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باد سوسیالیسم!   زنده  

اعتصاب کارگران شرکت نفت 

 گامی به پیش!

 سعيد يگانه
  

به دنبال شکست مفتضحانه رژيم اسالمم  در 
انتخابات و نه بزرگ  که مردم به جمهالرر  
اسمم  دادند ، اعتالاا  سراسالر  االزارا  

مرکالزو شالرکت االا   ٠٧کارگردربيش از 
نفالالت ، رتروشالاليم  و گالالاز، در شالالهراا و 
اسالالتانها  مخت الالر ، رژيالالم گالالد کالالارگر  
جمهالرر  اسالمم  را بالالا  الارش بزرگالالتر  
روبرو کرده است .اعتاا  مجدد کالارگرا  
درمراکز مهم صالااي  نفالت ، اافالاي سياسال  
مهم  است که بار ديگر اذاالا  عمرمال  در 
داخل و خارج کشرر را به خرد ج ب کرد و 

شروع  . درمرکز سياست روز ايرا  قرار داد
اين دوره از اعتاا  کارگرا  شرکت نفت و 
رتروشيم  ، آ  االم باله ايالن گالستردگ  و 
اماااگ در فضا  سياس  ايرا  ، در اداماله 
اعترگالالات االالاکارن  در ميالالا  کالالارگرا  و 
بازنشستگا  و مع ما  و ساير اقشار اهيدست 
و به خالار  بالر دوت اجالار  اعتراگالات 
کارگرا  افت اپه ، گام  ب االد باله ج الر و 

ا  به جابش کالارگر  و مبالارزه  جا  اازه
ساير اقشار اهديدست جامعاله بالرا  ريالشبرد 
ااالالداص صالالاف  ، سياسالال  و  بوالالاا  خالالرد 
بخشيد. ايالن اعتالاا  در شالراين کارنال  و 
درست بعد ازانتخابات باله يالم معاالا، اعالمم 
امالالسري  کالالارگرا  درصالالااي  ويالالاا  و 
ومايت آنا  از مردم و جرا  دندا  شکا  

   .برد که به انتخابات جمهرر  اسمم  دادند

 بر فاجعه کودک همسری نقطه پایانی بگذاریم! 

 م که عزا 

هاست! اعتصاب کارگران نفت شایسته بیشترین حمایت   

 صارح سردار 

در حمایت از بیانیه، کارگران و فعالین کارگری سنندج، 

 اعتصابات سراسری کارگران پیمانی شرکت نفت و پتروشیمی!

  پیروزی کارگران اعتصابی نفت و گاز پیروزی همه ما است

 مریوان و رسوآباد
ی

 بیانیه سندیکای کارگران و استادکاران ساختمان

 :  اطالعیه جمیع از فعاالن کارگری آذربایجان غرنی

 کارگر نفت ما! رهبر سر سخت ما!

 مریوان جامعه
ی

 : ی مدن

 کشتن کولبران را متوقف کنید!

 پیام دفتر مرکزی حزب حکمتیست: 

گوییم نژاد را تسلیت یم درگذشت رفیق نعیم گرویس   

 شکست رژیم در انتخابات دوره  سیزدهم  هنوز  پایان کار نیست

 ابراايم باامان 

  کردستان از رئیسی جنایتکار پشتیبانی شیوخ مرتجع

 اماير  گدازگر 
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اجار  اعتراض و مبارزه و اعتاا  االا 
کارن  کارگرا  نفت و نوش ااريخ ساز 
آنا  در احرالت سياس  ايالرا  ، ايالن 
بار نيز اميد به ريشرو  و راليروز  را 
در دل کارگرا  و امه مردم متافالر از 
رژيم سرکربگراسمم  و االشاه آزاد  
و رفاه را زنده کرد .امه ما مال  دانيالم 
که صااي  نفت ، رگ ويالا   اقتالااد 
ايرا  به شمار م  رود و به يالاد داريالم 
زمان  که کارگرا  شرکت نفت در قيام 

بالالا يالالم اعتالالاا  عمرمالال  وقتالال   ۵٠
شيراا  نفت را به رو  دورت ره الر  
و زارراا بستاد  ه اافاق  بزرگ  افتالاد 
و  گرناله رالشت وکرمالت ره الر  را 
شکست .به اين دريل است کاله اعتالاا  
وسي  اين دوره نفتگرا  ناليز بالا ايالن 
آگاا  و انتظار  که ازآنها دارند، باله 
والالا،از ومايالالت بخالالشها  مخت الالر 
کالالارگر  ، بازنشالالستگا  ،مع مالالا  و 
شررا  سراسر  راناالدگا  ،خالانراده 
اا  قربانيا  آبانمالاه قالرار گرفالت و 
باعث درگرم  کارگرا  اعتااب  رروژه 
ا  و ريمان  در شرکت نفت و صالااي  
مربرط به آ  شد ه است .عموه بر ايالن 
ب  دريل نيست وقت  کارگرا  نفت باله 
ميالالدا  مالال  آياالالد ،والالت  دشالالماا  
کارگرا  که اا ديروز وجرد کارگر را 
انکالالار مالال  کردنالالد، اال  ازاعتالالاا  
کارگرا  ومايت و اوالسا  خالشارد  
م  کااد .به عارا  نمرنه رگالا ره الر  
در ريالام  کراالالاه آنهالالم احالالت عاالالرا  

بالالدو  اشالالاره بالاله “  نافرمالالان  مالالدن ”
مطاربات کالارگرا ، از اعتالاا  آنالا  
ومايت کرده وآگااانه با او يالل داد  

 “نافرمان  مالدن ” مبارزه کارگرا  به 

خا ت  بواا  و گد سرمايه دار  آ  

 .را کتما  کرده است

با گسترت اعتاا  نفتگرا  ،ار ئه و  
اهديد به اخراج و اشديد فضا  امايت  
بالالرا  بالاله شکالالست کالالشاند  اعتالالاا  
کارگرا  آغاز شد. دشالماا  کالارگرا  
اعتااب ، ازدورت و مج س و زارراالا و 
االالا  دسالالتگااها  امايالالت  و امالالام جمعه
انالد.  امگ  به مالااص کالارگرا  آمده

 -قالانرن  ” گرايش محالدود و اق يالت 
، در ميا  کالارگرا  رسالم  االا “ صاف 

اا جهت  رادواا  رژيم و اعتاا  شکن
کمم به دورت اارزبه قالدرت نرساليده 

به خن شدند وبا عاالرا  کالرد  “ قاا ها
کارگرا  رسم  و غيررسالم  و وعالده 
داد  بالاله بالالرآورده کالالرد  خراسالالت 
کالالارگرا  رسالالم ، وبالالاعارا  اياکالاله 

ريمالان  و غيالر  -کارگرا  رروژه ا  
رسم  ربط  به دورالت و شالرکت نفالت 
ندارند ، اعتاا  آنا  را سالرکر  وبالا 

   .شکست روبرو کااد

دورالالت جمهالالرر  اسالالمم  در سالالاريا  
گذشالالته بالالا برنامالاله ، بافالالت کالالارگر  
صااي  نفت را اغير داده است.  اکاالر  

درصالد از کالارگرا  در  ٠٧نزديم به 
صالالااي  نفالالت ، کالالارگرا  ريمالالان  بالالا 
قرارداالالا  سالالفيد و مرقالالت بالالدو  
ايچگرنه مزايالا  وورقال  در شالراين 
غير انسان  استثمار مال  شالرند. در رال  
سياسالالت خارصالال  سالالاز  و اعديالالل 
ساختاراقتالالااد  ، دورالالت اسالالتخدام 
کارگرا  نفت وساير مراکز کارگر  را 
بيالالشتربه ريمانکاراالالا وسالالرمايه دارا  
خارصالال  کالاله عمرمالالا از وابالالستگا  و 
آقازاده ووابستگا  استه اص   قالدرت 
مثل سالپاار بالسيا اسالت ، سالپرده انالد 

واستثمارشالديد نالاليرو  کالالار، زندگالال  
کارگرا  را سياه کالرده انالد. اعتالاا  
کارگرا  ريمان  و غير رسم  نفت کاله 

ازارکالالارگررا شالالامل مالال   ٠٧بيالالش از 
شرند،از جم اله کالارگران  االستاد کاله 
ارسن ريمانکالارا  باله شاليره ا  غيالر 
انالالسان  اسالالتثمار و از امالاله مزايالالا  
محالالدود کالالارگر  نيزمحالالروم شالالده 

مي ير  از کارگرانال   ٠اند .مطابا امار 
که با قرارداداا  سفيد و مرقالت کالار 
م  کااالد ، فاقالد بيماله االا  درمانال  
استاد و از اندک مزايا  قانرن  نيزبال  

 .بهره اند

خراسالالت کالالارگرا  ريمالالان  روشالالن و  
صالالالريح اسالالالت. افالالالزايش دسالالالتمزد ، 
رغرشالالرکتها  ريمالالان  و قرارداداالالا  
مرقت و انعواد قرارداداالا  رسالم  بالا 
شرکت نفت وزير مجمرعه آ  ، بيالست 
روزکارو ده روز اعطي   در ماه ،والا 
اعالتراض و اعتالالاا  و داشالالتن االالشکل 
مستول کارگر  و بهبرد محيالن ايماال  
کارو زيست  کارگرا  ازمطاربات اص   
کارگرا  به شمار م  روند که اا کار  
عمرغم اعتراض و اعتاا  کارگرا  در 
افتالاله االالا و مااهالالا  گذشالالته بالاله آ  

 اند.  رسيدگ  نشده و ب  جرا  مانده

کارگر بهتر از ارکس  مال  دانالد کاله  
وا گرفتا  است. کالارگرا   الاره ا  
جزاعتراض و اعتالاا  و ااحالاد بالرا  
احميالالل مطاربالالات خالالرد بالاله دورالالت و 
کارفرما وبهبرد شالراين زنالدگ  خالرد 
ندارند.کارگرا  نفت بر دوت اجالار  
اا کارن  مبارزه کارگرا  و نوش  کاله 
اعتاا  شرکت نفت در سياسالت ايالرا  

دارد، ناله ااهالالا 

 زنده باد آزادی و برابری 
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در گير و دار امه معضمت و نابسامان  
اا  سرسام آوراجتماع  و سياس  کاله 
در جامعه بشدت متحرل ايرا  به مثاباله  
آاالالش زيالالر خاکالالستر و  رفالالا  قبالالل 
آرامالالالش عمالالالل ميکااالالالد در سالالالتر  
کر کالالال  در يالالالم سالالالايت اياترنتالالال  

سالاره سالراوان   ۳٠ميخرانم که کالردک 
ماه بعد از ازدواج وام ه شالده در  ٠که 

ااگالالام زايمالالا  در بيمارسالالتا  راز  
سراوا  جانش را از دسالت داد. و  در 

سالالارگ  ازدواج ميکاالالد و در  ۳۱سالالن 
سارگ  جانش را بر اثر عدم احمالل  ۳٠

شراين زايما  از دست ميداد.  از ا خ 
وديثاله ناله وکيالل فاجعه اين است کاله 

مدافع  داشت و نه کالس  ع ياله فاجعاله 
اي  که ماجر باله مالرگ او شالده اعالمم 
جرم  خرااالد کالرد، زيالرا کاله داسال  
بالالرا  بريالالد  سالالرت و رالالاک کالالرد  
نامرسالال  در کالالار نبالالرده.  يالالم مالالرگ 

 عاد  بر اثر زايما !

مرگ وديثه اا نه اورين مررد است و  
نالاله قطعالالا آخالالرين مالالررد خرااالالد بالالرد. 
فاجعه کالردک امالسر  و نوطاله رايالا  
نهاد  به کردک  دخترا  و رسران  که 
اارز باز  اا  کردک  را سير اجرباله 
نکرده اند باله روارال  نالسبتا عالاد  در 
بعض  ماا ا ابديل شده. ازکردستا  اا 
سيالالستا  و ب ر الالستا  و خراسالالا  در 
جغرافيالالاي  بالاله وسالالعت ايالالرا  کالالردک 
امالالسر  آشالالکار و راهالالا  در جريالالا  
است و فاجعاله ميافرياالد بالدو  اياکاله 

ايچ ارگا  و اداره و سازمان  در دفاع 
از ووري ايالن کردکالا  والت  زومالت 
احويا در اين باره را باله خالرد بداالد. 

باالا باله آماراالا  اراياله شالده ظاارا و 
 ٠ااها در ۹۹در سال ارسن ثبت اورال 

مااالاله اول سالالال  افالالت االالزار کالالردک 
  ۹۹۹امسر  در کل کشرر ثبت شالده. 

اين ازدواج االا مربالرط باله دخالتر بچاله 
 سال است.  ۳۱اا  ۳٧اا  

از قالالانر  اساسالال  نرشالالته شالالده ارسالالن 
متر  ”مراج  ارين عااصر وکرمت اا 

کاله مب الب بربريالت و  “  شرع  و ديالا 
خشرنت است و مم ر ازدشما  با شاد  
و شاد زيستن اا آراراايد جاس  واکالم 
بر قرانين رسم  و جار  کالشررامگ  
در رروسه اي  بهم اايده دست به دسالت 

االالم داده انالالد االالا زنالالا  و کردکالالا   
قربانيا  ب  صالدا وبال   هالره خالشرنت 

دراين متر  و قرانين اراجاعال  باشاد. 
و بالالشدت گالالد ز  سالالن ب الالر  بالالرا  

سالال   ۳۵سال و برا  رسرا  ۹دخترا  
سالاره و  ۹است. به اين اعتبالار دخالترا  

ساره آماده ازدواج االستاد!!  ۳۵رسرا  
بربريت در اين سطح  و اندازه غير قابل 

 اارر است!

ازدواج کردکا   احت ومايالت قالانر  
و دسالالالتررات ديالالالا  فالالالروت رسالالالم  
کردکان  است که در بيشتر مرارد بابت 
اامين معات خالانراده معام اله ميالشرند. 
اختيالالار وارالالدين و خارصالالا رالالدرا  بالالر 
سرنرشت و زندگ  کردکانشا  يک  از 
عرامل  اعيين کااالده در مالس ه کالردک 
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 بر فاجعه کودک همسری نقطه پایانی بگذاریم! 
 

 
ر

 ملکه عزن

ای را همه جا بر پا کنید!  ارگانهای اعمال اراده مستقیم توده  



 

امسر  است.  بسيار  از اين کردکا  
بجا  نشستن بر نيمکت مدرساله و گالم 
شالالد  در دنيالالا  کردکالال  و بازيهالالا  
کردکانه به سرنرشت  محکرم ميالشرند 
که ختم و انتهالا  آ  داسالتا  زندگال  

 وديثه است. 

درکردک  ناامام در وسرت شاد  آنها 
اا  کردکاناله بالا االن االاي  نحيالر و 
 شمهاي  که ااج و واج به جالستجر  
اسبا  بازيها  مادر  در گرشه ااالاي 
خيره شده درمعالرض غيرانالسان  اريالن 
خالالشرنت ممکالالن درزنالالدگ  کردکانالاله  
خالالرد قرارميگيرنالالد و شالالااد خالالامرت 
مرگ کردک  و وسرت باز  در ميا  
امبازيهايشا  ميالشرند! در نرشالته ايال  
درسالالايت  اياترنالالت  بالاله ايالالن جم الاله 
برخرردم که از زبا  يک  از قربانيالا  

.. ارگالالز کالالردک امالالسر  نوالالل شالالده 
فرامرت نم  کاالم آ  والرص رالدرم را 
وقت  سيزده سارم برد، روز  ردرم باله 
مالالالالالرد  کالالالالاله بالالالالالرا  خريالالالالالد  
مراررسک يتش به مازل مالا آمالده بالرد 
گفت: برا  دخالترم االم مالشتر  ريالدا 

 کن، شرارت ميدام!

دو سال قبل  رو نيکزاد دختر هالارده 
ساره اال يکال  از روسالتااا  مريالرا  
که به اجبار ردر مجبرر به ارک احايل 
و ازدواج با رسرعمريش شد  يم افتاله 
بعداز عروس  خردکش  کالرد. اسالمها و 
قربان  اا بيشماراست، دختر بچه افغان  
که با گر  و شالتم و کتالم کالار  باله 

ساره فرستاده ميشد و با  ۵٧خانه مرد  
االالر گالالربه ايالال  کالاله بالالر سالالرت وارد 
ميکردند يکبار ديگر به سر  مادرت 
برميگشت را دريم مالستاد ا ريزيرنال  

 ديدم درد آور برد و اکا  دااده.

سالالاره  ٦در محالالل کالالارم از کردکالالا  
ميپرسالالم دوسالالت داريالالد  کالالار کايالالد  
ميگرياد باز  و ميروند سرا  ماشالين 
بزرگ آاش نشان  و نوش آاش نالشانها 
را بالالاز  ميکااالالد. کمالال  بعالالد ميپرسالالم 
دوست داريد  کاره شريد  باز ام باله 
دنيالالالا  بازاايالالالالشا  برميگردنالالالالد و 

رويا  وديثاله و  !ميگرياد ااش نشا 
 رو و بويه کردکان  که قربان  فاجعاله 
کالالردک امالالسر  ميالالشرند  الاله بالالرد را 
ايچکالالس نميدانالالد. نالاله کالالس  از آنالالا  
ميپرسالالد و نالاله فرصالالت  بالالرا  رويالالا و 
خيالالارپرداز  بالاله آنالالا  داده ميالالشرد. 
دنيا  معارم کردک  آنها بالا کابرسال  

 دردناک و رايان  ا خ  خاامه مييابد.

سالالاره قربانالال   ۳٠سرنرشالالت رومياالالا  
 ۳٠دا  شالالواوت رالالدر، مالالرگ وديثالاله 

ساره  اال سراوا  و بدن  که ناله االرا  
مادر شد  داشالت و ناله االا  زايمالا ، 

ساره و عالايان  کاله  ۳٠داستا   رو  
به مرگ او ختم شد و يا ازارا  کردک 

سالارگ  يالا  ۳۵و ۳٠و نرجران  که در 
 مي گرفته انالد يالا در بحرانال  اريالن 
سارها  زندگيشا  مسرريت يم زندگ  
ناخراسته برعهده دارند، از قبل نرشالته 

عالموه بالر اياکاله نشده. اين کردکالا  
قربالالان  فوالالر، محروميالالت، سالالات االالا و 
فرااالالگ  ررسالاليده و اراجالالاع   درو  
جامعه استاد، امزما  قربان  آمرزشها 
و دسالالتررات  سالالرارا خالالشرنت مذابالال  
نيزاستاد که اين ساتها را بطرر مالداوم 
اب يب  و روزاناله بالا االزارا  شاليره باله 
درو  جامعه رمپاژ  ميکاالد.  فرااالگ 
و قرانيا  که دو رخه سرار  را برا  

سالالارگ   ۹زنالالا  مماالالرع ميدانالالد، در 
وجا  سر کردکا  ميکاد و دخالترا  

سالالالاره را آمالالالاده ازدواج ميدانالالالد و  ۹
 برايشا  جشن اک ير ميگيرد. 

آنها قربان  خشرنت مذاب  و بيحورق  
کامالالل زنالالا  و کردکالالا  در بالالاور  
بغايت اراجاع  و ررسيده استاد. آنهالا 
قربانيا  قرانين سرارا بربريالت ديالا  و 
اصل وا مالردا  خالانراده براوالسا  و 
افکار و جالسم زنالا  االستاد. مالرگ و 
زندگ  اين کردکا  و سرنرشت ا خ و 
دردناک اين دخترا  شالااد  اسالت بالر 
اين مدع  که مذاب و قالرانين متکال  
براوکام مذاب  دراضاد کامل بالا اصالل 
اختيار انسا  بر سرنرشت خالريش قالرار 
دارد. اازيانالاله عالالرص و مالالذاب گالالربه 
اايش را روزاناله بالر بالد  وديثاله االا،  
رومياااالالا و  رواالالا وارد ميالالاورد و از 
ميا   اين بيدفاع ارين انالسانها بالشکل 

 بيرومانه اي  قربان  ميگيرد. 

سالالال اسالالت در سالالايه يالالم  ۱٧بيالالش از 
سيالالستم سالالرکربگر، خالالشن و بغايالالت 
اراجالالاع  زنالالدگ  اکثريالالت جامعالاله بالاله 
ابالالاا  کالالشيده شالالده. در ايالالن سيالالستم 
آسالاليب رالالذيرارين اقالالشاراجتماع  کالاله 
بطالالالرر مالالالضاعر مالالالررد ظ الالالم و سالالالتم 
قرارميگيرند زنا  و کردکا  االستاد. 
واال وسا  کايد که  اعالداد  از ايالن 
زنا  ااالرز در سالاين کردکال  االستاد 
وايالالچ اختيالالار  بالالراعيين سرنرشالالت و 
انتخالالا  شالاليره و نحالالره زنالالدگ  خالالرد 
ندارنالالد. دارا  ايالالچ والالا و وورقالال  
نيستاد و قانرن  برا  ومايت از آنالا  
در موابل بيحورقال  مط وال  کاله بالا آ  
روبرو ميشرند وجالرد نالدارد امزمالا  
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ای شهروندان است و سالم حق پایهایمن بر خورداری از محیط کار وزیست   



رالالدرا  صالالاوبا  االالام االختيارآنهالالا 
استاد. کات به اعداد ار کدام از ايالن 
کردکا   فرزانه زيمب  االاي  وجالرد 
داشتاد اا سخاگر و وکيل آنا  باشاد 
وع يالاله قالالرانين و سالالات و فرااالالگ و 
 ۳۱مااسبات اجتماع  که دختر کردک 

ساره را به مس خ ازدواج ميفرستد اعمم 
 .جرم ميکردند

ازدواج کردکالالالالا ، قتالالالالل زنالالالالا ، 
محروميتها  خارج از اارر کردکالا  
کار و خيابالا ، فوالر و احميالل شالراين 
بسيار سخت و غيرقابل احمل اقتااد  
به اقشار بسيار وسيع  از مردم محالروم 
از ابعات اين سيستم و قالرانين نابرابالر 
واکم بر جامعه است. در جامعه اي  که 
برا  امرار معات و اامين وداقل اا  
يالالم زنالالدگ  بخالالررو نمالالير کردکالالا   
وارد بازار کار و استثمار ميالشرند، در 

داالاله اسالالت  ۱سيالالستم  کالاله بيالالش از 
سرکر  عريا  ااها زبا  و ااها شاليره 
اي  است که وکرمت در موابالل مالردم 
محروم جامعه برگزيده،  دفاع از والا 
کردک و االامين يالم زنالدگ  شايالسته 
بالالرا  کردکالالا  نيالالاز بالاله دخالالارتگر  
جد  فعارين امه عرصه اا دارد. ايالچ 
عذر  ايچ دري   که اين وظيفه و اين 
عرصالالاله از فعاريالالالت را در درجالالاله دوم 
ااميت قرار داد رذيرفته شالده نيالست.  
قربانيا  کردک امالسر ، رنالا و درد 
کردکا  کار و نابسامان  ااي  کاله در 
خيابا  و در وين کالار بالا آ  مراجاله 
ميشرند، انسانهاي  استاد که باله جالا  
احايل، باز ، افريح و رشد شخايت  
در ساين رايين وارد مرو اله جديالد  

شرند که ماايب آ  کمر  از زندگ  م 

کاالد االا  اله  بزرگساال  را نيز خم م 
رسد به کردکا  بيدفاع و فاقد االرا  
وفاظت از خرد در موابل اين بيحورق  
و س ب اختيار.  دقيوا از امين روسالت 
که امه فعالارين عرصاله االا  متفالاوت 
اجتماع  برا  دفاع از ووالري کالردک 
 وظيفه بسيار خطير  بر عهالده دارنالد.

از فعالالارين اجتمالالاع ،   ايالن فعالالارين اعالم
کارگر ، زنا  و امه انسانهاي  که به 
نحر  درگير عرصه ااي  از مبالارزه و 
امت استاد مرظفاالد متحالد و مالامم 
برا  سد بستن درموابل ايالن فاجعاله و 
نوطه رايا  نهاد  بر مرگهالا  ناشال  از 
ازدواج کردکالالا   و بالالرا  ممارعيالالت 
ازدواج اجبالالار  و کالالردک امالالسر  
امت و مبارزه کااالد. االر  االد نوطاله 
رايا  نهاد  بر امه اين ماايب مست زم 
سرنگرن  انومب  جمهالرر  جاايالت و 
کشتار اسمم  است اما  در ايالن عرصاله 
نميالالشرد ماتظالالر سالالرنگرن  جمهالالرر  

اسمم  و اغيير قرانين در يالم جامعاله 
آزاد و برابر شد. اين کردکالا  اميالن 
امروز به قرانيا  نياز دارند کاله مانال  
از متمش  شد  کردکال  آنالا  شالرد.  
قانر  بايد گامن ادامه رشد و نمر اين 
کردکالالالا  در يالالالم رونالالالد عالالالاد  و 

 متعارص باشد. 

 ۱۳جرال   ٠م که عزا  
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 مرگ بر جمهوری اسالیم ایران

اراناد مطاربات خرد را به دورت و کارفرما احميل کااد ،درعيالن والال بالا  م 
مبارزه و اعتاا  اا رسيد  به مطاربات بر وا خرد، م  اراناد قدمها  مهم  
مبارزه کارگرا  وساير اقشار اهيدست جامعه را برا  احوا آزاد  و برابالر  

 .به ج ر سري دااد

 .اعتاا  کارگرا  نفت و رتروشيم  شايسته بيشترين ومايت و رشتيبان  است

 

 سعيد يگانه

 ۳۱٧٧اير  ۳۱

 اعتصاب کارگران شرکت نفت...



اا  عميا و اماله جانباله رژيالم  بحرا 
اسمم ، با شکست مفتالضحانه شالا  در 
نمايش انتخابات، که درصد بسيار کم  
در ا  شرکت کردند،عميا و عميا االر 
شد. اارز يم روز از اين شکالست، در 

نگذشته برد که اعتاا   اين مضحکه، 
قدراماد کا گالرا  نفالت شالروع و االر 
  روز مراکز بيشتر  را در بر گرفت.

اين اعتاا  کارگرا  نفت با ارجه باله 
االالا   باعالالث شالالده اسالالت  ااميالالت آ 

کارگرا  در مراکز ديگر کارگر ، و 
أقشار مخت الر جامعاله باله دفالاع از ا  
بپردازنالالد. بالاله ايالالن ارايالالب نفالالت ايالالن 
شالالاارگ ويالالاا  اقتالالااد ورشکالالسته 
وکرمت اسمم  به ميدا  امده اسالت. 
رژيم در     هالل و دو سالال گذشالته 
سع  کالرده اسالت، امکانالات و ووالري 

رسالالم   بيالالشتر  در اختيالالار کالالارگرا 
بترانالد  وسالي ه نفت قرار داد اا به اين

انها را از مبارزه بالاز  با اطمي  و اهديد
کاله االا انالدازه ا   دارد و خاث  کاد .
 مرفا ام برده است.

اعتااب  که در جريا  است، کارگرا   
غير رسم  استاد که در صد بالاالي  از 
کارگرا  نفت را اشکيل ميدااد. ايالن 
اکثريالالت بالالاا  کالالارگرا  نفالالت، از 
ووري خرد به عاالرا  کالارگر محالروم 

  استاد.

در اعتااب  که کالارگرا  نفالت باله ا  
دسالالت زده انالالد، رژيالالم امالالام االالمت و 

، االا  ارا  خرد را بکار انداخته اسالت
کارگرا  رسم  شالرکت نفالت باله ايالن 
اعتالالاا  نپيرندنالالد. ووالالشت رژيالالم از 
اعتاا  کارگرا  نفت ا   اا  قالر  
برد، که مجبرر شد نيرواالا  خالرد  
احالالت نالالام دانالالشجريا  عالالدارتخراه را 

اا مان  گسترت اين اعتاا   بسيا کاد
شالالرد و ا  را بالاله شکالالست بکالالشاند.اما 
باظر ميرسد نميترا  اين غرل عظيالم را 

 به آسان  سرکر  و کاترل کرد.

در اين رابطه اين ااها رژيم و واکميت 
نيست که به اين اعتاا  واکاالش داده 
است، ب که اعتالاا  قدراماالد شالرکت 
نفت اوگالاع سياسال  جامعاله را بالشدت 
احالالت االال ثير خالالرد قالالرار داده اسالالت. 

در جامعاله و  نيرواا   ال  و راسالت 
اررزسالالير  در خالالارج کالالشرر را بالاله 
ورکالالت در آورده اسالالت و ا  االالا را 

  وادار به واکاش کرده است.

در جامعه کارگر  اا بحال باعث شالده 
بيالالش از صالالد مرکالالز کالالارگر  بالاله ا  
ريرسته و ار روز که ميگالذرد، بخالش 
االالا  ديگالالر از کالالارگرا  بالاله آ  مالال  
ريرندند.، اعتاا  در سراسالر ايالرا  و 
ماطوه انعکا  ريدا کرده و رسانه اا و 
را  ميديا  جهان  نيز نترانسته انالد آ 

  ناديده بگيرند.

نيرواا  راست و   اررزسير  ايرا  
آ  را اعويب کرده اند. رگا ره الر  و 
راست ايرا  اين واقعاله مهالم را ناله باله 

عارا  مبارزه  بوه کارگر ايرا  ع ياله 
سالالرمايه دار ، ب کالاله باالالام نافرمانالال  
مدن  از ا  نام ميبرند و بخيالال خالرد 
ميخراااالالالالالالالالالد ا  را در ايالالالالالالالالالن 

االضم نمالرده و باله خالررد   هار ر  
مردم ايرا  بدااد. امالا باله راه افتالاد  
اين مرج عظيم مبارزه کالارگر  بالرا  
بدست أورد  ووري خرد روشن ار و 
قدراماالالالالد االالالالر از ا  اسالالالالت کالالالاله 

راست ررو غر  بتراناالد ا   نيرواا  
را باالالام نافرمالالان  مالالدن  بالاله کجالالراه 

   ببرند .

ايالالن مبالالارزه و اعتالالاا  کالالارگر  بالالا 
ومايت  بوه کارگر و نيرواا     و 
کمرنيست روبرو شده و نرر أميد  را 
در ميالالا  اردو   الال  و کمرنيالالسم و 
صالالالالالالر خمصالالالالالال  از ايالالالالالالرال  

اابانالالالده اسالالالت. در ميالالالا   اسالالالمم 
نيرواا   پ  که نا اميد و مالاير  از 
بميدا  امد   بوه کالارگر نظالاره گالر 

بالررژواز  را  و خالرده بردند اوگاع 
اکثريت نيرو  اشکيل دااالده جامعاله 
ميدانالالستاد، احرکالال  برجالالالرد اورده 

 است .

 

و کالالالالارگرا  در  اعتالالالالاا  نفالالالالت 
 کردستا .

در  الالال   هالالالل و دو سالالالال گذشالالالته 
کارگرا  و کمرنيست اا در کردستا ، 
کالاله احالالت شالالديداربن سالالرکر  االالا و 
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 نه به حکومت ضد زن! 

 

هاست! اعتصاب کارگران نفت شایسته بیشترین حمایت   
 

 صالح رسداری



ای را همه جا بر پا کنید!  ارگانهای اعمال اراده مستقیم توده  
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ايالچ گالاه االس يم رژيالم  فشار بردنالد ،
نشدند. اعداد زياد  از ا  اا را اعدام 
و االالزارا  نفالالر را زنالالدان  و ابعيالالد 
کردند. اما ع يرغم امه فشاراا و احمل 
رنا و زندان  شد  ، از مااف   بواا  
خرد دفاع کردند. در امه اين سال اا 
مراسالالم االالا  اول مالالاه مالاله و روزاالالا  
االالالشت مالالالار  االالالا را زيالالالر سالالالرنيزه 
جاايتکارا  برگزار کردند. آ  االا را 
به اعدام و زندا  اا   ريالل ارمالدت 

کردند و بجرم ايجالاد االشکل  محکرم 
.  از ووالالري اجتمالالاع  محالالروم کردنالالد

يالالا بالاله   اعالالداد  از راالالبرا  را اعالالدام
زندا  انداختاالد. گرايالشات و اوالزا  
راست و اراجاع  انها را احوير کردنالد 
و بيفايده برد  اين مبارزه را باله انهالا 

انهالالا را دعالالرت بالاله  گرشالالزد کالالرده و
کردنالالد.  مبالالارزه بالالرا  م الال  گرايالال  

اعداد  از واميا  سالابا خالرد را کاله 
در يم وز   ال  و کمرنيالست فعالال 

در صالالالفرص ناسيرناريالالالسم و   بردنالالالد ،
 ديدند. اوزا  آ 

امه اين فالشاراا دفالاع از  اما با وجرد 
مااف   بواا  خالرد را باله جالا  و دل 
خريدند. از آرما  اا و مطاربات خالرد 
دفالالاع کردنالالدو امروزسالالرب اد و بالالا 
افتخاربالاله ومايالالت از اعتالالاا  نفالالت و 

بر ميخيزند. باله اميالن دريالل  افت اپه 
که با صادر کرد  بيانيه االاي  از  است

ا  دفاع کالرده  اين اعتاابات با شکره
و اعمم ومايالت و امسرنرشالت  کالرده 
اند. برا  نمرناله بيانياله ا  بالا امالضا  
بيش از صد نفر از فعالارين کالارگر  و 
 الال  در سالالاادج ، بيانيالاله کالالارگرا  
ساختما  ساز  در مريرا  و سالرواباد 

و ا معيالاله اعالالمم رالالشتيبان  و ومايالالت 
اعالالالالداد  از فعالالالالارين کالالالالارگر  و 
ازاديخالالراه آذربايجالالا  غربالال  از ايالالن 
جم الاله انالالالد. ايالالالن اعالالالمم ومايالالالت و 

ايالالن  االالد شالالهر  نبايالالد بالاله  رالالشتيبانيها
محدود بماند ب کاله بايالد اماله شالهر و 
روستااا  کردستا  را در بالر بگاليرد. 
فعارين کارگر  و کمرنيست اا بايد يا 
 امام ارا  خرد در اين راه بکرشاد.

واقعيت ايالن اسالت اعتالاا  قدراماالد 
 بوالاله کالالارگر در شالالرکت نفالالت کالاله بالالا 
ومايالالت و رالالشتيبان  ديگالالر مراکالالز 
کالالارگر  و نهاداالالا و سالالازما  االالا  
کارگر  در ايرا  و دنيا روبالرو شالده 

 بوه کارگرو مردم  است، اميد  را به 

اوريالالت و  االالا بالالا  ايالالرا  داده اسالالت
بتالرا   اين مبالارزه گسترده ار کرد  

احت فالشار   رژيم را بيشتر از ار زما 
و   قالالالرار داد و ا  را زميالالالن گيراالالالر

سرکربش را االضعير کالرد االا  دستگاه 
ريالشرو  االا  االر  اله  بترا  بالرا  

بيشتر کارگرا  و متالشکل شالد  ايالن 
 بوه، امت و فعاريت کرد و در نهايت 
 رژيم اسمم  سرمايه را سرنگر  کرد.

 
  زنده باد ااحاد  بوه کارگر

  صارح سردار 

 ۳۱٧٧اير  ۳٠
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امروزه ديگر، بر کس  ررشاليده نيالست 
  کارگالالر   بوالاله  کالاله جالالرت و خالالروت

ايرا  ااب  فراز و فروداالا  اقتالااد  
اا  ريز و درشت  جامعه برده، و اکانه

گالالر  جابالالش کالالارگر  امالالراره نمايا 
اا  مخت الر آ   سطرح مخت ر بحرا 

 باشد. م 

در ررار  اين رَايافت  و با نظر داشالت 
ايالالن واقعيالالت کالاله اعمالالال سياسالالتها  
خارص  ساز  با ادص ار  ه ارزانتالر 
کالرد  ناليرو  کالار کالارگرا  االا  اله 
اندازه ا  زندگ  زومتکشا  و االرده 
االالالا  بالالاله ااالالالگ آمالالالده از سالالالتم و 

را بالالا فوالالر و فمکالالت روز   نالالابرابر 
افزو  روبه رو کرده است، و اا جايال  
که ما ار روز شااد گسترت اعتالاابات 
و اعتراگات کالارگر  در جالا  جالا  

 اين کشرر رهااور م  باشيم.

رالاليرو اميالالن اعتراگالالات و اعتالالاابات 
روزافالالزو  کالالارگر  و اجتمالالاع ، در 
روزاالالالا  اخالالالير شالالالااد بالالالرديم کالالاله 
کالالالارگرا  ريمالالالان  صالالالااي  نفالالالت و 
رتروشالاليم  نوالالاط مخت الالر کالالشرر در 
اعالالتراض بالاله رالالايين بالالرد  دسالالتمزداا، 
نبرد مرخا  متااسالب بالا سالخت  کالار، 
وگالالعيت قرارداداالالا  کالالار ، شالالراين 

اا  کار و امچاين  غيراستاندارد محين
اايشا ، دسالت  وگعيت اَسَفااک خرابگاه

ا  زده، و  بالالالاله اعتالالالالاابات گالالالالسترده
خراستار محوا شد  فرر  مطاربااشا  
شدند. کارگرا  باله صالراوت در بيانياله 

مالا خرااالا  ”انالد کاله  خرد اعمم کرده

ا  و برخالرردار  از  احوا ووري رايه
   درما  و احايل رايگا  برا  اماله

کالالارگرا  نفالالت، آ  “.  مالالردم االالستيم
رابرا  سرسخت ديروز در گام نخالست 
ديرار جداساز  با سالاير کالارگرا  در 

اا  مخت ر را فالرو ريختاله و در  بخش
   قامالالت بخالالش ريالالشرو و مبالالارز  بوالاله

کارگر ظالاار شالده، و بالا امبالستگ  و 
ااحاد خالرد خراسالتار سراسالر  شالد  
 اعتاابات و مبارزات کارگر  شدند.

ما کارگرا  و فعارين کارگر  امالضا  
کااالالده ايالالن بيانيالاله در سالالاادج، گالالمن 
اعمم ومايت گسترده از اين ورکالت و 
االالمت بالالرا  رالاليروز  آ ، بالالر االالم 
سرنرشت  يکايم اعضا   بواله کارگالر 

صدا بالا  ورزيم؛ و ام در ايرا  ااکيد م 
اايما  رفالاه، امايالت  اي  ساير ام  بواله

شالالغ  ، والالا ايجالالاد االالشکل مالالستول 
کارگر  و وا اعتاا  و اعالتراض در 

ارين و  محيالالن کالالار را جالالزی بالالالديه 
دانيم،  ارين ووري کارگرا  م  ابتداي 

و اهديد به اخراج افتاد کارگر شالاغل 
در رااليالالالشگاه اهالالالرا  را بالالاله شالالالدت 

 کايم. محکرم م 

 : اسام  امضا کاادگا 

.مظفالر ٠.خارد والسيا  ۱. يداهلل قطب ۳
.ااشالالم ۵. مجيالالد وميالالد  ۱صالالارح نيالالا 
.غارالب والسيا  ٠. شيث امان  ٦رستم  

. ۹براالا  سالعيد  -۹. آرمين شريفه ٠
. ج يالل محمالد  ۳٧رطر اهلل اومالد  

.زااد مراديا  ۳۱.صديا محمرد  ۳۳

.صالديا صالبحان  ۳۱. مريم صالادق  ۳٠
. بختيار سعيد  ۳٦. اير  محمد  ۳۵
. وامالالالد ۳٠. نالالالاما بابالالالا خالالالان  ۳٠

. ۱٧. عبا  اندريان  ۳۹محمرد  نژاد 
. ۱۱. بهالزاد زمالان  ۱۳رروين نامدار  
. ۱۱. رفيالا کريمال  ۱٠صديا فتالاو  
. ۱٦. عبالالداهلل خالالان  ۱۵اومالالد قمالالر  
. ۱٠. زانيالا دباغيالا  ۱٠سعيد محمد  

. شالادما  باال  ۱۹محمد خا  گري يا  
. وسين ٠۳. وسن وسن آباد  ٠٧بشر 

. آرام ٠٠. رومالالا  رويمالال  ٠۱قمالالر  
. خ يالالل ٠۵. ريالالام فتحالال  ٠۱زنالالد  
. ٠٠. شالمس ارالدين مالراد  ٠٦کريم  

. ٠۹. وميالد صالادق  ٠٠جمال کالاظم  
. ۱۳. خبالالات داالالدار ۱٧ يالالب  تالالان  

. بهاالالالام فااحالالال  ۱۱فراالالالاد زنالالالد  
. صديا امجد  ۱۱.جراد اسماعي   ۱٠
. مظفالالر اسالالد  ۱٦. محمالالد مالالراد  ۱۵
. گ بالا  بهماال  ۱٠.مريم ميره کال  ۱٠
. اديب سرره برماله ۵٧. فراد زند  ۱۹
. ابررحالالالسن ۵۱. فرامالالالرز شالالالريعت  ۵۳

. والسن ۵۱. ج يالل دانالاي  ۵٠کمالانگر 
. ارفيالالا ۵٦. ار  کريمالال  ۵۵قالالادر  
. زانيالالار ۵٠. درالالير نالالاراره  ۵٠اسالالد  
. اشالرص ٦٧. ع ال  سالهراب  ۵۹رررعابد 
. آرمالا  محمالد  نالرره ٦۳ريرخضر  

. ااوژيالالالن ٦٠. شالالالرير سالالالاعدرااه ٦۱
. جبالالار ٦۵. ع الال  صالالارح  ٦۱رطيفالال  
. مرسالال  محمالالد  نالالرره ٦٠قالالادر  

. ٠٧. عدنا  فتحال  ٦۹.وريا قمر  ٦٠
.ريالشکر فااحال  ٠۳آرما  نالرر  زاد 

. غممرگالالالا ٠۱

 شوراهای محالت ایجاد باید گردد! 

بیانیه، کارگران و فعالین کارگری سنندج، در حمایت از اعتصابات سراسری کارگران پیمانی 

 شرکت نفت و پتروشیمی!

9بويه در صفحه    
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 آزادی، برابری، حکومت کارگری

والالدود يالالم افتالاله اسالالت کالاله اعتالالاا  
کارگرا  صااي  نفت و گاز کالشرر در 

اعتاابات گسترده ا  کاله .جريا  است
شرکت از صالااي  ک يالد   ٦٧بيشتر از 

 . را در بالالالالالالر گرفتالالالالالاله اسالالالالالالت

اعتاابات ايالن دوره کالارگرا  نفالت و 
گاز با وضرر ازارا  کالارگر رسالم  و 
غير رسم ، ريمانکار  و قرارداد  و 
بالالا االالالر اخالالالاه و سالالالابوه کالالالار  ، 
ديراراا  جداساز  خرد با کارگرا  
ساير صااي  ديگالر را شکالسته اسالت و 
ار ئالاله االالا  انالالشواي و فاصالال ه بيالالن 
کارگرا  را خاث  کرده است . شکاص 
بين کالارگرا  قالرار داد  و رسالم  و 
ريمان  و جداساز  اا  شرکت  را بالا 
ااحاد و امبستگ  سراسالر  خالرد رالر 

 . کرده اند

افزايش دستمزداا ، وذص شرکت اا  
ريمانکار  و استخدام اماله کالارگرا  
با قرارداداا  مشابه کارگرا  رسم  ، 

روز  ۱٧بازبيا  زمالا  کالار بالر اسالا  
روز استراوت ، بازگشت باله  ۳٧کار و 

کالالالالار کالالالالارگرا  اخالالالالراج شالالالالده، 
برخرردار  امگان  از وا مالسکن ، 
درمالالالالا  و آمالالالالرزت رايگالالالالا  و 
برخرردار  از وا اجم  ، اعتاا  و 
اشکل ياب  مستول ، از مطاربات جمع  

 . ايالالالالالالالن اعتالالالالالالالاابات اسالالالالالالالت

 
اعتالاابات سراسالالر  کالالارگرا  صالالااي  
نفت و گالاز خراسالت و مطاربالات اماله 

کالالارگرا  در بخالالش االالا  مخت الالر را 

 . نمايادگ  م  کاد

ما اشکمت کارگر  مريرا  بالا امالام 
االالرا  از اعتالالاا  و اعالالتراض بالالر والالا 
کارگرا  اعتااب  ومايت مال  کايالم و 
االالم االالم مطاربالالات ايالالن اعتالالاابات را 
خراسالالت و مطاربالاله کالالل  بوالاله کارگالالر 
ايرا  ميدانيم . ار نرع فشار و اخالراج 
کارگرا  اعتااب  را به شدت محکالرم 

 .م  کايم

امچاانکالاله کالالارگرا  افالالت اپالاله االالم 
ااکيد کرده اند، ما ناليز گالمن ومايالت 
کامالالالل از کالالالارگرا  و خراسالالالالت و 
مطاربات آنهالا، از رفوالا  خالرد ارقال  
داريم کاله ارشاليارانه االر نالرع االمت 
برا  شالوه شالوه کالرد  و اختالمص در 
ميا  خرد به نام کارگر رسالم  و غيالر 
رسم ، قالرارداد  و غالير قالرارداد ، 
برم  و غير برم  و ... را خاث  کااد. 
ااکيد م  کايم که وفظ ااحالاد گالامن 
ريروز  ما است و بايد امت کايالم بالا 
ااکا باله االاميمات و خالرد جمعال ، بالا 
ااکا به دخارت امه کارگرا  و االاميم 
جمع  خرد، ريروز  خالرد را االضمين 

 .کايم

ريروز  کالارگرا  اعتالااب  راليروز  

 . امالاله مالالا کالالارگرا  در ايالالرا  اسالالت

مالالا والالا اعتالالاا  ، اعالالتراض و االالشکل 
ياب  مستول کارگرا  را ابتداي  اريالن 

 . ووري خرد م  دانيم

انجمن صاف  کارگرا  و استادکارا  
  ساختمان  مريرا  و سروآباد

 
۳۱٧٧٤۱٤٠ 

@nadaikargar 

  پیروزی کارگران اعتصابی نفت و گاز پیروزی همه ما است

 مریوان و رسوآباد
ی

 بیانیه سندیکای کارگران و استادکاران ساختمان

. رريالالسا ٠۱. فرشالالاد فتحالال  ٠٠شالالريفه 
. سالاليد االالاد  اومالالد  ٠۵خالالانزاذررر 

. بهالزاد عزيالز  ٠٠. فرااد  تالان  ٠٦
. رومالالالت ٠۹. ارشالالاليار  تالالالان  ٠٠

. ٠۳. کالاوه اومالد  ٠٧محمد  نرره 
. ٠٠. عمرا  غفالار  ٠۱مهد  غفار  

. وامد محمد  ٠۱آزاد محمد  نرره 
. افسر کريم  ٠٦. ناما نرر  ٠۵نرره 
. صالفر صالادقيا  ٠٠. کاوه کريمال  ٠٠
. يرنالالس ۹٧. صالالارح خالالداکريميا  ٠۹

. ۹۱. سيد مهالد  نوالشباد  ۹۳کريمه 
. عالدنا  قالادر  ۹٠جمل خدامراد  

. ابراايم صالادقيا  ۹۵. ويدر آخته ۹۱
. صالارح اورامال  ۹٠. رامين صارح  ۹٦

. عالالزت ۹۹. محمالالد اسالالتاد  ۹٠نالالژاد 
. ۳٧۳. محمالالد وي يالالا  ۳٧٧گري يالالا  

 فريدو  زمان 

 ...بیانیه، کارگران و فعالین کارگری 
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گرا  بالالار ديگالالر فالالضا   خالالروت نفالالت
مبالالارزاا   بوالاله کالالارگر را روشالالااي  
بخالالشيد. درايالالن گرمالالا   اقالالت فرسالالا 
کارگرا  ريمان  شرکتها   نفت و گالاز 
ورتروشيم  ونيروگالاا  جهالت اووالاي 
ووري خرد دريم ورکت بهالم ريرسالته 
و با ومايالت سايراالشک ها  کالارگر  
امچر  افت اپه؛شرکت واود ؛ فرالد 
ااراز؛ مع مالا  ؛ کالارگرا  بازنشالسته؛ 
داد خرااالالا  آبالالا  وامالالدر  بيالالشمار 
اردو  کار و زومت کاله امکالا  نالشر 
نظر واوالسا  خالريش راندارنالد آغالاز 
وارا  بر ابعاد آ  افزوده ميشرد واين 
رعدو بري درآسما  ب  ابالر نيالست در 
   روز ومااها  ريش  ادين اجمال  
از سالالر  کالالارگرا  رسالالم  و ريمانالال  
درموابل وزارت نفت و مج س صالررت 

 .گرفته برد

اما سرمايه ساالرا  ب  اعتاا به مطاربات 
کارگرا  مشغرل جاگ ودعرا واسريه 
برسالالر خالالرا  يغمالالا بردنالالد االالا اياکالاله 
مودمات  رفا  فرا رسيد.  رفان  کاله 
اگر عما يابد وگسترده ومتمرکز گردد 

 .بايا  ستم و استثمار را بر خرااد کاد

رفوا ما  اره ا  جز ااحاد و اشکل که 
بالاله االالشکل سراسالالر    در نهايالالت بايالالد

 .کارگرا  ماته  شرد نداريم

ما گمن ومايت از امهی خراسالته االا  
بر والا کالارگرا  ريمالان  ازکالارگرا  
رسم  نيز درخراست مالشارکت در ايالن 
اعتاا  راداريم  الرا کاله درد مالشترک 

درما  مشترک دارد.از امام  فعاال  و 
اشکل اا  کارگر  مال  خالراايم کاله 
گالالمن ومايالالت از اعتالالاابير  خالالرد را 
آمالالاده امرااالال  بالالا آنالالا  باماياالالد. 
ازکارگرا  اعتااب  انتظار ميرود محين 
کار را اشغال نماياد و امچاين خرااا  
بازگالالشت بالاله کالالار کالالارگرا  اخراجالال  
گردند. رر واگح است که دشماا   بوه 
بيکالالار ناشالالسته وسالالع  در سالالرکر  و 
انحراص و يا ماادره اين ورکالت بافال  
خريش دارند. رس بايد ارشيار  خرد 
را  اد برابالر نمالرده وبالا بهالره گالير  
ازاجالالار  سالالاير کالالارگرا  در موابالالل 
دسيسه االا  مکالار اناله مفالت خالررا  

وصالد   ومفت برا  آماده باشاليم. درود.

 .درود بر امت و عزمتا 

 الالاره کالالارگرا  ووالالدت واالالشکيمت 

 .است

 کار.آزاد . اداره شرراي  نا .

 

جمع  از فعاال  کارگر  آذربايجا  
 غرب 

ی 
، زنده باد هویت انسان  نه قویم،  نه مذهبی

 :  اطالعیه جمیع از فعاالن کارگری آذربایجان غرنی

 کارگر نفت ما! رهبر سر سخت ما!

 پیام دفتر مرکزی حزب حکمتیست: 

درگذشت رفیق نعیم   
گوییم نژاد را تسلیت یم گرویس  

   

 ٠٧با ااسر عميا ا مع يالافتيم، روز  
رفيا نعيالم گروسال  نالژاد  ۱٧۱۳ژوئن 

کمرنيست شالااخته شالده و محبالر ، از 
اعضا  وز  کمرنيست ايالرا  و کرماله 
رالاله بعالالد از مالالدا  بيمالالار  درگذشالالت. 
رفيا نعيم از جم ه جرانالا  انومبال  در 
شهر ساادج برد که فعاالنه در مبارزات 
و قيام مردم ع يه رژيم سال طات  ره الر  
شرکت نمرد و از اما  ااگالام بعاالرا  
يکال  از  هالره االا  شالااخته شالالده در 
سازماندا  شررااا  محالمت در شالهر 
سالالالاادج شالالالااخته شالالالد. خارصالالاليات 
درسررانه رفيا نعيم و بريژه نزديک  با 
کارگرا  و زومتکشا  و اعتواد عميالا 
به سازماندا  و آگالااگر  و  را باله 

 . هره   محبر  بدل نمرد

 -والالز  کمرنيالالست کالالارگر  ايالالرا  
وکمتيالالالست درگذشالالالت رفيالالالا نعيالالالم 
گروس  نژاد را به بستگا  ، رفوايش و 
امرزمالالالالانش در والالالالز  کمرنيالالالالست 

 .و کرمه ره اس يت م  گريد ايرا  

 

 زنده باد ياد رفيا نعيم گروس  نژاد 

دفتر مرکز  وز  کمرنيست  
 وکمتيست - کارگر  ايرا  

 ۱٧۱۳جرال   ۳



امچاالالا  کالاله مستحالالضريد ايالالن روزاالالا 
 ادين جرا  کرربر ماطوه   مريالرا  
و ارراما  با شال يم مالستويم نيرواالا  

کشته و زخم  شالده انالد و نيالز  مرز  
يوين داريد که اين رخالداد نالاگرار ناله 
اورين بار و نه آخرين کالشتن خراااالد 
برد. اما ب  ررواي  در کشتن اا  اخير 
مرجد گما  اا و سالرال االا  زيالاد  
برا  مردم و جامعه مدن  مريرا  شده 

 .است

اقدام اخير نيرواا  مرز  در کشتن و 
زخم  کرد  کررالبرا ، رفتالار  غيالر 
انسان ، غير اخمق  و نارالساد و ماافال  
ووري بشر اسالت. والت  باله کالارگير  
خالالشرنت   ايالالن، بالالا قالالرانين مرجالالرد 
جمهرر  اسمم  نيز وفا نم  کاد. بر 
اين مباا جامعه   مدن  مريرا  کالشتن 
و زخمال  کالرد  کررالبرا  و االر نالرع 
خالالالشرنت و آزار آنهالالالا را بالالاله شالالالدت 
محکرم م  کاد و خالرد را مرظالر باله 
واکاش  اين رفتارااي  م  داند و نيز 
بيالالا  نارگالالايت  االالا را وظيفالاله خالالرد و 

 .اقشار مخت ر مردم م  داند

جامعالاله   مالالدن  مريالالرا  از مالالسئررين 
سياسالال  و ادار  ماطوالاله مالال  خرااالالد 
سکرت خرد را در قبالال خالشرنت بال  
ررده   نيرواا  نظام  مالرز  نالسبت 
بالاله کررالالبرا  بالالشکاد و نگذارنالالد ايالالن 
خالالشرنت و کالالشتن نالالسبت بالاله عالالده ا  
جرا  بيکار و شغل، و مستاصل از وال 

و آياده به رويه ا  معمالرل و روزاناله 
ابالالديل شالالرد. الزم اسالالت مالالسئررين در 
سالالطرح مخت الالر مرگالال  خالالريش را در 
برابالالر  ايالالن اعالالد  آشالالکار، قالالا   و 

 .واگح بيا  کااد

بايد اقشار مخت الر کرردسالتا  االم باله 
عام، مررد نود واقال  شالرند کاله نبايالد 
نسبت به اين امه ستم، االضيي  ووالري، 
بالال  عالالدارت ، کالالشتن و زخمالال  کالالرد  
کرربرا  ساکت و ب  مرگ  باشاد.  اله 
اگر امالروز خالر  کرربرانال  باله ناوالا 
ريخته مال  شالرد، فالردا  آ  روز باله 
بهانالاله االالا  ديگالالر، سرنرشالالت   ايالالن 
گريبانگير جامعه خرااد شد. بر اميالن 
مباا فرياد اظ م خراا  و مرگ  گير  
مااسالالب، نيالالاز االالاريخ  و نالالشا  زنالالده 
بالالرد  اراده   انالالسان  و م الال  اسالالت. 
عکس اين )سالکرت  االم نمالرد افالرل 
اخمقالال  و از دسالالت رفتالالن ارزت االالا و 
اه  شدگ  از خر  انسان  اسالت. االم 
ام ما در برابر وجدا ، االاريخ و نالسل 

اا  آا  مسئرريم و بايد در ود وسال  
  ممکالن، ديالن خالرد را  و به ار شيره

 .در موابل  اين ستم  ادا کايم

سخن آخالر مالا خطالا  باله کررالبرا  و 
کسان  اسالت کاله از ايالن  ريالا امالرار 
معالالات مالال  کااالالد: جامعالاله   مدنالال  
مريرا   اين شغ   را شايسته شما نم  
داند و اعتواد دارد، واکميالت و دورالت 
مرظر اسالت شالغ   مااسالب و درخالرر 
شا ، برا  اماله شالما االامين کاالد. امالا 
امروز در اين وگعيت الزم است بالرا  
مواب ه با خشرنت اا  نيرواا  دورتال  
امه متحد و يکادا باشيد. شالما بيالشتر 
از ار کس  رنا و مالشوت يکالديگر را 
درک کايد و نبايد اين به نالاوا کالشته 
شد  را سرنرشت محترم خالرد بدانيالد. 
شما بايد انالدامرار، يکالدل و االم اراده 
بالالرا  بالاله دسالالت آورد  ووالالري خالالرد 
امت کايد و يويالن داشالته باشاليد مال  
ارانيد در موابل ستم و بال  عالدارت  روا 

  .داشته شده، ايستادگ  نمائيد

 

  جامعه   مدن  مريرا 

 ۳۱٧٧اير ماه  ۳۱
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 مریوان جامعه
ی

 : ی مدن

 کشتن کولبران را متوقف کنید!

 نه به حکومت ضد زن! 



انتخابات دوره سيزدام در مرو اله اول 
يم شکست بزرگ  برا  رژيم سالرمايه 
دار  اسمم  در ايرا  برد.  در مرو ه 
اول کالالسان  کالاله بالاله انتخابالالا ت بيالالست 

“  نه”واشت خرداد سال ازار و هارصد 
گفتاد، جا  درود گفتن دارد. اين ناله 
گفتن به انتخابات يم مشت محکم  باله 
داا  واکمالا  دزد و فاسالد وکرمالت 
اسالالمم  بالالرد. .ايالالن ورکالالت سياسالال  و 
قدرت اجتماع  که امام  آزايخرااانه 
در داخل و در خارج از ايرا  از خالرد 
نشا  دادند، راياله قالدرت سالتمگرا  و 
خر  آشاما  افاگدارانشا  را به ررزه 
در اورد.اين ورکت ب  نظير و انومبال  
مالالردم  سالالرنگرن    الالب و معالالترض در 
ااريخ ثبت گرديالد. مالردم شالرافتماد و 
آزاديخالالالراه ايالالالرا  برنالالالده شالالالدند و 
وکرمالالت فاسالالد و گالالد ز  اسالالمم  

 باخت.   

اين ورکت انومب   باله ديکتاارراالا  
وکرمت اسمم   فهماند دورا  بگيالر 
و بباد ، ار  و ووالشت  کاله آنهالا باله 
وجرد اورده بردند، امالام شالده اسالت . 
مردم انومب  در ابانماه نرد و االشت در 
صالالداا شالالهر ايالالرا  اعالالمم کردنالالد کالاله 
جمهرر  اسمم  را نميخراااد و ذرالت 
و احوالالاليررا نمالالال  رذيرنالالالد . مالالالردم 

اصالمح   الب ”آزايخراه اعمم کردنالد 
مالردم “.  اصررگرا ديگاله امرماله مالاجرا

آزايخراه اعمم کردند که  از گرساگ  
،گرانالال  کمالالر شالالکن و زنالالدگ  ناامالالن  

خسته شده اند . مردم آزايخراه به ايالن  
جاايتکالالارا  اعالالمم کردنالالد کالاله  الالرا 
رررها  مالا را در جريانالات اروريالست  
کشرراا  مخت ر ارياه ميکايالد ، در 
واريکالاله کالالل  بوالاله کالالارگر و زومالالت 
کشا  در ايرا  دريالم  زنالدگ  رالر از 
فوالالر و فمکالالت بالاله سالالر ميبرنالالد.  مالالردم 
آزايخراه به واکما  ومزدورا  اعالمم 
کردنالالد، داد زدنالالد و گفتاالالد کالاله شالالما 
درو  ميگريد و کس ديگر   دشالمن 
مالالا نيالالست، دشالالمن مالالا کالالارگرا  و 
محرومالالا  و انالالسانها  ازاد  خالالراه و 
برابر    ب امين جاست و خالرد شالما 

 استيد.   

دشمن ما وکرمالت جمهالرر  اسالمم  
است. شما جاايتکارا  ااريخ ، در سالال 

ازار و راناد نفرمردم آزاده  را  ۳٠۹٠
بالاله نالالاوا کالالشتيد. االالزارا  نفالالر را  
دسالالتگير و روانالاله زنالالدانها   مخالالرص 
نمرديالالد. شالالما انهالالا را زيالالر شالالديدارين  
شکاجه اا و اجاوز قرار داديالد . شالما 
خر  مردم آزايخراه را در کر خيابا  
االالا ريختيالالد. شالالما فحالالشا را در ايالالرا  
رواج داديد و ازارا  جاايت ديگالررا   
در  رل واکميت خالرنين خرداالا  در 
عرض اين  هل و دو سالال بالر سالرمردم 
آزايخراه در اورديالد . در عالرض ايالن 
 هل و دو سال  سرا  اوباشا  اسالمم و 
ام رارگيهايشا   از رالرل و ثالروت بالاد 
اورده جامعه ايرا  بالرا  خالرد و بچاله 
اايشا     ه در داخل ايرا  و  ه در 

خارج کشرربه  عياشال  ررداختاله و باله 
 کس  ام جرابگر نبردند. 

امالالا زاالال  خيالالال با الالل آ  دورا  بالاله 
رايالا  رساليده اسالت . مالردم آزايخالراه 
ازار فرصت  برا  سرنگرن  وکرمالت 
فاسالالداا  اسالالالتفاده  ميکااالالد. مالالالردم 
آزايخراه در اين انتخابات نمايش  بالار 
ديگر به شما ظارمالا  خرنخالرار نالشا  
دادند  که اين وکرمت ديکتاارر  را 
نميخراااد زيرا اين وکرمالت فاسالد و 
خرنريز قابالل اصالمح نبالرده و نيالست .  
اين وکرمت از ابتدا  سر کار امدنش 
وص ه ناجرر  برا  جامعه ايرا  بالرد. 
ايالالن وکرمالالت گالالد ز  و گالالد ماافالال  
کالالارگرا  اسالالت .ايالالن رژيالالم بالالا ع الالم ، 
زندگ  شاد و مرفاله کاله در شالا  بالشر 

 امروزيست ، گديت دارد .

وکرمت اسمم  بالا االر نالرع ازاد  ، 
برابر  و ارزواا  انسان  مخارر برده 
و االالست.  احالالريم کالالرد  انتخابالالات 
فرمايالالالالش  دوره سالالالاليزدام ريئالالالالس 
جمهرر  ايرا  که از جانالب  اکثريالت 
جامعه ايرا  برقرع ريرست  يم اافالاي 
و االالاميم سياسالال  بالالزرگ  در  الالرل 
واکميالالت  هالالل و دو سالالال جمهالالرر  
اسمم  برد. اگرانتخاباا  اين  اين در 
يک  از کشرراا  جها  اافاي ميفتالاد 
ااثير  ادان  برسالاختارو سيالستم نظالام 

 سرمايدار  ا  کشرر نداشت 

اما برا  رژيم ايرا  سالاده نيالست زيالرا 

 شکست رژیم در انتخابات دوره  سیزدهم  هنوز  پایان کار نیست
 
ی

 ابراهیم باتمان
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 زنده باد تشکیل شوراها! 



بزرگترين گربه سياسال ، ايالدوئرررژ   
و  بواا  را خالررد. ايالن قالدم بزرگال  
برا  سرنگرن  وکرمت  اسمم  بالرد.  
در ايالالن مرو الاله سالالرنگرن  وکرمالالت 
اسالالمم  کالالل  بوالاله کالالارگر، راالالبرا  
کمرنيست و ازاديخراه وبرابر    ب و 
انسانها  شرافتماد و ازاديخراه بايست  
خالالرد را صالالاوب جامعالاله بداناالالد.  ايالالن 
رژيم سر اا را نکبت و گد بشر  از ار 
دورا  بيشتر د الار بحالرا  اقتالااد ، 
بيکار  وسي  جرانا  ، بحرا  محيالن 
زيست ، کم اب  ، گرانال  و دودسالتگ   
در ساختار وکرمت شالده اسالت. بالرا  
سالالرنگرن  جمهالالرر  اسالالمم   بايالالد 
مع ما  ، نهاداالا  اجتمالاع  و جابالش 
زنا  اماااگ با  بوه کالارگردرايرا  
به ميدا  بياياد . نهاداا و کميتاله االا و 
شررااا را در مح ه اا  شهراا و محالل 
کالالار و فعاريالالت خالالرد سالالازما  دايالالد. 
بازنشستگا  ، مال باختگا  ، انسانها  
معالالترض و گالالد وکرمالالت  و اقالالشار 
زومتکش جامعه بايد در نهادااي  کاله 
ارسن رابرا  و ريشروا   بوه کارگالر 
و کمرنيستها  سالازما  داده شالده اسالت 
 گرد ام آياد زيرا شراين  اماده است. 

مردم ايرا  به خار   بالا کالارگر و  
زنا  ستم ديده باله خربال  در يافتاله  و 
اجربه کرده اند که اا اين وکرمت بالر 
سر کار است خالبر  از ازاد  ، رفالاه ، 
کرامت و ورمت انسان  نيالست . مطمالن 
باشيد دورت ابراايم ريئس  ام نميتراند 
ايچ گرا  از مشکمت زنالدگ  مالردم 
را بازنمايالالد زيالالرا ايالالن وکرمالالت از 
ابتالالالدا  سالالالر کالالالار امالالالدنش االالالا بالالاله 
امروزمالالالالالالشغرل  دزد ، اعالالالالالالدام ، 

دروغگريالال  و فالالساد بالالرده اسالالت. راه 
نجالالات  فوالالن و فوالالن بالالا سالالر نگرنالال  
جمهرر  اسمم  امکا  رذير است .مالا 
کمرنيستها و جابش کمرنيزم کالارگر  
و در را  امالالاله والالالز  کمرنيالالالست 
کارگر  ايرا  ) وکمتيالست  بالا امالام 
االالالرا  و قالالالدرت بالالالرا  سالالالرنگرن  
جمهالالرر  اسالالمم  ريالالش قالالدم بالالرده و 

 استيم.  

فرا  خالرا  مالن باله امالام کالارگرا  ، 
کمرنيالالست االالا  ازاديخالالراه و برابالالر  
  الالالب و انالالالسانها  عالالالدارت خالالالراه و 
شالالرافماد و کالالسان   کالاله ارزو  يالالم 
زندگ  بهالتر بالرا  خالرد و آياالدگا   
دارند اين است که به وز  وکمتيست 
بپيرنديد زيرا  اين وز  برنامه روشالن 
و سياست  بواا  روشالا  بالرا  اياالده 
جامعه ايرا  دارد . ما خرااالا  جامعاله 
ا  االالستيم  کالاله در ا  ز  و مالالرد از 
رحاظ سياس  فرااگ  و اقتااد  با ام 

 برابر باشاد .  

ما وز  وکمتيالست مخالارر سرسالخت 
اعدام استيم . ما مخارر سيستم  بوااال  
استيم ، ما مخارر ار نالرع خالشرنت و 
نظام  کرد  جامعه استيم .  ما مخارر 
سيالالستم راررمالالان  االالستيم زيالالرا سيالالستم 
راررمان  مردم را از دخارالت کالرد  در 
امرر زندگ  خالرد و االاميم گيريهالا  
کم  کشرر محروم ميکاد . ايالن نالرع 
سيستم راررمان  يم نظام سالرمايه دار  
است که نزديالم باله دوقالر  در نظانالم 
سرمايه  در سطح جها  عمالل ميکاالد و 
اميالالشه در خالالدمت سيالالستم   بوالالات 
ثرواماالالد بالالرده و االالست . مالالا والالز  
وکمتيست خرااا  واکميت و سيالستم 

شرران  ماتخب خرد مردم االستيم ، مالا 
خرااا  جداي  مذاب از دورت االستيم 
زيرا مذاب و ب  مذاب  امالر خارصال  

 انسانها ا و  ميشرد. 

والالز  “  يالالم دنيالالا  بهالالتر”در برنامالاله 
وکمتيالالست ، کالالردک اورريالالت جامعالاله 
است. دورت مرظر است امايالت مالار  ، 
رزشالالک  ،رووالال ، سالالممت ، ارامالالش و 
محالالل امالالن بالالرا  کالالردک را االالضمين 
کاد.وز  وکمتيالست مخالارر جامعاله 
 بواا  است . ما مخارر استثمار انالسا  
از انسا  استيم . ما خرااا  کار بالرا  
امه اقالشار جامعاله االستيم و اگالر کالار 
نبرد، دورت مرظر است بيمه بيکالار  
به فرد ب  کار را اعيين کرده  اا زمان  
که از  رص دورت کار برا  فرد بيکار 
ايجاد شرد.در برنامه وز  وکمتيالست 
 االالد امالالسر  مماالالرع و جالالرم ا والال  
ميالالشرد . والالز  وکمتيالالست برنامالاله و 
سياسالالت روشالالا   بالالرا  زنالالدگ  کالالل 
جامعالاله ايالالرا  دارد.  بالاله ايالالن والالز  
بپيرنديالالد وآ  را االالسخير کايالالد. ايالالن 

 وز  را ازا  خرد بدنيد. 

زنالالده بالالاد آزاد  برابالالر  وکرمالالت 
 کارگر  

 زنده باد سرسياريزم  

  

 ابراايم باامان     

 ۳۱٧٧ايرماه 
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 مرگ بر جمهوری اسالیم! 



نزانالال ، يکالال  از  نهالالرو کس شالاليخ ريالالام 
االالازه   فرعالالر  االالا  خالالرد گمالالارده و

قدرت رسيده  ريوه کالس نزانال  در  به
رشتيبان  از مضحکه انتخاباا  و اب يالب 
برا  ابراايم رئيس  ار  االد باله رحالاظ 
ريشياه مزدور  ايالن دارودسالته کهااله 

امالر االازه ا  نيالست ،  ررست در ماطوه
اما بخار  در شراين والسا  سياسال  
امروز ايرا  وکردستا  قباوالت آ  از 
ارزما  ديگر  نمايالا  ومالررد اافالر 

اا  آزاديخراه و بخار  مردم  انسا 
رنا کشيده کردستا  است . ايالن شاليخ 
مراج  قبل ازمضحکه انتخابالاا  اخيالر 
جمهرر  اسمم  در يالم سالخاران  از 
رالاليروا  خالالرد در کردسالالتا  ايالالرا  
خراسالالت االالا در ايالالن مالالضحکه شالالرکت 
  کرده وبه ابراايم رئيس  را  بدااد .

ين دارودسته کپم زده و عار وجر  ا
گر ه موالرات و اکياله وبارگالاه اصال   
آنها در کردستا  عراي بررا است ، امالا 

االا   نرکر صفتيشا  در دفالاع از دورت
مالرز نمال    مراج  وگالد مالردم ماطواله

شااسالالد . امزمالالا  ووالالارت نرکالالر  
 االالدين دورالالت کهاالاله ررسالالت از قبيالالل 
شالاليرخ خ يالالا فالالار  ، ايالالرا  وارکيالاله 

. شاليخ  را بر دوت خالرد دارنالد  وغيره
نهالالرو رالالسر شالاليخ محمالالد کالالس نزانالال  

کالاله سالالال قبالالل سالاليل دراويالالش از  اسالت
کردستا  ايرا  با وجالرد خطالر کرونالا 
برا  شرکت در مراسم عالزادار  فالرت 

وکرمت اق يم کردستا  به   او به کمم
بارگاه آنها در کردسالتا  عالراي اجالرم 

  آوردند .
شاليرخ  وجرد ماحر  دارودسته االا 

 ريوت ااو روايات مخت الر   مراج  و
االالالالالا   در بخش از اسالالالالالمم سالالالالالا 

کردسالالتا  سالالابوه ا   رالنالال   مخت الالر
دارد و در رواج عوالالب افتالالاده اريالالن 
مااسالالبات در بخالالش االالا  عوالالب مانالالده 
کردسالالتا  گالالاه وبيگالالاه بالالرا  خالالرد 
ارادارا  ورايگاا  سر امباد  کرده 

جمهرر   اند . قبل از رو  کار آمد 
اسالالمم  بالالازار ايالالن گرواالالا  مراجالال  
بع الالت بيالالدار  مالالردم و رواج ع الالم و 

اا  آگالالالاه  دانالالالش و االالالمت انالالالسا 
امالا عالروج  انديشماد رو به افرل بالرد . 

جمهالالرر   اسالالمم سياسالال  و بالاله قالالدرت
ميدا  رجازار  بالرد کاله  آ  اسمم  ،

ايالالن عالالشيره االالا  مالالذاب  دوبالالاره در 
جالالالا  گرفتاالالالد و سالالالراربرگرده  آ 
اا  عوالب مانالده اخالت وبارگالاه  بخش

مربرط به قرنهالا  گذشالته را امچاالا  
االالالا   در امالالام بخش نگالاله داشالالالتاد .

ايالن الناله االا   کردستا  در ماطواله ،
گاديالالده اراجالالاع احالالت عاالالالاوين و 

مشغرل اخالاذ  از   ريوت اا  مخت ر
مردم و احميا جامعه انالد و در شالراين 

به مالردم  احميل زندگ  جهام  کارن 
خرد مزيد بر ع ت شالده و  زومتکش ،
ااي  از مردم را بيشتر در  زندگ  بخش

  قهورا فرو برده اند .
 

امالالا نوالالش مخالالر  ايالالن شالاليرخ مراجالال  
مح الالال  کالالاله در قارالالالب صالالالرفيگر  و 

موابالالالالل  درويالالالالشگر  و غالالالاليره در
مال   امد  و نر آور  ا  ريشرفت  ار

گ   ااها در رواج عوب افتاده   ايستاد ،
و اراجالالاع خمصالاله نمالال  شالالرد . ايالالن 
بانالالداا  مالالذاب  بالالر خالالمص ادعالالا  
خردشا  کارشا  ااهالا رواج مالذاب و 
عويده خردشالا  نيالست ، ب کاله در دل 
اوگالالاع بحالالرا  زده ماطوالاله در امالالام 

االالالا يالالالار و يالالالاور و رالالالشتيبا   دورا 
االالالا  ديکتالالالاارر و سالالالرکربگر  دورت

ماطوالالاله االالالستاد ومالالالزدور  و نوالالالش 
جاسرس  و جيره خرار  آنها نزد امام 

است . امين  مردم ماطوه عيا  وآشکار
 ريوه کس نزان  کاله امالروز بالا اب يالب 

انتخابالات جمهالرر   برا  باله اصالطمح
اسمم  نرکر  خرد را نشا  م  دااد 
، در زما  واکميت رژيالم بعالث عالراي 

نرکر ومزدور رژيالم صالدام بردنالد  ام 
وابستگ  شالا  باله رژيالم سالرکربگر  و

  صدام را کس  نم  اراند انکار کاد .
 

در کردستا  ايرا   ايفاله نوالشباد  و 
که موالر و  النه اراجاع صرفيگر  آنها

در روسالالالالتا  دورود در  خانوايالالالالشا 
ماطوه مريرا  بررا برد ، در زما  رژيم 
سابا امکار رسم  و سالرگاد خالررده 

 

  کردستان از رئیسی جنایتکار پشتیبانی شیوخ مرتجع
 

 همایون  گدازگر
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باسالرنگرن   ساواک و رژيم ره ر  بردنالد . ايالن بانالد فاسالد
رژيم ره ر  بمفاص ه به اربالا  االازه اشالا  ريرسالتاد و باله 
نرکالالر  و جاسرسالال  بالالرا  رژيالالم صالالدام والالسين مالالشغرل 

در امه ماا ا ايالن مالراجعين مالشغرل خالبر  ياال    شدند .
جاسرس  برا  دورالت االا  سالرکربگر ماطواله االستاد و  و

ادعا  غير سياس  برد  و صرفا مذاب  بردنشا  ررچ وبال  
معااست . اين غير سياس  برد  را ااها برا   شم بالستن بالر 
جاايات رژيم اا  سرکربگر برع يه مردم کردستا  ع م مال  

  کااد .
 ايفاله کالس نزانال  کاله ايالن  ايالن روشالن از   نهالرو و شيخ

کااد  جمهرر  اسمم  و آدمکش  مثل رئيس  رشتيبان  م 
سال گذشته در برابر سرکر  وکالشتار و  ۵٧ ، در نزديم به

خانه خراب  مردم در کردستا  ايرا  و عراي الل مانده انالد 
و داستا  خرت وبالش و مالراودات صالميمانه آنهالا بالا رژيالم 

ميالمد  ، زمالان  کاله  ۳۹٠٠صدام وسين بخار  در سالال
رژيم بعث با کر  اند  و سربه نيست کرد  داها ازارنفز از 
مردم کردستا  عراي آ  نسل کش  مشهرر را بالراه انداخالت 

ايالن  ايفاله االا و انگالل  زبانزد مردم کردستا  عراي اسالت .
االا و فاجعاله االاي  کاله در والا  امام دورا  اا  جامعه در 

مردم زومتکش انجام شده است ، امراره در رااه رژيم اا  
در امايت و آسايش و رفاه به اخالاذ  و ارويالا   سرکربگر

 کهاه ررست  ادامه داده اند .
عالروج وافالرل ايالن بانالداا  کهااله  اما ادامه ويات و اساسا
دست باال ريالدا کالرد  واکميالت و  ررست رابطه مستويم  با

و  نيرواا  مذاب  در ماطوه دارد . ار اندازه اسمم گرايا 
وکرمت و اوالزا  آنهالا در االرويا سالمرم مالذاب  امکالا  
خردنماي  داشته باشاد اين جريانات انگل ام امکالا  رشالد 

به برکت   بيشتر ريدا م  کااد . در کردستا  ايرا  و اکثير
رژيم اراجاع  جمهرر  اسالمم  ايالن دارودسالته   واکميت

اا  اخير باله گالسترت و رونالا مالساجد  ارانسته اند در سال
واکايا  خرد در برخ  از شالهراا  کردسالتا  ايالرا  بپالر 
دازنالالد . در کردسالالتا  عالالراي و بخالالار  احالالت واکميالالت 
اوزا  ناسيرناريست که در واق  ايچ االضاد  بالا ايالن فرقاله 
اا  مذاب  ندارند ام در بر اما  راشالاه مال   رخالد . باله 

جريانات اسالمم  در  يمن واکميت اين اوزا  در کردستا 
خالالرد و احميالالا جامعالاله  کردسالالتا  عالالراي بالالرا  گالالسترت 

دستشا  باز بالرده و والت  از امکانالات عمرمال  دورالت  االم 
بالالرا  اشالالاعه افکالالار اراجالالاع  خالالرد و اکثالالير مالالساجد 

متعدد مذاب  بهره ماد برده انالد . در اثالر ايالن  ومراسمها 
سياست مشترک اوزا  ناسيرناريست کرد و جريانات مذابال  

ناشال  مال  شالرد ، يالم  که خرد از مااف  ماد  مشترک آنها
اجتماع  و فرااگال  قابالل مالشااده باله  -عوب گرد سياس  

  مردم کردستا  عراي احميل شده .
رژيالم مالذاب  جمهالرر    اما امانگرنه کاله سالر بالرآورد 

اسمم  در ايالرا  و االم  ايالن باله قالدرت رساليد  اوالزا  
در رالرو بالال داد  باله ايالن  ناسيرناريست در کردستا  عراي

مراجعين مح   نوش داشالته اسالت ، در موابالل االم اغياليرات 
اجتماع  ريالشه ا  در ايالن جرامال  و عوالب رانالد  اسالمم 
سياس  و جريانات عشيره ا  ناسيرناريست م  اراند شر ايالن 
جريانات کپم زده را ار سر زندگ  مردم کردسالتا  کراالاه 

  کاد .
سرنگرن  انومب  جمهرر  اسمم  نوش  اساس  در مازو  

در کردسالتا  خرااالد  کرد  اين جريانات مزاوم و ررسيده
  داشت .

  اماير  گدازگر
 ۳۱٧٧اير  ۳٠
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