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اخيرا شـيـخ حسـن روحـانـي در              
"همايش بين المللـي سـيـاسـت هـاي           
صـنــعــتـي و تــجـاري بــراي تــوســعــه            
صادرات و اشتـغـال" بـه مـعـضـالت            
اقتصادي حکومـت اسـالمـي اشـاره         
کرده است. هشدار داده است که بـايـد   
ـيـد حـل              مشکالت اقتـصـادي و تـول
شود. گفته است در غير اين صـورت     

خطر بازگشـت بـه رکـود وجـود           " 

دارد." جـــالـــب اســـت، خـــطـــر              
"بازگشت رکـود"! گـويـي دوران             
"رونــقــي" هــم داشــتــه انــد! امــا              

اسـالمـي       مستقل از خـزعـبـالت   
بخصوص در شرايط حاضر، پـس از      

 توافق هسته اي، اشاره کرد. 
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بخـشـي قـابـل مـالحـظـه اي از                
تبليغات جناح روحانيـ  رفسنـجـانـي    
در پــيــش از تــوافــق هســتــه اي بــا                

بر ايـن چـهـارچـوب          ۵+۱ کشورهاي 

استوار بود که بـا تـوافـق هسـتـه اي              
"گشايش" قابل توجهي در موقعـيـت     
اقتصادي جامعه ايجاد خواهـد شـد.     
معضالت اقتصادي عديده جـامـعـه      
ـتـصـادي" عـلـت                که گويا "تـحـريـم اق
العلل اساسي اين معضالت بـوده بـر     
طرف گشته و جامعه روزهاي بهتـري  
را به لحاظ اقتصادي شاهـد خـواهـد      
بــود. ايــن ســيــاســت در عــيــن حــال             
سياست مدافعان بـي شـرم و حـيـاي           
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جنايت فـجـيـع و وحشـيـانـه در               
مهر)،   ۱۸ اکتبر (  ١٠ آنکارا در روز 

جامعه جهاني را شوکه کـرده اسـت.       
مردم بالفاصله بعد از اين جنايت بـه    
خيابان آمدند و در صفوف دهها هزار 
نــفــره شــعــار دادنــد مــا قــاتــلــيــن را            
ميشناسيم. و اشاره شان به اردوغـان     

 و حزب حاکم بود. 
در جريان دو انفجار در تظاهرات 

نفر کشـتـه      ١٠٠ روز گذشته بيش از 
ـقـود شـده انـد و             ١٦٠ شده و  نفر مـف

صــدهــا نــفــر بشــدت مــجــروح شــده          
تظاهرات آنکارا با شـعـار "کـار،        اند. 

دموکراسي و صلح" توسط احـزاب و     
نـــيـــروهـــاي چـــپ ازجـــملـــه حـــزب          
دمکراتيک خلقها، حزب کار ترکـيـه،   
کنفدراسيون سنديـکـاهـاي کـارگـران        
بــخــش عــمــومــي، کــنــفــدراســيــون         

ســنــديــکــاهــاي انــقــالبــي کــارگــران،       
اتحاديه پزشـکـان تـرکـيـه، اتـحـاديـه             
صنفي مهندسان و معماران تـرکـيـه،    
کــانــون وکــالي آزاديــخــواه و تــعــداد          
زيادي نهاد غير دولتي فراخـوان داده    

مردم به خيابان آمده بـودنـد    .شده بود
تا به جنگ و لشکرکشي و جـنـايـات    
ـنـد و بـر          دولت اردوغان اعتراض کـن
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ـتـه پـس از روز جـهـانـي                يک هف
کودک، که جمهـوري اسـالمـي تـمـام          
دستگاه امنيتي اش را بخط کـرد تـا     
مانع برگزاري وسيع آن شود و حـقـوق   
زير پا گذاشته شده کـودکـان مـطـرح         
ــاش                    ــکــي از اراذل و اوب نشــود. ي
بسـيـجـي اش طـرح بـغـايـت کــودک                
ستيزانه، ضد انسـانـي و ارتـجـاعـي            
ـنـي" را            "همايش شيرخوارگـان حسـي

 اعالم کرد.
ــامــه ضــد کــودک در                ــرن ايــن ب
سيزدهمين سال اجراي خود با تـوجـه     
بــه وضــعــيــت ســيــاســي مــنــطــقــه و          

تبليغات و رقابتهاي جنگي جمهوري 
اسالمي، امسال در ابعاد به مـراتـب     
بزرگتري طـراحـي شـده اسـت. قـرار                
است در دومين روز ماه محرم بـرابـر     

مـهـرمـاه بـا بسـيـج              ٤ ۲ با جـمـعـه        
سراسري و مخارج بسيار هـنـگـفـت،       

نقطـه در داخـل و خـارج             ۰۰ ٣٥ در 
کشور، اين مراسم برگزار شـود. قـرار      
است با پوشاندن لباسهايي منـتـسـب    
به فرزند نوزاد سومين امام شيـعـيـان    
(علي اصغر) و شيون و زاري کـردن،    
ـيـش               تبليغات مورد نـظـر خـود را پ

 ببرند.
مـجـمـع    " دبيـر      داوود منافي پور

" بــا    جـهـانــي حضـرت عـلــي اصـغــر           

وقاحت مي گويد امسال اين بـرنـامـه    
را عليه آل سعود و کودک کشي آنـهـا     

ـيـم! "در           کشـورهـايـي    برگزار مي کـن
ـيـجـريـه،           تـرکـيـه،      مانند پاکستان،  ن
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رژيم اسالمي در صفوف "اپوزيسيون  
پرو رژيم"، جريانات رنگارنـگ مـلـي       

 اسالمي، نيز بوده است. –
ـبـانـه        اما اين تبليغات عـوامـفـري
زمانيکه معلوم شد توافقـات هسـتـه      
اي در دسترس است و احتمال تحـقـق   
آن بيشتر از احتمال شکست آن است، 
تغيير قابل مالحظه اي کرد. مبلغين 
رژيـم بـه يــکـبــاره تـالش کــردنـد تــا                
توقعات و انتظارات جامعه و مـردم      
را در اين زمينه کاهش دهنـد. اکـثـر       
ـبـايـد                   اشارات به ايـن سـو بـود کـه ن
انتظار يک زندگي بهتري را در فـرداي  
اين توافقـات داشـت. گـويـي تـاريـخ              
بسادگي تکرار شده است، اما اين بار 
ـلـي            ـي بصورتي کمدي. مـوسـوي اردب
رئيس قوه قضاييه رژيم اسـالمـي در     
فرداي قبول طرح آتش بـس سـازمـان      
ملل در جـنـگ ارتـجـاعـي ايـران و                 
عراق، در نماز جمعه با وقاحـتـي بـي      
حــد و حصــر اعــالم کــرد: "انــتــظــار              
نداشته باشيد که حاال که جنگ تمـام  
شــده يــک شــکــم ســيــر چــلــوکــبــاب            
بخوريد". و پس از آن بود که قتل عام  

را سـازمـان        ۶۷ وحشتناک شهريـور    
دادند. اين بار هم بخشي از تبلغيـات   
ارتجاعـي رژيـم در کـنـار گسـتـرش               
اعدام ها در زمينه مديريت توقعـات  
مردم متمرکز شـده اسـت. سـيـاسـت           
کـنـونـي رژيـم اسـالمـي در شـرايــط                
ـنـي بـا                   کنوني هـم تشـابـهـات مـعـي
سياست دوره پس از قبول قطعـنـامـه    
سازمان ملل دارد، هر چند کـه رژيـم     
اسالمي در شرايطي نيست که ديگـر  
بتواند فاجعه خونيني که در شهـريـور   

آغاز کرد، را، تکرار کند. نه رژيم  ۶۷ 
در آن چنان شرايطي است و نه جامعه 
در شرايطي است که اجازه دهـد ايـن       

 فاجعه خونين تکرار شود. 
اکــنــون نــيــز، پــس از تصــويــب           
تــوافــقــات هســتــه اي در مــجــلــس،          
سياستشان بر اين راستا استوار شـده    
است که وعده دور جديدي از رکـود و    
ـتـصـادي را بـه جـامـعـه                   انقبـاض اق
ـنـد کـه هـر گـونـه                  بدهند. تـالش کـن

انتظار و توقعي را در فـرداي عـمـلـي       
ـنـد.        شدن توافقات هسته اي کـور کـن
ـتـهـاي روحـانـي در هـمـايـش                  صـحـب
سياستهاي صنعتي و تجاري در ايـن    

 راستا است. 
واقعيت اين اسـت کـه کـارنـامـه          
اقتصادي رژيم اسـالمـي چـيـزي جـز          
تحميل فقر و فالکت گسترده و چپاول 
ـبـوده          اموال مردم در اين چنـد دهـه ن
اســت. کشــوري بــا نــيــروي انســانــي           
ماهر، با منابع طبيعي گسترده و در   
آمد سرشار نفتي، کشوري غني، اما 
ـقـر در آن گسـتـرده                   جامعه اي کـه ف
است، بخش عظيمي از جمعيت زيـر    
خط فقر زندگي ميکنند، و شـکـاف       
ـقـاتـي در ايـن چـنـد دهـه ابـعـاد                     طب
ـتــه اســت.            وحشـتــنــاکـي بــخـود گــرف
مساله کماکان اين است که هـرگـونـه    
بهبودي در زندگي مادي مردم تنها و 
تنها ميتواند نتيجه مبارزه گسترده و 
ــوده کــارگــر و                  ــه خــود ت ــحــدان مــت
زحمتکـش در جـامـعـه بـاشـد. امـا                 
اقــتــصــاد چــه جــايــگــاه ويــژه اي در            

 جمهوري اسالمي دارد؟
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اين جوهـر سـيـاسـت جـمـهـوري            
ـتـصـاد اسـت.            ـنـه اق اسالمي در زمي
خميني فورموله کننده اين سـيـاسـت    
اقتصادي جـمـهـوري اسـالمـي بـود،           
ـنـاي االغ اسـت. ايـن                  اقتصاد زيـر ب
سـيــاســت نشــان دهــنــده جــايــگــاه و           
اهميت موقعيت اقتصادي مـردم در    
سياست عمومي حکومت اسـالمـي     
است. در اين حکومت هرگونه تـوهـم    
به بهبود شرايط اقتصادي جامعه سم 
است. معضالت اقتصـادي جـامـعـه       
مساله اين اوباش اسالمي نيست. از  
زمان خميني يکسره تکليف خـود را    
به هرگونه بهبود اقتصادي و مادي و   
زندگي مردم روشن کردنـد. امـا اگـر         
ـيـجـتـا       ـت اقتصاد زير بناي االغ است ن
سئوال اين اسـت کـه پـس سـيـاسـت               
اقتصادي رژيم اسالمي کدام اهدافـي  

 را دنبال ميکنند.  
واقعيت اين است که اهداف رژيم 
اسالمي از اقتصاد تمـامـا سـيـاسـي        

اند. سياست اقتصادي رژيم اسالمـي   
ـنـد کـه         همان اهدافي را دنبال ميـکـن
سياست عمومي رژيم اسالمي دنبال 
ـتـصـاد             ميکند. به عبـارت ديـگـر اق
ـيـشـبـرد اهـداف               اهرمي در جـهـت پ
سياست حکومت اسالمي است. اگر  
سياست عـمـومـي و پـايـه اي رژيـم                 
اسالمي مساله بقا حکومت در هـر      
ـيـجـتـا سـيـاسـت                 ـت شرايطي اسـت، ن
اقتصادي آن هم تنها و تنها در همين 
راستا معنـي مـيـدهـد. سـيـاسـت و               
اقتصاد جايگاه يکساني در حاکميت 
رژيم اسالمي دارند. اقتصاد اهـرمـي    
براي بقاي رژيم اسـالمـي اسـت. امـا          

 چگونه؟ 
ـتـداي شـکـل            رژيم اسالمي از اب
ـقـاء مـواجـه بـوده             گيري با معضل ب
است. با مردمي مواجه بوده است که 
نمي خواهندش، مختصات زندگي و 
توقعاتشان از زندگي با مـعـيـارهـا و       
سنن کثيف اسالمي خوانايي نـدارد.    
با جامعه اي مواجه بوده اند که از هر 
فرصتي بـراي خـالـصـي از شـر ايـن               
اوباش اسالمي استفاده کـرده اسـت.       
اين موقعيت سياسي جامعه ويـژگـي   
روشني به وجـه غـالـب سـيـاسـت در             
حــکــومــت اســالمــي داده اســت.             
سرکوب، اعـدام، شـکـنـجـه، زنـدان،           
سانسور، تحميق، عوامفريبي مولفـه  
هاي گوناگون سياست رژيم اسـالمـي   
است. تماما براي بقا. اين هدف اول و 
آخر رژيم اسالمي است. اقتصاد هـم     
چنين جايگـاهـي در رژيـم اسـالمـي            
ـقـاي            دارد. سياستي براي تضـمـيـن ب
ــن                   ــم اســالمــي اســت. و در اي رژي
ـفـاوت چـنـدانـي مـيـان                چهارچـوب ت
جناحهاي رژيم اسالمي وجود نـدارد.  
ـنـد کـه هـرگـونـه              هر دو جناح مـيـدان
ـتـصـادي                بهبود زنـدگـي مـادي و اق
ـقـويـت                  ـتـوانـد بـه ت جامعه تنـهـا مـي
موقعيت مردم و جامـعـه اي کـه در          
کمين رژيم اسـالمـي نشـسـتـه اسـت           
تمـام خـواهـد شـد. از ايـن رو خـود                    
ـيـسـت کـه         توهمي ندارند. بي جهت ن
مي بينيم که با هرگونـه تـالش بـراي        
بهبود زندگي مادي جامعه با چـنـگ   
و دندان مقابله ميکنند. حقوق کارگر 

ـنـد. بـا هـر           را ماهها پرداخت نميکن
درجه افزايش دستمـزدهـا، حـتـي بـر          
ــرخ تــوهــم اعــالم شــده                 ــاي ن مــبــن
ـنـد.     خودشان، به شدت مقابله ميکـن
براي اين اوباش تحـمـيـل مـوقـعـيـت          
فالکت اقتصادي بر توده مردم کارگر 
و زحــمــتــکــش از هــمــان اهــمــيــتــي           
بـــرخـــوردار اســـت کـــه ســـرکـــوب             
اعتراضات روزمره جامعه. اقتـصـاد    
ابزار ديگري در کـنـار قـوه سـرکـوب            
رژيم، در کنار سپاه و ارتش و بسيج و 
ساير اوباش رژيم اسالمي است. ايـن     
ـتـصـاد در حـاکـمـيـت             جايگاه ويژه اق
جمهوري اسالمي عالوه بر سـيـاسـت    
ـنـاي االغ                  ـتـصـاد زيـر ب عمومـي "اق

 است".
اين سياست اقتصادي در عـيـن       
ـيـکـي بـا الـگـوي                حال ارتبـاط ارگـان
عمومي سرمـايـه داري در کشـوري          
مانند ايران دارد. کشوري که کـارگـر      
ارزان و خــامــوش از مــخــتــصــات             
عمومي اقتـصـاد آن اسـت. در ايـن              
الــگــوي اقــتــصــادي ســرمــايــه داري         
ويژگي اقتـصـادي جـامـعـه نـه تـوان              
باالي تکنولوژيک، نـه قـدرت بـاالي          
ـلـکـه        دانش فني و نوآوري تکنيکـي ب
اساسا نيروي کار ارزاني است کـه بـا       
سرکوب گسترده ارزان هم بايـد نـگـاه      

 داشته شود.
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آيا جناح روحانيـ  رفسـنـجـانـي        
سياست متفاوتي را دنبال نميکننـد؟  
آيا تالش براي بهبود مـنـاسـبـات بـا          
آمريکا و غرب در عين حال تـالـشـي    
براي بهبود موقعيت اقتصادي رژيـم    
اسالمي نيست؟ واقعيـت ايـن اسـت        
که هر درجه تغيير جدي در موقعيـت  
اقتصادي رژيـم اسـالمـي بـه حـل و              
تغيير مسائل گرهـي عـديـده اي در          
سياست و موقعـيـت رژيـم اسـالمـي          
گره خورده است. به اعتباري معضـل   
اقــتــصــادي رژيــم اســالمــي اســاســا         
معضل ادواري و دوره اي يک اقتصاد 
ســرمــايــه داري در بــحــران در دوره             
ـيـه بـه               حاضر نيست. مـعـضـلـي شـب
معضل اقتصادي مکزيک و آرژانتين 

و يونان نيست. اقتصاد در جمـهـوري    
اسالمي با مسائل ويژه تر و حاد تر و 
در عـيـن حـال سـيـاسـي تـري روبـرو                 

 است. 
جـمـهــوري اســالمـي بـه لـحــاظ            
ـ ايـدئـولـوژيـک و              موقعيت سياسـيـ 
منطقه اي اش کشـوري در خـارج از         
ســلــســلــه مــراودات بــيــن الــمــلــلــي           
اقــتــصــادي قــرار داده شــده اســت.             
جــمــهــوري اســالمــي حــوزه صــدور          
سرمايه نيـسـت. حـوزه صـدور کـاال             
هست، اما نه حوزه صدور سـرمـايـه.    
ـنـاي سـيـاسـي         اين حکومت فاقد روب
مناسب براي سرمايه گذاري گستـرده  
است. جمهوري اسالمي حوزه صـدور  
ـيـسـت.                دانش فنـي و تـکـنـولـوژي ن
جمهوري اسالمي دسترسي گسـتـرده   

 و ساده اي به بازار جهاني ندارد. 
ـتـصـاد در       به اعتباري معضل اق
ــاشــي از                  ــاســي اســت. ن ــران ســي اي
موقعيت ويژه سياسي ـ ايـدئـولـوژيـک     
حکومت اسالمي و تخاصمـات ايـن     
نيرو با آمريکا و کل دول غربي است. 
ناشي از موقعيتي است که جمهـوري  
ـبـاري مـوقـعـيـت              اسالمي و بـه اعـت
اقتصاد در خاورميانه بـا آن مـواجـه          
است. درمان آن هم سـيـاسـي اسـت.          
اما حتي اگر درماني در چـهـارچـوب    
مناسبات سـرمـايـه داري مـتـصـور             
بــاشــد، ايــن راه حــل تــا زمــانــيــکــه             
ـنـا بـه       حکومت اسالمي پابرجاست ب
داليل پايـه اي کـه ذکـر شـد، قـابـل                 
ـيـر و                     ـيـسـت. هـرگـونـه تـغـي تصور ن
تحولي در اين چهـارچـوب بـه فـرداي         
پس از سرنگوني رژيم اسـالمـي گـره        
خــورده اســت. از ايــن رو مــعــضــل              
اقتصادي رژيم اسالمي ناشي از بـن      
بست و فلج اقتصادي است که بـا آن      

 دست به گريبان است.
تالش براي بهبود مناسـبـات بـا      
غرب و مشخصا با آمريکا يک رکـن  
پالتفرم ائتالف روحاني ـ رفسنـجـانـي    
اســت، امــا در هــمــيــن چــهــارچــوب          
مساله اساسي تر از اقتصاد، مسالـه  
سياست در حکومت اسالمي اسـت.    
واقــعــيــت ايــن اســت کــه جــمــهــوري          
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کويت،  عراق،  بحرين، ، آمريکا اروپا،  
عــربســتــان، عــمــان، قــطــر، لــبــنــان،        

ـيـسـائـو،          نيجريه،  ـنـه ب   سيرالئون، گـي
ـيـريـا، آمـريـکـا،          ـب آلـمـان،         تانزانيا، ل

، آذربـايـجـان،     ترکيه کانادا،   ، انگليس 
افغانستـان، روسـيـه،       هند،   پاکستان، 
ـيـا،      فيليپين، مالزي،  اکراين،    اسـتـرال

ــد،   ـلـــنـ ــايــ ــالدش و ...                   تـ ــگـ بـــنـ
 ."شود برگزارمي

دو رژيم جنايت پيشه که هرکـدام  
در کودک ستيزي و اجراي قوانين ضد 
ـتـکـارتـرنـد بـه           کودک از ديگري جنـاي
جــان هــم افــتــاده انــد، هــرکــدام بــا               

لـوژيـک بـا      ئـو تبليغات زهرآگـيـن ايـد     
تاريخ سازي جعلي از درگيـري رو در      
ـيـغـات      ـل رو در جبهه هاي جنگ تا تب
جنگ سردي عليـه هـم عـربـده مـي            

 کشند.
ـنـهـا            اين همايش بار ديـگـر نـه ت
ـيـزانـه جـمـهـوري              رويکرد کـودک سـت
ـنـاهـي       ـپ ـي اسالمي بلکه بيحقوقي و ب
کودکان در ايران را با زمختي هر چـه   

 بيشتر به نمايش مي گذارد.
جمهوري اسالمي با اجـراي ايـن     
قبيل نمايشات در پي عـمـلـي کـردن       
ـيـد سـيـاسـي خـود و                    ـل نقشه هـاي پ
فروبردن جامعـه در اوهـام تـاريـخـي            
مستعجل با مستـمـسـک قـرار دادن         
کودکان شيرخوار اسـت. پـروژه هـاي         
ــي" و                ــان حســـيـــنـ ــوارگـ ــرخـ ــيـ "شـ
"شـيــرخــوارگـان بســيـجــي" قـدمــتــي           
 طوالني در اجراي اين نقشه ها دارند. 
طبق تاريخ سازي تشيع، کشـتـن   
کودکي به نام علي اصغر در هـزار و        
انــدي ســال پــيــش تــوســط ســرداران          
جنگي بني اميه، بهانه اي کشدار بـه    
قــدمــت قــرون اعصــار بــراي ادامــه           

لوژيک بي انتـهـايـي شـده       ئوجنگ ايد
است که حاال جمهوري اسالمي قافله 
ساالر آن است و امسال بـا مضـمـون      
"کودک کشي آل سـعـود" قـرار اسـت             
بني اميه را به آل سعود وصل کنـد و    
جنگ و لشکر کشي نيابتي در يـمـن     
و سوريه و عراق و بحرين و ... را بـا           

 اين بهانه توجيه کند.
همانقـدر بـمـب هـاي آل سـعـود               
کودک مي کشد و خانه بـر سـرمـردم        
خراب مي کند که بمب هـاي بشـکـه      
اي بشاراالسد وموشک هاي اهـدايـي     
جمهوري اسالمـي زنـدگـي مـردم را           
منهـدم مـيـکـنـد، خـانـه و کـاشـانـه                   

ميليونها نفر را از هـم مـي پـاشـد و             
کودکان را مـي کشـد. در هـمـايـش             
هــولــنــاک شــيــرخــوارگــان حســيــنــي،      
ـيـش               موضوع آل سـعـود بـهـانـه اي ب
نيسـت! مـوضـوع اصـلـي خشـونـت               
ذاتي جـمـهـوري اسـالمـي و کـودک               
ستيزي سيستماتيک ايـن حـکـومـت         

 است.
هزينه اين نمايش غـيـر انسـانـي         
بــخــشــي از بــودجــه جــنــگ ســردي           
جمهوري اسالمي اسـت. در سـراسـر         
ــب از                   ــي  کــه اغــل کشــور مــادران
وابستگان حکـومـتـي انـد را بسـيـج             
ـتـمـيـع و        ميکنند، به طرق مختلف ت
راضي و يا با فريب و بـازي کـردن بـا        
احساسات عقب مانده مذهبي آنهـا،  
اين معرکه گيري تهوع آور را بـرگـزار     

 مي کنند.
ــري             ــکــارگــي ــه و شــيــون، ب گــري
ضدکودک ترين روشها براي نمايشات 
مذهبي بخشي از فرهنگ ارتجاعـي  
جمهوري اسالمي در معرکه گيريـهـا   
و تعزيه گرداني هاي رايج است. رژيـم   
ــن کــودک آزاري                ــمــامــي اي ــراي ت ب
ـنـه کـافـي         سيستماتيک بودجه و هـزي
وجود دارد. بخش بزرگي از دسـتـگـاه     
تبليغاتي جمهوري اسـالمـي اسـاسـا       
در خدمت ايـن اهـداف ضـد بشـري             

 است.
دراين همايش کودک شيرخوار را 
به کجا مي برند؟ در مقابل چشـمـان     
حيران اين کودکان شيرخوار عـده اي      
از جمله مادر، مشغول زاري و ندبه و   
به سر زدن هستند. خشونت و توحش  
از همه لحظات اين مراسم فجيع مي 
بارد. هر از چندي مادري کودکش را    
روي دست به هوا بلند ميکند و بـراي  
قـربـانـي کـردن بــه پـاي امــام هـديــه                 
ميکند! اين حقيقت تلخ بي حـقـوقـي     
کودک در نـظـام جـمـهـوري اسـالمـي            
اســت. از شــيــرخــوارگــي بــايــد ايــن            
خشونت ذاتي حکومتـي را آمـوزش       
داد! بــه وقــت خــودش صــادق خــان             
محصولي وزير ميلياردر گفتـه بـود،     
اگر مهد کودکها شهيد تربيت نکنند 

 بايد تعطيل شوند.
حق کودک براي شادي و بـازي و        
امنيت چه ميشـود؟ چـرا جـمـهـوري          
اسالمي براي رفاه کودکان بـرنـامـه و      
همايش و رفع موانع ندارد؟ چرا مهـد  
کودکهاي مدرن، با امکانـات کـافـي      
براي رشد و تعالي کودک در دسـتـور       

ـيـا    کار حکومت نيست؟ در کجاي دن
کــودک شــيــرخــواره را در يــک نــهــاد            
نطامي به نام بسيج ثبت مي کننـد؟!   
کارت بسيـج شـيـرخـوار صـادر مـي             
کنند؟! اين اقدامات به هيـچ عـنـوان       
نمادين و سمبليک نيست! اين بخشي  
از مغزشويي و سربازگيري حکـومـت   
با بکارگيري رذيالنه ترين شيوه هـاي    

 دستبرد به حقوق کودکان است.
در پـي اجـراي ايـن مـراسـم، در              
ـيـن           سالهاي متمادي چنديـن نـهـاد ب
المللـي مـدافـع حـقـوق کـودکـان بـه                 
جمهوري اسالمي اعـتـراض کـردنـد.       
ـنـي             ـي نهاد کودکان مقـمـدمـنـد کـمـپ
طـوالنـي مـدت بـراي مــمـانــعـت از               
اجراي آن پيش برد. ايـن صـرفـا يـک            
ـيـسـت،       مراسم مذهبي عقب مانده ن
ـتـي بـر زيـر پـا                     تاکيد رسـمـي و دول
گذاشتن آگاهانه و عـامـدانـه حـقـوق          

 کودکان است.  
بردن کودکان به چنين مـراسـمـي    
قطعا و بدون هيچ اغمازي بايد اکيـدا  
مــمــنــوع گــردد. کســي حــق نــدارد             
کودکان شـيـرخـواره را مسـتـمـسـک              

لــوژيــک و   ئــواهــداف ســيــاســي، ايــد     
 مذهبي قرار دهد.

جمهوري اسالمي براي بـرگـزاري   
چنين مراسم هاي هولناکي کـه جـرم       
سنگين جنايي محسوب مي شـود،    
بعنوان باني و آمـر اجـراي خشـونـت           
سازمان يافته بـايـد در دادگـاهـهـاي          
صالحه بين المللي محـاکـمـه گـردد.       
ـيـغ و                 ـل ـب اين يک نمايـش کـامـل از ت
اجــراي خشــونــت و ايــجــاد فضــاي            
وحشت براي کـودکـان اسـت و بـايـد              

 بيدرنگ تعطيل شود.
در خارج کشـور اگـر جـمـهـوري            
اسالمي جرأت چنين کاري را بـخـود   
بدهد بايد ايـن مـراسـم را بـر سـرش              
خراب کرد و برگزار کنندگان و شرکت 
کنندگان را افشـا و تـحـويـل دادگـاه            
داد. وزارت خـــارجـــه کشـــورهـــاي            
اروپايي بـويـژه در ايـن بـاره بـايـد بـا                  
هوشياري عمل کنند و با مـمـانـعـت       
رسمي ازاجراي چنين مراسمي، عـذر  
اين "ديپلمات" هـاي وحشـي و ضـد            

 کودک را بخواهند.
 

در حاليـکـه بـخـش وسـيـعـي از              
ـتـصـاد              مردم ايران زير بـار بـحـران اق
جنگي رژيم هست و نيسـت شـان بـه        
باد مي رود و فقر و حاشيه نشينـي و    
سوءتغذيه شيوع رسمي و علني مـي  
يابد، جمهوري اسالمي با دهن کجي 

عامدانه و بي آنکه اندک مسئوليـتـي   
در قبال اين وضعيت فاجعه بار بعهده 
بگيرد، هزينه نگهداري از کودکـان و    
ـيـغـات              ـل ـب رسيدگي به آنها را خـرج ت

 جنگ سردي اش مي کند.
بــيــکــاري و حــاشــيــه نشــيــنــي،         
بيسوادي و محروميت از تحـصـيـل،    
ســوءتــغــذيــه در ابــعــاد مــيــلــيــونــي          
موضوعيـتـي بـراي ايـن حـکـومـت              
ندارد. بي پروا اذعان ميکنند که: بنا   

ارديــبــهــشــت     ١ ۲ بــه خــبــر ايــرنــا (         
به گفته دکتـر عـلـي اکـبـر          )؛  ٤ ۹ ١٣ 

ــر               ــهــداشــت وزي ــاري مــعــاون ب ســي
 بهداشت، درمان و آموزش پـزشـکـي     

درصد کودکان ايراني، دچـار    "هيجده  
ـنـد و           سـوءتـغـذيـه شـديــد         ۴۷ هسـت

ـيـون ايـرانـي غـذاي نـامـنـاسـب                 ميل
اين امـر مـوجـب        .  کنند مصرف مي

بروز سوءتغذيه در جمعيت زيـادي از    
، در اين بين کودکـان  شده است کشور

بــيــش از هــمــه، در مــعــرض خــطــر            
ـنـد       کـمـبـود بـرخـي          سوءتغذيـه هسـت

در    هـاي گـذشـتـه      ها از سال ريزمغذي
 ."است کشور، چند برابر شده

اين اعتراف هولناک هنوز بـارهـا   
ـقـت دردنـاک مـوجـود                 ـي کمتر از حـق

خبـرگـزاري عصـر      است. يک ماه بعد  
آمـار سـوء        ۹۴ خـردادمـاه     در   ايران   

ايـران را    در   کـودکـان     شـديـد     تغذيـه    
منتشر کرد که بـر اسـاس آن حـدود            

سال ايراني از  ۶ هزار کودک زير ۸۰۰ 
بـرنـد کـه         رنـج مـي     شديد سوء تغذيه

حدود يک چهارم کل کودکـان ايـرانـي      
 است. در اين سن 

نيازي به تاکيد نيـسـت کـه عـدم         
رشد مغزي کودکان تا شش سـالـگـي    
سبب تخريب اساسي مغز مي گـردد    
و بطور برگشت ناپذيري کـودک بـراي       
ـنـد.                  ـي هميشـه صـدمـه جـدي مـي ب

، گــرانــي و      خــانــوادهنــاچــيــز    درآمــد   
بيکاري مهيـبـي کـه بـه جـان مـردم               

يکي از عوامل موثر در افتاده است، 
کودکـان بـه سـوء تـغـذيـه              دچار شدن

  است.
ـقـط بـعـد                    ـقـدان کـه ف اما ايـن ف
ـنـي را          ـي ـئ ـي غذايي و کمبودهاي پـروت
ـقـت                 ـي نشان ميـدهـد بـخـشـي از حـق
هــولــنــاکــي اســت کــه کــودکــان در            

  جمهوري اسالمي به آن دچارند.
زاده مــعــاون       مــحــمــد مــهــدي     

ــت             ــضـ ــهـ ــان نـ ــازمـ ــي سـ ــوزشـ آمـ
با وقاحت کم نظيري مي  سوادآموزي

درصد کـودکـان ايـرانـي،          ۲۷ گويد: "
".  خارج از چرخه تحصيل قـرار دارنـد    

به اين رقم چند صد هـزار کـودک بـي        
هويت و بي شناسنامه افغانستاني و   
ساير مهاجرين را هـم بـايـد اضـافـه              
ـنـدي از             کرد. هنوز هيچ آمـار مسـت
وضعيت سوءتغذيه، ترک تحصيـل و    
کار حرفه اي کـودکـان در شـهـرهـا و            
ـيـسـت.            روستاهاي کشـور مـوجـود ن
بيش از هفت ميليون دانش آمـوز از      

 چرخه تحصيل بازمانده اند. 
هـمـايـش    در "      به گزارش شهروند

ـبـه       ملي رشـد و تـکـامـل هـمـه               جـان
مهر  ۲۰ در همين روزها، در  ،"کودک

ماه امسال پاسدار علي ربيعـي وزيـر     
ـقـط در سـال           کار فاش مي کند که ف

ــه     هــزار مــادر دچــار          ۲۰۰ گــذشــت
سوءتغذيه بوده اند. يعني بـا حسـاب      

هـزار خـانـوار بـا         ۲۰۰ سرانگشـتـي،     
آمار آقاي وزير گرفتار فقر غـذايـي و       
گرسنگي مطلق هستند! اين آمار هم 
ـتـي                ـق ـي هنوز بخشـي کـوچـک از حـق
ـيـان مـي کـنـد.               عظيم و مهيب را ب

 ايـران در   بحران سـالمـتـي کـودکـان            
نــمــودار و بــارومــتــري اســت کــه از             
وضعيت فالکتبار کل جـامـعـه خـبـر        

 ميدهد. 
گـزارش تــکــان دهــنــده ديــگــري        
، نشان ميدهد به دليـل سـوء تـغـذيـه         

درصد كـودكـان در سـه اسـتـان               ٥٠ 
كـم  با معضـل     كرمان و بوشهرايالم، 

كوتاهي قد و كاهش اندازه دور   ني،وز
ـنـا بـه اعـالم وزارت           دچـارنـد.      سر،  ب

هــرمــزگــان،    يبــهــداشــت، اســتــانــهــا   
ـلـويـه          سـيـسـتـان و          ،بوشهـر، كـهـگـي

بــلــوچســتــان، كــرمــان، بــويــراحــمــد،       
اسـتـان     خوزستان و ايالم بعنوان هفت

 !اند شده فيدچار ناامني غذايي معر
آنوقت حکومت اسـالمـي ايـران        
وقــيــحــانــه هــمــايــش شــيــرخــوارگــان       

گـرسـنـگـي و       ! حسيني برپا مي کنـد 
فقر ميليونها شيـرخـوار و کـودک در          
کشور را زير عباي گريـه و شـيـون و          
زاري براي فرزند امام سوم شيعيان که 
ـبـر وجـود              حتي به روايت هـاي مـعـت
خارجي هم نداشتـه اسـت و بـخـشـي            
داستان سر هم شده عـاشـورا و بـازار          
ـنـهـان مـي             مکاره تجار دين اسـت پ
کـنــد تــا صــورت مســئلــه وخــامــت           
ــت کــودکــان در کشــور را                وضــعــي
ـيـشـمـارش در                 بپوشانـد. جـنـايـات ب
داخل کشور و سراسر جهان و شراکت 
در نسل کشي هـمـراه بشـاراالسـد را         

 ماستمالي مي کند. 
تامين غذايي و مـالـي خـانـواده         
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اسالمي مدتهاست که با يک بـحـران     
ـنـحـل مـواجـه اسـت.               حکومتـي الي
ـقـاي حـکـومـت              مساله چگـونـگـي ب
مســالــه هــر روزه ســيــاســت اســت.            
منشاء بحران حکومتي ناشي از ايـن  
واقعيت ساده است که جامعـه حـکـم      
ـنـش داده اسـت. رژيـمـي کـه                  ـت به رف
مختصاتش با جـامـعـه نـاخـوانـايـي            
دارد همواره دچار بحران حـکـومـتـي       
است، همواره دچار يک معضل پـايـه     

 اي حکومتي است. 
ـيـادي        ـن در اينجا به يک مسالـه ب
شکاف جناحها در حاکميت اسالمي 
ميـرسـيـم. يـک جـنـاح بـر سـيـاسـت                    
نزديکي با آمريـکـا و غـرب تـاکـيـد             
مدام دارد و در مقابل جناح ديگر بـر    
طبل ضد آمريکـايـي گـر کـور خـود            

ميکوبد و بقاي خود را بر ادامـه ايـن     
سياست مي بيند. اين دعوا در دوران 
اخير موجب شکافها و حـتـي رو در         
رويــي هــاي آشــکــار و پــنــهــانــي در            
باالترين صفوف رژيم اسـالمـي شـده      
است. خط و نشان کشيدن خامنه اي   
و اوباش سپاه در مقابل باند روحـانـي   
و رفسنجاني گوشه اي از اين واقعيت 
است. اين دعـوا ظـاهـري و صـوري              

 نيست.  
جناح روحانيـ  رفسنجاني بر اين 
باور کودنانه اند که کليد بقـايشـان در     
دست غـرب و چـگـونـگـي بـرخـورد                
غرب با رژيم اسالمي اسـت. بـر ايـن         
باورند که اگر مناسبات بـا غـرب را         
بهبود بخشند، ميتواننـد مـوقـعـيـت        
ـيـز مسـتـحـکـم              خود را در جامـعـه ن
ـقـطـه سـازشـي         کنند و شايد بتوانند ن

ميان خود و رژيـم اسـالمـي ايـجـاد              
کنند. بر خـالف دوران خـاتـمـي کـه               
سياست عمومي شان براي بقا توسط 
حجاريان اينطور فورموله شده بود که 
"فشار از پائين و چانه زنـي در بـاال".         
اين سياست به شکست کشيـده شـد.     
در عين حال ديدند که هرگونه تـکـيـه    
بر "پايين" زدن سياست قابل اتکـايـي     
نيست، بازي با "آتش" است. مردمـي  
ـنـد، مشـت در               که به خيابـان مـي آي
آســمــان گــره مــيــکــنــنــد، حــرف دل           
ـتـظـارات           خودشان را ميزنند و بـه "ان

 باال" وقعي نميگذارند. 
در مقابل جناح خامنه اي و کـل    
جناح راست اين چرخش اسـتـراتـژيـک     
را ســيــاســتــي مــرگــبــار بــراي رژيــم           
اسالمي ميدانند. ميدانند که دسـت     
کشيدن از سياست تـاکـنـونـي شـان،          
ـبـش                   موقعـيـت شـان را در کـل جـن
اسالمـي دچـار مـخـاطـرات جـبـران              

نــاپــذيــري خــواهــد کــرد و ثــمــره اي             
برايشان به بار نخواهد آورد. تاکيدات  
اخير خامنه اي در راس آدمـکـشـان          

 اسالمي از اين رو است. 
اما هر دو جناح اشتباه ميکنند، 
نه "کليد" معضـالت رژيـم اسـالمـي           
آنطور که جناح روحاني ـ رفسنـجـانـي    
ـنـد در دسـت آمـريـکـا               تصور ميکـن
است و نه آنطور که خامنه اي تصـور    
ميکـنـد تـدوام سـيـاسـت تـاکـنـونـي                 
تضــمــيــنــي بــراي بــقــاء حــکــومــت           
اسالمي است. نه نقطه سازشي ميان  
مردم و رژيم اسـالمـي قـابـل تصـور            
ـيـن جـمـهـوري         است و نه شمشير خون
اسالمي کار آيي دوران گذشتـه خـود     

 را دارد. 
واقعيت اين است که نه جمهوري 
اسالمي خـواسـتـار بـهـبـود زنـدگـي               
اقتصادي مردم است و نه توان چنيـن  
کاري را دارد. نه رژيم اسالمـي بـدون      

کشمکشهايي حاد و تکانهاي شـديـد   
ميـتـوانـد بـه چـرخشـي پـايـه اي در                   
سياست خود در قـابـل غـرب نـائـل              
ـيـن رژيـمـي بـا                 ـنـکـه چـن شود و نه اي
مختصات کنوني آن قادر است که به 
يک رژيم "مـتـعـارف" سـرمـايـه داري            
تبديل شود. و مـهـمـتـر: حـتـي اگـر                 
چنين تغييراتي را هم از سر بگذراند، 
مردم با آن به سازش نخواهند رسيـد.  
خواستها و مطالبات مردم عمـيـق و     
ـبـه انـد. بـراي تـحـقـق ايـن                      همه جـان
خواستهاي پايه اي بـراي رسـيـدن بـه           
آزادي، برابري و رفاه همگان بايد کـل    
ـتـصـادي حـاکـم بـر            نظام سياسي و اق
ـنـهـا         جامعه را سرنگون کرد. و ايـن ت
ـيـسـم کـارگـري در             کار جنبش کـمـون
راس جنبش سرنگوني طلبانه جامعه 

 است. 

خــواســتــهــاي رفــاهــي خــود تــاکــيــد         
ـنـي           نمايند.  بنا به گفته شـاهـدان عـي

بالفاصله بعد از انفجار پليـس مـانـع      
کمک رساني به زخمي ها ميشـد، بـه     
سوي جمعيت گاز اشـک آور پـرتـاب          
ـفـات            ـل کرد و عمال باعـث افـزايـش ت

  گرديد.
اين جنايت را مـردم بـه درسـت            
پاي اردوغان و داردوسته هاي حـاکـم     

ــهــاي ايــن         نــوشــتــنــد.   کــل ســيــاســت
حکومت طي اين مدت در راسـتـاي       
ايجاد فضاي جنگ و ترور و کشتار و 
سرکوب و رعب حرکـت کـرده اسـت.        

ژوئـن     ۷ دولت اردوغان در انتخابات   
خرداد) موفـق بـه کسـب آراي            ۱۷ ( 

الزم براي تغيير قانون اساسي نشـد و    
خود را بازنده احساس کرد و پـس از      
آن، فضاي جامعه ترکيه را نـظـامـي        
کــرد و تــبــلــيــغــات فــاشــيــســتــي و             
ناسيوناليستي را دامن زد و صـدهـا       

فــعــالــيــن چــپ و فــعــالــيــن            نــفــر از  
  اپوزيسيون کرد را به قتل رساند.

واقعيت اين است که دولت ترکيه 
در چند سال اخير از جانـب احـزاب و       
نيروهاي آزاديـخـواه، اتـحـاديـه هـاي           
کارگري و يک جنبش اجتماعي چـپ    
و سکوالر بچالش کشيده شده اسـت،  
ـقـه ديـگـري از                    و جـنـايـت اخـيـر حـل
ـيـروهـاي            حمالت دولت اردوغـان و ن
اسالمي و باندسياهي مورد حمـايـت   
او بــه ايــن نــيــروي چــپ و ســکــوالر              

اين حمله در راستاي سـيـاسـت     است. 
سـرکــوب و ايــجـاد فضــاي رعــب و             
وحشت حکومـت اردوغـان و حـزب          
اســالمــي اوســت. حــزب اســالمــي           

در پـي هـمـان         اردوغان با اين حـملـه    
ــي اســت     ــه             اهــداف ــورش ب ــا ي ــه ب ک

ـيـام گـزي، بـا            تظاهراتهاي توده اي ق
ـتـل عـام "سـروچ"، بـا                 بمبگذاري و ق
ـتـخـابـاتـي          بمبگذاري در ميتينـگ ان
حزب دمکراتيک خلقها در ديار بکر، 
ـتـن       با محاصره شهرها، گروگان گـرف
ـتـل عـام در         مردم و حمله نظامي و ق
کردسـتـان تـرکـيـه و بـا حـمـايـت از                    
نيـروهـاي سـيـاه اسـالمـي هـمـچـون                

آنـان در     و النصـره و تـجـهـيـز          داعش
سوريه، دنبال مـيـکـنـد. ايـن حـملـه               
ـيـس            ـل تروريستي امتداد سـيـاسـت پ

اکتبر  ۴ ويژه اردوغان است که در روز 
پــس از بــه اســارت در آوردن "حــاج               
لقمان بيرليک" در شهر شيرنـاک و در       
ـيـــکـــه زخـــمـــي بـــود بـــا                     حـــالــ

گلوله او را وحشـيـانـه بـه            ۲۸  شليک
قتل رساند و جسد وي را با طناب بـه  
پشــت زره پــوش بســت و در شــهــر               
گرداند و براي ارعاب مـردم ويـديـوي      
آن را در مدياي اجتماعي به نـمـايـش    

   در آورد.
ـيـز اردوغـان بـه          در خارج ترکيه ن
دنبال عـروج بـه عـنـوان يـک قـدرت                 
منطقه اي در تقابل و رقابت با کـمـپ   

روسـيـه      -اسـد    -جمهوري اسـالمـي    
است. تشکيل کانتونهاي خـودگـردان    
در کــردســتــان ســوريــه و مــقــاومــت          

قهرمانانه زنان و مـردان کـوبـانـي و             
ديگر کانتونـهـاي روژاوا در مـقـابـل            
داعش و ديگر نيروهاي اسـالمـي در     
تقابل و تضاد با اين سياسـتـهـا قـرار       
دارند. اردوغان بـا ايـجـاد فضـاي نـا             
ـبـال    امن و هرج و مرج در ترکيه به دن
ـيـه          تشديد عمليات نظامي خـود عـل
نيروهـاي اپـوزيسـيـون کـردسـتـان از              
جــملــه پ ک ک و بســط دادن ايــن                 
حمالت به کردستان سوريه و تشکيل 
"منطقه امن" براي حمايت گسترده تر 
از نيروهاي اسالمي تحت نفوذ خـود    
در نوار مرزي ميان ترکيـه و سـوريـه        

  .است
واکـــنـــش مـــرم و نـــيـــروهـــاي           
آزاديــخــواه، بــرابــري طــلــب و چــپ،           
ـفـري          تظاهرات گسترده دههـا هـزار ن
بالفاصله پس از اين حمله در آنکـارا،  
استانبول، دياربکر، ازمـيـر، مـوال و        
ـنـطـور فـراخـوان           ديگر شهرها و هـمـي
اتحاديه هاي کـارگـري و نـهـادهـا و              
کــانــونــهــاي صــنــفــي بــه اعــتــصــاب        

اکتبـر   ۱۳  و ۱۲  عمومي در روزهاي
نشانه فضـاي اعـتـراضـي حـاکـم در               
ترکيه و شـکـسـت سـيـاسـت ارعـاب            
ــت اســالمــي او و                  اردوغــان و دول

  اضمحالل آن است.  آغاز
ترکيه به دوره قبل باز نميـگـردد.   
ـبـرد    اردوغان ميخواهد انتخابات را ب
اما في الحال ترکيه را بـاخـتـه اسـت.       
حتي اگر در انتـخـابـات اول نـوامـبـر           
بتوانند با جـنـايـت و فضـا سـازي و              
مرعوب کردن مـردم بـعـنـوان بـرنـده             
ظاهر شوند، حزب اسالمي عدالت و 
توسعه بايد بدانـد کـه ديـگـر بـا ايـن               

جنايت دوره اش تـمـام شـده و مـردم           
ترکيه آنرا بـه زيـر خـواهـنـد کشـيـد.              
تــرکــيــه بــه دوره ديــگــري وارد شــده            

   .است
ـنـاک را بـه               ما اين جـنـايـت هـول
ـيـم. عـوامـل و           شدت محکوم ميکن
ايادي اين جنايت بايد در دادگاه هاي 
صالحه به جرم جنايت عليه انسانيـت  
محاکمه و مجازات گردند. ما خـود     
را در سوگ مردم آزاديخواه تـرکـيـه و      
ـتـگـان در ايـن                 بستگان از دسـت رف
جنايت شريک ميدانيم و صميمانه بـه  

 .آنان تسليت ميگوييم
تشکيل يک قطب نيرومند چـپ،  
آزاديخواه، برابري طلب و سکوالر در   
ـيـشـبـرد            ترکيه وظيفه اي مـبـرم در پ
مبارزه بـراي سـرنـگـونـي حـکـومـت             
جنايتکار ترکيه و ايجاد جـامـعـه اي      

  آزاد و برابر است. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران 
اکتبر  ۱۱ ، ۱۳۹۴ مهرماه  ۱۹ 

 ۲۰۱۵ 
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 ۱ از صفحه 

 .� دNر 
	�	دا: 
 دالر ۱۷۲۰ بهرام کاله رزي         

 دالر ۵۵۰ بابک يزدي                 
 دالر ۲۰۰ يدي محمودي و سحر 
 دالر ۱۰۰ داود آرام                    

 دالر ۵۰ محسن ابراهيمي          
 دالر ۵۰ امير زاهدي                  
 دالر ۵۰ محمد کاظمي              
 دالر ۲۰۰ فاتح بهرامي               

 دالر ۳۰ کيا صبري                    
 دالر ۵۰ ايرج رضايي                 
 دالر ۲۰۰ سعيد دوستدار حزب    
 دالر ۱۰۰ آرش ناصري و سحر     

 دالر ۵۰ سعيده خانم                
 دالر ۴۰ محمود احمدي           
 دالر ۵۰ شراره                         

 دالر  ۲۰۰ علي جوادي             
 دالر ۵۰ زري اصلي                 

 دالر ۱۰۰ مصطفي صابر         

 دالر ۲۵۰ سليمان سيگارچي     
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بدنبال خيزش توده مردم عـراق عـلـيـه دولـت و            
دارودســتــه هــاي اســالمــي، هــفــتــه گــذشــتــه مــردم            
کردستان عراق نيز عليه دولت اقليمي به خيابـانـهـا    
آمدند. کردستان عراق از زمـان جـنـگ خـلـيـج تـا                 
امروز در تحت حاکميت نيروهاي نـاسـيـونـالـيـسـت          
کرد بوده است و اکنون توده مردم در اعـتـراض بـه          

دولت اقليمي، نپرداختن حقـوقـهـا     يفساد و دزديها
و دستمزدها و کال شـرايـط سـخـت مـعـيـشـتـي کـه                 
دولت اقليمي به جامعـه تـحـمـيـل کـرده اسـت بـپـا                  
خاسته اند. اما در اينجا هم مانند جنبش مردم در  
کل عراق مساله از فساد دولتي و شـرايـط سـخـت           

سال گـذشـتـه        ٢٥معيشتي فراتر ميرود. در عرض  
کــردســتــان عــراق عــرصــه  فــعــال مــايشــائــي و                     
افسارگسيختگي هاي احـزاب قـومـي کـرد (حـزب             
بارزاني و طالباني) و نـيـروهـا و احـزاب اسـالمـي               
همپالکي آنها بوده است. گرچه کردستان عـراق در       
مقايسه با بقيه اياالت اين کشور از ثبات بيشـتـري   
برخوردار بوده است اما دولت اقليمي کردستان نيـز  
مانند دولت مرکزي عراق زير سايه حملـه نـظـامـي       
آمريکا با قرار و مدار و تقسيم قدرت بـيـن احـزاب      
عشيرتي کرد و شرکاي اسالمي شان سـرهـم بـنـدي         
شد و لذا از همان آغـاز تـولـد هـيـچ نشـانـه اي از                    
مدنيت و  دولت در يک جـامـعـه مـدنـي، حـتـي بـه               

معني متعارف و بورژوائي کلمه، با خـود نـداشـت.      
نوعي لويا جرگه کـردي بـر سـر کـار آمـد و عـقـب                    
مانده ترين قوانين و مناسبات را بر جامعـه حـاکـم      
کرد. تنها تفاوت حکومت اقـلـيـمـي بـا حـکـومـت                
افغانستان و يا حکومت مرکزي عـراق در بـيـشـتـر          
 بودن آلياژ قومي آن در مقايسه با اسالميت آنست. 
مردم عراق بيش از دو مـاه اسـت بـا شـعـار نـه               
سني، نه شيعه، جامعه سکوالر و جـامـعـه مـدنـي            
بمـيـدان آمـده انـد و امـروز ايـن حـرکـت انـقـالبـي                          
سراسري به کردستان عراق نيز گسترش يافته است. 
سليمانيه و اربيل به بغداد و بصره مي پيوندند چـرا  
که خواست و هـدف واحـدي را دنـبـال مـيـکـنـنـد:                      
خواست خالصي از شر دولتها و نيروهاي مذهبي و 

 قومي در حکومت و در جامعه! 
مردم عراق امروز در پيشاپيـش صـف جـنـبـش          
ضد مذهبي قرار گرفته اند اما اين جنبش تنها بـه    
عراق مـحـدود نـيـسـت. جـنـبـش ضـد مـذهـبـي و                          
سکوالريستي، از ايران تا افـغـانسـتـان و لـبـنـان و              
ترکيه و تونس و کـردسـتـان سـوريـه، در اشـکـال و                  
عرصه هاي مختلف در جريان است. بميـدان آمـدن      
مردم کردستان عراق  اين حرکت منطقه اي را بيش 

 از پيش تقويت ميکند و به پيش ميراند. 
 ۱٥اکتبر  ۱٤

"دکــلــي گــم نشــده، پــول دکــل               
 "گمشده است!

 سايت مجلس
 

ماه هـا پـس ازبـرمـال شـدن              
رسوايي گم شدن دکل هاي نفتي 
سايت مجلس اسـالمـي از قـول          
يـــک عضـــو هـــيـــات رئـــيـــســـه           
کميسيـون انـرژي مـجـلـس مـي             

 نويسد: 
... اصال دکـلـي تـحـويـل          "   

نشــده اســت کــه گــم شــود و بــه              
نوعي پول دکل گمشـده و فـقـط        

 روي کاغذ انجام شده است."
 

اخيرا شايع شده بود که دکل 
گمشده از مکـزيـک سـر درآورده        
است و حاال مقامات اطـمـيـنـان     
خاطر ميدهند کـه اصـال دکـلـي         
در کار نبوده که گـم شـود! روي          
کــاغــذ قــراردادي بســتــه انــد و            
ميليونها دالر به جيب زده انـد.      
ماجرا هم تنها به يکي دو دکـل    
و ده ها و صدها ميليون محدود 
نيست. به نوشته سايت مـجـلـس     
براي حدود هجـده  دکـل نـفـتـي            
قرارداد هنگفتي بسته شده است 
که سايتهاي حکومتي مبلغ آنرا 

 ٢٣۰۰ميليون تا       ٢٣۰۰بين 
ميلـيـارد دالر ذکـر مـيـکـنـنـد!               
يعـنـي قـرار بـوده اسـت از ايـن                 
طريق بيش از دو ميليارد تـا دو    
تريليون دالر (نزديک به دوبـرابـر    
تـا هــفــده بــرابــر درآمـد ســاالنــه           
کشور)  به جيـب  بـزنـنـد! بـاور              
کردني نيست ولي ايـن مـبـلـغـي        
است که خـودشـان بـرمـال کـرده            
اند! اينکه ايـن پـروژه عـمـال تـا             
کجا پيش رفته و ابـعـاد واقـعـي       

مـانـنـد       -اين دزدي چـقـدرسـت      
اسامي مسئولين و عاملـيـن آن    

جزء اسـرار الـهـي اسـت ولـي               -
آنچه روشن است، به گفته عضـو  
کميسيون کـذائـي مـجـلـس "در             

هاي بااليي تخلـف   اين رابطه رقم
 ۸۷شده است و بـه يـک دکـل و            

 شود"!   ميليون دالر ختم نمي
اين تنها يک قلم از غارتها و 
ــانــدهــاي          ــجــومــي ب دزديــهــاي ن
مافيائي حاکم، بـيـت رهـبـري و         
سپاه و مـقـامـات ريـز و درشـت            
جمهـوري اسـالمـي و پـادوهـاي            

 مخفي و علني شان است! 
جمهوري اسالمي به اعتراف 
خود مـقـامـات و کـارشـنـاسـان              
رژيم با يـک رکـود فـلـج کـنـنـده                
اقــتــصــادي روبــروســت امــا ايــن        
وضعيت نـه تـنـهـا مـانـع ثـروت              

اندوزي نجومي بانـدهـاي حـاکـم        
نبوده است بـلـکـه زمـيـنـه  پـول              
پــارو کــردن دار و دســتــه هــاي             
حاکم، از طريق رانتخواري و ارز 
ــرداري از                 ــهــره ب ــرخــي و ب دو ن
تــحــريــمــهــا و بــازار قــاچــاق و              
اخــتــالس و غــيــره و غــيــره، را             
فــراهــم کــرده اســت. ايــن تــنــهــا           
کارگران و توده مـردم کـارکـن و        
زحمتکش هستند که بهـاي ايـن     
فلج اقتصادي را مـي پـردازنـد.          
در نقطه مـقـابـل ايـن دزديـهـاي             
نجومـي، تـحـرک و مـبـارزه هـر               
ــمــان و                روزه کــارگــران و مــعــل
بــازنشــســتــگــان و تــوده مــردم            
کارکن در اعـتـراض بـه شـرايـط          
مشقت بار اقتصادي شـان قـرار       
دارد. هــر خــبــر تــازه اي در                    
رونمائي دزديـهـاي حـکـومـتـي،           
عزم مردم را براي درهم شکستن 
ماشـيـن غـارت و چـپـاولـي کـه                
ــده             ــامــي ــهــوري اســالمــي ن جــم

 ميشود جزم  تر خواهد کرد. 
 ۱٥اکتبر  ۱٤
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"جنگ نرم فقط مخصوص ايـران نـيـسـت، امـا در               
موضوع ايران، هدف اصلي از اين جنگ نـرم فـکـر        
شده و حساب شده، اسـتـحـالـه جـمـهـوري اسـالمـي              
ايران و تغيير باطن و سيـرت، بـا حـفـظ صـورت و              

 ظاهر آن است."
 خامنه اي

 
اين عادت و سنت هـمـه ديـکـتـاتـورهـاي عـالـم              
است که تنفر جامعه از حـکـومـتـشـان را بـه گـردن              
دشمنان خارجي بياندازند. "جنگ نرم دشمنان براي   
تغيير سيرت حکومت" شکل ويژه و اسـالمـي ايـن           
ترفند نخ نما شده ديکتاتورها در جمهوري اسالمي 

 است!  
منظور خامنه اي از جنگ نرم رويگرداني مردم 
از مذهب و استقبال آنـان و بـخـصـوص جـوانـان از               

فرهنگ مدرن و امروزي است. اصطالحاتـي نـظـيـر        
جنگ سرد و هجمه فرهنگي دشـمـن و غـيـره قـرار            
است همين واقعيت را پنهان و تحريـف کـنـد. امـا          
جنگ نرمي در کار نيست آنچـه هسـت جـنـگ هـر            
روزه مردم عليـه جـمـهـوري اسـالمـي و قـوانـيـن و                    
سياستها و اخالقيات به غايت عقب مـانـده و ضـد        
انساني آنست. ريشه و علت مقـاومـت و اعـتـراض          
مردم و جنبش ضد مذهبي کـه در جـامـعـه رو بـه                
گسترش است نه "هجـمـه فـرهـنـگـي غـرب" بـلـکـه                   
"تحجر فرهنگي جمهوري اسالمي" است. اين مردم    
هستند که با "باطن و سيرت" اين حـکـومـت قـرون           
وسطائي مشکل دارند و هدف آنان هم نه استـحـالـه    

 بلکه زير و رو کردن کل جمهوري اسالمي است. 
 ۱٥اکتبر  ۱٤
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اعـــتـــصـــاب     نســـان نـــوديـــنـــيـــان:     
واعتراضات معلمان و کـارکـنـان در        
شهرهاي کردستان عراق ادامـه دارد!    
اوضاع سياسي بـا تـوقـف بـرگـزاري            
ـتـهـب و                ـيـم مـل ـل جلسات پارلمـان اق
بــحــرانــي شــده! لــطــفــا خــوانــنــدگــان          
انترناسـيـونـال را در جـريـان آخـريـن                 
اعتراضات و تحوالت سياسـي قـرار     

 دهيد.
 

اعتصاب و اعـتـراض    عبدل گلپريان: 
ــلـمــان و ديــگــر اقشــار جـامــعــه             مـع
کردسـتـان عـراق مـوضـوع تـازه اي               
نيست چرا که طي حاکمـيـت احـزاب      
قومي اسالمي بر کـردسـتـان عـراق،       
بخشهاي مختلف جامعه کـردسـتـان      
مدام براي دست يابي به حقوق پايمال 
شــده شــان دســت بــه اعــتــصــاب و              
اعتراض زده اند. آنچه که تازگي دارد  
ـتـه اخـيـر             اين است که طي چـنـد هـف
معلمان و ديگر کارکنان در شهرهـاي  
کردستان عـراق بـراي بـدسـت آوردن             
حقوق معوقه خود در سـطـح وسـيـع           
تري به خيابانها آمدند. عدم پرداخـت   
سه ماه حقوق معلمـان کـاسـه صـبـر          
آنان را لبريز کرده است. عالوه بر ايـن   
مردم در سطح گسترده اي با کـمـبـود    
خدمات ابتدايي و رفاهي نظير، آب،   
ـيـازمـنـديـهـاي                    بـرق، گـاز و ديـگـر ن
عمومي همچون خدمات پزشکـي و    
درمــانــي روبــرو هســتــنــد. مســئلــه           
مشکالت اقتـصـادي و اجـتـمـاعـي           
مردم، مشکلي به قدمت حـکـومـت      
اقليم است. اوايل تابستان سال جـاري   
ــاري از               ــراضــات در بســي ايــن اعــت
ـيـل                  شـهـرهـاي کـردسـتـان عـراق بـدل
ـتـه شـد و         کمبود آب و برق از سر گرف
طي هفته هاي اخيـر و هـمـزمـان بـا            
ـيـم               ـل بحران و بن بسـت حـکـومـت اق
کردستان بويژه در رابـطـه بـا مسـئلـه          
انتخاب رئيس حکومت اقليم شـدت    
بيشتري بخود گرفت. مردم بشدت از  
وضع موجود خسته شده و نـاراضـي       

 هستند. 

از طرف ديگر سـران و کـاربـدسـتـان            
حکومت اقليم متشکـل از اعضـاي       
احزاب ناسيوناليست و اسـالمـي بـا          
ـنـد.          بحرانهاي عديده اي روبـرو هسـت
ـقـسـيـم         اين بحرانها که اساس آن بـه ت
ثروت و درآمدهاي حاصله از فـروش    
نفت و گمرکات و سهم خواهـي بـراي     
پست و مقامهاي متعدد حکومـتـي   
مربوط است، تا کنون قادر نشده انـد  
بر اين بحرانها فائق آيند. يکي از اين  
ـيـس                  ـتـخـاب رئ بحـرانـهـا مسـئلـه ان
حکومت اقليم کردستان عراق اسـت.  
مسعود بارزاني دو دوره و نيم يـعـنـي    

سال رياست حکـومـت    ۱۰ مجموعا 
 ۱۹ اقليم را برعـهـده داشـتـه اسـت.             

رياست دوساله آخـر   ۲۰۱۵ سپتامبر 
ـيـز بـه پـايـان رسـيـد امـا حـزب                     او ن
دمکرات کماکان تالش ميکند که با 
سازش و بده و بستان با ديگر احـزاب  
پارلمانـي، مـجـددا و بـراي دو سـال                
ديــگــر مســعــود بــارزانــي در پســت          
رئيس حکومت اقليم بـاقـي بـمـانـد.          
چــهــار حــزب پــارلــمــانــي ديــگــر کــه          
عبارتند از، اتحاديه ميهـنـي، حـزب      
گوران، اتحـاد اسـالمـي و کـومـه ل              
اسالمي، ضمن اختالفاتي که بـا هـم     
دارند اما تقريبا در يک جـبـهـه و در          
ـتـه            مقابل حزب دمـکـرات قـرار گـرف

 ۲۰۱۱ اند. حزب گوران که در سـال       
بر بستر اعتراضات عـمـومـي مـردم       
ـتـخـابـات        کردستان توانسته بود در ان
پارلماني بعد از حـزب دمـکـرات در        
ـتـي      رده دوم از نظر کرسي ها موقـعـي
بدست آورد، بيشترين اختـالف را بـا       
حزب دمکرات دارد. اين چهار حـزب   
پارلماني  طـرحشـان ايـن اسـت کـه                
ـتـهـا بـا                  بارزاني بايد کـنـار بـرود مـن
ـيـارات             سازش و اينکـه پسـت و اخـت
بيشتري نصيبشـان شـود بـا تـمـديـد             
دوسال ديگر بـراي ريـاسـت مسـعـود          
بــارزانــي مشــکــلــي نــدارنــد. حــزب           
دمکرات ميکوشد چهار حزب ديگـر  
را بــراي تــمــديــد ريــاســت مســعــود           
ـقـاعـد        بارزاني براي دو سال ديگر مـت

کند، اما خواهان کم کردن اختيـارات  
اصلي او و تقسيم قدرت و ثـروت بـا         

 چهار حزب ديگر نيست. 
ـتـن پـز              چهار حزب ديگر نيـز بـا گـرف
مدافع قانون و اينکه وضعيت رئيـس  
حکومت اقليم بايد در پارلمان تعيين 
ـيـک و         تکليف شود، ژستي "دمـکـرات
ـتـه انـد. امـا             قانونمدارانه" بخود گـرف
واقعيت مسئله اين است که ساخـتـار   
ـيـم هـرچـنـد ظـاهــري                  ـل حـکـومـت اق
قانوني با ادعاي داشـتـن پـارلـمـان و          
قانون اسـاسـي را بـخـود مـيـگـيـرد                 

سال حـاکـمـيـت ايـن           ۲۴ منتها طي 
احزاب در کردستان عـراق آنـچـه کـه           
موضوعيـت نـداشـتـه اسـت هـمـانـا               
ـنـي    قانون و پارلمان دست ساز و کارت
خودشان است. سنت ايـن احـزاب بـر         
اساس سازش و بده و بستان بنا شـده    
ـتـه اسـت کـه ريشـه اي                و شکل گـرف
تــاريــخــي تــر دارد. اکــنــون بــعــد از             
اعتراضات دو هفته اخير که مـوجـب   

 ۲۳۴ نفر، زخمي شدن  ۵ کشته شدن 
مـقـر      ۶ نفر و به آتش کشـيـده شـدن          

حزب دمکرات شد، حزب دمـکـرات   
بارزاني حزب گوران را بعنوان عامـل  
تحريک اين وقايع معرفي کرده اسـت    
ـتـي         ـي و در همين رابطه نيروهـاي امـن
حکومت اقليم از ورود رئيس پارلمان 
که از اعضاي رهبري گـوران اسـت و       
چند نفر ديگر از نمايندگان پـارلـمـان      
براي برگزاري جـلـسـه پـارلـمـانـي در              
اربــيــل جــلــوگــيــري کــردنــد. حــزب            
دمکرات معتقد اسـت کـه پـارلـمـان          
ديگر مشروعيت ندارد و از آنجـا کـه     
حزب دمکرات بيشترين کرسي هـاي  
پارلماني را در اختيار دارد، بر بسـتـر     
اوضاع بحراني کنونـي تـهـديـد کـرده          
است که پارلمان و دولـت را مـلـغـي           
خواهد کرد و کابينه جـديـد را بـدون          
حضور گوران تشکيل خواهد داد. در  
ــي حــزب دمــکــرات از عــدم                حــال
مشروعيت رئيس پارلمان و پارلـمـان   
ـيـم       ـل کاغذي و دست ساز حکومت اق
سخن ميگويد که نزديک بـه دو مـاه         

اســت کــه دوران ريــاســت مســعــود            
بــارزانــي بــه پــايــان رســيــده اســت و             
"قانونا" مشروعيت خود را از دسـت        
ـيـز در                ـيـس پـارلـمـان ن داده است. رئ
واکنش به جلوگيري نيروهاي امنيتي 
ـيـل آنـرا           از ورود او به داخل شـهـر ارب
کودتا ناميده. اکنون اختالفات بيـش   
از پيش حـاد شـده اسـت و هـر يـک                  
ديگري را به فساد، دزدي، چـپـاول و       
غيره متهم ميکنند. حزب گوران روز 

اکتبر طي جلسه اي بـا   ۱۴ پنجشنبه 
سه حزب ديگر از آنان خواست که در   
حمايت از گوران دسـت از پسـتـهـاي         
خود در باالترين سطـوح حـکـومـتـي        
دست بـکـشـنـد امـا هـر سـه حـزب                   
اتحاديه ميهني، اتـحـاد اسـالمـي و         
کومه ل اسالمي خواست گوران را رد 

 کردند. 
آنچه که مـمـکـن اسـت در روزهـاي              
آيــنــده بــر بســتــر دعــواهــاي احــزاب          
حکومتي روي دهـد ايـن اسـت کـه،           
حزب دمکرات بارزاني بنا به اکثريت 
داشتن در پارلمان و بنا به اوضـاع پـر     
تحول کنوني، گزينـه هـايـي را بـراي           
خود دم دست گذاشته است. يکـي از     
اين گزينه ها جايگزين نـمـودن افـراد      
ديگيري از سه حزب ديگر پارلـمـانـي    
براي پستـهـايـي اسـت کـه از گـوران               
گرفته شـده اسـت بـاضـافـه ريـاسـت                
پارلمان و اگر اوضاع متشج تر شـود    
ممـکـن اسـت دولـت و پـارلـمـان را                  

 ملغي کند.
اما در مقابل ايـن سـهـم خـواهـي و              
تقسيم ثروت و قدرت در بـاال، تـوده         
مردم ناراضي و معترض از حاکميت 
بــيــش از دو دهــه احــزاب قــومــي               
اسالمي قرار دارند که کل حـکـومـت    
اقليم و همه احزاب شريک در قـدرت      
را باني و مسبب فقر و فـالکـت و نـا          
ـنـد.         امني در کردستان عـراق مـيـدان
عــلــيــرغــم تــالش حــزب گــوران کــه           
ميخواهد فيگور اپوزيسـيـون بـخـود       
بگيرد و براي کسب موقعيت برتر بـر  
اعتراضات و نارضايتي مـردم سـوار     

شود اما مـردم کـردسـتـان عـراق در            
ـقـش گـوران را            ۲۰۱۱ سال  يکبـار ن

تجربه کردند و اينبار براي پايان دادن   
به حاکـمـيـت دارو دسـتـه عشـايـر و                
ـبـانـي و ديـگـر            طوايف بارزاني، طـال
احزاب اسالمي، تـوهـمـي بـه گـوران          
ندارند و اين حزب را شريک در دزدي   
و غارت هستي مردم در حـکـومـت        

 ميدانند. 
هيچ دوراني همچون شرايط کـنـونـي      
زمينه براي کنار زدن احـزاب قـومـي      
اسالمي و ناسيوناليست در کردستان 
ـبـــوده اســـت.                   عـــراق فـــراهـــم نــ
همسرنوشتي مردم کردستان عراق با 
مردم عرب زبان در جنوب عـراق کـه     
ـيـه دولـت              بيش از سه مـاه اسـت عـل
حــيــدرالــعــبــادي و بــرچــيــدن بســاط         
حاکمان دزد و فساد قومي اسـالمـي   
همچنان به تجمعات اعتراضي خـود    
ادامه ميدهند وجود دارد کـه هـدف       
مشترک آنان يکي است. يعني پـايـان    
دادن به حکومت مرکزي در عـراق و      
ـيـسـت و             کنار زدن احزاب نـاسـيـونـال

 اسالمي در کردستان عراق. 
اکــنــون بــيــش از ســيــصــد جــريــان،           

تشکل، انجمن، نهادهاي اجتماعـي،  
ــي در شــهــرهــاي               ســکــوالر و مــدن
کردستان عراق فعاليت ميکننـد کـه     
ميتوانند در سـمـت و سـو دادن بـه                 
حرکت اعتراضي مردم نقش مـهـمـي    
ايفا کنند. تشکيل شوراهاي توده اي   
و انتخاب نماينـدگـان واقـعـي مـردم          
مــيــتــوانــد در ظــرفــيــت نــمــايــنــده و          
سخنگوي حرکت اعتراضي مردم قد 
علم کند و با همت و حضور گستـرده  
مردم، بـا اعـتـراضـات خـيـابـانـي و                 
ـيـش از دو          اعتصبات سراسري، به ب
دهه تباهي بر مردم کردسـتـان عـراق      

 پايان دهد.

 یF��@ G از �E&ل �/�Dی	ن: 
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ـنـد       ـيـم    شـده       يحکومت سـرهـم ب ـل اق
و عملکـرد   ستسياکردستان عراق با 

خــود اثــبــات کــرده اســت کــه يــک               
حکومت کـارتـونـي، فـاسـد و قـاتـل              

 مردم است.
بيـسـت   حکومت در مدت  اينتجربه 

اکـنـون بـراي         و چهار سال عمر خـود   
ـنـهـا     همگان اثبات کرده است که نه ت
ـبـه مـردم              ربطي به خواسـت و مـطـال
ـلـکـه در              ستمديده کردسـتـان نـدارد ب
مقابل و عليه مردم بيش از پيش قـد  

و مــانــع اصــلــي تــحــقــق         عــلــم کــرده  
 است. خواست هاي مردم

و اعتصـابـات تـوده اي و           تظاهراتها
هزاران نفره مـعـلـمـان، کـارمـنـدان و            
پرسنل بيمارستانهـا و سـايـر حـقـوق            

کـردسـتـان کـه بـا           زحمتکـش  بگيران
خـواســت پــرداخـت ســه مـاه حــقــوق            
ـتـه    معوقه شروع شد، وارد دومين هف
ـنـهـا بـه              خود شده است تاکنـون نـه ت
مطالباتشان پاسـخ داده نشـده اسـت          

توسط نيروهـاي   بلکه شش نفر از آنها
ـتـل رسـيـده و          سرکوب حکومت به ق

دهــهــا نــفــر زخــمــي و صــدهــا نــفــر             
ــه           رادســتــگــيــري      ــال داشــت بــه دنــب

ايــن در شــرايـطــي اســت کــه            اسـت.  
کارمندان اين اقليم نزديک بـه چـهـار        
ماه است که حقوقشان پرداخت نشـده  

ـيـونـهـا      است. حکومت اقليم نان  ميل
ـتـه و                انسان زحمتـکـش را گـرو گـرف
اعتراض آنها بـراي دريـافـت حـقـوق            
ناچيزشان را با سـرکـوب پـاسـخ داده           

 است.
و کــالر تــظــاهــر         يدر شــهــر قــالدز     

ـنـد و يـک            کنندگان را به گلوـلـه   بسـت
سـوزي    ساله دچـار آتـش       ١٥ نوجوان 

مردم و جوانـان خشـمـگـيـن کـه            . شد
جان به لبـشـان رسـيـده اسـت ضـمـن              
اعتراض خياباني ابتدا مقرات حـزب    
دمکرات بارزاني را که تمام دارايي و   
ـفـت را در دسـت خـود                 پول فـروش ن
قبضه کرده است مـورد حـملـه قـرار           

اما در ادامه اين اعـتـراضـات     دادند. 
روز شنبه دهم اکتبر در چندين شـهـر     

ـنـده           ـلـوي         آرممردم تظـاهـر کـن و تـاب
مقرات همه احزاب شريک در پارلمان 
را پايين کشيده و با ايـن اقـدام خـود          
عمال اعالم کردند کـه هـمـه احـزاب           
ناسيوناليستي و احزاب اسـالمـي را       

فشـار ايـن       در مقابل خود ميبيننـد.  
اعتراضات صف حاکـمـان فـاسـد را         

بيش از پيش دچار تشـتـت و در هـم          
 ريختگي کرد.

به بقيه  يجد ياقدام مردم هشدار اين
حکـومـت بـود کـه          در يک احزاب شر

قبال سعي ميکردند خـود را مـدافـع        
تــجــمــعــات و مــطــالــبــات مــردم و            
مــخــالــف حــزب بــارزانــي مــعــرفــي         

بعد از اين اقـدام مـردم، هـمـه          کنند. 
ـيـسـتـي و اسـالمـي             احزاب ناسيونـال
شريک در حـکـومـت اعـالم کـردنـد               

را  "تــظــاهــرات خشــونــت آمــيــز"         کــه
هنگـامـيـکـه هـمـه          تحمل نميکنند. 

احزاب در مـقـابـل خـواسـت و اراده                
مردم قرار گرفتند بارزاني فـرصـت را     
غنيمت شمرد و يک جانبه اعالم کـرد  
که دولت و پارلمان حکومت تعطـيـل   
ـيـم           ـبـاي او تسـل است، مگر اينکه رق

 خواسته هاي اين حزب بشوند.
ـيـت       نيخواست حزب بارزا ليناو ـب ـث ت

بارزاني در پسـت       موقعيت  مسعود
احـزاب   رهبري اقليم کردستان اسـت.    

اما سياست  رقيب اينرا نميپذيرفتند. 
حزب بـارزانـي بـه هـمـيـن جـا خـتـم                  

يـکـي    (گوران)   حزب تغيير نميشود. 
از احزاب مزاحم بود که مـيـخـواسـت     
او هم شريک دزديهاي بارزاني بشود و 
به همين دليل چند ماه قبل رقابت بر 
سر سهم خواهي اين دو حزب بـه اوج    

بارزاني که نميخواست شـريـک    رسيد. 
ـيـاردي را        ـل ديگري براي دزديهاي مـي
ـبـر           بپذيرد روز دوشنبـه دوازدهـم اکـت
يک جانبه و از باالي سر همه احزاب و 
ارگانهاي حکومتي، هم پارلمـان هـم     
دولت را تعطيل اعالم کـرد و مـانـع          
رفتن رئيس پارلـمـان مـنـطـقـه اي و             
وزراي کابينه مـتـعـلـق بـه گـوران بـه              

.حـزب بـارزانـي        محل کـارشـان شـد       
طبق سنت ديرينه خود ضمن تاييد و 
تاکيد بر بـه گـلـوـلـه بسـتـن مـردم و                 
ـنـدگـان، مـردم             کشتن تظـاهـرات کـن

ـيـت               معترض را "مـخـل نـظـم و امـن
"مـخـل     کلمـه رمـز     اعالم کرد.  ملي" 

ـيـت مـلـي" مـثـل هـمـه                       نظـم و امـن
دولتهـاي سـرکـوبـگـر يـعـنـي هـمـان                 
امنيت سرمايه و ثروت سرمايه داران 
که در کردستان عراق شامل ثروت و   
سرمايه همه مقامات احزاب حاکم و 

ــشــود.             ــا مــي ــه ــکــان آن ــزدي مــردم  ن
خشمگين و جان به لب رسيده فـريـاد     
ميزننـد حـقـوقـهـايـمـان را پـرداخـت                

و مـرتـجـع       پاسخ احزاب فاسـد  کنيد.
ـلـوـلـه           حاکم اين است که آنها را بـه گ

 ببنديد.
 

ـ	ن    ،  �دم ���&�&� 
ـ�د�ـ�
 اه	ن �L �3زاد 

ـنـد     يما از ابتدا شـدن ايـن        يسرهم ب
کارتني آنرا حکومت دار و حکومت  

دسته هاي ناسيوناليسـت، مـرتـجـع،       
غير مسـئـول و سـرکـوبـگـران آزادي             
دانستيم و اينـرا مسـئـوالنـه و بـدون            

ـيـم.    ـيـسـت و        مالحظه به مردم گفت ب
ـنـهـا دار و         چند سال قبل گفتيم که اي
دسته هاي فاسد و دزد و قاتـل مـردم     
هستند. اکنـون خـودشـان رسـمـا در             
مقابل دوربين رسانه ها هميـن را بـه       

هر کـدام از ايـن          همديگر ميگويند. 
احزاب طرف مقابل خود را فـاسـد و       
ــرفـــــي                    ــعـــ ــاتـــــل مـــ دزد و قـــ

نــوشــيــروان مصــطــفــي       مــيــکــنــنــد. 
بارزاني را قاتل و دزد مـيـخـوانـد و             

بـه هـمـيـن        بارزاني مخالفين خـود را   
هـمـه آنـهـا        اعمال مـتـهـم مـيـکـنـد.          

ــه انــد کــه حــکــومــتــشــان              پــذيــرفــت
ـلـکـه           دمکرات و   نه مـدافـع آزادي، ب

روز ديکتاتـور و سـرکـوبـگـر اسـت.                
اکتبر بارزاني نوشيـروان   ۱۱ يکشنبه 

مصطفي و اتحاديـه مـيـهـنـي را بـه             
کودتاي پارلماني متهم کرد و امـروز    
اينها بارزاني را کودتاچي ميخوانند. 

همـه ايـن      همه آنها درست ميگويند. 
ـيـسـت و                دارو دسته هـاي نـاسـيـونـال
ـيـم،        ـل اسالمي شريک در حکومـت اق
پيشينه اي بجز دزدي و سـرکـوبـگـري     

  ندارند.
از مطالبات بر حـق   يتما ضمن حما

ــان عــراق          ــردســت ــا        مــردم ک ــه از آن
ميخواهيم ضمن پيگيري خواسته ها 
و مطالبـات خـود بـراي حـکـومـتـي              
ســکــوالر و مــدرن، مــتــشــکــل از              

بـا   نمايندگان واقعي خود بـکـوشـنـد.     
تشکيل شوراهاي مردمي در مـحـل     

زيست، نمايندگان سراسري اين  کار و
شوراها بايد اداره جامعه را در دسـت  

مردم کردستان اليق جامـعـه    بگيرند. 
ــر و                                ــرابـــــــ اي آزاد، بـــــــ

مـردم بـا اتـکـا بـه             هستند.  سکوالر
ـنـدگـان واقـعـي خـود              شوراها و نـمـاي
ميتوانند آزادي و رفـاه عـمـومـي و               
ـتـصـادي واقـعـي           برابري سياسي و اق
براي همه شهروندان را بـه قـانـون آن            
جامعه تبديل کنند و به حاکميت يک 

و آدمــکــش     مشــت دزد ومــرتــجــع      
ـيـسـت و اسـالمـي پـايـان                  ناسـيـونـال

 بدهند.
 

 کميته کردستان 
 انيرا يحزب کمونيست کارگر

 ۱۳۹۴ مهر  ۲۰ 
 ۲۰۱۵ اکتبر  ۱۲  

هايي که به سبب سياستهاي جنـگـي   
و اقــتــصــاد مــقــاومــتــي جــمــهــوري         
اسـالمـي دچـار گـرسـنــگـي آشـکــار              

" طـرح هـمـسـفـره       گرديده انـد را بـا "           
ميدهند. به همسايه ميگويند، بـغـل    
دستي ات گرسنه است، بگذار بـا تـو     
هــمــســفــره شــود! ايــن هــمــه جــهــاد            
 اسالمي با گرسنگي ميليوني است!

بر سر دست گرفتن "علي اصغـر"   
هــاي نــوزاد، را بــايــد بــر ســر ايــن                 
حکومت خراب کرد. نبايد اجازه داد    
نوزادان و کودکان شـيـرخـوار وسـيلـه          
بازي سـيـاسـي حـکـومـت اسـالمـي             

 شوند.
کودک مذهب ندارد! هيـچ فـردي      
ولــو ســرپــرســت کــودک حــق نــدارد             
کودکان را به دستجات و مراسم هاي 
مذهبي و سياسي، امنيتي، نظـامـي   
و انتظامي بکشانـد. امـا جـمـهـوري           
اسالمي خـود رأسـا عـهـده دار ايـن              
رفتار فوق خشن اسالمـي مـيـشـود.       
بـرايــش طــرح و بــودجـه مـي ريــزد،              
وزارت خانه هايـش را بـه خـط مـي             

کند، سفارتخانه هـايـش رديـف مـي         
کند تـا بسـاط و امـکـانـات کـودک                 

 آزاري رسمي دولتي را پهن کنند.
اين رفتار فجيع با کودکان جزيـي  
ــزي               ــاســـت کـــودک ســـتـــيـ از ســـيـ
ـيـک جـمـهـوري اسـالمـي                سيسـتـمـات
ــه                     ــا اســمــي و ب اســت. هــر ســال ب
مناسبتي ايـن مـراسـم را بـرپـا مـي               

 کنند. 
امسال در اوج بحران و کشمکش 
سـيــاســي و نــظـامــي بـا حــاکـمــيــت             
عربستان سعودي کودکان شـيـرخـوار    
نيز بازيچه و حربـه اي بـراي مـظـلـوم            

 نمايي حکومتي اند.

اين رفتار فوق خشن بايد تـوسـط   
نهـادهـاي مـدافـع حـقـوق کـودکـان،               
يونيسف و امثالهم بعـنـوان جـنـايـت        
ـلـمـداد شـود.          جنگي عليه کودکان ق
خواهان تعطيل شدن آن گردند. بـويـژه    
در خــارج کشــور بــرگــزاري چــنــيــن            
مراسمي چه درمساجد تحت تسـلـط   
جمهوري اسالمي و چه در سفارتخانه 
هايش بايد رسما مورد تحقـيـق قـرار      
گيرد و از انجام آن قويا ممانعت شود 
و برگزار کنندگان در هر مقـامـي کـه      
ـيـزي تـحـت        هستند بعنوان کودک ست

 پيگرد قانوني قرار بگيرند.
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"مــذاکــره بــه پــرســتــيــژ انــقــالب            
هــا لــطــمــه       اســالمــي نــزد مــلــت     

زند و اعـتـبـار ايـران در نـزد               مي
بـرد و کشـور          آنان را از بيـن مـي    

ــي از                       ــکـ ــد يـ ــران را در حـ ايـ
تــأثـيــر     کشـورهــاي کــوچـک و بــي        

کـنـد. آنـهـايـي          منطقه تبديل مي
شـــجـــاعـــت »کـــه مـــذاکـــره را           

آورنـد   به حساب مي «ديپلماتيک
گـويـنـد       از اين مطلب سخن نـمـي  

ــيــن          ــمــلــلــي،      کــه در عــرصــه ب ال
آزاديخواهان و دوستداران واقعـي  

تـريـن      انقالب اسالمي که صـديـق  
هواداران نظام جمهوري اسـالمـي   

باشند، از نزديـک شـدن ايـران         مي
بــه آمــريــکــا بــوي بســيــار بــدي             

 ".نمايند استشمام مي

از سر مقاله روزنامه کـيـهـان    
 بعد از تصويب برجام در مجلس

بــي اعــتــبــاري جــمــهــوري             
اســالمــي! ايــن اســاس مــعــضــل          
حکومـت از بـرقـراري رابـطـه بـا               
غرب است. تاکنون خامنـه اي و       
دلواپسان و رسانه هاي وابسته به 
آنها نظير کيهـان شـريـعـتـمـداري         
بارها در مـورد از دسـت رفـتـن               
کيان اسالم و انقالب اسـالمـي و       
سيرت حکومت و غـيـره در اثـر            
رابطه با آمريکا هشدار داده انـد.  

بــي شــک تضــعــيــف مــوقــعــيــت           
منطقه اي جمـهـوري اسـالمـي و         
کال از دست رفتن جايگاهـش در    
جنبش اسالم سياسي يک نتـيـجـه    
مســتــقــيــم مــداکــره و تــوافــق بــا          
آمــريــکــا اســت امــا ايــن تــمــام             
مشکل حکومت نيست. مسـالـه    
اسـاسـي تـر جـمــهـوري اسـالمــي             
موقعيتش در خـود ايـران اسـت.          
حکومتي که اساس هـويـت خـود      
را ضد آمريکائـي گـري تـعـريـف          
کرده نميتواند هـويـتـش را نـفـي            
کند و دچار تـالطـمـات شـديـد و          

 زمين لرزه سياسي نشود.  
مشکل اصلـي حـکـومـت نـه          
رابطه با غرب، بلکه رابطه اش با 
مردم ايران است. مردمي کـه بـه        
درست در عقب نشيني حکومـت  
در برابر غرب و حـتـي گـفـتـمـان             
نزديکي با آمـريـکـا و کشـاکـش            
بين جناحهاي حکومـتـي بـر سـر         
ايــن مســالـــه، ضـــعــف و بـــي                
اعتباري جـمـهـوري اسـالمـي را            
مي بينند و عـلـيـه حـکـومـت و             
قوانين و  اخالقيـات اسـالمـي و        
براي تحقق حقوق انساني شان در 
ســطــح وســيــع تــر و بــه شــکــل                
تعرضـي تـري دسـت بـه مـبـارزه               
ميزنند. "بوي بد"ي که جمـهـوري      
اسالمي و متحدينش در جنـبـش   

اسالم سياسي استشمام ميکننـد  
در واقع چشم انداز شـکـل گـيـري       

 -يک انقالب و جنبـش تـوده اي         
بقول خودشان فتنه اي بزرگـتـر از     

عليه حکومت و نـيـروهـاي       -۸۸
اسالمي اسـت. حـتـي تضـعـيـف              
موقعيت مـنـطـقـه اي جـمـهـوري            
اسالمي نيـز بـيـش از آنـکـه  از                
توافق هسته اي ناشي شده بـاشـد     
نتيجه سر بلند کردن يک جـنـبـش    
وســيــع ســکــوالريســتــي و ضــد            
مذهبـي، در لـبـنـان و تـونـس و                 
کــردســتــان ســوريــه و تــرکــيــه، و          
صريح تر و تعرضي تـر از هـمـه،          
در کشــور عــراق بــا شــعــار "نــه               
شيعي نـه سـنـي" و " حـکـومـت                 
سکوالر، حکومت مدني" اسـت.     
آينده ايران و خـاورمـيـانـه را نـه              
مناسبات بين دولتهاي غـربـي و     
نيروها و دولتها اسالمي و درجـه   
دوري و نــزديــکــي آنــهــا، بــلــکــه           
مبارزه توده مردم عليه کـل ايـن       

 نيروها رقم خواهد زد. 
 ١٥اکتبر  ١٦
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علي سعيدي نماينده خامـنـه   
اي در سپاه پاسـداران در جـريـان        
مراسمي با عنوان "کنگـره مـلـي       

شهـيـد    ۴۰۰هزار و ۲  ۲سرداران 
استان چهارمحال و بختياري" که  

مهـر بـرگـزار شـد          ٢١چهارشنبه 
گفت: "اگر بـنـا بـاشـد خـواص و              
مردم رهبر را تنها بـگـذارنـد؛ يـا       
رهــبــري مــانــنــد حضــرت عــلــي          

شود، يا مانـنـد امـام       منزوي مي
حسين کشته و يـا مـانـنـد امـان            

شود".   ها غايب مي زمان از چشم
او در اشاره به اوضاع کنـونـي در     
ايران ميگويد حـوادث تـاريـخـي         
قابل تکرار هستند و ايـن اتـفـاق      
نيز مـيـتـوانـد در ايـران بـيـفـتـد.                

کـابــوس و وحشـتــي کــه در ايــن             
سخن موج ميزند، ناشـي از کـل       
ــت               ــي ــه و وضــع اوضــاع جــامــع
نــابســامــان حــکــومــت اســالمــي       
است. نماينده خامنـه اي قـطـعـا          

را بـيـاد مـي آورد کـه                ٨٨سال   
حکومت اسالمي با شعار مـرگ    
بر ديکتاتور ميليـونـي مـردم بـه         
لرزه مرگ افتاد، و فضاي امـروز    
جامعه را مي بيند کـه نـه فـقـط           
اکــثــريــت مــردم از حــکــومــت و           
سرانش و بيش از همه از خـامـنـه    
اي متنفرند، بلکه حتي در درون     
حکومت نيز شکاف و نزاع و بـي    
اعتمادي به اوج خـود رسـيـده بـه         
حـدي کــه در مــجـلـس اسـالمــي             
صــالــحــي نــمــايــنــده خــامــنــه اي        
تهديد به مرگ مـيـشـود و از آن          

طرف ظريف و روحاني نيز هرروز 
نوکر و مـزدور و خـائـن قـلـمـداد             
ميشوند و خامنه اي نيز مدام از 
تــوطــئــه هــايــي کــه در کــمــيــن              
حـکــومـت اسـت و مــيـخــواهـنــد            
"سيرت" آنـرا زايـل کـنـنـد حـرف               
ميزند. فضـاي گسـتـرده خشـم و           
اعــتــراض در جــامــعــه و درهــم             
ريــخــتــگــي شــديــد در صــفــوف           
حکومت پـيـش بـيـنـي نـمـايـنـده              
خـامـنـه اي در سـپــاه را بسـيــار                

  محتمل مينمايد.
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 شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي 
کمک مالي خود را ميتوانيد آنالين از هر جـاي دنـيـا بـا مـراجـعـه بـه                   

) ارسال کنيد. لطـفـا قـيـد کـنـيـد کـه                 paypalسايت زير (از طريق 
 کمک ارسالي شما براي کانال جديد است:  

http://www.countmein-iran.com 
 : سوئد  

Sweden, Post Giro: 639 60 60-3 
account holder:  IKK 

 
فـواد      براي کمک مالي به کانال جديد در سوئد همچنين ميتوانـيـد بـا      

تـمـاس بـگـيـريـد، تـا بـا دادن                    ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣ روشن با شماره تلفن 
شماره حساب خود اتوماتيک هرمقـدار کـه مـايـل بـاشـيـد از حسـاب                   

 شما برداشته شود.  
 

 لمان: آ   

Germany, Rosa Mai,Konto. Nr.:   583657502 
Bankleitzahl: 37010050, Post Bank 

  :کانادا
Canada, ICRC , Scotiabank 

4900 Dixie Rd, Mississauga, L4W 2R1 

Account #: 84392 00269 13 
 هلند:  

Bank: RABOBANK, Darande hesab: FVIVN 
Shomare hesab: 15 13 50 248 

Adres: EINDHOVEN 
IBAN No: NL74 RABO 0151 350 248 

 آمريکا:  
Bank of America 

277 G Street, Blaine, Wa 98230 
phone # 1-360-332-5711, Masoud Azarnoush 

Account number :   99 - 41581083 
wire: ABA routing #  026009593 

swift code : BOFAUS3N 
  

 شماره حساب انگليس ويژه کمک از انگليس  
 و از هر کشور ديگر: 

England, Account nr.  45477981 
sort code:    60-24-23 ,account holder: WPI 

branch:  Wood Green , Bank:   NatWest  

IBAN: GB77 NWBK 6024 2345 4779 81 
BIC: NWBK GB 2L 

  سوالي داريد ميتوانيد با شماره هاي زير تماس بگيريد: 
 ٥١ ۸۰ ٦ ۹۸ ٣ ۷ ٤٦ ۰۰ از اروپا:  سيامک بهاري:  

   ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧    کانادا و آمريکا: فاتح بهرامي:
 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦ مصطفي صابر: 

  ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠   عبدل گلپريان از ايران:


