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باد سوسیالیسم  زنده  

و نمايش سنندج شهر سرخ 

و شيخ نهروي  مشترك رژيم 

  كسنزاني

 
  صالح سرداري

باد شهرر سهدد،   آي شريف روز جمعه محله
شاه، نمايش زنان سبز و سفي، پوشه  بهود  
كه توسط ارتجها  محله  و بها كمهه همهه 

رژيم اسالم  برگزار شه،   دريغ  جانبه و ب 
ي هدگفه  و زيهر  اين نمايش كه بها هزيدهه

حماي  نيروهاي امديت  و انتظام  بهه اجهرا 
درآم، جواب  بود  به همكاري شيخ نرروي 
كسدزان  كهه در جريهان انتبابهاي رياسه  
جمرههوري از دراويههش و اراهه،ارانش در 
كردستان خواس  تا به رئيهس  ضه و هي ه  

ها و  مرگ اض،ام ههزاران نفهر از كمونيهس 
  آزاديبواهان رأي ب،هد، 

سابقه خانواده شيخ كس نزانه  بهراي مهردم 
آزاديبههواه در كردسههتان آشداسهه   اسههداد 

ها براي سازمان سياي امريكها   جاسوس  اين
ههاي  براي دوله  بعهف ااشيهس   و دول 

 ان،  مدطقه در مي،ياها مدتشر ش،ه
هاي  كهه  ها در مقابل بها ايهن جاسوسه  اين

ههاي ميليهاردي برهم  انه،  رروي انجام داده
انهه،  رههير از ايههن بهها اسههتفاده از ضقهه   زده

اي كه در ميان ببش قليل  از مردم  ااتادگ 
هاي زيادي از آنرا را براي  وجود دارد پول
شهان گراتهه و  هاي ارتجاض  حفه  دسهتگاه

 ان،  اازوده مرت  بر رروي خود 
در روز جمعه با توجه به ب،ه وبستان  كه بها 

 تالش براي رسيدن به يک زندگي بهتر
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رژيم جمروري اسالم  دارنه، در يهه 
همكاري مهشتر،  متاسهفانه ببهش  از 

ببه  را بهه ايههن مراسههم  زنهان نگههون
آورده بودن،  كهه خهود قربهان  ايهن 
سههد  و ضقهه  ااتههادگ  و    هههستد،  

ااتهاده در همهان روز  همين سد  ضق 
ريهز داراي  جمعه سحر مرادي اهل باوه
  دو ارزن، را به قتل رسان، 

معموال تجمهع دراويهش در تكايها و 
شهود  امها ايهن  هها برگهزار مه  خانقاه
ارتجاض  را چرا به رژه خيابهان  نمايش 

  كشان،ن،  خود جاي سوْال اس  
دانيم در اين چرل ودو سهال  همه ما م 

چگونه جمرهوري اسهالم  بها تجمهع 
زنان برخورد كرده اس   ايهن نمايهش 

خواسه   رژيم وبا كمهه كهسدزان  مه 
بگوي، تجمع چده، روز قبهل معلمهان 

  معترض چرره واقع  سدد،  نيس  
خواس  به مردم حقدهه كده، اه اي  م 

شرر سدد،  نه سرخ  بلكه سبز و سهفي، 
خواسهه  بگويهه، نمههاد زن  اسهه   م 

سدد،  نه شرال كالقوچ   اائزه قطب   
گلريههز قبههادي و اريبهها ارشهه   و 

در  اي كههه  صهه،ها زن رزمدهه،ه آن
هاي مبوف رژيم  تيرباران و يا  زن،ان

در ميادين نبردهاي نظام  براي داها  
از آرمهان ههاي انهسان  شهان مبهارزه 
كرده و جان خهود را از دسه  دادن  

بلكه زن  مرتجهع بدهام اوزيهه  نيس  
 ار اس   ويسان 

ريهزي شه،ه   همه اين داسهتان برنامهه
بههههراي تقابههههل بهههها كههههارگران و 

و زنان مبارزي بهود  كهه  زحمتكشان 
ودو سهال گششهته در مقابهل  ا  چرل

ها  تههسليم نههش،ه و  همههه سههركوبگري
ان،  رژيهم اسهالم  سهرمايه در  ايستاده

كدار حربه سركوب و اض،ام و خفقهان  
ااتادگه    هميشه از حربه تحميق و ضق 

اسههتفاده كههرده اسهه   مگههر مههردم و 
ببصوص زنان آزاده و مبارز ارامهو  

ي  انهه، اوائههل انقههالب دارودسههته كرده
جمرههوري  قههراول زاده بههه پيش مفههت 

اسالم  براي مقابله بها انقهالب تب،يهل 
هاي  ش،ن، و همراه مكت  قران و جا 

پيشمرگ مسلمان كرد جلودار سهااه و 
ااالضاي بهراي سهركوب انقالبيهون و 

و صهه،ها نفههر از  آزاديبواهههان شهه،ه
جوانان را شداساي  و به خلبال  جهالد 

 ساردن، تا اض،امشان كد، 
مگر جمروري اسالم  انهوا  و اقهسام 
كدگره و تجمع  را با كمه مزدورانش 
براي تحميق مردم سازمان ن،اد؟ مگهر 

و شهاضر و خوانده،ه  بع   از نويسد،ه 
را  دضهههوي بهههه بازگهههش  نكهههرد؟ 
مگرتعههه،ادي ههههم برنگهههشته و در 
نمايههشاي جمرههوري اسههالم  شههرك  

هههها   نكردنههه،؟ مگهههر ولههه،بيگ 
ههها و خيههل  ههها  اقوامهه   زاده  جاللهه 
البان كُرد از ايدجها رانه،ه و از  اصالح

آنجا مانه،ه را بهراي ايدكههز از لحها  
ارهدگهه  و سياسهه  مههردم را اريهه  

 ب،هد،  سازمان ن،اد؟
ها و  آيا واقعا با همه ايهن سهركوبگري

تحميههق و اريهه  توانههس  دل مههردم 
كردستان را ب،س  آورد تا اين نمايش 
ارتجههههاض  دراويههههش كههههسدزان  

 بتوان،كاري برايشان انجام ده،؟
ضليررم ايدكهز در اين نمهايش تعه،ادي 
از زنان ب،ون ايدكهز ب،اند، پهش  ايهن 
برنامه مهشتر، رژيهم و شهيخ مرتجهع 

اي نرفتهه اسه    كسدزان  چهه توا هه
شرك  كردن،  ناخوشايد، بود  امها بهه 

توانه،   وجه نم  هيج 
بر ا اي آزاديبواه  

گراي  شهههرر  و چههه 
سههدد،  و كردسههتان 

 تأرير بگشارد 
بع، از اين نمايش ارتجها  و گد،يه،ه 
مههشتر، رژيههم و ارتجهها  كههسدزان   
تع،ادي از اعالين چ   اظرار نااميه،ي 
كرده و سرخ  اه اي شهرر سهدد،  را 

هم ديهن بعه   از  انه،  زير سوال برده
روشدفكران چه  ناسيوناليهس  شه،ه  

ان، اين ببش  از  بع، از چرل سال نوشته
خواهدهه،  واقعيهه  جامعههه اسهه   م 

انه،   بگويد، مردم خهود  ضقه  ااتاده
ها و مطالبهههاي حههه،اك ري  خواسههه 

آزاديبواهانه براي ايهن مهردم افهاا  
خههود از همههه  ها ب  اسهه  كمونيههس 

آزاديبواههه  و مطالبههاي حهه،اك ري 
كدد،  اين مردم هميهن لياقه   داا  م 
 شان اس  

همين ارزياب  از جامعه و مبارزه مهردم 
حزب ناسيوناليس  كهرد  يه  اس  كه 

اتحاديههه ماليههان ”بههراي ايههن جامعههه 
اي در  كميتهه”و آن ديگري “  اسالم 

دهه، و  تهشكيل مه “  رابطه با مهشاه 
گويه،   رهبر يك  ديگر از احزاب مه 

اكري تد، و مسلح )مدظور  كوملهه ” 
كمونيس  آن دوران اسه   در اوائهل 

پش   “  ظلم كرد انقالب به احم، مفت  
همهه ايهن تحليههل و اقه،اماي  مدااههع 
مادي و واقع  خوابيه،ه اسه   مدااهع 

 هاي متفاوي   مادي و ابقات  جدبش
اوري كهه اه  ايهن   به نظر من همان

ودو سال  رژيم جمروري اسهالم   چرل
هها  و ارتجا  محل  با تمام سركوبگري

و اضههههه،ام و 

 آزادی، برابری، حکومت کارگری
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حزب كمونيس  كهارگري حكمتيهس  
همواره و در مقااع مبتلف اضمال فه، 
انسان  و تروريست  اين دار و دسهته را 
ااههشا كههرده و بههه مههردم كردسههتان و 
احزاب و شبصيتراي سياس  در مهورد 
ماهي  و نقش مبرب اين بانه، ههش،ار 
داده اسهه   سههازمان ضبهه،ای مرتهه،ي 

   هي وق  سازمان سياس  نبوده اس 
تازه ترين اسداد و م،ارك  كهه توسهط 
دادگاه  در شرر ضربه  مدتهشر شه،ه  
نشان مي،ه،  كه آپو حسيد  پيشمرگ 
اين سازمان خود كش  نكرده  بلكه او 
را به قتل رسان،ه انه،  برميهن دليهل از 
اههرف ايههن دادگههاه  حكههم بازداشهه  
مس ولين امديهت  و نظهام  ايهن دار و 
دسته صادر ش،ه اس   بدها بهه اسهداد و 
ايلم هاي دوربين م،ار بسته موجود  با 
نقشه قبله  آپهو حهسيد  اههل سهقز و 
پيشمرگ سابق اين جريان را بهه قتهل 
رسان،ه ان،  دامده جداي  و آدم كهش  
اين بان، چدان ضيان اس  كه از جانه  
دادگاه احهزاب حهاكم و دوسه  ايهن 
دارودسههته در كردسههتان ضههرا  هههم 

   نتوانسته اس  زير ار  قايم شود
هههاي پيگيرانههه و شههبانه روزي  تال 

خانواده آپو و ارائهه اسهداد و مه،ار، 
رير قابل انكار ضاقب  دادگاه ضربه  را 
پس از بيش از يكسال امتدا   وادار به 
صهه،ور حكههم دسههتگيري مههس ولين 
امديت  بان، زحمتكشان كرد  قتل آپهو 
حسيد  از همان ابت،ا هم روشن و ريهر 
قابهههل انكهههار بهههود  امههها جماضههه  

زحمتكشان با تبليغهاي سهازمان يااتهه 
دال بر خودكش  آپو و تر،ي، خانواده 
  ا  به اين جداي  اضتراف نم  كردن،

كشتن آپو حسيد  متاسفانه نه اوليهن و 
نه آخرين مهورد جدايه  در اردوگهاه 
اين بان، بوده و خواه، بود  ما همواره 
بههر ماهيهه  و رو  ماايههاي  ايههن 
دارودسته تاكي، كرده ايم  براي مهردم 
آزاديبواه كردستان روشن كهرده ايهم 
كه بد، ناف اين جريهان به  ريهشه بها 
قل،ري و سهرگردنه بگهيري و اهساد 

ساله  ۱۲مال  بري،ه ش،ه اس   و تاريخ 
پي،ايش اين بان، مملو اس  از سهركوب 
و بگير و ببد، و قتل و حشف مبالفين 

   داخل و خار  از خود
از نقههشه تههرور كمونيههسترا و رهههبران 
حزب حكمتيس  در كردسهتان ضهرا   
كه رهبران اين سازمان برايش اهرح و 
نقشه ريبته بودن،  توسط همان كسان  
كه قرار بود ترورهها را انجهام دهده،  
رسما و ضلدا در مي،ياي اجتماض   آنهرا 
ااشا كردن،  م  گشريم  اراح  حملهه 
به اردوگاه سهازمان كردسهتان حهزب 
كمونيس  ايران  كه ضب،ای مرت،ي در 
راس آن قرار داش  و آن را تح  نهام 

  ت وريهزه “كومله باي، اقط يك  باش،” 
كههرد و نقههشه مدفجههر كههردن انبههار 
تسليحاي اين سازمان را داش  كه بع،از 
ااشا و آشهكار گرديه،  گوشهه اي از 
آن ارح جدايتكارانهه ايهن دارودسهته 
م  باش،  ابعاد قهساوي ايدرها اراتهر از 
كف چرانيرهاي فه، كمونيهست  شهان 

اس  نگاه  گشرا بهه ليهس  قربانيهان 
اردوگاه آنان در اين سالرا  بسياري از 
مههردم آزاديبههواه و سياسههيون را در 

خهود “ مورد چرايه  ايهن قتهل هها و 
ها به اكر ارو برده اس   آيا م  “ كش 

هاي  شود جان دادن دهرا نفر از انهسان
اراري از جردم جمروري اسالم   كهه 
از سر ناامد  و به  ااقه  و بهن بهس  
زن،گ  و حت  از سر ناآگاه  مجبهور 
شهه،ه انهه، خههود و سرنوشهه  خههود را 
تحويل اين دارو دسته مااياي  ب،هده،  

 را خود كش  نام گشاش ؟
جوانان و نوجوانهان  كهه در البهالي 
مداسباي مااياي  و هدوز ا وداله  ايهن 
جريان گير ااتهاده انه، چهرا ناچهار از 
خودكههش  انهه، و راه اههرار ديگههري 
ن،ارن،؟ دختران نوجوان بب  برگشته 
اي كه از دس  ارتجا  ناموس پرسهت  
و قوانين سياه اسالم  اراري ش،ه انه، 
چرا باي، در اردوگاه اين بان، ماايايه  
ايستگاه آخر زن،گ  شهان خودكهش  
باش،؟ كه،ام قهانون داها  از كرامه  
انسان  امروزي اين اجايع را بهه برانهه 
خودكش  از سران اين دارودسته قبول 
مهه  كدهه،؟ سرنوشهه  خيلهه  از ايههن 

هاي بيگداه مه  توانهس  چديهن  انسان
رقم نبهورد  نيدها محمه،ي  گلهستان 
ارژنگ   برار محمه،ي  جرهان برهزاد 
پهور و بهسياري ديگهر از دخهتران و 
پسران نوجوان اگر در دام بان، ضبه،ای 
مرتهه،ي نمهه  ااتادنهه،  مهه  توانههستد، 

   اكدون زن،ه باشد،

، زنده باد هویت انسانز   نه قویم، نه مذهبی
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اما باي، جلهو تبهاه  و تلفهاي انهسان  
بيههشتري را در صههف ايههن دارودسههته 
گرا   ماهيتشان براي جرياناي سياس  
و ببشراي  از مهردم كردسهتان روشهن 
ش،ه اس   خودشان م  دانده، بعدهوان 
سازمان سياس  هيچ شانهس  در آيده،ه 
تحهههوالي اجتمهههاض  در كردسهههتان 
ن،ارن،  به همين خاار اس  كهه چديهن 
ظرايتراي  از خود نشان مه  دهده، و 
آويزان هر جريان ارتجاض  سراسري و 
محل  مه  شهون، كهه آنرها را ببهازي 

 بگيرد
سران اين جريهان بايه، درمقابهل قتهل 
آپو حسيد  و ديگر جدايهاي مرتكه  
ش،ه  جوابگو و تح  اشار قهرار داده 
شون،  احهزاب سياسه  و همهه تهشكل 
هههاي آزاديبههواه و انسان،وسهه  در 
كردستان و ايران نباي، بهر روي ايهن 
اجايع چشم ببد،د  باي، با تمهام تهوان 

مدزوي كردنشان كوشهي،   براي ااشا و 
باي، جوانان را از پيوستن به صفواشان 
برحههشر داشهه  و خههانواده هههاي  كههه 
ارزن،انشان در صفوف ايهن دارودسهته 
گراتار آم،ه ان،  سريعا براي نجاتشان 

   بكوشد،
هم ديههن ااههرادي كههه هدههوز از سههر 
ناچاري و يا ناآگاه  در اردوگاهرهاي 
اين جريان بسر م  برن، بايه، خطهراي 
مانهه،ن در آنجهها را دريابدهه، و بفكههر 
نجاي خود باشد،  باي، مقهر واردوگهاه 
آنرا را براي رهبران ااس، اين جريهان 
بجا گشاش   براي مبارزه و تال  ضليه 
جمروري اسالم  و داا  از حرمه  و 
كرامهه  خودشههان راهرههاي زيههاد و 
شرااتمد،انه وجود دارد  قطعا حزب مها 

و ازاديبهواه در  و ديگر جرياناي چ  

كردسههتان كههه وزنههه سههدگيد  در 
تحوالي پيش رو ههستد،  ادامهه ايهن 

سههازمان “نههو  جدايههاي را از ام ههال 
قبههول نبههواهيم كههرد و “  زحمتكههشان

رسوا كردنشان ق،م اول و ب،ير  ما در 
   مقابله با آنرا خواه، بود

كميته كردستان حزب حكمتيس  از 
همه احزاب سياس    جرياناي و نرادها 
و انسان هاي ازاديبواه ميبواه، در 
مقابل جداياي اين سازمان ساك  

ندشيد، و اين دارودسته را به ضدوان 

   سازمان سياس  برسمي  نشداسد،

 
كميته كردستان حزب كمونيس  

 حكمتيس  -كارگري ايران  

 
 ۱۱۱۲دسامبر  ۰ -۲۰۱۱آذر  ۲۱

 

، زنده باد هویت انسانز   نه قویم، نه مذهبی
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در خهواه  تعه،ادي از زنهان و مهردان آزادي ۱۱۱۲نوامهبر  ۰۱روز چرارشدبه 
پهار، ”روز جران  مبارزه با خشون  ضليه زنان در نوامبر  ۵۱مريوان به مداسب  

باختهه  ي زنان جان داش  ياد و خااره آنان با گرام   اين شرر تجمع كردن،“  مل 
ي زنهان را  هاي خانوادگ  و اجتماض   ياد همهه هاي دولت   خشون  در خشون 
داشهتن پالكاردههاي  بها   در اين تجمع شماري از زنان بها در دسه   ار  نرادن،
به خشون  ضليهه “  آري به برابري زن و مرد”و “  نه به ازدوا  اجباري” م مون 

ي  كدده،گان خواسهتار ادامهه تجمع  ي مردساالري اضتراض كردن، زنان و جامعه
اي برابهر و ضهاري از  خواه تا رسهي،ن بهه جامعهه مبارزاي زنان و مردان آزادي

  خشون  ضليه زنان ش،ن،



 

م،  “ضدوان” جا دارد ابت،ا راجع به اين 
اي  نظر رژيم كه تراده، اريه  دهده،ه

بيش نبود  نگاه  بيد،ازم تها در ضالهم 
واقع متوجه شويم جمروري اسالم  به 
خاار مدااع ابقات  خويش تا چه حه، 
در قبههال زنهه،گ  و سرنوشهه  مههردم 

توجهه اسه   رژيهم اضتدا و ب مدطقه ب 
در ظاهر امر قرار بود در اق،ان و خه  

زا چون كارگاه  كارخانهه  مراكز اشتغال
هههاي صهههدعت  بههزرگ در  و اابريه

كردستان  در شررهاي بانهه و مريهوان 
را تأسههيس كدهه، كههه “  مدههااق آزاد”

بتوان، زن،گ  ح،اقل  خيهل كهارگر و 
مردم بيكار مدطقه كردسهتان را تأميهن 
نماي، و بهر بهستر آن نهيز بهه پ،يه،ه 
كولبري و شهرايط هولدها، آن پايهان 
ده،  ول  خالف پروپاگد،اي مكرر و 

شان  آن چه جامه ضمل بهه  خرا  گو 
خود پوشي، چيزي رير از نظام  كردن 

هاي بهزرگ  مدطقه و ايجاد يه مجتمع
اقتههصادي سههودآور و سههودمد، بههراي 

ها  مطلقا بهه هي يهه از  خود و خودي
خواس  واقع  و روزمره مهردم مدطقهه 
ها  توجه و اضتدها نگرديه،  رژيهم سهال

تبليغ كرد و وض،ه داد تا نهوار مهرزي 
اين دو شرر را به محهل كهس  و كهار 

ها كارگر و مهردم  براي ميليون“  آزاد” 
زحمتكش كردستان تب،يل كده،  وله  
در پس ايهن همهه وضه،ه و وضيه،هاي 

تا  ۰۱مايه  سرانجام در ااصله  پوچ وب 
كيلومتري نقاط مرزي بين مريوان  ۵۱

و بانه  دو دژ نظام  مستحكم را بهراي 
باجگيري و كدترل را  و آمه، مهردم  

سهيران ”و “  باشماغ”در دو روستاهاي 
بديان نر، تا به اتكا به آن بتوانه، “  بد،

ضههالوه برامههوراي اقههصادي  مههسايل 
سياس  و نظام  خهود را نهيز بهصوري 
روزمره در آنجا رتهق و اتهق نمايه،  
تر  ول  به ااصله چد، كيلومتر آن ارف

ايههن دژههها  بههه برانههه ورود كههاالي 
ريرمجاز به داخل ايران  را  وآم، و 
دادوست، همسايگان هردو سهوي مهرز 
كردستان ايران و ضرا  را بيش از پيش 
نههاامن كههرده و بههه صههوري مهه،اوم 

دس  مدطقه را نيز آشكار  كولبران تر 
و ضلد  به رگبار مه  بده،د و آنرها را 

كده،   چون حيواناي وحش  شهكار م 
اين نقاط مرزي  در گششته اقط با يهه 
مرزبان و چد، سرباز اداره مه  شه،  و 
تا چد، سال قبل نيز كدترل اين نقاط در 
اختيار ارمان،اران دو شرر او  الشكهر 
بود  ول  از سه سال قبل تا اكدون ايهن 

هاي بهزرگ نظامه   مدااق  به مجتمع
ضليه مردم تب،يل ش،ه كه اكدون توسط 
نيروههههاي مهههسلح ااالضهههاي  سهههااه 
پاسهه،اران رههرب كههشور و بههسيج  
مههزدوران محلهه  و ارتههش  كدههترل 

شون،  البته ناگفته نمان، اين دو دژ   م 
اولين و آخرين دژهاي رژيم در نهوار 
مرزي كشور نيهستد،  مهشابه ايدرها در 
ديگر نقهاط مهرزي ايهران بهه تعه،اد 

 اراوان وجود دارن، 

مرز باشماغ مريوان به لحا  وسهع  و 
حجم صادراي و وارداي كاال بها بهازار 
سيران بد، بانه قابل قياس نيس   بهازار 
باشماغ ضالوه بر ببش وسيع گمركهاي 
آن  نزديه به هزار دكهان كوچهه و 
بزرگ در بر گراته اس  كه ههر كه،ام 

ي دكان بايه،  از آنرا باب  كرايه ماهانه
ميليههون تومههان بههه خزانههه  ۵مبلههغ 

ارمان،اري مريهوان واريهز نمايه،  در 
صورت  كه حجم و ظراي  بازار گمر، 
سيران بد، به نهسب  كمهتر از يكهسوم 
باشماغ را به خود اختصاص داده اسه   
ببش گمركات  يا مهال  ايهن دو مهرز   
كه موجودي  اصهل  ايهن دو قلعهه را 

دهده، تمهام و كمهال توسهط   شكل م 
سااه پاس،اران و ااالضاي قر  شه،ه و 
رير از ايدرا هيچ ارگهان ديگهر محله  
قادر به دخال  در اموراي روزمره آنرا 
نيههس   بههه هرميههن خههاار روسههاي 
گمركاي هر دو ببش بانه و مريوان از 

ترين ضداصهر سهاخته و پرداختهه  ك يف
ان،   دس  رژيم در آنجا گماشهته  شه،ه

اين ببش  كارمد،ان و كاركدان ويههه 
و خاص خهود را دارد كهه تع،ادشهان 

باش، كه ببهش  از  نفر م  ۱۱۱بالغ بر 
آنرا را مزدوران كارآزموده و مجهرب 
محلهه  شههرر و روسههتاهاي مريههوان 

دهد، كه بهه لحها  مهال  و  تشكيل م 
اقتصادي دس  باال دارن، و براي ضموم 
مردم هم انگش  نمها ههستد،  و مهردم 
ومدطقه  ببوبه  از كهاركرد روزمهره 
آنرهها ببوبهه  ااههال  دارنهه،  در ايههن 
زميده  اداره امور ببش سيران بد، نيهز  
با باشهما  كهامال مهشابه اسه  و تمهام 
قوانين و مقهرراي حهاكم در مجتمهع 
باشماغ  در سيران بد، نيز جاري اس   

، زنده باد هویت انسانز   نه قویم، نه مذهبی

 

مرزي مريوان و بانه “ مناطق آزاد”در 

 گذرد؟ چه مي
 ضب،اله داراب 
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كاركدان اين ببش  از نظر امديت  چه 
ش،ه و قابل اضتماد هستد، و بهه لحها  
اقتههصادي هههم از تمههام مزايههاي كامههل 
زيست  و رااه   بر،اشهت  و دكهتر و 
درمههههان و بيمههههه بيكههههاري و    

 برخوردارن، 
چگونگ  موقعي  تجهار و بازرگانهان 

 ها  اين مجتمع
در گششته بازرگان امروز را  پيلهه ور 

گفتد،  آمار بازرگانان  يا دوره گرد م 
 ۵۱۱مربوط به مجتمع باشماغ  حه،ود 

باشهد، كهه اكه ر آنرها  نفهر م  ۰۱۱تا 
هاي مريهوان  مربوط به شهرر و روسهتا

اسهه  و تعهه،اد كمهه  نههيز بازرگانههان 
سدد،   كرمانشاه  ترران و    تهشكيل 
مي،هدهه،  ايههن ببههش از بازرگانههان  
كارشان صادر كردن كاال به كردسهتان 
ضرا   و وارد كردن كاال از كردسهتان 
ضرا   به سراسهر ايهران اسه   كهار و 
اعالي  بازرگانان مجتمهع سهيران بده، 

رود امها در  نيز بر همين مدوال پيش م 
حجم و ظراي  بسياركمتري  از هر دو  
مهههسير  بهههراي وارد كهههردن كهههاال  
بازرگانان باي، در ازاي هر كاميون بار 

ميليهون تومهان بعدهوان  ۰۱۱تا  ۱۱۱
هزيده به ببهش گمركهاي ايهن مرزهها 
پرداخهه  كددهه،  در رههيراين صههوري 

جا متوقهف خواهده، شه،   كاالها همان
چگونگ  باال و پايين كردن پرداخه  
اين هزيده سهدگين و ريرقابهل تهصور  

گردد به نو  و حجم كاال و  اساسا برم 
رابطههههه دوري و نزديكهههه  بهههها 

ان،ركاران باالي اين مجتمهع  در  دس 
گيري و  كدار اين ب اپ ب هاپ  رشهوه

شهود   تر م  روز گهسترده اهساد روزبهه
ههها  مههزدواران محلهه   مهه اف بههر اين

مريههوان نههيز ضههالوه دريااهه  حقههو  

شههان  در كدههار ي مههزدوري ماهانههه
مجتمع باشماغ  بزرگهترين پاركيده  

هاي سدگين )تريل  حمل و نقهل  ماشين
ان، و باب  هزيده  كاال  را اح،اث كرده
روز ميليهارد  ها شبانه پار، كردن ماشين

تومههان بههه جيهه  ميزندهه،  ضههالوه بههر 
ونقل كاالهاي صادرات  شهررهاي  حمل

ايران به ضرا   ببش قابهل توجره  از 
كاالهاي بازرگانان كردستان ضرا  كه 
از چيههن و آسههياي شههرق  بههه بدههادر 

كدده، بايه، بهه  جدوب  ايهران وارد م 
خاار پرداخ  هزيده كمتر كاالي خود 
را از كانال مهرز باشهماغ  مريهوان بهه 
كردستان ضرا  وارد كدد،  در نتيجهه  
به خاار پرداخ  گمركاي كمتر مهسير 
خود را در خليج اارس تغيهير دهده، و 
كاالهايشان را از مرز زميهد  بهه مهرز 
مريوان و بانه تغيير دهده،  در نتيحهه  
پرداخ  هزيده  پاركيد  باز به جيه  
مزدوان مهورد اضتمهاد رژيهم سهرازير 

شود  انتباب وارد كردن كاالههاي  م 
بدادر جدوب  ايهران بهه مهرز باشهماغ  
اساسا به خاار دوبهار پرداخه  گمهر، 
كردن اس  نه چهيزي ديگهر  اگهر از 
مسير باشماغ به كردسهتان ضهرا  وارد 
شود  اقط يكبار هزيده گمر، پرداخ  

كد،  اگر از مسير ضرا  وارد شهود   م 
هم ضرا  و هم كردستان ضهرا   هزيدهه 

گيرنهه،   گمههر، را از صههاح  كههاال م 
يادآوري ايهن نكتهه  اقهط بهه خااهر 
هزيدهههه هدگفههه  دريهههاات  ايهههن 

هاي بهزرگ اسه  كهه كهل  پاركيد 
سود آن سرراس  بهه جيه  مهزدوران 

رود كه در ايهن مرزهها  محل  رژيم م 
ان، و شبانه روز پول مردم را  النه كرده

 زند،  به جي  م 

 ها كارگران اين مجتمع
 ۵۱۱روزانهه در مهرز باشهماغ حه،ود 

كدد،  در سيران بد، ههم  كارگر كار م 
تعهه،ار بههسيار كمههتري بههه كههاركردن 
مههشغولد،  ايههن كههارگران بههه ضدههوان 
كارگر رسم  و صاح  حق و حقو  به 

انه،  ايهن كهارگران  كار گمارده نش،ه
روزانه با كار بهسيار شها  و سهب  و 
پرزحم  روبرو هستد، و روزانهه بايه، 
در بار كردن و تبليه و جابجاي  كاال  
توان و انرژي اراوان  را صرف كدده،  

ررم آن  از هيههچ امكانههاي  ولهه  ضلهه 
ايمد  مربوط به كارشان چون خورد و 
خورا، مداس  و پر انهرژي و وسهايل 
ايمههد  كههار برخههوردار نيههستد،  از 
درياا  لباس مداس  ايهن كهار سهب  

ان،  از بيمه بيكاري و دكهتر و برره ب 
درمان و بر،اش  براي ايهن كهارگران 
خبري نيس   اگر چه در يهه مجتمهع 

كدد، ول  از هيچ تشكل خاصه   كار م 
كهههه بتواندههه، بهههه اتكههها بهههه آن 

هايهههشان را مطهههرح كددههه،   خواسته
برخودار نيستد، و    در نتيجهه  هيهچ 

ههزار  ۲۱۱كارگري در روز بيهشتر از 
شود  در صورت  كه  تومان ضاي،  نم 

ههزار تهوان  ۲۷۱يه كيلو گوشه  از 
 بيشتر اس  

كش  از كارگران   ب،تر از اين همه برره
دالالن به كهار گماشهته شه،ه در ايهن 
مجتمع  در راستاي شهغل نامباركهشان 

هاي بسيار ريرانسان   به ضداوين و شيوه
در ازاي مبلههغ بههسيار نههاچيز مبفيانههه  
تعهه،اد كمهه  از كههارگران را بههه كههار 
خبرگيري و خبررسان  وادار كرده تها 
در پرتو آن بتواند، مبلغ بيشتري را به 

 شوراهای محالت ایجاد باید گردد
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 مرگ بر جمهوری اسالیم ایران

جيهه  بزندهه،  ايههن دالالن  خبرهههاي 
دريااهه  شهه،ه را اههوري بههه ببههش 
ااالضههاي مههستقر در بههازار انتقههال 

 دهد،  م 
اين اهرح بهسيار سهودآور اقتهصادي  
سياس  و امديت  رژيهم در مرزهها  نهه 
تدرا از هي گونه زيرساخ  اسهتان،ارد 
جران  برخوردار نيس   بلكهه ارهراي 
مبرب ناش  از آن  به لحها  جهان  و 
مادي و بر،اشت  مردم ايهن مدطقهه را 

هاي مدتره  در تدگدا قرارداده و جاده
به اين بازارها را به قتلگاه مردم تب،يل 
كرده اس   وله  اسهتحكاماي نظامه  
موجود در اين بهازار بهسيار باالسه   
مسيرهاي مدتر  به اين بازارها مدجمله 

هاي  تهشكيل بازار باشماغ  همان جاده
ان،   سال قبل ساخته ش،ه ۵۱مي،هد، كه

ول  رژيم هرازگاه  تح  نام آسهفال  
كردن به صوري رهير اسهتان،ارد روي 

ريزد  ها مق،اري شن و قير م  اين جاده
كده، و  و آن را به اصطالح مرمه  م 

بع، از آن كماا  سابق به اعالي  بسيار 
سدگين بازرگانيشان  رو هميهن جهاده 
ها به حمل و نقهل  كاالههاي اهراوان 

دهده،  بهراي نمونهه  بعه، از  ادامه م 
ها سال اضهتراض مهردم مريهوان بهه  ده
هها   توجر  رژيم در قبال ايهن جاده ب 

سرانجام سهاختن جهاده ج،يه، گهاران 
سدد،  را به اتمام رسان، وله  -مريوان

هميههن جههاده اصههل  مههورد اسههتفاده و 
تجاري كردن خهود رژيهم اسه   امها 
جاده باشماغ را كهه شهبانه روز مهورد 
استفاده ده ههزار نفهر از مهردم مدطقهه 

گيرد هم دان به حاله  خهود  قرار م 
ان، ك،ه ضمهال بهه قتلگهاه  باق  گشاشته

 مردم تب،يل ش،ه اس  

ضليررم آن مسيراين جاده بازرگان  پر 
تراايه باشماِغ  دقيقها از داخهل شهرر 

گهشرد كهه ببااهر  كوچه مريوان م 
آن ضههالوه بههر ايجههاد تراايههه بههسيار 
سدگين روزمره در آن به اور مهستمر 
به خهاار توليه، گازههاي سهم  ايهن 
تراايه  محيط زيس  و مسكون  مردم 
شرر آشكارا سالمت  جسم  ببش اضظم 
 ساكدين شرر را به خطر ان،اخته اس  

با وجود ايجاد ايدرمه مراري و مهشق  
بههراي سههاكدين شههرر و روسههتاهاي 
مريوان  بهه خهاار ايجهاد ايهن بهازار 
مرزي كدار شرر  توسعه شررسازي نيهز 
اازايش يااته كه به يمهن آن تعه،ادي 

دار و دالل نيز در اين وسهط  بهه  زمين
هاي هدگفه  و نجومه  دسه   سرمايه
ان، ول  خري، يه كلبه ايقرانه به  يااته

هيههچ وجههه  بههراي مههردم كههارگر و 
 زحمتكش امكاناشير نيس  

كارگران و زحمتكشان كردستان بايه، 
بر اين نكته واقف باشهد، كهه زن،گه  

داري ايران  بهه  زير سلطه رژيم سرمايه
هيچ وجه به نفع شهما تغيهير نبواهه، 
كههرد  در نتيجههه  سههعادي و راههاه و 
خوشببت  شهما تدرها و تدرها در گهرو 
سهههاقط كهههردن نظهههم و مداسهههباي 

ايس  كه رژيم جمرهوري  دارانهسرمايه
كده،  بدها  اسالم  آنهرا نمايده،گ  م 

براين  آلترناتيو بزير كشي،ن اين نظهام 
ظالمانه باي، خود شما باشي، نه دشمدان 

داران ايهران  ابقات  شما  رژيم سرمايه
ها وراجه  و  و كردستان بعه، از سهال

دروغ گويهه  قههرار بههود بهها ايجههاد 
بازارهاي مرزي باشماغ و سهيران بده، 
نان و رااه را براي مردم كردستان بهه 
ارمغان بياورد! ول  به محه  اسهتقرار 

خود  در آنجا  چهيزي رهير از شهر و 
مراراي نصي  شما نكرد   باي، با همه  

ساله  ۰۰خودمان اين داستان رم انگيز 
اخير به پايان برسانيم  ما با تمام تهوان 
با شهما ههستيم  بياييه، بها ههم تاريهخ 
زن،گ  آزاد و برابر آيد،ه خودمان را 

 بسازيم 
 ۱۱۱۲ضب،اله داراب  پدجم دسامبر 
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خفقان نتوانسته  مهردم كردسهتان را 
وادار به تسليم بكده،  ايهن بهار ههم 

سازمان دادن اين نمايش ارتجاض    با
قطعا بار ديگر سر  به سد  خواه، 
خورد  كمونيسم و آزاديبواهه  در 

پهر  دار  تهاريب  و آن جامعه ريهشه
 سر دارد  ااتبار پش 

خواهههان  ههها و آزادي مهها كمونيههس 
دانيم كههه ايههن نمههايش  كههار و  مهه 

اعالي  و روشدگري بيهشتري را در 
دانيهم  دهه،  مها م  دستور ما قرار م 

باي، بيشتر كهار و اعاليه  كهرد  مها 
همراه با زنان و مردان آزاديبهواه و 

ال  همان اوري كه در ايهن  برابري
ايهم  همهان  همه سهال كوتهاه نيامه،ه

زاده و مكت  قهرآن    اوري كه مفت 
و دارودسهته رزگهاري و كهل خيهل 

ايهن  ايم  ارتجا  را سرجايشان نشان،ه
هههاي  بههار هههم بهها گههستر  اعاليهه 

خواهانههه ايههن  كمونيههست  و آزادي
ي مشتر، رژيهم و ارتجها  را  توا ه

هيهچ نمهايش و  خد   خواهيم كهرد 
هيههچ درجههه سههركوب و تحميههق 

 توان، ما را از اين راه باز دارد  نم 
 

 شهر سرخ سنندج...



 

در هيهج دورانه  به  حقوقه  واقعه  
مردم زير سلطه نظام است مارگر سهرمايه 
داري تا اين ح، ضريهان نبهوده اسه   
درهيج دوران  اك ري  جامعهه جرانه  
به ان،اره امروز تبعي  و ااصله ابقات  
خود را نشان نه،اده اسه   ههر انهسان 
مدصف  با يهه نگهاه كوتهاه بهه  نظهام 

داري موجود ميتوان، به خوبه   سرمايه
تشبيص ده، كه  در قرن بيس  و يكم 
بههشر امههروزي زيههر چههتر ايههن سيههستم 

داري ك يف جران  تا چهه حه،  سرمايه
آور   زيراشار اقتصادي  گران  سر سهام

 آيد،گ  قرار دارد   ناامد  شغل  وب 

ايم كهههه  در دورانههه  قهههرار گراتهههه
هاي  هاي خانمان سهوز بهه برانهه جد 

مبتلف به مردم تري،س  و سهتم ديه،ه 
هاي  شود تها بلكهه كارخانهه تحميل م 

صاحبان سهرمايه  تسليحاتيهشان رونهق 
بههازار داشههته باشهه، و بهها ايههن شههيوه 
ريرانههسان  و كههشي،ن شههيره جههان 

هايشان افااه بهشود   كارگران   سرمايه
هاي نان بهه نهرخ  ابق آمار ژورناليس 
هاي بهه اصهطالح  روز خور و سهازمان

حقههو  بههشري در هههر رانيههه چد،يههن 
كههود، بههه ضلهه  سههو تغشيههه و ضهه،م 

 ميرن،  امكاناي پزشك  و داروي  م 

كديم كهههه  در دنيهههاي زنههه،گ  مههه 
داران براي نا امن كردن جامعهه  سرمايه

ها  ااكهار  بشري از انوا  واقسام شيوه
ارتجاض  قهرون وسهطاي  بهراي حفه  

نظام است مارگرشان و به دسه  آوردن 
كددهه،  بههراي  سههود بيههشتر اسههتفاده م 

نمونه  داا  مال  و تسليحات   سياسه  
از جمروري اسالم  وحش  در ايهران  
درسهه  كههردن داضههش و ضلههم كههردن 
گروهكرهههاي تروريهههست  اسهههالم   
آوانس و دخال  دادن ااكار راسيست  
و ااشيست  در سطح جران   ضلم كهردن 
ااكههار ناسيوناليههست  و قههوم پرسههتانه 
درخاورميانه     ما در دنيهاي زن،گه  

كديم كه متاسفانه اك ريه  زنهان از  م 
يوغ ستم ابقات  و تبعي اي جدهسيت   

 برن،  تحقير و ب  حرمت  رنج م 

كديم كهه در روز  در دنياي  زن،گ  م 
روشههن و جلههوي چههشم مههردم  ايههن 
حاكمان و اراحان نظهم نهوين جرانه  
واراهه،اران بههازار آزاد و مهه،ضيان 
دمكراسهه  و حقههو  بههشراز جملههه 
امريكههها  اروپههها  روسهههيه  چيهههن  
هد،وستان و جمروري اسالم   به،ون 
ايدكه خهم بهه ابهرور بياورنه، گهروه 
تروريست  شداخته ش،ه جران   االبهان 
را آزاد گشاشههته تهها بهه،ون مههانع بههه 
جداياي ك يف خود در ااغانستان ادامه 

سيهههستم نظهههام دهدههه،  زنههه،گ  در
داري انههسان را بههرده قانونهه   سههرمايه

دان، و همه اختيهاراتش را  بهه نهام   م 
قههانون از او  سههل  كههرده اسهه    در 

داري كه ايران  سيستم ف،بشري سرمايه
آيه، جهان  هم يه ض و آن بهشمار م 

انسانرا هيچ ارزش  ن،ارد   ايهن سيهستم 
داري ماهيتا از لحا  ابقهات  و  سرمايه

است مار انسانرا  از يه قمها  بهوده  و 
همگ  است مارگر و ف، كارگر ههستد، 
مبصوصا  جمروري اسالم  كهه گهوي 
سبق  را از همهه جدايتكهاران تاريهخ  

 ربوده اس     

جمروري اسهالم  در اهول حاكميه  
خود با اض،ام و شكدجه و زور خود را 
به مردم تحميل كرده اسه   در ايهران 
اسههالم زده آزادي و حههق و حقههو  
شههررون،ي وجههود نهه،ارد و جامعههه 
هشتادوچرار ميليون  ايران تبه،يل بهه 

هاي دوران هيتلر ش،ه  اردوگاه نازيس 
و انسانرا حهت  بايهست  بها اجهازه ايهن 
رژيم خونبوار نفس بكشد،  اين مس له  

داري  در حال   اس  كه  نظهام سهرمايه
جران  بيشرمانه با تمام قه،ري مهال  و 
ديالماس  خود  جمرهوري اسهالم  را 
در انظار مردم جران   نمايد،ه مردمه  
و قانون  ايران قلم،اد كهرده و بهراي 
سران و اوباشان جمروري اسالم   كهه 

ههها انههسان  دستههشان بههه خههون ميليون
آرههشته شهه،ه اسهه  اههر  قرمههز پرههن 

 كد،   م 

با توفيحاي داده ش،ه بهه ايهن نتيجهه 
رسيم كه بايست  با اتحاد و سياسه   م 

ابقات  از اين نظام جران  بهه خهصوص 
جمروري اسالم  ايران ضبهور كديهم و 
براي يه زن،گ  م،رن و مراه كه در 
شان بشر امروزي باش، تال  و مبهارزه 
نمههائيم  كههارگران  زحمهه  كههشان  

اله    هاي آزاديبهواه و برابري انسان
زنان شجا  و تح  ستم مه اضف بايه، 
آگاهانههه سههازمان بيابدهه،  سههرنگون  
جمروري اسالم  كه تها دنه،ان مهسلح 

 

 تالش براي رسيدن به يک زندگي بهتر
 

 ابراهيم باتمان 

، زنده باد هویت انسانز   نه قویم، نه مذهبی
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ميباش، مسلما كار آسهان  نيهس  وله  
ش،ن  اس   ما در مقطع زمان  حساس  

ايم و سههرنگون  رژيههم  قههرار گراتههه
اسالم  براي نهسلراي بعه، از مها ههم 
پربار اس   همگ  بايه، بها هوشهياري 
سياس  و آگاه  و مدااع ابقات  خهود 
پا به مي،ان بگهشاريم و در صهف اول 
براي سهرنگون  جمرهوري اسهالم  و 
تغيير آن اق،ام نماييم  جدبش كمونيسم 
كارگري به خصوص حزب حكمتيهس  
كه م،ااع سهر سهب  ابقهه كهارگر و 
تغيير بديادي در ايران  ميباشه،  بايه، 
همهههراه ابقهههه كهههارگر  نيروههههاي 
آزاديبواه  برابري ال  و زنهان سهتم 
دي،ه وارد جد  نرهاي  بها جمرهوري 
اسالم  بشود  ابقه كارگر باي، خود را 
صاح  جامعه ب،انه،  دسه  يهااتن بهه  
آزادي  حرم   كرام  انسان  و يهه 
زن،گ  م،رن كه در شان بشر امروزي 
باش، تدرا با دخال  مستقيم  كمونيهسترا 
و جدبش كمونيسم كهارگري و حهزب 
حكمتيس  و حاكمي  شهوراي  تحقهق 

 و ت مين ميشود  

 زن،ه باد سوسياليسم

 ابراهيم باتمان  

۱۵ ۲۱ ۱۱۱۲ 

    

  

 

 

 نه به حکومت ضد زن
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 ناموس پرستي، قتل ناموسي، مذهب و تحجر ممنوع

 ارهاد حاج  ميرزاي 

داري جدهس   يعده   ناموس يعد  تحجر و توحش  يعد  حق مالكي  و بهرده
 سدگسار و سالخ  يعد  نفرم  و رذيل  

 انسان ب  ناموس = انسان  اريم و داراي شعور و آگاه 

 انسان با ناموس = انسان  نفرم و ب،ون شعور و آگاه  

خواهر  مادر  دختر و حت  همسر )چه زن چه مرد  مله يا برده كس  نيهس  
  بلكه ببش  از زيباي و تكميل كدد،ه زن،گ  ارد ارد ماس   

امروز متأسفانه مطلع ش،م كه دختر خانوم  به اسم سهحر در روسهتاي محهل 
تول،م )باباريز  در حومه شررستان سدد،  قربان  قتل ناموس  توسط بهرادران 
 جالد خود ش،ه اس   از شدي،ن اين خبر دردنا، شكه و ش،ي،ا متأرر ش،م  

يه معرا  كوتاه براي كسانيكه با باباريز آشداي  ن،ارن،  باباريز يهه تاريهخ 
اس   تاريب  پر از زنان و مردان مبارز كمونيست  كه ضليه تحجر  ستم ضليهه 
زنان و كودكان و كارگران به پا خواسته بودن، و جاي  براي ترويج شعور و 

 آگاه  و مبارزه با جرل و توحش اسالم  بود  

مبارزان خوشدام  م ل كريم حاج  ميرزاي  و انسانراي شهريف ديگهري كهه 
ان، نگين اين تاريخ پهر ااتبهار و جايگهاه  جان خود را در اين راه ا،ا كرده

ويهه اي در كردستان به آن ببشي،ه بودنه،  امها امهروز متأسهفانه بهه دليهل 
ت عيف چ  در مدطقه و ق،ري گراتن وحو  اسالم  و سهلف  گهري جايه  

هاي ناموس  و ناامن براي كودكهان و جوانهان شه،ه  براي سالخ  زنان  قتل
 اس   

ايدجا وظيفه خود مي،انم كه اضالم كدم  كس  ماله جسم و جان كهس  نيهس   
هچ كس  يعد  نه پ،ر  نه برادر و نه خ،ا ههم حهق ن،ارنه، بهه اسهم نهاموس  
مشه  يا هر چري و پري ديگري حق حياي را از انسان  ديگر صهل  كده،  
انسان يه موجود زن،ه و داراي احساس هس  و تها زمهان  زنه،ه اسه  كهه 
بتوان، ضشق بورزد حاال اين ضشق ميتوان، به جدس مبالف باشه، يها ههر چيهز 
ديگري  من به ضدوان يه انسان اجازه دارم دوسه  به،ارم و دوسه  داشهته 
 شوم حق من سالخ  كردن و سدگسار نيس   بلكه احترام به انتباب من اس   

از جوانان و مردم مبارز باباريز انتظار دارم اين ضمل شديع  رير اخالق  و رير 
انسان  را محكوم كدد، و نگشارن، تاريخ پر ااتبارشان بها ضدهاويد  ندگيده  

 م ل قتل ناموس  و ناموس پرست  لكه دار شود  



 

حاكمي  ارتجا  و اسالم كهه سهالراي 
اوالنهه  اسهه  برزنهه،گ  سياسهه  و 
ارهدگ  مردم ايران چده  ان،اختهه 
اس  وبه تمام گوشه و زواياي زن،گ  
مردم به خصوص زنان به فرب قهانون 
و سركوب رسوخ پي،ا كرده وتحميهل 
ش،ه اس  و هزيده هدگفت  نيز بهه آن 

شود  رشه، و ابهراز  اختصاص داده م 
وجههود ارتجهها  محلهه  ازدراويههش 

زاده  تا  كسدزان   گرايش مشهب  مفت 
رشه، انهوا  و اقههسام ارهدهه  ضقهه  
ااتاده  مردساالري و ف،زن درجامعه 

رسه، و ميه،ان  ريرضادي به نظهر نم 
رش، پي،ا م  كدده،  در شهرايط  كهه 
ااكهههارو گرايهههشاي آزاديبوانهههه  
سكوالر و سوسياليست  امكان بهروزو 
اعاليهه  ضلههد  ن،ارنهه، و هرحركتهه  
خالف جريان با سهركوب و زنه،ان و 
شههكدجه پاسههخ مهه  گههيرد  ارتجهها  

يابدهه، و مبههارزه  امكههان رشهه، م 
وااههشاگري ميهه،ان  بهها آن آسههان 
نبواه، بود  دركردستان كه از اول تا 
به امروز مكان فه،ي  بها جمرهوري 
اسالم  بوده و ببهش  از تهاريخ ايهن 
جامعه  درااتادن جدبش آزاديبواهه  
وسوسياليست  با ارتجها  محله  بهوده 
اس   جمروري اسالم  بهسيارآگاهانه  
به ارتجها  محله  و ااكهار پوسهي،ه 
اسالم  ومل  گراي  در تقابل با رشه، 
آزادي خواهههه  و سكوالريهههسم و 

تمايالي سوسياليست  و برابري البانهه 
 در كردستان مي،ان داده اس  

سههد  دراويههش  دركردسههتان پ،يهه،ه 
ج،ي،ي نيس   اما در سالراي اخيربهه 
يمن حاكمي  سياه جمرهوري اسهالم  
ومشقاي اراوان  كه به مهردم تحميهل 
شهه،ه  رشهه، چههشمگيري پيهه،ا كههرده 
اسهه   خههانواده كههسدزان يكهه  از 
مههرتجعين ا ودالرهها و رروتمدهه،ان در 
كردسههتان ضههرا  اسهه  كههه از اههرف 
جريانههاي اسههالم  و دولهه  اقليههم 
ساپوري م  شهون، و از قبهل كهار و 
زحم  مري،ان خود كه ضمه،تا مهردم 
اقيرو پائين جامعهه انه، ارتهزا  مه  
كدد،  دول  اقليم نيز شهبيه جمرهوري 
اسالم   با استفاده ابزاري ازمهشه  و 
سهههد  دراويهههش  بهههراي تهههسلط 
ااكارارتجههاض  و مههشهب  بههر جامعههه 
كردستان به اين جرياناي ف، جامعه و 
ف، سهكوالرمي،ان داده و كردسهتان 
ضههرا  نيزبههه يمههن تههسلط احههزاب 
ناسيوناليههس  در قهه،ري  بههه ميهه،ان 
تاخ  و تازجريانهاي اسهالم  وسهد  
ارتجاض  دراويش   در تقابل بها رشه، 
آزاديبواههه  و سكوالريههسم تب،يههل 

 ش،ه اس   

درهر حال دي،ن تصاويري از زنان در 
يك  ازخيابانراي شرر سدد،  با دف و 
دمبه ورش كردن در پهاي شبهصيت  

مرتجع هم ون محم، كسدزان كهه بها 
ااكار و مرام مشهب   ارتجاض  و فه، 
زن  تع،ادي از زنهان را اسهير خهود 

ان،  برازن،ه مردم و جامعه زنهان  كرده
شرر سدد،  نيس  و نباي، ايهن وقايهع 
را ضادي تلق  كرد  ببهصوص زنهان و 
مردان آزاديبواه شرر سهدد،   نبايه، 
ابرازجود ايهن مهرتجعين و بارگهاه و 
آنان را تحمل كدد،  همزمهان بها ايهن 
واقعهههه  دوبهههاره دخهههتري جهههوان 
درروستاي باباريزبه اسهم سهحرمرادي 
توسط پ،ر و دو بهرادر  بهه داليهل 
ناموس  بهه قتهل رسهي،  ايهن قتلرهاي 
ناموسهه  كههه متاسههفانه بههه يكهه  
ازخبرهاي روزانه در جامعه كردسهتان 
تب،يل ش،ه و هر روز شاه، كشتن زن  
توسههط نزديكههترين ااههراد خههانواده 
هههستيم  رابطههه مههستقيم  بهها رشهه، 
ااكارارتجهههههاض  و مهههههشهب  و 
مردساالري و ف، زن  ازجملهه هميهن 
سهههههد  دراويهههههش  دارد كهههههه 
درمغزاستبوان جامعه جهاري اسه  و 
هر روز تلفهاي انهسان   ببهصوص از 

 زنان به بارم  آورد 

واقعي  اين اس  كهه جامعهه و ببهش 
ههههاي مترقههه  و  سهههكوالر و جدبش

آزاديبواهانه و سوسياليست  از جملهه 
جدبش ازاديبواه  زن هي وق  زيهر 
بارارتجهها  حههاكم و ااكارپوسههي،ه 

باد تشکیل شوراها زنده  

 

 زايد!ارتجاع، ارتجاع مي

   دراويش كسنزاني و افتتاح بارگاه مرتجعين در سنندج 

 سعي، يگانه
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مشهب  وف، زن نراته و همهواره  بها 
آن بههه مقابلههه بههر خواسههته و هزيدههه 
سههدگيد  را بههه جههان خريهه،ه اسهه   
سراسههر ضمرجمرههوري اسههالم  تاريههخ 
مبارزه آزاديبواهانه ضليهه ارتجها  و 
ارهد  پوسي،ه اسهالم  از اراه  و 
سركوب و اختدا  و ارضهاب دوله  و 
نيروهاي سركوب درتقابل با آن بوده 

در چه  اس    در شرايط  كه جامعه ما 
كردستان و چه درخار  كردسهتان بها 
موقعي  ج،يه،ي روبروسه  و ازههر 
گوشه جامعهه اضهتراض و نارفهايت  و 
نفري  ضليهه جمرهوري اسهالم  بهاال 
گراته و هر روز گستر  پي،ا م  كد، 
   ااشاگري و تقابل با ااكارارتجاضه  
و مههشهب  و فهه، زن و گرايههشاي 
اسالم  هم ون دراويهش كهسدزان  و 
ساير ارتجا  محل  امكان ضمل ضلده  
و بيشتري پي،ا م  كدد، و مبهارزه بها 
اين ااكار و گرايشاي به ببش ج،اي  
ناپشيري ازمبارزه مهردم بهراي جهارو 
كردن كل ارتجها  حهاكم و ارتجها  
محل  از زن،گ  مهردم  تبه،يل شه،ه 

 اس    

مههشه  امروزبههه قههول مههاركس تدرهها 
اايون نيس    ابزار حاكميه  سياسه  

داري و م ر به حال بهشري  و سرمايه
در جر   نابودي جامعه ضمل م  كد،  
ابههزار دسهه  سههرمايه داران بههراي در 
انقياد نگه داشهتن اك ريه  مهردم در 
چدگال اقر و ن،اري و االكه  اسه   
جمرههوري اسههالم  بههه ضدههوان يههه 
حكوم  مهشهب   مرتجهع  وسهرمايه 
داري زن،گ  ميليونرا انهسان را تبهاه 
كرده اسه   رشه، تروريهسم اسهالم  
جامعههه انههسان  را تر،يهه، مهه  كدهه،  

مشه  وارتجا  در هرشكل و شهمايل 
آن  م ربه حال بشري  وباي، درگوشه 
و زواياي مبتلف بها آن در آاتهاد و 
مبارزه كرد   سرنگون  انقالب  دوله  
جمروري اسالم  بزرگهترين قه،م در 
جر  كوتهاه كهردن دسه  مهشه  و 
ارتجا  از زن،گ  مردم ببصوص زنان 
  حشف قوانين مشهب  و ارتجهاض   و 

ف، زن ازقهوانين كهشورو حاشهيه اي 
كردن جرياناي مشهب  و مرتجع مه  
باش، ما ايهن مبهارزه را امرخهود مه  
دانيههم و همههه انههسانراي ازاديبههواه و 
مبارزو سوسياليس  را بهه ايهن جه،ال 

 سرنوش  ساز ارام  خوانيم   

 

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

اروميه  ايهالم  بوكهان  سهقز  ”شدبه يازدهم آذرماه  معلمان در شررهاي  پدج
همزمان با شررهاي ديگهر ايهران در “  مريوان  سدد،   ديوان،ره و كرمانشاه

 مقابل اداراي آموز  و پرور  اق،ام به برگزاري تجمهع اضترافه  كردنه، 
 

هاي صهدف   اين اضترافهاي بهه دنبهال اراخهوان شهوراي همهاهدگ  تهشكل
 ارهدگيان ايران برگهزار و ارهدگيهان خواسهتار تحقهق مطالباتهشان شه،ن، 

 
درص، حقهو  هي ه   ٠۱بد،ي بر اساس  مطالبه اصل  معلمان اجراي نظام رتبه

سازي حقو  بازنشستگان براساس قهانون م،يريه   ها و همسان ضلم  دانشگاه
 خ،ماي كشوري اس   

اين سومين تجمع اضتراف  معلمهان اسه  كهه بهه دنبهال اراخهوان شهوراي 
شهود  هاي صدف  ارهدگيان ايران در سراسر ايران برگزار م  هماهدگ  تشكل

ماه سال جاري نيز دو تجمع سراسري ديگر معلمهان بهه  و ا  مررماه و آبان
 دنبال اراخوان اين شورا در شررهاي مبتلف ايران برگزار ش، 



 

 آزادی، برابری، حکومت کارگری

 

یه کمیته کردستان حزب کمونیست   اکتبر نشر

حکمتیست است که هر ماه یک بار  -کارگری ایران

 شود!  منتشر یم
 

یه همایون گدازگر  رسدببر نشر

 دبن  کمیته کردستان : صالح رسداری 

saleh.sardari@gmail.com 

 

روابط عمویم کمیته کردستان: ابوبکر 
یف زاده  رسر

Abo_sh2008@hotmail.com 
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  : اطالعیه کمیته کردستان حزب حکمتیست در مورد

  دانشجويان و جوانان در كردستان عراق اعتراضات 

چد،ين شرر وشرر، ديگهر در  ا  روزهاي گششته شرر سليمان  و 
دانشجويان و جوانهان  كردستان ضرا  به مي،ان اضتراض توده اي 

ضليه سياستراي دول  اقليم كردستان تب،يل ش،ه اس    دانهشجويان 
وجوانان در اضتراض به قطهع كمهه ههاي مهال  و نبهود خه،ماي 

ها ريبته و ضليه  اجتماض  در محل سكون  و تحصيل خود به خيابان
ب  مس وليت  مقاماي دولت  دس  بهه اضهتراض زدنه،  امها جهواب 

همان جواب  بود كهه بهه معلمهان معهترض دادنه،   مقاماي دولت  
خشون  و گاز اشه آور   باتوم الكتريك  و كته كاري معترفين 
و دستگيري آنرا  در مقابل جوانان خشمگين و متدفر   ناچهارا بهه 
بارگاه حزب اتحاديه ميرد  ونيروهاي امديهت  حملهه ور شه،ن، و 
نشان دادن، درمقابل اراده واتحاد مردم  اين نيروها تا چهه انه،ازه 

آنرا حت  بعه،  نفر از  پوشال  ان،  اضتراض دانشجويان  كه هزاران 
از اتمام دانشگاه و اارغ التحصيل ش،ن  بيكار وب  آيد،ه رها ش،ه 
ان،  اضتراف  بر حق و قابل پشتيبان  اس   ايدرا جوانان ب  آيده،ه 

ن،اشتن ااق و آيده،ه  اي هستد، كه ببش بزرگ  از آنرا بعل  اقر و
اي براي زن،گ  اي انسان   با جان خود بازي كرده و راه  سهفر 

 پر خطر به ارف اروپا ش،ه ان، 

شور  اخير جوانان ودانشجويان كردستان ضرا  ببش  از مبهارزه  
و اضتراض توده اي در كردستان ضرا  اس  ضليه حق كش  و اهساد 
احزاب حاكم كه در مقابل تامين كوچكترين مايحتا  زن،گ  آنرها 
احساس مس ولي  نم  كد،   در جريان اضترافهاي امهروز در شهرر 
هاي كردستان ضرا  ض،ه اي از تظاهر كدد،گان و ازجمله پدج نفهر 

دستگير ش،ه ان، كه  از راقاي حزب كمونيس  كارگري كردستان 
 تا اين زمان خبري از آزادي آنرا مدتشر نش،ه اس  

كميته كردستان حهزب حكمتيهس  از مبهارزاي ضادالنهه جوانهان 
ودانههشجويان بههراي احقهها  حقههو  ابتهه،اي  آمههوز  و تحههصيل 
پشتيبان  م  كد، و از همهه احهزاب وجريانهاي و شبهصي  ههاي 
آزاديبواه م  خواه، پشتيبان  خهود را از مبهارزاي برحهق آنرها 
دريغ نكدد،  ما اضمال سركوبگرانه نيروهاي امديهت  دوله  اقليهم 

و فرب وشتم معترفين را به شه،ي محكهوم  كردستان در سركوب 
م  كديم و خواستار آزادي اوري تمام  دستگير ش،گان روزهاي 
اخير و محاكمه مهسببين و دسه  انه،ر كهاران سهركوب مهردم و 

 دانشجويان هستيم 

  حكمتيس  -كميته كردستان حزب كمونيس  كارگري ايران 

 ۱۱۱۲نوامبر  ۱۰

  

نوامنی  ۵۲جمیع از زنان سنندج بمناسبت گرامیداشت  تجمع

هانی همچون: 
 روز منع خشونت علیه زنان با حمل بنز

 

ز زنان تحت هر نایم  !محکوم نمودن کشی 

 آزادی زنان معیار آزادی جامعه ست! 

 

نوامبر بلكه در تمام روزهاي سهال بها همراهه   ۱۵زنان نه تدرا در 
جمع  از مردان برابري ال   از هرگونهه تهال  به  وقفهه بهراي 
مبارزه ضليه تبعي  و خشون  و تا محقق ش،ن تمام  مطالباي بحق 

 !خود  دس  نبواهد، كشي،


