچند دهه اعمال شديدترين فشارهای همه 
جانبه، بيحقوقی مطلق، سرکوب کوچکترين 
اعتراض برای دستيابی بهبودی در معيشت دهها 
ميليون انسان، تحميل شديدترين درجه از استثمار 
و فقر و بيکاری، اينبار الريجانی، رئيس مجلس، 

در مرکز "  عدالت برای مردم"فرموده است که 
سياست های اقتصادی و اجتماعی رژيم بوده و از 

نظام های "آنجا که چنين سياستهايی بر پايه 
آزادی و اختيار "است، به سلب "  سوسياليستی

رئيس مجلس، با آب و تابی !  انجاميده است"  مردم
اسالمی، با اتکا به آمارهای رسمی داخلی و 
خارجی، سعی کرده تا ضرورت تغيير اين سياست 

را ثابت کند و بر اهميت دخيل "  سوسياليستی"
و باالخره .  کردن عوامل بازار آزاد تاکيد کند

اظهار داشته است که در صورت بوقوع پيوستن 
آزادی فکر "ملغمه ای از اين دو سياست رسمی،  

در جامعه به محور اصلی بدل "  و عمل و اقتصاد
 درصدی ميسر می شود ٨ميشود، رشد اقتصادی 
وضعيت بيکاری و بهبود !  و در پايان، به اميد خدا

 . معيشت مردم، حل خواهد شود
 

جناب رئيس مجلس، اين مشعشعات را راه حل و 
. ناميده است"  نجات جامعه"نظريه سوم، برای 

که تنها با حاکم کردن ملغمه ای از "  نجات جامعه"
و بازار آزاد، ممکن "  سوسياليستی"سياست های 

به اين ترتيب، ريشه بدبختی های چند .  خواهد شد
دهه اخير و تا به امروز مردم در ايران، نه 
جمهوری اسالمی، نه اين دولت و نه نظام سرمايه، 

بوده "  سوسياليستی"بلکه افراط در سياستهای 
حاج آقا، از الطاعالت خود چنان  به وجد !  است

به "  نظريه های اقتصادی"آمده که حتی برای اين 
گويی که .  تاريخ صد ساله در ايران رجوع می کند

نه فقط دولت امروز، بلکه جمهوری اسالمی و 
 بوده اند " عدالت"خمينی، و همه وهمه در تعقيب 

 

 

” راه سوم“در حاشيه افاضات 

 الريجاني
  امان كفا

٤صفحه   

٣صفحه   

در مورد وقايع خرداد شصت،  از "  ايران وود"،  وسترن اسپاگتی ساخت "ماجرای نيمروز"فيلم 
تاجايی که به کمپانی مربوطه سفارش توليد .  همه نظر به مذاق مقام معظم رهبری خوش آمده است

کفتار اوين اسدهللا الجوردی، همقطار خودش و خلخالی ها و "  گهربار"مشابهی برای شخصيت  
  .گيالنی ها را داده است

 
ماجرای نيمروز و محصوالت قبلی و بعدی اين وسترن اسپاگتی ها،  نه ارزش هنری دارند و نه 

! اساسا کمترين ربطی به فرهنگ و اخالق و ايدئولوژی و منش پهلوان پنبه های تاريخی فيلم
مهمتر اينکه کمترين حقيقتی در مورد تاريخ و مناسبات سياسی و اجتماعی دوران پايه ريزی 
حکومت اسالمی در ايران را منعکس نمی کند و زيادی روی مرگ حافظه جامعه حساب باز کرده 

 .است
 

اين پروپاگاند حکومتی، تنها ارزشی که دارد گشودن باب جديدی از بررسی وقايع خرداد شصيت، 
از اين .   است۵٧مقطع تولد و پايه گذاری حاکميت جمهوری اسالمی سالهای در دوران انقالب 

برای !  زاويه بايد قدم گذاشتن جناب خامنه ای و تيم مربوطه اش به اين ميدان را به فال نيک گرفت
نسلی که خاطره ای از آن دوران ندارد،  نسلی که تاريخ را يا به روايت حاکمين خوانده است و يا 
آن را از البالی مرثيه شکست خوردگان استخراج کرده است، فرصتی برای بيان تاريخ واقعی 

برای نسلی که هرگز به آرشيو فيلم و .  رويدادهايی است که به جمهوری اسالمی ايران، شکل داد
عکس قربانيان هالوکاست اسالمی در ايران دسترسی نداشته است، بايد پا گذاشتن حاکميت به اين 

 .ميدان را، به فرصتی برای بيان همه حقايق آن مقطع تبديل کرد
 

يکی آتمسفر فيلم، جامعه، و فرهنگ رفتاری .  ماجرای نيمروز، از دو زاويه قابل بررسی است
آتمسفر فيلم تماما بازتاب حال و هوای امروز  .  پرسناژهای فيلم است و ديگری محتوای آن

رفتار مودب و .  شده ايدئولوژيک جنبش ارتجاع اسالمی در ايران و در جهان است"  دموراليزه"
 . شيک برداران حزب الهی و رمانتيسيسم پرسوناژ های فيلم، از اين نظر بسيار قابل تامل است

 

 
 ها” ايران وود“سكانس هاي گم شده 

 
 ثريا شهابي
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رفتاری که  بی شباهت به 
سر و وضع های صاف و 
شسته رفته موطاليی های 
چشم آبی سفيد فيلم های 
وسترن کابوی آمريکايی 

هراندازه آن شکل و .  نيست
شمايل،  خشونت کثيف،  
کور و افسار گسيخته سفيد 
آمريکايی عليه سرخ پوستان 
و سياهان را منعکس ميکند، 
ماجرای نيمروز هم فضای 
فرهنگی و ايدئولوژيک 
برداران سپاه و کميته و 
حزب الهی های خرداد 

به .  شصت را منعکس ميکند
جای صدای قرآن و  هللا و 
اکبر، در راهروهای کميته 
ها و تيم های گشت و 
مراقبت، آهنک های 

به !  پخش می شود"  دلنواز"
ضيافت خرداد شصت خوش 

ابوبکر بغدادی های !  آمديد
خرداد شصت ايران، دگر 
ديسی امروزشان را به 

 .گردن ديروزشان آويخته اند
   

بنحو معجزه آسايی ناگهان با 
يک چرخش سی و شش 
ساله  همه برادرهای حزب 
اللهی نه حاج آقا و برادر و 
حجت االسالم و آيت هللا، که 
آقا، دکتر و مهندس خطاب 

آنهم روزهايی که !  ميشوند
در جامعه و مراکز کاری 

، "مکتب"توسط "  تخصص"
 !اعدام و  تصفيه شده بود

 
پرسناژ ها با هم و با  

اسرايشان با مغذرت و بفرما 
و  تشريف بياويد و تشريف 
ببريد و می فرموديد، رفتار 

 .ميکنند
خبری از چهره های 
تحريک شده، عبوس و 
خشمگين، و دهان های کف 

مفسد فی  !کرده نيست
االرض به متهم تبديل شده 

آقايان حکومتی در  !است
فيلم ، بخصوص کودکان را 

خبری  !خيلی دوست دارند
از فرستادن نوجوانان روی 
ميادين مين با کليد بهشت در 

 !  جيب، نيست
 

در فيلم خبری از برادران 

حزب هللا و نوشته ها و 
نوارهای اعترافات خلخالی 
و خمينی و الجوردی و 
گيالنی، يعنی اسناد خودشان 

نيم کش ها را !  "هم، نيست
اعدام کنيد "، "تمام کش کنيد

اگر بی گناه بودند بهشتی اند 
و اگر گناهکار خونش حالل 

،  "و  مستوجب اعدام
و "  حزب فقط حزب هللا"
می کشم می کشم هرکه "

ی در کار "برادرم کشت
امت مسلمان "عنوان ! نيست

ناگهان "   هميشه در صحنه
، دگرديسی "مردم ايران"به 

کسانی که از !   کرده اند
همگان برای تماشا و  
شرکت در مراسم به دار 
آويختن معتاد بيچاره دعوت 
به عمل می آورند، 
موجوداتی که ديدن چهرشان 
در خواب کابوس بی انتهايی 
برای ميليون ها نفر بود، در 
اين فيلم چشم بچه را ميگيرد 

در ايران با !  که جنازه نبيند
جمهوری اسالمی امروز،  
که در ميان اعضا کلوپ 
خود حاکميت خطاب کردن 

فحش " حزب اللهی"کسی به 
محسوب ميشود، بايد آن 
گذشته مخوف به زبان 
امروز و حال و هوای 

 !امروز بازگو شود
 

 محتوای فيلم 
  

اما مهتر از آتمسفر وسترن 
اسپاگتی ماجرای نيمروز که 
در آن همه وحوش فرشته و 
رنگين اند، محتوای فيلم 
است و  سکانس های گم شده 

خرداد شصت  .فيلم است
مقطعی است که در آن 
جمهوری اسالمی ايران، بر 
متن به خون کشيدن انقالب، 
بطور واقعی پايه های 
حاکميت اش ريخته ميشود و 

  .به قدرت می رسد
 

اما داستان فيلم که در آن 
تماشاچی از دنيا بی خبر 
خيابانهای تهران را چون 
شهری آرام می بيند که مردم 
در آن مشغول کار و زندگی 
شان اند و حکومتی نازنين 
در مجلس و وزارت خانه ها 

و بيت امام مشغول خدمت به 
مردم، بنحو مسخره ای 

شهری که در .  تصنعی است
آن صحنه هايی از 
تيراندازی يک گروه ششلول 
بند، بنام مجاهد،  در 

! خيابانها، در جريان است
خبری از اجتماعات و 
تظاهرات های مردم و 
رگبار بستن های برادران 

جامعه  .کميته و سپاه نيست
ای آرام که عده ای ششلول 
بند،  آسايش مردم را سلب 
کرده اند و حکومتی نازنين 
در خدمت به مردم دچار 

مشتی "دردسرهايی توسط 
اما .  شده است"  تروريست

  !واقعيت چی است
 

تاريخ نگاری اين دوران، 
يکی از پيچيده ترين، 
آموزنده ترين و شايد 
مهمترين مسائل تاريخ 

خرداد .  معاصر جهان است
شصت مقطع پايه گذاری 
واقعی حکومت جمهوری 

تا قبل .  اسالمی ايران است
از آن، نه خال قدرت، که 

. قدرت دوگانه حاکم است
مردم مسلح و متشکل در 
شوراهای محل های کار، 
در مدارس و دانشگها و در 
کردستان سنگر بسته و در 
مقابل تعرض به آزادی هايی 
که در انقالب بدست آورده 

  .بودند، مقاومت می کنند
 

حکومت شاه به زير کشيده 
شده است، مردم مسلح اند، 
آزادی های سياسی و حق 
تشکل و اعتصاب و شوراها 
به قدرت مردم بدست آمده 

پادگانها، توسط مردم .  است
مردم .  خلع سالح شده اند

مسلح اند و خمينی قادر به 
يک کاسه کردن قدرت به 

. نفع جمهوری اسالمی نيست
جمهوری اسالمی با دوجناح 
ليبرال ها و حزب جمهوری 
اسالمی، قادر به خاموش 
کردن شعله های انقالب 

مردم از صحنه .  نيست
. خارج نشده اند و نمی شوند

برای جمهوری اسالمی و 
خمينی انقالب نکرده بودند 
که با به قدرت رسيدن آنها 

انقالب شان را تمام شده 
اجازه تعرض به .  بدانند

دستآورهای انقالب شان را 
در اين شرايط دو .  نمی دهند

جناح در حال ايجاد توازن 
بين خود، قربانيانی می 

بازرگان مرخص  .دهند
قطب زاده اعدام .  ميشود
بنی صدر، رئيس !  ميشود

مجاهد،  "  انتخابی"جمهور 
شورا پورا "با وجود اعالم 

موی سر زن "و"   ماليده
، و فرمان به "اشعه دارد

ارتش که پوتين ها را تا پاک 
سازی کردستان از کفار از 
پا در نيآوريد، هنوز به 
اندازه کافی قادر نيست که 

بنی .  انقالب را سرکوب کند
صدر که حمايت مجاهدين را 
دارد، توسط خمينی از کار 

خرداد .  برکنار ميشود
شصت کودتای بنی صدر در 
مقابل حزب جمهوری 
اسالمی ايران بود، که با قتل 
عامی از مجاهدين، پير و 
نوجوان و زن و مرد و 
اعضا و فعالين تمام سازمان 
های اپوزيسيون رودررو 

جنگ قدرت در باال، .  شد
بين دو جناح در  حاکميت، 
جريان يافت که توسط جناج 
در قدرت تمام جامعه را به 

 .خون کشيد
 

قبل و در جريان خرداد 
شصت، خيابانهای مشهد و 
اصفهان و  تهران، بيش از 
آنکه به خيابانهای فيلم 
ماجرای نيمروز شباهتی 
داشته باشد، به خيابانهای 
پاريس در انقالب کبير 
فرانسه و خيابانهای سنندج 
همچون کوچه و خيابانهای 
پاريس هنگام  اشغال آلمان 

انقالب هنوز .  هيتلری است
تمام نشده است و انقالبيون 
به خانه باز نگشته و خلع 

در اين ميان .  سالح نشده اند
سازمان مجاهدين، که آن 
زمان هنوز به فرقه و سکت 
امروزی دگرديسی نکرده 
بود، سازمانی سياسی بود که 
تالش ميکرد که به قدرت 

داستان بر سر قدرت .  برسد
سياسی بود و اينکه چه 
نيرويی تکليف قدرت سياسی 

بعد از انقالب را يک سره 
پايين يا ارتجاع .  خواهد کرد

  !اسالمی
 

سکانس های گمشده در 
ماجرای نيمروز، سکانس 
های قبل از خرداد شصت و 
جدال جامعه با تحرکات تازه 
پا گرفته ارتجاع اسالمی و 
جدال دو بخش از حاکميت، 
ليبرال ها و حزب جمهوری 

سکانس .  اسالمی است
استخدام مجدد گروهای ضد 
خرابکاری ساواک، کميته 
مشترک ساواک و شهربانی 
شاه، و پوشاندن لباس 

سکانس !  اسالمی بر تن آن
اعدام برادر خونی خودشان، 

سکانس فرمان !  قطب زاده
و لشکر "  کفار"حمله به 

سکانس !  کشی به کردستان
عقب نشينی شان در 
کردستان و مجبور شدن به 
نشستن پشت ميز مذاکره با 
سازمانهای سياسی چپ در 

سکانس اعدام !  کردستان
مجروحين و بروی برانکار 
و سکانس خمپاره باران 
سنندج و جنگ و مقاومت 

!  روزه سنندج٢۴مردمی 
سکانس اعدام های ترکمن 
صحرا به جرم ساختن 

 !شوراهای دهقانی
 

نوارهای اعترافات 
شريعتمداری و خالخالی و 
دهها  و دهها عنصر 
خودشان، اسناد زنده هزار 
قربانی جان بدربرده 

و  در زندان "  قيامت ها"از
ها و زير دست حاج رحمانی 
ها و الجوردی ها، کمترين 
فاکت های تاريخی اين مقطع 

ماجرای نيمروز، بيش .  است
از اينکه چيزی در مورد 
خرداد شصت بگويد، 
گروکشی از سرنوشت 
امروز مجاهد است برای 

. شستن دستان حکومت شان
اين گروکشی را بايد با گفتن 
همه حقايق مربوط به شکل 
گيری جمهوری اسالمی، 

 .عقيم کرد
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   سال بعد از ١٧
 

بدنبال اين ماجرا نيروهای 
اتحاديه ميهنی درست به شيوه 
حزب بعث و مزدوران صدام 
حسين دست به خانه گردی 
برای دستگيری اعضا و فعالين 
حزب کمونيست کارگری 

در روز .  عراق و ايران ميزنند
 ژوئيه هيئت مذاکره کننده ١٦

حزب کمونيست کارگری 
عراق را در حين مذاکره 

همزمان با اين .  دستگير ميکنند
حمالت، افراد مسلح اتحاديه 
ميهنی به نهادهای اجتماعی که 
توسط فعالين حزب کمونيست 
کارگری عراق در دفاع از 
حقوق کودکان و زنان تشکيل 

مرکز "به .  شده بود حمله کردند
در "  دفاع از حقوق کودکان

سليمانيه حمله و اموال آنرا به 
تارج برده و کودکان را بی 

"سرپرست رها کردند خانه . 
که برای نگهداری "  امن زنان

زنان فراری از خطر مرگ 
ناموسی تشکيل شده بود را 

" تشکل زنان"بستند و همزمان 
 .  را نيز ممنوع اعالم کردند

 
اين جنايت با موجی از نفرت 
مردم در کردستان عراق عليه 
اين جريان و همکاری آشکار و 
علنی آن با جمهوری اسالمی 

عالوه بر اين نفرت .  روبرو شد
از اتحاديه ميهنی، و روسای آن 
طالبانی و نوشيروان مصطفی 

، کل شهرهای ايران و ...و
خصوصا شهرهای کردستان را 

در اروميه .  را نيز فرا گرفت
دو ماشين اين جريان به آتش 
کشيده شد، در شهرهای مختلف 
مردم رسما و علنا به دفاتر آنها 

. مراجعه و اعتراض کردند
موجی از اعتراض و نامه و 
طومار اعتراضی عليه اتحاديه 
ميهنی و در دفاع از حزب 
کمونيست کارگری عراق از 
سنندج، سقز، مهاباد، بوکان، 
مريوان، پاوه، نوسود، 

برای .  راه افتاد...  کرمانشاه  و
مدتها طالبانی و روسای اين 
جريان حتی با حضور و 
حاکميت جمهوری اسالمی و 
زير حفاظت آنها، در شهرهای 
کردستان ايران جرات آفتابی 

در خارج .  شدن را نداشتند
کشور نيز موجی از اعتراض 
به طالبانی و جانشين او

و کل اتحاديه )  نوشيروان(

و البته جناب .  ميهنی راه افتاد
طالبانی و نوشيروان مصطفی 
نامه و پيام قدردانی جمهوری 
اسالمی را نيز از طرف عبدهللا 
رمضان زاده استاندار وقت 

پيامی .  کردستان دريافت کردند
که در کيهان تهران چاپ و 

 .منتشر شد
 

جرم رفقای ما دفاع از حقوق 
مردم زحمتکش کردستان عراق 

جرم آنها و حزب .  بود
کمونيست کارگری عراق و 
جريان ما، تقابل با تحميل 
بردگی و بی حقوقی به کارگر 
و زحمتکش کردستان توسط 
احزاب عشيره ای بارزانی و 
طالبانی و بورژوازی نوپای 
کردستان بود که به نام 

از "  دفاع"و "  کردها"نمايندگی 
آنها، در کردستان عراق 

احزابی که .  حاکميت ميکردند
بيشرمانه  تمام مرزهای اخالقی 
حتی در چهارچوب جوامع 

جرم .  بورژوايی را درنورديدند
رفقای ما دفاع از حقوق زن در 
مقابل مرتجع ترين آخوندهای 
کردستان و فرهنگ مرد ساالر 
و زن ستيز اسالمی بود که به 
همت ناسيوناليست های کرد و 
ارتجاع منطقه از ايران تا 
عربستان و احزاب اسالمی 
متحد آنها در کردستان عراق 

جرم آنها .  نيز زنده شده بود
تالش برای هوشيار کردن 
مردمی بود که زمانی در اين 

" کردها"توهم بودند حکومت 
به مشقات و جنايت و گرسنگی 

 .و بی حقوقی آنها پايان ميدهد
حمله به دفاتر حزب کمونيست 
کارگری کردستان و کشتار 
رفقای ما، خانه گردی، 
تيرباران و ترور آنها توسط 
چماقداران اتحاديه ميهنی، قرار 
بود فضای ترس و توحش را 
بر جامعه حاکم کند، تا 
بورژوازی کرد و احزاب و 
سران ناسيوناليست کرد، بتوانند 
بی دردسر و مزاحمت، طبقه 
کارگر کردستان عراق را در 
گرسنگی و بی حقوقی کامل 
نگهدارند تا خود ثمره استثمار 
آنها را تاراج کنند، چيزی که 
امروز زبانزد خاص و عام در 

قرار بود با .  اين جامعه است
کشتار کمونيستها چنان جامعه 
را مرعوب کنند، که ديگر هيچ 
کارگری به فقر و محروميت 
خود و به دزدی و تاراج 

محصول کار خود توسط 
بورژوازی کرد و سرانش زبان 

که ديگر .  به اعتراض نگشايد
هيچ زنی در مقابل کشتار هر 
روز و تحقير و بردگی و بی 
حرمتی خود، توسط ارتجاع 
اسالمی و ناسيوناليستی و به نام 
ناموس و سنت و فرهنگ و 

و .  ، صدايش درنيايد...مذهب و
باالخره قرار بود با کشتار 
کمونيستها، جامعه و مردم آن 
در مقابل مشتی تازه به قدرت 
رسيده و چپاول و جناياتشان 

 .ساکت و سربزير باشد
 سال از اين ماجرا ١٧امروز 
آنچه رفقای ما و .  ميگذارد

حزب و جريان ما ميخواست به 
کارگران عراق و کردستان 
عراق بقبوالند، اينکه بورژوای 

نداريم، اينکه "  بد"و "  خوب"
بورژوازی کرد همدرد و 
دوست آنها است توهم کشنده 
است و اينکه هويت ملی پوچ و 
افسانه و ابزار بردگی آنها 
است، که سنت و مذهب و 
فرهنگ حاکم بر جامعه، 
فرهنگ طبقه حاکم و عليه 
محرومان جامعه است، امروز 
ديگر هر روز در هر اعتراض 
و تجمعی از کارگران، زنان، 
معلمان و اقشار پايين جامعه 

امروز .  کردستان شنيده ميشود
هر کارگری که از ايران، 
ترکيه، سوريه، بنگالدش، 
فليپين و هر نقطه ديگری از 
جهان به کردستان عراق رفته 
باشد و چهار روز زير حاکميت 
بورژواهای کرد و دو حزب 
طالبانی و بارزانی کار کرده 
باشد، اوج گنديدگی اين سيستم 
و ضد کارگر بودن آن، استثمار 
بدوی در بی رحمانه ترين 
شکل آن، و نهايت بردگی 
مطلق خود را زير حاکميت آنها 

امروز کارگران .  چشيده است
کرد زبان سوريه ای و 
آوارگانی که از سر ناچاری در 
اين بهشت برين ناسيوناليستهای 
کرد مدتی زندگی کرده اند و 

آوردند و "  شانسی"آنهايی که 
کاری پيدا کردند و چند صباحی 
يک سوم حقوق ناچيزی کارگر 
کرد زبان کردستان عراق را به 

بودن و با "  خارجی"جرم 
هزار منت، دريافت  کردند، با 
گوشت و استخوان لمس کرده 
اند که اينها در قساوت عليه 
طبقه کارگر، دست هر دولت 
جنايتکاری را از پشت بسته 

 .اند
 

کشتار رفقای ما و جنايات 
احزاب ناسيوناليست کرد عليه 

، نه 2000کمونيستها در سال 
اولين بار و نه آخرين بار 

آنها در تاريخ .  خواهد بود
زندگی خود صدها پرونده 
ترور و جنايت و توحش را نه 
تنها عليه کمونيستها و 
آزاديخواهان و مخالفين سياسی 
خود، بلکه و بعالوه عليه رفقا 
و منتقدين شان در احزاب خود، 

کافی است .  در پرونده دارند
نگاهی به افشاگريهای آنها عليه 
همديگر بيندازيد تا متوجه شويد 
که چه پرونده های قطوری از 
ترور، سر به نيست کرد، 

عليه ...  توطئه، خفه کردن و
 .همديگر دارند

 
رهبران ناسيوناليستهای کرد از 
مصطفی و مسعود بارزانی، تا 
طالبانی و نوشيروان و بقيه، 
همگی عالوه بر حاکميت سراپا 
فاسد و ضد کارگری خود، 
تاريخی از نوکری و خدمت به 
دولتهای مرتجع منطقه را در 

هيچ حکومت .  پرونده دارند
جنايتکاری در منطقه نيست که 
اينها دوره ای در خدمت آن 
نرقصيده باشند و به عنوان 
ابزاری در خدمت آنها بکار 

هيچ ديکتاتوری .  گرفته نباشند
نيست که آنها به دست بوسی 

آنها صدها بار .  اش نرفته باشند
در مقابل همه مرتجعين و 
جنايتکاران از دمحم رضا پهلوی 
و سران ساواک او، تا خمينی و 
همه سران اصلی جمهوری 
اسالمی، از صدام حسين تا 
بشار اسد و پدرش، از 
اردوغان تا همه روسای ريز و 

به ادای ...درشت آمريکا و
 .احترام خم شده اند

 
اينها هنوز و عليرغم نارضايتی 
وسيع و نفرت زيادی که عليه 
آنها در جامعه موج ميزند، 

اعتراضات هر .  سرکارمانده اند
روز مردم زحمتکش کردستان 
عراق از جانب اين جماعت، 
هر بار و هر روز به بهانه ای 
و با ترفندهايی عقب رانده شده 

آنها پول و امکانات يک .  است
جامعه را در اختيار دارند و 
نان شب مردم محروم را به 

تاريخ بيش .  گروگان گرفته اند
از دو دهه حاکميت آنها و 

هزاران اعتراض بر حق مردم 
زحمتکش کردستان عراق، بايد 
به همه نشان داده باشد، که تا 
زمانی اينها سر کاراند و تا 
زمانی توهم ملی و 
ناسيوناليستی، چون طوقی بر 
گردن محرومان است، زندگی 
مردم کردستان، زندگی 
کارگران و زحمتکشان روی 

آنها .  بهبود را بخود نخواهد ديد
بر توهم ملی و هويت کاذب 
قومی، بر نفرت پراکنی ملی و 
نفاق قومی و با تحريکات عليه 
غير کرد زبانان، با دفاع از 
قوميت و مليت به عنوان 

مردم محروم به جای "  هويت"
هويت انسانی آنها و به جای 
هويت طبقاتی کارگران، 
سرمايه گذاشته اند و حکم 

 .ميرانند
 

پايان دادن به حاکميت 
بورژوازی کرد و احزاب 
عشيره ای آن در کردستان 
عراق، آينده مرفه و انسانی و 
سعادتمند مردم در کردستان 
عراق را کمونيستهايی تامين 
ميکنند که بيش از دو دهه است 
در اين جامعه عليه دامن زدن 
به نفرت قومی، نفرت مذهبی، 
عليه بيحقوقی زن، عليه 
استثمار، فساد، چپاول و 
گنديدگی احزاب حاکم در 

پايان .  کردستان عراق ميجنگند
حاکميت ناسيوناليسم کرد در 
کردستان را طبقه کارگر و 

 .کمونيستها تضمين ميکنند
 

 ٢٠١٧ ژوئيه ١٤
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و البد اشتباه شان در اين بوده 
" بازار آزاد"که عوامل الزم 

را فراموش کرده و بی توجه 
به آن بوده اند، و به همين 
دليل، جامعه دچار چنين 
وضعيت اقتصادی و معيشتی 

 !وخيمی شده است
 

در واقع، اين همه آسمان 
ريسمان بافی ها، آمار و 
ارقام ها، برای الپوشانی 

و اهداف "  تزها"کردن 
نظريه "اصلی و بنيادی تر 

امروز مجلس "  پرداز
الريجانی .  اسالمی است

کامال اگاه است که دولت در 
کشوری مانند ايران، با توجه 
با جايگاه آن در سرمايه و 
بازار جهانی، نقشی محوری 

در کشوری نظير .  دارد
ايران، نمی شود الگوی بازار 
آزاد کشورهای متروپل را 
کپی کرد و به اجرا در آورد، 
و نقش دولت و سرمايه های 
عظيمی که تنها در اختيار 
. دولت است را، ناديده گرفت

چنين بديهياتی اگر برای 
آکادميک و "  تئورسين های"

تاز بدوران رسيده در ايران 
قابل چشم پوشی است، ولی  
مسلما، برای الريجانی و 
ديگر سران حکومتی در 

 . ايران، کامال مفروض است
 

برخالف تفاسير بی ارزش 
چرخش "ميديايی، که از 

الريجانی بسوی "  خجوالنه
بازار آزاد، دم می زنند، نه 
فقط الريجانی، بلکه کل 
دستگاه حاکم بورژوازی در 
ايران مدتهاست که اين 
جهتگيری سياسی و اقتصادی 

دولت .  متحد را دارند
جمهوری اسالمی، با وجود 
تمام جناح بندی ها و 
کشمکهای اليه های مختلف 
بورژوازی ايران، مدتها 
است در عقب زدن قوانين 

، از بين "دست و پاگير"
بردن هرگونه مانع جلب 
سرمايه جهانی، نقشه حمله به 

سطح دستمزد و به سطح 
معيشت مردم، متحدالقول 

برجام و .  عمل کرده است
پروسه تاييد آن توسط تمامی 
جناح ها، گواه روشن همين 

 . مسئله بود
 

در واقع، آنچه الريجانی بنام 
و "  سوسياليستی"نظريه 

بازدارنده می داند، امر 
هدف .  ديگری است

الريجانی، قيچی کردن هر 
گونه تعهِد هر چند ناچيِز 

منظور .  دولت به جامعه است
و "  سوسياليسم"الريجانی از 

می نامد، "  عدالت"يا آنچه 
در حقيقت انتظارات و 
خواسته هايی است که در 
مبارزات کارگران ايران، و 

، همچنان ۵٧متاثر از قيام 
حی و حاضر در جامعه 

خواسته هايی که  .  وجود دارد
دولت را در مقابل جامعه، 
متعهد و ملزوم به اجرا 

الريجانی .  ساخته است
خواهان خالص شدن 
جمهوری اسالمی از آخرين 

انقالب "  غل و زنجيرهای"
 و تحميل تعهداتی به 57

. دولت در قبال جامعه است
الريجانی خواهان نفی 
هرگونه پاسخگويی و تعهد 
دولت به جامعه، چه در 
حرف، چه در شکل و شمايل 

شعبده بازی و .  قانونی است
فرد "و "  آزادی"کشف 
ناشی و حاکی از "  محوری

روی .  همين واقعيت است
سخن الريجانی، بعنوان 
رئيس مجلس اسالمی، طبقه 
کارگر و مردم معترض 
است، که امروز برای نجات، 
برای دسيتبابی به هرگونه 
بهبودی، بايد به خواست رشد 

 درصدی و ٨اقتصادی 
بودجه تعيين شده آن، 

اظهارات .  رضايت دهيد
الريجانی، خط و نشان 
کشيدن در مقابل اعتراضات 
ميليونها انسانی است که به 
اين شرايط اقتصادی و 
ضعيت فالکت بار زندگيشان 

رو به ميليون .  معترض اند

هايی است که هيچ توهمی به 
" گشايش اقتصادی"اراجيف 

ندارند، و سازمان و طرح 
بودجه اقتصادی امروز را 
هم، همچون گذشته، راهی 
برای سرهم بندی و قانونی 
کردن نيازهای دولت سرمايه 
و برای ادامه همين شرايط 

ميليونها انسانی که .  می دانند
برخالف ادعاهای جمهوری 
اسالمی و ميديای رسمی، 
حتی در مضحکه انتخاباتی 
اخير هم، به کل اين سناريوی 

.  گفتند"  نه"بورژوازی حاکم 
نيرويی که چاره ای جز 
اعتراض ندارد و حاضر به  

برای بهبود "  صبر و انتظار"
شرايطش توسط جمهوری 
اسالمی، واين و يا آن 

نيرويی که با .  جناحش نيست
قدرت، اتحاد خود می تواند 
يکبار و برای هميشه به اين 

 . الطائالت پايان دهد
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