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باد سوسیالیسم!   زنده  

 نچیروان بارزانی: 

 ما بخشی از انقالب اسالمی هستیم
 

 همایون گدازگر

مراراا   در جریااان راارر  اارا  راار   در 
ریارا  جمواور  ارا می ایاران   تحلیف

نچیروان  ارزانی رو ه میدیا یک  اار دیرار 
ما  خشی از انق ب ارا می ”   ه:  ا اظوار این

  حقیقاامی را  یااان  اارد  ااه مااا “هاایمی 
رال ار  آن را افشا  ۰۴  مونییموا  یشمر از

 نی . از همان روزهاا  اول رو   اار  می
آمدن رژی  هاار ارا می ایان حا را   اا 
ارباب  شی از حمای  از راا  ورااواب  اه 
طرف جموور  ار می رررپردگی خاود را 
 ه قدرتوا  منطقه ادامه دادند. از آن زمان 
تا نون نچیروان  ارزانی واحاااب مر وطاه 
اقلی  او از همکاار   اا جمواور  ارا می 
علیه مردم   خصوص مردم  ردرمان  وتاهی 
نکرد  اند. از پشمیبانی  اردن از مرتعییان 
محلاای در زمااان اپوزیااییون  ودنااشان و 
جنریدن دورادوش راپا  پاراداران علیاه 
احااااب ماایل  در  ردراامان  تااا  مااک 
رازمانیافمه  اه ارامقرار نوادهاا  ارتعاعای 
جمواور  اراا می در  ردراامان عارا  در 
زمان حا میمشان  تنوا چند مورد از تاریا  
رر رپردگی این احااب  ه جموور  ار می 

  .ار 

در  ردرمان عرا   در زمان حا میا  ایان 
احاااااب  پروناااد  قطاااور و رااایاهی از 

  اقلیاا  تحاا   احااااب ممبوعااه همکااار 
 ارزانی علیاه مباارزین  ردرامان  حا می 

ایران در در  ار   اه  ایاد در تحاو   
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رو و در فااردا     پیاا  زیرو ننااد 
گور رپردن جمواور  ارا می ایان   ه

رر ا  جنای  جمواور  ارا می در 
اعماال دادمردمی خاود در  قبال ایان

   ردرامان  مقا ل مردم  اه پاخوارامه
  ارند.  ایران جوا رو

همین دو روز قبال  اا تارور مورای  
 ا اخانی عا و  میماه مر اا  حااب 

  ایان  دمکرا  در رور ار یال  ممار 
رئیاااق اقلیااا   ادعاااا  افمخاااارآمیا

 ردراامان  اارا  چندناادمین  ااار  ااه 
 ارنشی  و در راایه جاو ن آزاداناه 

ها  جموااور  اراا می در  تروریاای 
منطقه تح  نروذ او جان یکای دیرار 
از رهبران اپوزیییون گرفمه رد. چناد 
هرمه قبل  وااد رحیمی یکی دیرار از 

 اه درا   مخالرین جمواور  ارا می
ها  جموور  ار می تارور  تروریی 

 .  رد

اما این پایاان  اار نیای . در اوداا  
ریاری  نونی منطقه  ه از یاک طارف 

ا  مردم  ه جان آماد   اعمرادا  تود 
علیه فیاد ومحرومی  و فقر ونادار   
تاج وتخ  ایان حا ماان را  لارز  در 
آورد  ار   واز طرف دیرار خاروج 
نیروها  خارجی  ه مدتوارا  تکیاه 

ها  مذهبای  گا  حا می  این حکوم 
ایاان  اراا   موجودیاا  وقوماای  ااود 

ها را  ه خطر انداخماه و احایا   دول 
 نند   ه خصوص در  می  ناامنی  یشمر 

 را ر موج خش  ونرر  ماردم میامر  
در عرا   در  ی  وتر  همیشری  ایر 

 رند.  نا  ه ایان د یال در رارای   می 
   قاا  خاود در   ارا  اداماه حادار

رااان  ااه  آینااد  احممااا  رررپردگی
ها  رار و رر منطقاه از قبیال  قدر 

حکوماا  اراا می و تر یااه  یااشمر 
رود. نمیعاه ایان ررراپردگی  اه  می 

خودران ماورانه ار  روا   دورمانه و 
اند   حین همعوار  رو  آن گذارامه

ددی   یشمر  ا مبارزا  مردم در ایران 
 و  ردرمان ایران خواهد  ود. 

تملااو و رررااپردگی ایاان احااااب  ااه 
ها  راار و رر منطقااه م اال  قاادر 

همیااشه  ااا تحقاایر و راار وف  پاراا  
گاایرد. ایاان  ااار هاا  هنااوز راایف  می 
ها از  خوراااااحالی ناریونالیااااای  و

 رافرارمن پرچ   ردرمان در پایمخا  
 پایان  جنای  واعدام جموور  ار می

نررااید   ااود  ااه مقامااا  جموااور  
ار می  ا نادور اط عیاه ررامی  ار 
افراراامن پاارچ   ردراامان را اراامبا  
قلمداد  رد و مومانان تحلیف را خاوار 

 و درماند  روانه دیار خود  ردند. 

 ند   ها رو  ارب  ازند  رار  اما این
گا  ایان حا را   اند. امروز تکیه  رد 

ییاانی رژیاا  هااار اراا می خااود در 
ماردم ایاران  ها  محانر  تیر  تود 

میکو   ارا   گرفمار آمد  و رمارش
خ ص ردن جامیه از رار آن رارو  
رااد  اراا . راای ب اعاامرا  ونراار  
ا    نوناای  ایاان نو رهااا  حاراایه

جموااور  اراا می را هماارا  خااود 
هاادف قاارار خواهااد داد. دیاار   او

ا   نخواهد پائید  ه در اعمرادا  تود 
در  ردراامان ایااران علیااه جموااور  

ها   ار می یکبار دیرار مانناد راال
  نادا  رایار ماردم ۷۵اولیه انق ب 

میمر  علیه همدرمی احااب حکوما  
اقلیاا   ردراامان  ااا رژیاا  راار و رر 
ار می و ددی  آنوا  ا مباارزا  حاو 

از خیا اان  طلبانه مردم  ردرمان ایران

رورها   ردرمان ایران رنید  خواهد 
 رد. 

در این میان مردم در  ردرمان عارا   
ا  در قبال ددی  حا میا   چه وظیره

اقلی   ا مباارزا  ماردم در  ردرامان 
ها   هارا  ریارا  ایران دارناد  رال

ارتعاعی جموور  ارا می در دیرار 
   رورها  عرا  آماج اعمرا  و حمله

مااردم تحاا  راام  در عاارا  اراا . 
 ر ا    ه در  صر  و  غاداد و  درحالی

وغاایر  پاارچ  جموااور  اراا می و 
های   ااه آتاا   ااشید    ناایولرر 

در  رود  چرا مردم  ردرمان عارا  می 
ها  جمواور  ارا می و   را ر ریار 

همکااار  دولاا  اقلیاا   اای تراااو  
هاایمند  از ترورهااا  ریاایمماتیک 
جموور  ار می و ر ودن اپوزیییون 
ایرانی  تا تحویل زندانی فارار  زیار 

 ه جمواور  ارا می و  رپایای  اعدام
نوادها  ممیدد جارورای و اط عاتای 

توانناد  می در  ردرمان عرا   همرای 
مودو  مبارز   رحو ماردم  ردرامان 
عاارا  علیااه دخااالمرر  جموااور  
ار می و ررراپردگی حکوما  آنواا 
 ارند. این حداقل توقیی ارا   اه از 

رود  مای  مردم مبارز در ردرمان عرا 
 ااه تاریخااا و از ایاان طریااو وظیرااه 
پشمیبانی از مباارزا  ماردم  ردرامان 

 افماد  ار .  ایران رو  دوش آنوا

  حا میااا  و  و اااا خر  تعر اااه
رررااپردگی احااااب ناریونالیاای  در 
 ردرمان عرا    ایاد آزمونای  ارا  
مردم  ردرمان ایران و هورایار  در 
مقا ل احاااب ناریونالیای   ردرامان 

ایااران  ارااد. 
ناایخه ایراناای 

 زنده باد آزادی و برابری 
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مرداد در پای یاک نااا   ۶۱روز رنبه 
رخصی جوانی  ه ار  فاردین ا راهیمای 
از  ُردز انان رور نقد   شمه و فارد  
دیرر ه ار   مال محمد  نایا زخمای 

رود.  نا  ه اخبار منمشر  فرد   اه  می
مرتکب این جنای  رد  رداا ناام دارد 
وازمادوران محلی راپا  و تارب ز اان 

  ارد. می

مردم رورنقد  دراعمرا   ه این جنای  
و احممال اعمال نروذ مقاما  قا ایی و 
نظامی این روردر پروند  این جنایا   
در خیا ان پیراناشورمقا ل   نامر   اا 
راایارمرب  اار دیکماااتور  ماارب  اار 

زنناد.  خامنه ا  در   اه اعامرا  می
این اعمرا  ف ا  راوررا تحا  تامیار 

دهد و  مد  چند راع  اداماه  قرار می
 ناد وجوانای  اه ارا  محماد  پیدا می

علیااد  تور  رلیک مایمقی  نیروهاا  
راپا  و گااارد ویاات   ااشمه و تیااداد  
دیرر از جوانان میمر  نایا زخمای و 

 روند.   ه  یماررمان منمقل می

در رااارایطی  اااه هااار روزاعااامرا  
وناردااایمی رااوروندان  ااه جموااور  

 ناد  جنایاتای  ار می افاای  پیدا می
از این در   ه ریشه قومی وز انی نیا 
میمواند دارمه  ارد   اه محملای  ارا  
ا ااراز ناردااایمی و نراار  از جموااور  

رود. اما  ایاد توجاه  ار می تبدیل می
دار   ه در ررای   نونای جمواور  
ارااا می و ماااادوران محلااای تااا ش 

 نند  ه  را  تررقاه و دودرامری  می

میان مردم   ه  یناه ملای  اه مطلاوب 
جموور  ار می  را   قا  ننرینا  
ار  دامن  انند.  خصوص رور نقد   ه 
تاریخی هولناب از جنگ قومای پاش  

قارنا و ”رر دارد. قمل عام مردم  یرنا  
 ا تحریک م حاینی مرتعا  ”  ق تان 

امام جمیه رور ردائیه و دامن زدن  اه 
 ینه و نرر  قومی میان ماردم و قمال 
عام آنوا تور  مادوران رپا  از حافظه 
مااردم پاااب نااشد  و زخاا   ارگاای  اار 
پیکرجامیااه  ااه جااا گذاراامه اراا . 
امروزنیا رژی  جموور  ار می  ه در 
رراریب رقو  قراردارد  را  ادامه  قا 
ازاین ا اار  ارا  تررقاه و دودرامری 

 ناد.  ورر وب مردم قطیا ارامراد  می
نبایااد اجاااز  داد  ااه فعاااییی از ایاان 
در  دو ار  تکرار راوند. ماردم  ایاد 
هوریار  ارند  ه این واقیه  ه ا ااار  

تااارب و ”در درااا  ناریونالیااایموا  
 را   اد زدن  یناه قومای میاان “ رد

مااردم  ااه رااا قه دار نیاهاای  تبدیاال 
نشود. تکرار آن تاری  و وقاای  فقا  
 ه نرا  جمواور  ارا می و  اه دارر 

 مردم تمام خواهد رد. 

 میمه  ردرمان حاب حکممیی  ایان 
 نااد  ماایببین  جنایاا  را محکااوم می

ایعاااد چنیاان ودااییمی  ایااد معااازا  
روند. ما اعمرا   ه این جنای  راحاو 

دانی . اما در عین حال ماردم و  مردم می
آزادیخواهان وفیاالین راورنقد   ایاد 
هوریار ارااند در راارایطی  ااه مااردم 

 را  مقا له  ا رژی  جنایمکاار ارا می 
 یشمر از هر زمانی  ه همدلی و اتحاد و 
همباایمری نیاااز دارنااد اجاااز  ندهنااد 
میائل قومی و ملی  ه ا اار  در در  
جموور  ار می  را  تررقه و ت ییف 
مبارزا  ممحداناه ماردم تبادیل راود. 

 ُارد و تارب ”مردم راور نقاد  اعا  از 
الحقو    رااوروندان مماایاو “  ز ااان

دارا  منریاا  مااشمرب ودرمقا اال یااک 
درمن مشمرب یینی جمواور  ارا می 
قرار دارند و  اید تمام توان و نایرو  
ممحد خود را  را  خ نای ازجونمای 
 ه رژی  ارا می  ارا  ماردم محاروم 
راخمه ار   کار گیرند. انمظار از نف 
اناایانوا  آزادیخااوا  و  را اار  طلااب 
رور نقد  این ار   ه  یشمرین میولی  
را در ایعاد همدلی و همبایمری میاان 

 مردم  ه عود   ریرند. 

 

 مرب  ر جموور  ار می

 زند   اد اتحاد و همبیمری مبارزاتی 

 میمااه  ردراامان حاااب  مونیاای  
 حمکممیی  – ارگر  

 ۶۰۴۴مرداد  ۶۰

 ۰۴۰۶ا ور   ۸
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 در رابطه با وقایع شهر نقده
 

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



 :ا مبر

در ایااان دور   اااار دیرااار  حااا  
آلمرناتیوها  چپ و رار  مطرح رد  

 ار   چرا 

 

 نال  رردار :

ها    اید جواب این روال را در مؤلره
جدیداودااا  ریاراای جامیااه ایااران و 
را طاااه ماااردم و جمواااور  ارااا می 
جاایمعو  اارد. در ادامااه اعمرادااا  و 
مبارزا  چند رال قبل  جواب قاطیای 
 ه مردم ایران  اه رار   نکاردن در 

ریار  جموور   اه رژیا  “  انمخا ا ”
ار می دادند و همچنین یک روز  یاد 
از همین ما حکه   اارگران نرا   اا 
رازمان دادن اعمصاب خود  ه  ی  از 
ناادوچوارد  مر ااا  ااارگر  را در 
 رگرفااا  و هماماااان اعمراداااا  و 
تظاهرا  مردم خوزرمان  ر علیه رژی  
 اارا  تاا مین آب و  اار    ااه راایار 
مرب  ر جموور  ار می و مرب  ار 
خامنه ا  رژی  را تح  فشار  یاشمر  
قرار داد و تنارب قوا  میان رژیا  و 

و وارد   مردم را  ه نر  مردم تغییر داد
 فاز جدید  گردید.

در ایاان دور  همااه مااردم و  خااصوص 
طبقااه  ااارگر و زحممکااشان جامیااه 

دیف و ناتوانی رژی  را در مقا ل خود 
دیدنااد. حاامی فاا ا  ایاان اعمااصاب و 
اعمراداا   اار   اارد  اه  خااشی از 
میئولین را و رژیا  را وادار  ارد  اه 

ریاری  رژی  اعمرا   نند. این اودا 
جامیااه ایااران   اعاا  تحاارب میااان 
اپوزراایون چااپ و راراا  جموااور  

 ار . ار می رد 

اپوزریون رار   ه قب  ها  خاود را 
 اارا  جااایراینی جموااور  اراا می 
آماد   ارد   اود  ایان  اار  اا ایعااد 
انااوا  و اقاایام نواااد و تااشکی   و 
 رگاااار   نراارانق  و راامینارها  
مخملااف خااود را  اارا  دخالاا  در 
اودا   نونی  آمااد  و راازمان داد  
ار . نیروها  انلی اپوزریون رارا  
عبارتناااااد از رااااالطن  طلباااااان  

هااااااا و  جمووریخواهااااااان و لیبرال
معاهدین خلو. این رارا  از حمایا  

ا   رخوردار  ها  غر ی و منطقه دول 
ارااا  و امکاناااا  وراااییی ماااالی و 
دراامراهوا  تبلیغاااتی را در اخمیااار 

 دارند.

در  ردراامان هاا  احااااب و جریانااا  
راراا  و ناریونالیاای    ااا نیروهااا  
رار  پرو غرب ه  پیماان و در  ناار 

هاا و  ه  قرار دارند. در تماام  نررانق

رمینارهایی  ه رار ِ پروغرب  رگاار 
رورا  گاذار ” رد  و نوادهایی نظیر 

را ایعاااد  اارد  انااد و “  آمیا ماایالم 
غیر ... رر   دارند. همه اینوا چاه در 
رط  ایران و چه در  ردرمان منافیای 

خواهناد  می و مشمرب را دنباال  ارد  
خودرااان  ااه قاادر   ررااند و ماناا  
دخالاا   ااارگر و زحممکاا  در اماار 

 زندگی خود روند.

در  ردراااامان احااااااب راراااا  و 
ناریونالیااای   از جملاااه دو حااااب 
دمکرا  و دو رازمان زحممکشان در 

مر ا همکار  نیروهاا  ”نواد   نام 
 نند و از ها    ا ه  همکار  می“   رد

ا نون نقشه  را  تحمیل  ردن خاود 
 اار مااردم  ردراامان دارنااد و  اااطرح 

هایی نظیر ایعااد پلیاق  ارگان تشکیل
مان  دخالا   خواهند مشمرب وغیر  می

 مردم در تییین ررنور  خود گردند.

 را  پیشبرد این نقشه  قارار ارا  دو 
حاب دمکرا   ردرمان در ایند  ا  
نادیک  ه یک حاب تبادیل راوند. دو 
را  رازمان زحممکشان ه  همیان  اار

اند.این مر اا  در درمور خود گذارامه
حال دو نشی   ا مکماب  همکار  تا ه

در “  زاد  مراامی” هااا  طرفاادار قرآنی
ار یل  ردرمان عرا   ارا  همکاار  
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، زنده باد هویت انسان    نه قویم، نه مذهبی

 

 پرسد:  اکتبر می

  اوضاع سیاسی ایران و وظایف چپ در کردستان         

 

 صالح رسداری



ای شهروندان است و سالم حق پایهایمن بر خورداری از محیط کار وزیست   
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و هماهنری  ا همدیرر  رگااار  ارد  
 نند مشمر ا نقشه خاود را  و ت ش می

 در  ردرمان عملی  نند.

 ه غایر از اینواا پاتاب ها   اا حمایا  
ر   ه رو   پ.ب.ب. یکی از نیروهایی

 ند  ه از نیرو و امکاناا   خواهی می
 نظامی و مالی زیاد  ه   رخوردارند.

تغیایر و تحاول   در چنین اوداعی پار
 ااه در  ردراامان عاارا   احاا اای هاا 

حا   هیمند  یکار نخواهند نشای  و 
از هاا  ا نااون دارنااد خااود را  اارا  

آماااد   دخالاا  در  ردراامان ایااران 
 نند.  مااینکاه  ارا  دخالا  در  می

 ردراامان رااوریه  حاااب دمکاارا  
 ردرااامان عااارا  (پاااارتی  حااااب 
دمکرا   ردرمان روریه را  رپا  ارد 
و  ااا در اخمیااار قاارار دادن امکانااا  

یااک - ااه “  روژ” ااییار   لااشکر 
را  -راا    نظامی دیااد  ناایرو  تیلی 

رازمان داد و خود را  ه حاب حاا    
 در  ردرمان روریه تحمیل  رد.

پارتی ع و   ار اینواا در حاال حادار 
یینی پار  آزاد  ُارد را از هار “  پاب”

 رد  و قطیاا  اا مناراباتی  لحاظ معوا
راانمی  ااه  ااا دو حاااب دمکاارا  
 ردرمان دارد از آنوا ه   را  نروذ و 
دخالاا  خااود در تحااو    ردراامان 
ایران ارامراد  خواهاد  ارد. اتحادیاه 

هاراا  امکاناااتی در  میواانی هاا  رال
ها  زحممکااشان  اخمیااار از رااازمان

در  گذارمه و راا   نخواهاد نشای .
هاا  ایاان دو حاااب  ۷۵جریااان قیااام 

پارتی و اتحادیه میونی وارد راورها  
 .ایران رد  و دخال   ردند

امااا در چواال و دورااال گذراامه قطااب 
چپ و  مونیای   یکای از نیروهاا  
انلی نحنه ریاری در  ردرمان  اود  
اراا .  اتوجااه  ااه مبااارز  قاااط  و 
پیریرانه اش علیه جموور  ارا می و 
دفا   ی اما و اگر از منری   اارگر و 
زحممکاا  جامیااه  ردراامان  دارا  
نروذ تاود  ا  و از اعمباار  رخاوردار 
ار .  ی  از چول رال ار  علیاه هار 
نااو  راام  و  ییاادالمی  ااا یکاای از 
هااارترین رژیاا  هااا  تاااری   ااشر  
مبااارز  میکنااد. در مقا اال زورگویاای 
هاااا  حااااب دمکااارا  ایااایماد.از 

  .ها و مناف  مردم دفا   رد آزاد 

هاا  ا نااون هاا  مطالبااا  و راایارها  
تااود  هااا   ااارگر و زحممکاا  را 
نمایندگی میکند  ر  را ر  انیان هاا  
 ار دخالا  ماردم در ررنورا  خااود  
 را ر  زن و مرد   ر مطالبا  مییشمی 
و رفاااهی  و در یااک  اا م حا میاا  

 رورایی تا ید میکند. 

اما قطب چپ و  مونیی  در طای ایان 
چول رال از طرف رژی  و ارتعاا  در 
 ردراامان ممحماال داار اتی رااد  و 
درمیان خود دچار تررقاه و اناشقا  و 
دیف رد  ار .  ا تمام اینوا هناوز در 
جامیه و در میان ماردم مطارح و تنواا 

 نقطه امید ار .

در یک   م در جواب روال رما  ایاد 
گر  اودا  پر تحول  نونای اوداا  
ریارااای و چاااش  اناااداز رااارنرونی 
جموااور  اراا می  همااه احااااب و 
جریانا  ریاری چپ و رار  را  ارا  
جوا رویی  ه اودا   نونی  ه تحارب 
وا داراامه اراا . در ایاان چوااار چااوب 

ار   ه  ح  قطب چاپ و  مونیای  
  اید دو  ار  مطرح رود.

  

 :ا مبر

 ا توجه  ه اوداعی  ه  اه آن اراار  
 ردیااد وظااایف نیروهااا  چااپ و 
 مونیی  در این را طه چیی    میمه 
 ردرمان حااب چاه اقاداماتی را در 

 درمور خود قرار خواهد داد 

ایاان وظااایف  اارا  فیااالین چااپ و 
 مونیاای  در جامیااه چااه مینایاای 

 میمواند دارمه  ارد 
 

 نال  رردار :

در جواب این راوال  ایاد  راوی  هار 
حاب و جریاان چاپ  مونیایمی  اه 
اوداااا  اماااروز پرتحاااول ایاااران را 

 یند و طرح و نقشه آلمرناتیو رار   می
و ارتعاعی را  ارا  تحمیال خاود  ار 
مااردم را تیقیااب  اارد   ارااد   ایااد 
احیا  میئولی   ند و خود را  ارا  
 جوا رویی  ه این اودا  آماد   ند.

همیااشه اینطااور  اودااا  پیاا   نوناای
هااا  ها و چپ مانااد. اگاار  مونیاای  نمی

احیا  میئولی  نکنند  اگر  ما اان 
 اار طباال قبلاای  کو نااد  اگاار خااود 

 ینی و رکماریی  ( اه لطماتای   ارب
منااف  خارد و ریاا  جد   ه ما زد  و

تشکی تی در اولوی   ارد   را  نیا  
قاارن دیراار  مونیاای  و  ااارگر و 

 آزادیخواهی را خواهند  و ید.

 ه نروف رار   نه تنوا در ایاران  در 
منطقه نرا   نید. در  ردرامان عارا  



ای را همه جا بر پا کنید!  ارگانهای اعمال اراده مستقیم توده  
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پارتی و اتحادیه میونی هااران نرار را 
از همدیرر  شمند  پنج راال تماام  اا 
ه  جنریدند. اما وقمی منری  جنبا  
ران ایعاب  رد در  نّار ه  ایایمادند 
و قدر  خود را  ر ماردم محاروم آن 

 جامیه تحمیل  ردند.

ارااار   ااردم هااردو حاااب   ااا تر
 یاد از  دمکرا   ردرمان ایاران  اه

دو  ار جدایی چندین نرر از همدیرار 
قارار ارا   ااود   را  شمند

اعاا م  ننااد دو ااار  یکاای 
راااوند  و یاااا همیااان دو  می

رازمان زحممکشان  ه هنرام 
جدایی  ا پار  آجار همدیرار 

وپاااار  ردناااد  و اگااار  را ل 
نیروها  آرای  رلیمانیه آنوا 

چه  ایا   رد را خل  ر ح نمی
 شمند. اماا  ه  می از یکدیرر

امااروز  اارا  پیااشبرد طاارح و 
رااااااان در  نقاااااشه ارتعاعی

 ردرمان در یک مر ا همکار  قارار 
گرفمه و احمما  دو ار  ممحد خواهند 

 رد.

خااواه   رااوی  یکاای از مااشک    می
اناالی نیروهااا  چااپ و  مونیاای  
ندیدند همین مناف  جنب   مونیایمی 

 و  ارگر  ار .

دو ره رال قبل چند حااب و راازمان 
هایی  اقداماتی را انعام دادی  پیاشرف 

ه  حانل و رند   ه تاصویب رراید. 
اعمصا ی مشمرب در رورها   ردرامان 
را رازمان دادی   اما مماررانه آن را  ه 
رکاای   ااشاندند.  میمااه  ردراامان 
حاب حکممیی  تمام ت ش خود را  ا 
احیا  میئولی   را  حرظ ایان نوااد 

 یانی و عادم  انعام داد  ه خود  ارب
احاایا  ماایئولی   مونیاایمی ماناا  

 ادامه  ار  این اقدام مو  رد.

 ااه ارااار   ااردم   ورحااال همانطور 
اودا  پر تحول  نونی و خطراتی  اه 
آینااد  جامیااه ایااران و  ردراامان را 

واقیاای اراا . اگاار از   نااد تودیااد می
مناف  حقیر و ریا رکماریایمی درا  
 رنااداری  و خودمااان را  اارا  ایرااا  

نقاا  و دخالاا  در ررنوراا  جامیااه 
آماد  نکنی    اید  ه تااری  جوا راو 
 اری . ماردم رنعدیاد  و  اارگران و 

ا  را از  هیچ عذر و  واناه زحممکشان
نیرویی  ه خود را چاپ و  مونیای  
میداند اما  ه وظیراه  مونیایمی خاود 

  ند. عمل نکند قبول نمی

فراخوان ما  را  ایعااد قطاب چاپ و 
ها    مونییمی تنوا احاااب و راازمان

ریاراای نیاای . ناایرو  اناالی ایاان 
فراخوان در رور ها   ردرمان ارا . 
فیاااالین  اااارگر  و  مونیااای  در 
رورها   ردرامان  ادور از هار ناو  
اخم فی  ه دارند   اید ممحد و در  
در در  ه  در  نّاار یکادیرر قارار 

 ریرند. البمه واقیا در طای چناد راال 
گذرمه در راورها جادا از اینکاهه چاه 
 اایی  اادام گاارای  را نمایندگاای 

 نااد  ااا هاا  همکااار  و فیالیاا   می
 اند. دارمه

نکمه دیرار   اه  زم ارا   اه آن 
ارااار  داراامه  اراا  در خااارج  ااشور 
ناادها  ااادر و رخااصی   مونیاای  
هیمند  ه ع و هیچ حا ی نیایمند  در 
جامیه و در میاان احاااب ها  

 ارند.  ناحب اعمبار و نروذ می
ایاان رفقااا  ااه اودااا  را  ااا 

 نناد   ایاد  نررانی تیقیب می
در ایاان مقطاا   یااشمر دخالاا  

   نند و نق  ایرا  نند.

 میمااااه  ردراااامان حاااااب 
حکممیاااای   ااااا احاااایا  

 اارا  رراایدن  ااه  ماایئولی 
ایعااااااد قطاااااب چاااااپ و 

تمام تا ش خاود را   مونیی 
و از هماااه احاااااب و  خواهاااد  ااارد

رازمانوا و نواد و محافل  ه خود را  ه 
اردو  چاااپ و  مونیااایمی ممیلاااو 

پا پی   رذارند تا  خواهد دانند می می
 موانی   ه میئولیمی  ه در این  رهه از 
زمان  ار دوش هماه ماا افمااد  ارا   

 عمل  نی . 



حمایاااا  و همباااایمری مبارزاتاااای 
دراودااا  ریاراای  نوناای ایااران  در 
رااارایطی  اااه هااار روز اعااامرا  و 
ناردااایمی در میااان  ااارگران واقااشار 

گایرد  از ناان  تویدر  جامیاه اوج می
رب واجبمر ار . اگر  ر این  اوری   ه 

 رقای  گراناای  آ ای   ی اعامرا   اه  ی
 ناین  درمماد و زنادگیِ چناد درجاه 
زیاارِخ  فقاار و  ااا خر  اعاامرا  و 

رااز  اعمصاب  ارگران علیه خصونای
و ریاراا  پیمانکااار   ااه دمااار از 

اند  همه یاک  روزگار  ارگر درآورد 
نقطه عایم  دارند و جملری معرایای 
 را  جارو  ردن  لی  نظام رار وب 
وارااام مار و اخمناااا  حاااا   ارااا   

وق  حمای  و همبیمری مبارزاتای   آن
میان  اارگران و اقاشار راممدید  در 

جاااا  ایاااران  ااارا  گااایمرش   جا 
آماادن قاادر    افمن و  ااه میدان ه   ااه

میلیوناااای رااااممدیدگان از اهمیاااا  
نااادچندان  رخاااوردار ارااا . اگااار 
میمقاادی   ااه اعاامرا  جوانااان  مااردم 

ناااشین   اااارگر و زحممکااا  و حاریه
ماا  و    د  رورها  خوزرامان اداماه

خیاد و  ما  و از اعما  جامیه  رمی آ ان
  تبییاا   فقاار و  هااا ریااشه در نا را ر 

ف    همرانی دارد  آنرا  تقویا  و 
حمایاا  از ایاان اعمرادااا  دررااایر 
مناااطو  از  ردراامان تااا  لوچاایمان 

 درور  و مبرم ار .

اگاار  اار ایاان  اااوری   ااه ریااشه همااه 
نا یامانیوا ومصائبی  اه ا  ریا  ماردم 
 ارگر و زحممک   ه آن دچاار راد  
اند  جموور  ارا می و نظاام رارمایه 
دار  حا    ار ایاران ارا    آنوقا  
 را  رف  این مشک    انمخاا ی جاا 
ررنرونی انق  ی حکوما  جمواور  
ار می در مقا ل ما قرار نادارد.  ارا  
این امر موا   اه آیناد  و خورابخمی 
همه ما  ه آن گر  خورد  ار    زم و 
 ییار درور  ار    ا  ریا  عظیمای 
از مردم  اه از ایان اوداا   اه تناگ 
آمد  اند در  در در  ه  و ممحداناه 
 را  پیشبرد و اعم   این مبارزا   ه 

 میدان  یائی .

ما  از راور ماشود آغااز  اعمرادا  د 
ردو  ه ررع   یشمر از ند راور را در 
 ر گرف . اه دلیال اینکاه درد و رناج 
مااردم یکاای اراا  و از اعمااا  جامیااه 

ما  از  ا  آ ان  رمی خیاد. خیاش تود 
توران ررو  رد و  ه رارع  راورها  
زیاد  را درنوردید و خطر رارنرونی 
از  ی  گاوش نظاام رد راد. اعمراداا  
اخیر از رورها  خوزرمان آغاز راد و 
حمایاا  ورااییی در رااورها  مخملراای 
ازآن  ه عمل آمد.  اارگران اعماصا ی 
راار   نراا  و پمروراایمی   ااارگران 
اعمصا ی هر  تپه  فیاالین  اارگر  و 
اجمماعی  خانواد  جانباخمران آ انماا  

و همه رازمانوا  چپ و  مونیای   ۸۸

ومداف  آزاد  و  را ار   اه حمایا  
ازآن  ر خوارمند. مردم میمر  وجان 
 ه لاب رراید  در راورها  خوزرامان 
چندین روز ممماد   ا درا  خاالی  اا 

 اار “  مرب  رجموور  ارا می”ریار 
دیرراع م  ردند  ه جموور  ار می 

خواهنااد. رژیاا  اراا می  ااه  ااا  را نمی
نوای   ی رحمای و وحاشیانه  اه امیاد 
ارعاب جامیه و رکو  مردم  در   ه 
 شمار وحشیانه زد. اعامرا   اارگران 

هاا   ا  وح ور جنب  و اعمرا  تود 
دهااد  ااه جامیااه  اجمماااعی نااشان می

مرعوب نیی  و ا رعاع   یاشمر   اه 
 میدان آمد  ار .

 ردرااامان  عاااا  ایااان تحاااو   
 قراردارد 

قا ل تامل ار   ه از ررو  اعمراداا  
رااو  ایاان راائوال   ااه این ۸۱د  مااا  

مطاارح اراا   ااه مااردم در رااورها  
 ردراامان آنچنااان  ااه انمظارهاای  
فیا نااه درایاان اعمرادااا  راار   و 

 نند. ایان انمظااراز ماردم  همراهی نمی
مبااارز  ردراامان  از جوانااان  زنااان  
 ارگران  ه را قه درخشانی از مباارز  

ترین راارای  اخمنااا  علیااه  در رااخ 
جموااور  اراا می دارنااد اناا  خطااا 
نیی .  ردرمان رنررِ دفا  از آزاد  

  ارتعاا  و  و انق ب در مقا ل حملاه
گر ارا می  در دفاا  از  رژی  رر وب

آزاد  و  را اار   تاااریخی رررااار از 

 جنبش های اعتراضی وضرورت حمایت و همبستگی مبارزاتی

 کردستان کجای این تحوالت قرار دارد؟! 

 سعید یگانه
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 زنده باد تشکیل شوراها! 



رااار دارد.  مباااارز  و فااادا ار  پش 
رغ  رار وب و زنادان و  وق  علی هیچ

اعااادام و  اااور اجباااار  خاااانواد  
جانباخمرااان و مبااارزین و انق  یااون  
در  ردراامان تاان  ااه حا میاا  راایا  
اراا می ندادنااد.  ااارگران   زنااان و 

ها  گذرمه در  فیالین اجمماعی در رال
هاااا  اجممااااعی حااا ورفیال  جنب 
اند. امروز  اه رژیا  ارا می در  دارمه

نمیعااه اعاامرا  و مبااارز   ااارگران و 
رایر اقشارتویدر   ه تنگ آمد  و  اه 
ررازیر  افماد  ار   رار   در ایان 
اعمراداااا  و حمایااا  و پاااشمیبانی 
ازاعمصاب  ارگران و مردم زحممکا  
در رااایر نقااا  ایااران نااد چناادان 

  تاوان را  ارا   درور  و  اید هماه
تقوی  آن  ه  ار انداخ . ایان دایف 
مبارزاتی در  ردرمان هر دلیلی دارامه 
 ارد  دون ترددید یکی ازایان موانا  

گرا و  وجود احااب ناریونالیی  و ملی
اناواطلب ارا   اه ایان اعمراداا  را 

داننااد و چناادان  ر    ااه خااود می  اای
آورنااد.  اراامقبالی ازآن  ااه عماال نمی

اناد   ارها رنید  و دیاد  ایا   اه گرمه
 شند ماردم  اه  چرا زمانی  ه  ولبرمی

آن میمر  نییمند (اگرچه ایان خاود 
انمظار  رحقی ار    یا مردم  ردرامان 
مشکل رم  ملی دارند و خود را قر انی 

 نناد  ایان افکاار  ارا   دیرران نمی
مبااارز  امروزمااردم علیااه جموااور  
ار می ر  ار . اگراین ریارا   ارا  
  احااب ناریونالیای   اه هناوز گوراه

هااا دارنااد و هرگااا  چااشمی  ااه  ا یی
 ندو ااااااااای  و راااااااااازش را از 

اند  نریای دارد.  درمور ارخارج نکرد 

روند و  نا  اگر آنوا در   ه عصا را  می
 ااااه ریاراااا  و اهااااداف محلاااای و 

  خود از اتحاد و پیوند  محدودنررانه
  ماااردم در  ردرااامان  اااا  مباااارز 

مبارزا  ررارر  خشنود نییمند  ایان 
ریار  و ایان افکاار  ارا   اارگر و 
زحممک   ردرامان   ارا  زناان  اه 
منریمی جدا از منریا  ماردم در راایر 
نقا  ایران ندارند  ر  ار . این ترکار 

ررنوراامی وهمباایمری   ااه اتحاااد وه 
زناد. واقییا   مبارزاتی آنان لطماه می

این ارا  ماردم  ردرامان  اه تنوایای 
قادر اااه رفااا  ماااشک   نیااایمند. 
راارنرونی جموااور  اراا می فقاا   ااا 
اعاامرا  رراراار  و قاادر  میلیوناای 
مردم ممنرراز رژیا  حاا   از جملاه در 
 ردرمان ممکن و مییرار . ماردم در 
 ردرمان  آزادیخواهان  احااب چاپ 
و  مونیاای   ااا اراامراد  ازرااا قه و 
تعارب مبارزاتی خود  می توانند راو  
 ارگاای در گاایمرش اعمرادااا   اارا  
ررنرونی جموور  ار می ایرا  کنند. 
گااذراز ایاان جوناا  و  دراا  آوردن 
آزاد  و  را ر   رف  رم  ملای  فقا  
 ااا همباایمری و اعاامرا  رراراار  از 
 ردرمان تاا  لوچایمان  از تواران تاا 
خوزرااامان و رااارنرونی جمواااور  
ار می ممکن و عملی ار . این موان  
را  ااا آگاااهی وهوراایار  و مقا لااه  ااا 
افکارناریونالییمی و اناواطلباناه  ایاد 
پیااا   ااابری . فیاااالین  اااارگر   
آزادیخواهااااان و احااااااب چااااپ و 
 مونیی  و ممرقی  ارگمرین وظیره را 
در این مصاف  اه عواد  دارناد. حااب 
حکممیای  در ایان ماییرهمه تااوان و 

  ور  خودرا  ه عمل خواهد آورد.

  

 ریید یرانه
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 مرگ بر جمهوری اسالیم! 

اقلیااا   ردرااامان  اااه احاااااب 
مای  ینناد  را ناریونالیی  خواب آن

 اید  ا اراد  آگاهانه مردم  ردرامان 
در  عقب راند  رود. مردم آزادیخوا 

رال تحا   ۰۰ایران و ردرمان   ه 
حا میاا  یکاای از جنایمکارتریاان 

هااا  تاااری  زناادگی تلاا  و  رژی 
علیاه  و  ار  را تحمل  ارد   مصیب 

اند  راییمه حا می   آن مقا له  رد 
جمیی خود و تییین مقدرا  زندگی 

محال  اار   خود در روراها  رور و
 وزندگی خود هیمند. 

 

  همایون گدازگر

  ۶۰۴۴مرداد  ۶۸

  

 نچیروان بارزانی...



این روزها  ه اعمراداا   رحاو ماردم 
محااروم در نقااا  مخملااف ایااران علیااه 
ود  موجود علیه مییش  ف     اار  

ها   آ ی و قطیی  ار  و رارر  علیه  ی
خاااالی  علیاااه رااار وب و ارااام مار 
ا   رییمماتیک هر روز در رور و محلاه

و هماماااان جمواااور  گااایرد  اوج می
ار می در  ادترین رارای  ممکان در 
طااای ایااان چواااار دهاااه قااارار دارد. 
در ردرمان اماا در طان ایان ت طا  و 

 ر جامیه راهد ماوارد  جو پر رورحا  
ممیدد  از قمل و  شمار زناان هایمی  
 ااااه اوج تااااوح  مردرااااا ر  و 

گااذارد.  راامیا  را  ااه نمااای  می زن
نویاایند  هااایی می هااا از قمل خبرگاار 

 ه مردانی  ا خونیرد  ناه تنواا جاان 
فق  یک زن  ه جان تیداد  دیرار و 

انااد. چااه  همراهااان و  را هاا  گرفمه
اترااقی افمااد  ارا   اه در  ردراامان 

ها   ا   اااه زناااان در راااال جامیاااه
چندان دور و حمی اماروز  در ناف  نه

حقوقی و تبییا  و  اول مبارز  علیه  ی
اناد و از  نا را ر  فیالی  و ت ش  رد 

اناد   ها  رخوردار  ود   یشمرین آزاد 
رااوند   ااا مارااین  زنااان راا خی می

روند  طا    اعا  قمال  زیرگرفمه می
راود  عاصبانی  مااردان  اعا  قماال  می
رود  تلخای زنادگی و  مبودهاا   می
رااود   امااان مییااشمی  اعاا  قماال می  ی

 اایرون رفماان از خانااه  اادون اجاااز  
مردان  اع  قمال میاشود و اخم فاا  

راد  خانوادگی ه   اع  قمال میاشود. 
درافغانیمان در خیا اان و ماییر جااد  

همرا  ندارمن مارد در  ها زنان  دلیل  ه
حیاان راارر  ااه دار آویخمااه میااشوند  
درمدار   ه آت   اشید  میاشوند در 
رورماها  اید  اه تاصرف اعا ا  جانای 
طالبان در یایند تا اهاالی روراما جاان 

در  برناادو وداایی  و امنیاا   رااال   ااه
اجمماعی زناان در ایان دنیاا   غایا  

تر و نراران  ریا  و نا را ر هر روز ریا 
 رودو  تر می  نند 

در افغانیمان گرو  دد شر  طالبان  اا 
پااشمیبانی آمریکااا  چیاان و ایااران و 
دیراار دول مرتعاا  منطقااه درناادد 
تیخیر دو ار  افغانایمان هایمند. آنواا 
حااو حیااا  را تنوااا  اار  اایانی روا 
میدارند  ه تیلی   ر ری  و قوانین دد 
اناایانی آنوااا  ارااند. طالااب هااا خااوب 
میدانند از چاه  ایانی  ایاد  مرراند و 
چااه  اایانی نااف مخااالرین آنوااا را 
رادیکالمر خواهند  رد. اولین قر انیان 
این  ازگش  مرگبار یک  مدین و یک 
زن فیال حقو  زنان و  ود ان ارا و 
انمخاب این دو قر اانی مطلقاا تاصادفی 
نیاای  همااانطور  ااه قماال زنااان در 
 ردراامان تااصادفی و رااوو  و از راار 
نااگاهی نیی . درهرگوره ایان دنیاا  
نااا را ر قر انیااان فرهنااگ و راان  و 
قوانین ارتعاعی زنانی هایمند  اه جاا 
خوار  حاو حیاا   جاایی  ار  ایی 
تنگ نکرد  اند. در رنندج در هارا  

و  ا اال و در رردراا  و مریااوان ایاان 
زنان همیرنورا   اود  اناد  قر انیاان 

 خشون   مذهب و زن رمیا .

قطیا در همه جا  دنیا هایمند مردانای 
 ه  ا  ه قمل رراندن زنان قصد ت بیا  

 ااذب خاود را “  مردانری و راوام ”
دارند. اگرچه  ییار  از این مردان در 
مقا ل هر قدرتی ولو ماامور دون پایاه 
امنیمی و پلییی هر حقاار  و توهینای 

پذیرناااد ومطیااا   را در راااکو  می
زورمداران و قدر  حکوممی هیمند  
اما درلحظه  اه قمال ررااندن زناان  اا 
گردن  رافرارمه در پنا  قوانین دد زن 
دراامنی خااود را  ااا زن و زناادگی  ااه 
نمای  میرذارند. درایران این جنایا  

تردیااد ریااشه در وجااود منحااو    ی
حکوم  ار می و ارا م  یناوان یاک 
ایاادیولوژ   ااشد  دااد زن دارد و 
اولین قدم علیه ایان چرخاه خاشون  و 
پایااان دادن  ااه زن راامیا  و قماال و 
رر وب زنان ررنرونی ایان حکوما  
ار   اما  را  مبارز   اا ایان ودایی  
همین امروز ه   اید و میماوان  اار  

  رد. 

همیشه گرمه ای  و تکرار میکنی  قمل و 
ایی مخما   مشخصا قمل ناموری پدیاد 

 ه یک جامیه خاص نیای  اماا  نادر  
میموان دید  ه قوانین جار  دروقو  
قمل ها  ناموری  ی اماا و اگار حامای 
قاتلین  ارند.  اه احمماال زیااد قاتلیان 
زنان در  ردرمان رنخی  چنادانی  اه 
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مرساالری! مذهب و تا کردستان زنان قربانیان  فغانستاناز ا  

تا به کی سکوت؟  

 
 
 ملکه عزن

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



 

لحاظ هویمی  ا  اناد طالباان ندارناد و 
خود را  ا آنان تیریف نمیکنند اما  ای 
هیچ تردید  نقطاه ارامراب هاردو زن 
رمیا  عمیو آنواا در راایه  اورهاا  
 غایاا  ارتعاااعی مااذهبی اراا .  وانااه 
 را  قمل زنان درافغانایمان رفمان  اه 
مدرراه و  اایب آگااهی  راارر  اادون 
همراهی مرد یاا فیالیمواا  اجممااعی و 
عاادم رعایاا  حعاااب و عااصیان علیااه 
جنایا  طالبان ار . در  ردرمان  وانه 
اقدام  ه تقادا  ط    ازدواج معادد 

 یا روظن  ی اخ قی ار و

مشخااصه یااک ریاایم  رااراپا تبییاا  و 
مبمنی  ر ناا را ر  جناییمی  موقییا  
فرودر  زنان  ینوان روروندان درجه 
چنااادم ارااا   اااه زناااان را  یناااوان 
موجوداتی  ی اخمیار   یحقو  و فاقاد 

رنارد. در این راخمار پدر  تشخی  می
و رااوهر و  اارادر قیاا  و وناای زن 
هیمند  ا مدایی ترین حقاو  انایانی و 
اجمماعی نیمی از جامیاه ناه دراخمیاار 
خااودش  ااه در اخمیارخااانواد  وعلاای 
الخااصوص مااردان اراا . از رومینااا  

راله تا منایر  قاادر  چوال  ۶۱اررفی 
راله اهل مریوان و زن عانی  لخی  ه 
تنوا رارر میکارد و آواز میخواناد  ار 
ارااا  ایاان احاایا  مالکیاا  و نرااا  
 غایاا  ارتعاااعی و دااد زن  از حااو 
حیا  محاروم رادند. پماک ناامو  و 
ررف در در  مردان روزاناه و  طاور 
مااداوم جااان زنااان را تودیااد میکنااد. 
امااروز درایااران در رااایه جموااور  
ار می زنان را میکشند  در افغانیمان 
در رااایه طالبااان میکااشند دراقلیاا  
 ردراامان در رااایه حکوماامی  ااه  ااا 

 ااار   اطاال ملیاا  وقومیاا   اااز  
میکند. جامیه  ردرمان  ه در رالوا  
نه چندان دورآزاد  جامیاه را مییاار 
آزاد  زن میدانی  امروز  ا راکوتی 
مرگبااار راااهد خاااموش  ااشمن زنااان 
تور  مردان ار . امروز یا عمو فاجیه 
هنااوز درب نااشد  یااا مااا تباادیل  ااه 

ترااو  تبدیال  مردمانی می  رد  و  ی
 اار راار مااا چااه آمااد    اار  .ای  رااد 

 ایای  اعامرا  و  هایی  ه می ررانیان
  خاااود را علیاااه  خاااش  فروخاااورد 

حکوم  رار و رر ارا می و  ار رار 
حا مااان جااانی و دزد وجنایمکااارش 
فرود آورند چاه آماد   اه درگرفمان 

ها  اا ایان جانیاان مایا قه  جان انایان
گذارمه ار   مایاان اعاداموا  رژیا  
در طاای ایاان چنااد روز  را اار اراا   ااا 
میاان قمل ها  ناموری نور  گرفماه 
در  ردراامانو ایاان ماایاان از قماال و 
 ااشمارو راار وب زنااان تااا امااروز در 
 ردرمان  ییا قه  ود . وا ن  جامیاه 
و فیالین اجمماعی  ه این جنایا   دون 
تردید  اید از حد ا راز تاراف یاا  وا  

 ناری از این جنایا  فراتر رود.

تا جامیه در رکو  راهد خاموش ایان 
فعای   ارد این دور  اطل  ا هار  واناه 

راال  ۱ایی ادامه خواهد دار . درطی 
گذرمه قمل زنان در ردرمان  ه پدید  
ایاای تقریبااا روزماار  و  خااشا عاااد  
تبدیل رد  اما  و  و تیعاب آنعارا  
 ه هیچ مورد  از ایان جنایاا  حمای 
رنی  ترین آنوا انریا  خروش جامیاه 
واعمرا  فیالین حی و حادارعلیه ایان 
 ر ری  نشد  ار و یا  ایاد ریاشه ایان 
جنایا  را خشکاند یاا هار روز رااهد 

فاجیه ایی تاز   ود و در روب مارب 
اناایانی دیراار  اادون فریاااد خااش   ااه 
روب نشی .  یمرااوتی و راکو  در 
 را ر قمل زنان و گرفمن جان  ود ان 
 دنیا نیامد  آنان دودش  ه چاش  تاک 

 تک آحاد جامیه خواهد رف . 

جنبا   را ار  طلابی و آزادیخواهای 
زنااان در ردراامان  اارا  مبااارز   ااا 
قملوا  ناموری نمیمواند منمظر تغییر و 
تحو    نیاد  و ررنرونی جموور  
ار می  ارد. ح ور فیال در این عرنه 
و تیاار  جااد   ااه مردرااا ر  و 
قوانین ممحعر مذهبی ومقا لاه  اا قمال 
ها  نامورای را  ایاد از همیان اماروز 
آغاااز  اارد. از راانندج و مریااوان از 
 رماناااشا  و رردرااا  و هااار جاااا  
دیراار   ااه امکااان حاا ورو تحاارب 
داریاا  ناادایمان را  اار علیااه ارتعااا  
اراا می و قااوانین دااد زن مااذهبی و 
رنموا  پورید  در جامیه  لناد  نیا . 
در  ردراامان حاا ور طیااف ورااییی از 
فیالین رررانا  اجممااعی و  اارگر  
 اید  مواناد مبناا  تغیایرا  جاد  و 
 یمن رد  در مقا ل زن رمیا  و قمل 
ها  ناموری  ارد.  دون  یمن این رد 
تیردی و  دون حمای  جد  از زنانی 
 ه جانشان  ه هر دلیلی در خطار ارا  
جامیااه راایر قوقرایاای خااشون  و  اااز 
تولیااد آن را هاار روز  راااهد خواهااد 

  ود.

 ملکه عاتی
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 نه به حکومت ضد زن! 
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چناادان دور  خالااد عایااا   زمااانی نه
آرزو  اارد  ااه  ردهااا زیاار لااوا  
حکوما   اارد   موانناد هماادیرر را 
اعاادام  ننااد. هرمااه گذراامه دادگااا  
حکوم  اقلی   ردرمان  ار   رد  ه 
خالاااد عایاااا  و همرکاااران   اااه 
آرزویشان  ررند. ریف و رااد  ایان 
 خ   ه حد   ود  ه از آن  ه عنوان 
 اقاااادام رایااااایمه یااااااد  ردناااااد.
اعادام قماال عمااد دولامی اراا  و هیااچ 
راااخ   راااازمان  نوااااد و مرجیااای 

تواند  ه زنادگی را از یاک انایان  نمی
 راایرد. وقاامی از دولاا  و نواااد   ااه 

راود   ادون  عنوان جنایمکاار یااد می
رک اقدام  ه  شمن و ترور افراد  خا  

ناپاااذیر آن ارااا . راااکی در  جدایی
جنایمکار  ودن رژیا  ارا می نیای . 
رکی نیای   اه رژیا  ارا می از هار 
ا اار   را   اشمن و تارور مخالراان 

 ند. رژی  ارا می  اه  خود ارمراد  می
عناوان رژیا  قمال و جنایا  در میاان 
اپوزیااییون و  یاا ا در میااان افکااار 
عمومی جوان رناخمه رد  ار . تاصمی  
حکوماا  اقلیاا   ردراامان  آیااا قاارار 
گرفمن در  نار رژیا  ارا می نیای   
دفااا  از اقاادام حکوماا  اقلیاا   اارا  
 شمن و قمل عمد دولمی ره نرر را چاه 
 اید نامید  جنای  جنایا  ارا   چاه 

ا  رژی  ار می  دادگاهوا  چند دقیقه
مرتکب آن رود  چاه حکوما  اقلیا  

 ه آن   ردرمان و یا هر دول  دیرر 

 .در   اند

حکوم  اقلی   ردرامان ها  تاریخای 
راایا  در زمینااه  ااشمار مااردم دارد. از 
 شمار  مونییموا در رلیمانیه و درامور 
قمل آنوا تور  نورایروان ماصطری  تاا 

نراران  اه دلیال دفاا  از  قمل روزنامه
آزاد   یان و نوایما آت  گاشودن  اه 
مردم میمردی  ه  ارا  دفاا  از حاو 
خود  ه میدان آمد   ودند.  را  ماا و 
 .از نرااا  مااا  اعاادام قماال عمااد اراا 

 
 یق قادر قادر  و خورحالی از حک  

  دادگا  اعدام

ترور قادر قاادر  ( اه حامی دادگاا  
اقلی   ردرمان هیچرا  حادر  ه قباول 

از رهبران حااب دمو ارا   آن نشد  
 ردرمان ایران محکوم ار  . در ایان 

ا  وجاود نادارد. عااملین و  هیچ ربوه
آماارین ایاان جنایاا   ایااد در دادگااا  
محا مااه رااوند و  ااه راااا  اعمالااشان 
 ررند. اما این راا اعدام نیی . جنای  

توان پار  داد. هر چه  را  ا جنای  نمی
ناریونالییموا در  و  و  رناا  کنناد و 
ادا  مدرنیمه را درآورند   ااز ها  در 

زنااد.  جااایی دم خرورااشان  اایرون می
فرهنگ خون در مقا ل خون  ما اان 
در این ترکر ریشه دارد.  ما ان  را  

ا   ااه ایاان فرهنااگ  حاال هاار ماایئله
 ننااد. اگاار رهبرانااشان  مراجیااه می

رالوارااا  در  اااشورهایی زندگااای 
 نند  ه حکا  اعادام در قانوناشان  می

ررد  ه  نیی   اما وقمی  ه خودران می
 نناد. خاون در  فرهنرشان رجو  می

 را ر خون. جان در  را ر جاان. و  ااز 
هاا  دم از فرهنااگ و ماادرن  ااودن 

زنند.  یق قادر قادر    ار دیرار  می
از خ  و نشان این جماع   را  جامیه 
پرد   ردار .  ردرامان  اه در طاول 
چوااار دهااه علیااه اعاادام و طناااب دار 
مقاوم   رد  ار   دو ار   ه زیر ایان 
پرچ   رود  اینبار اعادام و جنایا   اا 
لبا  و ز ان و فرهنگ  رد  نور  
پذیرد. خطو  قرما و مقدرا  خود را 
 اارا  جامیااه ترراای   ننااد و نادیااک 
ردن  ه آن را  ه دادگاهواا  احمماا  

 .  مااجرا ا  ارجا  و ادامه چند دقیقه
این ریف و رادمانی اگار  خاشا  ارا  
محکوم  ردن رژی  ار می ارا  ( اه 

ا   ه  البمه در حک  دادگا  مطلقا ارار 
اما طرف دیرر  دارد  آن نشد  ار  

و آن هاا  معااازا  اعاادام اراا . اگاار 
 ااارا  محکومیااا  یاااک جنایااا  از 

 نیااد   حکوماا  اقلیاا  قاادردانی می
 دانیااد  ااه خااود ایاان حکوماا   اناای 

هایی علیاه هار نادا  مخالرای  جنای 
 ود  ار . هر هرمه و هر ما  خبر از گ  

اط عاای از  راادن   ااشمه راادن و  ی
اع ا  این احااب ناریونالیای  منماشر 

رود. اگر اقدام راما  ارا  دفاا  از  می
جااان یااک اناایان اراا  و از حکوماا  

 نیاااد   رررااای  اقلیااا  قااادردانی می
ها   پرونااااد 

 شوراهای محالت ایجاد باید گردد! 

  تروریسم جمهوری اسالمی و حکم اعدام در حکومت اقلیم کردستان

 سیوان کرییم

14 قیه در نرحه   
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 آزادی، برابری، حکومت کارگری

  ناتو  ا طالباان   میام   پش  پرد  
ممارا  دولممردان  نونای افغانایمان 
 اااا تکیاااه  اااه نیروهاااا  نااااتو  

ها  ایران و چین  ها  دول  زدن   
ها ت ش  را   ااز  اردن   ا تروریی 

 یب قدر  طالبان در ایاران ارا  و 
میخواهند در ارگا  ریار   ین المللی 
غیل تیمید آنوا را ه   اود  راازمان 
دهند.  اید منمظر  ود  ه یاک ناندلی 

 .را ه  در رازمان ملل ارغال نمایند

در هرمه گذرمه افاراد مایل  طالباان  
نظرمحماااد خاراااه  مااادین ماااشوور 

تکه  ردند و جنااز   قندهار  را تکه
اش را در  یا ااان رهااا  ردنااد.  مااب 
گذار  در مقا ل مادار    در درون 
رالنوا  ها  اممحاناا  داناشراهی و 
معااالق عروراای  روزانااه از مااردم و 
 ود ان  ی گناا  قر اانی مای گایرد. 
پروند  اینان  ه همان قطور  جانیاان 

 .همپالکی نشیمه در توران ار 

  گذرمه  جامیه افغانیمان در دو دهه 
  ایاان  تواناایمه اراا  علاایرغ  همااه

جنایااا  قاادموا  موماای  اارا  یااک 
جامیه مممدن  ه جلاو  راذارد. زناان 
افغانیمان  را  هر قدمی  اه  ردارامه 
اند  ه مبارز  ا  همه جانبه تاا رارحد 
مرب در  زد  اند   شمه راد  اناد  
م له رد  اند  گوش و  ینی راان را از 
دراا  داد  انااد   ااه عنااوان هاارز  و 
 د ار  انرش  نمایشان  رد  اند . اما 

  اینوا  ه جلو رفماه اناد   ا وجود همه
اند رااانررها  مومااای را  و توانااایمه

 در   یاورند. اما تمام این درماوردها 
 ا پیشرو  طالباان ناه تنواا در مقا ال 
تودید  قرار گرفمه ار   لکاه  طاور 
فیایکی جان هااران زنی  اه در ایان 
امر ت ش  رد  اند همارا   یمراناشان 
در خطر جدیای . هار قادم پیاشرو  
طالبان تودید  جد   رعلیه تمام این 

 .هار  پیشرو 

جنب   را ار  طلاب و آزادیخواهای 
   زنااان ایااران در  یاا  از چواردهااه

گذراامه  ااه مااصاف جموااور  اراا می 
رفمه ار  و علیرغ  تمام  شمار و قمال 

  رن  ها  عقب ماناد     عام و اراعه
قانونی  ردن آپارتاید جنایی همیاشه 
 ینوان یک جنب  قاو  و داد ارا م 
ریاری   ه  طور جد   ه همیرنورامی 
زنان در خاورمیانه و مقا لاه  اا ارا م 
ریاری  ینوان یکی از مومامرین مانا  
ها  پیشرو  امر زنان میمقد  اود  و 
ت ش نمود  ار  ایان همیرنورامی را 
 روز  ند و  ینوان یک جنب  مو  در 
خاورمیانااه از آن در همااه جااا دفااا  

 .نماید

امروز  ار دیرر این راوال واقیای در 
مقا ل ما قرار گرفمه ار  و  ایاد تماام 
ت ش خود را  ارا  ناشان داد  خطار 
پیاشرو  طالباان در افیانایمان انعاام 
دهیاا . اماار زنااان در افغاناایمان اماار 

طلاابِ دنیااا  ااه ویاات   جنباا   را ر 
 .خاورمیانه ار 

 دون رک رو   ار آمدن طالبان در 
افغانیمان نه تنوا جموور  ارا می را 
تقویاا  خواهااد نمااود  لکااه موقییاا  
اجمماعی و ریاری و حقوقای زناان را 
در افرانیمان و منطقه  ه عقاب ناشینی 

 .جد  وادار خواهد نمود

 اید  ا این امر  اه مقا لاه  رخوارا  و 
اجاااز  نااداد  اااردیرر  اناادها  راایا  
ار می  رافغانیمان چیر  روند. دفاا  
از جنب   را ر  طلابی در افغانایمان 
 ه مینا  واقیی مبارز  علیه جموور  
ار می ار   ه این روزها زیر دارب 
مبارزا  مردم در ایران قرار دارد.  اه 
حکوماا  تمااام ایاان جانیااان و دراا  
دراز  آنوا  ر جان و مال ماردم  ایاد 

 .خاتمه داد

 

 ۰۴۰۶او   ۰

ساز  زنان افغانستان در تقابلی سرنوشت  

 پروبن کابیل
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 اطالعیه کمیته کردستان حزب حکمتیست

  های اسالمی در دادگاه اربيل در رابطه با دادگاهی و محكوميت تروريست 

  

را  اه دو راال قبال قاادر قاادر  از مایئولین حااب  پناج تروریای    را  اولین  ار دیروز دادگاهی در ار یل  اا خر  
دمکرا   ردرمان را ترور  رد   ودند   ه اعدام و زندان محکوم  رد. این ترور تحا  نظار و  اا هادای  اط عاا  راپا  

 .پیرانشور طراحی و اجرا رد

ترور مخالرین جموور  ار می در  ردرمان عرا  یکی از اقداما  همیشری جموور  ار می  ود . تااز  تارین ماورد از 
 .این اقداما  ترور  وااد رحیمی روروند رنندجی  ود  ه در  ردرمان عرا   ار و زندگی میکرد

رژی  ترورییمی و رر و رر ار می  یشمر از ندها نرر از مخالرین خود و اع ا  احااب و جریاناا  ریارای و اپوزیاییون 
از ترورها رالوار  در دادگاهوا   ردرمان عارا   ایرانی میمقر در  ردرمان عرا  را  ه قمل رراند  ار . پروند  قطور  

 .خورند  این اولین  ار ار   ه در اقلی   ردرمان تروریی  ها محا مه و محکوم میشوند خاب می

این رالوا این جنایا  و ترورها را افشا و محکوم  رد  ای  و خوارامار درامریر  و محا ماه عااملین ایان  ما  ارها در طی 
 . ترورها رد  ای  اما حکوم  اقلی   ردرمان تا  نون در   ه هیچ اقدامی در این را طه ناد  ار 

روز گذرمه نوایما دادگا  ار یل ره تروریی  را  ه اعدام و دو نرراز همکاران آنوا را  ه پنج رال زندان محکوم  رد  ار . 
 دون تردید ما مخالف حک  اعدام هیمی  و خوارمار لغو حک  اعدام ایان راه تروریای  و تبادیل حکا  اعادام  اه زنادان 

 .طو نی مد  هیمی . اعدام را  حل مبارز   ا تروریی  و پایان دادن  ه این جنای  نیی 

 میمه  ردرمان حاب حکممیی  خوارمار  از گشایی تمام پروند  ها  ترور تور  رژیا  جنایمکاار جمواور  ارا می در 
 ردرمان عرا  ار . حکوم  اقلی   ردرمان عرا  در طی ری رال گذرمه  ا رکو  و ممارا   ا جمواور  ارا می عما  

 .یار  رراند  و ف ا را  را  ترورمخالرین جموور  ار می  از گذارمه ار   ه تروریی  رژی  

هیچ منری  و مصلحمی در را طه  ا دادگاهی  ردن میببین این جنایا  قا ل قبول نیی  . حکوما  اقلیا  و دادگاا  هایا  
 . اید جوا رو  ارند

  

 مرب  ر رژی  ترورییمی جموور  ار می

  

   میمه  ردرمان حاب حکممیی 

  ۰۴۰۶روم اگور  

 ۶۰۴۴مرداد  ۶۰ 

، زنده باد هویت انسان    نه قویم، نه مذهبی



و  شمه رد  تور  همیان دادگاا  نوایماا “  مرقود”این افراد 
   ناد. رما را  ه ررنور  ایان محکوماان اماروز دچاار می

ا   تواند راییمه مارب  اراد. اگار جامیاه هیچ جنایمی نمی
رال   ارد و قوانین آن  ر مبناا  انایان و انایانی   اراد  
مطلقا جا و رخنی از اعدام در آن راییمه نیی .  یانی  اه 
خالو جنای  ترور قادر قادر   ودند  اید  اه رااا  خاود 
   رراااند  ولااای ایااان معاااازا  مطلقاااا مااارب نیااای .

 
  ۰۴۰۶آگور  

 ریوان  ریمی
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یه کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری  اکتبر نشر

حکمتیست است که هر ماه یک بار منتشر  -ایران

 شود!  یم
 

یه همایون گدازگر   رسدببر نشر

homayon_1954@yahoo.de 

 دبیر کمیته کردستان : صالح رسداری 

saleh.sardari@gmail.com 

 

روابط عمویم کمیته کردستان: ابوبکر 
یف زاده  رسر

Abo_sh2008@hotmail.com 

 اعالمیه کمیته کردستان حزب حکمتیست

 در محكوميت ترور موسی باباخانی

 

 نااا  ااه اط عیااه حاااب دمکاارا   ردراامان  موراای 
 ا اخانی از اع ا   میمه مر اا  ایان حااب غاروب 
پناااج رااانبه چواااارده  مااارداد تورااا  دو تااان از 

ها  وا ایمه  اه جمواور  ارا می در راور  تروریی 
و روز راناده  مرداد جاید و   اا   ار یل ر ود  رد 

 رود. آمار رکنعه درهملی درار یل پیدا می

این اولین  ار نیی   ه رژی  تروریی  پارور ارا می 
خااود و افااراد وا اایمه  ااه   دراا   ااه تاارور مخااالرین

اپوزیییون در خارج از  شور میاند و ممارارانه اقلیا  
 ردرامان  ااه جو نراا  اماانی  ارا  انعااام اقااداما  

تبدیال   ترورییمی و حاذف فیایکای مخالراان رژیا 
 رد .

 میمه  ردرمان حاب حکممیای  تارور جنایمکاراناه 
موری  ا اخانی ع و  میمه مر اا  حااب دمو ارا  
 ردرمان را قویا محکاوم مای  ناد و  اه خاانواد  و 

 دورمان ایشان تیلی  میروید.

 

 - میماااه  ردرااامان حااااب  مونیااای   اااارگر 
 حکممیی 

 ۰۴۰۶اگور   ۸

 تروریسم جمهمری اسالمی ...


