
 آزادی، برابری، حکومت کارگری!                                     

 /http://www.october-online.com کارگران جهان متحد شوید  ! 

یه کمیته کردسـتان  حزب    حکمتیست  -کارگری  نشر

  ۰۷۲ا کتبر         
۰۲۰۲ژوئن ۰۹ -۹۹۹۹تبر  ۹دوشنبه   

 اعالمیه حزب حکمتیست 

کابوس حکومت اسالمی 

 !از تکرار آبانماه

سیاست اعدام زندانیان 

 سیاسی را شکست میدهیم!
ژوئن اعالم شد  هد   ٤٤تیر برابر با  ٤روز 

حکم اعد ام هد  زاد اادا هدیداهدا  

امیرحسین مرادی، هعید  تدیدیدید ی و 

ش گان آباادیدا   محی  رجبا، از بازداشت

توهط "دیوان عالا هشور" تدائدید  شد   

اهت. این ه  جوان ابددد ا در اهد د د  

توهظ قاضا صلواتا ب  اعد ام  ٨٩هال 

ژوئدن  ٤٧تیر برابر با  ٧محکوم ش ا . روز 

محی  رضا حبیدبدا رئدیدد دادگسدددری 

پدرواد    ٩ه  بدرای اص هان، اعالم هرد "

حدکدم  ٨٩و  ٨٩مربوط ب  اعدراضات هال 

روز  .االرض ثابت ش   اهدت" م س  فا

ژوئن دادگا  شدعدبد   ٥١خرداد برابر با  ٤٩

اد در از  ۲٤هی ری شهر اراک برای  ٥۰۱

هارگران شرهت پییااکاری آذرآب هد  در 

اجدیاع و راهپییایا در مرهز شدهدر اراک 

در هال گذشد  شرهت داشد د ، حدکدم 

زا ان و شالق و هار اجباری صدادر هدرد  

 اهت. 

ب ابال اا یار خبر حکم اع ام ه  جدوان 

اعالم ش  ه  "دیوان عالا هشور حکیا 

را تائی  اکرد  اهت"! هیی طدور هدارگدران 

اراک خبر می ه   ه  "دادگسدددری اراک 

حکم هدارگدران آذرآب را تدکدذیده هدرد  

اهت"! واقعیت ای ست هد  اعدالم خدبدر 

و آبدان  ٨٩اع ام زا اایان و اهرای دییا  

و هیی طور اعالم خبر حکم شدالق و  ٨٩

زا ان و بیگاری هارگران آگاهاا  اهت. بدا 

اعالم خبر هوا اژ میک    و اگر با واه د  

درخوری روبرو اش ا ، اجرا میک    و اگدر 

ب  این ادیی  رهی ا  ه  "هدزید د  دارد" 

م کر میشوا  تا اگوی   ه  عقه اشی دا 

هردا . در صورتا ه  هارگران آذرآب حکدم 

 دادگسدری و لیست اهاما 
۲صفحه   

 عبداله دارابی می پرسدازاکتبر

 یک سوال باالی سر پژاک؟ 

 

کردستان  ۸۵نگاهی موجز به رویدادهای تیر ماه 

 و تجارب آن
 

 

سنت مبارزات انقالبی در کردستان با اخاذی و 

  ترور سازمان پژاک بیگانه است
 همایون گدازگر

 بیانیه حزب کمونیست کارگری ایران حکمتیست

 نه به فقر، فالکت و بیکاری 

حرمت، معیشت و سالمت کلیه ساکنین ایران باید  

 !تضمین شود

۳صفحه   

۸صفحه   

۵صفحه   

۰۱صفحه   

۰۲صفحه   

 اعالمیه کمیته کردستان حزب حکمتیست در باره

عملیات نظامی  مشترک جمهوری اسالمی و رژیم 

 ترکیه در کردستان عراق

4و  2در صفحات   

دو اطالعیه خبری کمیته کردستان در رابطه با جانباختن فعاالن محیط زیست در 

 آتش سوزی مناطق جنگلی پاوه و در رابطه با پژاک 

 اسماعیل ویسی



 
۲صفحه  ۲۷۱شماره  اکتبر   

 مرگ بر جمهوری اسالمی ایران

هدددارگدددران را دیددد   ااددد . 

دادگسدری زیدر فشدار افدکدار 

عیوما و واه   ها "تکدذیده 

میک  " هیاادطدور هد  "دیدوان 

عالا هشور" تائی  حکم اع ام 

 ه  جوان را "تکذیه میک  "! 

جددیددهددوری اهددالمددا بدد ون 

هرهوب و اع ام قابل تدعدرید  

ایست. بد ادبدال شدور  در 

زا ااها رئیسا جدالد دهدددور 

اجرای هریع حدکدم زاد اادیدان 

عادی ه  ب  اعد ام مدحدکدوم 

ش   بودا  را داد. ه ف ای بود 

ه  هم از زاد اادیدان هدر بد  

شور  برداشد  زهدر ششدم 

بگیرا  و هم جامدعد  در حدال 

اا یار را هد  مدوقدددال بد لدیدل 

بییاری هرواا مح ودیدت دارد، 

بدرهاا  . ه ف احکام شدالق 

و بیگاری و زا ان برای هارگران 

معدددرض هداهدرا هدرهدوب و 

تحقیر طبق  هارگر اهدت امدا 

ااعدکداو وحشدت حدکدومدت 

اهدالمدا هددرمداید  داران از 

پددااسدیدل عدادیدم اعدددراض 

هارگری و خیدز  مدیدلدیدوادا 

هارگران و گدرهد دگدان اهدت. 

هیاهت هر ب  ایست هدردن 

و  ٨٩اهرای ج بد  دیدیدا  

، ش  بصورت قدددل زیدر ٨٩آبان 

شک ی  و اا اخدن پیکر آاها در 

آبها و ج گلها و بیابداادهدا، شد  

قدلهای پد دهداادا و صدحد د  

هازی شد  ، شد  اعد ام در 

زا ان، تالشا بدیدهدود  بدرای 

جلوگیری از شعدلد  ور شد ن 

مددیدد د آتدد  زیددر خدداهسدددددر 

 آباایا  اهت. 

هابوو تکرار و ادامد  آبداادیدا  

هددل تدداریددکدد دداادد  هددای  ٨٩

جدددیدددهدددوری اهدددالمدددا را 

دراددوردیدد   و هددر روز هددران 

حکومدا در اید دیدورد هد دن 

میگوی  . ای ها حددا وحشدت 

دارا  آمار قدربداادیدان و مدکدان 

زا اایان را اعالم ه د د . مدردم 

آزادی وا  و طبق  هدارگدر قدددل 

 ٥١۰۰ج ایددکدارااد  بدید  از 

جوان و هودک و هارگر مبدارز و 

دهدگیری هزاران معدرض ا در 

را فرامو  اییدکد د د . تدردید  

اک ی  ه  ای دبدار آتد  خشدم 

طبقاتا بیثاب  آتشد دشداادا 

عایم ه  هل پیکدر مد دحدوو 

حکومت اهالمدا را خدواهد  

هوزاا ، فوران میک  . هدابدوو 

شیا واقعا اهت، اما را  حل 

تان پدو  اهدت. جدامدعد  بدا 

قرباایان بیشیار فقر و فدالهدت 

و بییاری و بیکاری و ت اوم این 

هیاهدها، هدیدر راهدا جدز 

دوبار  برخاهدن بدروید  بداز 

ایست. تا آاوقت مدثدل تد دم 

ششم از زا اایان و اهرایدیدان 

دفاع خواهیم هرد و حدکدومدت 

اهددالمددا را از هددر حددرهددت 

احیقاا  و ج ایدکاراا  پشییان 

خواهیم هدرد. آبداادیدا  ادامد  

دارد. هلی  زا اایان هدیداهدا 

ب ون قید  و شدرط بداید  آزاد 

 شوا . 

 مرگ بر جمهوری اسالمی!

آزادی، برابرری، کرمرومر  

 کارگری!

زنررربا بررراد جرررمرررهررروری 

 سوسیالیستی!

کزب کمونیسر  کرارگرری 

 کممتیس  -ایران

 ٤۰٤۰ ژوئن ٤٩ – ٥۹٨٨ تیر ٩

 اعالمیه حزب حکمتیست 

کابوس حکومت اسالمی از تکرار 

 !آبانماه

سیاست اعدام زندانیان سیاسی را شکست 

 میدهیم!

 مرکزخبری کمیته کردستان حزب حکمتیست

جانباختن سه جوان در آتش سوزی 

 جنگل در منطقه پاوه
در ش   روز اخیربر اثر آت  هوزی و با ش ت آن ازبام اد امدروز  

در م اطق ح اهت ش    بوزین و مرخیل شهر پداو  بدید  از 

هکدار از مراتع و ج گلهای این م طق  در اتد  هدوخددد   ٧۰۰

ژوئن در جریدان مدهدارایدن اتد   ٤٩اهت . عصر امروزیکش ب  

هوزی ،م دار خ  ااا ه  گو و عضدو هدیدمدت مدوهدد  " 

اایین زیست محیطا ژیوای" و دو تن دیگر ازفدعداالن مدحدیدط 

زیست  ب  اهاما  بالل امی ا و یاهین هرییا جان خدود را 

از دهت داد  وه   تن دیگر ب  اهاما عارف خ ادی و جییدل 

عب ی و هوران محی ی ه گام اط اء حریق دشار هدوخدددگدا 

ش ی  ش   اا .مردم شهر پاو  ه گام ب رق  جااباخددگدان ایدن 

 حادث  دل را  تییع بزرگا بر پا هردا .

هیید  هردهدان حزب حکیدیست ضدیدن تسدلدیدت و اهدهدار 

هی ردی عییق  با خااواد  ، دوهدان و بسدگان ایدن عدزیدزان  

،ااهارآم ی و با مسمولیدا دولت در مقابل   با بحرااها و آت  

هوزیها راعامل جااباخدن ایدن جدواادان و دهدهدا جداادبداخددد  

دیگردرحوادث مشاب  در هالهای قبل ما داا   . در شدرایدط 

بحرااا امروز ایران ب  دلیل ااهارام ی و القی ی دولدت و عد م 

مسمولیت پذیری در قبال جان و هالمت مردم و حد داهدت از 

محیط زیست ،مردم و فعالین ااشارا  خود را هازمان ده   وبد  

مقابل  باحوادث پی  آم   بپردازا  و در این را  جان خدود را از 

 دهت ده  . 

 مرگ بر جیهوری اهالما

 کممتیس  -کمیته کردستان کزب کمونیس  کارگری 

   ۸۲۸۲ژوپن  ۸۲

 
 



زاد  اکتبر: شرا پژاک )هازمان حیددات آ

هددردهدددددانی،در ایددن شددرایددط حسدداو 

اجدیاعا ایران، ب  ع وان ت ها -هیاها 

جریان ااهیواالیست میدواا   آزادااد  در  

م اطق مرزی و روهدا هدای هدردهدددان 

ایران رفت و آم  داشدد  بداشد ، اخداذی 

ه   و در مواردی هاهبکار و افراد ااراضا 

و معدرض  ب ود را  ب  قدل برهاا ،  ولا 

صرف رفت و آم  در هیین م اطق،  برای 

دیگراحزاب وجریااات اپوزیسیدون ایدراادا 

توهط جیهوری اهالما می وع و غدیدر 

مددیدداز مددحددسددوب  شددود، ایددن ورود و 

خدروجددهددای  آزاد و مدیدد ددوع  از هددیددا 

 هرششی  میگیرد؟ 

ز هددر شددیددز عبباله دارابری قددبددل ا  :

اشاا  قوی معامدلد  و بد د و بسدت بدا 

جیهدوری اهدالمدا و دم و دهدددگدا  

اااما مسدقر این رژیم هرهوبگر در این 

م اطق اهت. ورود  و خروج آزاد و می وع  

در یک جغرافیای معین، توأم و م طبق بدا 

م افع و شرایط خاص هر دور  ای هیوار  

یک اصل خ ش  ااپذیر  ااام  هدرمداید   

داری حاهم و جیهوری اهالما بدود  و 

هست. جهت اطالع اسل جدوان امدروز، 

در آهداا  تحییل جیهوری اهالمدا بدر 

گرد  مردم ایران و هردهدان در هالدهدای 

شیسا، هیین م داطدق ٥۹  ١٩و  ٥۹١٧

جوالن گا  امروز پژاک، محل تاخت و تداز 

افراد مسلح مذهبا مرتیع احی  م ددا 

زاد  ،  قدیداد  مدوقدت )پدارت دمدکدرات 

هددردهدددددان عددراق آادد ور ی و مددالددکددان 

مرتیعا بود ه   قص  داشد   با تدیدرهدز 

-ایرو در روهدددای دزلدا بدیدن مدریدوان

اورامان ، و اهدقرار در محل هاواک رژیم 

قبلا شا ، بد  شدهدر و روهدددا هدای 

مریوان حیل  ه    و آارا از دهت مردم و 

شورا های ااقالبا شهر و مدحدالت هد  

هاخد  و پرداخد  دهت خودشدان بدود، 

در آورا  و ب ی وهیل  زیر شدر حداهدیدیدت 

رژیم ب  زا گا ااگلا و خ دت بدار خدود 

ادام  ده  ، ولدا شدکدسدت خدورداد . 

م  عت رژیم جیهوری اهدالمدا، در آن 

زمان آاطور اییاب مدیدکدرد هد  آن زمدان 

ش ان ایروهای مرتیعا در آن مد داطدق 

مسدقر باش  . امروز ادیدز مد دافدع رژیدم 

آاطور اییاب ما ه   ه  ب  هیک شاخد  

های تاز  تری از ملیون ومذهبیون جد ید  

و  هه   هار شهل هال ، بقای  فدرهدود  

و ایی  جاا  را  بدرای شد د  صدبداحدا 

دیگردر م طق  ح ظ ایای .  ذها خدیدال 

باطل!! از جریاااتا ه   قص  داراد  بد ون 

درو عبرت گرفدن از تاریخ گذشددد ، بداز 

ب  درک و شعور و پدددااسدیدل و تدیدارب  

واقعا  شهل هال  مدردمدا هد   خدود 

جیهوری اهالما را ب  شال  هشدید   

اا ،  بازی ه    و ب  آن وقعا ا هد د   و 

اسبت ب  آن با اعد دا و بدا اهدیدیدت 

باش  . بای  این را دااسدت هد   اادزجدار 

مردم  از آاچ  ه   امدروز در ادوار مدرزی 

هردهدان ما گذرد بدیدراتده فدرا تدر و 

عییق تر از گذشد  اهت.  شون  میبی    

مبارز  طبقداتدا در ایدران عدروج هدرد ،  

هارگر آگا  و مردم آزاد ی دوا  در صدحد د  

اددبددرد عددلدد ددا حضددور دارادد  و دیددگددر  

ایی واه   و ایا پذیرا  بار دیدگدر  زیدر 

 -بارهیر اوع هدم و اهدثیاری ه  مدلدا

مذهبا ها برایشان پیچی   اا  بدرواد  و 

ب  آن تن در ده  .  پدژاک، در تد داهده 

قوای امدروز بدیدن مدردم و  جدیدهدوری 

اهالما از یکسو،و هدزیدیدت بد دشدا 

دیگر از ااهیواالیسم هرد از هوی دیدگدر، 

فرصت را غ ییت شیرد   تدا بدا آمد  و 

رفت مدکا ب  اغیاض هپا  پداهد اران، 

ازد رژیم جا پایا برای  خود دهدت و پدا 

ه  . امروز از شیال تا ج وب هدردهدددان 

ب  صورت مسدیر دهت بد  هدار هدایدا 

میزا  ه  از اار مردم معدرض غیر قدابدل 

هضم اهت. پژاک با حضور خود در  بداج 

گیری و هراا  گدرفدددن  از هدولدبدران و 

هاهبکاران هردهدان  ایران و عراق، هدر 

بار میوز احزاب  حاهم اقلیم )هریمی ، را 

برخ مردم میکش  و ب  هیک و یاری آادهدا 

این ب   از هارگران و زحیدکشان را  بد  

باج دها ااشار میک  .اما غدافدل از آاد د  

ه ، هر حزب و جریااا هد  حدق مدردم 

 زحیدک  را لگ  مال ه  ،از هولبران 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هراا  بگیرد،  مردم ااراضا از خدود  را  

ته ی  یا ب  گلول  بب  د، اد  تد دهدا حدزب 

ایست،  گردا  بگیر اهت و بای  تیام قد  

 افشا شود. مردم هردهدان ایران ب وبا 

ب  این امر واق    هد ، رژیدم جدیدهدوری 

اهالما از هی  اق امات ریدز و درشدت 

این گرو  مطلع ااد ،از ادزدیدک حضدور و 

اعیال اامربوط شان را ااار  میک د ، امدا 

در  برابر مردم ااراضا و معدرض در ایدن 

زمی د ، بد  ایدن ادوع حضدور جدریداادات 

ااهیواالیست هر دم آماد  هیدکداری در 

امروز و فردای تحوالت برای مدقدابدلد  بدا 

رادیکالیسم و حق طلبا مردم ادیدازمد د  

اهت و خود را ب  هوش  علا شپ زد   و 

 ٤۰ب  هبک و هیاق حاهییت بیشدر ار 

هال   خود، از پاهخ دادن ب  مدردم هدر 

باز میزا  و خود را بد  هسدا بد هدکدار 

ایی اا  شون  هار این اوع احزاب ب  اد دع 

ا  اهت ا   ب  ضرر.  این روا ، ت ها بد  

عیلکرد یکسال اخیر پژاک در این م طقد  

بر اییگردد. تأثیرات  تدغدیدیدر و تدحدوالت  

مبارز  طبقاتا  دو هال اخدیدر جدامدعد  

ایددران و هددردهدددددان،  هددل احددزاب 

ااهیواالیست را مضطرب هرد ، و اشدان 

ما ده   ه  قاشق شان بد  تد  دید   

خورد  و فریاد حق طلبا را  از عیق بد  

هطح هشاا  ،  و  تدا حد ودی مدید ان 

احددزاب بددورژوا  گددویددااجددحدداف و  زور 

ااهیواالیست و قوم پدرهدت هدرد را در 

 هی  جای هردهدان  ت   

 
۳صفحه  ۸۷۲شمارا  اکتبر   

 نه قومی،  نه مذهبی ، زنده باد هویت انسانی

 عبداله دارابی می پرسدازاکتبر

 یک سوال باالی سر پژاک؟ 

۴صفحه   



هرد  ، واز این پد اجاز  ایی ه    تحت اام هوردایدا، مورد هلم و هدم و اخاذی  هردن  قرار بگیرا  و آارا بپذیرا .  عدید دا مدثدل  

هایر مردم دیگر م اطق در هراهر ایران، ه  هر هوزاا ب  هیر ب   و ج احا از رژیم اعدیاد ا ارا  و برای ب  زیر هشی ن آاهدا 

 لحا  شیاری ما ه   .

امروز  هر هد و هر جریااا  ب واه   حرف واقعا و اول را بزا ،  و ب واه  هدم و اهدثیار و فقر و فالهت را از هر خود و جامع  

بر دارد، بای  ب  اصلا ترین طبق  جامع )طبق  هارگری فکر و فوهوو ه   ،ا   هرمای  داری اهدثیارگر و حکدومدددهدای آدمدکد  و 

دیکداتور شان. بای  از م ار خواهت طبق  هارگر و مردم آزادی وا  ایران و هردهدان، ب  جامع  اگا  هرد و اهدثیار و فقر و هدددم و 

مذهبا امدحان پد داد ،  هد  -ت گ هدا  را از بین ببرد ا  با " هر دادن شعارهای  تو خالا "خلق گرایان و وطن پرهدان "ملا

ص  ها هال  شاا  ب  شاا  هی یگرباحاهییت اهدثیار گراا  شان زا گا را از مردم زحیدک  و تها دهت گرفد  و  هدراادیدام 

هار را بیایا رهاا   اا  ه ،  ام یت و معیشت را از مردم هله ه    . محل زیست و اهدراحت مردم و  رفا  و ام یت و آهداید  

 هزار تومان.   ١۰تا  ۹۰و خواب آاها  را ب  گور های ه    ش   و پشت بام ها حوال  می ه   آاهم با اجار  بهای شباا  

طا ها هال اخیر مردم بیایا رهی   اا  ه  زا گا زیر پرشم احزاب بورژواااهیواالیست هرد هم از جیل  در هردهدان عراق ، 

بیراته  ب  تر از آن میب    ه   قبال، تصور  میرفت.  شون احزاب  و گرو  های  بورژواااهیواالیست هرد هم عین بقید  دولدددهدای 

هیسای   دور و بر، امدحان پد داد   هسد   و شیزی غیراز تباها  و اابسامااا برای مردم  زحیددکد  و تدهدا دهدت بداقدا 

اگذاشد  اا ،  و هیر  روزا  امی ی برای زیسدن زیر شدر و حاهییت ای ها هم  برای مردم هرد باقا ایاا   اهدت. پدژاک و دیدگدر 

جریااات ااهیواالیست شیزی جز ااام ا و تباها را برای مردم ب  ارمغان اییاورا . اق امات تروریسدا اخدیدر و اداامد دا هد  در 

م اطق آم  و رفت توهط پژاک ب  وجود آم   ت ها ایوا  های اولی  ای اهت ه  مردم با ششم خود آن را ما بی د د . و در پدایدان 

باردیگر یادآوری میک م این هوال مردم باالی هر پژاک در گشت و گذار اهت  ه  شگوا  آزاداا  و با دردهر در مد داطدق تدحدت 

ه درل و هرهوبگری ارت  و هپا  پاه اران جیهوری اهالما در آم  و رفت ومشغول قدل، اخاذی و زورگویا علی  مردم اهدت؟ 

 ب  این هموال بای  پاهخ هرراهت و ش اف ب ه  !

 عب ال  دارابا

٤٨-۰٤-٩۰٤۰   

 
4صفحه  ۸۷۲شمارا  اکتبر   

 کارگر به پا خیز برای رفع تبعیض

 عبداله دارابی می پرسدازاکتبر

 یک سوال باالی سر پژاک؟ 

  مرکز خبری کمیته کردستان حزب حکمتیست

ب ا ب  خبری ه  از روهدای دری در م طق  مریوان ب هت ما رهی   اهت ، شه دهم خرداد ما  در ایدن روهددا فدردی بد  اهدم 

ایوب احی ی هشد  ما شود . تال  مردم روهدا برای یافدن فرد ما واا ب  اهم امین ویسا در ارتباط با این قددل در روزهدای 

خرداد و شهار روز بع  از این واقع  افراد مسلح پژاک )حزب حیات هردهدانی هیدرا   ٥۲اما در غروب روز  ۰اول ب  جایا ایا ره  

اعالم ما ه    ه  قدل ایوب احی ی هار آاها ابود  و هیچ یدن امیدن ویدسا در ایدن  امین ویسا وارد روهدای دری ما شوا  و 

افرادمسلح پژاک هم ش ین اعالم ما ه    ،از آایا ه  بد  اهدالم وقدرآن عقید   داراد  خاضدرا  در  ج ایت دهت ا اشد  اهت . 

مسی  آبادی برای مردم روهدا هوگ   یاد ه    ه  آاها ش ین هاری اکرد  اا  . مردم عصبااا ه  از رابط  امین ویسا و هیدسر 

افرادمسلح پژاک اعدراض ما ه  د  هد  م یدر بد  درگدیری  ایوب احی ی مطلع بود  اا  ب اطر پشدیبااا پژاک از امین ویسا ب  

درادیید   ۰. افراد مسلح مردم را ته ی  ما ه    در صورت ازدیک شد ن بطدرف آاهاشدلیک خواه د  هدرد ل اا با آاها ما شود 

تیر هوایا میبور ب  ترک رو هدا ما شوا  و امین ویسا را هم هیرا  خود ما برا  . از آن زمان تداه ون  افراد مسلح با شلیک 

م  ا ش   و هسا از محدل اقامدت او اطالعدا اد ارد .  امین ویسا ه  فردی ب  اام و اامحبوب در میان مردم م طق  اهت ، 

 ۰مردم م طق  از پ ا  دادن افراد پژاک ب  امین ویسا ه  ما ون ب  قدل ایوب احی ی اهت عصبااا و معدرض   

 

 حکیدیست  -هیید  هردهدان حزب هیوایست هارگری ایران 

 ٤۰٤۰ژوپن  ٤۲



در ایران بدرعدلدید  رژیدم  ۲٧ااقالب هال 

هلط دا پهلوی، ااقالبا آزادید دواهدااد  

وحق طلباا  بود. ااقالبا برای دهدیابا 

ب  آزادی، رفا  و آهای  از هر لحاه بدود. 

ه ف اهاها تود  های مردم شدرهدت 

ه     وااقالبدیدون دهدددیدابدا و ایدیداد 

زا گا ای بهدر بود. طبق  هارگر درااقالب 

ادقد  اهداهدا در هداقدط هدردن  ۲٧

اهدب اد هلط دا پهلدوی داشدت. امدا، 

مع ا اکردن م هوم هراگواا ااقالبا و 

ع م وجود حزب هیوایسدا هدارگدری و 

هیاهت روشن و مش ص هیوایسدددا 

هارگری در هد ایدت و رهدبدری مدبدارزات 

طبق  هارگرو ج بشهای آزادی دواهدااد  و 

حق طلباا  اجدیاعا دخدیدل در جدریدان 

، مدعدضدل ۲٧خیز  ااقالبا و تود  ای 

اهاها بود. ج ب  صرفا ض  اهددبد ادی 

اجدیداعدا  -و وجود تعلق خاطر هیاها

جریااات بد  اصدطدالپ شدپ بد  اهدالم 

ااقالبا؟! حیایت دولدهای غربا ب  قص  

جلوگیری از بق رت رهی ن شدپ، هداری 

هرد، ض  ااقالب اهالمدا را بدر شدااد  

های ه ت تود  ایسدا، و جبه  ملا و 

مذهبا ض  غدربدگدرائدا   –فره   ملا 

بددقدد رت رهدداادد   شددود. ضدد  ااددقددالب 

اهالما در اهاو ماموریت و وهدید د  

ا  هرهدوب اادقدالب آزادید دواهدااد  و 

عد الددت طددلددبدداادد  مددردم و بشددکددسددت 

 هشاا ن آن بود.

در جددریددان خددیددز  تددود  هددای مددردم 

در جددامددعدد  هددردهدددددان  ۲٧درااددقددالب 

ایروهای شپ و هیوایست و آزادید دوا  ، 

اقد  اهداهدا و رهدبدری هد د د   را 

داشد  . جریان ارتیاع اهالمدا تسد دن 

"مکده قرآن م دا زاد  و تشیع طدرفد ار 

خیی ا " در حاشی  قرار داشد  . حضدور 

ملیوو ایروهای شپ وهیوایسدت پدد 

از هراگواا اهدب اد هلط دا و فدقد ان 

پایگا  اجدیاعا جریان اهالما تداز  بد  

ق رت رهی   در ایدران یدکدا از عدوامدل 

وجود آزادیهای با قی  و شرط هیاهدا 

در هردهدددان بدود. عدیدلدرغدم تدیدامدا 

مذهبا در هیمت  -تالشهای ارتیاع ملا

" هل ج ب  بورژوا ااهیواالیسدددا هدرد 

در قاله حزب دموهرات هردهدان ایران و 

جریان م دددا زاد  ، بدرای زد و بد د ، 

معامل  هردن و ب  هاز  رهی ن با رژیم 

اددوپددای اهددالمددا " جددامددعدد  بدد اددبددال 

هیاهدهای شپ و آزادی واهاا  هیت و 

 -هو پی ا هرد  و عیال، ااد اب هیاهدا

اجدیاعا را مابین ج ب  آزادی واهاا  و 

مذهبا، هدرد  بدود. هدوهدا از  -قوما

اه اد غیر قابل ااکار در رابط  با شدرایدط 

اجدیاعا و امد دیدددا آن روز  -هیاها

جامع  هردهدان ثابت مدیدکد د د  هد  بدر 

هراهر هردهدان فضای آزاد هیاها و 

ام یت و آهاید  حداهدم بدود و احدزاب 

هیاها در آزادی بدا قدید  و شدرط 

فعالیت ما هردا . جامع  توهط شوراها 

و ارگداادهدای مدردمدا ادار  مدا شد . 

برابدری  -آزادی“ م اهیم و مطالباتا شون 

و آزادی بددا قددیدد  و شددرط فددعددالددیددت 

هیاها، بیان و تدامدیدن بدیدید  هدای 

اجدیاعا، بیکاری، درمااا مدطدرپ و در 

 .هرلوح  خواهد  های مردم بود

وضدعدیدت فدوق بددرای رژیدم هدیداهددا 

اهالما هد  مدامدوریدت اهداهدا ا  

هرهوب ااقالب و مطالبات آزادی واهاا  و 

ع الت طلباا  مردم بود، غیر قابل قدبدول 

وغیر تحیل بود. مرهز ثقل این وضعیت در 

ت اوم و در دفاع از دهداوردهای اادقدالب، 

عیال جامع  هردهدان و شهدر هد د د ج 

بود. ب  هیین خاطر در جریدان رقدابدت و 

درگیری مسلدحدااد  مدابدیدن دو جدریدان 

ارتددیدداعددا طددرفدد اران مدد دددددا زاد  و “ 

در شدهدر هد د د ج حدکدومدت ”  ص  ری 

اهدددالمدددا بدددرای هدددرهدددوب فضدددای 

آزادی واهاا  ، فرصت را غ ییت شدیدرد  

و توهط ارت  غسل تعدیدید  اهدالمدا 

داد  ش  ، شهره   ج ب  توپ و خیپار  

را بدا  ۲٩بسد  ش  و واقع  اوروز خواین 

هشدار و زخیا هردن ص ها ا ر ب  مردم 

 شهر ه   ج تحییل هردا .

 !کردستان سنگر انقالب

در جامع  هردهدددان جدو و فضدای آزاد 

اجدیاعا ب  مع ا واقدعدا و  -هیاها

ااقالبا حاهم بود  عیال ااقالبا ه  رژیم 

هلط دا پهلوی را هراگون هرد  بود بدا 

ایروی هارگران و زحیدکشان و تود  هدای 

مردم آزادی دوا  و هدکدوالر و اادقدالبدا 

هردهدان ا  ت ها هیچ ان ادامد  داشدت 

بلک  روز ب  روز بیشدر بسط و گسدددر  

ما   ٧در آای ت هوتا  اهایدا  .پی ا ما هرد

پد از هراگون ش ن اهدب اد شداهدا، 

مردم م اطق دیگر ایران ب صوص تهران و 

شهرهای بزرگ، از آاچد  در هدردهدددان 

میگذشت هم و بدید  مدطدلدع شد اد . 

فضای آزاد و ااقالبا در هردهدان شد دان 

میان مردم آزادی وا  و ااقالبدا هدراهدر 

ایران ااعکاو پی ا هدرد  بدود هد  عدیدال 

را  ۲٧ت اوم خواهد  هایشان در ااقالب 

در جامع  هردهدان می ی ا ، و هردهددان 

لقه گرفد  بود. عیال و ”  ه گر ااقالب ”  

 !بحق هم ش ین بود

ش ین وضعیدا برای هل ارتیاع اهالمدا 

حاهم ب  هرهردگا خیی دا و" ارتدیداع 

مذهبا بویژ  جریان م دا زاد ،  -قوما

مکده قرآن "  قدابدل تدحدیدل ادبدود و از 

 -هددرایددت ایددن فضددای آزاد هددیدداهددا

اجدیاعا و مقاومت ااقالبا و تدود  ای 

ب  هراهر ایران وحشت داشد د . بدرای 

ب  شکست هشااید ن و هدرهدوب ایدن 

فضای ااقالبا از هدیدچدگدواد  تدالدشدا 

خودداری اکردا . را  ااد اخدددن جد د  و 

درگیری و لشگر هشا و مسدلدح هدردن 

مرتیعین فمودال در مد داطدق مد دددلد ، 

جریااات مذهبا و لیپن های اهدالمدا 

پاه ار و عوامل م دا زاد  در هدراهدر 

هردهدان بدویدژ  در شدهدرهدای پداو  و 

اورامااات، مد دطدقد  دیدوااد ر ، شدیدال 

تیر  ۸۲واقع  هردهدان، اق  ، و مریوان و 

مریوان اهت هد ، ادقدطد  عدطد دا  ۸۲

تاری دا در جد دبد  آزادید دواهدااد  در 

از ادایج هیاهدهای هردهدان، میباش  . 

 تحییلا ض  ااقالب 

 
۸صفحه  ۸۷۲شمارا  اکتبر   

 ایجاد تشکلهای مستقل کارگری حق مسلم کارگران است!

۶صفحه   

 کردستان و تجارب آن ۸۵نگاهی موجز به رویدادهای تیر ماه 
 اسماعیل ویسی



 اهالما در هردهدان بود.

مریوان، واقعه ای  ۸۲تیر ماا  ۸۲روز 

 اجتماعی  -تاریخی

فضای ملدهه جامعد  هدردهدددان آمداد  

اا یار بود، شدهدرهدای هدردهدددان و از 

جیل  مریوان تدوهدط شدورای مد ددد ده 

 ۲٩تیر ما   ٤۹مردم ادار  میش .  در روز 

مردم شهر ب ا بر تصییم شورای شهرهد  

خواهان تعطیلا مدقدرهدپدا  پداهد اران 

بودا ،  دهت ب  راهپییائدا مسدالدیدت 

آمیز زدا . مزدوران محدلدا و پداهد اران 

مسدقردر مقرشان، تااهرات مسدالدیدت 

آمیز مردم را بد  گدلدولد  مدیدبد د اد  وبدا 

تیراا ازی فضای شهررا مدش ج میکد د د . 

در اهایت معدرضین ب  مقرهپدا  حدیدلد  

میک    و در ادام  درگیری ش  ین اد در از 

مددزدوران هشددددد  و مددقددر بدد  تصددرف 

آزادی واهان در میای . مدعاقده آن ارتد  

مسدقر در پادگان تال  ما ه   ب  شهر 

حیل  هرد  و آادرا تصدرف هد د د  هد  بدا 

مقاومت مسلحاا  ایروهای اادقدالبدا و 

تدود  ای مددردم و حددیددایددت هدداهدد ددیددن 

روهداهای حوم  شدهدر مدریدوان، روبدرو 

بدرای  شورای شهرمیگرداد . اداشدارا 

جلوگیری از هشدار مردم و حیدلد  ارتد  

ب  شهر، تصییم میگیرد بع وان اعدددراض 

عدراق  -شهر را ت لی  و بطرف مرز ایدران

هو  ه   ، شهر ت لی  میشدود و واقدعد  

  .بوقوع میپیوا د کوچ مردم مریوانتاری ا 

اجدیاعا ه  بالفاصل   -واقع  ای تاری ا

مورد حیایت مردم شهرهای هدردهدددان 

قرار گرفت و هزاران هدزار اد در از مدردم 

شهرهای ه   ج، هقز و باا  در حیایت 

ازاین اعدراض یکپارش  و تدارید دا مدردم 

بطرف شهر مریوان و ب  ه ف پیوهدن ب  

آاان دهت ب  راهدپدیدیدائدا زداد . ایدن 

حرهت تاری ا شکل دیگری از مدقداومدت 

تود  ای را در برابر هرهوبگران اهالما و 

مذهبا در هردهدان، هد   -ارتیاع قوما

تال  میکردا  در راهدای هدیداهدددهدای 

ارتیاع حاهم پی  بدرواد ،  در دفداع از 

ااسااا و اجدددیداعدا  -حقوق هیاها

شان با موفقیت ب  ادیداید  گدذاشددد ، 

 -ش . ت اوم روا  ش ین اوضاع هدیداهدا

مبارزاتا در ابعاد اجدددیداعدا ، ارتدیداع 

اهالما حاهم را هراهان ایدود  بدود و 

 ۸۲روز اهایدا آادان را واداشدت هد  در 

با فرمان کمله خمیرنری  ۸۲۸۲مرداد 

و اعالم جنگ علیه مردم آزادیخواا و 

بپاخاسته کردستان یک عرصه مرهر  

 را به خرا  و خرون ۸۷تباوم انقالب 

. این ج   و حیل  وحشیاا  عیال بکش  

عدلدید   ۲٧ج   هدرهدوبدگدران اادقدالب 

م افعان دهداوردهای هیان ااقدالب بدود 

تا بدواا   آخرین ه گرهدای بدازمدااد   از 

را هرهوب و تس یدر هد د د  .   ۲٧ااقالب 

اهایدا از این حیل  اقط  عطد  و آغدازی 

در جهت تحقق اهدراتدژی هدیداهدا و 

اجدیاعا هد  هدیدوار  -اه اف هیاها

 .ه     تثبیت حاهییت هیاها ا ، بود

ما تواا  یاد هرد.اعالن ج   و یدورشدا 

ه  بدا مدقداومدت مسدلدحدااد  در ابدعداد 

اجدیاعا و تود  ای روبرو گردی  و بعد  از 

ما  ایروهای هرهدوبدگدر اهدالمدا بدا  ۹

شکست م دضحاا  ای روبرو گردید اد  و 

بدا  ٥۹۲٩آبان مدا   ٤۱خیی ا ااشارا در 

و هراپدا ”  تقی   ”  ص ور پیام عاجزاا  پر از

عدیدال ”  برادران هرد ”  ریاهاراا  خطاب ب  

شکست موقت را برای خری ن وقت و بداز 

هازی ایروهای هرهوبگر  بپذیرد و بد  

 آن اذعان ه  

 تجربه عملی که بایب بمار بس 

بای  تاهی  هرد ه  تیاما آن اقاط عدطد  

مقاومدا، خود ب ود و غیر هازماایافد  و 

ب ون رهبری حزبا و هازماادا مدیدکدن 

ابود. هیچ ااک  مدقداومدت و آزاد شد ن 

شهر هوبااا در ادیی  هازماا ها، عزم 

راهخ و اراد  ای آگاهاا  در دفاع از حدق 

حیات و هدرادوشدت خدود، هد  بسدیدار 

تحسین برااگیزاهت و ص  ارتیداع را در 

هل م طق  در تد دگد دا قدرار داد  و صد  

آزادی واها را تقویت ایود . این وضعیدت 

یادآور تیارب بسیار ارزاد   تدارید دا ای 

هبرری اهددت، هدد  بددار دیددگددر  قش ر ن

سیاسی کزب دخالتگر وسازمرانربا، 

با تشخیص درس  و به برمروقرر در 

بزنگاهرهرای سریراسری، عرمرال بره 

جرریررانراا سرریراسرری فرراقررب عررمرر  

اجتماعی و پرر کرر ، نشران دادا 

ایدددن پدددیدددروزی اشدددان داد  شررب 

 – ج ایدکاران ملون بدورژوایدا و قدومدا

مذهبا در مدقدابدل مدقداومدت تدود  ای 

هازماایافد ، تصییم و اراد  مدددحد ااد  و 

” آگاهاا  زاان و مردان هارگر و زحیدک  

ورهدبدری و هد ایدت ”  تود  های مدردم 

هیداهدا ، حدزبدا اجدددیداعدا، تداب 

مقاومت، ا ارا . از این م ار مقداومدت و 

تیر و هو  تاری ا مدردم مدبدارز  ٤۹واقع  

روز   ٤۲و مقاومت  ٥۹۲٩مریوان در هال 

و هدوبداادا  ٥۹۲٨شهر ه   ج در هال 

هیبل و الگوی مبارزات آزادی واهاا  ایدن 

دور  اهت و الزم اهدت از آن تدیدارب 

هازمااا و مبارزاتا درو گدرفدت. زیدرا 

اوضاع و احوال هل م طق  ملدهه اهدت. 

دولدها و جریااات ارتیاعا اهالما ج   

ادداخددواهددددد  ای را بدد  اهددثددریددت مددردم 

زحیدک  تحییل هرد  و ما هوش   آادرا 

ب  هر شیو  میکن ادام  بد هد د . رژیدم 

اهالما در ایران یدکدا از هدردمد اران 

اصلا این وضدعدیدت مدلدددهده و جد د  

ارتیاعا تحییل ش   و ت اوم آن بدود  و 

 .خواه  بود

اجدددیداعدا  -اوضاع و احوال هدیداهدا

جامع  ایران ملدهه و آبسدددن تدحدوالت 

اجدددیداعدا اهدت.  -عییق هدیداهدا

 ٨۱اعدراضات تود  ای اجدیاعا دی مدا  

هد فد  هدرادگدوادا رزیدم  ٨٩و آباایا  

اهالما بود، بسیار عدیدان و مدلدیدوو 

اهددت. هددردمدد اران اصددلددا حددکددومددت 

اهالما پیام را گرفد  اا . هدیدر راهدا 

بیز تال  برای هراگون ش ا ، پدید  

روی جامع  ایاا   اهت. مصاف ج ی در 

جریان اهت. میدددوان تداهدید  هدرد هد ، 

وضعیت ااه یداری اهدت. حسداهدیدت 

اوضاع را بای  مدوج  ش . در ایدن رابدطد  

هطح بسیدار بداالئدا از هدوشدیداری و 

آگاهگری با مبارز  هازماایافد  تر در ابعاد 

هراهری در جامع  هردهدان علید  هدر 

مذهبا و غیر  -اوع تحرهات ارتیاع قوما

مسمول را ما طلب . رژیم اهدالمدا در 

هردهدان برای فعال هردن و بدکدارگدیدری 

 مزدوران خود و تقویت” می د 
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داع   -هل ا گری. ه ا گری”  جریااات ارتیاعا اهالما  

وهیعا تال  هرد  و ما ه  . حرب  بکارگیری و ب  تدقدال  ” خ د 

مذهبا، صرفا برای رهدید ن بد  اهد اف  -افدادن ارتیاع قوما

طبقاتا و اجدیاعا خود و تدال  بدرای تد درقد  و  -هیاها

ج ائا از هر طرف در جریان اهت. ارتدیداع قدومدا مدذهدبدا 

میکوش  خود را م سیم ه   و در تقابل تحوالت ااقدالبدا آتدا 

ه  م افع اهثریت تود  مردم هارگر و زحدیدددکد  هدردهدددان را 

تامین ه  ، بایسد . زیرا تاهی  بر هیاهدهای مرهدز هدیدکدار ی 

احزاب هردی از زبان خال  عزیزی برای غسل تعیی  دادن جریدان 

م دا زاد  و هیچ ین ج ایات اخیر پژاک در م طدقد  اورامدان و 

اجدددیداعدا  -مریوان، اشان از اوع هیاهت و اه اف طبقداتدا

شان در تقابل با م افع اهثریت مردم زحیدک  جامع  هردهدان 

میباش . زیرا جامع  هردهدان، جامدعد  ای طدبدقداتدا اهدت. 

تامین معیشتی و ”  مشکل اهاها اهثریت مردم آن جامع  

زیستی و نجاا پیبا کردن از دس  فقر و فالکتی اسر  

که، به یمن موجودی  رژی  اسرالمری، ترلرمریر  شربا 

 ، ما باش . اس 

مذهبا " از جیل  ج ب  بدورژوا  -تقابل با هر اوع ارتیاع قوما

ااهیواالیست هرد تحت لوای هردایدا و  جریان م دا زاد  ای. 

مکده قرآاا ها ه  بکار های خیرید  روی آورد  ااد  و اصدالپ 

طلبان هرد ه  پار  ای از پیکر  رژیم اهالما اا  " را، ابداید  بد  

فردا موهول هرد در این راهدا الزم اهت ااسااهای آزادید دوا  ، 

محافل رهبران عیلا، تود  ای، اجدددیداعدا و ااسدان هدای 

آزادی وا  و م افعین برابری طدلده در هدردهدددان هد  زمدید د  

اجدیاعی  هم موجود اهت، برای اییاد هیبسدگا اجدیاعا 

و هازماا ها با براام ، ه فی   بای  هریعا و ب ون فوت وقدت 

 در این راهدا: .وارد عیل شوا 

در محالت خود را هازماا ها هرد  وبداید  مدددشدکدل شد . -٥

ه درل محالت را در دهت گرفت و فضای آزادی واهدا را دامدن 

زد. و از ابراز وجود و ازهرگوا  مزاحیت ارتدیداع و مدزدورااد ، 

شبک  وهیعا از هازمدااد هدا گدروهدهدای  -٤  جلوگیری هرد.

پیشرو آزادی وا  در هطح شهرهای هردهدان را تشکدیدل داد  

واحد   -۹وب  تبادل اطالعات و هی کری با هی یگدر پدرداخدت. 

های گارد آزادی را تشکیل داد  و شون شبک  ای بدهدم بدافددد  

ش   عیل هرد. واح های گارد آزادی بای  دهت بکار شدواد  و 

در برابر هر گوا  جریان ارتیاعا بویژ  مزدوران هه   و تاز  رژیم 

مذهبا هرد و هردای  تا،  واه   اشان ده    -و ارتیاع قوما

و با آگاهگری و بسیج فضدای آزادید دواهدا عدلدید  تدحدرهدات 

ارتیاعا شان، محیط را بر آاها ت   هرد  و از مدحدلد  و شدهدر 

طرد ه   . واح های گارد آزادی یع ا ص  محکم و مسدلدح و 

مذهبا وبدرای  -هازماایافد  آزادی واهان در برابر ارتیاع قوما 

 اییاد  آی    ای روشن ودردفاع از ام یت وم ایت جامع  اهدت..

در هر مرهز و رشد  هارگری، در محالت و شهرها بای  زمی د   -۲

اجدیاعا اییاد و هازماا ها شوراها را فراهم هدرد و از ایدن 

طریق اعیال اراد  مسدقیم تود  هارگر و مدردم را در مدبدارزات 

 جاری و در فردای تحوالت تضیین هرد. 

در خاتی  برای تقابل ج ی و اهاها با حکومت اهدالمدا در 

هردهدان هم ، هازماا ها هراهری در ابعاد وهیع درجامع  

هردهدان را ما طلب . بای  گامهدای عدیدلدا را بدر داشدت . 

محافل فعالین و رهبران ج بشهای اجدیاعا آزادی وا  و برابری 

طله در تیاما شهرهای هردهدان وجود دارا . وهی   رهبدران 

عیلا هارگری، هیوایست، و ج بشهای تود  ای اجدددیداعدا 

این اهت ه  برای مرتبط ش ن و اییاد شبدکد  هدازمدااد هدا 

وهیع این محافل برای مادیت ب شدید ن بد  مد داد شد  بداید  

هردشان اق ام ه   . قبال زمی   فعالیدهای مشدرک و هیاهد د  

ش   وجود داشد  اهت. تیارب هدالدهدای گدذشددد  را بدکدار 

بب  ی . این تیارب را مب ای هازماا ها ه فی   در تدقدابدل بدا 

ارتیاع و برای هراگواا ااقالبا رژیم اهالمدا و در پدروهد  

هراگواا ا  ه  بطور حدم خالء ق رت پی  میداید ، در بدرابدر 

از ه  اکنون بایب مذهبا، قرار ب هی .  -ابراز ق رت ارتیاع قوما

 دس  بمار شب  

 6262ژوئن  66 -9911تیر  6 -اهیاعیل ویسا 

6291esmail.waisi@gmail.com 
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تشکیل شوراها در محل کار و زیست ، 

برای اعمال  حاکمیت و اراده  جمعی 

کارگران در محیط کار، و مردم در 

محالت  امری مهم و ضروری   در تحوالت 

 سیاسی  پیش رو در ایران است .

 زنده باد تشکیل شوراها

mailto:esmail.waisi@gmail.com


طدبدقداتدا در  -هال مبارز  هیاها ۲۰

هردهدان و ه ت هایدا هد  بداقدیدیدت 

جاا شااا دو اسل از خود بیا گذاشدد  

اهت ب  آهداادا قدابدل مصدادر شد ن 

اخاذی وترور و زورگوئیهای اخیر  ایست . 

پددژاک ) حددزب آزاد حددیددات  هددازمددان 

هردهدان ی در م اطقا از هردهدان ایران 

بار دیگر بحث در مورد هویت ، هیداهدت 

مسلدح را در بدیدن  و عیلکرد این جریان

مردم م طق  و احزاب هیاها دامن زد  

تود  های مردم هردهدددان مدا  ۰اهت 

داا   ه  پژاک هوشکدرین ربطا ب  تداریدخ 

هال  گذشد  آاهدا اد ارد .  ۲۰مبارزاتا 

تاری ا ه  میلو اهت از مدبدارزات تدود  

علی  جیهوری اهدالمدا  ای و مسلحاا 

هرمای  داران ومالهین زورگوی هدابدق  و 

در هردهدان ه  اهداهدا از طدرف ایدن 

احددزاب رهددبددری مددا شدد   اادد  . 

پژاک ایا تواا  از ایید  را  وارد  جریان 

این تاریخ بشود و آارا مصادر  و یا حدددا 

در آن شدریدک بشدود . تداریدخ مدعداصدر 

هردهدان ،تاریخ پی ای  احزاب هیاها 

بد دصدوص بدعد  از  در هردهددان ایدران 

هدال گدذشددد   ۲۰طدا   ۲٧ اادقدالب 

ه  هره ام از ادادر هدیداهدا و  اهت

طبقاتا مدکا ب  هیاهدها و و هد دت 

هایا هسد   ه  برای مردم هدردهدددان 

ش اخد  ش   ومعرف  اهت . هیداهدت 

وه دهایا ه  از عیق جامع  و ب  هبه 

تضاد طبدقداتدا وهدددیدگدری مدلدا در 

و دو اسدل   هردهدان قاله خورد  اهت

از مردمان این م طق  با آن بدزرگ شد   

  ۰اا  

احددزاب  عددلددیددرغددم بدد دد وبسددت هددای

ااهیوادالدیدسدت هد  هدیدوار  از طدرف 

هیوادیدسدددهدا افشدا شد   اهدت ، و 

بین   طبقاتا -هیاها   اخدالف باوجود

ااهیواالدیدسدت و احدزاب  -احزاب بورژوا 

 شپ وهیوایست درهردهدان ، 

اما ه ت و هیاهددهدای مددد داوت ایدن 

در آن جدامدعد   ه  اهت هال ۲۰احزاب 

هدالد   ۲۰پراتیک ما شود و با زا گا 

  تود  های مردم هردهدان عیین اهت .

احزاب ااهیواالیست در هردهدان تداریدخ 

و اهدراتژی هیداهدا خدود را داراد  . 

خودم داری ، فد رالدیدسدم ، اهدددقدالل 

هردهدان و غیر  اه اف هیاها اشدان 

در ورای هدر ادقد  هدیداهدا  ۰اهت 

طبقاتا ه  ما هیوایسدها ب  آ اها داریدم  

باالخر  اهد اف و مدبد ا ومدقدصد شدان 

اهدددراتدژی اشدان روشدن  هیاهدها و ،

. معلدوم  ومدکا ب  یک تاریخ معین اهت 

اهت از هیا آمد   ااد  وبد  هدیدا مدا 

  ۰خواه   بروا  

هچ ین احزاب شدپ وهدیدوادیدسدت هد  

هددال  ۲۰زادد گددا ومددبددارز  اشددان در 

گددذشددددد  بددا خددواهددت ومددبددارز  مددردم 

زحیدک  در عیق جامع  هردهدددان در 

هم ت ی   ش   اهت ، معلوم اهت شد  

ما خواه   . داهددان جدااد دشداادا و 

ج   هوش  ب  هوش  در دفاع از آزادی و 

 ۲برای ع الت اجدیاعا ب شا از تاریخ 

در هددردهدددددان  آاددهددا دهدد  گددذشددددد  

مبارز  علی  اهدثیدار و هدلدم و  اهت .

هداز  اداپدذیدر عدلدید   مبارز  قاطدع و 

جیهوری اهالما و در دفداع از حدقدوق 

هارگران ومردم زحیدک  ب  اهدم آادهدا 

ثددبددت شدد   اهددت . در هددردهدددددان  

هدد  ایددن صدد   واقدد  هسددددد دد  هددیدد 

ه  علی  مدذهده ،   هیوایسدها هسد  

یاییال ش ن حقوق زن در جامع  و بد د و 

بست ااهیوادالدیدسدددهدا بدا جدیدهدوری 

و اعال م شد    اهالما هیاهت روشن 

مدردم   خود را دارا  . تود  های میلیوادا

 -هردهدان ت اوت آاها را با احدزاب بدورژوا

  ااهیواالیست ما ش اه   .

هددازمدددااددا هدد  بدد  اهددم پدددژاک 

اخاذی از مردم زحیدک  و تدرور  مشغول

و اییاد ترو و اخد اق در هردهدان ایدران 

اهت ، ربطا ب  این تاریخ اد ارد . ایدن 

جریان محصول هدوخدت وهداز جدامدعد  

هردهدان ایست و ربطا بد  آن تداریدخ 

وزا گا و مبارز  مردم هردهدان اد ارد ، 

  ۰برعکد علی  آن ودر مقابل آن اهت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این جریدان دادبدالدچد  پ.ک.ک ) حدزب 

  هارگران هردهدان ی در تدرهدید  اهدت .

شعب  ایرااا این جدریدان اهدت هد  در 

م دطدقد  ای  راهدای اه اف و هیاهت 

پ.ک.ک در هدردهدددان ایدران هدر هدم 

ب  ی ش   اهدت . در واقدع وزاد  ای 

اهت در دهت پ.ک.ک بدرای مدعدامدلد  

ودادوهد  با جیهوری اهدالمدا در دل 

. فدددعدددالدددیدددت   تدددحدددوالت مددد دددطدددقددد 

وموضعگیرهایشان در اجدالو و هد دگدر  

هایشان در رابط  با جیهوری اهدالمدا 

تددابددع دوری واددزدیددکددا پ .ک.ک بدد  

هدیدچدوقدت   جیهوری اهالما اهدت .

صحبدا در مورد هرادگدوادا جدیدهدوری 

اهالما ا اشد  ااد  . رادیدکدال تدریدن 

و یا اصیحت گا   حرفشان اام  ب  خام   

برای هد ید   ب  گا  ب  جیهوری اهالما

دمدددددکدددددراهدددددا بددددد  مدددددردم 

مددذهدده و عددقدده  اهددت . هددردهدددددان 

گا و خرافات در م اهباتشان مدوج  افداد 

ما زا  . مبلغ احدرام بد  مدال و رهدبدر 

عاشورا  و دی ا و پرداخت خید و ذهات 

  ۰ وتاهوعا در میان مردم هسد  

روشن اهت ش ین جریااا بدا فدرهد د  

پیشرو و م رن امروزی جامع  هردهدددان 

بیگاا  و اا آش ا اهت . ب  هیین دلیل از 

بد   دی  مردم اداشد داخددد  و هدردرگدم

حساب ما آی   و بر عکد احزاب ریش  

دار واجدیاعا هردهدددان بدود 

 تاثیری وابودشان 

 
۵صفحه   ۸۷۲شمارا  اکتبر   

 شوراهای محالت ایجاد باید گردد!

۹صفحه   

 سنت مبارزات انقالبی در کردستان با اخاذی و ترور سازمان 

  پژاک بیگانه است
 همایون گدازگر



 ا ارد .  جامع  هردهدان  بر موقعیت مردم  

شرایط اخد اق وهرهوب م اوم جیهدوری اهدالمدا و عدقده 

اشی ا ب  ایروهای شپ و هیچ ین ع م حضور و بدا افدقدا 

احزاب مسلح ااهیواالیست هرد در م طق  موجه یک  تدازی و 

اخاذی وترور توهط ای ها ش   اهت .عیدلدکدرد و حضدورشدان 

وترو اهت تا ااداار هیکدا بد  هدزاران  بیشدر مای  اا ام ا 

 درد وراج مردم زحیدک  . 

فاق  رهبران دلسوز و خوش ام وتود  ای در بین مردم هسد   و 

وجودشان باعث ترو ووحشت اهت ا  ام یت بدرای جدامدعد  

وبدداالخددر  عدد م حسدداهددیددت جددیددهددوری اهددالمددا بدد   ۰

درحالیک  هر تیدم وگدرو    مسلح پژاک در م طق  ، افراد حضور 

ش اهدایدا و  هریعا مسلح احزاب دیگر ازطرف ایروهای رژیم 

تعقیه ما شوا  ایز دلیل دیگری اهت برای هوشیاری مدردم 

و احزاب هیاها در مقابل ب  و بست این جریان با جدیدهدوری 

  اهالما .

از ادادر بدرادامد  و   اما هیااطور ه  اشار  رفت هازمان پدژاک

اه اف هیاها حدا در شهار شوب احزاب اداهدیدوادالدیدسدت 

مسملە مدلدا و  هردهدان ایا گ ی   و در هل ربطا ب  حل 

 .  ملا در هردهدان ا ارا   رفع هدیگری 

فره گا ه  از دولدت جدیدهدوری  اداری و  خواهدهای دم بری  

طدلدبدان  اهالما طله ما ه    بیراتده عدقده تدر از اصدالپ

مصوبات و اهد داد هد دگدر   ۰حکومدا و جبه  مدح  هرد اهت 

وجلساتشان در مورد مردم هردهدان ایران هیدر ضدرری بدرای 

جیهوری اهالما ا ارد و خیلا مواقع طدرحدهدای فدرهد دگدا 

عوامل جیهوری اهالما برای م حرف هردن تد د در واعدددراض 

 ۰جامع  علی  رژیم ، از خواهت و مطالبات ای ها جلوتدر اهدت 

براام  و اه اف هیاها اشان هد  بدر گدرفددد  از پ.ک.ک و 

تموریِهای عب هللا اوجاالن اهت ، یکسری موهومات و خدیداالت 

ه  هیر ااطباقا با ه ت هیاها و مطالبداتدا  هوایا اهت 

  مردم هردهدان ایران ا ارد .

دهد   ۲این جریان اگرش  ریش  ای در مبارزات  اما بااین وجود 

تدوااد  در آید د   در هدیدر  مدا گذشد  مردم هردهدان ا ارد ،

تحوالت ااقالبا برای هراگواا جیهوری اهالما مداادع ویدک 

. مسدمدلە تد دهدا تدرور و اخداذی از مدردم  خطر ج ی باش  

زحیدک  ایست . در تحوالت م طق  ای و با توج  ب  هیاهت 

هدای  های هرهوبگر م طق  در خیدز  ازدیکا پ.ک.ک با دولت

این جریان ما تواا  در مقابدل مدردم  تود  ای آتا علی  رژیم ، 

بپا خواهد  و احزاب هیاها هردهدان یدک ادیدروی مدزاحدم 

شاا  هشی اهای هیین امروز این جریان ا  ت ها  باش  . شاخ و 

در مقابل هیوایسدهدا ، بدلدکد  حدددا در مدقدابدل جدریداادات 

ااهیواالیست هرد اشان از آمادگا و هرفیدهای مد درب آادهدا 

  برای ای ای ش ین اقشا در جامع  هردهدان اهت .

در مقابل این ته ی  وهی   مردم و جریااات هیاها و هدرفدرد 

آزادی وا  وااقال با مهم و تعیین ه     اهت . احزاب وجریااات 

ااهیواالیست علیرغم م ال ت بدا پدژاک ، امدا از آادیدا هد  

خودشان هم تاری ا در یک ب   از اعیال و هردار ض  مدردمدا 

آاها شریک   ، از مقابل  و اق  هیاهدهای آاان ااتواا   . عدالو  

بر آن وابسدگا این احزاب ب  احزاب حاهم در اقلیم هدردهدددان 

آاها را از هر ح ظ م افع  رابط  مد اوت آاها با پ.ک.ک  عراق و 

ب  یک موضع فرصت طلباا  ب   وبسدان و حد دظ  مادی وحزبا

 موازا  بین این احزاب اا اخد  اهت .

تیاما بر   افشا و م زوی هردن این جریان در ادیی  وهی   اق  ،  

آزادی واهان جامع  هردهدددان و افدراد وجدریداادات  دو  ص  

. بای  با حوصل  و پیگیری شدگدوادگدا  افداد  اهت   هیوایست

پی ای  ، اه اف و آی    این جریان ش اف وروشن بدرای مدردم 

و ب صوص هارگران و مردم زحیدک  هردهدددان تدوضدیدح داد  

ه ار زدن میااعت  شود . روشن اهت ت ها تبلیغ و توضیح برای 

 آاها هافا ایست . 

های هارگدری واادقدال  ب صوص احزاب شپ وهیوایست و تشکل

ه  تاری ا از قدربداادیدان ردید  اول شد دیدن تدوطدمە گدری  با 

را  هسد   ، بای  با ابدکار در هی  عرص  ها خود و جدامدعد   ها

. در ای یا ودر هیین رابطد    برای خ ثا هردن آن هازمان ده   

الزم اهت ب  موضع هومد  لد  ) هدازمدان هدردهدددان حدزب 

هیوایست ایران ی اشار  ای بشود . هوم  ل  ه  ه وز از براام  

” حزب هیوایست ایران پیروی ما ه   وه وز مصوباتا از قبیدل

ویدا “  دفاع از حقوق پای  ای مردم زحدیدددکد  در هدردهدددان 

را تبدلدیدغ “  قطع ام  حاهییت تود  ای و شورایا در هردهدان “ 

و اخاذی از هیین مردم زحدیدددکد  و   ما ه   ، در برابر پژاک 

ترورهای آن ا  ت ها هکوت هرد  اهت بلک  با برقدراری رابدطد  

در واقع ب  توهم در میان مدردم در مدورد ایدن  با آاها دوهداا  

و هدابا هد   جریان دامن ما زا  . رهبری هوم  ل  هر حساب 

مدیداشدات هدرد  بداشد  ، بداید   برای ایدن ادزدیدکدا و ایدن

جدد ددبدد  هددارگددری  عددواقدده آن عددالو  بددر صدد مددات و بدد اادد 

خود آادهدا را  هدم خدواهد   وآزادی واهاا  در هردهدان، دامن

 گرفت .

هیچ ین ادام  این هیاهت ب  م زوی ش ن هوم  ل  در اااار  

  ۰تود  های مردم هردهدان خواه  اایامی  

 ٥۹٨٨تیر  ٩

  هیایون گ ازگر

 

 
۹صفحه   ۸۷۲شمارا  اکتبر   

 بر خورداری از محیط کار وزیست ایمن و سالم حق پایه ای شهروندان است

 سنت مبارزات انقالبی در کردستان با اخاذی و ترور سازمان 

  پژاک بیگانه است
 همایون گدازگر



هوااما فقر و فالهت و بیکاری هیرا  با 

اهدب اد و هرهوب و فیایع اجدیاعا 

ااشا از آن، زا گا طبق  هارگر و 

اهثریت عایم شهروا ان جامع  ایران را 

ب  لب  پرتگا  هشاا   اهت. میلیواها 

بیکار و با مسکن، هارتن خواب و گور 

خواب و هودهان هار، زا گا زیر خط فقر 

بی  از اییا از جیعیت ایران ه  فاق  

بیی  های اجدیاعا و درمااا و محروم 

از هیدرین امکااات هالمت و به اشت و 

پزشکا هسد  ، تصویر اولی  از موقعیت 

تکاا ه    زا گا اهثریت عایم 

شهروا ان جامع  ایران اهت. 

هاپیدالیسم عییقا بحران زد  ایران و 

اقدصاد در حال فروپاشا جیهوری 

اهالما هرم شاء این تراژدی اهت ه  

با پی ای  و گسدر  ویروو هرواا، 

شرایط فاجع  بارتر و غیرقابل تحیلدر 

ش   اهت. بر بطن موج ج ی  بحران 

اقدصادی هرمای  داری جهااا هال 

و ادام  مصیبت بار پاا ما هرواا،  ٤۰٤۰

گسدر  فقر ش ی ، فالهت و بیکاری 

اابو  از پیام های اگران ه     آن اهت. 

مرگ و ایسدا در ابعاد میلیواا ااسااها 

 .و جامع  را ته ی  میک  

اام اهدثیارگر هرمای  داری بی  از هر 

دور  ای ارجحیت هودپرهدا و فقط 

تامین هود بیشدر را بر ااسان و هی  

وجو  زا گا وی در مقابل خود قرار داد  

اهت. این اام واروا  می واه  پی ای  

و گسدر  پاا ما هرواا را ب  دهداویزی 

برای شاا  خالا هردن از زیر بار فیایع 

ب  بار آم   و ب  روال هی  دور  های 

بحراازدگی  ب  فرصدا برای هرشکن 

هردن پیام های بحران جاری علی  طبق  

هارگر و بشریت تب یل ه  . ه اریوی 

هول اک تحییل فقر و فالهت و بیکاری، 

در این دور  هم، فوری ترین دهدور هار 

بورژوازی جهااا و ب  ویژ  هرمای  داری 

مسدب  و مدکا ب  هار ارزان در ایران 

 .اهت

ه اریوی ض  ااسااا هاپیدالیسم در 

جهان و در ایران پذیرفد ا ایست. 

رهالت طبقاتا و تاری ا طبق  هارگر و 

هیوایسم اییاب میک  ، در مقابل 

طرحهای رفع بحران و بازهازی اام 

هاپیدالیسدا بحران زد  و لطی  خورد  از 

هرواا و در دور  پسا هرواا، ج ب  

هیوایسدا و هارگری آلدرااتیو رهایا از 

هلیت اکبت هرمای  را ب  می ان آورد. اما 

برای مقابل  با طرحهای ااباشد  از راج و 

مرگ و مح ت هاپیدالیسدا آلدرااتیو 

هارهازی، غیر از ایسدادگا و مبارز  

هازماایافد  و ه فی   طبق  هارگر و 

مردم تحت فشار ب  م اور ب  شکست 

هشاا ن طرحهای هبعاا  و اهایدا هاقط 

هردن بورژوازی از اریک  ق رت موجود 

ایست. در ادام  مبارزات گسدرد  دی 

و ابراز وجود امی   ٨٩و آباایا   ٨۱ما  

ب   ج ب  هارگری و اردوی طبق  

هارگر در هالهای اخیر، مشاه   ج ه و 

جو  تااهراتها و اعدراضات هارگری و 

تود  ای بر بسدر خشم و اازجار عییق 

تل بارش  ، فاهدورهای واقعا و قوی 

عروج می د اا یارات اجدیاعا و 

اعدصابات و اعدراضات هارگری و تود  ای 

در مقابل بورژوازی افسارگسی د  و رژیم 

جیهوری اهالما اهت. ااام اهالما 

هرمای  در ایران یکا از ضعی درین حلق  

های هرمای  داری جهااا اهت و 

میدواا  و بای  با ایروی مبارزاتا هارگران 

و مردم تش   رهایا جامع  ب  زیر 

 .هشی   شود

علیه فقر، فالک  و بیماری: یک 

 !قلمرو عاج  نبرد طبقاتی

ج ب  طبق  هارگر و ج ب  تود  ای 

رادیکال در ابردی مسدیر برای 

هراگواا ااقالبا جیهوری اهالما و 

هاقط هردن هامل بورژوازی از اریک  

.ق رت در تالش   این پاهخ قطعا  

ج ب  آزادی واهاا  ما برای پایان دادن 

ب  هی  مصائه ااشا از حاهییت هیا  

هاپیدالیسدا موجود و جیهوری اهالما 

اهت. این ه ف پای  ای و اهدراتژیک 

طبق  هارگر در هر مقطع در عرص  های 

ابرد تاهدیکا مش ص برجسد  و جاری 

میشود. در این مقطع حساو مقابل  و 

ه گرب  ی ج ب  طبق  هارگر و ج ب  

اعدراضا تود  ای علی  فقر و فالهت و 

بیکاری ب  مثاب  عرص  های تاهدیکا 

عاجل ابرد جاری بی  از هر دور  ای 

مبرمیت دارد. براین اهاو فراخوان حزب 

حکیدیست  –هیوایست هارگری ایران 

 :ای ست

نه “جنبش سازمانیافته و هبفمنب  -

را به ” به فقر و فالک  و بیماری

 !میبان بمشی 

عرص  های مبارزات جاری علی  وضع 

موجود، علی  تعرض معیشدا، اقدصادی 

و هیاها حاهییت جیهوری اهالما 

مد وع اهت. طبق  هارگر و مردم تحت 

فشار ب  طور مسدیر، در جبه  های 

مدع د مبارز  اجدیاعا و طبقاتا از 

جیل  علی  فقر و دهدیزدهای ااشیز، 

علی  بیکاری میلیواا و بیکارهازیهای 

گسدرد  این دور ، علی  تعرض ب  حقوق 

پای  و گرااا و ابودن امکااات هالمدا و 

پزشکا و به اشدا و در یک هالم علی  

اوضاع فالهت بار زا گا در مبارز  ای با 

وق   اا . هر تک اعدصاب و اعدراض و 

موفقیدا در این عرص  های ابرد 

مبارزاتا مهم و با ارزش  ، اما هافا 

ایسد  . یک ص ب  ی و ه گرب  ی 

موثرتر و مدح تر و گسدرد  تر الزمست. 

فصل مشدرک هی  این مبارزات 

ایسدادگا در مقابل تحییل فقر و فالهت 

و گره گا و بیکاری اهت. اه ون وقت 

آن اهت هی  ب شهای م دل  این 

مبارز ، آگاهاا  و مبدکراا  و هازماایافد ، 

ا  “با خواهت و شعار هلبا و محوری 

ب  می ان ” ب  فقر و فالهت و بیکاری

بیای  . ایروی فعال  و هدون فقرات شکل 

دادن ب  ش ین ص ب  ی مبارزاتا، ج ب  

طبق  هارگر اهت. فراخوان ما ای ست 

رهبران و پیشروان آگا  ج ب  هارگری و 

 هیوایسدهای طبق  

 
۰۱صفحه   ۸۷۲شمارا  اکتبر   

 نه به حکومت ضد زن!

۰۰صفحه   

 بیانیه حزب کمونیست کارگری ایران حکمتیست

 نه به فقر، فالکت و بیکاری 

 !حرمت، معیشت و سالمت کلیه ساکنین ایران باید تضمین شود 



هارگر با ابدکار و خالقیت و هیگاما و اتکا ب  پالت رم روشن، 

نه به فقر و فالک  و “هازماا ها و رهبری مبارز  و ج ب  

 .را تضیین ه یم” بیماری

کرم ، معیش  و سالم  کلیه ساکنین ایران بایب  -

 !تضمین شود

خواهد  های برحق مدع دی علی  شرایط فالهدبار زا گا در 

ا  ب  فقر و فالهت “اما مبارز  و ج ب   .مبارزات جاری مطرح  

الزمست حول خواهت اثباتا و محوری ش اف ” و بیکاری

مدح  شود. خواهدا ه  در این دور  میدواا  شرایط زا گا 

طبق  هارگر و مردم زیر فشار را ب  فوریت بهبود ب ش ، و در 

این دور  میدواا  مب ای اتحاد و هیبسدگا ب شهای م دل  

حرمت، معیشت و هالمت هلی  “مبارزاتا باش ، خواهت 

اهت. م اور از تامین حرمت  ” هاه ین ایران بای  تضیین شود

برابری هامل شأن افراد در مقابل قااون و م اور از معیشت و 

هالمت ب  مع ای وهیع هلی ، یع ا تامین هی  وجو  زا گا 

شایسد  ااسان مطابق آخرین دهداوردها و اهداا اردها ه  

ااسان امروز ب  آن ایاز دارد. یع ا هیر شهروا  و هاهن ایران 

تحت هر شرایطا دغ غ  تامین غذا و پوشاک هافا، مسکن 

م اهه، طه و هالمت و به اشت، تحصیل و آموز  رایگان، 

امکان و زمان فراغت و ت ریح، دهدرها ب  ترااسپورت و دیگر 

مایحداج ضروری زا گا را ا اشد  باش . با اتکا ب  اراد  و 

تضیین با اما “مبارز  موثر و ق رتی   میدوان و بای  دولت را ب  

موه  ” و اگر حرمت، معیشت، و هالمت هلی  هاه ین ایران

 .هرد

 !شوراها را در مراکز کار و ملالا بایب ایجاد کرد -

ا  ب  فقر و فالهت و “پیشروی و پیشبرد مبارز  و ج ب  

در گرو اتحاد و هازماایابا تود  ای این ج ب  اهت. ” بیکاری

اییاد شوراها در هر مرهز هار و رشد  هارگری و هر محل  و 

شهر، هازماا ها و تقویت یک ج ب  شورائا، ابزار و پای  

ا  ب  “اصلا مدشکل ش ن و ق رتی   ش ن مبارز  و ج ب  

اهت. الزمست رهبران و فعالین  ”فقر و فالهت و بیکاری

هیوایست ج ب  طبق  هارگر و اردوی ااقالبا درهر جا ه  

هسد  ، در مراهز هار و رشد  های هارگری، در محالت، در 

مراهز آموزشا و دااشگاهها و میان اسل جوان محروم از هار 

و معیشت و تود  عایم بیکاران، ابدکار هازماا ها شوراها را 

ب هت بگیرا . هازماا ها شوراها و ج ب  شورایا ضرورت 

حیاتا پیشبرد مبارز  این دور  و مبارز  علی  فقر و فالهت و 

 .بیکاری اهت

بخش الینفک ” نه به فقر و فالک  و بیماری“جنبش  -

نبرد برای سرنگونی جمهوری اسالمی و ساقط کردن 

 !کاکمی  بورژوایی اس 

ا  ب  فقر و فالهت و “ه ف مسدقیم و فوری مبارز  و ج ب  

، ب  شکست هشاا ن تعرض اقدصادی و هیاها ”بیکاری

حکومت اهالما و اییاد بهبود ج ی و هریع در شرایط هار و 

زا گا طبق  هارگر و مردم محروم جامع  ایران اهت. تردی ی 

ایست هر ق م پیشروی این ج ب  در گرو یک ق م عقه 

راا ن جیهوری اهالما اهت. اهایدا بهبود ج ی شرایط 

زا گا هارگران و مردم در گرو ب  زیر هشی ن حاهییت 

جیهوری اهالما و ااام هرمای  داری اهت. ب  این ترتیه 

ب   الی  ک ” ا  ب  فقر و فالهت و بیکاری“مبارز  و ج ب  

ج ب  ااقالبا هراگواا جیهوری اهالما با اتکا ب  ج ب  

طبق  هارگر و اردوی آزادی واها اهت ه  حول هیاهت و 

 .هیوایسدا بسیج ش   اا  – رهبری هارگری

حکیدیست توج  هارگران و  -حزب هیوایست هارگری ایران

فقر و فالهت و “مردم را ب  این واقعیت جله میک   ه  هیوالی 

ته ی  بزرگا علی  طبق  هارگر و شهروا ان جامع  ” بیکاری

ایران اهت. فراخوان ما ای ست با هازماا ها مبارز  و ج ب  

حرمت، ”و با خواهت،” ا  ب  فقر و فالهت و بیکاری“ق رتی   

این ” معیشت و هالمت هلی  هاه ین ایران بای  تضیین شود

ته ی  و هرم شاء این ته ی  هرمای  داری حاهم و جیهوری 

اهالما را ب  شکست بکشاایم و تحقق آزادی، برابری و رفا  

 .هیگااا را میکن ه یم

 ٤۰٤۰ژوئن  ۲ – ٥۹٨٨خرداد  ٥۱

 

 
۰۰صفحه   ۸۷۲شمارا  اکتبر   

 نه به فقر ،نه به تبعیض ، مرگ بر جمهوری اسالمی!

جهان بدون فراخوان 

سوسیالیسم ، بدون امید 

سوسیالیسم، بدون خطر 

سوسیالیسم ، به چه 

 منجالبی تبدیل می شود!

 منصور حکمت

 بیانیه حزب کمونیست کارگری ایران حکمتیست

 نه به فقر، فالکت و بیکاری 

 !حرمت، معیشت و سالمت کلیه ساکنین ایران باید تضمین شود 



 
از روز دوش ب  گذشد  ایروهای هرهوبگر رژیم ترهی  وجیهوری اهالما با هیاه گا مشدرک دهت ب  عیلیاتا هیاه    در 

ها شروع ش   اهت، خساراتا ب  مردم  هردهدان عراق زد  اا . این تعرض بیشرماا  ه  ب  بهاا  تعقیه اپوزیسیون این رژیم

بی فاع وارد آورد  و باعث ترو و رعه و وحشت در م طق  ش   اهت. ابد ا اردوگا  آوارگان در م یور و ش گال در اقلیم 

هردهدان مورد حیل  هواپییاهای ترهی  قرار گرفد   و هیزمان ایروهای جیهوری اهالما در م طق  حاجا عیران اق ام ب  توپ 

ها تکرار ش    باران م اطق مرزی هردهدان عراق هردا . این تعرضات هرهوبگراا  ه  طا هالیان مدیادی از جااه این رژیم

 اهت، ته ی ی ج ی برای ام یت و جان و مال مردم آوار  و زحیدک  این م طق  اهت.  

اگرش  بهاا  این تعرض ج ایدکاراا  تعقیه پ ک ک )حزب هارگران هردهدانی و احزاب اپوزیسیون ایرااا اهت، اما ب   و بسدان و 

های درا   دلیل اصلا این تعرض  ها در تحوالت م طق  و اوضاع بحرااا هیاها و اجدیاعا داخلا این رژیم ههم بری این دولت

بیشرماا  اهت. مالقات ه د  گذشد  مقامات جیهوری اهالما با رژیم ترهی  و دولت عراق حاها از توافق آاها برای این لشکر 

های ترهی  و ایران در تحوالت هوری  و تحییل یک ه اریوی هیا  بر زا گا  هشا ج ایدکاراا  اهت. دخالت و ب   و بسدان رژیم

های  ملیواها ااسان، بعالو  موج اارضایدا داخلا تود  های مردم در این هشورها آن م افع مشدرها اهت ه  این دولت

 هرهوبگر را برای ااحراف افکار داخلا خود ب  ش ین تعرض بیشرماا  مشدرها هشاا   اهت.  

های  در مقابل این درا   خویا آشکار هکوت و در واقع هیسویا دولت اقلیم هردهدان عراق ه  م افع خود را با م افع رژیم

ما بی   مشیمز ه   ە اهت. هکوت تاری ا این حکومت در مقابل هشدار و ویرااا مردما ه  ب    هرهوبگر ترهی  و ایران هیسو

بهاا  دفاع دروغین از حقوق آاها در ق رت اشسد  اهت، ب  درهت موجه ت  ر در جامع  هردهدان و هشورهای م طق  ش   

اهت. هیچ ین موضع گیری دم بری   احزاب ااهیواالیست جیع ش   در "مرهز هیکاری احزاب هردهدان ایران" و هکوت و 

قیچا هردن دخالت ترهی  در تعرض ب  مردم هردهدان عراق در اعالمی  شان، دلیل دیگری اهت بر بیربطا این جریااات با م افع 

 و هراوشت مردم هردهدان و ارجحیت دادن م افع و وابسدگا با دولت اقلیم  هردهدان بر هراوشت و ام یت مردم این م طق .  

هیید  هردهدان حزب حکیدیست هیچ ااک  در گذشد  هم اعالم هرد  اهت، این تعرض وحشیاا  بر ام یت و زا گا مردم 

ها و اهادهای ااسان دوهت ااداار دارد در مقابل این  زحیدک  هردهدان عراق را بش ت محکوم ما ه   و از هازمااها، تشکل

قطعا اعدراض و مبارز  موجود مردم آزادی وا  وع الت طله در هردهدان عراق، ایران و ترهی    هرهوبگری آشکار هاهت ا شی  .

 های ج ایدکار ایران و ترهی  اق  بسزایا داشد  باش .   ما تواا  در مقابل  این تعرض وحشیاا  و هوتا  هردن دهت رژیم

 دس  سرکوبگران از سر مردم بیبفاع کردستان عراق کوتاا!

 ٥۹٨٨خرداد  ۹۰

 
۰۲صفحه   ۸۷۲شمارا  اکتبر   

 مرگ بر جمهوری اسالمی

 اعالمیه کمیته کردستان حزب حکمتیست در باره

 عملیات نظامی  مشترک جمهوری اسالمی و رژیم 

 ترکیه در کردستان عراق



یه کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران حکمتیست است که  دو  -اکتبر نشر

 هفته یک  بار منتشر یم شود! 

یه : اسماعیل وییس  رسدبیر نشر

Esmail.waisi@gmail.com  
 

 

 

13صفحه   ۸۷۲شمارا  اکتبر   

 زنده باد تشکیل شوراها !

 دبیر هیید  هردهدان : صالح هرداری  

Email:saleh.sardari@gmail.com 

 روابط عیوما هیید  هردهدان: ابوبکر شری  زاد 

Abo_sh2008@hotmail.com 


