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  اخبار هفتگي از رويدادهاي کردستان عراق

جلسه مشترک اتحاديه ميهني    
 !و حزب دمکرات برگزار شد   

 نوامبر جلـسـه     ۲۲ روز يکشنبه   
مشترکي بين اتحـاديـه مـيـهـنـي و             
ــحــران               ــر ســر ب حــزب دمــکــرات ب
حکومتي در اقليم کردستان بـرگـزار       

اين جلسه که بدنبال اختالفـات      .  شد
شديد احزاب حاکم برگزار شد، گويـا     
به روابط دو طرف پرداخته شده و از      

طرفي هم اتحاديه ميهني سه شـرط       
خود را براي پايـان دادن بـه بـحـران               
حکومتي کنوني را اعالم کـرده کـه          

پارلمان بـه حـالـت      :  ۱ : "  عبارتند از 
عادي خود باز گردد و هر تحولي در 
آن رخ دهـد بـعــد از عـادي ســازي                

. فعاليتهاي پارلمان صورت بـگـيـرد      
ــان           :  ۲  ــي خــواه ــن ــه مــهــي ــحــادي ات

 

 

 

 

 

 

 

 يدي محمودي

 ٣  صفحه 

 ٤  صفحه 

 ٥  صفحه 

 ٤  صفحه 

هنري کيسينجر اسـتـراتـژيسـت       
پرنفوذ و سابقه دار طـبـقـه حـاکـمـه              
آمريکا در پـاسـخ بـه سـئـوالـي در                

بـحـران خـاورمـيـانـه چـنـيـن                 مورد
 :ميگويد

کنم ما بـايـد در         من فکر مي ”
ابتدا طبيعت بحران را درک کـنـيـم،          

تنها يک بحران بلکه چـنـد بـحـران             نه

طـور مـوازي در حـال وقـوع                که بـه   
بــه ايــن   :  اســت؛ بــحــران حــاکــمــيــت     

صورت است که مـردم وفـاداري بـه           
انـد،        حاکميت خود را از دست داده      

بنابراين تنشي بين مردم و حاکمـان       
اين بحران دقيقا هـمـان     .  وجود دارد 

چيزي است که بحران سوريه آغازگر      
آن بود، امـا وقـتـي مـا بـه بـحـران                   

مــراســم گــرامــيــداشــت کــورش         
بخشنده با استقبال گرم و انقالبـي در       

تعداد زيـادي  .  شهر سنندج برگزار شد 
از فعالين کارگري، فعالـيـن جـنـبـش            
زنان و کـودکـان بـا خـانـواده کـورش                

فضاي شهـر  .  بخشنده همدردي کردند  
سوسياليستهـاي  .  سنندج انقالبي شد  

اين شهر به سـنـت خـودشـان کـورش              
بـه پـاس     .  بخشنده را بـدرقـه کـردنـد          

فعتاليتهايش، به پاس دوسـتـي هـاي        
انساندوستاه نه اش بر مزار او سـرود          

آواز بدرقه او .  انترناسينونال سر دادند 
از .  پيام اتحـاد و هـمـبـسـتـگـي بـود               

مــنــظــر جــامــعــه، مــراســم بــدرقــه و           
گــرامــيــداشــت از کــورش بــخــشــنــده         
بخشي از پتانسيل بـلـفـعـل مـردمـي            

 .بود که به نمايش گذاشتند
 

اخيرا مظفر محمدي در نـوشـتـه          
نـمـايـش عـظـيـم         "  اي تحـت عـنـوان         

مراسم توده اي مردم در گراميـداشـت    
کورش بخشنده را به سخره گـرفـتـه و           
ــ انقالبي مردم در    اين حرکت تاريخي 

و بـه آکسـيـون        !!!  چريکـي " سنندج را   
 . خالصه کرده است" چپ"

:  مظفر محمدي نوشته اسـت کـه        
مراسم گراميداشت کورش بخـشـنـده     " 

ــر                ــت اگ ــف ــه ايشــان گ ــد ب ــاي ب
کشورهاي دوست شما يعني ترکـيـه       

. و عربستـان و قـطـر اجـازه دهـنـد               
همين روزها يـکـي از فـرمـانـدهـان            
سابق داعش با فاکت اعالم کرد کـه     
ترکـيـه دوسـت داعـش اسـت و در                
جريان حمله به کوبانـي وسـنـجـار و            
شنگال و خيلـي جـاهـاي ديـگـر از               
حمايت لجستـيـکـي ارتـش تـرکـيـه             

ــاده کــرده اســت        ــف ــن    .  اســت شــون پ
هنرپيشه مشـهـور آمـريـکـائـي در             

تلويزيون اعالم کرد که ديک چـيـنـي         
. و جرج بوش داعش را خلق کـردنـد         

حتي هيالري کلينتون وزير خـارجـه        
سابق آقاي اوباما اعتراف کـرد کـه          
دولت آمريکا تروريستهاي وهابي و     
القاعده و امثال آنها را براي مقابلـه        
با اتحاد جماهير شوري ايجاد کـرده       

در يک کالم داعش و القاعـده  .  است
و طالـبـان يـک ذره حـاصـل اسـالم                

بـلـکـه    .  گرايي مردم منطقه نيستند   
حاصل بازيهاي سياسي دولتـهـايـي       

هستند که براي رقابت هاي منطقـه       

 "! موضوع يک يادداشت"  ماهيت بحران خاورميانه چيست؟
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 حميد تقوايي 

 اوباما ميگويد داعش را نابود خواهيم کرد

 

 

 

 

 

 

 

 کاظم نيکخواه 
 

  کميته مرکزي     ۴۴ اسناد مصوب پلنوم      
   ۲۰۱۵ نوامبر  /  حزب کمونيست کارگري ايران           

 
قطعنامه در مورد وضعيت سياسي ايران پس از                

 توافقات هسته اي     
 

قطعنامه در مورد چرخش شرايط سياسي جهاني               
 به چپ و نقش تعيين کننده کمونيستها         

 
 قطعنامه درمورد جنبش کارگري          

 ٢  صفحه 

 

 

 

 

 

 

 

 نسان نودينيان 

 ٦  صفحه 

 !  اعتراض کارگران پتروشيمي ممنوع شد          
 !  زنده باد اعتراضات گسترده کارگران پتروشيمي            

 
  پلنوم کميته مرکزي                   و چهارمين         اطالعيه پاياني چهل                   

 حزب کمونيست کارگري                  
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: نوشته اسـت   ".  است" چپ"آکسيون  
تعدادي انسان پرشور از گـرايشـات     " 

چپ و حتي نـاسـيـونـالـيـسـت، زيـر               
پرچم سرخ، مشت ها را گره کـردنـد         

 ". و سرود انترناسيونال خواندند
ــر در                 ــت اگـ ــن اسـ ــوال ايـ سـ
گــرامــيــداشــت شــاهــرخ زمــانــي و         
کورش بخشنده سرود انترناسيـونـال      
ــاد و                 ــيـ ــد، بـ ــشـ ــيـ ــمـ ــده نـ ــوانـ خـ
گراميداشتشان مراسم سرخ بـرگـزار      
نميشد، سخنراني هاي کوبنده عليه   
نظام سرمايه داري و حاکميت انجام 
نميشد، کدام کار و حرکت و چه نوع   
گراميداشتي برگزار ميـشـد کـه بـا           
چپ و سـوسـيـالـيـسـتـهـا تـداعـي،                 
نشود؟ مراسم اين دو فعال کارگـري       
بطور واقعي ابراز وجود يک جـريـان          
قوي اجتماعي سوسياليستي اسـت      
که صدها نفر از کـورش بـخـشـنـده              
ها، جمال چـراخ ويسـي هـا را  در               
بيش از سـه دهـه گـذشـتـه، پـرورده               
کرده و به آنها امـکـان ابـراز وحـود              

 .  اجتماعي داده است
امـا  "  مظفر محمدي نـوشـتـه؛         

براي کسانـي کـه جـنـگ بـلـدنـد و                  
دشمن خود را مي شناسند و تـوازن      
قوا را مـي فـهـمـنـد، سـر دادن آن                  

فـقـط يـک      )  سرود انـتـرنـاسـيـونـال       ( 
. فريـاد و عصـيـان چـريـکـي اسـت               

ــان اســت، ســرود             ــهــرمــان ســرود ق
 ........". پيشمرگاني است

رابطه درک سرود پـيـشـمـرگـايـه          
تي با مـارش گـرامـيـداشـت فـعـال               
کارگري و سرود انترنيسيونال را بـه        
مظفر ميسپاريم، اما به  اينکه اين       
حرکت سرخ و سرود انتـرنـاسـيـونـال          
فريـاد عصـيـان چـريـکـي اسـت را                

حـرف درسـت و       .  جواب مـيـدهـيـم      
حسابي مظفر محـمـدي ايـن اسـت           

حوزه هـاي  .  دوره عقب نشيني است  
شبکه .  محل کار درست نشده است  

کميته هـاي کـمـونـيـسـتـي ايـجـاد                
نشده، وقتي اينها عملي نشـده هـر          
حــرکــتــي از جــملــه گــرامــيــداشــت         
شاهرخ زماني و کـورش بـخـشـنـده            

بايـد  .  فرياد و عصيان چريکي است    
خدمت مظفر محمدي عرض کنيم؛     
نمايش سرخ گرامـيـداشـت شـاهـرخ          
زماني و کورش بحشنده براي ما و        
مردم، فعاليـن کـارگـري، فـعـالـيـن             
جنبـش زنـان و کـودکـان  کـه  بـا                     
سوخت و ساز و مـقـدرات بـيـش از          
سه دهه از سـرکـوب عـريـان نـظـام               
استبدادي جمهوري اسالمـي آشـنـا        

هستيم، تالش بـي وقـفـه و مـداوم              
جنبشهاي اجتماعي را شاهـد بـوده        
ايم، ده ها سنگر در عرصه مـبـارزه          
طبقاتي و اجتماعي را از اين رژيـم          
هار و سرکـوبـگـر گـرفـتـه ايـم، روز                
جهاني کارگر و روز جـهـانـي زن و              
فستيوال کودکان را به نظام سياسي     
و بــورژوايــي جــمــهــوري اســالمــي         

قـوت  " تحميل کرده ايـم، بـا نـقـطـه              
فـاز مـهـمـي از         "  هاي جـنـبـش مـا       

ــتــگــري             تــحــول ســيــاســي و دخــال
مارکسيستي را تجربه کرده ايم، در      
مبارزه اي  مـداوم، بـي وقـفـه گـاه                
محفي گاه علني  به مصاف دشمن       
رفـتــه ايـم، گــرامـيــداشــت شــاهــرخ          
زماني و کورش بخشنده نمايشي از   

مـا  .  ابراز وجـود ايـن جـنـبـش بـود             
گرامـيـداشـت کـورش بـخـشـنـده و               
شاهرخ زماني را به اسم ابراز وجـود     
سوسياليستي جامعه ثبت ميکنيم    
و مظفر محمدي هـم آنـرا عصـيـان            

 !  چريکي نامگذاري کرده است
و امـا، نـکـتـه اصـلـي نـوشـتـه                 
مظفر محـمـدي در ايـن پـاراگـراف             

همچنين بـر مـزار     " بيان شده است؛  
کورش بيانيه هايي با امضا و بدون       

ــده شــد       امــا .........  امضــا خــوان
مــحــتــواي هــمــه ايــن بــيــانــات و             
محتواي تبليغات کـل چـپ خـارج           
کشــوري ايــن بــوده و هســت کــه،             

کورش بخشنده تا آخرين لـحـظـات        " 
زندگي مورد پيگرد رژيـم سـرمـايـه          
داري اسالمي ايران بود و زيـر تـيـغ           

. " تهديد و بازداشـت بسـر مـيـبـرد           
چرا؟ چون يک تنه و در کميتـه هـاي         
مختلف بـه نـام کـارگـر امـا بـدون                 
ريشه اجتماعي و بيرون از طـبـقـه،           

 !" خودش را به آب و آتش مي زد
اوال قريب به اتفاق بيانيه ها بـا        

در آرشيو سايتها ايـن     .  امضا بودند 
در .  بيانيه ها قابل دسترس هستنـد    

نشريه ايسکرا ما اين بيانيـه هـا را         
مسـالـه مـظـفـر        .  منعکس کرده ايم  

محمدي فراتر از بيانيه با امضـا و          
بدون امضا اسـت، ادعـاي مـظـفـر             
محمدي اين است که امثال کـورش       

به نـام کـارگـر امـا بـدون              " بخشنده  
ريشه اجتماعي و بـيـرون از طـبـقـه             

" تـز ". " خودش را به اب و آتـش زده         
هاي مطفر محمدي در ارتـبـاط بـا           
تشکل هاي مستقل از دولت سابقه      

بحثهايي قديمـي  .   اي طوالني دارد  
مظفر مـحـمـدي      .  و مهجور هستند  

به اندازه من از مـقـدرات و سـابـقـه           

ابراز وجود طيف وسيعي از فعاليـن   
ــان و               ــارگــري، زن عــرصــه هــاي ک

او سـابـقــه     .  کـودکـان مـطــلـع اسـت         
سالها تالش فعالين اين عرصه هـا        
را براي برپايي مراسم روز جـهـانـي           
کارگر و روز جهاني زن و فسـتـيـوال          

از شيـوه رابـطـه       .  کودکان را ميداند  
فعال، فعالين عرصه هاي کارگـري،      
زنان و کودکان بـا جـامـعـه مـطـلـع               

ما ميدانيم ابراز وجود طيف     .  است
وسيعي از فعالين عرصه مـبـارزات    
کارگري، زنان و کودکان با بـرپـايـي          
مراسم هاي با شـکـوه روز جـهـانـي             
کارگر و روز جهاني زن در شهرهـاي      

. کردستان امکان پـذيـر شـده اسـت          
کورش بحشنده، بهنام ابراهيـم زاده       
و محمود صالحـي و ده هـا فـعـال              
ــارزات             دلســوز عــرصــه هــاي مــب
کارگري، جنـبـش زنـان و کـودکـان             
دستاورد يک دوره تاريخي از عرصه 
هاي مبارزات سياسي و اجتمـاعـي     

 . در جامعه هستند
 

گل همين جاسـت، هـمـيـن جـا            
مــراســم گــرم و انــقــالبــي         !  بــرقــص

گــرامــيــداشــت کــورش بــخــشــنــده،       
شاهرخ زمانـي و صـبـري اشـنـاگـر              
طاليه هاي اعتراضي بزرگ است بر  
عليه نظام سـرمـايـه داري و نـظـام               

. ســرکــوبــگــر جــمــهــوري اســالمــي       
شرکت کنندگان در مراسم، فعاليـن      
ــودکــان بــا                  ــان و ک کــارگــري، زن
پيامهايشان، سـازمـانـهـاي چـپ و           
کمـونـيـسـت بـا پـيـام و اطـالعـيـه                   
هايشان  بر فرق نظام ظالمانه اي که  
بيش از سه دهه است ابتدائي تـريـن      
حقوق انساني را سـلـب کـرده اسـت            

روزهاي تاريـخـي از يـک        .!  کوبيدند
نمايش اعـتـراضـي را در صـفـحـه               
حرکت سوسيالـيـسـتـي جـامـعـه را             

 .ثبت کردند
 

در اين نوشته آگاهانه بـه پـايـه            
هاي فکري و تزهاي مهجور مظـفـر        

بـه ايـن     .  محمدي اشاره نشده اسـت     
دليل ساده؛ تالش اين نـوشـتـه ايـن            
است از حرمت و فعاليتهاي صدهـا     
نفر از فـعـالـيـن عـرصـه مـبـارزات                
کارگري، زنان و کـودکـان، از پـيـام             
هاي صميمانه و شورانگيز آنهـا، از     
احساس مسئوليت آنـهـا در قـبـال            
درگذشـت کـورش بـحـشـنـده دفـاع              

 . کنم
 ٩٤  آذر  ٢ 

 ٢٠١٥  نوامبر ٢٣ 
 

 ... موضوع يک    "

عنوان بحراني بين حاکميت      سوريه به 
و مردم همگون فکر کرديم، از بحران        
ديـگـري کـه در جـريــان بـود غـافــل                 

بحراني که از آن غافـل شـديـم       .شديم
بحراني بود کـه بـراسـاس تـفـاوت و               
تنوع بسيار زيـاد در جـمـعـيـت ايـن               
کشورها از نقطه نظر تنوع قـومـي و          

وقـتـي حـاکـمـيـت         .  مذهبـي رخ داد     
شـود، چـه بـا           مرکزي ضـعـيـف مـي        

انقالب، چه با فشار نيروهاي خارجي     
اش    و چه توسط عوامل ديگر، نتيجه 

مخالفان يکدستي نيـسـت کـه شـمـا            
بتوانيد نظريات دموکراتيـک را روي        
آن پيدا کنيد بـلـکـه تـعـارضـي بـيـن                

هاي گوناگون قومي و مـذهـبـي           گروه
دهد که بـراي بـقـا يـا سـلـطـه                رخ مي 

 ”.کنند تالش مي
کيسنيجر به درسـتـي طـبـيـعـت            
بحران را بحران حاکميت و تنش بيـن         

مـردم در    .  مردم و حاکميت مـيـدانـد      
سوريه انـقـالبـي را شـروع کـردنـد و                 
بوسيله رژيم اسد از زمين و هـوا در            
هم کوبيده شدند و حاصل اين بـخـون         
کشيدن تظاهرات و اعتراضات تـوده       
اي و بر حق مردم بـجـلـو رانـده شـدن               
انواع نـيـروهـاي اسـالمـي و قـومـي               
عشيرتي در دفاع از رژيم اسـد و يـا             

شـرايـط امـروز      .  در مقابله با آن بـود     
ســوريــه حــاصــل ســرکــوب خــونــيــن         
انقالب مردم بوسيله رژيم اسد اسـت        
که با حمايت فعال جمهوري اسالمـي   
ودولت روسيه همـراه بـود وهـنـوزهـم           

ــن اســت      ــي ــکــا و        .  چــن ــت آمــري دول
متحدينـش در ايـجـاد ايـن شـرايـط               

. نقش تـعـيـيـن کـنـنـده اي داشـتـنـد                 
انقالب سوريه ادامـه انـقـالب مصـر           
وتــونــس بــود امــا مــيــدانــدار شــدن           
نــيــروهــاي قــومــي مــذهــبــي ادامــه         
وضعيتي اسـت کـه حـملـه نـظـامـي                
آمريکا در عـراق و در افـغـانسـتـان               

جنگ و توحشي کـه  .  ايجاد کرده بود  
ــان و                  ــب ــال ــده وط ــاع ــق داعــش و ال
بوکـوحـرام و جـمـهـوري اسـالمـي و                
عربستان و ترکـيـه در مـنـطـقـه بـراه                
انداخته اند حاصل تضاد منافع بيـن        
مذهب و اقوام وعشاير نيست بـلـکـه         
نتيجه رقابت و جـنـگ قـدرت بـيـن               
بخشهاي مختلف بورژوازي مـنـطـقـه      

هـر يـک بـدنـبـال             اين نـيـروهـا   .  است
تثبت قدرت و نفوذ بورژوازي خـودي        
در خاورميانـه بـهـم ريـخـتـه در اثـر                 

اينهـا  .  يورش نظامي آمريکا هستند  
درگــيــري خــونــيــن بــلــکــوبــنــديــهــاي       
بورژوازي منطقه براي تثبيت قـدرت        

خود در خالء قدرتي که سياسـتـهـاي          
ميليتاريستي آمريـکـا ايـجـاد کـرده           
است را نمايندگي ميکنند و نـه يـک          
جنگ فئودالي بين عشـايـر و اقـوام            

 .را
کيسينجر يک علت بحران امـروز    
خاورميانه را غفلت از تنـوع قـومـي          
مذهبي جوامع خاورميـانـه مـيـدانـد         
اما ايـن شـرايـط حـاصـل سـاخـتـار                 
سنتي قومي عشيرتـي ايـن جـوامـع           
نــيــســت بــلــکــه نــتــيــجــه اســتــراتــژي        
ميـلـيـتـاريسـتـي تـامـيـن هـژمـونـي                 
آمريکا است که بوسيله بوش پـدر و           

و بـدنـبـال آن        .  پسر به پيش برده شـد      
بخاطر روي کار آوردن حـکـومـتـهـاي          
قومي مذهبي و لـويـا جـرگـه اي در              
عراق و افـغـانسـتـان اسـت کـه يـک                  
کاربرد دکترين جوامع موزائيکي در     

دولــت .  البــراتــوار خــاورمــيــانــه بــود      
آمريکـا از تـنـوع قـومـي مـذهـبـي                  

بلـکـه      جوامع خاورميانه غافل نشده   
آنرا در تثبيت نظم نويـن مـورد نـظـر             

 .خود بکار گرفته است
در “  تــنــوع قــومــي ومــذهــبــي      “

خاورميانه صدها سـال اسـت وجـود           
ــيــچ زمــان احــزاب و                 ــي ه دارد ول
دولتهاي قومي مذهبي اين چنين در    

. ســيــاســت مــيــدانــدار نشــده بــودنــد       
ماهيـت ايـن بـحـران هـمـان بـحـران                  
حکومتي است که کيـسـنـجـر بـه آن              
اشاره ميکند اما اين بحران ناشي از       

سرمايه داري امـروز در           درماندگي
پاسخگوئي به ابتدائي ترين نيازهاي     
مردم خاورميانه است و نه نـاشـي از          

. تنوع قومي مـذهـبـي ايـن جـوامـع             
در دل اين آتش وخونـي        همين امروز 

خاورميانه را در بر گرفته شـاهـد        که
جنبش توده اي مردم در عـراق و در            
افغانستان در دفاع از سـکـوالريسـم          

يــعــنــي .  وجــامــعــه مــدنــي هســتــيــم     
بــورژوازي غــرب     آرمــانــهــائــي کــه       

مدتهاسـت از آن عـقـب نشـسـتـه و                 
دکترين جوامع قـومـي مـذهـبـي را             

پـاسـخ مـردم      .  جانشين آن کرده است   
منطقه به بحران خاورميانـه و آنـچـه           
في الحال توده مردم مـنـطـقـه را بـه               
حــرکــت در آورده اســت نــه هــويــت             
تراشيهاي قومي مذهـبـي بـراي ايـن          
جوامع بلـکـه آرمـانـهـا و ارزشـهـاي               
جهانشمول انساني اسـت کـه امـروز           
مردم عراق وافعانستان از هر مذهب      

 .و قوميتي پرچم آنرا برافراشته اند
 

 ۵ ١  نوامبر ١٩ 

 ... ماهيت بحران خاورميانه       
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قطعنامه در مورد       
وضعيت سياسي ايران پس        

 از توافقات هسته اي       
 
پس از تـوافـقـات هسـتـه اي           -۱ 

مساله چگونگي رابطـه بـا غـرب بـه            
يک مسـالـه مـحـوري در وضـعـيـت                
سياسي ايران تبديل شده و در مـرکـز          
اختالف و  کشمکش بين جنـاحـهـاي         

ادامـه  .  حکومتي قرار گـرفـتـه اسـت         
تخاصمات با غرب يا عـادي سـازي          
مـنــاســبــات هــمــچـنــان مــحــور ايــن          

ايـن نـزاعـي بـر سـر            .  کشاکشهاسـت 
هست و نيسـت جـمـهـوري اسـالمـي             

 . است
 
عادي سازي رابطه بـا غـرب          -۲ 

حتي در سطح اقتـصـادي  مسـتـلـزم             
تغييراتي اساسي درهويـت سـيـاسـي         

دولـتـهـا و      .  جمهوري اسالمـي اسـت     
نهادها و سرمايه داران غربـي گـرچـه          
ــدگــي و                  ــحــجــر و عــقــب مــان ــا ت ب
ســيــاســتــهــاي ســرکــوب حــکــومــت         
اسالمي مشکلي اساسي ندارند امـا       

ــاســي           ــات ســي ــاســب ــراري مــن ــرق  -ب
اقـتـصـادي مـتـعــارف بـا جـمـهــوري               
اسالمي با سيستم حقوقي و قانـونـي        
حکومت و موقعيتش بعنوان سـتـون        
فقرات جـنـبـش اسـالم سـيـاسـي در                

 .    تناقض کامل قرار دارد
 
ــا و                -۳  ــهـ ــگـ ــنـ ــران و جـ ــحـ بـ

بلکوبنديهاي سياسي و ژئوپوليـتـيـک     
در منـطـقـه و دخـالـتـگـري و نـقـش                   
جمهوري اسالمي در ايـن جـنـگ و              
کشمکشها  يک مانع جدي ديـگـر بـر       
ســر ايــجــاد يــک شــرايــط مــتــعــارف          

 . سياسي و اقتصادي در ايران است
 
از نــظــر اقــتــصــادي تــوافــق          -۴ 

هسته اي اولين مانع بـر سـر ورود و              
کــارکــرد ســرمــايــه هــا در ايــران را              
برطرف کـرده اسـت امـا امـنـيـت و                 
ســودآوري ايــن ســرمــايــه گــذاريــهــا          
نـيــازمــنـد  تــغـيــيــرات پـايــه اي در                

ساختار و کارکرد اقتصاد مـافـيـائـي         
جمهوري اسالمي و درفعال مايشائي 
باندها و قطبهاي قدرتمند اقتـصـادي      

 . بويژه سپاه و بسيج است
 
رژيم تالش خواهد کرد بـراي      -۵ 

جــلــب ســرمــايــه گــذاري خــارجــي و           
ــه هــا             تضــمــيــن ســودآوري ســرمــاي
سياست رياضتـکـشـي اقـتـصـادي و            
سفت کردن کمربندها را شديـد تـر از        
گذشته و تمـام و کـمـال بـه اجـرا در                   

 .آورد
 
دولــت روحــانــي و طــيــف             -۶ 

وســيــعــي از نــيــروهــاي رنــگــارنــگ          
و اسـتـحـالـه       " اصالح طلب" باصطالح

چي طرفدار او تالش ميکنند  خط و     
رفسـنـجـانـي       -جهتگيريهاي روحاني 

را، در مــقــابــل خــط خــامــنــه اي و              
اصولگرايان، راه رسيدن به اعتـدال و        
گشايش اقتصادي و بهبود وضعـيـت       

ايـن تـبـلـيـغـات         .  مردم  قلمداد کنند   
اما بر متن واقـعـيـات اقـتـصـادي و               
سياسي جامعه، از تشديـد گـرانـي و           
بيکاري گرفته تا افزايش اعدامـهـا و        
بازداشتها و سرکوبها، هر چه بيشـتـر        
رنگ ميبازد و خود بـه عـامـلـي در              
جهت تشديد اعتراضات و مـبـارزات     

 .مردم تبديل ميشود
 
گفتمان و چشم انداز نزديکي   -۷ 

با غرب و انتظار و توقع تـوده مـردم             
به بهبود شرايط اقتصادي و سياسـي       
شان در اثر اين شرايـط از يـکـسـو و               
کشمکش جناحها و تداوم وضـعـيـت         
فالکتبار اقتـصـادي از سـوي ديـگـر             
زمــيــنــه گســتــرش بــيــش از پــيــش             
اعتراضات و مـبـارزات کـارگـران و            

 .  توده مردم را فراهم مي آورد
 
ــتــراضــات و             -۸  ــرش اع گســت

حرکتهاي اجتمـاعـي عـلـيـه شـرايـط             
سخت معيشتي و عليه بيحقوقيهـاي   
سياسي و مدني و براي خـالـصـي از            
قوانين و اخالقيات و تابوهاي عـقـب        

مــانــده اســالمــي يــک ويــژگــي بــارز           
در .  شرايط سياسي در اين دوره است     

اين شرايط بخصوص اعـتـراضـات و         
اعتصابات کارگري، اعم از کـارگـران       
مــراکــز صــنــعــتــي يــا مــعــلــمــان و             
پرستاران، و مـبـارزات چـهـره هـا و                
نهادهاي جـنـبـش کـارگـري نـقـش و               
مکان برجسته اي در جـامـعـه مـي               

 .   يابد
با توجه بـه نـکـات فـوق  حـزب                
کمونيست کارگري اعالم ميکند کـه       
دوره تازه اي که پس از توافـق هسـتـه         
اي در ايران آغاز شده است دوره رشـد      
ــبــات             اقــتــصــادي و اســتــحــکــام وث
جمهوري اسالمي نيست بـلـکـه دوره         
رشد تضـادهـاي درونـي حـکـومـت،             
گسترش حق طلبي مـردم و مـبـارزه            

آينده .  طبقاتي حادتر در جامعه است 
جامعه و تـکـلـيـف رفـاه و آزادي و                  
رهائي مردم را اين مـبـارزه تـعـيـيـن            

حزب کمونيست کارگري بـا      .  ميکند
تــمــام تــوان و امــکــانــات بــراي                    
سازماندهي و تقويت و پيشبـرد ايـن         
مبارزه و سرنگوني جمهوري اسالمي  

 .  بقدرت انقالبي مردم تالش ميکند
 ) به اتفاق آرا تصويب شد(
 

قطعنامه در مورد       
چرخش شرايط سياسي       
جهاني به چپ و نقش        
 تعيين کننده کمونيستها    

 
 :با توجه به

بحران همه جـانـبـه سـرمـايـه           -۱ 
 داري معاصر 

بچالش  کشيده شـدن نـظـام            -۲ 
کــاپــيــتــالــيــســتــي و حــکــومــت يــک         
درصديـهـا در يـک مـقـيـاس وسـيـع                 

 اجتماعي در جوامع غربي
روي گرداني مردم کشورهاي   -۳ 

غــربــي از ســيــاســتــمــدارن و احــزاب           
 حکومتي و سنتي بورژوائي   

شکـل گـيـري جـنـبـش ضـد                -۴ 
 رياضت کشي در کشورهاي اروپائي

قدرتـگـيـري و عـرض انـدام               -۵ 
بيش از پيش نيروي چپ اجـتـمـاعـي            
فعـال و دخـالـتـگـر در مـبـارزات و                  

 اعتراضات جاري
ــورد                -۶  ــد و هشــدار در م ــق ن

فاصله بين ثروت نجومي يک اقلـيـت        
ناچيز و فقر اکـثـريـت عـظـيـم مـردم                 
جهان حتي از جانـب کـارشـنـاسـان و           
ــنــهــا و اتــاق فــکــرهــاي             آکــادمســي
بورژوازي و اشـاعـه نـقـد مـارکسـي               
کاپيتاليسم و گفتمان سوسياليسم در    

 . جامعه
سر بلند کـردن يـک جـنـبـش              -۷ 

چپ، سکوالر و حق طـلـبـانـه و ضـد              
مــذهــبــي در      -دولــتــهــاي قــومــي        

 کشورهاي خاورميانه 
امکان پذيري سـازمـانـدهـي        -۸ 

ــک              مــبــارزات و اعــتــراضــات در ي
مقياس توده اي در سطـح کشـوري و         
در يک مقياس جـهـانـي بـا اتـکـا بـر                

 مدياي اجتماعي 
حزب کمونيست کـارگـري اعـالم        
ميدارد که شرايط سياسي در ايـران،        
در منطقه و در جهان براي   گستـرش    
و تعميق جنبش ضد کاپيتاليستي و       
ــو                 ــيـ ــاتـ ــرنـ ــتـ ــه آلـ ــاعـ ــرح و اشـ طـ
سوسياليسـتـي، بـيـش از هـر زمـان               

حضـور فـعـال      .  ديگري مساعد است  
در گـفـتـمـان هـاي ايـن دوره بـر سـر                    
ــيــســم،            ــه داري و ســوســيــال ســرمــاي
گسترش رابطه با نهادها، شبکه هـا،        
محافل و سـازمـانـهـاي راديـکـال و               
سوسياليست، بـرقـراري و گسـتـرش           
رابطه با فعالين جنبشهاي اعتراضي      
جــاري در ايــران و در ســطــح بــيــن                
المللي، دخالتگري فعال در روندها و     
مبارزات جاري، تـعـمـيـق و تـقـويـت              
ــداف و                    ــردن اه ــا، و جــاري ک آنــه
سـيـاسـتـهـاي کـمـونـيـسـتـي در ايـن                   
مبارزات، از وظايف مـحـوري حـزب       

 . در اين دوره خواهد بود
 

پلنوم از رهبري حزب ميـخـواهـد       
که براي پيشبرد اين وظـايـف نـقـشـه             
عملهاي مشـخـص در عـرصـه هـاي             
مختلف را تعيين کرده و در دسـتـور          

 . کار ارگانهاي حزبي قرار دهد
 ) به اتفاق آرا تصويب شد(
 
 

قطعنامه درمورد      
 جنبش کارگري     

 
 با توجه به 

ــلــج               -۱  ــداز رکــود و ف چشــم ان
اقتـصـادي، تشـديـد سـيـاسـت هـاي               
رياضت کشي و اعمال فشار بيشتتـر        

 به فعالين و نهادهاي کارگري 
گستردگي مبارزات کارگري     -۲ 

و مقابله بـا تـعـرضـات حـکـومـت و               
 کارفرمايان 

گسترش ابـعـاد اجـتـمـاعـي             -۳ 
مبارزات کارگري از جـملـه بـرپـايـي             
تجمعات اعتراضي بيرون از مـراکـز         
کار و نقش فعال خانواده هـا در ايـن            
مبارزات، و استفاده فعال و موثـر از         

 مدياي اجتماعي 
ابراز وجود سياسي جـنـبـش          -۴ 

کارگري از طـريـق طـرح مـطـالـبـات               
 عمومي رفاهي و سياسي مردم 

تقويت موقعيت طبقه کارگر    -۵ 
و جناح چپ جامعه در مقابـل دولـت      
و طبقه حاکم و جنبش هاي بورژوايي      
و ناسيوناليستي از طريق ابراز وجـود       

 سياسي و اجتماعي جنبش کارگري 
ــي            -۶  ــن ــهــادهــاي عــل وجــود ن

مــتــشــکــل از فــعــالــيــن کــارگــري و           
فعاليت چهره هاي سرشناس جـنـبـش       

 کارگري در سطح جامعه 
 

پلنوم کميته مـرکـزي حـزب، بـر            
پيشبرد اقـدامـات زيـر در ايـن دوره              

 : تاکيد ميکند
 
معرفي مستمر کليه فعاليـن     -۱ 

و چهره هاي راديکال جنبش کارگـري        
و تشکل هاي کـارگـري مسـتـقـل از              
دولت به جامعه و تالش براي تقـويـت    

 همکاري ميان آنها 
تالش و فعاليت بـراي آزادي         -۲ 

کارگران زنداني و حمايت از خـانـواده      
 آنها 

رسانه اي کردن هرچه بيشـتـر     -۳ 
مبارزات کارگري و از جمله تـقـويـت          
حضور در مدياي اجتماعي و شبـکـه        

 هاي اجتماعي 
تقويت فعاليت بين الـمـلـلـي         -۴ 

در جــلــب حــمــايــت ســازمــان هــاي            
کارگري و نهادهـاي انسـانـدوسـت از           

 جنبش کارگري در ايران 
تالش مستمـر بـراي حضـور          -۵ 

فعال خانواده هاي کـارگـران و جـلـب            
 حمايت مردم از اعتراضات کارگري 

دامن زدن به جنبش مـجـمـع       -۶ 
عمومي و پيشروي به سـمـت ايـجـاد            

 تشکل هاي توده اي کارگري 
مقابله با خانه کارگر و سايـر     -۷ 

نـهــادهــاي دســت سـاز رژيــم و نــقــد             
گرايشات رفرميستي، عقب مانده و       
ســنــتــي و حــزب گــريــز در جــنــبــش            

 کارگري 

 
پلنوم از رهبري حزب ميـخـواهـد       
که براي تقويت اين سـيـاسـت، کـلـيـه             
امکانات سازمانـدهـي، سـيـاسـي و           
تبليغي خود در داخل و خارج کشـور       
را در اين زمينه هم جـهـت و بسـيـج              

 . کند
 ) به اتفاق آرا تصويب شد(

  *** 

   ۲۰۱۵ نوامبر   /  کميته مرکزي حزب کمونيست کارگري ايران                ۴۴ اسناد مصوب پلنوم       
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پلـنـوم چـهـل و چـهـارم کـمـيـتـه                   
 ۱۵  و     ۱۴ مرکزي حزب در روزهـاي     

 آبـان مـاه       ۲۴  و ۲۳ ( ۲۰۱۵ نوامبر  
با شرکت اکثـريـت اعضـاي      )  ۴ ١٣٩ 

کميته مرکزي و تعدادي از مشاورين       
کميـتـه مـرکـزي و کـادرهـاي حـزب                

پـلـنـوم بـا پـخـش سـرود              .  برگزار شد 
انترناسيونال و يک دقيقه سکـوت در        
گراميداشت يـاد جـانـبـاخـتـگـان راه              
آزادي و سوسياليسم و جانباخـتـگـان         
جنايت اسالمي ها در پاريس، که در       
آستانه پلنوم اتفاق افتاده بود، شـروع       
شــد و بــعــد از دو روز بــحــث حــول                
مسائل گرهي مقابـل حـزب بـه کـار             

 . خود پايان داد
در ايـن پـلـنــوم سـه قـطـعــنـامــه                
درمورد وضعيت سياسي ايـران پـس         
از توافقات اتمي، همينطور چـرخـش        
شرايط سياسي جهاني به چپ و نقش       
تـعـيـيـن کـنـنـده کـمـونـيـسـت هـا و                      
قطعنامه اي درمورد جنبش کارگـري    

هـفـت قـرار نـيـز          .  به تصويـب رسـيـد      
درمـــورد ضـــرورت بـــه روز شـــدن              
تشکيالت حزب، کنفرانـس سـاالنـه،        
آموزش، سميـنـار، تـرجـمـه ادبـيـات             
حزب به زبان هاي ديگر، گزارشـدهـي     

و تاميـن مـالـي حـزب بـه تصـويـب                 
 . رسيد

حميد تقوايي ليدر حزب در بحث    
افتتاحيه تصويري از شرايط مـبـارزه        
ــران،                  ــه ســطــح اي ــي در س ــات ــق طــب
خاورميانه و کشورهاي غربي بدسـت      

او گفـت در اروپـا و آمـريـکـاي              .  داد
شمـالـي شـاهـد شـکـل گـرفـتـن يـک                   
گفتمان و حرکت ضد کاپيتالـيـسـتـي         
هستيم که حتـي مـبـاحـث اتـاقـهـاي              
فکر بورژوازي و انـتـخـابـات در ايـن              
کشورها را تـحـت تـاثـيـر قـرار داده                

در سطح خاورميـانـه نـيـز، در           .  است
عراق و ترکيه و افغانستان و لبنـان و          
کردستان سوريه، سر بلند کـردن يـک          
جنـبـش سـکـوالريسـتـي و دفـاع از                
مدنيت در برابر دولتهـا و نـيـروهـاي            
قــومــي مــذهــبــي و مــدل جــوامــع             
موزائيکي که به اين کشورها تحميل 
کرده اند يک فاکتور سياسي مهـم در         
وضعيت سياسي خاورميانه در چـنـد       

در ايران توافق .  ماه گذشته بوده است   
هسته اي و پـيـامـدهـاي آن بـاعـث                  
تشــتــت هــر چــه بــيــشــتــر صــفــوف             
حکومـت و مسـاعـد شـدن شـرايـط               
سياسي براي تعرض بيشتـر جـنـبـش          
کارگري و ديگر جنبشهاي اعتراضـي   

شرايط در سـه  او گفت اين . شده است 
ــان                 ــه و جــه ــطــق ــران، مــن ســطــح اي
سياستهاي عملي و اقدامات ويژه اي      
را در دستور حزب ميگـذارد  و يـک             

پيش شرط  بـه اجـرا در آمـدن ايـن                  
سياستها، مدرن و کارآمد و بـه روز            
شدن ساختار حزب و مناسبات درون      

 . حزبي است
در بحث گزارش که توسط اصغـر    
کريمي دبير اجرايي حزب و مسئوالن   
ارگـانـهـا و عـرصــه هـاي مــخـتـلــف                
فعاليت حـزب ارائـه شـد، فـعـالـيـت                
ارگان ها و فعاليت هاي متنوع حزب  
در داخل و خارج کشور از جـملـه در             
عرصه جنبش کارگري و اعتـراضـات       
معلمان، مبارزه عليه اسالم سياسي،  
حضور حزب در شبکه ها و مـديـاي           
اجتماعي، وضعيت حـزب در خـارج          
کشــور، وضــعــيــت مــالــي حــزب و            
ضرورت تمرکز ويژه بر سازمان حـزب       
در سطوح مـخـتـلـف مـورد بـحـث و                

تـاکـيـد شـد کـه          .  بررسي قرار گـرفـت    
حزب بايد بسيار فعال تر و پيگـيـرتـر          
به مقابله با جنبش ها و حرکت هـاي     
ارتجاعي قومي و بويژه ناسيوناليسم     
ضـد عـرب و قــومـپــرسـتــان تــرک و               
همينطور سياست هاي تبعيض آميز      
و سرکوبگرانه حکومت عـلـيـه مـردم          
منتسب به مليت هاي مختلف بويژه      

همچـنـيـن    .  عليه مردم ترک زبان برود   
با توجه به رشد جـنـبـش کـارگـري و                
ثـقـل سـيـاسـي و اجـتـمـاعـي آن در                    
جامعه تاکيد شد که حزب الزم اسـت        
تمرکز بيشتري بر آن داشـتـه بـاشـد و             
جاي خود را در ميان فعالين کارگري      

محکم تر کند و در زمينه تبلـيـغـات          
شکل و زبان و شيوه هاي تبليغات را        
زنده تر و جذاب تر کند و از تبليغـات    
جريانات سـنـتـي فـاصـلـه بـيـشـتـري                

  .بگيرد
محسن ابراهيمي، رئـيـس دفـتـر         
سياسي گزارش کوتاهي از فـعـالـيـت         
دفتر سياسي حزب ارائه داد که در آن       
ضمن اشاره بـر مـوضـوعـات مـورد             
بحث در دفتـر سـيـاسـي کـه شـامـل                
مهمترين مسائل جهان و ايـران بـوده         
است، روي اين موضوع تـاکـيـد کـرد           
که دفترسياسي الزم است در زمـيـنـه         
دو وظيفه مهم خود يعني نظارت بـر         
پالتفرم رهبري حزب و سياستگـذاري      
از طريق تعريف مکانيسمهاي روشن      

  .نقش فعالتري داشته باشد
کادرهاي حاضر در پلنوم نـقـش         

فعالي حول مباحث مختلف داشتنـد      
و بحث ها و پيشنهادات سـازنـده اي          
در زمينه هاي مختلـف ارائـه دادنـد           
که در تکميل و بهـبـود مصـوبـات و             
تصميمات پلنوم مسـتـقـيـمـا تـاثـيـر              

 . داشت
در جـوار پـلـنـوم هـمـچـنـيـن دو                  
سـمـيـنـار درمـورد حـزب و مـبــارزه                
طـبــقــاتــي تــوســط بــهـروز بــهــاري و            
اســتــراتــژي حــزب تــوســط مــحــمــد           
ــرگــزار شــد و شــرکــت               آســنــگــران ب
کنندگان از جوانب مختلف به بـحـث        
و تــبــادل نــظــر حــول ايــن مــوضــوع             

اولويت هاي رهبري حـزب    . پرداختند
در دوره آتي نيز مبحث ديـگـري بـود           

 .  که توسط حميد تقوايي ارائه شد
در مـبـحـث انـتـخـابـات حـمـيـد                
تقوائي بـه اتـفـاق آرا بـعـنـوان دبـيـر                  

همچنيـن  .  کميته مرکزي انتخاب شد 
 نفر به عضويـت دفـتـر سـيـاسـي              ۳ ٢ 

حزب انتخاب شدنـد کـه بـه تـرتـيـب               
کــيــان آذر، مــحــمــد        : عــبــارتــنــد از   

آسنگران، محسن ابراهيـمـي، مـيـنـا          
احدي، عبـه اسـدي، بـهـروز بـهـاري،              
سيامک بهاري، سيما بـهـاري، فـاتـح          
بهرامي، کيوان جاويد، علي جـوادي،     
شهال دانشفر، نسريـن رمضـانـعـلـي،          
بهرام سروش، مصطفي صابر، حسـن      
صــالــحــي، جــمــيــل فــرزان، اصــغــر           
کــريــمــي، عــبــدل گــلــپــريــان، شــيــوا          
مـحـبـوبــي، نـويــد مـيـنــايـي، نســان              

پلـنـوم بـا      .  نودينيان و کاظم نيکخواه  
سخنراني اختتاميه حميد تـقـوائـي و         
در فضايي از همدلي و خوشبيني بـه         
نقش حزب و تحوالت مهمـي کـه در           
جنبش هاي اعتـراضـي در ايـران در            

  . جــريــان اســت بــپــايــان رســيــد                

 

در نشست کوتاه دفـتـر سـيـاسـي کـه              
پس از پلنوم برگزار شد بهرام سـروش         
به اتفاق آرا به عـنـوان رئـيـس دفـتـر                

  .سياسي انتخاب شد
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۱۵  نوامبر ۱۸ 

 ۴ ١٣٩  آبان ماه ۲۷  

  پلنوم کميته مرکزي حزب کمونيست کارگريو چهارميناطالعيه پاياني چهل 

 

اخــيــرا دادگســتــري کــل اســتــان        
اعــتــراضــات صــنــفــي      " خــوزســتــان    

کــارگــران شــاغــل در مــنــطــقــه ويــژه          
پتروشيمـي بـنـدر امـام خـمـيـنـي را                 

ــنــوع  ــرده اســت       "  مــم ــن .  اعــالم ک اي
تجمع و  : " بخشنامه تهديد کرده است   

هاي پتروشيـمـي      اخالل در نظم شرکت   
خالف قانون و مقررات است و طـبـق          
قــانــون بــرخــورد قضــايــي بــه عــمــل           

در بــخــش پــايــانــي ايــن          "  .آيــد   مــي
: بــخــشــنــامــه ذکــر شــده اســت کــه             

کارگراني که به حقوق و مزاياي خود   " 
ــش                 ــي ــه ف ــا ارائ ــد ب ــراض دارن اعــت

گيري خواهد شـد،       ها پي   مطالبات آن 
از ايــن تــاريــخ بــا هــرگــونــه تــجــمــع             

ها،  غيرقانوني و اخالل در نظم شرکت
اين يک تـعـرض     "  .برخورد خواهد شد  

حـکـومـت    .  جديد بـه کـارگـران اسـت         
ميخواهد فشار اقتصادي بيشتري به     

کارگران و مردم تحميل کند و با ايـن         
اقدامـات مـانـع اعـتـراض کـارگـران              

اما کارگران نشان داده انـد کـه         .  شود
ميتوانند آنرا به شکست بکشاننـد و        
بايد مـتـحـدانـه عـلـيـه آن دسـت بـه                   

 .اعتراض بزنند
اين بخشنامه واکـنـش رژيـم در           
مــقــابلــه بــا اعــتــراضــات گســتــرده           
کارگران در خـوزسـتـان و مشـخـصـا             
کارگران بخشهاي مختـلـف صـنـايـع           

ــت        ــي اسـ ــمـ ــيـ ــروشـ ــتـ ــي  .  پـ ــدامـ اقـ
پيشگيرانه، در هراس از نقش کليـدي   
مبارزات اين بخش از طبـقـه کـارگـر           

کارگـران پـتـروشـيـمـي هـا در              .  است
سالهاي گذشته با اعتصابات متـحـد     
و سازمانيافته نشان داده اند که يکي  
از پيـشـروتـريـن بـخـش هـاي طـبـقـه                  
کارگرند و نقشي کليدي در مبـارزات      

کـارگــران  .  کـارگـري ايـفــا مـيـکــنـنـد           

پتروشيمي ها عليـرغـم تـهـديـدات و            
دســتــگــيــري و مــحــرومــيــت هــاي            
مختلف، بارها حـکـومـت را عـقـب             
رانده اند و حتي در سال هاي گذشـتـه          
رژيم را وادار کردنـد اعـالم کـنـد کـه               
کــلــيــه شــرکــت هــاي پــيــمــانــکــار را          

 . برخواهد چيد
واقعيت اين اسـت کـه عـلـيـرغـم             
ممنوعيت هرگونه اعتصاب و تجمع      
و تشکل کارگري، عليرغـم سـرکـوب         
ــک                ــي ــمــات ــه و ســيــســت ــب هــمــه جــان
اعتراضـات و تـجـمـعـات کـارگـري،              
عليرغم تاريـخ جـنـايـتـکـارانـه رژيـم              
اســالمــي در مــقــابلــه بــا کــارگــران،          
نتوانسته اند کارگران را خانه نشين و       

ــد        ــن ــن ــاصــل ک ــراضــات   .  مســت ــت اع
کارگري، يک واقعيت هـمـيـشـگـي و            
انکارناپذير در جامعه است و در سال 
هاي اخير با گسـتـرش اعـتـصـابـات             

ــزرگ              طــوالنــي مــدت در مــراکــز ب
 . کارگري بوده ايم

اين اقدام حکومت را مـيـتـوان و         
رژيـم را بـايـد        .  بايد در هم شـکـسـت       

وادار به پس گرفتن ايـن بـخـشـنـامـه              
کارگران پتروشيمي سـابـقـه       .  اش کرد 

مبارزات متحـدانـه در پـتـروشـيـمـي             
هاي ماهشهـر دارنـد و اکـنـون نـيـز                
ميتوانند متحد و يکپارچه در مقابل 
اين اقدام سرکـوبـگـرانـه بـايسـتـنـد و               
خانواده هاي خود و کل مردم شهر را      

حضور خانواده  .  نيز به ميدان بياورند   
هاي کارگران پتروشيمي در تجمعات     
اعتراضي تعيين کـنـنـده و حـيـاتـي               

 . است
ــران                ــارگـ ــر کـ ــگـ ــرف ديـ از طـ

اگر .  پتروشيمي را نبايد تنها گذاشت    
چه هدف اين بخشنامه ضد کـارگـري        
در درجــه اول کــارگــران مــعــتــرض             

پتروشيمي است، اما در صورت عدم     
مقابله جدي و در صورت مـوفـقـيـت           
آن، اين شرايط را به کل طبقه کـارگـر         

 . تحميل خواهند کرد
ــيــســت کــارگــري،           حــزب کــمــون
کارگران پتروشيمي و خانواه هـايشـان     
و کل طبقه کارگر و مردم آزاده را بـه        
اعتراض قاطعانه عليه اين بخشنامه    

تـجـمـع    .  ضد کارگـري فـرامـيـخـوانـد         
کنـيـد، مـجـامـع عـمـومـي خـود را                  

مـتـحـدانـه ايـن اقـدام           .  برگزار کـنـيـد    
وقيـحـانـه رژيـم اسـالمـي را در هـم                  

 . شکنيد
 مرگ بر جمهوري اسالمي
 زنده باد آزادي، برابري،

 حکومت کارگري 
 زنده باد جمهوري سوسياليستي

 
 حزب کمونيست کارگري

 ۲۰۱۵  نوامبر ۲۴ 
  ۱۳۹۴  آذر ۳ 

 !  زنده باد اعتراضات گسترده کارگران پتروشيمي               ! اعتراض کارگران پتروشيمي ممنوع شد            
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فعالين جنبش آزادي زن در    
شهر سنندج به استقبال روز جهاني   

 .منع خشونت عليه زنان رفتند  
 نوامبر دهها نفر از فعالين و   ٢٨ 

آزاديخواهان در بهشت مـحـمـدي بـر           
. مزار آمنه محـمـدي تـجـمـع کـردنـد             

آمـنـه   .  آمنه قرباني قتل ناموسي شد    
درمورد وضعيـت خـودش بـه ارگـان            
هاي دولتي هشدار داده بود اما از او        

بعد از مـرگ آمـنـه،        .  حمايت نميشد 
فعالين حقوق زن در سنندج و مريوان     
پرونده مرگ آمنه محمدي را دنـبـال          

بر مـزارش تـجـمـع کـردنـد و               .  کرده،
سخنراني کردند و گلهاي رز سـرخ را         

زنان و مـردانـي    .  مزين مزارش کردند  
که بـر مـزار آمـنـه حضـور داشـتـنـد                  
اعالم کردند همچنان مصـمـمـانـه در          
مقابـل تـوحـش و بـربـريـت قـوانـيـن                  
مردساالرنه مبارزه خـواهـنـد کـرد و           
اجازه نخواهند داد زنان بيشتر از اين       

 .قرباني شوند
 ساله در يـکـي   ٢٥ آمنه محمدي   

از روسـتـاهـاي شـهـرسـتـان سـروآبـاد               
اش بـه قـتـل           توسط اعضاي خانـواده   

رسد و جسد زن جـوان بـدون طـي              مي
کردن تشريفات قـانـونـي و مـعـايـنـه              
پزشکي، توسط خانواده اش بـه خـاک      

 .سپرده شده بود
 

بيانيه جمعي از فعالين سنندج  
 !  در محکوميت خشونت عليه زنان     

جمعي از فعالين جـنـبـش آزادي          
زنان و فعاالن مدنـي در سـنـنـدج بـا             

 ٢٥ انتشار بيانيه اي بـه مـنـاسـبـت              
نــوامــبــر، خشــونــت عــلــيــه زنــان را           
محکوم و بر مبارزه خـود در جـهـت             

 در   .محو اين پـديـده تـاکـيـد کـردنـد             
بخشي از اين بـيـانـيـه تصـريـح شـده               

خشونت عليه زنان عام تـريـن      : " است
شکل نقص حقوق بشر مي باشـد کـه         
مانعي براي تساوي، بـرابـري و رشـد           
زنان جامعه محسوب شـده و ريشـه           
در تــار و پــود نــظــام طــبــقــاتــي و                 

شـرط الزم بـراي       .  مردساالرانـه دارد   
ريشه کن کردن خشونـت و نـابـرابـري            

زنان، به چالش کشيدن نظام سرمـايـه        
داري و مردساالري است که روزانه آن 

. را در جامعه بـاز تـولـيـد مـي کـنـد              
پيشرفت و آزادي هر جـامـعـه اي در             
گرو رشد و بالندگي و رهايي زنـان آن     

 ."جامعه مي باشد
 

 غيره استاندارد بودن   
 لوله کشيهاي گاز حادثه افريد     

 بعدازظهـر  ٦ ساعت  نوامبر  ٢٩  
لوله گاز منزل مسکوني در خـيـابـان          

. شريف آباد شهر سنندج منفجر شـد       
خسارات زيادي به منـزل مسـکـونـي          

ــت        ــده اس ــه     .  وارد آم ــان ــخــت ــب ــوش خ
. صدمات جاني بدنبال نداشته اسـت      

ــا شــروع فصــل ســرمــا يــکــي از                 ب
مشکالت مردم ايران غيره استاندارد   

. بودن لوله کشـي گـاز مـنـازل اسـت             
ساليانه در استان کـردسـتـان صـدهـا           
نفر بر اثر انفجار لوله گاز و يا خفگي        

 .با گاز جان خود را از دست ميدهند
 

 اعدام در زندان مياندوآب    
حکم اعدام  علي الچـيـنـي اهـل           
مــهــابــاد تــوســط مســئــوالن زنــدان          
مياندوآب در بامداد روز چهارشـنـبـه        

مـاه در زنـدان          بيست و هـفـتـم آبـان          
علـي الچـيـنـي       . مياندوآب اعدام شد 

خـريـد و     " چهار سال قـبـل بـه اتـهـام               
بــازداشــت و    "  فــروش مــواد مــخــدر      

ســپــس از ســوي دســتــگــاه قضــايــي          
حکومت ايران به اعدام محکوم شـده       

 .بود
 

دو مطلب قرائت شده در     
 مراسم خاکسپاري آمنه   

 زن جوان قرباني خشونت      
ــرد،               ــي س ــب ــک، ش ــاري ــي ت ــب ش
چشماني وحشت زده، دستـانـي خـون         

صدايي خفه در گلو، توطئه اي  !  آلود  
در شرف زايش با اسـتـدالل دفـاع از             

ــتــمــس در        !  نــامــوس چشــمــانــي مــل
تاريکي شب، نـظـاره گـر بـه دسـتـان               

الـتـمـاس، الـتـمـاس،         !  برادران خونـي  
و ناله اي مـحـزون در گـلـو         !!  التماس

! حاصل از تـرسـي عـمـيـق در جـان                 
 بگذاريدم 

! بگذاريدم از کرامتم دفـاع کـنـم         
بگذاريدم تا صداي دخترک بي نـوايـم         

بـگـذاريـدم    !  را به گوش جـان بسـپـارم        
الاليي آخرم را در گوش دخترکم براي       

صدايـي آرام در      !  آخرين بار نجوا کنم 
آهنگي دلنشيـن  "  مادر"!  آنسوي خط 

چشـمـانـم را مـي         !  و آرامشي در دل     
در تنم دردي حـاصـل از نـوش          !  بندم

صداي کودکـم  ! شوکران حس مي کنم 
را در وجودم تداعـي مـي کـنـم، درد            

به دستان کوچکش مي !  آرام ميگيرد 
نگرم به چشمانش، درد تسکيـن مـي      

! چـاره اي نـيـسـت جـز تسـلـيـم                !  يابد
جدالي نابرابر بين مرگ و زنـدگـي و            

نگـاهشـان   ! خنده تلخ دژخيماني آشنا 
ميکنم نگاهم ميکنند، لحظه تسليم     

چشـمـانـم را      !  چشمان دخترکم   !  است
مــي بــنــدم بــر روي دنــيــا، بــر روي               
برادرانم، بر روي زندگي، بر روي واژه         

 لعنتي ناموس
*** 

 
 ! به ياد آمنه 

زن قرباني توهم، قرباني تـهـمـت،      
توحش برادران، دايـي     !  قرباني خفقان 

آمنه جان يـک شـبـي      !  اين يار مهربان 
ديگر ميان خواب و بيداري، آري ايـن     
تو اسير ظلم و اسـتـبـداد، پـنـجـه بـر                 

در آرزوي ديدار ! ديوار، پاي در زنجير
! فرزند، يگانـه دخـتـر، آرزوهـا داري           

دخترم نيـز اسـيـر سـرنـوشـت           "  خدايا"
چه بي پيرايه جـان    !  .شوم خودم نشود 

دادي، آنهنگام که بـه بـهـانـه  ديـدار               
! اقوام تو را به گوشه دنجي کشيدنـد،       

چه مظلوم بودي، آنـزمـان کـه يـاراي             
دفاع از خـود را نـداشـتـي در بـرابـر                  

و چه جنـگ نـابـرابـري         !  توحش، ظلم   
بود هنگامي که تو تنها و بـرادرانـي          
که بجـاي حـامـي بـودنـت جـانـت را                 

 عزيزم سرخاکت آمـديـم کـه         !!گرفتند
بگوييمت تو پاک بودي و پاک مانـدي     

ماه پشت ابر نـمـي   : " و چه زيبا گفتند  
 آن هنگام که با کلمه  نامانوس "ماند

جانت را گرفتند "  ناموس" و ناميمون   
آيـا بـه     !  !آيا وجدانهايشـان آرام بـود؟       

خواهرشان اين دلسـوز هـمـيـشـگـي،            
آري خواهر، چه واژه ي زيـبـايـيـسـت             

! امـروز کـه سـر       !  !خواهر انديشيدند؟ 
خاکت، اين واپسين منزلت گرد آمده      
ايم بدان همه مـيـدانـنـد کـه تـو پـاک                 

بدخواهانت عزيـزم، بـه سـزاي         !  بودي

اعمالشان رسيدند، فتنه جويانـت در       
پـس آسـوده     !  .انتظار حکـمـشـان انـد       

دخترت فرداها .  باش و آسوده بخواب 
! .با افـتـخـار نـامـت را خـواهـد بـرد                 

دخترم دايي هايت را بـبـخـش آن هـا             
! .هم اسير آموزه هاي گذشتگـان انـد        

دخترم شجاع باش، ارزش هايت را با       
تـو مـي     !  .توانـايـي هـايـت نشـان ده           
 .تواني ديدها را تغيير دهي

 
کارگران، تشکل هاي کارگري       

  !و انسانهاي شريف و آزاده  
فردين ميرکي فعال کارگري ظهر     

 آبـان مـاه سـال          ٢٧ روز چهارشـنـبـه       
 مـاه    ٨ جاري پس از سـپـري نـمـودن            

حبس، از زندان مرکزي سنـنـدج آزاد          
 گفتني است فردين ميـرکـي اول         .شد

 تـوسـط نـيـروهـاي          ٩٣ آذر ماه سـال      
امنيتي سنندج دستـگـيـر و پـس از             

 ١٠٠  روز بازداشت با قرار وثيقه       ٦٢ 
ميليون توماني به طور مـوقـت آزاد          
گرديد سپس نامبرده از سوي شـعـبـه       
اول دادگـاه انـقـالب اسـالمـي شـهـر                
سنندج به اتهام عضويت در کـمـيـتـه           
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   
تشکلهاي کارگري و تبليغ عليه نظام      

 مــاه حـبـس تـعـزيــري           ٩ بـه تـحــمـل        
 ما اعضاي کميته دفاع     .محکوم شد 

از فعالين کـارگـري مـهـابـاد ضـمـن               
تــبــريــک آزادي فــرديــن مــيــرکــي بــه           
خانواده، دوستان و طبقه کارگر ايران؛ 
خواستار آزادي بـدون قـيـد و شـرط               
کليه فـعـالـيـن کـارگـري و زنـدانـيـان                 

 کميـتـه دفـاع       .سياسي دربند هستيم  
 .از فعالين کارگري مهاباد

 
 برگزاري مراسم براي   
 !  يک قرباني قتل ناموسي 

 ٢٥  آبــان در آســتــانــه           ٢٨ روز   
نوامبر، روز جـهـانـي نـفـي خشـونـت              
عـلــيــه زنــان، در شـهــر ســنــنــدج در              
اعتراض به خشونت و محکوم نمودن   
قتل هاي ناموسي، توسط جمعـي از        
فعالين، مراسمي در بهشت محمـدي      

" آمنه محـمـدي   " اين شهر بر سر مزار      
يکي از قـربـانـيـان خشـونـت بـرگـزار                

 شـرکــت کـنـنــدگـان در ايــن             .گـرديـد  
مراسم با در دست داشتن شاخه هاي        
گل سرخ، پالکارد و تـراکـتـهـايـي در             
محکـوم کـردن خشـونـت، اعـتـراض             
خودرا نسبت بـه قـتـل آمـنـه اعـالم                

مراسم با يک دقيقه سـکـوت       .  نمودند
به ياد قربانيان خشونت آغاز شد و با        
خواندن متنهايي توسط حضار ادامه     
يافت و با قرائت بـيـانـيـه و گـلـبـاران             

 طـبـق     .مزار مـقـتـول پـايـان گـرفـت             
گزارشات دريافتي در حـدود دو مـاه          

 سالـه اي بـه نـام آمـنـه               ٢٢ پيش زن   
ساکن روسـتـاي گـواز در کـردسـتـان               
توسط همسرش بـه اتـهـام خـيـانـت،              
موردضرب و شتم شديدقرار گرفته و       

. به خانه پدري بـرگـردانـده مـي شـود            
نامبرده بعد از مـدتـي نـاپـديـد مـي               
شود و خانواده عنوان مـي کـنـد کـه              
آمـنـه خــودکشـي کـرده و در هـمــان                
روسـتـا بـدون جـواز دفـن و گـواهــي                 
پزشکي قانوني وي را دفن مي کنـنـد    
با پي گيري و پـافشـاري عـده اي از               
فعالين و شکايت يکي از اهـالـي کـه       
به اين قضيه مشکوک يود بـه حـکـم             
دادستاني  نبش قبر صـورت گـرفـتـه           
وپزشکي قانوني بعد از معاينه جسد      
اعالم مي نمـايـد کـه آمـنـه بـعـد از                  
ضرب و جرح فـراوان کـه مـنـجـر بـه                 
شکستن دست و پايش شده بـه قـتـل            
رسيده است برادران و دايي مقتول که    
به اتهام قتل بازداشت شده بودنـد بـه           

الزم  بـه      .  قتل اعتراف مي نـمـايـنـد        
توضيح است آمنه داراي يـک دخـتـر           

  .سه ساله مي باشد
کميته هماهنگي براي کمک به  

 ايجاد تشکل هاي کارگري
 ١٣٩٤  آبان ٢٨ 

 
 اعمال فشار شهرداري    
 به دستفروشان بازار   

 !  تاناکوراي سنندج  
ــه گــزارش رســيــده شــهــرداري            ب
سنندج به افراد دستفروش در اطـراف      
بازار تاناکوراي سننـدج اخـطـار داده          
است كه محل كنوني کسب خـود در         

 ايـن    .اطراف اين بازار را تخليه كنند     
 نـفـر بـوده و         ٣٠٠ دستفروشان حدود   

تنها منبع درآمد ناچيز آنها از فروش   
) تـانـاکـورا   ( لباس هـاي دسـت دوم           

شهرداري به دستفروشان گفـتـه      .  است
است که بايستي بـه مـکـان ديـگـري             
منتقل شوند که به گفته آنـان مـحـل            

. مناسبي براي کسب و کـار نـيـسـت           
بنا به گفته ايـن دسـتـفـروشـان، آنـان               
درآمد نـاچـيـزي از راه دسـتـفـروشـي               
کسب مي کنند و اگر به مکان جديد         
منتقل شوند همين درآمد نـاچـيـز از          
سفره بي رنگ و بـوي خـانـواده اشـان             

دسـتـفـروشـان     .  نيز حـذف مـي شـود         
اعالم کرده اند که اين مکان را تخليه   

الزم به ذکـر اسـت کـه        .  نخواهند کرد 
شهرداري براي آنها يک مهلت ده روزه   
تعيين کرده است که يک هفته آن نـيـز          

  .گذشته است
کميته هماهنگي براي کمک به  

 ايجاد تشکل هاي کارگري 
 ١٣٩٤  آبان ٢٧ 
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بازگشت به کـار رئـيـس پـارلـمـان و                
. اعضاي پارلماني حزب گـوران شـده        

 حزب حاکم بـر  ۵ جلسات مشترک : ۳ 
سر چگونگي ريـاسـت اقـلـيـم از سـر               

 ". گرفته شود
احزاب حاکم از طرفي وسيعترين     
فقر و فالکـت و گـرانـي را بـه مـردم                  
اقليم کردستان تحميل کرده انـد و از          
طرف ديگر حکومت قـومـي قـبـيلـه            
ايشان در بحراني عميقي به سـر مـي        

 آگـوسـت گـذشـتـه کـه             ۱۹ برد و از       
مهلت رياست مسـعـود بـارزانـي بـه             
پايان رسيده است اينها با هم در حال         
مذاکره و بـحـث بـر سـر چـگـونـگـي                  
رياست اقليم بودند اما در ماه اکتبـر         
و بعد از اعتراضات وسـيـع مـردم و             
حمله به بعـضـي از مـقـرهـاي حـزب               
دمکـرات تـوسـط مـردم مـعـتـرض،              
حزب دمکرات با بي شرمي تـمـام و           
مثل هميشه مـردم مـعـتـرض را بـه               
رگبار گلوله بسـت، تـعـدادي زيـادي            
جانشان را از دست دادند و صـدهـهـا          

از طرف ديگر حزب . نفر زخمي شدند 
دمــکــرات بــه اتــهــام دســت داشــتــن          
جــنــبــش گــوران در آن اعــتــراضــات          
قلدرمنشانه و بـا زيـر پـا گـذاشـتـن                 
همان قوانين کارتني و کذايي شـان ،        
رئـيـس پـارلــمـان و چـهــار نـمــايـنــده                
پارلمان حزب گوران را اخراج که از آن 
زمان تـا کـنـون بـحـران حـکـومـتـي                  
عميقتر شده و گويا اين جلـسـه بـراي           
از سر گيري مذاکرات و پايان دادن به   
بحـران و بـن بسـت کـنـونـي احـزاب                  

 . بورژوائي حاکم صورت گرفته
 

 اعتراض دانشجويان     
 ! دانشگاه کويه  

 نـــوامـــبـــر    ۲۳ روز دوشـــنـــبـــه       
ــه در               ــوي ــان دانشــگــاه ک دانشــجــوي
اعتراض به تعويق افتادن حـقـوقـهـاي       
خود و کمبود مايحتـاج زنـدگـيـشـان           

دانشـجـويـان    .  دست به اعتراض زدند   
بــا در دســت داشــتــن پــالکــاردهــاي          
مختلف خواهان رسيدگـي فـوري بـه           
خواستهاي خـود شـدنـد و در مـدت              
اعتراض خود از ورود اتـومـبـيـل بـه             

الزم .  داخل دانشگاه جلوگيري کردنـد  
به ذکر است که هفتـه پـيـش نـيـز در                
شهر سليمانيه دانشجويـان دسـت بـه          
اعتراض زدند و خساراتي را به در و          
ساختمان داشنگاه سـلـيـمـانـيـه وارد            
کرده بودند که رئيس دانشگاه تهـديـد     

کرده بود که داشنجويـانـي کـه در آن           
اعتراض شرکت کـرده انـد، مـمـکـن             
است تا يکسال از تحصـيـل مـحـروم            

 . شوند
  

اظهارات وزير منابع طبيعي در    
 ! باره صادرات گاز به ترکيه  

 نوامبر آشـتـي هـورامـي       ۲۰ روز  
وزير منابع طبيعي اقليـم کـردسـتـان           
که در هفـتـمـيـن جـلـسـه اقـتـصـادي                  
استانبول شرکت کرده بود اعالم کـرد      
که تصميم داريـم در دو سـال آيـنـده                

 ۱۰ صادرات گاز اقليم به ترکيه را به      
مـــيـــلـــيـــارد مـــتـــر مـــکـــعـــب در            

هورامي همچنـيـن در     .  برسانيم سال  
در سـال    : "  باره صادرات نفـت گـفـت       

آينده صادرات نـفـت را نـيـز بـه يـک                 
مـــيـــلـــيـــون بشـــکـــه در روز مـــي              

با اين ميـزان از صـادرات          ".  رسانيم
متاسفانه اکثـريـت     نفت و گاز اقليم،     

مردم نه تنها با بيکاري، گراني فقر و       
فالکت دست و پنجه نرم مي کـنـنـد،         
بلکـه اکـثـريـت مـزدبـگـيـران هـم بـا                   
ماهها تاخير حقوقهاي ناچيز خود را     
دريــافــت مــي کــنــنــد و در هــمــيــن             
مــاهــهــاي گــذشــتــه مــا شــاهــد                  
اعتراضـات مـردم نسـبـت بـه وضـع               
مــوجــود و بــخــصــوص تــعــويــق در            
پرداخت حقوقـهـا بـوديـم کـه احـزاب              
حاکم مثل هميشه هر يک تقصـيـر را          
بر گـردن ديـگـري و در نـهـايـت هـم                   
همگي در سرکـوب مـردم مـعـتـرض            
شريک بودند تا بـتـوانـنـد در فضـاي               

به دزدي و چـپـاول خـود ادامـه                 آرام
 .دهند
 

زني بعد از ترخيص از     
 بيمارستان متوجه مي شود که    

 ! يک کليه اش را در آورده اند   
چهار هفته پيش زني در يکـي از      
بيمارستانهاي شهر سليمانيه بخـاطـر      
مشکل بچه داري ناچار به يک عـمـل       

بعد از مـدتـي ايـن      .  جراحي مي شود 
خانم متوجه درد شديدي مي شـود و         
دوباره به بيمارستان ديگري مراجـعـه       
مي کند و بـعـد از تـحـقـيـقـات الزم                 
بهش اطالع مي دهند که کلـيـه چـپ          

بـرادر ايـن     .  شما در آورده شـده اسـت       
خانم به اسم صفر آوبري در ايـن بـاره           

خواهـر مـن هـيـچ گـونـه             : " مي گويد 
ناراحتي کليه وي نداشتـه و او هـيـچ             
اطالعي در باره در آوردن کـلـيـه اش            

آوبري همچنيـن اضـافـه کـرد         ".  ندارد

در دادگـاهـي عـلـيـه پـزشـکـان             : "  که
بيمارستاني که کليـه خـواهـرم را در            
آورده اند شکايـت کـرده ايـم و هـمـه                
مسئوالن حـکـومـتـي را در جـريـان               

 ". گذاشته ايم
متاسفانه اين روزها در بسـيـاري       
از کشورهاي خاورميانه کليه فروشـي   
بـه امــر روزمــره اي تــبــديـل شــده و               
هزاران نفر از مردم به ناچار مـجـبـور           
مي شوند که کليـه هـاي خـود را در             
بازار بي رحم سرمايه بفروشـنـد، امـا       
در آوردن کليه مريض بدونه اطالع او    
از موارد نادريست که بـايـد ديـد کـه             
اين پديده شوم در اقليم کردسـتـان تـا          

 .چه اندازه رواج دارد؟
 

 دستگيري يک دانشجو    
 ! توسط حزب دمکرات   

 نـوامـبـر بـارزان نـاصــر            ۲۰ روز   
دانشجوئي حقوق دانشگاه عشـق در       
شهر اربيل توسط نيروهاي امـنـيـتـي         
حزب دمکرات دستگير مي شـود و         
بعد از سه روز هنوز هيچ اطالعي از         

بـرادر  .  سرنوشت وي در دست نيـسـت     
بارزان در اين باره مي گويد که برادرم 

 نوامبر هنگامي که از يـکـي   ۲۰ روز  
از پست هاي بازرسي رد مي شـد بـه           
من زنگ زد و گفت نيروهاي امنيتي  
دارند مرا بـازداشـت کـنـنـد و از آن                 
هنگام تا کنون که سه روز گـذشـتـه و       
با وجود مراجعه بـه هـمـه نـيـروهـاي              
امنيتي مـا اطـالعـي از سـرنـوشـت              

زندان، شکنـجـه    .  برادرم بارزان نداريم  
و ربودن فعالين سياسي و مخالـفـيـن         
احزاب حاکم بر اقلـيـم کـردسـتـان بـه              
امري عادي و روزمره اي تبديل شـده       
که کمتر کسـي مـي تـوانـد احسـاس              

 ســال   ۲۴ در مــدت     .  امــنــيــت کــنــد  
گذشته دهها نفر از فعالين سيـاسـي،        
کمـونـيـسـتـهـا، روزنـامـه نـگـاران و                 
مــخــالــفــيــن احــزاب حــاکــم، زنــدان،        
شکنجه و يا به شيوه هاي مخـتـلـفـي           
ترور شده انـد و دسـتـگـيـري بـارزان                
ــدامــات                  ــن اق ــي ــه اول ــم ن ــاصــر ه ن
سرکوبگرانه احزاب حاکم و نه آخـريـن      
مورد آن است، تاريخچه ايـن احـزاب         
حاکم بر کردستان عـراق پـر اسـت از             

 . سرکوب و تعرض به مخالفين خود
 

 تن از مردم  ۱۵ آزادي  
دوزخورماتوو توسط نيروهاي       

 ! اسالمي حشد شعبي 
 نوامبر بـعـد از امضـاي        ۱۸ روز  

چهارمين توافق ميان نيروهاي اقليـم      
کردستان و مليشياي شيعه، معـروف   

 تـن از مـردمـي        ۱۵ به حشد شعبي،    
که توسـط ايـن نـيـروهـا ربـوده شـده                 

در پي آخرين توافق    .  بودند آزاد شدند  
اينها قرار است دو طرف اسيران خود       
را آزاد کنند و به جـنـگ و درگـيـري               

 . ميان خود خاتمه دهند
 ۱۲ الزم بـه ذکـر اسـت کـه روز                

نوامبر در شهر دوزخورماتوو جـنـگ        
و درگيري شـديـدي مـيـان نـيـروهـاي              
پيشمرگ اقليم کردستان و نـيـروهـاي        

حشد شعـبـي وابسـتـه بـه جـريـانـات                
اسالمي در گرفت و از آنـروز تـا هـم              
اکنون چهار توافق نامه را براي پايـان        
دادن به جنگ و درگيريها امضا کرده 
اند، اما هر بار آتش بس نقض شده و    
تا هم اکنون تعداد زيادي از مردم بي        
گناه اين مناطق قرباني سيـاسـتـهـاي         
کثيف نيروهـا و دولـتـهـاي مـرتـجـع               
منطقه و از جمله رژيم جنايت پـيـشـه          

 * .اسالمي شده اند

 ١ از صفحه  ... اخبار هفتگي از رويدادهاي            ١ از صفحه  

 روز جهاني خشونت بر عليه زنان           

 نوامبر روز جهاني خشونت بر عليه زنان             ٢٥ 

 

اي شان هـر کـثـافـتـي را ايـجـاد                 
ميکنند و بعد در کنترل نيروهاي      

. دست ساز خود ناتوان ميمـانـنـد       
اين واقـعـيـتـي اسـت کـه جـنـاب                
اوباما هم که بعد از سفر به ترکيه        
اين سخـنـان را ايـراد کـرد بـايـد                

بـه هـمـيـن دلـيـل           .  بروشني بداند 
دولتهايي مثل دولت آمريـکـا در        
عيـن حـال مـيـدانـنـد کـه پـايـان                  
داعش و بـرچـيـده شـدن تـرس و                
رعب تروريسم اسالمي در عـيـن         
حال شروع جنبش گسترده تر ضد      

نــظــم کــثــيــف ســرمــايــه داري و           
دولتهاي خالق داعش و وحشت و      

ترديدي .  جنگ و ترور خواهد بود    
مـردم  .  در اين مورد نبايد داشـت      

ميخواهند مـثـل انسـان زنـدگـي           
کنند نه مدام در رعـب جـنـگ و            
ترور و کشتار و حق دارند از نظام         
و دولتهايي که اين چنين دنـيـا را       
تــيــره و تــار کــرده انــد، مــتــنــفــر            

 .باشند

 
*** 

 ... اوباما ميگويد داعش       

 

 در   ١٩٦٠  نــوامــبــر      ٢٥ در   
جمهوري دومينيکن ،سـه خـواهـر        
به خاطر فعـالـيـت هـاي سـيـاسـي              
خود عليه رئيس جمهور تريجـيـلـو        
، به دست ارتـش اسـيـر، و مـورد               
شکنجه و آزار و اذيـت و تـجـاوز              

بيش از    .قرار گرفته و کشته شدند 
سال بعد ، روز مـرگ آنـهـا بـه           ٢٠ 

صورت سمبل مقاومـت در بـرابـر         

 . خشونت برعليه زنان درآمد

 
در اولين کنگـره  ١٩٨١ درسال  

زنان آمريکاي التين در پـايـتـخـت         
بوگوتا روز مرگ اين سه خواهر بـه   
صــورت رســمــي بــه عــنــوان روز            
جهاني خشـونـت بـر عـلـيـه زنـان                

 .اعالم گرديد

 
*** 


