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 اكتبر مي پرسد؟

 

 عراق در باره
ی
   اوضاع بحران

 همایون گدازگر

حکمتیست در ماه  -کنگره دهم حزب کمونیست کارگری

 اکتبر برگزار میشود! 

 کیفرخواست جانباختگان دهه شصت! 

 قاتالن در دادگاه محکومیت! 

 پیام تسلیت بمناسبت درگذشت رفیق خلیل احمدی )خلیل نوره(

 حكمتيست؛ –اطالعيه كميته كردستان حزب كمونيست كارگري 

در باره ممانعت اعضاي كومله به اردوگاه، توسط سازمان تحت  

اده.  ی  مسئوليت ابراهيم علب 

 اعالمیه حزب حکمتیست 

 علیه اعمال فشار به خانواده های جانباختگان و زندانیان سیایس! 

  حکمتیست در باره :  -اعالمیه کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری 

  یورش وحشیانه ارتش ترکیه علیه مردم نر دفاع در کردستان عراق

 ٣ 

 ٢ 

 ٥  

 ٦ 

 ٧ 

 ٧ 

 ٨ 

خررمرریرر   رررالد  ارررمرران ررر ررا  عرر رریرره مرررد    ۸۵۳۲مرررداد  ۸۲روز 

کردستان را صادرکرد."گفت ، به قوای نظایم ، بره ارادنرانر را دسرترور 

یم دهم ، به ااسداران انقالبی در هر محیل هستند به طرف سنندج 

ار را  و کررردسررترران حرررکررت کررنررنررد،تسرریررا رررونررد و ررا رررد ، ررمررا  ا  

، ول به قدر یر  سراعرت  رار رظ از وبریرفره و ره   کوب کنند. اخیر

رد   عقیب یم رود". بدینسان به ارمان خمی   ، لشکر اسال  ، 

حم ه ای وحشیانه رااز زمیر  و هوا ع یه مرد  کردستان آغازکردند و 

 اریررررخ خونیر  و سریرار را عر ریره مرردیم کره خرواهران آزادی و  ررا رری 

 خرود  رودنرد رقرم زدنرد.ررنرایر   کره بره 
خ
و دست گرای   امرورا  زنرد 

ارررمرران خررمرریرر   ودسررتررور رر   صرردررمرریرر  رررمرر رروروقررت و رره هررمررراه 

خ اایل رالد و سایر ان رنایتکاررژیم اسالیم صرور  دادنرد  ررای 

مرد  کردستان و انرقرال ریرون آن اررامرو  رردب  نریرسرت واز حراارظره 

 این رامعه ااک ناواهد رد . 

 کروب مرررد  کرردسررترران برره ارررمران خررمریرر    از ررانررب رژیرم  ررازه برره 

ر ازهرروسره نرا  رمرا   قدر  رسیده ضد انقالب اسالیم در واقر  برارا 

 کوب انقالب  وده مرد    وسط رژیرم هر ر روی  رود کره تشریروه ای 

خونیر  و وحشیانه  وسط او اران اسالیم با کشرترارو اعردا  و خرون 

ارراررریرردن برره رررامررعرره برره اررررا درآمررد.حررمرر رره  برره کررردسررترران، در ادامرره 

سرریرراسررت  کرروب وقرر رر  وقررمرر  مرراررالررفرریر   ررود کرره ازآغرراز رره قرردر  

ی و اعررردا    رسررریررردن رررر یررران اسرررالیم ،برررا ایررر ررراد خرررفرررقررران ، دسرررتررر ررریر

وکشررتررارمرراررالررفرریر  سرریرراب ، کرروب زنرران واررر رراری کررردن حرر ررراب 

اسالیم در دستورکار قرار دادند.در واق  ر یان ضرد انرقرالب اسرالیم 

 کوب نا ما  انقالب مرد   رای آزادی و رااه   وسط رژیم هر ر روی 

 را ادامه داد و به  ان ا  خونیر  خود رساند. 

،رررر یررران  ۳۲مررررداد  ۸۲قرر رررح از حرررمررر ررره  ا ی بررره کرررردسرررتررران در 

اسالیم، دانش ویان را در دانشگراهر را  کروب کررد ،ررنر را مررد  را 

ا  کررارگررران را  کرروب و  در  رررکررمررن صررحرررا برره خررون کشرریرردنررد،اعرری 

و زنداب  و یا اعردا    روراهای کارگری را منحح و اعالیر  آن را دست یر

کردند. رنگ قویم میان کردو  رک رادر ر ر نقده بره راه انرداخرترنرد 

و صدها نفرر روسرط ررانریران اسرالیم قرترح عرا  ویراآواره رردنرد،نروروز 

خونیر  سنندج و  رو  براران و خرمر راره براران رر رررارقرم زدنرد کره در 

نتیر ره ایرن ررنرایرت صردهرا نرفررکشرتره و زخر  ورر ررراویرران کرردنرد. 

و راریرررررخ ررنرایرا  رژیرم اسرالیم درکرردسرتران برعرد از ایرن  ۳۲مرداد ۸۲

و قرترح عرا  زنردانریران  ۰۳خررداد  ۵۳همه رنایت ،در واق  بره 

به دسرترورهریرررت مرر  رژیرم اسرالیم از  ۰۶سیاب در ر  یور 

ی اخب    سازمان زحمتكشان پيشمرگان در مورد دستگب 
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رم ه رمیرار قرا رح وصرح اسرت کره رژیرم  رازه بره 

قدر  رسیده   رای  ربرتریرت حراسرمریرت سریراه خرود 

 ر مرد  به هر نمادی از آزادی حم ه کرد ،قر ر  و 

قم  ماالفیر  را آغاز کردو هر نوع مرارالرفر   را برا 

نررظررا  اسررالیم وحشرریررانرره  کرروب کرررد و ررا ایرر رراد 

ایط را  رای  رامریر  سرود  خفقان قرون وسطابی   

 مایه و باورو به چرا  رررو  ررامرعره  روسریر ره 

او رراررران اسررالیم و آخررونرردهررای مررفررترراررور اررراهررم  

 کرد. 

وهررا و سررازمررانرر ررای    رروده مرررد  در کررردسررترران و نرریر

چپ و انقالبی که هرمرراه مررد  در سرایرررر ررهرای 

ایران ع یه رژیم ه  وی  رای آزادی و رااه انقالب  

ین آزادی را     ره یم کرردنرد ،  کردند و طعم ریر

ررر وحشررریرررانررره از خرررود  در مرررقرررابرررح ایرررن لشرررکررررکا 

مقاومت و اایداری نشان دادنرد ، برا ایرن وررود و 

دیری ن امید که با  کوب و وحشریر رری او رارران 

اسالیم این آزادی ا  کوب و پ  گراته رردنرد. را 

ق ح از حم ه رژیم به کردستان  امورا  مررد  در 

ر رهای کردستان   وسط روراها ، کرمریرتره هرا و 

سازمان ای انقالبی اداره یم رد ومرد   رای اولیر  

باراز اامیر  حاسمیت و اداره امورا  خود را   ر  ره 

یم کردند،زنان در مقیاس وسریر  بره ارعرالریرتر رای 

د امرررورا  روی  اررررترررمررراه و کرررمررر  بررره هررریرررشررریی

آوردند.کردستان آزاد  ود ورورو روق انرقرالبی 

همه راحاسم  ود و مرر ر رعریر  اسرالیم از ررمر ره 

ررر یرران مررفرر   زاده  رررای رررکررسرری   ایررن ا ررای 

انقالبی و آزادیاواهانه ازرژیم اسرالیم کرمر  یم 

خررواسررترررنررد.رژیررم  ررازه برره قررردر  رسرریرررده بررردون 

لشکر کا  واعدا  و  کوب وحشیانه  قرادر ره  

گررررارررری   ایررررن دسررررترررراوردهرررا نرررر  رررررد .در واقرررر   

کردستان آخ ین سن ر انقالب  ود که با حمر ره 

وحشریررانره ، اررظررال نرظررایم ، اعرردا  و قررترح عررا  

پرر  گررراررترره رررد وخررفررقرران اسررالیم را  ررر رررامررعرره 

 حاسم کردید. 

ایررن حررمرر رره وحشرریررانرره از ررر ررر ارراوه و بررا اعرردا  

مرراررالررفرریر   رروسررط خرر رراررایل رررالد کرره از طرررف 

 ان رژیررم  رررای قررتررح و کشررتررارهررمررراه ار ررا و 

وی س راه بره کرردسرتران اعرزا  ررده  رود آغراز  نیر

رررد و بررعرردهررا ایررن رررنررایررا  در  ا کررردسررترران 

ادامه هیدا کرد . اما همه این لشکر کا  و قرترح 

و رررنررایررت و ارررظررال ،برردون مررقرراومررت  رروده ای 

وعررترروراز مرروانرر  سرراررت نرر   رروانسررت  رروسررط 

ار رررا و سرررر ررراه و عرررروامرررح مررررزدور مرررحرررریل ایررررن 

دسررترراوردهررا پرر  گررراررترره رررونررد .صرردهررا ررروان 

انقالبی و هررور رای حفظ این دستاوردها ران 

یرن خرود را از دسرت دادنرد. مرقراومرت  رروده  رریر

ای سررازمرران داده رررد، ررر رررهررا بررعررد ازسرره مرراه 

ا  و مرررررقررررراومرررررت  ررررروده ای ومرررررقررررراومرررررت  اعررررری 

مس حانه آزاد ررد امرا نر رایرترا ررمر روری اسرالیم 

مرواررد رررد  رررای هررمرریررشرره ررر رررهررا را برره ارررظررال 

 نظایم درآورد و به اادنان نظایم   دیح کند. 

 یرا ازچر رح سرال خشرونرت و  کروب واعردا  

و حرمریرح ارقررو ارالمرت بره مررد   در کرردسرتران 

ااسخ رژیرم اسرالیم بره حرد طر ر ی وآزادیراروار 

مرد  در کردسرتران  روده ،امرا عرالرغرم هرمره ایرن 

سیاست ای ضرد انسراب  و  کرو ر ررانره ، مر رارزه 

مرررد   رررای رارر  سررتررم مرریل ورهررابی از کرروب و 

اسررترروررمررارو  رر ررعرریررن و نررا رررا ررری هررمرر ررنرران ادامرره 

دارته و هی وقت حاسمیت سیراه رژیرم اسرالیم 

 را قتول نکرده اند. 

ورق  ررررررر گشررررررترررررره اسررررررت.رررررررمرررررر رررررروری اسررررررالیم 

موردنفر  عمید مرد  درکردستان وهمره ررای 

ا  و نارضای   در میان کارگرران  ایران است.اعی 

وسرررایرررر اقشرررار ررر ررردهسرررت ررررامرررعررره روز بررره روز  

گسرررررری   یم یررررررابررررررد و  ررررررعررررررمرررررریررررررد هرررررریرررررردا یم  

کررنررنررد.رررمرر رروری اسررالیم بررا  ررمررا  قرردر   رررای 

  ررمررا  عرریررار رابررا مرررد  
خ
حررفررظ نررظررا  و ررقررا رررنررا

آغرررازکررررده اسرررت .مررررد  رژیرررم اسرررالیم را نرررر  

خررواهررنررد و رررای  نرر رروب  آن برره مرریرردان آمررده 

انررررررررد."هرررررررررونررررررررده" حررررررررمرررررررر رررررررره وحشرررررررریررررررررانرررررررره برررررررره  

کردستان، کوب زنان ،قر ر  وقرمر  و قرترح عرا  

و هرررمررره    ۰۶مرررارررالرررفررریر  سررریررراب در  ررراتسرررتررران 

رررنررایرر   کرره رررمرر رروری اسررالیم در طررول حرریررا  

نرنرر رریر  خررود عر رریرره مرررد  مررر رکررب رررده اسررت ، 

"باز است"، و بعد از  ن وب  همه  ان رژیرم 

بررره ررررر  ایرررن هرررمررره ررررنرررایرررت برررایرررد مرررحررراسرررمررره و 

م ازا  روند."نه یم باشیم، نره اررامرو  یم  

 کنیم". 

 مرگ بر جمهوری اسالمی ایران

 سعید یگانه

 ١٠٤١مرداد 

ننهه   هه  ون ن ههاخو جههنههدو

ن دهیهان ن هاخو س سیدلیسه، 

ن ه ه ن ن هاخو س سیدلیهسه، 

ن هنچهندنجهب ه ن س سیدلیس، 

 ش د!نتبایلند 

 دنص رنحکمت



 

 

 آزادی، برابری، حکومت کارگری

 

3صفحه  ٣٩٢شماره  اکترب    

  

 

ی اخب    سازمان زحمتكشان پيشمرگان در مورد دستگب 

 اكتبر مي پرسد؟

 : ی ق ح چ ار هيشمر  سازمان زحمتكشان در منطقه اروميه دست ریر  اكتبر
مدب 

 رر رر رریررظررا  زیررادی حررول آن سررازمرران داده و آنرر ررا را برره  اسررالیم ررردنررد.رررمرر رروری

د ریر مرمر رتره ارردسرتران   موساد ا اميح نس ت داده است. نرظرر ررمرا بره عرنروان

چرررر ررا چرريررسررتل چرررا رررمررا دسررر عرركرر  الررعررمررح نشرران  حررزب در مررورداسررن دسررترر رریر

 داديدل

ق ح از هر چیر  دست یر ردن اسن  يم  وسط رم وري اسالیم  صالح رسداری: 

مررايرره  رراسررظ اسررت. بررازدارررت و اایررت و آزار آنرر ررا  رروسررط رررمرر رروری اسررالیم 

نه  نر را  آن ا هستيم. رم وریاسالیم محكو  ميكنيم و خواهان آزادی اوری را 

صالحيت دست یر اردن و محاكمه اردن ه چ احدي را ندارد، بر ر ره برايرد  ان 

آن را ااي مریر  مرحراكرمره اشرانرد و بره ررر  ررنرايرت عر ريره مررد  اسرران مرحراكرمره و 

مر رازا  اررد. هرمره مرطررمریك  هسررترنرد اره اسرن دنسرانر ررا زچررر ررديررد ر یررن رركررنر رره 

رررالدان رررمرر رروري قرررار دارنررد  ررا آنرر ررا را واداراررنررنررد ارره آنرر رره را رژچررم در   هررای

ی اف گرریر
را از دسررتررگرراه   مروردررران ادعررا مريرركررنررد قررتررول نررمرراسررنررد و سررنررارچرروی اعرری 

ی ارر راری و احرترمرایل  اف گریر
   يظاب  خود  كرار اند. از نظرر مرا سرنراریروی اعری 

موح همه مروارد مشرابره قر ریل در طرول عرمرر نرنر ریر  ررمر روری اسرالیم مرردود و 

برارصرور در اسرن دوره اره مرر رب    را   مایه  نفرما است. ررمر رورچریراسرالیم

از ا اميح خورده است، با اسن  ررارنردهرا مريرارواهردضرعرظ دسرترگراهر راي  امن    

خود را  پوراند. نه  رانار ارردن حسریر  طرامرب از مسرررولريرت حرفرابرت  امن    

رررردنرران نررمرر ررترروانررد  رررا ررا  ر   زچررر ررركررنرر رره از دسررترر رریر
اف گرررارری  سرر رراه و نرره اعرری 

دارته بارد. رژچم رم وري اسالیمی با برحرران هرای هرمره ررانر ره اي  دستاوردی

غیر از ح  ه  اروب  ررا را وررود نردارد.  رراي برقرای  رو روست ه چ راه حیل

یمی زنرد. رررار زدن دسررتر رریر ارردن اسررن  رريررم سررازمرران  خرود دسرت برره هرر رررنراسرر   

زحمتكشان  راي اسن است نشران دهرد هرنروز قردرقردرب  خرود را حرفرظ اررده و 

رامعه هم مريردانرد    وان  اوب ماالفان خود را دارد. اما هر انسان عادی آن

    يظا  و سنارچوسازي هابی  اه رژچم دي ر رات   
 واند آن ا  ن   است و چنیر 

 .را ن ا  دهد

ال ررمرا اره چررا مرا دسرر عركر  الرعرمرح نشران داده ايرم،  در مورد بارا اخرر سرو 

ر ررده از ررانرب سرازمران زحرمرترکرشران بره  ع ت اینست اطالعا  اولیه و منتش 

  رود.آنر را بره يرت اطرالعريرره ارو راه و کرریل گروبی در يرا دو 
ررد  نراقر  و نرراسرا. 

مصاح ه تسرنرده اررده انرد. در اطرالعریره کرو راه اولریره رران قرول دادنرد، در ایرن 

رابررطرره رورررنرر ررری کررنررنررد و  ررانررنررون چررنرریر  نررکرررده انررد. برره ایررن دلرریررح برره دور از 

 امنون در مورد این مسر ه اب ار نظر میکنیم. 
خ
    رتا زد 

 : رمر روری اسرالیم   در  رخورد به این رویداد، خییل ها ضمن محکومیت اکتبر

و هرونده سازیرر ای او، در عیر  حال اعزا  ی   یم چر رار نرفرره عر ر   و نرظرایم را 

ل نررظررایم رررمرر رروری اسررالیم را اقرردایم غرریر مسرررررو نرره از 
بره مررنرراطررد  ررحررت کررنرری 

    رانب سازمان زحمتکشان میدانند، نظر رما در این رابطه چیستل

با  امید م دد  ر محکومیت بی ا  ا  رم وری اسالیم در ایرن  صالح رسداری: 

واقعه، به نظر ما هم اعزا   یم ع    و نظایم بره داخرح ، آن هرم در ایرن مرورد بره 

 در اطراف ارومیه، اقدایم تشد  غیر مسرو نه و غیر مورر و برازی  مناطد 
عمق 

با ران روانان صفوف خود آن ر یان است. هرررر یران و اررد مسرررویل کره انردک 

آرنابی به اعالیت ع    و نظایم در کردستان و یا در داخح و در اطرراف رر ررهرای 

می یتاریزه رده ، به ویژه در اطراف ارومیه دارته بارد، میدانداعرزا   ریرم عر ر   و 

نظایم نه  نر را غریر مسرررو نره، بر رتره بره ررد  مراررراررویرانره اسرت. خرود سرازمران 

زحمتکشان این را ار رمریرده و امرا ایرن اقردا  غریر مسرررو نره را بره ایرن ررکرح  رورریره 

 " میکند، که  رای "کار نظایم نراته اند"، بر رتره  ررای "ارعرالریرت سریراب  شرکریرالب 

اعزا  رده اندل! این دی ر عذر د ر از گناه است. خودران هم میدانند  وریه بی 

معنابی است. ر یانا  سیاب امروزی و مدرن مرترورره انرد، دنریرای امرروز، دنریرای 

ب وسی  هر اررد و رر یران بره  ب چ ح سال ق ح نیست. دنیای دی یتال و دسی 

رررامررعرره و مرررد  و  رروده هرروادار و عررالقررمررنرردان خررود آن ررر یرران هسررت. رسررانرردن 

و حررر   اد ررریرررا  و امرررکرررانرررا  هرررر رررر یررراب  بررره داخرررح  صررردای سررریررراب و  ررر ررر ررریررر   

راه ای مورر و کم هزینه  ر را دارد. خودران این ا را میدانند.  وری ا  آن ا  انواع 

ان اسرررن سرررازمررران   د. رهررریی  ررررای ایرررن اقررردا  غررریر مسرررررررو نررره را کاررر رررردی نرررمررریررر ررریر

چررن احسرراس مسرررررولرر رر    در قرر ررال ررران اسررن ررروانرران ارره برره صررفرروف آنرر ررا   ارروچرركرری 

اسررن عرررصرره  هر رروسررترره انررد، نررمرريرركررنررنررد. اصررال  ررانرترريررت نررظررایم و زمرر ررنرره اررعررالرريررت  رررای

ان اطررالعررا    رروده ای و حررمررايررت و پشررترر رر رراب   نررظررایم ان قرردر  درررمررن و مرریر  و مرریر 

 را شان م م نيست. با این کارهرا مريرارواهرنرد نرایم در مریران نرامر را داررتره براررنرد و 

و هستند و م تروانرنرد در آسرنرده برا رقر را شران  رر   سر رم خروار از  نشان دهند نیر

صراحرب  ر ر  ره اي  اه در عرصه نظایم قدر  معام ه انند. و گرنه نه  ن ا اساب  

آن رامعه ميدانند اره اسرن سريراسرت در اسرن دوره،  هستند ب  ه انسان های عادی

مرتراسرفرانره در ایرن سرالر ررا امریل  ریرم هرای عر ر   و  .ازمرا را ررده و نراسرا   روده اسررت

نظایم که از رانب ایرن رر یرانرا  مسر رر مسرترقرر در کرردسرتران عرراق اره بره داخرح 

ارستاده رده اند،    ه خورده اند. در نتي ه اسن سياست نامسرو نره اسرت. بره 

ایرن دلریررح از طرررف رر چررانررا  و اررعرالرریر  سريرراب مررورد نرقررد قررار گرررارترره اسرت. اسررن 

، طتد مرعرمرول بره ررانرتراژ و  ر رديرد روي  سازمان ب اي رواب وبی به نقد ماالفیر 

  آورده اند. 

مسررر ره ایرنررسرت سررازمران زحررمرترکررشران یرر  رر یرران سریرراب و سررالرم نریرسرت. هرمرریر  

اقردامرا  مرارررراررویررانره و نرا مسررررو نره و نررحروه  ررخرروردآنر ررا برره مررارالررفریررنرشران ایررن 

واقعیت را ار ا  میکند. ما از روز اول انشعاب  روطررره گررانره رران از درون کرومره 

  له بارها این مسامح را هشدار دادیم، که در این ا قصد  کرار  را ندار . 

 : ردنان چيستل اکتبر  هیا  رما به خانواده دست یر

ررردنران  صالح رسداری:  همرانرطرورچركره قر رال هرم ارراره اررده ا  برا خرانرواده دسرتر ریر

مررريررردانرررم انرررنرررون اررره، اررررزنررردانشررران در سررريررراه چرررال  احسرراس هرررمررردردی مررريررركرررنررریرررم. 

زچر ركن ه قرار دارنرد، چره رنرری را  رحرمرح مریرکرنرنرد. در کرنرار  رم وریاسالیم های

رنررا و نرراراحرر   آنرر ررا هسررترریررم.  رروطرررررره و ارراهررو  دوزی رررمرر رروری اسررالیم عرر رریررره 

رررردنرران و خررانررواده هرراهشرران مررورد نررفررر  مررا و مررحررکررو  اسررت. امرريرردوار   ر دسررترر رریر

ردنان از چنگال اسن رژچم خوناوار رم وری اسالیم رها روند   .دست یر

 صالح رسداری

 ٢٤٢٢اوت  ١١ ***



 

   اوضاع بحرانی عراق در باره

 همایون گدازگر

 ٥ 

 

 نه قومی، نه مذهبی، زنده باد هویت انسانی!

 

٤صفحه  ٣٩٢شماره  اکترب    

  

اوضاع کنوب  عرراق و نرا امر   ررامرعره آن در دودهره  

 ۸۳۳۵حاصح حم ه نظایم آم یکا در سال  گذرته ،

مررذهرر ی در  -و  هررم  ررنرردی کررردن حرراسررمرریررت قررویم 

عررررررررراق اسررررررررت . در ایررررررررن طرررررررر   ضررررررررد مررررررررردیم 

حراسرمریرت عرراق  ریر  رریرعره و سر   و کرردهرا  قدر  ،

مذهر ی کره خرود زمریرنره   رقابت قویم و و  قسیم رد 

ساز  رور وکشتار و ررد انواع باندهای رنایتکار  ود 

 و مدنیت رامعه عراق را به اسار  خود 
خ
عمال زند 

از حراسرمریرت رتشره  رمرایم  درآورد . این مردل ار ر راه

نرراامرر   ، اررقررر واررالمررت و ررر ررنرر  اسررت کرره  رریررا 

سررال اسررت برره رررامررعرره عررراق  ررحررمرریررح رررده  ۸۳ از

 است . 

غم  حمیح از سناریروی سریراه بره مررد  عرراق  اما ع یر

رررمرر رروری  برراررصررور ودخررالررت کشررورهررای مررنررطررقرره

اسالیم ،  وده های کارگر وزحمتکا عراق در مقابح 

هرریررو ی قررویم و مرررذهرر ی سررامرررت نرررنررشرررسررترررنررد و بررره 

درازای حاسمریرت نرنر ریر  حرکرومرت ار ر راه عرراق در 

 خرود در 
خ
ا  و مر رارزه  ررای  ر رترود زنرد  میدان اعی 

ایرن مر رارزا  بره  ۸۳۸۲. امتیی سال   میدان  وده اند

اوج خرررود رسررریرررد و کرررارگرررران ومررررد  زحرررمرررترررکرررا در 

 ر رهای عمد ا عررب نشریر  
مقیاس می یوب  در امیل

قرویم را بره  -عراق اایه های قدر  حاسمیت مذه ی 

 وبی سرابرقره ای کره 
لرزه در آوردند . م ارزا  خیاباب 

حکومرت اراسرد عرراق را ار را و نراچرا از کرنرارکرذارری   

اضرررا   نرراررسرررت وزیرررر وقرررت عررر ررادی کرررد .  ایررن اعرری 

نررراررسرررت وزیرررر   وسرریرر   رروده ای هررر چررنرررد برررا آمرردن

 ارروکرا  
خ
ردید و ط   وعرده ووعریرد هرای هرمریرشرا

ا  آن در  کررررد ، امرررا  رررا بررره امرررروز هرررم هرررنررروز  رررارررریر

هرای مرر ر ر   انشقاق دارودسته هرای اراسرد و ررنرا 

سررر رررم خررروار هررررکررردا  از  سررر   و قرررویم و و رررریررر  

 ررو  باد آورده درعراق ادامه دارد . 

عررردالررررترررراررررواه ،  در غرررریرررراب یرررر  صرررظ مسررررتررررقررررح ،

هرای مرارتر رظ  آزادیاواه و مدرن ، متاسرفرانره ررنرا 

مررذهرر ی ، نررفررر  ونررارضررایرر   مرررد  را برره دسررتررمررایرره 

رقرابرت و  ررحرمریررح  ریررشری  خرود  ررر مررقردرا  رررامرعرره 

. بطوریکه با گرذررت حردود   عراق   دیح کرده اند

انتاابا  درعراق هنوز مروارد بره  یکسال از آخ ین

نارضایر      شکیح دولت ردید نشده اند و از  رس

عرررررمرررررویم قرررررادر بررررره  هرررررم  رررررنررررردی کرررررردن دولرررررت 

  وهارلمانشان نیستند . 

اضا  عمید ارتماه نراب  از  درواق   رس از اعی 

 رنا 
خ
های مات رظ  اقر و نتود امکانا  اولیه زند 

حررراسرررمررریرررت ار ررر ررراه را بررر ررران هرررم انرررداخرررتررره اسرررت 

هرکدا  با ارامە  رنامه های خود قصد سوارردن   و

 ررررامرعره وادامره اسرترورمرار و ادامره اسراد ودزدی  را  

را دارنررد . رررنررا  صرردر و رررنررا  چرر ررارچرروب  کررنرروب  

 کره واتسرتره بره ررمر روری اسرالیم هسرترنرد 
خ
هماهنا

در واقر  هرردو از مسر رتریر   رحرمریرح سرنراریروی سریرراه 

اعیل  ر رامعه عراق هستند و دستره  رنردیر راهشران 

ر یط به مناا  کرارگرران ومررد  ارقریر عرراق نردارنرد . 

وی ار رر ررراه بررا هررنرر ررران ررردن در پشرررت  ایررن دونرریر

اضرررا   ررررحرررد  ررروده ای طرررراررردارادامررره وضررر   اعررری 

مررورررود امررا هرررکرردا  بررا سرر ررم  ررری  رریررشرری  از ررررو  

وسررامرران برراد آورده رررامررعرره عررراق هسررتررنررد . ررررو  

 ۸۳وساماب  که ی  ق م آن ارو  ماهیرانره حردود 

  می یارد د ر ارو  نفت یم بارد . 

سریرسرترم سر رمریره  رنا  مقتردی صردر در نرظرر دارد

وکرردهرا را  ر رم  رزنرد   سر     نردی  رراسراس رریرعره و

وررنررا  خررود او حرراسرمرریرت مررطر ررد را دارررتره برارررد . 

نرمرایرنرده خرود  ۶۳  میر  دلیح با استعفای  یرا از 

عرمررال کررار شررکرریرح مر رر رر  و دولررت را برره  ررن تسررت 

رسررررانررررده اسررررت . امررررا بررررا ایررررنررررحررررال مررررتررررحرررردیررررن او 

و کرردهررا م عررمررد را حررزب دمررکرررا    رررنررا  سرر   هررا  یرعرر   

کردستان ( در این مرارررا از صردر پشرتریر راب  نرکررده و بره 

ی  رررای   ایررن  ررر رریررب او برره  ررنرر ررابی قررادر برره  صررمرریررم گرریر

ره کرردن قرردر  در مرر ر رر  و دولررت نریررسررت . ایررن  یرکررشر

اغررتررشررا  در رررترر رره مرراررالررظ یررعرر   رررنررا  چرر ررا چرروب 

 واتسته به ررمر روری اسرالیم هرم وررود دارد . 
خ
هماهنا

سوداب  که کاندیرد کرردن او برعرنروان نرارسرت وزیرر  ر رانره 

ان  اضا  اخیر  ود ،  ن ا از رانب ی  باا از رهریی
اعی 

  رای پست نارسرت وزیرری کرانردیرد 
خ
چ ارچوب هماهنا

 هرر چرنرد طرراردار 
خ
رده  ود . رت ه چ ارچوب هماهنرا

ادامه وض  مورود و  اخت و از می یشیا و حشد رع ی 

و دخررالرت ررمرر روری اسررالیم هسررترنررد امررا درعریر  حرال نررا 

منس م و هرکدا   ر   س م خوار گروه ای مر ر ر  

  خود اختالف دارند . 

رنا  مقتدی صدر با رعار مر رارزه برااسراد و اصرالحرا  

و استقالل و می ن هرس   خاک در چشرم یر  برارا از 

رضرریر  رررامررعرره یم اررارررد . ایررن رررنررا  مررانررنررد رررنررا   ر
مررعرری 

مقابح مر    و درمرن آزادی و عردالرت اررترمراه مررد   

کرارگررر و زحررمررترکررا عرراق اسررت . طرررارردارآمرر یررکرا تشرریرروه  

کشرورهرای مرر ر ر  عررب در مرنرطرقره اسرت و طررارداری 

اضا   رحد مرد  عراق ر یط به حد خروار  آن از اعی 

 رروده نرراراا  رررامررعرره عررراق نرردارد . در صررور  مررواررد 

ررردن صرردر در کشررمررکررشرر ررای کررنرروب  بررحررران رتشرره ای 

خررود بررا.   مررورررود در رررامررعرره عررراق هررمرر ررنرران  رررای

خررواهررنررد مررانررد . حرراسررمرریررت ار رر رراه از هررردو رررنررا  از 

ررواب دادن برره خرواسررت  روده مریر ریرروب  بر رران آمرده از 

اقر ونداری و  یکاری و عرد  امرکرانرا   ر ردارر   و مردب  

 ررر رررمررریر  دلررریرررح برررحرررران   وخررردمرررا  اررررترررمررراه عررراررررزنرررد . 

وطرررظررریررران اررررترررمررراه پررر  از هررررنررروع سررراز  و سررراخرررت 

وهررراخرررت دو ررررنرررا  مرررر ررر ررر  در گررریر در برررحرررران کرررنررروب  

هررمرر ررنرران بررا.  خررواهررد مررانررد و  رر رردیررد ررردی درمررقررابررح  ،



 

 

 برابری بی قید و شرط زن و مرد در کلیه شئونات زندگی! 

 

٥صفحه  ٣٩٢شماره  اکترب    

  

 -کنگره دهم حزب کمونیست کارگری

 حکمتیست در ماه اکتبر برگزار میشود!

 

 –کررنرر ررره دهررم حررزب کررمررونرریررسررت کررارگررری ایررران 

در  ٣٢٣٣امرررترریی  ٩و  ٨حررکرررمرررتررریررسرررت در  ررراریررررررخ 

 اسکاندیناوی به طور ع     رگزار میشود. 

دای  سیاب حزب حکمتیسرت، احرزاب،  شرکر ر را، 

ن ادهای سیاب و ارتماه، راصیت ای سیاب 

وهررای چررپ و   اهرروزتسرریررون رررمرر رروری اسررالیم، نرریر

کررمررونرریررسررت و نرر ررادهررا و اررعررالرریر  سرروسرریررالرریررسررت و  

 به کن ره حزب دعو  میکند. مرا 
ً
کارگری را، رسما

از هررمرره مرر ررارزیررن سرریرراب و از هررمرره دوسررتررداران 

حررزب دعررو  مرریررکررنرریررم کرره در کررنرر ررره دهررم حررزب 

کت کنند.   حکمتیست اعا نه   

کررت   هرریرررررت  رررگررزار کررنررنررده کررنرر ررره مرر ررمررانرران و   

کرنررنرردنرران را از ارررودنرراهرر را و اهسررتررگراهرر ررای مرررکررزی 

قررطررار ررر رررهررای اسررتررکرر رر ررم و گررو ررنرریی  و اسرر ررو برره 

 محح کن ره انتقال میدهد. 

در اطررالعرریرره هررای بررعرردی اطررالعررا   ز  در مررورد 

کت در کرنر رره، و ررنر ره  نحوه ر ت نا  و هزینه   

وری در اخرتریرار عرالقرمرنردان  های ار   و عرمریل   

قرررررار خررررواهررررد گررررراررررت.  رررررای کسررررب اطررررالعررررا  

مررریرررتررروانررریرررد برررا آدرس ایرررمررریرررح داررری  مررررکرررزی حرررزب 

ید.   حکمتیست  ماس ب یر

 

daftaremarkzy@gmail.com 

 حکمتیست –حزب کمونیست کارگری ایران 

 
 ٢٤٢٢اوت  ٥

  مذه ی عراق خواهد  ود .  -حاسمیت قویم 

 روز ررنرگ داخریل یرا  اگر چه در  شن ا  اعیل ،

 است که متاسفانره در آن مرنرطرقره  ریر  
از احتما ب 

ر یانا  مر ا اسالیم بی سرابرقره نریرسرت ، امرا  رمرا  

 ک یظ آیرنردهر   روانرد دسرت ایرن  مقدرا  و عییر  

برانردهرای مررر را اسرالیم نر راررد . در وقرایرر  سرالر ررای  

و  رررحرررو   اخررریر هرررم مرررتررراسرررفرررانررره صرررظ  گرررذررررتررره

مستقح آزادیاوار و  را ری ط  ی صدای ضرعریرق  

دارته است و این خود به قریرا   ررحرد مررد  عرراق 

نرررا رررریررررو کررررارگررررری و  هرررمررررواره    رررره زده اسررررت . آلرررری 

رررامررعرره از سررنرراریرروی   عرردالررترراررواهررانرره  رررای نرر ررا 

ویران ر کنوب  چاره ای رز قرد عر رم کرردن و ررواب 

بررره برررحرررران کرررنررروب  نررردارد .  رررحرررو   در  در خرررور

و ررارصرور رونررد  نر رروب    درنرقراد دیرر رر مرنررطرقره

رم وری اسرالیم یم  روانرد  رارریر مسرترقریرم  رر ررکرح  

ی و برره مرریررردان آمررردن طررر ررقرره کررارگرررر و ررررنرر رررا  گرریر

ان   هرا و سوسیرالریرسر   درعرراق بر رذارد .  شرکرح رهریی

کارگری و کمونیست ا در عراق  رای ایفای این نرقرا 

کرمرونریرسر   - اریر  و سازمان دادن ررنر را کرارگرری 

ی هیا رو دارند .   وبایظ  خطیر

 ٢  

 همایون گدازگر 

 ۱۲۴۱ داهره ۴۲ هبنشود

 ۴۴۴۴ ربا ۱۱

   اوضاع بحرانی عراق در باره

 و مرگ جنایت از رس جنون، 
ی

زن در زندگ

همیشه ممکن است وجود داشته باشد. 

 که قربانیانش، از خیابان 
ی
اما آن نوع جنون

و خانه تا مدرسه و کارخانه، عمدتا زنان 

هستند، دیگر جنون نیست، بلکه بیان 

ی گوشه ای از عقل حاکم بر  جنون آمب 

 جامعه است! 

منصور حکمت   



 

 زنده باد انترناسیونالیسم کارگری!

 

٦صفحه  ٢29شماره  اکترب    

یاد ران اختگان دهره ررصرت و بره ویرژه هرزاران اعردا  

امسال در ا ای متفاوب  گرایم داررتره  ۰۶رده سال 

میشود. خمی   اتوا دهنده این قتح عرا  ررمر  و کرح 

ارکان رم وری اسالیم و هیرت مر  و رمیا قا ح در 

هرررونررده دادنررار حررمرریررد نرروری رررنررایررتررکررار مررحررکررومرریررت 

ررر رراب  گررراررترره انررد. حررکررم حرر رر  ابررد حررمرریررد نرروری در 

دادنرراه سررومررد  ررنرر ررا اولرریر  نررا  نررویررد دهررنررده در مسرریر 

دن خرامررنرره ای و  مرحرراسررمره عررمریل و برره کرنررا زنردان سرری 

اع رررای گررررروه مررررر  و دیررر ررررر  ان قررر رررریل و کرررنرررروب  

رم وری اسالیم است. مادران خاوران و تستگران رنرا 

دیده قتح عا  ردنان دهه رصت و مرد  حد طر رب 

ده رردن حررمرریررد  ایرران بررا مررحراسررمرره و برره زنرردان ابررد سرری 

یررن دادنررار ررردن قررا ررالن را  نرروری اولرریر   رر رر  رره ررریر

  دیدند. 

سه دهره قر رح بره دسرترور خرمریر   و مشرارکرت هرمرگراب  

حرراسررمرران رررمرر رروری اسررالیم از هررر دو رررنررا ، هررزاران  

کرمرونریرسرت و آزادیرارواه و مرارالرظ ررمر روری اسررالیم 

برف ی  ماه مرارفریرانره اعردا  رردنرد، ارسرادرران برا 

 ولدوزر در  یرابرانر رای خراوران زیرر خراک مرارق  ررد و 

رررمرر رروری اسررالیم زنرردانرر ررا را برره ایررن طرر یررد از زنررداب  

سیاب خایل کرد! این قرترح عرا ، مرابرازایل داخریل قرترول 

آ ا ت  در رنگ ایران و عراق و  رای "اراک سرازی" 

زنرردانرر ررا و حررح یرر  ررر رره مسررررر رره هررزاران هررزار زنررداب  

سیاب و  رساندن رامعه  ود! سه دهره قر رح خراوران 

و   رود کره  ان ررمر روری اسرالیم   یابان نمنا  و مری 

ارررکرررر مررریرررکرررردنرررد، دور از چشرررم مررررد  مررریرررتررروانرررنرررد آررررار 

رنایت و کشتارران را در آن ا هن ران کرنرنرد. امرا دیرری 

ن ایید و خییل زود ایرن مرحرح  روسرط مررد  و خرانرواده 

رررانرر رراخررتررگرران کشررظ و برره گررورسررترران کررمررونرریررسررت هررا 

و  که قرار  ود مافیگراه آررار  منصوب رد.  یابان می 

ی حرراسررمرریرت اسررال  بررارررد،  رروسررط صرردهرا و  ررکررح گرریر

صدها خرانرواده ای کره در زیرر  ر ره هرای خراک بردنر رال 

برراقرریررمررانررده ارسرراد عررزیررزانشرران مرریرر ررشررتررنررد، امررنررون برره 

 و ا حاد م ارزاب    دیح رده است. از 
خ
محح هم ستا

آن سررال  ررا برره امررروز مرر ررارزه ای  رریرروقررفرره  رررای زنررده 

نگاهدارری   خراوران، ررانر راخرترگرانرا و آرزوی بره زیرر  

کشرررانررردن و بررره مرررحررراسرررمررره کشرررانررردن سرررازنررردنررران ایرررن 

هررررالرررروکرررراسررررت اسررررالیم در ررررر یرررران اسررررت. هررررر سررررال 

غرم اشرار قرداره  رنردان اسرالیم  مافیانه و آرکارا ع یر

خانواده ق  انیان و مرد  در این محح ارتمراع کررده و 

یرراد عررزیررزانشرران را گرررایم دارررترره انررد. خرراوران امررنررون 

آررررویرررتررر  ررررمررر ررروری اسرررالیم و نرررمررراد بررره مرررحررراسرررمررره  

کشررانرردن  ان رررمرر رروری اسررالیم و کرریررفررر خررواسررت 

مررررد   شرررنررره آزادی اسرررت. خررراوران اررراررررنررره آرررریرررح 

ررررمررر ررروری اسرررالیم اسرررت.  رررقرررالهرررای مرررذ ررروحرررانررره و 

هن انکاریرر ای ناریانه رم وری اسالیم  رای نم و گور  

یرررن مرررقررراطررر  ررررنرررایرررترررکررراری  کرررردن آررررار یرررا از  رررزرگررری 

رم وری اسرالیم ارایرده ای نرداررتره و نردارد. خراوران 

یررن سررنرردهررای رررنررایررا   اررا ررررررا و اررایرردار یررا از مرر رری 

رررمرر رروری اسررالیم اسررت کرره  ان رررمرر رروری اسررالیم 

 باید در مقابح آن ااسا و بارند. 

در رروخره هرای  ٦۶روانان و زنردانریراب  کره  راتسرتران 

اعرردامرر ررای رررمرر  و ررر ررانرره در دسررترره هررای صرردهررا و 

ده ا نفره با هیکرهای رکن ه رده به قتح رسیدنرد، 

ی هرمریر  حرکرومرت ارقرر  رریم رز ماالفت با رک گیر

و خرفرقران اسرالیم را نرداررترنرد. ایرنر را کرمرونریرسرت هرا و 

آزادیرراررواهرراب   ررودنررد کرره در راه مررقرراومررت در مررقررابررح 

ررری اسررررالیم  ر ی یرررر  حررررکررررومررررت ضررررد تش  رررررکررررح گرررریر

رررانرر رراخررتررنررد. خرراوران از مرررامررز و  ررنرراهررای مرر ررم، بررازگررو  

ی ررمر روری  کنرنرده مرقرطر  مر ر  از  راریرررررخ ررکرح گریر

 در مررقررابررح آن و گررورسررترران 
خ
اسررالیم ایررران و اهسررترراد 

هزاران هزار ران اخته عزیز و گررایم راه سروسریرالریرسرم 

ر آن  ر و آزادی اسررت. مرر ررارزه ای کرره ایررن عررزیرزان مرر ررش 

ده  ررر ادامرره دارد. یررادررران    ررودنررد، در ابررعررادی گسرری 

 گرایم باد! 

چررنررد سررال قرر ررح نررورررتررم، "دور نرریررسررت آن روزی کرره 

 ان رررررمرررر رررروری اسررررالیم برررره رررررر  کررررارنررررامرررره  ا  

ای  ررنررایررا  و نرنرر رریر  هررمره دوران حرراسررمرریرتررشرران برره   

سند". به نرظرر  آن روز تسریرار نرزدیرکری   اعمالشان میر

ب مرر رررارزا    رررده اسررت. رررمررر رروری اسررالیم زیررر   

ده و رن ا  ن وب  قدر مند بره ارایران عرمرر   گسی 

نزدی  رده است.  ان این نظا  ماروف اسرالیم و 

ای  همه رانیان و قا الن او همانند حمید نوری به   

 .  اعماران خواهند رسید 

 

ی زاده  رحمان حسی 

 ۸۰۳۸مرداد 

 

 

 کیفرخواست جانباختگان دهه شصت!

 قاتالن در دادگاه محکومیت!

ی زاده  رحمان حسی 

 



 
٧صفحه   ٩٢2شماره  اکترب    

 آزادی زن معیار آزادی جامعه است!

پیام تسلیت بمناسبت درگذشت رفیق خلیل احمدی )خلیل نوره(

 اعالمیه حزب حکمتیست 

 پیام تسلیت بمناسبت درگذشت رفیق خلیل احمدی )خلیل نوره(
 

با  اسظ اراوان مط   ردیم که راید خ یح احمدی مش ور به خ یح نوره، از کارگران کمونیست 

 را بدرود گفت.  ۸۰۳۸مرداد ماه  ۸۲روز 
خ
 در سنندج زند 

یظ و آزادیاواه و م ارز، کارگری کمونیست و آگاه، اردی محتوب و  راید خ یح انساب    

ی کرد. وی از رم ه کساب   دلسوز  ود و باا  از عمر  را در زندان ای رم وری اسالیم سی 

 ود که  حت رکن ه ردید قرار گرات. راید خ یح به دنیای مم و از  یعدال   و   عین و 

نا را ری معی    ود، راه حح را نه در ادامه اوضاع کنوب  ب ته در "دنیای سوسیالیسم" 

ا  زندان   زندگیا که  اریر
اه  ا  وانست  ال  کرد و در سال ای اایاب  رست و میکرد. او در ایی 

 و رکن ه  یمار  کرده  ود  ر آرمان ای خود  امید میکرد. 

ما اقدان راید خ یح احمدی، خ یح نوره را به خانواده و تستگان، به دوستان و همرزمان 

سال ای طو ب  ا  صمیمانه  س یت یم گومیم. یاد راید خ یح نوره در م ارزه کارگران  

 کمونیست و  ال   رای   هابك ی  رامعه آزاد سوسیالیس   زنده و گرایم است. 

 حکمتیست -حزب کمونیست کارگری

 ٢٤٢٢اوت  ١٢ -١٠٤١مرداد  ٢١

ي   نا به اطالعيه منتش  رده از رانب اومه له م سازمان اردستان حرزب مرمرونريرسرت اسرران ( ، دسرروز يركرشرنر ره، هرفرترم اگروسرت سرازمران  رحرت رهریی

ی رران، مروررب 
خ
 ق یلی بار دي ر با ممانعت از ورود راقاي اومه له به محرح ارعرالريرت و زنرد 

اده، در ادامه  رخوردهاي  ح چت أمیر  ا  شرنرا راهيم ع یر 

ی و اي اد اصطكاك رده اند. ما چنانكه در اطالعيه ق یلی اراره ارديم، امكانا  مراد   شركريرال  حرزب مرمرونريرسرت و ارومر ره مرترعر رد بره  رمرایمی 
 آا چ  

اده را مرررحررركرررو  ی اسرررت اررره سرررالررر ررراي مرررترررمرررادي در ايررر ررراد آن  رررال  اررررده انرررد. در هرررمررریر  راسرررترررا اقررردا  دسرررروز ررررنرررا  ا رررراهررريرررم عررر ررریر   انسرررانررر رررابی

روع خرود  رراي ادامره مراري ارعرالريرت رران  ی خرود  ررگشرتره و از هرمره امركرانرا  مش 
خ
و خواستار ان هستيم اه اوري اسرن رارقرا بره مرحرح ارعرالريرت و زنرد 

  رخوردار روند . . 

اده را و  ا  ارنرنرد و ررنرا  عر ریر 
ر أداما از همه احزاب و ر چانا  سيابی مسرول و انسان هاي ازادياواه مريرارواهريرم عر ريره اسرن اقردا  نرامسرو نره اعری 

ی به ر وه اي سالم وسيابی و متمدنانه حح و اصح نماسند. 
 نماسند، اه مشكال  ايما یر  را بدور از هر نوع  شنا اا چ  

 

 

 

 حکمتیست؛ –اطالعیه کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری 

 در باره ممانعت اعضای کومله به اردوگاه، توسط سازمان تحت مسئولیت ابراهیم علیزاده. 

 حكمتيست –كميته كردستان حزب كمونيست كارگري 

 (١٢٤١مرداد ١٧) ٤٤۲۲هشتم اگوست 



 
 

٨صفحه  ٩٢2شماره  اکترب    

 زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

 
 

 اعالمیه حزب حکمتیست 

 علیه اعمال فشار به خانواده های جانباختگان و زندانیان سیاسی! 

اضا   وده ای و کارگری و  قابح با نارضای   وسی   وده ای در رامعه ع یه ارقرر و ارالمرت و اخرترنراق  رم وری اسالیم  حت اشار روزاازون اعی 

دهرای خریرابراب  برا نر رولره   داده اسرت. خرانرواده هرای ررانر راخرترگران کره عرزیرزانشران در نریی
، اشارهای امنی   و بازداررتر را را گسری 

خ
 سیاب و ارهنا

مزدوران حکومت به خاک ااترادنرد کرو راه نر  آیرنرد و هرمریر  مرقراومرت و  رال   ررای روررن رردن حرقریرقرت و مرحراسرمره و مر رازا  ررنرایرترکراران برا 

بررازدارررترر ررای دسررترر ررمرر  و اایررت و آزار دسررتررگرراهرر ررای اطررالعرراب  و امررنرریرر   رژیررم رو رررو رررده اسررت. بررازدارررت و زنررداب  کررردن  ررعرردادی از مررادران 

، اعمال اشار به خانواده ها و بازماندنان هواهیمای اوکرای   که با ر ریر  مروررا سر راه بره قرترح رسریردنرد، گسری   اعرمرال ٩٨ران اختگان آبانماه 

 اشار و هرونده سازی  رای زندانیان سیاب از این رم ه اند. 

ین ااسر   رای سروا   و مرعر رال  گر یر رانر ریر کرارگرران و مررد  مرحررو  ایرران نردارد. یر  
رم وری اسالیم غرق در اساد و   ار و رنایت، کمی 

وی امرنریر   و     کروب اسرت. لرذا کرح نریر
رسرد گسری    و آماده انف ار را مقابح خود دارد و  رنر را رار کره بره مرظرز مرعریروب رران مریر

رامعه معی 

اطالعاب  و  کوب را  رای خفه کردن صدای حد خوار تسیا کرده است. این سیاست ها در رابك که عرنرا   ررورتسرت رژیرم در دادنراه هرای 

 اروها محکو  میشوند به خانواده های ران اختگان و زندانیان سیاب  یشی  است. 

  ریروقرفره عر ریره زنران در کروچره و خریرابران هرای ایرران در رر یران اسرت. حر راب و قروانریر  اسرالیم و آخرونرد 
خ
بموازا  این اقداما   کو  رانه رنا

بعنوان نمادهای راه یت و  ح ر اسالیم هر روز  یشی  از دیروز با ه رو  آنر   اسرالمریرسر   زنران و مرردان آزادیرارواه رو ررو مریرشرود و حرکرومرت 

اضرا  وسریر  زنران  ل و مردیر یرت اعری  مستاصح و رکست خورده از زنان در  ال   رای ای اد خام یزهابك  رای عقب نشی   لرفریط  برا هردف کرنری 

 است. 

اما نه سیاست  کوب و نه اصال  گنداب اسالیم محیل از اعراب با رامعه کنروب  ایرران دارد. نره  رکررار دهره ررصرت مرمرکرن اسرت و نره مررد  و 

حکومرت در وضرعریرت دهره ررصرت قررار دارنرد. آنر ره کره قرابرح رومریرت اسرت نره  ررس مررد  بر رتره وحشرت رژیرم از  نر روب  و بره براد راری   کرح 

 نیادهای حکومت اسالیم است. رسار  و رادیکالیسم در رامعه قویی  از آنست که   دیدهای حکوم   و بازدارت هرای دسرتر رمر  و هررونرده 

سازی ااسا و بارند. رنایت مشمول زمان نمیشود، لذا خانواده ران اختگان چ ار دهه گذرته بحد کو اه ن  آیند و در مرقرابرح  کرو ر رران برا 

د  مر  ر امت اهستاده اند و یم اهستند. این روند  ن ا با محاسمه  ان رم وری اسالیم و عام یر  رنایت در دادناه های منتاب و عاد نه و ع    

 میتواند به اایان منطق  خود  رسد.  

دهای مات ظ ع یه رمر روری اسرالیم گررایم مریردارد و هرمرراه و کرنرار خرانرواده هرای  -حزب کمونیست کارگری  حکمتیست یاد ران اختگان را در نیی

ی و مرحراسرمره  ان   رم وری اسالیم و دستر ریر
ران اختگان و زندانیان سیاب  رای اررای عدالت و رورن ردن حقیقت و در قد  اول  ن وب 

یت  ال  مریرکرنرد. حرمرایرت از خرانرواده هرای ایرن عرزیرزان و زنردانریران سریراب وبریرفره هرمره ررامرعره  رویرژه  رم وری اسالیم ب ر  رنایت ع یه تش 

وهابی است که  ال  دارند زندان و اعدا  و  روریزه کردن ا ای رامعه را همراه با رم وری اسالیم دان کنند.   نیر

 مرگ بر جمهوری اسالمی! 

 آزادی، برابری، حکومت کارگری!

 

 حکمتیست -حزب کمونیست کارگری ایران

 ٦٤٦٦جوالی  ٦٢ -١٠٤١مرداد  ٥



 

 نه به جنگهای ویرانگر سرمایه داری!
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اعالمیه کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری  

  حکمتیست در باره :  -

یورش وحشیانه ارتش ترکیه علیه مردم بی دفاع 

  در کردستان عراق

رو ی رژیم  کو  ر  رکیه یک ار دی ر با قتح عا  مرد   یدااع در کردستان عراق رنایت آا ید . این بار مرد  گردر ر دی ر نقاد  ۸۳روز گذرته چ اررن ه 

وهای    دولت  رکیه ردند .  عراق که  رای گذراندن  عطیال  به کردستان عراق مساار  کرده  ودند آماج حم ه درندانه نیر

خاک عراق هابی از  دولت رنایتکار اردوغان به   انه اعالیت   ک ک در کردستان عراق و همکاری باا  از دولت اق یم کردستان سال است که با ارظال باا

ێ “ به اایت وآزاد و کشتار مرد  بی دااع این منطقه دست یم زند . کشتار  ف یحگاه  نفر زخ   ۸۰نفر کشته و ۲، که در نتی ه آن  در نزدیا ر ر زاخو “ اه ره خ 

دازند .   است که مرد  بی دااع  رای ق دری و رقابت های منطقه ای دولت اردوغان باید  ی 
  ردند ،  اواب 

در کشورهای رژیم مر     رکیه که خود با بحران اقتصادی و  ناق ا  عدیده سیاب داخیل دست ب  ی ان است  رای منحرف کردن ااهان عمویم ، مارراروبی    

  همسایه رادر لوحه سیاست ای خود قرارداده است و آن را راه حح  رطرف کردن  ناق ا  خود یم داند . 

ه است ودر همسایه از قتیح ایران و عراق وروسیه  های  باا  از سیاست ای منطقه ای  رکیه در رقابت با دولت  عر  به مرد  بی دااع در سوریه وعراق ،  و غیر

  واق  ر یط به اعالیت ای   ک ک ندارد . 

 

 این سیاست ای رنایتکارانه هستند . دولت مرکزی عراق و حکومت اق یم کردستان که خود در همیر  رقا ت  اما در این میان 
ای منطقه ای مرد   ی ناه ق  اب 

ی  هستند  وان هی  ونه دااه را از مرد  ندارند .احزاب و ر یانا  متشکح در حکومت قویم  صال  ومناا  مذه ی عراق و اق یم کردستان هرکدا   نا به  -  

  دولت  رکیه های منطقه هستند و   میر  دلیح قادر ه هی  ونه انس ا  و دااه از مرد  خود وحفظ امنیت در مقابح  عرضا خود دن اله و واتسته یا از دولت

یم رانند هیچ  حکمرا ندارند و  رعک  خود عامح نا ام   وس ب آساها از مرد  هستند . متاسفانه  ا زمانیکه ر یانا  قویم و مذه ی و ناسیونالیست  ر مرد  

  امیدی به امنیت و آساها در عراق قابح انتظارنیست . 

ا  به حم ه درندانه اخیر  رکیه ،  ۳اما  ما  مقدرا  رامعه در دست حاسمان اعیل نیست 
 خود را دارند . در اعی 

خ
مرد  م ارز  وان و امکان دااع از امنیت وزند 

ا  دسته رم  نشان دادند که اقط با ا کا به خود یم  وانند درمقابح رژیم      ر  رکیه کو در بعض  از ر رهای عراق مرد  با به میدان آمدن خود و اعی 

یه با ااییر    رکباهستند . در ر ر های کرکوک ، ن ظ ،بظداد ، س یمانیه و برصه مرد  معی   با   م  خود در مقابح کنسولگری ویا ن ادهای م  ود به دولت 

 مقاما  و ن اد های دول   ردند . گسی   و سازمان دادن وسی  این اعی  
خ
 ن ا رار  ا  اضکشیدن هرچم  رکیه و  عطیح کردن  رخ  از این مرامز مورب دست اچا

    است که مرد  عراق و کردستان در مقابح  کو  ر ی ای دولت  رکیه هیا رو دارند . 

همه احزاب وبستگان ق  انیان  س یت یم گوید و از  حکمتیست ضمن محکو  کردن رنایت اخیر دولت  رکیه به خانواده  -کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری 

ده  شار ون ادهای آزادیاواه و  را ری ط ب در ایران وعراق انتظار دارد درمقابح این  عر  آرکار به ران و مال مرد   یدااع سامت ننشیند . با ا ا  گسی  واعی 

   وده های وسی  مرد  یم  وان در مقابح یور  سیستما ی  دولت رنایتکار اردوغان اهستاد و به آن خا مه داد . 

 

  کمیته کردستان ، حزب کمونیست کارگری _ حکمتیست

 ٢٤٢٢جوالی  ٢١
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 دبب  کمیته کردستان : صالح رسداری 
saleh.sardari@gmail.com 

 

یف زاده  روابط عموم کمیته کردستان: ابوبکر رسر
Abo_sh2228@hotmail.com 

یه کمیته کردستان    امتیی نش 

 حکمتیست است -حزب کمونیست کارگری ایران 

 رود!  که هر ماه ی  بار منتش  یم  

 

یه همایون گدازگر    د یر نش 

homayon_1954@yahoo.de 

 آزادی، برابری، حکومت کارگری


