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باد سوسیالیسم!   زنده  

حزب دمکرات از لبیک به خمینی 

  صدر بنی تا تسلیت مرگ
 

 همایون گدازگر

نامسسه در سسر  نامه و در واقسست تیت   تسسیت  

حسس د دماسسراد تردسسس ان از   س اسسس 
ی  سسساس سسساب ه ۰۴صسسدر تاسسرار ماسسرر  بن 

سازشااری این ح د با جمهسوری اسسیم  

سرتوبگری و بسه وسون  اس . اگر سخن از
تش دن مبارزاد مردم تردس ان در دراع از 

اس ، تمس ر تسی   ۷۵دس اوردهای ان ید 
صدر به عنوان رئ س جمهور مورد  بمثابه بن 

اع مسساد وم سسن  سسسند ومسسدر  در ایسسن 
لشارتش  جنای اارانه به جا گذاش ه اسس . 
تحوالد بعدی وسرنوش  وی در ارتباط بسا 

ای از بار این تارنامسه  جمهوری اسیم  ذره

  تند. س اه تم نم 
ها  صدر بعنوان یک روشنفار مذهب  ساس بن 

در پسساگرر ن جریسسان  ۷۵قبسس  از ان سسید 
مرتیت اسسیم  و نوشس ن رسساله در مسد  

رژیم هار  وم ن  و امام  او و سرتارآمدن
ای داشسس . بعسسد از  اسسسیم  ن سسج برجسسی ه

سرتارآمدن جمهسوری اسسیم  در تحم س  
هسسای  رسسیای رعسسو و وحسسش  در مح  

ها ن ج اصت  داش . امسا  آموزش  و دانشگاه

به تردس ان و طن سن جمتسه  حمته او ررمان
معرف او وطاد بسه ن روهسای نمسام  دبنسد 

های ان را باز نان د تا تردس ان را از  پوت ن
ی  تن د( به عنوان لاه وجود یاغ ان پا  م 

سسس اه  در تارنامسسه جنای اارانسسه او باقسس  
وواهد ماند. ن  یه این ررمسان جنای اارانسه 
بمباران وتوپ باران مردم شهر و روس اهای 

ن اجتمایع و کمیته های محالت مریوان در رابطه با  بیانیه جمیع از فعالی 

ی توسط پدرش در سنندج:   محکوم کردن قتل دختر

خشونتی وحشیانه علیه زنان که بنوعی قانونی رواج یافته است؛ 

 محکوم است!

 !آلودگی آب شرب سنندج، کسی جوابگو نیست
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شدن ه اران نفسر از  تردس ان و قربان 
گناه و زحم اج بود، تسه بسا  مردم ب 

آرزوی آزادی ویک زندگ  بهس ر در 
سرنگون  رژیم شاهنشاه  شرت  ترده 

در بهار آزادی بعد از سس وط  بودند، و
رژیم قبت  م دراد جامعه وسود را بسه 

ای از  دسسسسس  گرر سسسسه و نمونسسسسه

ان ید را در آزادی وآزادگ   ی ثمره
تسه   زیی ن به نمایج گذاشس ه بودنسد،

دامنه شهرد آن در وارج از تردس ان 
و سس  مسسیارران زیسسادی را بسسه سسسوی 

  تردس ان روان ترد.
از حق نباید گذش  ح د دماراد در 
آن زمسسان هسسم هم سسن س اسسس  را در 

داش  ته امروز دارد. آن زمسان  انبان

جریانساد  ته مردم تردس ان با رهبری
وسسواه در برابسسر هیسسوم  چسسو و آزادی

صسسسسدر در سسسسسنگر درسسسساع از  بن 
تردنسد،  م   دس اوردهایشان جانفسشان 

ح د دماراد با ماجراجو نام دن این 
ای تسه وسود او در آن  م اوم  توده

ن سسش  نداشسس ، در م ابسسس  ررمسسسان 
قوا با عی  والبه  لشارتش  ررمانده ت 

مردم تردس ان ” ته  و تارار مارر این
میئته تردس ان ” و “  طتو ن ی ند جنگ

، بسسه جسسای “راه حسس  نمسسام  نسسدارد
م اوم  در برابسر حمتسه جنای اارانسه 

صدر، در واقت جمهوری اسیم  را  بن 
بسسا ایسسن شسس وه سازشسساارانه در حمتسسه 

 ترد. تر م  نمام  به تردس ان جری
تنهسسسا وقسسس   برنامسسسه سسسساز  و 

جسسسواد مانسسسد و  شسسسان ب  دریوزگ 

بسسه نمایندگانسسشان اجسسازه  وم سسن  
شرر اد شدن نداد، به وسوو  وق س  
رژیسسم هسسار اسسسیم  تفنسسگ را ب سس  

گوشسسشان گذاشسس ، آن وقسس  ناچسسار 
پناه ببرنسد و “  راه ح  نمام ” شدند به 

با رژیم اسیم  وارد جنگ بشوند. امسا 
در تمسام طسوس “  راه ح  نمام ” هم ن 

تات  ا  بسوده  ساس گذش ه اب اری  ۰۴
اس  در وسدم  اسس رات ی سساز  و 
سسساو  و پاوسس  حسس د دماسسراد بسسا 
جمهوری اسیم  و در این رهگذر سر 

را بسه  وسود چندین دب رت  و مسیئوس
بسسساد داده و همنن سسسن م سسسراد و 

های  پایگاهایشان به سبو ایسن س اسس 
آرسسرین هم سسشه مسسورد حمسسید  توهم

تخریب  و تروریی   جمهوری اسیم  

   قرارگرر ه اس .
های بعد از ان ید  ح د دماراد ساس

صدر مورد غسیو وم سن  قسرار  ته بن 

تاریسس   گررسس ، بسسدون توجسسه بسسه آن
تیس  بسه مبسارزاد  وونبار و بسا دهن

را “  ررمانده تس  قسوا” مردم تردس ان 
روی شانه بتند ترد و زعام  او را در 
شورای مت  م اوم  بسه جسان وریسد. 

صدر آن زمان  این در حال  بود ته بن 
و حسس   تسسا هنگسسام مسسر  همسسواره 

نمسسراد وسسود در بسساد ان سسید و   از
حاوم  اسیم  دراع و آن را ترویج 

ان سید ”روزنامه او تح  نام   م  ترد.
تنها نمونسه توچاس  در ایسن “  اسیم 

  راس ا بود.
درن  یسسه پ سسام درسس ر س اسسس  حسس د 
دماراد تردس ان بسه مناسسب  مسر  

ابسر  رعد وبرق در آسسمان ب  صدر بن 
ن ی . تا ه بر س اس  مماشاد جویانه 

ساله ح د دماسراد و اسس رات ی  ۰۴
تسس  جریانسساد ناس ونال سسی  تسسرد در 
تردس ان دارد. نباید ررامو  ترد تسه 

و حسس د والسسد ع یسس ی جتسسو ار سسادن 

ی  نامه در ایسسسن تسسسیت   م بسسسوع وی
والسسوانه، تنهسسا مخ سسر بسسه جریسسان او 

در واقسست سسسخنگوی ع یسس ی ن سسی . 

تمسسام احسس اد  تر اعسسیم س اسسس  صسسری 
ناس ونال ی   در تردس ان ایران اسس . 
ح د دماراد تردس ان ایران و شعو 

رغم هر شسعار  سازمان زحم اشان، عت 

“ طتبانسسسه سسسسرنگون ”و “  رادیاسسساس”

وپاو   ان مار مذاتره و ساو  تماتان
بسسساجمهوری اسسسسیم  جسسس و برنامسسسه 

اسسس . لب سسک  شسسان س اسسس های اصت   و
گف سسن بسسه وم سسن  و پ سسام تسسیت   بسسه 

 ۰۴صدر را س اسس   مناسب  مر  بن 

احسس اد بسه یاسدیگر گسسره  سساله ایسن

  زند. م 
شاید در هم ن رابطه وارج از موضسوع 

های ایسسن  نباشسسد تسسه بسسه موضسسعگ ری
احس اد در وقسسایت اوسس ر و تهدیسسداد 
نمسسسام  جمهسسسوری اسسسسیم  عت سسسه 
اپوزیسسسسسسسسسی ون در وسسسسسسسسسا  

ته مردم  بان م. درحال  ای اشاره عراق

احسس اد وجریانسساد  منط سسه و همسسه

برم ابته وع و نشاندن جمهسوری  چو
تننسسد، وسسود ایسسن  اسسسیم  تات سسد م 

احسس اد تسسه قربان سسان اول سسه چن سسن 
تهدیدات  هی ند، به جای ایی ادگ  و 
م ابته در برابر آن، دوبساره بسه دنبساس 

گر و واسطه در حاوم  عسراق  م انی 
و اقت م تردس ان برای ساو  و پاوس  
و مذاتره با جمهوری اسیم  هی ند و 

بسسا عنسسوان تسسردن ایناسسه  همننسسان
از “  ی ترد راه ح  نمام  ندارد میئته” 

وواهند بسه جسای  جمهوری اسیم  م 
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ای شهروندان است و سالم حق پایهایمن بر خورداری از محیط کار وزیست   
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 مرگ بر جمهوری اسالیم ایران

تی  برای لغو تام  میسازاد اعسدام 
اب دا توس  سسازمان عفسو ب سن المتس ، 
ائ یف جهان  عت ه میسازاد اعسدام و 
سازمانهای غ ر دولس  ، اول سن بسار در 

ای بسسه  بسسا ارائسسه قطعنامسسه ٧۴۴۵سسساس 
سازمان مت  م حسد شسروع شسد. ایسن 

 ٧۴۴٢قطعنامه برای بار دوم در سساس 
در میمت عموم  سازمان متس  م حسد 

از جمته   ب وویو رس د. در این قطعنامه
میرم، بسه اع بسار ”تات د شده اس  ته 

انسسیان بسسودن، دارای حسسق ح سساد و 
بسسسی اری ح سسسوق دیگسسسر اسسسس  و 
قانونگذار و س ی م قانونگذاری، حسق 
ستو این ح وق را از رسرد بسه صسرف 

“. میرم بودن و ارتاساد جسرم نسدارد
، دوم ن پروتاس  ۹۱٢۱قبت ر در ساس 

الحاق  به م ثساق ب سن المتتس  ح سوق 
س اس  اج ماع  دربساره لغسو میسازاد 
اعدام به توویو میمست عمومس  ایسن 

 سازمان رس ده بود. 
بر اساس گ ار  عفو ب ن المت  در ساس 

از م ان تشورهائ  تسه قسانون  ٧۴٧۴
تسشور جهسان  ۹٢اعدام را دارند، تنها 

حاسسم اعسسدام را اجسسرا تردنسسد. ایسسن 
تشورها شسام   چ سن، ایسران، مسور، 
عسسراق، عربسسی ان سسسعودی، سسسومال ، 
آمریاا، سودان جنوبس ، یمسن، هنسد، 
عمسسان، بوتسسیوانا، بنگسسید ، قطسسر، 
تایوان، سوریه، وی نام و تسره شسمال  
اس . بنا به آمارهای ثب  شده اعدامها 

، جمهسوری اسسیم  بسا ٧۴٧۴در ساس 
حام اعسدام، بسه تنهایس   ٧۰۲اجرای 

های جهسان را  ن م  از ت  موارد اعدام
 به وود او وا  داده اس .

در ایسسسران و در برنامسسسه س اسسسس ،  
تمون سسسیم تسسسارگری پ سسسشرو لغسسسو 

اعسدام اسس . ق س  در هسر “  میازاد” 
ای و به هر دل تس  ر  م دهسد،  جامعه

ریشه آدماسش  و نفسس ایناسه رسرد 
تواند جان تی  را بگس رد، ریسشه  م 

در مناسباد اج ماع  دارد. امسا وق س  
و “  اجرای عسدال ”دول  تح  عنوان 

بسسا تسسشریفاد و در تمسساس “  قسسوا ”
وونسسیردی آدم م اسسشد، ق سس  عمسسد 
جدیسسدی مرتاسسو م سسشود. اعسسدام 

ن ی ، سستو حسق زندگس  “  میازاد” 
اس ، میازاد نم  واند اص ِ اصسی  و 
بازگش  بسه جامعسه را لحساک ناسرده 
باشسد. اعسسدام یسسک جنایسس ِ عامدانسسه و 
آگاهانه دول   اسس . تسشورهائ  تسه 
هنوز اعدام مس  تننسد مس  ان جسرم و 
جنای  در آنها گسی رده تسر اسس . در 

اسس  “  اجرای عدال ” ح     اعدام نه 
مسسوون تسسردن ”و نسسه راهسس  بسسرای 

، برعاس، یسک ابس ار طب ساد “ جامعه
حاتم برای تن رس و سرب یر نگهداش ن 
مردم مع رض اسس . ب سش رین اعدامهسا 
بدالئ  س اسس  و ررهنسگ ارتیاعس  
حاتم صورد م گ رد. باید توری  ترد 
ته دول  و ه س  قسدرت  حسق تسش ن 

عامدانه و گرر ن حق ح اد انیانها، به 
ای را ندارد. اعدام باید  هر دل   و بهانه

ای “عسدال ”تماماَ لغو و ممنوع شسود. 
ته توسس  جسید اجسرا شسود، عدالس  
ن سسی ، قانون سس  دادن بسسه جنایسس  و 

 عادی تردن آدماش  اس . 
در روز دهسسم ات سسبر عت سسه جمهسسوری 
اسیم  حاوم  صد ه ار اعدام، عت سه 
طالبان و دول هائ  ته قانونسا  آدم مس  
تشند بم دان ب ائ م. مبارزه برای لغسو 
تام  اعدام در جهان، بسدون سسازمان 

ای همه جانبه عت سه رژیسم  دادن مبارزه
اسیم  صد ه ار اعدام مماسن ن سی . 

ات سسبر همسسراه بسسا تسسارگران و  ۹۴در 
اردوی مردم آزادیخواه جهان یاسودا 
و م حد عت ه اعسدام اعس راض تن سم و 
بوی ه رژیمهسای اسسیم  در ایسران و 
ارغانی ان را بعنوان سمبتهای جنای  و 

 توحج محاوم تن م. 
حام  ی   -ح د تمون ی  تارگری

در اینروز همراه بشری  آزادیخسواه و 
پ شرو، عت ه بربری ِ آدماش  رسم  و 
قانون  اع راض م  تند. مبارزه بسرای 

“ میسازاد” توقف و ممنوع س  تامس  
اعدام، لغو تت سه احاسام اعسدام صسادر 
شده توس  رژیم اسیم ، هدف رسوری 
این مبارزه اس . رراوسوان مسا اینسی  
همه جا عت ه اعدام بعنسوان ق س  عمسد 

 !دول   اع راض تن د

 !مر  بر جمهوری اسیم 

 !آزادی، برابری، حاوم  تارگری

 !زنده باد جمهوری سوس ال ی  

 
 -ح د تمون ی  تارگری 

 حام  ی 
 ٧۴٧۹سپ امبر  ٧۱ – ۹۰۴۴مهر  ۵

 اعالمیه حزب حکمتیست
 

 اعدام قتل عمد دولتی است
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 زنده باد آزادی و برابری 
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پذیری دولس   عمتارد و عدم میئول  
جمهوری اسیم  درقباس میائ  زیی   
و سیم   جامعه ازهمه نمر برای مسردم 

بردار شده اسس . بسار مسشاید  ه ینه
های غ رانسیان   مردم به دل س  س اسس 

دول  در همه جوانو اق وادی، س اس  
و ررهنگ  و زیی  مح طس ، زندگس  

آم   و  مردم را ب ج از پ سج مخساطره
دردآورترده اس  . در حال  تسه آد 

ته بسه صسورد طب عس  
باید بسدون طعسم و بسو 
باشد، آد شسهر سسنندج 
چندین سساس اسس  تسه 
این واص   را نسدارد و 
این معی  پا  مسردم را 
تیره تسرده اسس . آد 
آلسسسسوده و بسسسسدبو و 

آلود اسسس . مسسردم  گسس 
ر  ر ناچار هی ند بسرای 

های طب ع  پناه  ته ه آد سالم به چشمه
ببرند. اضاره بر مشاید مع سش   تسه 
اتثری  مردم این شسهر روزانسه بسا آن 

هاسسس  تسسه  دسسس  بسسه گریباننسسد، ساس
شهروندان سنندج با موضوع آلودگس  
آد شرد شهر روبرو هی ند. بسه گف سه 
مردم، آد شهر چنان آلوده اس  ته نه 
تنها قاب  ووردن ن ی  ح   به سسخ   
قاب  اس فاده بسرای امسوراد بهداشس   

باشد. اتنون در ایسران بحسران آد  م 
های ر آینده تبدی  شسده  ن   به بحران

اس  و در ن ساط زیسادی از ایسران از 
جمته ووزس ان، بتوچی ان و تردس ان 

مردم با تمبود آد آشسام دن  روبسرو 
 هی ند.

اع راض و نارصای   مردم به آلودگس   
آد در چند ساس گذش ه تسا تنسون بسه 
جای  نرس د، تا این ته رسا  شسد سسد 
قشیق، ته منبت اصت  تام ن آد شرد 
سسسنندج اسسس ، بسسا ورود راضسسسید 
روسسس اهای اطسسراف سسسد، بسسه ویسس ه 

بسه داوس  سسد قام ج،  سرادروس ای 

باعسسآ آلودگسس  آد سسسد شسسده اسسس . 
ی این سد از  ساله ۷۴عیوه برآن، عمر 

مهم رین عوامس  آلودگس  آد شسرد 
سنندج گ ار  شسده اسس  و اعس راض 
مردم به آلودگس  آد تسا تنسون جس  

 وعده و وع د به جای  نرس ده اس .
دول  جمهوری اسیم ، اسس انداری و 

ها، آنیا تسه بسه بازسسازی و  شهرداری
ها، راضسید،  مدرن  ه تردن زیرساو 

برق، آد ته از اموراد ح سات  مسردم 
گذاری تار  و بسه  اس  نه تنها سرمایه

دهند، بتاه در توج سه  موقت انیام نم 
الق سدی و ناتارآمسسدی وسود شسسگرد 

بهمسن  ۲عی ب  دارند. در تاری  
بهمسسن اسسس اندار سسسنندج  ۹۴۱۱
در گف گسو بسا وبرنگسار  مرادن ا

دل سس  تاهسسج ”گویسسد   بسسازار م 
ت ف   آد و تغ س ر بسو و طعسم 
آد مربوط بسه امسیاس و سساس گذشس ه 

ساس از عمرسد قشیق  ۷۴ن ی . حدود 
گذش ه اس  نسه تنهسا ایسن سسد، بتاسه 
بی اری از سدههای موجود در تسشور 

گرا شدند. اوگف ه اس ، ممانعس   تغذیه
از ورود راضید روس اهای اطراف سد 

ساس پ ج  ٧۴قشیق سنندج م  بایی  
انیام م  شد تا تسه امسروز بسا تاهسج 
ت ف سس  آد شسسرد ایسسن شسسهر مواجسسه 

 “شدیم. نم 
سدقسسشیق تنهسسا منبسست آد 

سسسساس   ۷۴شسسسرد سسسسنندج 
عمسسردارد ومعتسسوم ن سسی  در 

ها یسک بارهسم  طوس این سساس
 ٧۴زدای  شسده باشسد و اشغاس

بایسی  از ورود  ساس قب  م 
راضسسید بسسه آد سسسد جتسسو 

شد، ته نشده اس .  گ ری م 
تسه بهمن مرادن ا های  صحب 

دور از ح     ن ی ، گویای این اس  
ته، بهداش  و ته ه ن ازهسای اب دایس  
مردم امر جدی دول  نبوده و ن ی  و 

ها پائ سن  گذاری درایسن عرصسه سرمایه
های دولسس  قسسرار دارد.  ل سسی  ه ینسسه

چندین ماه بعد از مواحبه بهمن مرادن ا 
اسسس اندار سسسنندج و ادعسسای او سسوا  

م ت ارد تومان اع بار بسرای ررست  ۹۱۴
مشا  آد شرد سنندج، هنسوز مسردم 
این شهر از الودگ  آد شاای  دارنسد 
و اقسسدام  ثمسسربخج درایسسن زم نسسه 

ی آلودگ  آد  اند. ساب ه صورد نداده
ساس ته وجود  ۷شرد سنندج ب ش ر از 

 آلودگی آب شرب سنندج، کسی جوابگو نیست!
 

 سع د یگانه



 

دارد اسسس  و مسسردم از تمبسسود آد 
ی ترونا  برند. راجعه آشام دن  رنج م 

و مسسر  هسس اران انسسیان بسسه دل سس  
های غ رانسسیان  سسسران دولسس   س اسسس 

جمهسسوری اسسسیم  و عسسدم مسسیئول   
پذیری در م اب  سرنوشس  درامات سک 

ی شسس وع ویسسروس  جامعسسه در دوره
ترونا، عدم دس رس  به موقت مردم بسه 

ای انسیان  بسسه  واتسین ترونسا، راجعسه
بارآورد ته همه از آن آگاهند و الزم 

 به تارار آن ن ی .
مردم شسهر سسنندج و رعسال ن مسدن  و 
مح   زیی   در طوس چند ساس گذش ه 
بارها با طومارنویی  و سسازمان دادن 
تمپ ن، به آلودگ  آد شرد اعس راض 
ترده اما هنوز ته هنوز اس  مسیئول ن 
اداراد مربوطه و اس انداری بی  وعده 

عمت  اقدام  جدی در جه  ررت  و ب 
اند. اوضساع  آلودگ  آد صورد نداده

هسا آن سسدر  طسوری شسده اسسس ، بحران
انسد تسه  عم ق و تهنه و الینحس  مانده

مردم ناچارند بسر سسر نسان، آد، بسرق 
ودههسسا مسسشا  اج مسساع  و اق سسوادی 

ی  دیگربسسه اعسس راض روزانسسه در همسسه
مناطق روی ب اوردند. مردم ووزسس ان 
در اع راض به تمبود آد و برق و ر ر 
ر اینسده بسسه اعس راض اج مسساع  دسسس  

آبس  در بتوچسی ان زندگس   زدند. ب 
مردم را مشا  ترده و صحب  از توچ 

ه ار نفسری مسردم سسراوان شسده  ٧۴۴
اس . آد شرد سسنندج آلسوده اسس . 
گران  و قطت بسرق و دههسا مسشاید 
دیگر ی ه مردم را سخ  چیب ده اسس  
و دول  جمهسوری اسسیم  نساتوان از 
ررسست ایسسن همسسه مسسشاید، در م ابسس  
اع راض و نارضسای   ر اینسده مسردم و 

تارگران در مح   تار، به زورگویس  
و سسسرتود، دسسس گ ری و ارعسساد و 
تهدید بسه طسور معمسوس روی آورده 

 اس .
او را و دوباره جمع  از رعسال ن مدنس  
و مح سس  زیسسی   در شسسهر سسسنندج در 
اعسسس راض بسسسه عسسسدم رسسسس دگ  و 

سسسازی اسسس انداری دررابطسسه بسسا  شفاف
آلودگ  آد شرد سنندج تمپ ن  را با 

نمر در ایسن  همااری ت م رن  و صاحو
ررس  از ایسن بحسران  امور برای برون

اند. داشس ن آد و مح س   سازمان داده
زیی  سالم و بروورداری از اماانساد 
و رراه، حق اب دای  مردم اس  و از هر 
تیش  برای بهبود رراه و آسایج مردم 
نباید توتاه آمد. اما واقع   این اسس  
ته مشا  دول  نه تمبود پوس اس  و 

نمر،  نه ارراد م خور ورسن  و صساحو
مشا  اساسا وسود جمهسوری اسسیم  
اس . مشا  اساس  این اس  ته دول  
به عنوان میئوس در م ابس  زنسدگ  و 
سسسیم  مسسردم جوابگسسو ن سسی  و در 
اولویسس  تسساری آن قسسرار نسسدارد. از 
دزدی و ریاد و او یس توس  م اماد 

تردن پولهسای تسین بسرای  تا ه ینسه
ارتج و سپاه و بی ج و ح د اهلل و انه 
دول  را وال  تسرده و پولس  تسه آن 

 ماند. برای ررت این مشاید باق  نم 
مشاید مسردم یاس  دو تسا ن سی ند. 
گرانسس  و تسسورم ارسسیار گسسی خ ه و 

های عم ق و ح  نسشدن  دامسن  بحران
جامعه را گرر ه اس . مسردم تردسس ان 
هماننسسسد اتثریسسس  مسسسردم تسسسارگر و 
زحم اج در سایر ن اط ایسران شسو و 
روز با این مشاید دس  بگریبانند و  

ای را به مردم تحم   تسرده  ر رر اینده

ها  اس . در دول  رئ ی  ن   این بحران
در چند ماه گذش ه تشدید شسده و راه 

گسشا بسرای برونررس  از ایسن  حت  راه
بحرانها وجود وارج  ندارد. جمهوری 

های جدیسد  اسیم  به ج تول د بحران
در مرزها برای انحراف اراار مسردم از 

حت  دراز مسدد  نامییماد درون   راه
 انداز ندارد. در چشم

آد و برق و دهها مسشا  اج مساع  و 
اق وادی دیگر مردم را سسخ  گرر سار 
ترده اس . جمهوری اسسیم  بسا همسه 
دس گاههای عسری  و طسویتج مانست 

ها اس . ایسن  اصت  ررت همه این بحران
 مانت را باید از سر راه جارو ترد.

 
 ۹۰۴۴مهر ۹۵شنبه 

 ٧۴٧۹ات بر ۱ 
 

 
5صفحه   285شماره   اکترب    

 نه به حکومت ضد زن! 

حمته نمام  به راه ح  غ رنمام  یعنس  

  برگردد.“ م  مذاتره”

گرچه از   های سازشاارانه این س اس  
نمر بخسج زیسادی از مسردم تردسس ان 

حاس در شسرای   شناو ه شده اس ، با این
س اسسس  تنونسس  و م ابتسسه جامعسسه بسسا 

توانسد پ امسدهای  جمهوری اسیم  م 

به دنباس داشس ه  برانگ  ی منف  و توهم
باشد. به هم ن دل   الزم اس  از جانسو 

وسسسواه جامعسسسه  قطسسسو چسسسو وآزادی
تردسسس ان همسسواره ارسسشا و در جهسس  

 من وی تردن آن توش د. 
 

  همایون گدازگر
 ۹۰۴۴مهر  ۹۱

 حزب دمکرات از لبیک ...
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ط  چند روز گذشس ه وسبر جانباو سن 
ساله سسنندج  همسه را بسه  ٧٧دو ری 

نوع  شوته ترد تسه توسس  بخوان سد 
پدر وود با انگ  ه قسرون وسسطای  و 

به  “دراع از ناموس وانواده”  م حیرانه
 .ق   رس د

های اج ماع  ان سشار  این وبر در شباه
یار  و بسی اری از تساربران، ان جسار 
وود از این جنایاد را ابسراز نمودنسد. 

بسسدون شسسک آمسسار واقعسس  

ناموسسس    هسسای قربان سسان ق  
باشسد تسه  رراتر از آمساری م 

توسسس  رسسسانه هسسای اج ماعسس  
 .من شر م شود

بسسدین وسسس ته ضسسمن محاسسوم 
تردن چن ن جنایس  هولناتس  

هسای  یاد تمسام  قربان سان ق  
وانوادگ  و رسائ ه متاس  ن سا 
دو ر جوان  ته به اتهام داش ن 

بسسا دسسس های   “دوسسس  پسسیر”
تث ف پدر  به آتسج تسش ده 

 !شد را گرام  م داریم
یاس  از “  ق   هسای ناموسس ” 

اشااس وحش انه وشون   اسس  
 .شود ته بر زنان و دو ران اعماس م 

این وشون ِ اریارگسی خ ه تسه ریسشه 

مناسسباد پدرسساالری دارد، دیسسر   در
بازیی  مث  وُسره بسه جسان زنسان در 

مانده ار اده و هر روزه هم  جوامت ع و
 .ابعاد دهش نات  پ دا ترده اس 

زنسان در تمامس    ط  سال ان م مسادی
های س اس ، اج مساع ، قسیای ،  عرصه

مسسورد وسسشون  و  …اق سسوادی و 
 .اند تبع   جنی    آشاار قرار گرر ه

ها و تبع یاد بسا اتاسا بسه  این وشون 
دانسد  قوان ن  ته زن را متسک مسرد م 

اس . بسر چن سن بسی ری،   نهادینه شده
های وسسانوادگ  عت سسه زنسسان  وسسشون 

ار ایج یار ه اس  و زنسان نسه تنهسا از 
حمای  قانون  و قسیای  در م ابتسه بسا 
وشون  مردان و وسانواده بروسوردار 

ن ی ند بتاسه قسانون و میریسان آن، 
عمی و با میاود گذاش ن قی ه دسس  

ها تسه  مردان را در اعماس این وسشون 
های روانس  جسبران  عیوه بسر آسس و

ناپذیر، تسه در بسی اری از مسوارد بسه 
مسسر  و یسسا ن سسر عسسیو آنسسان منیسسر 

طبسق  .شود، تامی باز گذاش ه اسس  م 
قانون ق   ررزند به دس  پدر و یا جد 

ای وجسود  پدری میسازاد بازدارنسده
ندارد،ته صد الب سه منمسور از ررزنسد 
ب ش ر دو ران و زنان هی ند. به هم سن 
دل   بسی اری از جان سان بس  مهابسا از 
میازاد، دو ران وود را وحسش انه بسا 
داس، چاقو، استحه گرم و یا با به آتج 

 .رسانند تش دن به ق   م 
در مورد شوهران و یا برادران م هم به  
هسم  “ق   هسای بسه اصسطی  ناموسس ” 

صدها مسورد وجسود دارد 
ته این قاتین با اس ناد به 

 “دراع از ناموس وانواده”
حسسداتثر بسسه چنسسد سسساس 

اند و  زندان محاوم شسده
بعدا آزادانسه بسه زندگس  

بار وسود ادامسه داده  وف 
 .اند

نبایی   ررامو  تن م تسه 
های  ررهنسسسگ و سسسسن 

مانده قرون وسسطای   ع و
هسسم تسسه در دس جوامسست 
سسسن   جسسا وسسو  تسسرده 

تواند یاس  از دالیس   م 
مهم ارقام باالی این گونسه 
جنایاد هولنا  باشسد، امسا نگساه  بسه 

دهد تسه زنسان  های او ر نشان م  ق  
در ه   جا از وطر تش ه شسدن توسس  

 .نرمردان در امان ن ی ند
ما جمع  از رعال ن اج مساع  و تم  سه 
محید مریوان ضمن محاسوم تسردن 
چن ن جنایات  و بسرای م ابتسه بسا ایسن 
چن سسن تسسوحج ضدانسسیان  م ابسس  ایسسن 
جنایاد ته هروزه بنوعس  و از جایس  

 شوراهای محالت ایجاد باید گردد! 

ی توسط پدرش در سنندج:  ن اجتمایع و کمیته های محالت مریوان در رابطه با محکوم کردن قتل دختر  بیانیه جمیع از فعالی 

 خشونتی وحشیانه علیه زنان که بنوعی قانونی رواج یافته است؛ محکوم است!
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 آزادی، برابری، حکومت کارگری

 

در م اب  دادگی ری سسنندج تیمست تردنسد.  رائ ه متا  مهر، جمع  از رعال ن زن در اع راض به ق   ۹۰روز چهارشنبه 
مهسر بعسد از  ۹۹سساله روز  ٧٧این رعال ن وواس ار پ گ ری میئوالن قیای  در ووو  این ق   شسدند. رسائ ه متاس ، 

  سوزانده شدن توس  پدر  جان باو .

تر ر  دهد را مسورد وطساد قسرار  جان ن م  از جامعه را به وطر م اندازد و هر لحمه ممان اس  جنای   چه بیا هولنا 
های آگاه و مبسارز و  شود بایی  م و از تمام  انیان م ده م ته باهم عت ه این جنایاد ته س ی مات ک تول د و باز تول د م 

تنسار هسم …ای بوی از انیان   و نوع دوس   برده اس  رارغ از هر نوع رنگ و گویج و مت س  و  هر انیان  ته ذره
برای به حداق  رساندن این جنایاد و حداق  میرم شناو ن بان ان چن ن ریایت ساود او  ار ناننسد و همسراه هسم بسه 
وضت موجود اع راض تن م و بعنوان تیان  ته سیم  جامعه میئته ا  هی  و وودمان را در م اب  آن بنوعس  مسیئوس 

 .دان م بایی  م و یک صدا بگوی م نه به وشون  س ی مات ک عت ه زنان م 
 

 نه به وشون  عت ه زنان
 محید ل یو  و چهارباغ

 های مردم  محید مریوان تم  ه

 بیانیه جمعی از فعالین اجتماعی...

https://www.instagram.com/explore/tags/%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D9%87_%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C/


 

یابار دیگر و برای صسدم ن بارجسان 
بار  شود. یک جوان  به آتج تش ده م 

بایسی   دیگر وانه ته عت  ال اعده م 
ماوا و ماان آرامسج راسر و امن س  

شسود.  جان باشد به ق تگساه تبسدی  م 
در روس ای دول  آبساد در ن دیاس  

ا   سساله ٧٧شهر سنندج پدری دوس ر 
تسه دو سر  تشد و زمان  را به آتج م 

شسود بسر اثسر  به ب مارس ان من  س  م 
م  ان باالی سوو گ  بعسد از مسدد 

دهسد.  توتاه  جسانج را از دسس  م 
قی  ه از طرف پ شک معالج ب مارس ان 

تنسد و  به سوس اس م دیا درز پ سدا م 
ن ج پدر در این جنای  به ب رون درز 

دادسس ان سسنندج هسم ” تنسد.  پ دا م 
دس ج درد ناند بسرای حفس  امن س  
جامعه دس ور تع  و پ شسک وساط  را 

تنسد  به سازمان نمام پ شا  صادر م 
شود پرونده شات  وووص   و اعیم م 

 !“ندارد
های م فساوت  از ایسن جنایس   روای 

دوسس    گویند ای م  وجود دارد عده
پیرداش ه و پدر برای واتمه دادن بسه 

آتسسج بسسه جانسسج   “آبرویسس  ب ”ایسن 
گویسسد قربانسس   تسسشد، دیگسسری م  م 

تود  همیری بوده و بارهسا از وانسه 
شوهر به وانه پدر بازگسش ه و تسن بسه 

داده. بار آور مرد  زندگ  اجباری نم 
او را به وانه پسدر دبخوان سد ق تگساه( 
برگردانده و این بار پدر تحم  وجود 
رای ه در وانه را نداش ه و در باغ  در 
پای ن آبادی جان جوانج را به آتسج 

تشد. اساسا چسه ررقس  دارد تسدام  م 
 روای  واقع  اس  و تدام تذد؟ 
های  برای رای ه همه چ   با اول ن شعته

ته چگونسه و  آتج به پایان رس د. این
بسسه چسسه دل تسس  ن سسج زیسسادی بسسازی 

تند. رای ه جانج را از دسس  داد  نم 
به ق   رس د چون زن بود و چون هر 
زنسس  بایسسد حسسار  غسس رد و شسسرف و 
ناموس ت  وسانواده  و عسش ره باشسد. 

ها باید تیم ن تننسد  درجامعه هم رای ه
ه   مردی بدل   دیدن موی و روی 

نم شود! یک  “ وطا و لغ  ” آنها دچار 
لحمه توور تن د به جای رای ه اسسمج 
ررزاد بود و دو ران آبادی از دسس ج 
امن   و آرامج نداش ند، بسه نمرتسان 
پدر و برادر ررزاد از گ  نازت ر به او 

گف ند؟ سن های ارتیساع ، قوان سن  م 
پوس ده مسذهب  و ضسدی  بسا زن در 
قسسانون و سسسن  در ب نسسج ع بمانسسده 
مردساالر آنننان درهم تن ده عرصه را 

انسسد تسسه نفسسس  بسسر زنسسان تنسسگ ترده
تش دن هم برای زنان به سخ   ممان 
اسسس . زنسسان درآن جامعسسه میبورنسسد 

ای  برای توچا رین حسق و وواسس ه
 بینگند و قربان  بدهند. 

تعب ر و تفی رهای م فاوت  هم در این 
م ان در جریان اس  و ال امسا مماسن 
اس  ه نادام بخودی وود نادرسس  

های اج ماعس   نباشند. یا  بسه ریسشه
پردازد یا  از سر رسشار  ق   زنان م 

و مشاید اق سوادی و اج مساع  بسه 
پسردازد و  بررس  این پدیده شسن ت م 

وجود منحسوس جمهسوری جنایس  و 
سرتود اسیم  را مسیبو اصست  ایسن 

داند. هردوی اینها واقعس   جنایاد م 
اس  و باید اب سدا بسه سساتن پذیررس  
انیانها در آن جامعه به دالی  م فاود 
تح  رشار هی ند. از مع ش  زیر وس  

برند. از تح س ر روزانسه و  ر ر رنج م 
ثمسر  ح وق  ب  پایسان از تسی  ب  ب 

برای بهبسود زنسدگ  از سسرووردگ  
روزانه در برابر زور و ظتسم از دیسدن 
تباه  زندگ  وود و ع ی انشان رنسج 

توجسه بسود  برند. به اینها نبایسد ب  م 
ها در طسوس  تمام تی  مسا تمون سی 

تاری  تیش  برای پایان دادن به ایسن 
نسسابرابری و سسس م و سسسرتود و از 
وودب گانگ  بوده اسس . امسا انسواف 
داش ه باش م چرا قربان  و ان خساد اوس 
برای وامو  تردن همه وواس ه های 

جواد زنان و دوس ران  سروورده و ب 
ترین حت سسه هسسر  هسسی ند؟ چسسرا ضسسع ف

ح وق   زنان هی ند؟ تسا  اجحاف و ب 
ایم ته پسدری،  ایم یا دیده بحاس شن ده

پیر  را به دالیس  ناموسس  بسه ق س  
رسانده باشد؟ اساسا وقس   انسیان  تسا 
ایسسن حسسد دچسسار ترومسسا و مسسشاید 

شسود چسرا  عدیده روان  و راسری م 
زنان باید ت ا  آن را پسس بدهنسد؟ 
چسسرا راه درمسسان ترومسسای انسسیانها از 
تانسساس سسستو حسسق ح سساد از زنسسان 

تر از  گسسسذرد؟ دیسسسواری توتسسساه م 
دیوارجسسسان و ح سسساد زنسسسان پ سسسدا 

شود؟ چرا باید زنان مسیوس حفس   نم 
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 نه به حکومت ضد زن! 

 

 ها به فراموشی سپرده شوند! نگذاریم فایزه
 

 متاه ع ت 
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و سسال  وسسانواده  “نسساموس و شسسرف”
باشند؟ و بهسای آن تمس ر ازجسان و 
زندگ شان نباشد؟ تدام قانون ایسن را 
تع  ن ترده، تدام سسن  و بساور ایسن 
روایسس  و بسساور ع بمانسسده را جسسا 
انداو ه؟ غس ر از ایسن اسس  تسه ایسن 

ها را همه ما از چه  و چند ساس  جواد
دان م. قوان ن  شن ت شریع  و  پ ج م 

اسیم و سن  جان سسخ  و ارتیاعس  
مردساالری در حمای  رسسم  قسانون 

ای ته تاریخا و سن ا زن در  در جامعه
آید از زمسره   زمره انیان به حیاد نم 

دالی  این جنایاد اس . روان درمان  
وود اس ، حس   ضسروری اسس  امسا 
جان قربسان  مسیاوی بسا روان ب مسار 

 قات  ن ی .  
ای به وسع   ایناه ررد قات  در جامعه

ایران و در شرای  بغایس  غس ر انسیان  
هسسا  هسسم قربسسان  اسسس ، ایناسسه آدم

تواننسسد جسسان  دراس  سسواس مطتسسق م 
ع ی انشان را بگ رند حسرف نادرسس   
ن ی  امسا  در همسان جامعسه و تحس  
همسسان شسسرای  هسسی ند انسسیانهای  تسسه 

اند. به مسیول    ان خاد دیگری ترده
اند. بسسرای  رسسردی مادیسس  بخسسش ده

حفاظ  از جان ع ی انشان وود را در 
انسسد. ه ناسسدام هسسم  وطسسر قسسرار داده

اند و از رسرط  ئال  نداش ه  وضع   ایده
ووش  و س ری شام ایسن ان خساد را 

درصسسد مسسوارد  ۵۴ناسسرده انسسد. در 
پدران و برادران  ته قود جان زن و 

تنند اگر  وواهر و دو ران وود را م 
ترس از تع  و و میازاد قانون را در 

دیدنسسد دوبسسار راسسر  م ابسس  وسسود م 
تردنسسسسد و تسسسسوم م دیگسسسسری  م 
گرر ند. مردی ته چند سساس قبس   م 

در یا  از محید سنندج سرهمیر  
را با قمه از بدن جسدا تسرد در م ابس  
مردم رریاد زد زنم اس  ح ج را تسف 

گذارم! اگر ترس طرد شسدن  دس ج م 
 از جامعه را داش 

تسش د و دسس  بسه  دیگر عربسده نم  
زد. اگسسر پسسدری تسسه از  جنایسس  نمسس 

زندان سردش  حام ق س  دوس ر  را 
توس  برادر  صادر تسرد از حمایس  
قانون مطمسن نبسود دسس  بسه چن سن 

زد. قربان ان معموال احیاس  تاری نم 
تند، بر وطا و جرمس  تسه  قدرد نم 

گذارنسد.  مرتاو شده اند سسرپو  م 
تسشند، بسا صسدای بتنسد از  عربده نم 

زننسسد  صسسدور حاسسم ق سس  حسسرف نم 
می اصسس  هسسی ند سرشسسان را ب سسش ر 

تنند و بسا سس نه سسپر  ازمعموس وم م 
شوند و  شده در انمار عموم  ظاهر نم 

برند! بسه هسر  در ترس و ووف بیر م 
تدام از موارد ق س  هسای ناموسس  از 
سنندج تا شماس تا جنود و شسرق ایسن 

تن د قات  با  جامعه اسیم زده نگاه م 
گوید با شرف وانواده بازی  ار خار م 

توجسه بسود،  ترد، به تسذترهایم ب  م 
ترد، بسدون اجسازه طسیق  سرتش  م 

گرر ، بدون رضای  من ازدواج تسرد 
و... ستو او  ار وواس ه مسش ر  همسه 
این قاتت ن اس . ستو او  ار از زن و 
از اراده زن، همسسان وواسسس   تسسه 
حاتمان و قوان ن حاوم   هسم چهسار 
دهه اس  بر سر آن با زنان در نسبردی 

 پنهان و آشاار هی ند. 
م اسفانه در تردس ان این وضسع   بسه 
حسسدی رسسس ده تسسه هسسر مسساه شسساهد 

ای  های  از این دس  هی  م. جامعه ق  
تسسسه سسسساب ه ب سسسش رین مبسسسارزاد 

طتبانه را دارد. رعسال ن شسناو ه  برابری
شده ح وق زنان را داشس ه و مردانس  
ته دو  بدو  زنسان در ایسن عرصسه 

اند. صف  از زنان  تی  و مبارزه ترده
زمسان  های تسا آن میت  ته تمام سسن 

موجسسود را بسسه چسسالج تسسش دند و بسسا 
ارتیاع حاتم  و قوان ن ارتیاع  ضسد 
زن جنگ دند و برای مسدد طوالنس  
عرصه را بر مردساالری تنگ تردنسد. 

های  این ع بگرد و بازگش  بسه سسن 
پوسسس ده و همسسراه شسسدن بسسا  قوان سسن 

پان ده  -س    بدع   اس  ته در ده زن
سسساس اوسس ر اوج گرر سسه و م اسسسفانه 

العمسوم و  ساود جامعه به شسا  عت 
های  ته زمان  در م اب   ساود انیان

این اویق اد پوس ده و موهن موضست 
اند به طور اور م دان را بسرای  داش ه

وقوع این جنایاد باز گذاشس ه اسس . 
شاید اتفاق عموم  بسر ایسن اسس  تسه 
زندگ  و امن   زنان امری وووصس  
اس  و بایسد درهمسان ح طسه وعرصسه 
زندگ  شخو  و وانوادگ  ح  شسود. 
یا این توور ته تا جمهسوری اسسیم  
هی  رواس امور بر این سس اق اسس  و 

تسرین و حسادترین معسیید  ح  مبرم
اج ماع  را به سوس ال  م حواله دادن، 
تنها دس اورد این نگاه و تحت   هایس  
از این دسس  صسدور میوزق س  هسای 
ب ش ر، ب ح وق  ری ت تسر و نسابودی 

صسسدا  رراگ رتسسر جانهسسای جسسوان و ب 
اس . قربان ان  تسه ه س  گنساه  تسه 
س ایج مر  باشد مرتاو نشده انسد.  
ساود و ررت تات سف و مسیول   از 
وسسسود سسسساده تسسسرین و هم مسسسان 

ترین تار ممان اسس . دسس   پره ینه
زنسسان  تسسه در سسسنندج و مریسسوان در 

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

 ب  ه در صفحه 16
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ی ایران بدون شک آبی ن تحوالد  جامعه
اج ماع  و اق وادی اس . تامی  -س اس 

مت هو و در حاس غت ان اس . اما، شرای  
اج ماع  و مبارزات  پ نده و  -س اس 

غامی  برای مادی  بخش دن به تغ  راد 
رو اس . این   مثب  و بن ادین، در پ ج

ی بی ار وط ری را پ ج  موقع  ، وظ فه
جنبج چو، قطو تمون ی   و چو -پای

در سراسر ایران و تردس ان، قرار داده  -
اج ماع  عت ه ر ر،  -اس . جنبش  توده ای

ریت  و گران  روز ار ون اب دائ  ترین 
مایح اج زیی   و مع ش   و سیم   و 
برای دس  اب  بدان، عتنا جاری و مبرم   
اساس  پ دا ترده اس . وضع   تحم   
شده بر جامعه به یمن موجوی  حاوم  
اسیم  سرمایه داران م باشد. تداوم و    

 ۱٢اج ماع  آبانماه  -ای توده و اع راض 
و م عاقو آن بوی ه اع راضاد و اع واباد 

تارگران در بخشهای م فاود  –وس ت 
صنع  نف ، پ روش م  و گا، مشا  ب  
آب  و مع ش   و زیی   مردم ووزس ان 
ته اقو  ن اط  ایران و از جمته تردس ان 
را، با شعار مر  بر دیا اتور و مر  بر 

ررا گرر ه بود،  ۱۱ای در تابی ان  وامنه
همننان  ع ترغم بماهر رروتج تردن آن

 چون آتج زیر واتی راس . ته هر آن،
م ت  ان  تر و رادیاال ر، چون  ممان اس 

 -آتشفشان روران و ابراز وجود عتن  
اج ماع  تند. زیرا س ی م و زیربنای 
اق وادی حاوم ، ویران و از تار ار اده 

چن ن   و در حاس رروپاش  اس . ادامه
موقع    ممان ن ی  و ه   راه گری ی 
ج  سرنگون تردنج در پ ج پای جامعه، 
نمانده و قرار ندارد. رژیم اسیم  به نوع  
وود ن   واقف اس  ته ه نگونه راه 
بازگش   به ج  سرنگون شدنج، وجود 

ی  بدون شک، این روند و پروسه  ندارد.
متموس، سرنگون  حاوم  اسیم  سرمایه 
داران در ایران اس  ته در دس ور جامعه 

سردمداران حاوم   قرار گرر ه اس .
اسیم  و ت  دارودس ه اصی  طتبان و 
مدارع ن رنگارنگ ب اء آن و آنهائ  ته 
برای جتوگ ری از سرنگون  ان یب ، دم 

گذار میالم  آم    -وشون  گری ی”  از 
و  جنبج های راس  و چوم  نند، تی ”  

جنبج بورژوا ناس ونال ی   تُرد، دو   در 
این پروسه پ ام عمت  ا  را، گرر ه اند. 
ازاین منمر اس ، جنبشهای موجود تی  
م انند با دوال  و ارائه آل رنات و س اس 

اج ماع  و طب ات ، مهر وود را برآن  -
باوبند و در جه   ته منارت طب ات  شان 
را تام ن تنند، هدای  و رهبری تنند، 
تام ن ویء رهبری در رردای سرنگون  
حاوم  اسیم  آنها را به تااپو انداو ه 

عمی جداس بر اس . بر این اساس به نوع  
سر قدرد س اس  و سرنگون  جمهوری 

در صحنه  اسیم  و آل رنات و جایگ ین
س اس  ایران و از جمته در تردس ان در 

اج ماع   -حاس حاضر معناى زم نى
تری به وود گرر ه اس .  گی رده و متموس

قطو  -با آگاه  بر این روند، الزم اس 
توویری  -تمون ی   و چو در تردس ان

دق ق و روشن، با برنامه، سازمان ار ه و 
سرنگون  ان یب  ”  هدرمند، داش ه باشد. 

مد نمر وود را، تعریف و اس رات  ی آن 
را مدون و روشن تند. چون بدون برنامه 
ری ی، هدرمند ته س ون ر راد اساس  
آن طب ه تارگر سازمان ار ه و آگاه و 
م شا  در پ وند ناگیی ن  با جنبج 
آزادیخواهانه و برابری طتب  در بعد 

و سراسری، بدون رهبری   اج ماع 
س اس  قطو تمون ی   و چو، ممان 

ن ی ، به داده 
. “اج ماع  مبدس تند

تا ب وان از ح نه تردن سرنگون  مورد 
نمر جنبج راس  و ناس ونال یم تُرد، 

 جتوگ ری ترد!
 ای طب ات  اس !  تردس ان جامعه

به طور بی ارموج  در رابطه با رویدادهای 
او ر، منط ه واورم انه، ب درد و ان دن 
طالبان در ارغانی ان، در پرتو در آراء 
قرار گرر ن  صف بندی های جدید جهان  

ای و موقع   بد جهان  حاوم   و مئط ه

اح اد  –اسیم  و توپباران و تعرض به 
میت  اپوزیی ون ترد در تردس ان عراق 
بعنوان ضربه پ شگ رانه در جه  ت اب  با 

 –ای  جنبج اع راض اج ماع  توده
تارگری جاری در ایران،  تات د م انم 

جنبج ناس ونال ی   تُرد، جنبج ته، 
در تمام   س اس  بورژوازی تُرد

تشورهای منط ه اس  در بطن چن ن شرای  
اج ماع ،  -و اوضاع و احواس س اس 

همننان جنبش  زنده اج ماع  اس  و 
اج ماع  را  -قابت   به بازی گرر ن س اس 

در ت اب  با چنبج آزادیخواهانه و برابری 
طتب  را دارد واز این منمر باید آن را 
بررس  و ن  یه گ ری  عمت  س اس  

اج ماع  ترد. زیرا همننان ته  -طب ات 
اشاره ترده ام با تمام  مؤلفه های جهان  

ی ایران،  ای و داوت  در جامعه منط ه -
طب ات   -ت اب  و تشماج جدی اج ماع 

در سراسر ایران و تردس ان، در قدم اوس با 
تت   و موجودی  حاوم  اسیم  و 
جنبج راس  هم اتنون در جریان اس . 
تمام  موائو اج ماع  ته به اتثری  مردم 
زحم اج در ایران تحم   شده اس ، در 

 تردس ان ن   منعاس اس  زیرا 
سرمایه داری، از رشد   ایران جامعه ایی 

، زنده باد هویت انسانن   نه قویم،  نه مذهبی

 

 شورا، ضامن حاکمیت مردم در کردستان است!
 اسماعیل وییس



 

و گی ر  وس ع  در ابعاد اق وادی و 
اج ماع  و طب ات  تر شدن جامعه 
برووردار اس . این وضع   در تردس ان 
هم انعااس می   م را داش ه و به طب اد 

به عنوان “  سرمایه دار و تارگر”  اصت  
طب اد اصت  اج ماع  در شا  هر چه 
عریان ر اس ثمار تننده و اس ثمار شونده، 
شا  داده اس . بورژوازی تُرد تی  

 -س م مت  ”  ی ح  میئته  م اند در لفاره
به منمور سهم وواه  از قدرد ”  تُرد 

س اس  و شرات  در اس ثمار طب ه تارگر از 
سوی حاتم   س اس  بورژوازی در ابعاد 
سراسری، در تردس ان به رسم   شناو ه 

ی جامعه تردس ان به آنان  شود و اداره
 سپرده شود. 

چون، جامعه تردس ان بخج تفا ک 
ناپذیر و ارگان ا  از اق واد س اس  در 
ابعاد سراسری در ایران م باشد. به تبت آن 
هر رع  و انفعال  از لحاک اق وادی، س اس 

انعااس   اج ماع  و طب ات  و مبارزات  -
وا  وود را در تردس ان داش ه و وواهد 
داش . در ن  یه موارهای پ ج روی 
جنبج تمون ی   و چو در راس ای 

اج ماع  و مبارزات   -جه گ ریهای س اس 
سراسری م  واند معنا و مفهوم  عمت  پ دا 

جداس اصت  عرصه ”تند و نم  واند جدا از 
در ابعاد سراسری و ”  های نبرد طب ات  

طب ه تارگر و ”تیاد طب اد اصت  اج ماع  

 .باشد “طب ه سرمایه دار
جنبج ناس ونال ی   در   تات د م انم ته،

جنبج س اس  بورژوازی  -تردس ان ایران 
تُرد اس ، این جنبج با بخج عتن  اح اد 

مرت  ”س اس  می  ر در تردس ان عراق، 
همااری اح اد تُرد، پ ا ، و با و   

سازمان تردس ان  -برداش ن او ر تومه له
ح د تمون ی  ایران برای متحق شدن به 

، رراتی ون نمایندگان تُرد ”این جنبج 
زبان در میتس شورای اسیم ، جبهه 
م حد تُرد، انی   وی تُرد، انیمن 
تُردهای م  م مرت  و غ ره در تنار سن  و 

ررهنگ و عاداد ناس ونال ی   موجود در 
اج اء س اس  م شا  جنبج ”جامعه 

م باشند. جنبش  ته با “  ناس ونال ی   تُرد
ریشه های اج ماع  و رعاس در جه  
دس  اب  به منارت طب ات  وود تی  
م انند نه تنها در قدرد س اس  به بازی 
گرر ه شوند، بتاه به عنوان بخش  از این 
س ی م و سه م در اس ثمار طب ه تارگر در 
تنار بورژوازی در ایران از سوی جنا  

و همنن ن “  حاتم   س اس ”در قدرد 
جنا  ها و دیگر گرایشاد اپوزیی ون 
بورژوائ  و راس  به رسم   شناو ه شوند. 
تی  عمت  و مواضت س اس  جریاناد و 
اح اد س اس  جنبج ناس ونال ی   تُرد در 
داو  و وارج ایران و همگام  با 
آل رنات و جنبج راس  در این برهه از 

 .زمانه، تای دی بر این واقع   اس 

در ت اب  با جنبج بورژوا ناس ونال یم تُرد 
جنبج تمون ی  ، و چو، برابری طتب  ”  

و آزادیخواهانه زنان و جوانان ومدرن یم 
اج ماع  در جامعه تردس ان، با حیور 
عتن  اح اد س اس  مربوطه و رعال   عمت 

اج ماع ، جنبش  زنده، رعاس و با پایه  -
م  “اج ماع ، محیوس و متموس و مادی

باشد ته در معادالد قدرد س اس  در آن 
جامعه در حاس حاضر غ ر قاب  حذف اس . 
اما، نباید غار  بود، زیرا این وضع   
اج ناد ناپذیر ن ی  و الزم اس  پایه های 

 -اج ماع  آن را با توهم زدائ  س اس 
اج ماع  سن  تُردایه ت ، هر چه ب ش ر 
آگاه ر، محام ر، سازمان ار ه تر و وس ع ر 
ترد تا ب وان در ت اب  با جنبج بورژوا 
ناس ونال ی   تُرد ته نهای ا بر سر اداره و 
حاتم   س اس  جامعه تردس ان، از 

ی منارت طب ات  قرار وواهد  زاویه

نه تنها غ ر قاب  حذف باشد، بتاه   گرر ،
آزادی را از جامعه ستو تنند، ”  ن وانند 

سن  و ررهنگ ارتیاع  تبع   آم   و 
ضد آزادی زنان و عت ه حق و ح وق 
تودتان، و ر ر و ریت  اق وادی و 

سرتوبگری را تح  لوای تُردایه ت ، به 

همننان ته در  .تحم   تنند“  جامعه
م یدی تاتنون  ۱۹تردس ان عراق، از ساس

تح  عنوان تُردایه ت  و بازی با تارد 
تُرد، در دراع از منارت سرمایه داران، 
چن ن وضع    را تحم   ترده اند شرایط  
ته موجو بروز اع راضاد او ر بر عت ه 
وضت موجود و برای دس  اب  به اب دائ  
ترین مایح اج زندگ  شان بود، اح اد 
ناس ونال ی  حاتم اع راضاد او ر را، 
بدون اما و اگر به وون تش دند. اوضاع 
تردس ان عراق و حاتم   ناس ونال یم 
تُرد، عاس برگردان  از نیخه حاتم   
جنبج بورژوا ناس ونال ی   تُرد، در 
تردس ان ایران اس !. با به رسم   شناو ن 
این مؤلفه ها م  وان و باید موارهای اصت  
و پ ج روی قطو تمون ی   و چو در 
بعد اج ماع  و عمت  را، در نمر گرر ، 
مشاید و موانت پ شروی را شناو ، 
برای عیج واقعه قب  از وقوع برنامه 
ری ی ترد. بر عرصه های اصت  نبرد 
طب ات  ماب ن تار و سرمایه در تردس ان 
تمرت  و در جه  تام ن منارت اتثری  

 مردم، به پ ج رر . 
وظایف قطو تمون ی   و چو در جامعه 

 تردس ان
ی سرنگون  رژیم  اشاره تردم ته پروسه

اسیم  در دس ور جامعه قرار گرر ه اس . 
این واقع   را حاوم  اسیم  م داند و 
دارد وود را آماده ت اب  جدی م  تند. 

طب ات   -ت اب  و تشماج جدی اج ماع 
هم اتنون در جریان اس . جنبشهای راس  

طب ات   -و چو تی  م انند مهر س اس 
و اج ماع  وود را بر این روند باوبند و 
جنبج جاری را در می ر مورد نمر و برای 

طب ات  و  -م ح ق نمودن آل رنات و س اس 
اج ماع  وود رهنمون، و رهبری و 

توده وس ع  ”  هدای  تنند. هرچند هنوز 
از مردم به طور وامو  دارند عم  م  
تنند ول  بدون شک وواهان سرنگون 
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شدن این رژیم و وی  شدن از این 
وضع   ریت بار تحم   شده، هی ند. بر 

“ جنبج تمون ی   و چو”این اساس 
ای بی ار وط ر دارد. الزم اس   وظ فه

آگاهانه و با برنامه ری ی دق ق عم  تند. 
قطعا در ادامه آن اتثری  وامو  هم پا به 

باید سازمانده   .م دان وواهند گذاش 
این اتثری  وامو  را در محید 

گذاش . زیرا محید  اولوی زیی شان در 
و مح  زیی ، همنون مح  تار جایگاه 
تمرت  و گرد آمدن جمع   تث ری از 
تارگران، زحم اشان و وانواده هایشان 
هی ند ته از طریق میامت عموم  
توم ماتشان را م گ رند. چون ساتن ن 
محید تارگری و ر  ر نش ن درد و رنج 
زندگ  شان یا  اس . همدیگررا م  
شناسند به همدیگر اع ماد م انند. و ... 
ممان ترین راه و مح  برای سازمانده  

اج ماع  و زم نه سازی  -ای اع راض توده
برای اییاد شوراهای مردم  و تن رس 

 -ای محید اس . چون اع راضاد توده
اج ماع  از محید سرچشمه م گ رد و 
تی  با برنامه از هم اتنون مبرم   

ای دارد. چن ن تیش  مبنا و در  پایه
” راس ای زم نه سازی تن رس محید و 

اییاد و سازمانده  شوراهای میت  مردم  
”   و تیم ن تننده حاتم   شورائ  مردم

ی می   م  بر  اس . ماان  م اعماس اراده
سرنوش  وویج م باشد، باید از هم اتنون 
برنامه ری ی ترد و دس  به تار شد. بناه 

 ۷۵های محید درقب  و بعد از ان ید 
در شهرهای سنندج و ... تیارب  غن  

اج ماع ، در این رابطه م باشد.  -تاریخ 
مذهب   -نباید ررامو  ترد ارتیاع قوم 

ن   بر سازمانده  و تن رس محید م مرت  
 اس . 

به شرای  وط ر پ ج رو و پ ن دگ های 
آن و همنن ن موارهای جدی پ ج رو ته 
در جامعه ایران وجود دارد، و برای تمام  
رعال ن تمون ی   تارگری و چو متموس 

اس ، اشاره شد. در تردس ان محار  
رهبران عمت  تارگری و آزادیخواه وجود 

اج ماع   -دارد و تا تنون ن ج س اس 
وود را به هر ش وه ممان، در م اطت 
م فاود ایفاء ترده اند. اما شرای  پ ن ده 
و موارهای جدی ته پ ج رو م باشند، 
برای ت اب  ن ازمند آمادگ  قبت  اس . 
جدا از به هم بار ه شدن، محار  رهبران 

ای  عمت  تارگری و اج ماع  چون شباه
سراسری باید برای سازمانده  اتثری  
ساتن ن محید و بر اساس آن، شرای  
الزم را برای رراهم تردن زم نه 
سازمانده  و تشا   شوراهای تارگری و 
مردم  برای تن رس مح  های تار و 
زیی  را ، رراهم تنند، تا ب وان با آمادگ  

اج ماع  تع  ن  -تام  در ب نگاه س اس 
تننده تح  هدای  قطو تمون ی   و 
چو، به موقت و بدون رود وق  اعماس 
اراده می   م مردم را از طریق ماان  م 
شوراها برای حاتم   مردم برای اداره 
جامعه، مادی  بخش د و اجازه نداد 
دس اوردهای مردم زحم اج به یغما برود. 

ای دیگر  نباید اجازه داد ارتیاع به ش وه
و بوی ه در  -در قبای قوم این بار 

وود را تحم    تردس ان درقام  تُردای  
تند. تحوالد جامعه باید تح  ه مون  

اج ماع  و هدای  گری قطو  –س اس  
تمون ی   و چو به پ ج برود. بدون 
شک، سرنگون  حاوم  اسیم  یک امر 
مهم و اولوی  مبارزات  اس . در این راس ا 
نباید از ه نگونه تی  سازمان ار ه و 
هدرمند، دریغ نمود. نفرد ب  حد و مرز 
از رژیم اسیم  وجود دارد، اما این نفرد 

 صررا به سرنگون  حاوم  اسیم نباید 
ترجمه شود. گام اساس  بعدی و س ی م 
حاوم   جایگ ین را نباید ررامو  ترد. 
ازهم اتنون باید با برنامه، هدرمند، 
سازمان ار ه و با دورنمای روشن حرت  
ترد. جامعه را از وطراد آگاه و برای 
ان خاد واقع  ته منارعشان تام ن شود، 

 .آماده و سازمانده  ترد
در واتمه برای ت اب  جدی و اساس  برای 
سرنگون  ان یب  حاوم  اسیم  و ت اب  
با  آل رنات و جنبج بورژوا ناس ونال یم 

تحم   حاتم   میتحانه وود تُرد، برای 
اج ماع   -س اس ، و تام ن منارت طب ات 

شان و زد و بند از باال با جنبج راس  و 
بورژوائ  در بعد سراسری و بازی با 
سرنوش  مردم در تردس ان بعد از 

، سازمانده  سراسری در حاوم  اسیم 
ابعاد وس ت درجامعه تردس ان ضرورت  
مبرم اس . وظ فه رهبران عمت  تارگری، 

ای اج ماع   تمون ی ، و جنبشهای توده
رنان و جوانان، این اس  ته برای مرتب  
شدن و اییاد شباه سازمانده  وس ت این 

پیتفرم  مشخر بابرنامه  ” محار  حوس
تح   ”حاتم   شورائ  مردم در تردس ان

اج ماع  و هدای  گری  –ه مون  س اس  
قطو تمون ی   و چو، برای مادی  
بخش دن به حاتم   می   م مردم بر اساس 
شوراهای میت  مردم ، ته تیم ن تننده 
تداوم حاتم   مردم و منارت ت  جامعه 

زیرا موارها و پ ن دگ  اس ، اقدام تنند. 
س اس  مبارزات  جدی در ت اب  با ارتیاع 

مذهب  در پ ج اس . تا  -حاتم و قوم 
ب وان از تحم   حاتم   بورژوازی تُرد 
با زور تفنگ سپاه تردس ان در دس ورشان 
جتوگ ری ترد. از امروز آگاهانه و با 
 برنامه، باید وارد عم  شد. رردا دیر اس ،

تا ب وان م از تحم   حاتم   هر گونه 
مذهب  و مدارت  -ارتیاع اسث مارگر قوم 

هر گونه نابرابری جتوگ ری ترده و آن 
ع و رانده و پ روزی را تیم ن  بهرا 

  !نمود

زنده باد شوراهای میت ، تیم ن تننده 
 حاتم   مردم!

  ۹۰۴۴مهر ۹۱اسماع   ویی          
 ٧۴٧۹ات بر   ۹۹ 

esmail.waisi@gmai.com 
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برای هرتی  ته مسدد توتساه  زیسر 
سایه ننگ ن حاوم  اسیم  در ایسران 
زندگ  ترده باشد تام  مشخر اسس  
ته دس  و پنیه نرم تسردن بسا ر سر و 
ریت  و نسداری بسه چسه معسن  اسس  
وانیانهای تم ه ینه و ندار در زندگس  
روزمره وود با چسه مسشایت  روبسرو 
هی ند. اگر از یک ایران  پرس ده شسود 
ته اوضاع مردم ایران چگونسه اسس ؟ 

گوید تسه حاومس  اسسیم   میتما م 
ایران نه تنها حرم ، ترامس ، سسیم  
روح ، امن   جان  مسردم آزادیخسواه 
را مورد تعرض و چپاوس قرار داد بتاه 
آینده ررزندانمان را نس   نسابود تسرده 

 اس .
ای  این اوضاع در حال  اس  ته وامنسه

جید و تس  سسران اوبسا  حاومس  
اسیم  وودشان با ثرود و منابع  تسه 
به تمام  مسردم ایسران تعتسق دارد، در 

برند، درسس  ماننسد  رراه تام  بیر م 
دوران ستطن  شاهنشاه  ته مسردم در 

تردنسد و شساه و  حتب  آباد زندگ  م 

هسای ها و رویاس ا  در تا  دارو دس ه
برنسسد. ررزنسسدان و  م ت سساردی بسسیر م 

اطرار ان م دوران حاوم  اسیم  بسا 
حیاد مردم مشغوس  های تین وب  پوس

اوباشسس  و ووشسسگذران  در ایسسران و 
تشورهای دیگر م باشند. این اوباشسان 

تس هم حیاد پس  و آقازاده ها به ه  
دهنسسد. بسسا انسسدت  تعمسسق م وجسسه  نم 

شسسسسویم تسسسسه  م 
چگونه حاوم  سرمایه داری اسب داد 

ری ی دق سق از  اسیم  با طر  و برنامه
درپس ،  هسای پ  شده بحران پ ج تع  ن

سوز را به جامعه ایران  تشنده و وانمان
تند و در ایسن م سان طب سه  دیا ه م 

تارگر و محرومان ب ش ر از ب  ه احساد 
ب نند. ر روگران  تسه  جامعه آس و م 

امروز دامنگس ر اتثریس  مسردم ایسران 
شده اس  چ  ی ن ی  تسه از آسسمان 
نازس شده باشد بتاه از جانو حاوم  
ننگ ن اسیم  به عتس  انباشس ن سسود 

هسسای تسسین از طسسرف  ب سسش ر و دزدی
سران سه قوه، ب   رهسبری و در راس 

ای راسسسد صسسورد  همسسه آنهسسا وامنسسه
پذیرد تا مردم را به نسابودی تامس   م 

 باشاند.
بحران و راجعه دیگر ویسروس ترونسا 
م باشد. هنگام اسه بسرای اول سن بسار 
میئته ب ماری ترونسا در شسهر یوهسان 
چ ن مطر  شد. اتثر تشورهای دن ا و 
سسسسازمان بهداشسسس  جهسسسان  بسسسرای 
پ شگ ری ازش وع ویروس ترونا دس  
به تار شسدند. آنهسا ارتبساط هوایس  و 
زم ن  وود را بسا چ سن و تسشورهای 
دیگر قطت نموده و برای پ شگ ری و 
عسسدم ان  سساس ترونسسا بسسه دیگسسران 

هسسای بهداشسس   را در مح سس   پروتا 
هسای  تار، حم  و ن  ، مسدارس، مح 

ورید و اماتن عموم  بسا قاطع س  بسه 
مرحتسسه اجسسرا گذاشسس ند. اتسسثر دول هسسا 

های تمک مال  در او  ار مردم و  بی ه
اداراد قرار دادند ته ب واننسد ح سوق 
مردم را پرداوس  نماینسد و آ نهسا در 
قرنط نه تام  بیر ببرنند تا بدینوسس ته 
ب وانند از ش وع سریت ویروس ترونسا 

 جتوگ ری نمایند.
ته سران حاوم  اسسیم  در  در حال 

ایران منار ش وع ب ماری ترونا شسده 
و تی آنرا تاذیو نمودنسد و ایسن در 
حال  بود ته ترونا جان دو نفسر را در 
شهر قم گرر ه بود و مرت  پ شا  قسم 
اعیم نمود ته عت  مر  آن دو نفسر 

ای  وامنسه .ویروس ترونسا بسوده اسس 
رهبر جید حاوم  اسسیم  بیراصسته 
ظاهر شده و در یک سخنران  به مسردم 
گف  ته چ  ی به اسسم ترونسا وجسود 
وارج  ندارد و دروغ اس . این جید 
وونخوار طبق رواس معموس ب مساری را 

هسسای آمریاسسا، اسسسرائ  ،  بسسه دول 
های غرب  و دشمنان داوت  ربس   دول 

ای جسسید گفسس   دشسسمنان  داد. وامنسسه
وواهنسسد مسسردم هم سسشه در  ایسسران م 

صسسحنه را مغتسسود نمسسوده و باعسسآ 
شوندته مردم را از شرت  دران خابساد 

رو داریم بسر حسذر  پارلمان ته در پ ج
هسسا مانسست  دارنسسد. همنن سسن ایسسن دول 

برگسس اری و عسسدم شسسرت  مسسردم در 
 شوند. راهپ مای  ب ی  دو بهمن م 

دانند ته سسران  مردم ایران بوضو  م 
حاوم  اسیم  و ن روهای امن س   و 

ای شسسس اد بسسسا  در راس همسسسه وامنسسسه
ری ی دق سسق و حسسیاد شسسده  برنامسسه

هسسای سسسرای  ترونسسا را مسسیدود  راه
ننموده و مردم را بسه حساس وسود رهسا 

تسسه تمسسام  سسسران  تردنسسد، در حال 
حاوم  اسیم  وسود واتسین رسای ر 

 

جمهوری اسالمی بانی بحران در جامعه 

 ایران 

 
ن
 ابراهیم باتمان
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آمریاای  را ت ریق نموده بودند. آنها 
تمسسام  اماانسساد پ شسسا  ، مسسال  و 
امن    را در او  ار داشس ه بسه مناطسق 

وهسسوا سسسفر تسسرده و در  وسسو  آد
بردند. درموروسه  قرنط نه تام  بیر م 

برابسسر بسسا هسسش   ۹۴۱۱نسسوزده دیمسساه 
ای جسید در یسک  وامنه ٧۴٧۹ژانویه 

سخنران  زنده رو به جامعه گفس  تسه 
ورود هر گونسه واتسین آمریاسای  و 
انگت ی  و ررانیوی به ایسران ممنسوع 

ای بایی   به جرم ق   عمد  اس . وامنه
عت ه بشری  به قانون سپرده شود. ایسن 

تسسوان بسسا  ای را م  عمس  شسسن ت وامنسه

های ه  تر، نازیی  آلمسان  تسه جنای 
در حسق مسردم دن سا و یهودیسان تسسرد 
م ایسسیه نمسسود. ن  یسسه ایسسن تسسوم م 

ای جسید، طبسق آمسار سسازمان  وامنه
پ شا  ایران، روزانه پانود تا شودنفر 
جانشان را بر اثر مب ی شدن به ب ماری 

دهند و این در حال   ترونا از دس  م 
اس  ته در تمام تشورهای دن ا تتفساد 

 ویروس ترونا به صفر رس ده اس .
شسود، حاومس   تار به اینیا و سم نم 

اسیم  برای به ان  اد تش دن و پاسس و 
هسای دیگسری  تردن ت  جامعه بحران

مانند بحران مح س  زیسی  را بوجسود 
آورده و اتثر شهرها دچسار وشاسیال  

اند. نمونه دیگر بحسران تمبسود و  شده
قطت برق در اتثر شهرهاس  ته زندگ  
و تیو وتسار اتثریس  مسردم را رتسج 

های دیگسر  نموده اس . یا  از بحران
ری ی  ته حاوم  آگاهانه و با برنامسه

دهد میئته  از پ ج تع  ن شده انیام م 
وارد تردن مواد مخسدر بسه ایسران از 
تانسسساس ن روهسسسای امن سسس   و سسسسپاه 

باشسند،  ای م  پاسداران و شخر وامنه
با این منمور ته تمام  جوانسان ایسران 
را مع اد نموده تا آنها نیب  به اتفاقاد 

تفاود باشند. یا  دیگسر از  جامعه ب 
بحرانها، ب ااری قسشر جسوان و رعساس 
جامعسسه مسس  باشسسد بسسدین منمسسور تسسه 
جوانان ن وانند از عهده زنسدگ  وسود 
برآیند و به س اس  نس   راسر ناننسد. 
حاومسس  جمهسسوری اسسسیم  در ایسسن 
چه  و دوساس حاتم س  ننگ سن وسود 
در عم  نسشان داده اسس  تسه دشسمن 
درجه یک مردم به ووو  تارگران و 

 زنان بوده و هی  .
بحرانهای دیگری ته حاوم  اسیم  
آگاهانه و به ناحق برمردم سس م دیسده 
ایران تحم   ترده اسس ، تمبسود آد 
در سراسر تشور، گرانس  سرسسام آور، 
وودتسسش  بسسه عتسس  رسسشار مسسیاعف 
حاومسس  بسسر مسسردم، تحم سس  تسسردن 
حیاد اجبساری، بسه اجسرا در آوردن 

 ۹۰۴۴قانون شرع و شریع  تپک زده 
سسساس گذشسس ه بسسرای زنسسان، تیسساوز و 
تود  آزاری، دسس گ ری و زندانس  
تردن مع رض ن به وضت موجود، اعدام 
زندان ان س اس ، اس د پاش دن و نا امن 
تردن جامعه بسرای زنسان، دسس گ ری 

وواهنسد،  ته حق وود را م  تارگران 
این همه بحران سازی ر   به واطر بسه 
ج سسو زدن سسسود ب سسش ر، مانسسدن در 
اریاسسه قسسدرد و ادامسسه حاتم سس  

 ننگ نشان م باشد.
سواس اساس  این اس  ته چگونه مسا از 
این شرای  اسفنا  و بحرانهای تحم تس  
جمهسسوری اسسسیم  عبسسور تن سسم؟ در 
مرحته اوس بایی   طر  سسرنگون  بس  
چون و چرا رژیسم را روی مس   وسود 

قرار ده م . برای این توم م بس ر  و 
به ثمر رساندن نهای  آن باید یک ن شه 
وس اس  طب ات  روشن داش ه باش م بسه 
عنوان مثاس، سازمان دادن جوانسان در 
محید و شهرها، همساهنگ  و دوالس  

طتو و  دادن رهسسسسبران سسسسسرنگون 
نهادهای مدن  و اج ماع  برای به زیر 
تسسش دن جمهسسوری اسسسیم ، تسسشا   

ها و اماتسن  شوراها در محید،تاروانه
عموم . شوراها بایی   ن روهای میت  
وسسود را سسسازمان داده تسسا ب واننسسد بسسا 
هماهنگ  و سازمانده  م سشا  وارد 
م دان مبارزه شده و پ روزی نهای  را 
تیو تنند. این حاومس  راش سی   و 
ضدبشری بایسی   بسرای هم سشه وارد 

دان تاری  بشود. ایسن اب اسار در  زباله
ی جنبسسج  مرحتسسه اوس تنهسسا از عهسسده

تمون یم تارگری، ح د حام  سی ، 
جنبج تارگری، رهبران تسارگری در 
سراسسسر ایسسران، تمون سسی های داوسس  
ایسسران، جنبسسج زنسسان آزادیخسسواه، 

وسواه و برابرطتسو،  دانشیویان آزادی

طتو  های شسرار مند و سسرنگون انیان
آیسسد. .طب سسه تسسارگر و رهسسبران  برم 

تارگری بایی   وود را صاحو جامعسه 
دانسی ه و بسسرای سسسرنگون  جمهسسوری 
اسیم  با هم همااری تسرده تسا ایسن 
رژیم سر تا پا ناب  را نابود نماینسد و 
یک حاوم  آزاد و برابسر مسدرن تسه 

 .در شأن بشر امروزی باشد بنا نهند
 

زنسسده بسساد آزادی برابسسری حاومسس  
 تارگری

 زنده باد سوس ال یم
 ابراه م باتمان 
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اوسس را از طسسرف شسسماری ازرعال سسن 
اج مسساع  شهرسردشسس  وسسبر تیسساوز 
گروه  به زنان در سردش  ارسشا شسده 
اس . طبق این اوبار تعسداد زیسادی از 
زنسسان و دوسس ران جسسوان شهرسسس ان 
سردشس  طسس  سسسالهای گذشسس ه توسسس  
بانسسدی جنای ااروابسسی ه بسسه سسسسپاه 
پاسسسداران مسسورد تیسساوز و وسسشون  
جنی  قرارگرر ه اند. بنا به اوبارمن شر 
شده اعیای اصت  این بانسد جنای اسار 
اررادی شرور، م دور و شسناو ه شسده 
در شهر سردشس  بسه نامهسای تسامران 
عبسسدالته ، رضسسا سسس دی وعتسس  آت سسن 
هی ند. این ارراد به دل   اع راض مردم 
و رعاالن مدن  شهرس ان سردشس  هسم 
اتنون درباز داش  به سر م  برند، امسا 
شهروندان مع رض به دل س  وابسی گ  
این ارراد به دس گاههای امن س   رژیسم 
ام سسدی بسسه محاتمسسه ومیسسازاد آنسسان 
ندارند. درادامه اوبسارمربوط بسه ایسن 
جنایاد همنن ن آمده اس  ته یا  از 
اعیای این باند م یساوز بسه نسام رضسا 
س دی، چند ساس پ سج وواهروسود را 

سساله وی بسه  ۰در م اب  چشم تسود  
 .ق   رسانده اس 

های اصت  در ارشای این  یا  از چهره
جنای  وانم ناسساه ارخمس  از رعال سن 
ح وق زن و برابری جنی    اس  تسه 
در ارسسسشای ایسسسن بانسسسد م یسسساوز و 
جنای اارن ج مهم  داش ه اس . درپس  
این ارشاگری وانم ارخمس  و وسانواده 
وی بارها از طرف وابی گان این بانسد 

تهدید به مر  شده و وانسه مسیاون  
وانواده ایسشان درشهرسس ان سردشس  

شسسنبه اوس مهسسر از طسسرف ارسسراد  ۷روز
ناشناس با نارنیسک مسورد حمتسه قسرار 
گرر ه. همنن سن آنهسا از طسرف اداره 
اطیعاد سردش  تذتر گرر ه و وادار 

اند. عت رغم هسشدارها و  به ساود شده
ولسس  ”تهدیسسداد دادسسس ان  سردشسس  

و تهدید ررمانسداری مبنس  “  وداترم 
بسسر عسسدم تیمسست و اع راضسساد عسسور 
روزشنبه سوم مهر ماه تعداد زیسادی از 
رعال ن ح وق زن در اع راض بسه آزار 
جنی  و تهدیداد این بانسد جسان  در 

دسس  بسه اعس راض “  سرچسشمه” م دان 
زده و وواهسسان محاتمسسه و میسسازاد 

 .اند ارراد این باند شده
تیاوز و وشون  عت ه زنان قدم   بسه 
اندازه ح اد جمهسوری اسسیم  دارد. 
در سایه حاوم   جنای ااربا قوان نس  
ارتیاع  و ضد زن، اول ن قربان ان این 
نمام گندیده مسذهب  و سسرمایه داری 
زنان هی ند. زنان در حاتم   مذهسو 
و سسسرمایه روزانسسه مسسورد تح سس ر و 

گ رنسد. تیساوز از  حرم   قسرار م  ب 
ترین مماهر ستو او  ار و اعمساس  شن ت

وشون  عت ه زنان اس . در شسهری بسا 
جمع سس  و وسسسع   انسسد  همنسسون 
سردش  نباید تردید داش  ته این باند 

های  م یسساوز بسسدون پوشسسج دسسس گاه
امن   ، اماان چن ن جنای   آنهسم در 
چن سسن ابعسسادی را ندارنسسد. جمهسسوری 
اسسسیم  بسسا تسس  ارگانهسسای امن سس   و 

اطیعات  عام  اصت  نساامن ، تیساوز، 
زنسسدان و شسسانیه و دیگسسر مسسوایو 
موجسسود در جامعسسه اسسس  تسسه بخسسج 
عم م  از شهروندان جامعسه امسروز بسا 

 آن روبرو هی ند. 
تم  ه تردس ان حس د حام  سی  از 
رعال ن و مردم مبسارز سردشس  و همسه 
آزادیخواهسان و مسدارع ن ح سوق زن 
م  وواهد ته در م ابس  ایسن جنایس  
ساود نانند و وواهسان محاتمسه و 
میازاد این جان سان باشسند. در ع سن 
حاس باید براین ح     پای رسشرد تسه 
عام  اصست  هسر نابسیامان  اج مساع ، 
ررهنگ  و اق وادی در جامعه قبس  از 
هر چس   جمهسوری اسسیم  و قوان سن 

ای اسس  تسه راه  ارتیساع  و پوسس ده
دس  اب  مردم به یک زندگ  انسیان  و 

 .عاری از نابیامان  را سد ترده اس 
 

 مر  بر جمهوری اسیم 
 

تم  سسه تردسسس ان حسس د تمون سسی  
 حام  ی -تارگری

 
 ٧۴٧۹سپ امبر  ٧٢
 ۹۰۴۴مهر  ۲
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 حکمتیست  -اطالعیه کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری

 

 !افشای باند تجاوز به زنان و دختران جوان در شهرستان سردشت
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 آزادی، برابری، حکومت کارگری

دراع از رای ه جوان تیمت تردنسد درد نانسد، آررینسشان بساد. امسا 
سنندج چند صده ار نفره تیا و صسف چنسد نفسره تیمست تننسدگان 
تیا؟! هرچند در شرای  موجود انیام هر تساری بهس ر از سساود و 

تفاوت  اس  اما هر روزی ته زنان قربان ان وشون  وانگ  و ق    ب 
شوند روز س اه  در تاری  ایسن جامعسه  م “   ناموس ” های موسوم به 

وواهد بود. اجازه نده م این س اه  بر تس  جامعسه گسی رانده شسود. 
سازمان دادن یک حرت  عم م اج ماع  در م اب  ایسن پدیسده شسن ت 

بوسد. به م دان ب ای م و  دس  رعال ن عرصه های م فاود مبارزه را م 
ح وقس  و تعسدی  از زنان و تودتان در م اب  وشون  و ق س  و ب 

رود به یک نرم قاب  قبسوس در  دراع و حمای  تن م. این جنای  ته م 
های  تسه  وانواده و جامعه تبدی  شود بایسد در ن  یسه تسی  انسیان

شوند چنان ت ب   شود ته راسر انیسام  تفاود از تنار قیایا رد نم  ب 
 ب ندازد. هر کسی که حامل این فکر است آن هم لرزه بر اندام 
جنای  از سر جنون هم سشه مماسن اسس  وجسود ب وس منوورحام  

داش ه باشد. اما آن نوع جنون  ته قربان انج، از و ابسان و وانسه تسا 
مدرسه و تاروانه، عمدتا زنان هی ند، دیگر جنون ن ی ، بتاه ب ان 

به این ع س  حاتسم  .ای از ع   حاتم بر جامعه اس  جنون آم   گوشه
 اماان بروز و وودنمای  نده م.                       متاه ع ت  

 

یه کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران  -اکتبر نشر

 شود!  حکمتیست است که هر ماه یک  بار منتشر یم
 

یه  همایون گدازگر  رسدببر نشر

homayon_1954@yahoo.de 

 دبت  کمیته کردستان : صالح رسداری  

saleh.sardari@gmail.com 

 

یف زاده  روابط عمویم کمیته کردستان: ابوبکر رسر

Abo_sh2008@hotmail.com 

 ...ها به فراموشی  نگذاریم فائزه
 

 شعری از ژیال نگهدار

 

 های شهرم برای فائزه

 مینویسم از خودم از زانن رسزمیمن

 از عشقهای انفرجام

 از سینه های مهچون کویر

 از جگرهای خون شده

 در پس توهای اتریک

 از سکوهتای گوخشراش

 از آ رامش در این رساب

 مینویسم از تودلی زیبا

 که هیچکس را شاد نکرد

 نه مادرم نه پدرم را

 از سالهایی که کودیک نکردمی

 از نوجوانهیایی که پر رشم و

 خایل از ذلت و همر و عاطفه بود

 انگار آ زادی را اب انمفان بریدند

 مینویسم از مردم رسزمیمن

 که خوابیده در بیخیایل حتجر

 که سوزانده بر تن عاشقانه هایش

 لباسهای شادی دیدارهای پهناین را

 و مینویسم ات خبواین و بداین

 که من اعتصاب نور و زندگی کرده ام

 من اینگونه اعرتاض کرده ام

 تو چطور؟

 

 


