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 کارگران   جهان   متحد   شوید  !

محمد خاتمی و 

مضحکه 

 “انتخابات”
 رحمان حسین زاده 

محمد خاتمی "ممنوع التصویر و 

کالم" یکبار دیگر با تصویر و کالم، 

فراخوان به شرکت در مضحکه 

"انتخابات" آتی مجلس اسالمی را 

پیش از هر مقام و منصبی در 

جمهوری اسالمی بسیار زودرس  

طرح کرده است. اقدام نابهنگام 

رئیس جمهور سابق بی محل شده در 

بارگاه خامنه ای و جناح 

سکاندارجمهوری اسالمی، بر 

خالف سطحی گری بعضی 

ژورنالیستها و بعضا همقطاران 

سابقش صرفا برای خود شیرینی در 

نزد رهبری نظام و تسهیل بازگشت 

به حیطه 

 آزادی، برابری، حکومت کارگری!
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 فراخوان برای اعتراض به دادگاهی زندانیان هفت تپه !

جمهوری اسالمی را برای جنایت 
 علیه بشریت باید محاکمه نمود.
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فعالترخدمتگذاری به "نظام و امام" نیست. قضیه فراتر و 

عمیق تر از این مسائل است. به اذعان خودش "کل نظام 

در خطر است، براندازی )بخوان سرنگونی(" به نحو 

برجسته ای در کمین است. به زعمشان پس زمان آنست 

یار همیشه وفادار امام بار دیگر به "چاله میدان" 

پابگذارد. نامالیمات و ناسپاسیهای جناح مقابل را به تن 

بخرد و برای نجات "نظام عزیز" از همه بخواهد 

"فداکاری کنند" و با شرکت در "مضحکه انتخابات" 

نظام را از گرداب کنونی برهانند. مدتی قبل خود اعالم 

کرده بود، این بار کسی به فراخوانهای او هم برای 

شرکت در بساط "انتخابات" گوش نمیدهند، همین دو سه 

هفته قبل خطر "براندازی" و سرنگونی را هشدار داد. 

اکنون فراخوان به شرکت در بساطی را میدهد، که خود 

بیش از همه بر "مضحکه بودن" آن وقوف دارد. به نظر 

بعضی شاید این سردرگمی و تناقضات "سید نه چندان 

خندان" امروز به نظر برسد. به نظر من تناقضی در کار 

نیست و اگر هم باشد بسیار فرعی است. اینها پرده های 

متفاوت و به هم مربوط یک نمایش است. نمایشی آشنا و 

تکراری نه فقط برای نجات جمهوری اسالمی بلکه برای 

نجات کل حاکمیت کاپیتالیستی در تند پیچ تحوالت 

سرنوشت ساز دوره کنونی است. خطابش کل جناحهای 

مختلف بورژوازی در پوزیسیون و اپوزیسیون است، 

آنگاه که تاکید دارد، با سرنگونی نظام اسالمی، "خیال 

نکنید، بساط دمکراسی پارلمانی به سبک معمول در 

کشورهای غربی اینجا دایر 

میشود". درواقع نه چندان پوشیده 

به کل بورژوازی ایران این 

سیگنال را میدهد که "حواستان 

باشد" کارگر و مردم قیام کرده 

علیه حاکمیت بورژوا اسالمی 

استبدادی، به چیزی جز به دست 

گرفتن سرنوشت سیاسی خود 

فراتر از چهارچوبهای اداری، سیاسی مورد نظر 

حاکمیت بورژوایی نظر دارند. واضح است، خاتمی هم 

شعار و طرح "اداره شورایی" و خطر حاکمیت شورایی 

متکی به اراده طبقه کارگر و دیگر جنبشهای رادیکال 

متحد طبقه کارگر را شنیده است. او نیز همانند صدا و 

سیما و مقامات نظام از نفوذ سیاست و جایگاه کمونیستها 

در جنبشهای رادیکال اجتماعی مطلع شده است. از 

قرارگرفتن جنبش کارگری در راس مبارزات رادیکال 

برای رقم زدن حاکمیت سیاسی و اقتصادی در فردای 

بعد از جمهوری اسالمی اطالع پیدا کرده است. با وقوف 

بر این چشم انداز، این "پهلوان ناکام" هراسان به "چاله 

میدان" برگشته و با مظلوم نمایی و رندی آخوندی، با 

پالتفرم و شعار "وا نظام" متوهمانه در فکر نجات 

"کلیت نظام اسالمی و کاپیتالیستی" و مثل همیشه تالش 

 برای عمر خریدن برای این سیستم جهنمی است. 

مشکل خاتمی و اندک حواریون باقیمانده اش در جناح 

موسوم به "اصالح طلبی حکومتی" همانی است که خود 

به آن اذعان دارند. "دیگر رغبت جدی"  برای گوش 

دادن  به فراخوانهایشان وجود ندارد. جامعه جوشان و پر 

تپش مبارزات رادیکال ، که یک سیاست و شعار جاافتاده 

اش "اصالح طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا" 

میباشد، ترفندهای ضد مردمی این شیادان سیاسی را 

 ناکام و به شکست میکشاند.

   

 مرگ بر جمهوری اسالمی!
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 “انتخابات”محمد خاتمی و مضحکه 



 نه قومی، نه مذهبی، زنده باد هویت انسانی!
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امیرحسین ها باشیییم. اجیازه 

ندهیم که این مبیارزیین آگیاه  

را به جرم اعتراض به فیقیر 

و تنگدستی و حقوق نابرابیر 

محاکمه کنند. با سد مقاومیت 

و مبارزه باید احکام بی پایه 

و تییوطییاییه هییای جییمییهییوری 

اسالمی را خنثی کنیم.  ایین 

رژیم  نکبت اسالمی ، جهیل 

و سییرمییایییه سییت کییه بییرای 

تحیمیییل فیقیر و بیییکیاری و 

بدبختی ، سرکوب و جنیاییت 

باید در صندلیی اتیهیام قیرار 

میرداد را بیه  ۲۱گیرد. باید 

روز محیاکیمیه و  رسیواییی 

سییییران ریییییز و درشییییت 

جییمییهییوری اسییالمییی تییبییدیییل 

 شود. 

تشییکیییییالت خییار  کشییور 

 –حزب کمونیست کارگری 

حکمتیست ، همیگیی را فیرا 

 ۲۱میخواند که سیوم اوت) 

مرداد( را با برپایی آکسیون 

و اعتراض و جمع شیدن در 

مقابل کنسولگری و سفیارت 

های جمهوری اسالمی روز 

افشاگیری عیلیییه جیمیهیوری 

اسییالمییی تییبییدیییل کیینیییییم و 

خواستار میحیاکیمیه آنیهیا در 

حمایت گسترده ی مردم  به 

تییینییی  آمیییده از فیییقیییر و 

گییرسیینییگییی شیید ،  سییران  

جمهوری اسالمی را بیه بیه 

تکاپوی جدی بیرای نیجیات 

رژیم انداخته است. تیقیالهیا 

و دسییت و پییا زدن هییای 

جیییمیییهیییوری اسیییالمیییی از 

اعیییتیییراف گیییییییری ، تیییا 

دستگییری هیای وسیییع در 

روز کارگر، صیحینیه سیاز 

طرح های سیوخیتیه، نشیان 

از  تیرس و وحشیت رژییم  

مقابل طوفانی است کیه در 

 راه است . 

سازمانها  و احزاب چپ  و 

 مردم آزادیخواه! 

مییرداد بییاییید بییه روز  ۲۱

محاکمه جمهیوری اسیالمیی 

تبدیل کنیم. بیایید در خیار  

از ایییران ، هییرجییایییی کییه 

برایمان امکانپذیر اسیت بیه 

افشای بیش از چهاردهه از 

جنایت و سرکوب و به فقیر 

و نییابییودی کشییانییدن مییردم 

کییارگییر و زحییمییتییکییش در 

ایران بیپیردازییم.  بیایید در 

کنار اسماعیییل هیا، سیپیییده 

ها، علی نجاتی و سیانیاز و 

دادگییاه هییای بییییین الییمییلییلییی 

شویم. بیایید  بیه میحیاکیمیه 

زندانیان هفت تپه اعتراض 

نیییمیییائیییییییم. جیییای کیییارگیییر 

معترض در زندان نییسیت. 

 خبر رسانی جرم نیست. 

با مراجعه به اتحادیه هیای 

کارگری ، شخصیت هیا و 

سازمانهای دفاع از حیقیوق 

بشر به صدای حق طلیبیانیه 

زندانیان هفت تپه و نشرییه 

گییام تییبییدیییل شییویییم. اییین 

بیییییییدادگیییاه هیییا را بیییایییید 

بییرسییرجییمییهییوری اسییالمییی 

 خراب کرد.

زندانی هفت تپه آزاد باید 

 گردد

 زنده باد آزادی و برابری

 زنده باد سوسیالیسم

 مرگ بر جمهوری اسالمی

تشکیالت خار  حزب 

 –کمونیست کارگری 

 حکمتیست

 ۱۹  - ۲۹۳۱اول مرداد 

 ۱۱۲۳ژوئیه 

 

 فراخوان برای اعتراض به دادگاهی زندانیان هفت تپه !

جمهوری اسالمی را برای جنایت علیه بشریت باید 
 محاکمه نمود.

  ۲۹۳۱مییرداد ۲۱روز 

 ۱۱۲۳اوت   ۹بییرابییر 

قرار است که زنیدانیییان 

هییفییت تییپییه در دادگییاه 

جیییمیییهیییوری اسیییالمیییی 

محاکمه شوند. جمهوری 

اسییالمییی میییییخییواهیید بییا 

محاکمیه کیردن  سیپیییده 

قلیان ، اسماعیل بخشیی، 

عییلییی نییجییاتییی، سییانییاز 

الهیاری، امیر قلی، امیر 

حسییییین مییحییمییدی فییرد 

صیییییدای فیییییرییییییاد و 

عدالتیخیواهیی کیارگیران 

هیییفیییت تیییپیییه و فیییوالد، 

میعیلیمیان و دانشیجیویییان 

معترض و به خشم آمیده 

را خفه کنید و بیا اییجیاد 

جییو رعییب و وحشییت 

مانعی برای همبیسیتیگیی 

هیییرچیییه بیییییییشیییتیییر ایییین 

اعتراضات شیود وجیلیو 

گسییتییرش مییبییارزات را 

 بگیرد

آنچه که در هفت تیپیه و 

فوالد اتفاق افتاد و منجر 

بییه تییداوم مییبیییارزه ی 

معلمیان، بیازنشیسیتیگیاه، 

رانیینییدگییان کییامیییییون و 
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 آزادی زندانیان سیاسی
 سیاوش دانشور  

 مزد برابر براى زنان و مردان در ازاء کار مشابه!

اجتماعی و عموما مخالف 

رژیم حاکم، بدلیل ابراز 

مخالفِت سیاسی، بدلیل 

فعالیِت سیاسی، بدلیل نقد 

به جوانب مختلف حقوقی 

و سیاسی و مذهبی و 

اداری قدرِت حاکم، با سد 

پلیس سیاسی و نهادهای 

امنیتی و دادگاه و زندان 

روبرو میشوند. وجود 

زندانی سیاسی و زنداِن 

سیاسی در جوامع سرمایه 

داری و کشورهائی مانند 

ایران، معنی اش اینست 

که حکومت و نظام 

مربوطه بدون تسّری 

دادن اختناق به کل 

جامعه، اُمورش نمی 

گذرد. لذا نیاز به زندان و 

شکنجه گر و شکنجه گاه 

دارد. نیاز به اِرعاب و 

اِعمال محرومیت و 

محدودیِت سیاسی و 

اجتماعی دارد. نیاز به 

دستگاه سرکوب و نیروی 

ضد شورش و تکنولوژی 

سرکوب دارد. وقتی در 

باره این نیاز مادّی در 

کشورهائی مانند ایران 

دقیق می شوید، که این 

البته شامل اکثریت 

عظیمی از کشورهای 

سرمایه داری بدرجات 

مختلف می شود، می بینید 

این نیاز کارکرِد تولیِد 

سرمایه داری است که 

احزاب سیاسی و مشخصا 

احزاب کمونیستی و 

سرنگونی طلب را ممنوع 

میکند، ایجاد سازمان 

کارگری را ممنوع می کند 

و هر نوع تشکل و تحزب 

و امر جمعی گروههای 

مختلف شهروندان را "غیر 

قانونی"، "اقدام علیه امنیت 

ملی" و "تروریسم" و غیره 

 می نامد. 

 

زندانی سیاسی و استبداد 

سیاسی محصول این نیاز 

است و چه کسی نمیداند که 

توجیهاِت طبقه حاکم و 

نهادهای تبلیغاتی اش تماما 

پوچ و بی پایه است. 

زندانی سیاسی در ایران 

کارگری است که دست به 

اعتصاب زده است، حقوق 

کار تحویل داده را طلب 

کرده و یا تالش کرده که 

سازمان کارگری ایجاد کند. 

زندانی سیاسی دانشجوئی 

است که به ایدئولوژی حاکم 

و سیاستهای حاکم نقدی 

داشته و احیانا علیه آن 

دست به حرکتی 

اعتراضی زده است. 

زندانی سیاسی زنان 

پیشروی هستند که قوانین 

حاکم و مردساالر و ضد 

زن را بمصاف طلبیده 

اند. زندانی سیاسی 

هنرمند و کاریکاتوریست 

و نویسنده ای است که 

نقدی به قدرت فائقه دارد 

و یا اثری انتقادی خلق 

کرده است. زندانی 

سیاسی وکالی متعهد و 

شرافتمندی هستند که بنا 

به تعهد شغلی خواسته اند 

از حقوق زندانیان و 

افرادی که توسط همین 

حکومت ترور شدند دفاع 

کنند. و این لیست در 

حکومتهائی مانند 

جمهوری اسالمی بسیار 

فراتر میرود. هر کسی که 

چیز دیگری جز شیعه 

دوازده امامی میگوید، به 

انحأ مختلف تحِت 

سرکوب قرار میگیرد و 

اعتراض با سرکوب با 

دستگیری و زندان روبرو 

  5صفحه  می شود. 

کمونیست هفتگی 

زندانی میپرسد؟ "

سیاسی آزاد باید 

گردد" از شعارهای 

محوری جنبش 

اعتراضی رادیکال 

علیه استبداد و 

جمهوری اسالمی و 

از شعارهای مهم 

حزب در اوضاع 

سیاسی جاری ایران 

است. ضرورت این 

شعار چیست؟ چرا در 

پروسه مبارزه علیه 

جمهوری اسالمی این 

 درجه اهمیت دارد؟ 

  

 :سیاوش دانشور

وجوِد زندانی  ِِ نفس

سیاسی در هر جامعه 

ای بیانگر این واقعیت 

است که نظام حاکم و 

حکومِت مربوطه، 

بطرِق قانونی و 

رسمی حِق آزادی 

بیان و فعالیت سیاسی 

را برای شهروندان 

ممنوع کرده است. 

بعبارت دیگر، 

شهروندان و فعالین 

جنبش های مختلِف 



 نه به حکومت ضد زن    
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"امنیت ملی" هم بطرق 

اولی بیاِن وارونه امنیت 

سرمایه و آزادی استثمار و 

آزادی تجارت و آزادی 

سازماندهی بردگی ُمزدی 

است و نه امنیت کلیه 

شهروندان در یک 

 جغرافیای معین و کشوری. 

 

تقابل با استبداد و تسّری 

دادِن اختناق به جامعه 

همواره کار جنبش هائی 

بوده است که در وضع 

موجود منفعتی ندارند. 

جنبش کمونیستی کارگری 

و جریانان پیشرو و 

آزاداندیش همواره از حق 

بیقید و شرط آزادی بیان و 

تشکل و تحزب و اجتماع و 

تظاهرات دفاع کرده اند. 

اینها به قدمِت مبارزه و 

کشمکش طبقاتی در جامعه 

سرمایه داری است. طبقه 

کارگر و کمونیسم منفعتی 

در تحدید آزادی و حقوق 

پایه شهروندان ندارد و 

همواره یک شعار تاکتیکی 

کمونیست ها مبارزه برای 

آزادی زندانیان سیاسی، 

برچیدن زندانهای سیاسی و 

لغو مقوله ای بنام "جرم 

 سیاسی" بوده است. 

 

حق جواب دادن ندارد. در 

ایران حتی در همان 

چهارچوب قانون به کسی 

بیرون "خودی" ها اجازه 

برپائی اجتماع و اعتراض 

و تظاهرات و تشکل داده 

نمی شود. بجز اقلیتی ناچیز 

و طفیلی، کسی از حق 

"تجمع قانونی" و برسمیت 

شناخته شده برخوردار 

نیست. بعبارت دیگر، 

آزادی ابراز وجود سیاسی 

در این کشورها، و حتی در 

اشکال بسط یافته و واقعی 

اش در کشورهائی که 

ظاهرا دمکراسی حاکم 

است، در انحصار طبقاِت 

دارا است. یعنی کسانی که 

قدرت اقتصادی را در 

اختیار دارند، از آزادی 

سیاسی هم برخوردارند و 

سهم بخش عظیم جامعه 

بیحقوقی و سرکوب و فقر 

است. و یا "اقدام علیه 

امنیت ملی" پوچ ترین و بی 

معنا ترین توجیه سیاسی و 

تبلیغاتی است. اساسا پدیده 

ای بنام "منفعت ملی" و 

"امنیت ملی" وجود خارجی 

ندارد. این منفعت طبقه 

بورژوا و طبقاِت دارا است 

که تحت عنوان "منفعت 

ملی" بسته بندی میشود. 

 آزادی زندانیان سیاسی
در شرایط کنونی که جامعه 

وارد یک دوره تعییِن 

تکلیف با جمهوری اسالمی 

شده است، این شعار بیش 

از هر زمانی اهمیت دارد و 

باید در صدر مبارزه توده 

ای و کارگری علیه 

جمهوری اسالمی قرار 

گیرد. همین هفته در اجتماع 

بازنشستگان و فرهنگیان 

شعار "زندانی سیاسی آزاد 

باید گردد" مجددا سر داده 

شد و در اجتماعات دیماه 

نیز تکرار می شد. جنبه 

ُمهم دیگر این شعار رو به 

آینده است. امروز 

اپوزیسیون بورژوائی 

ممکن است خواهان آزادی 

زندانیان سیاسی باشد و یا 

مخالفتی با آن نکند، اما با 

نفِس زنداِن سیاسی و 

سرکوِب مخالفین سیاسی نه 

فقط مشکلی ندارند بلکه 

برای بازسازی سرمایه 

داری به دادگاه ها و شکنجه 

گر و شکنجه گاه برای دفاع 

از مالکیت خصوصی طبقه 

بورژوا و آزادی استثمار 

عمیقا نیاز دارند. همین 

امروز اصالح طلبان 

مرتجع و جنایتکار 

منظورشان از آزادی 

زندانیان سیاسی، آزادی 

زندانیان "خودی" است و یا 

اپوزیسیون راست ایران 

هنوز دستش به یک آبادی 

نرسیده است، دارند علیه 

  6صفحه کمونیست ها 

باید تصریح کرد که 

توجیهاتی مانند 

"اجتماع غیر قانونی" 

و "اقدام علیه امنیت 

ملی" زرورِق منافع 

بنیادی تر طبقات 

حاکمه اند. در این 

کشورها اجتماع 

قانونی و تشکل در 

چهارچوب قانون 

اساسا در انحصار 

سرمایه داران است. 

حکومتی ها و جناح 

های مختلف سرمایه 

داران در دیکتاتوری 

ترین نظامهای سیاسی 

همواره از آزادی 

تشکل و تحزب و 

اجتماع و برگزاری 

کنگره و جلسه و حق 

تبلیغات به وفور 

برخوردارند. تریبونها 

و رسانه ها در 

انحصار آنهاست. 

دولت، دولِت آنهاست. 

قانون، بیان اراده 

آنهاست. دادگاه و 

فلسفه قضا براساس 

منفعت آنها تنظیم شده 

است. هر روز علیه 

مخالفین بطور انبوه 

دروغ میگویند و کسی 



 نه به حجاب، نه به آپارتاید جنسی!
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 آزادی زندانیان سیاسی

زندان سیاسی دارد، 

جامعه ای آزاد نیست و 

پیشاپیش بسیاری از 

حقوق پایه شهروندان را 

لغو و با اتکا به نهادهای 

سرکوب قانونی کرده 

است. ما می گوئیم اصوال 

مقوله ای بنام "جرم 

سیاسی" نباید وجود داشته 

باشد و هیچ قدرتی نباید 

این حق را داشته باشد که 

شهروندان را "بجرم" 

مخالفت سیاسی و ابراز 

وجود سیاسی تحت پیگرد 

قرار دهد تا چه رسد به 

اینکه دستگیر کند و تحت 

فشار و شکنجه قرار دهد 

و یا زندانی کند. این بساط 

جهالت و استبداد نیاز 

سرمایه داری و نیاز سلب 

حقوق پایه ای و بدیهی 

شهروندان است و باید 

برانداخته شود. مشخصا در 

وضعیت امروز، برای 

تقابل با حکومت اسالمی و 

همینطور تقابل با بخشهای 

مختلف طبقات دارا، که بعد 

از جمهوری اسالمی 

میخواهند وضع موجود را 

در اشکال دیگری تداوم 

بخشند، باید شعار آزادی 

کلیه زندانیان سیاسی، لغو 

شکنجه و اذیت و آزار 

فیزیکی و روانی، لغو 

احکامی که توسط 

بیدادگاههای اسالمی 

سرمایه صادر شده است، 

به صدر مطالبات برود. 

کارگران و جنبش 

سوسیالیستی شان منفعتی 

در تداوم زندان سیاسی و 

زندانی سیاسی و بساط 

تحقیر شعور مردم 

ندارند. برچیدِن زندانهای 

سیاسی و قوانین 

ارتجاعی ای که حقوق 

شهروندان را پایمال می 

کند، تنها مقدمه ای و 

دریچه ای به بدست دادن 

الگوی آزادی قرن بیست 

و یکمی است که اساس 

مناسباتی را برمیچینید که 

زندانی سیاسی و زندان 

سیاسی و زندانبان و 

شکنجه گر و شکنجه گاه 

از ضروریات آنست. 

جامعه آزاد و 

سوسیالیستی نیازی به 

میراث عهد عتیق که 

توسط بورژوازی نونوار 

 شده است، ندارد. 

شاخ و شانه می 

 کشند. 

 

جنبش ما بعنوان 

کمونیست هائی که 

بحث و شعار "آزادی 

بیقید و شرط سیاسی" 

را از مقطع انقالب 

وارد فرهن   ۲۹٣١

سیاسی آن جامعه 

کرده ایم و آزادی 

بیان و انتقاد و تشکل 

و تحزب و اعتصاب 

را در برنامه های 

مختلف سیاسی مان 

گنجانده ایم و برای 

آن جنگیده ایم؛ می 

گوئیم جامعه ای که 

زندانی سیاسی و 



 ما مسئولیم!
 اسد حیدری 
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 آزادى کامل و بى قید و شرط تشکل کارگران!

طبقهای را داشتند و 

کماکان دارند اینستکه آیا 

ما اهمیت در خوری به 

موضوع و تالش 

گستردەای در دفاع از 

آنان را در دستور کار 

گذاشتهایم؛ آیا همه 

ظرفیتها را برای عقب 

راندن رژیم و بیرون 

آوردن عزیزانمان از 

چن  این دژخیمان را 

 بکار گرفتهایم؟

مخاطبین این ساواالت 

همه ما در داخل و خار ، 

منفرد و متشکل را شامل 

میشود. همه آنانی که در 

مبارزە و آرمان این رفقا 

خود را شریک و سهیم 

 میدانند.

آیا این همه توان ماست؟  

اگر این همه ظرفیت و 

عمل ماست، موجبی 

ندارد جمهوری اسالمی 

عقب بنشیند ، فشار 

زیادی را متوجه خود 

بداند و نگرانی جدی ای 

در نگهداشتن این عزیزان 

 در اسارت داشته باشد.

جنبش ما موظف است 

بفوریت اقدامات جدی و 

رزمندەای را در دستور 

بگذارد، از اعتراض 

زندانیان و فعالین 

کارگری و مدنی یک 

خواست فوری و پیگیر و 

چشمگیر نباشد، ممکن 

است هر بالیی بر سر 

اسرایمان بیاورند و ما 

 کوتاهی کردەایم. 

در دفاع از رفقای 

دربندمان باید همه خط 

کشیها و تفاوتهای فکری 

و بینشی را حاشیهای و 

نامربوط اعالم کرد و 

مشترکا همه نیروهایی را 

که آزادی زندانیان 

سیاسی و فعالین کارگری 

و اجتماعی و مدنی را 

  15صفحه  مساله خود 

مالیم طومارنویسی و 

نامه اعتراضی و غرولند 

سندیکایی عبور کند و 

نیروی مادی، طبقاتی و 

انسانیش را بمیدان عمل 

جدی و خیابانی بیاورد. 

اگر امروز شهرهای 

مختلف و مقابل 

سفارتخانههای رژیم 

صحنه اعتراضات 

روزانه و خشمگین مردم 

منزجر از حاکمیت سیاە 

اسالمی و دفاع از فعالین 

زندانی نباشد، اگر در هر 

اعتراض کارگری و 

تودەهای مردم ناراضی، 

خواست آزادی فوری 

سپیدە قلیان هم دست به 

اعتصاب غذا زد. این 

خبر کوتاە از هر حرف 

و لغتش درد و رنج و 

در عین حال مقاومت 

میبارد. ساناز و امیر 

حسین دیگر رمق 

چندانی ندارند و 

اعتصاب غذا دارد 

کارش را با این 

عزیزان میکند، از 

اسماعیل بخشی خبر 

چندانی در دست 

نیست، جعفر و دیگران 

هم سرنوشتشان و 

وضعیتشان نامعلوم 

 است. 

این رفقا بهمراە دهها و 

صدها تن دیگر در 

زندان هم تحت 

شدیدترین فشارها، 

تضییقات و بیحقوقی و 

بیحرمتی همچنان 

میرزمند و اکنون جان 

شیرینشان را وثیقه 

پیشبرد مبارزە شان و 

دفاع از حرمت و 

 کرامتشان قرار دادەاند.

سوال جدی مقابل همه 

آنانی که امکان تالش 

گستردە و موثری در 

دفاع از اسیران هم 



 به حزب حکمتیست بپیوندید!
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مواجب منافع 

کارفرمایان هستند را 

نیز بدهد. برای کارگر 

درگیری رو در رو با 

سرمایه دار و کارفرما و 

پلیس داده مبارزه است، 

اما در باره کسانی که 

ژست چپ میگیرند و به 

بازجویان خط میدهند 

چه باید گفت؟ کسانی که 

از اختناق سوبسید 

میگیرند و برای زندانی 

زیر شکنجه پرونده 

سازی میکنند و یا ُمهر 

تائید بر سناریو سازی 

بازجویان میزنند چه باید 

گفت؟ "آدم فروشی" 

البته اصطالح عامیانه و 

رایج میان زندانیان با 

جرائم عادی است که 

هنوز پرنسیپی دارند، 

هنوز رفاقت سرشان 

میشود، بقول خودشان 

"خالفکار"ند اما 

"نامرد" و "آدم فروش" 

 نیستند. 

 

سیاست وقتی مبتذل 

میشود سیاسیون دوران 

ابتذال تولید میکند؛ 

سلبریتی های بی درد 

آنچه که متاسفانه در 

اشکال و ظرفیتهای 

علنی و محفلی و پچ پچ 

و فضا سازی علیه 

زندانیان هفت تپه و 

رفقای گام رخ میدهد، 

تحلیل هائی که خود را 

بر فرض "شکست 

اعتصاب" سوار میکنند 

و چرائی این "شکست" 

را در انتساب این و آن 

فعال اعتصاب به 

گرایش خاصی توضیح 

میدهند، و 

شاید کم دردسرترین ها 

هستند، اما آنهائی که 

چاک دهنشان را با 

شالق و باتوم بازجو و 

بیدادگاهی که در خدمت 

منافع سرمایه برای 

اسماعیل بخشی ها و 

هفت تپه ای ها و 

فوالدی ها پرونده 

میسازد، باز و بسته 

میکنند، دیگر او  ابتذال 

اند. این روزهای سخت 

نیز میگذرد، هیچوقت 

زمان منجمد نمیشود. 

 برای امیر حسین، زنده بمان رفیق!

 سیاوش دانشور

  9صفحه 

مبارزه طبقه کارگر، 

درست مانند کار و 

زندگی مشقت بارش، 

همواره پر پیچ و خم و 

مملو از تناقضات است. 

شاید اعتراض و 

اعتصاب برای خرده 

بورژوا هیجان انگیز 

باشد، اما برای کارگر 

اینطور نیست. کارگر 

ناچار است وارد 

اعتصاب شود چون برای 

زندگی همیشه در گرو 

اش مبارزه میکند.   بردگی

کارگر برای اعاده 

حرمت و حقوق پایمال 

شده اش تنها با سرمایه 

دار و استثمارگرش 

روبرو نیست، فقط نباید 

جواب پلیس و بازجو را 

بدهد، صرفا نباید فقر 

ُمشدد و بیخانمانی 

خانواده اش را ببیند، باید 

جواب دم و دستگاه 

ایدئولوژیک طبقه حاکم 

که هر روز بردگی اش 

را "طبیعی" جلوه 

میدهند، نیز بدهد. باید 

جواب روشنفکرانی که 

سخنگویان باجیره و 

مواجب و بی جیره و 



 یا کار یا بیمه بیکاری! بیمه بیکاری مکفی برای تمام افراد آماده به کار!
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های مبارزه کارگری 

انطباق ندارد. آنها خواستند 

سکوت را بشکنند، علیه 

روزمرگی بجنگند و به 

فراموشی بعنوان دردی 

ُمزمن تلنگر بزنند. علی 

نجاتی و اسماعیل بخشی و 

سپیده قلیان و ساناز و امیر 

حسین و امیر قلی و 

دیگران فرزندان جنبش 

طبقه ای هستند که حتی 

اگر بخواهد نمیتواند 

سکوت کند، نمیتواند 

بردگی را خوشبختی 

بنامد، نمیتواند راضی 

باشد، نمیتواند دروغ 

بگوید، نمیتواند برای 

کارگری که خودکشی 

میکند اشک نریزد، آنها 

درد دارند و خیلی ها نه 

فقط درد ندارند بلکه 

ناراحت اند که چرا اینها 

"ُگنده" می شوند! برخی 

ها واقعا باید نوبل و کاریر 

بگیرند چون آنچه را که 

شکنجه نتوانسته اثبات کند 

دارند علنی و غیر علنی 

پخش میکنند. انسان 

میتواند از خطی و کسی 

بدش بیاید، نقدش کند، 

روی تناقضاتش خردش 

کند، اما در معادله رژیم 

کارفرمایان و بازجویان با 

کارگر و دانشجو و معلم، 

تحت عنوان "مخالفت 

سیاسی"؛ آگاهانه و 

عامدانه جانب آنطرف را 

گرفتن، فقط زیاده روی 

نیست بلکه همکاری 

ایدئولوژیک با رژیم 

 است! 

 

اوت قرار است  ۹

زندانیان هفت تپه را به 

بیدادگاه سرمایه ببرند تا 

نتیجه َجدّ و َجهد و پرونده 

سازی های متفرقه را 

جمعبندی کنند. هر کسی 

که طرف کارفرماها و 

استثمارگران نیست، هر 

ه پرنسیپ هایش ککسی 

با رژیم فاسد و جنایتکار 

اسالمی خوانائی ندارد، از 

نظر سیاسی موظف است 

در دفاع از این رفقا 

بایستد. از زندانیان هفت 

تپه حمایت کنید و علیه 

 پرونده سازی ها بایستید! 

 

امیرحسین، رفیق نادیده، 

زنده بمان! تو جوانتر از 

آنی که به جن  آخرت 

بروی! تو باید هنوز 

بسیار وظیفه در دفاع از 

و آرمان  یکارگرجنبش 

کارگری بدوش بگیری. 

تو باید از صداهای 

کارگران اعتصابی و 

اموا  توفنده قریب 

باشی! ران گکارالوقوع 

صدای تو و ساناز را 

همه شنیده اند، حتی 

آنهائی که در گوششان 

پنبه فرو کرده اند! زنده 

 بمان رفیق! 

*** 

یا کار یا بیمه بیکاری! بیمه 

بیکاری مکفی برای تمام 

 افراد آماده به کار!

 برای امیر حسین، زنده بمان رفیق!

حتی قدم رنجه نمی 

کنند تا از زندانیان 

هفت تپه حمایتی 

بکنند، امرشان مبارزه 

کارگری نیست، 

میخواهند به دیگر 

کارگران و جوانان 

پرشور و انقالبی 

بگویند که هر راهی 

میروی برو، اما 

برخی راهها ممنوعه 

است، حکومت هم 

ممنوعش نکند از نظر 

آنها هنوز ممنوعه 

است. درد این رفتار 

سیاسی، اگرچه 

انتظاری بیشتر از این 

سکتاریسم و 

خودپسندی و جهالت 

سیاسی نداری، اما از 

درد شالق و توهین و 

بی حرمتی بازجو بدتر 

 است. 

 

امیر حسین و ساناز 

بدون تردید مخالف 

اعتصاب غذا هستند. 

آنها بدون تردید 

حاضر نیستند که 

کارگران را به 

اعتصاب غذا دعوت 

کنند. آنها میدانند که 

اعتصاب غذا با سنت 
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 کمونیست را بخوانید و به دوستانتان برسانید!

مبارزات کارگران و مردم 

زحمتکش و حمایت از 

فاودالها و زمینداران و 

کارفرمایان و سرمایه 

داران، تعرض نظامی به 

اکثر سازمانهای چپ 

حاضر در کردستان و 

نهایتا  شروع جنگی علنی 

با کومه له در کردستان از 

مهمترین موارد این 

فضاحتهای سیاسی" "

است. نپذیرفتن واقعیت 

جامعه کردستان که یک 

جامعه طبقاتی با حضور 

جنبشهای متمایز است، 

باعث شده بود که رهبری 

وقت حزب دمکرات با 

توهم "یگانه حزب 

رهبرند" تنها این حزب و 

گاها رهبران آن را در 

مرکز سیاست کردستان 

ببینند و با هدف نابودی 

کومه له جنگی را به این 

سازمان تحمیل کنند. 

عاقبت با طی شدن تجربه 

سخت و خونین، کمونیستها 

و کومه له کمونیست آن 

وقت در پاسخی محکم این 

واقعیت طبقاتی بودن و 

چند جنبشی بودن جامعه 

کردستان را به آنها 

فهماندند. در آخرین 

مدارک مربوط به 

مذاکرات قاسملو با رژیم 

اسالمی که بی بی سی به 

تازگی آنرا منتشر کرده 

است، کماکان بر این نکته 

پافشاری می شود که " 

تنها" نیروی فعال 

"ما") منظور حزب 

دمکرات( هستیم. این 

خودبزرگ بینی در 

سیاست این جریانات 

کماکان وجود دارد. 

مذاکراتی که باعث به قتل 

رسیدن دبیر کل این حزب 

شد و نشان می دهد که 

برای گرفتن قدرت بخشی 

از کردستان دست به هر 

کاری خواهند زد. این 

تاریخ تلخ و غیر قابل دفاع 

اما کماکان و به زعمشان 

نوید یک آینده "شیرین" را 

برای این احزاب می دهد. 

خالد عزیزی با متانت تمام 

سخن  "از "انقالب اسالمی

می گوید و حق خود را به 

عنوان یک " کرد سنی 

مذهب" ) در گفتگوی 

فارسی با صدای آمریکا از 

ذکر این نکته تفره می رود 

اما در بخش سوال و 

جواب مربط به 

انستیتوی واشنگتن با 

همین کلمات از سنی 

بودن خود هم دفاع می 

 I as a kurdish کند

sunni )  از جمهوری

اسالمی طلب می کند. 

حتی با فراغ دل از 

"مذاکرات" چهار سال و 

شش سال قبل خود با 

رژیم اسالمی در اربیل 

عراق دفاع می کند. نه 

خالد عزیزی و نه 

رهبری حزب دمکرات 

کردستان عوض نشده 

اند. بند و بست و مذاکره 

و تالش برای  پذیرش 

از سوی رژیم اسالمی 

سیاست چهل ساله این 

حزب بوده است. هر جا 

که فرصتی به دست 

آمده، یک پای میز بند و 

بست با رژیم اسالمی 

بوده اند. فراخوان هم 

می دهد که باید بدون 

ترس و دو دلی به 

مذاکره با رژیم اسالمی 

بپردازیم .حتی خالد 

عزیزی اعالم می کند 

که فقط جغرافیایی برای 

ما مشخص 
  11صفحه 

 تا مصادره”  مذاکره ”از 

 سیوان کریمی

حزب دمکرات 

کردستان تاریخ معرفه 

ای دارد و انسانهای 

زنده ای که در این 

تاریخ سهیم بودند و 

انسانهایی که در مقابل 

این تاریخ ایستادند. بعد 

مردم  ۷١از قیام 

ایران، جامعه کردستان 

هم یکی از مناطقی بود 

که در این قیام شرکت 

گسترده ای داشت و 

جزو آخرین 

سنگرهایی بود که در 

مقابل رژیم ضد انقالب 

اسالمی سنگر مقاومت 

باقی ماند. در این 

تاریخ دو جنبش و دو 

جریان شرکت گسترده  

داشتند. حزب دمکرات 

کردستان که با پیشینه 

و تاریخی دورتر یک 

طرف این مقاومت 

اما افتضاحات  .بود

سیاسی این جریان در 

طول حاکمیت رژیم 

اسالمی بارها و بارها 

تکرار شد. لبیک گفتن 

به خمینی جنایتکار، 

موارد متعدد و 

مشخص تعرض به 
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 زندانی سیاسی آزاد باید گردد مرگ بر جمهوری اسالمی

کنید، حکومت 

دیکتاتوری و زندان و 

اعدام را ما خودمان 

 انجام می دهیم.

چه سیاست ناکام و  

 !مفتضحانه ای

دست گل آخرین این 

جریانات، نشست 

چهار حزب 

ناسیونالیست کردستان 

ایران با رژیم اسالمی 

در نروژ بود. تاریخا 

حزب دمکرات از هر 

فرصتی استفاده کرده 

تا میز مذاکره را 

بچیند، شاید به نان و 

نوایی برسند. اما برای 

دو شاخه جریان 

زحمتکشان داستان 

جدیدتر است. حمله 

نظامی آمریکا به 

عراق در بحران 

ناسیونالیستها  کویت،

ی درون حزب 

کمونیست ایران و 

کومه له را به تکاپو 

انداخت که مبادا از این 

سفره بی نصیب 

بمانند. پشت کردن به 

تاریخ چپ و 

سوسیالیستی کومه له، 

تاوریزه کردن 

استدالالت چرخش به 

 تا مصادره”  مذاکره ”از 

ناسیونالیسم و راست و 

نهایتا انشعاب از حزب 

کمونیست ایران و کومه 

 ۱۱۱۱له در سال 

میالدی، در بحبوحه حمله 

نظامی به عراق و قدرت 

گیری ناسیونالیسم در 

کردستان عراق سازمانی 

را متولد کرد که چه در 

آن زمان و چه اکنون در 

خالء سیاسی بسر می 

برند. سازمانهایی که 

فعالیت با نام کومه له را 

آغاز کردند و هر آنچه 

سنت کومه له چپ بود) با 

هر نقدی که به آن وارد 

بود( زیر پای خود له 

کردند. اینبار جن  با 

کمونیستها که زمانی 

قاسملو پرچمدار بود و 

شکست خورد، را این 

سازمانها به دوش کشیدند. 

به اردوگاههای حزب 

کمونیست حمله کردند و 

دهها مورد طرح ترور 

هر انسان مخالف 

سیاستهایشان و به ویژه 

کمونیستها را کشیدند که 

  .همه به شکست انجامید

سنت همان سنت است. چه 

سازمان زحمتکشان باشی 

و چه حزب دمکرات 

کردستان . جن  با چپ و 

کمونیست جامعه و مذاکره 

با رژیم اسالمی. حاال هر 

نامی را با هر پسوند و 

پیشوندی که می خواهید بر 

خود بگذارید، جامعه 

کردستان و مردم زحمتکش 

این دو خصوصیت شما را 

تابلوی فعالیتهایتان  می 

 دانند. 

 مصادره

هر انسان و جریانی  حق 

انتخاب دارد و هیچ نیرویی 

نمی تواند این اختیار را از 

انسان بگیرد. انتخاب یک 

حزب سیاسی و یک سنت 

سیاسی برای مبارزه هم حق 

طبیعی هر انسانی است.  

اخیرا در برنامه ای با نام 

از  ""مه شخه النی راسان

تلویزیون تیشک تی وی 

حزب دمکرات کردستان 

ایران، ادعا شده که "شریف 

با جور" از اعضای این 

حزب بوده و درصدد 

مصادره این شخصیت 

محبوب جانباخته هستند. 

همه مردم مریوان شریف 

باجور را می شناسند و با 

فعالیتهای این انسان شریف 

آشنا هستند. با هر درجه 

دوری و نزدیکی و کمی و 

کاستی که می توان 

برشمرد، اما برخی از 

فعالیتهای شریف ماندگار 

هستند. کمپین دفاع از 

خشونت علیه حیوانات و 

پیاده روی به سمت سالس 

باباجانی، فعالیت 

خستگی ناپذیر در 

انجمن سبز چیا، دفاع و 

حمایت از رضا شهابی 

و دیدار با او چند مورد 

از فعالیتهای شریف 

بودند. کدام یک از این 

موارد در سنت 

مبارزاتی حزب 

دمکرات کردستان 

ایران می گنجد؟ از کدام 

حرکت و شخصیت 

کارگری حتی در 

کردستان دفاع کردند؟ 

تاریخشان فقط ضدیت با 

کارگران است! محیط 

زیست و حیوانات در 

کجای برنامه و سیاست 

و اساسنامه این حزب 

قرار دارد؟ می توان 

این لیست را آنقدر 

طوالنی کرد که از 

حوصله خواندن خار  

شود، اما همین دو سه 

مورد کافی است. کسی 

که بر مبنای ادعای 

 ۲١حزب دموکرات از 

سالگی در این سازمان 

بوده و کارهای 

تشکیالت مخفی این 

سازمان را به پیش می 

برده، چرا حتی به یک 

مورد آن اشاره نمی 

سود؟ "شریف باجور" 

باشی و شخصیتی 

محبوب و این همه 

فعالیت روزانه را در 

  12صفحه 
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 مرگ بر جمهوری اسالمی

 تا مصادره”  مذاکره ”از 

این وصله به شریف نمی 

  .چسبد

اما سوال اصلی این 

است که چرا حزب 

دمکرات کردستان ایران 

درصدد است که چهره 

ای خوشنام همچون 

شریف باجور را 

 مصادره کند؟

در یک کالم تالشی  

است تا دوباره برای 

خود اعتباری دست و پا 

کند. هر انسانی که در 

جامعه کردستان زندگی 

می کند، اگر ذره ای 

آزادی بخواهد، برابری 

بخواهد، رفاه و امنیت 

بخواهد، نتیجه عملی این 

خواست پشت کردن و 

افشای احزاب دمکرات 

و سازمانهای 

زحمتکشانی است. این 

حساب ساده دو دو تا 

چهار تا است. حزبی که 

به هر قیمت قدرت می 

خواهد، دیکتاتوری کرد 

زبان بر کرد زبان 

آرزویش است و به 

حکومت اسالمی 

اطمینان می دهد که 

کماکان بساط شکنجه و 

اعدام را ادامه می دهد، 

آیا قابل پشتیبانی است؟ 

کردستان ایران منتشر 

شد. خبری که با بادی 

در گلو اعالم کردند و 

چند ساعت بعد که با 

اعتراض مردم منطقه 

روبرو شدند، خبر را از 

روی خروجی 

خبرگزاری ها و میدیای 

اجتماعیشان پاک کردند. 

دست به هر کاری می 

زنند تا اعتباری دست و 

پا کنند. اما غافل از 

اینکه دیگر دوره بیست 

سی سال قبل نیست.  -

مردم چشم دارند و می 

بیند، در این جامعه 

زندگی می کنند و درک 

می کنند و هر اقدام هر 

حزبی را رصد می 

کنند. از مذاکره قاسملو 

تا میز مذاکره 

ناسیونالیستها در این 

دوره، از جن  علیه 

کومه له تا ترور در 

تنگیسر و مصادره 

شریف و شریفها، 

پرونده واقعی این حزب 

را برای مردم کردستان 

بیشتر و بیشتر آشکار 

می کند. هر اقدام 

اینچنینی در جهت کسب 

اعتبار سیاسی شان، به 

 .ضد آن تبدیل می شود

شریف باجور نمونه 

  .اخیر آن بود

 *** 

 

مردم کردستان که قلبی 

شرحه شرحه از حاکمیت 

چهل ساله رژیم اسالمی 

را با خود دارند، مردمی 

که آرزوی سرنگونی این 

رژیم را دارند، چگونه به 

این احزاب اطمینان کنند 

که سالهاست به پای میز 

مذاکره با رژیم اسالمی 

می روند؟ سده بیست و 

یک است و هر انسانی 

می تواند در کمتر از یک 

دقیقه به هر اطالعاتی که 

می خواهد دست پیدا کند. 

سند و مدرک را در کنار 

هم بگذارد و قضاوت کند. 

دوره شنیدن داستانهای 

سینه به سینه و نقل آن 

تمام شده است. این 

تکنولوژی و   پیشرفت

دسترسی به اطالعات 

برای این جریانات سم 

است. اعتبارشان دیگر 

پشت نامشان پنهان نیست. 

می گردند و پیدا می کنند 

هر آنچه که سالها از 

مردم مخفی کردند. هر 

آنچه که امروز هم انجام 

دهند، لحظه ای خبرش 

مخابره می شود. همین 

چند روز پیش بود که 

خبر ترور یک شخص در 

روستای تنگیسر توسط 

همین حزب دمکرات 

دستور بگذاری و 

تشکیالت مخفی یک 

حزب، اما حتی یک 

لحظه، یک اقدام و یک 

کلمه و یک قدم را در 

راستای اساسنامه و 

سیاستهای این حزب 

برنداری؟ آخر مگر می 

شود؟ حزب دمکرات 

هنوز هم تبعیض و 

تفاوتهای بین زن و مرد 

را مانند رژیم اسالمی 

مو به مو پذیرفته و اجرا 

می کنند، شریفی را 

عضو خود می دانند که 

هر جا همسرش را می 

دید، بدون توجه به مکان 

و زمان آن و از سر 

عشق و دوست داشتن 

همسرش را بغل می کرد 

و می بوسید.) یک 

توضیح کوتاه: من له 

دلیل نزدیکی محل کار 

شریف با خانه محل 

زندگیم و همچنین رفت و 

آمد از مسیر کسب و کار 

شریف و آشنایی که به 

این واسطه با او داشتم 

چندین بار شاهد این 

این  .تصویر بوده ام

 .ادعایشان مضحک است

با علم بر این هر شخص 

و انسانی حق انتخاب و 

انتخاب سیاسی دارد، اما 
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 مرگ بر جمهوری اسالمی

سرمایه داری و مردساالری خطری برای 

 ادامه  حیات انسان!
 پروین کابلی 

میدهد مساولین دولتی 

بخش هایی از هند متوجه 

شده اند  در یک پریود 

دهکده  ۲۹۱سه ماه در 

هیچ کودک مونث 

) دختر( متولد نشده است. 

تعداد متولدین مذکر

نفر بوده  ۱۲۲) پسر( 

 است. 

وزارت مالیه این کشور  

اعالم نمود  ۱۱۲۱سال 

که کسری زنان  درکشور 

میلیون میباشد و دلیل  ۲۹

آن را برتری مراقبت از 

پسران نامید. در پنجاب 

 ۲۱۱۱در مقابل هر 

کودک پسر زیر هفت 

کودک  ۲۱۱۱سال فقط 

دختر وجود دارد. سقط 

جنین انتخابی یا)

Selectiveabortion )

عامل اصلی این روند 

نامیده شده است. قانون 

آزادی سقط جنین در 

در هند به تصویب  ۲۳١۲

رسید و در آن هنگام از 

آن بعنوان یک راه برای 

کنترل جمعیت و یک 

پیروزی برای زنان در 

هند و قدمی برای برابری  

نام برده شد. تصویب این 

قانون با توجه به شرایط 

ویژه هند و نابرابری 

اجتماعی زنان شروع 

یک فاجعه ی انسانی بود. 

زنان  فقیرتحت ستم  

مردساالری و جامعه ی 

 نابرابر سقط جنین انتخابی   

  (selectiveabortion  )

بعنوان راهی برای نجات 

از بدبختهایی خود انتخاب 

کردند و به کلینک هایی 

روی آوردند  که یک شبه 

مثل قارچ های سمی همه 

جا رویدند. در سر هر 

کوچه و برزنی کلینکهای 

کثیف، غیر بهداشتی 

قانونی، یا غیر قانونی  

بدون هیچگونه تضمینی 

برای سالمتی مادرو 

وضعیت جسمی او دست 

به کار عمل سقط جنین  

شدند. در عرض کمتر از 

دو دهه بیش از ده میلیون 

 جنین  دختر از بین رفت. 

آمار منتشر شده در دهه  

ی نود میالدی نشان داد 

که صنعت غیر قانونی 

سقط جنین در یک سال 

میلیون دالر را  ۱۷۱

  زنده باد شوراها

شامل میشد. صنعتی که 

 ۱۱در سال یک رشد 

درصدی را طی می 

نمود. ساالنه ده ها 

هزار زن برای سقط 

جنین های غیر قانونی 

از کشورهای اروپایی  

به هند سفر 

میکردند.طبق قانونی 

 ۲۳۳۱که در سال 

تصویب شد سقط جنین 

به خاطر جنسیت   

selectiveabortion  

 ۲۳۳۷ممنوع گردید. 

کشور چین هم قانون 

ممنوعیت سقط جنین 

انتخابی را تصویب 

 نمود. 

اکنون با نگاهی به این 

گذشته میتوان گفت که  

آزادی سقط جنین چه 

دستاورد خونینی داشت 

و نشان داد که جامعه 

مذهبی، سنتی و عشیره 

ای هند چگونه چهره ی 

کریه مردساالری  عقب 

مانده  خود را نشان داد 

و این قانون نه تنها به 

هیچ تغییری در 

موقعیت زنان 

  14صفحه منجر نگردید 

از ابتدای بوجود آمدن 

زندگی در روی کره 

زمین  همه ی گیاهان، 

حیوانات و هر آنچه که 

میتوان نام زندگی برآن 

نهاد در یک هارمونی 

رو به رشد و تکامل 

بوده اند. کشفیات و 

مطالعات بشر نشان 

میدهد که گونه های 

متفاوت چگونه رشد 

کرده اند و چه جهش 

هایی را برای تطابق 

خود با محیط زیست 

خود انجام داده اند. 

گونه های مختلف تولید 

و زاد ولد خود را ادامه 

دهند. پروسه انقراض 

وقتی شروع میشود که 

بنا بدلیل مختلف مثال 

عدم تطبیق با تغییرات 

جوی و یا عدم زایش 

آن گونه ) حیوان ، 

گیاه ( از بین 

میرود.انسان مدرن و 

تکامل هم بدور از این 

روند تغییرات نبوده 

 Timesاست. 

ofindia   اخیرا

گزارشی را  منتشر 

نموده است  که نشان 
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سرمایه داری و مردساالری خطری برای 

 ادامه  حیات انسان!

نتوانست به تغییراتی 

اساسی در جامعه هند در 

این رابطه منجر شود و 

امروز نتایج حاصل از 

قانون سقط جنین را 

بروشنی در ناهنجاری 

های جدی اجتماعی به 

وضوح میتوان مشاهده 

نمود.به گفته ی فعالین 

حقوق زنان در هند این 

قانون نه تنها به بهتر 

شدن موقعیت زنان 

نینجامید بلکه زنان به 

یک کاالی کمیاب هم 

 تبدیل شدند.

تجاوز جنسی گروهی به  

کودکان دختر در راه 

مدرسه و یا بیرون از 

خانه هنگام کار در 

مزارع و به قتل رساندن 

آنها و یا آویزان کردن 

آنها بر درختان، ربودن 

دختران کودک، و رشد 

وسیع خرید و فروش 

دختر و زنان  را دامن 

زده است. در شمال 

میانمار در منطقه نزدیک 

مرز چین قاچاقچیان 

انسان،  با تهیه اسناد 

جعلی برای زنان و 

دختران جوان، آنها را به 

امید یافتن کار در چین 

گول میزنند و بعدا آنها را 

به خانواده های چینی که 

موفق نشده اند برای 

پسرشان همسر پیدا کنند 

میفروشند. بسیاری از آنها 

مورد تجاوز و آزار جنسی 

قرار میگیرند. شهادت 

بسیاری از این زنان 

حکایت از این دارد که  

بسیاری از دختران جوان 

مستقیما از طرف خانواده 

هایشان بفروش میروند.  

National 

CrimesRecords 

Bureau    گزارشی که در

منتشر کرد،   ۱۱۲۲سال 

هزار  ۹۱نشان میدهد که 

دختر در هند طول این 

دزدیده شدند و یا به   سال 

اجبار ازدوا  کردند. یا از 

طرف خانواده هایشان 

فروخته شدند و یا نصفی 

هزار دختر   ۹۱از این 

سال قرار داشتند.  ۲۱زیر 

سقط جنین انتخابی،  

ممنوع شده است . اما نسل 

کشی دهه های گذشته  

نتایج خطرناکی  را بوجود 

آورده است که عوارض 

 آزادی، برابری، حکومت کارگری!

آن رامیتواند مشاهده 

نمود و نسلهای آینده  

صدمات بیشتری را در 

این رابطه متحمل 

 خواهند شد.  

اعتراض زنان به 

خشونت های روزمره 

در هند  به سازمان دهی 

زنان و اعتراضات 

گسترده در شهرهای 

بزرگ منجر گردیده 

است. اگر چه زنان و 

دختران جوان و 

تحصیلکرده شهرهای 

بزرگ تاحد زیادی 

توانسته اند موقعیت خود 

را درجامعه ی هند 

تصویب نمایند اما کمتر 

روزی است که خبر 

تجاوز گروهی به 

دختران کودک درجایی 

از هند منعکس نشود. 

قربانیانی که اغلب از 

طبقه ی ضعیف جامعه 

قرعه بنامشان در می 

 آید. 

جامعه هند خصوصیات 

و پیچیدگی خاصی خود 

را دارد و توضیح آن در 

حوصله ی این مقاله 

نیست. زندانی کردن 

انسانها در قالب کاست 

های مختلف و در دورن 

همین کاستها زیست 

طبقات مختلف از فقیر و 

غنی جامعه 

ی هند را به 

بلکه حمام خونینی از 

میلیونها دختری که 

هرگز بدنیا نیامدند 

براه انداخت. دخترانی 

که فقط به خاطر 

جنسیتشان حق زندگی 

از آنها گرفته شد. 

بدلیل عمق فرودستی 

زنان در پروسه این 

نسل کشی عظیم هنوز 

هیچ آماری از تلف 

شدن مادران در این 

 رابطه وجود ندارد. 

این وضعیت فقط 

مختص هند نیست. در 

چین هم کاهش زاد و 

ولد  مدتها از طرف 

دولت کنترل میشد و 

مردم بسیاری به 

راههای غیرقانونی 

برای کشتن جنین 

دختران اقدام نمودند.  

جامعه چین سالهاست 

از کسری جنس مونث 

 رنج میبرد.

اگر چه  تصویب 

قانون، روند کشتن 

جنین دختران تا 

حدودی کاهش داد اما  

  15صفحه  در کلیت خود 
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زایش و تولید مثل آورده 

 است. 

کره زمین بشدت از  

نادانی و جهل سرمایه 

برای انباشت هرچه 

ارزان تر سرمایه تنها از 

لحاظ از بین رفتن منابع 

طبیعی و چنگلها و محیط 

زیست نیست که در رنج 

است بلکه   باهوش ترین 

و الیقترین گونه ی زمین  

یعنی انسان هم در حال 

زوال و نابودی است. 

تاثیرات کسری زن در 

پرجمعیت ترین مناطق 

کره ی زمین تنها نشان از 

ستم برزن نیست .بلکه  

نشان میدهد که چگونه 

سرمایه و تحجر در حال 

 نابودی بشر است. 

 نه قومی، نه مذهبی، زنده باد هویت انسانی!

تا زمانیکه سرمایه  

جامعه را بر مبنای سود 

آوری سازمان میدهند 

بیشترین و زمخت ترین 

آسیب ها همه ی انسانها 

را تهدید میکند و 

ناهنجارهای موجود فقط 

بخشی از ضررهای 

ادامه ی این وضعیت 

 است. 

یک زندان بزرگ بویژه 

برای زنان تبدیل نموده 

است. آمار منتشر شده 

در مورد عدم کاهش 

مولدین دختر بار دیگر 

بروشنی نشان میدهد که 

خسارت و زیان تحجر 

و سرمایه و عقب 

ماندگی در جامعه بشر 

چگونه باعث لطمه زدن 

بر پروسه ی طبیعی 

 ما مسئولیم!
 

میدانند بمیدان کارزاری وسیع فراخواند. این مهم دست نیروها و جریانات چپ و سوسیالیست را میبوسد، اگر این 

جریانات میخواهند مربوط، موثر و در خور توجه جامعه و مردم محروم ایران بمانند، این یکی از آن لحظات 

 تاریخی است که در عمل مساول و موثر واقع شوند.

حمایت مادی و معنوی از خانوادە زندانیان از دیگر اقدامات ضروری در شرایط حاضر است. این رفقا و 

خانوادەهایشان نباید خود را تنها و زیر فشار روحی و مادی بیابند. خار  کشور و فعالین سیاسی مقیم خار  کشور 

در حمایت مادی از خانوادەهای این عزیزان میتوانند نقش مهمی داشته باشند، اگر کارگران و مردم محروم در 

 داخل، جملگی زیر فشار خورد کنندە بیکاری و گرانی و هزینههای سرسام آور 
 

زندگی، خود در مضیقهاند و بلحاظ مادی امکان بدوش کشیدن بار مالی حمایت از زندانیانشان را ندارند، ما در 

خار  کشور با اندکی همت میتوانیم این نقیصه را جبران کنیم و در عوض فعالین داخل، بلحاظ روحی و معنوی و 

 پشتیبانی و در کنار آنها بودن را تامین کنند.

جمهوری اسالمی جنگی رو در رو و فرسایندە را علیه شرافتمندترین فرزندان و برادران و خواهران ما پیش 

میبرد، باید این رژیم ضد کارگر و ضد آزادی و حرمت انسانی را عقب راند و از کردە جنایتکارانهاش پشیمان 

کرد. ما قدرت اینرا داریم اگر با درایت و جسارت و بدور از خلق تنگیهای سکتی و سازمانی در ایشل و قامت 

 طبقاتیمان ظاهر شویم و عمل کنیم .

ما بسیاریم و نیروی شگرفمان را هنوز بمیدان نکشیدەایم. برایی اتحاد و عمل موثر دفاع از اسیران طبقه کارگر را 

 بیازماییم و به رژیم سرمایداران فاسد تحمیل کنیم.

 برگرفته از صفحه فیس بوک رفیق اسد حیدری 

 *** 
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فراخوان محکوم کردن بند و بست چهار جریان سیاسی کردستانی با 

 رژیم جمهوری اسالمی

 

 !مردم مبارز کردستان و سراسر ایران! زنان و مردان آزادیخواه

 مزد برابر براى زنان و مردان در ازاء کار مشابه!

نام "مرکز همکاری احزاب کردستان")دو حزب دمکرات به چهارحزب اپوزیسیون کردستانی متشکل در مرکزی 
و دو حزب سازمان زحمتکشان( مشغول بند و بست با رژیم اسالمی ایران هستند. طبق برمال شدن آخرین مذاکره 

تیر ماه و سپس مصاحبه هایی از کانالهای تلویزیونی، این مذاکرات بیش از یکسال و نیم گذشته و  ۱در تاریخ 
  .بصورت مخفیانه در جریان بوده و قرار است در ماه مرداد ادامه یابد

، مشروعیت دادن به رژیم است. این بند و بست با انزجار جمع وسیعی از جانب مردم   ها نفس این بند و بست
اش ایستادند  مبارز کردستان روبرو شده است. مردمی که از ابتدای سرکار آمدن این رژیم به آن نه گفتند، و علیه

ای که به قیمت جان دهها هزار از عزیزانشان تمام  و مبارزه کردند، بعنوان سنگر انقالب ایران باقی ماند، مبارزه
شده است. و این مبارزه وسرسختی مردم با سیاست جن ، مذاکره، جن  و گرفتن سهم از رژیم از جانب احزاب 

شان است، هیچ قرابتی برای کم کردن مصیبتهای جامعه کردستان و رفع  سازشکار برای اهداف حقیر سازمانی
 .ستم ملی نیست

جامعه کردستان، داغدیده از دست رژیمی است که نسل کشی مردم کردستان، قتل عام وسیع زندانیان و سرکوب 
اش  خشن مردم سراسر ایران را در کارنامه دارد. برای چنین رژیمی پیام مردم مبارز کردستان و نمایندگان واقعی

سرنگونی کلیت رژیم و واگذار کردن قدرت به مردم است. بر این مبنا، بر خالف آنچه این جریانات میگویند، 
آن سالها هیات نمایندگی خلق کرد پای مذاکره با رژیم رفت، که  .یکی نیست ۷۱شرایط سیاسی کنونی با سال 

کردستان اشغال نشده بود و خلق کرد امکان دخالت داشتند و هیات نمایندگی خلق کرد میخواست که با مذاکره 
 ....لشکر کشی نظامی رژیم را منتفی کند و یا به عقب بیندازد و این رژیم چهره کریه خود را آشکار نکرده بود و

یکسان قلمداد کردن شرایط سیاسی و اجتماعی امروز با آن دوره بعد از انقالب از جانب این احزاب برای این 
است که معامله و بند و بست خودشان و تسلیم شدن به خواستهای رژیم را توجیه کنند. این جریانات اسم این 

های تسلیم طلبانه و از باالی سر مردم با رژیم را "مذاکره" قلمداد میکنند؛ جمهوری اسالمی نشان داده  نشست
است هیچ ظرفیتی برای مذاکره ندارد و مذاکره کننده گان را بر سر میز مذاکره به قتل رسانیده است. رژیم 
جمهوری اسالمی بنا به شرایط بحرانی خاصی که در آن قرار دارد میخواهد اهداف خود را بر این احزاب 
سازشکار حقنه و از این جریانات علیه جنبش انقالبی کردستان استفاده کند. و آخرین مورد آن، چند روز بعد از 

باران نمود که این  مذاکرات اخیرشان در کشور نروژ، مقرات این احزاب را در خاک کردستان عراق توپ
  .سازمانها را در موقعیت زبونانه تری به پای میز مذاکره بعدی بکشاند

ترین حقوق انسانی اوباشان رژیم به  است که هر روزه برای پایمال کردن ابتدایی اما این بند و بست در حالی 
شوند و زندانها را از مبارزین سیاسی، رهبران کارگری، جنبش زنان و معلمان مبارز، مدافعین  خیابانها گسیل می

حقوق زیست و حقوق بشر و... پر کرده است؛ و در شکنجه و اعدام و سرکوب رکورد جهانی را نصیب خود 
کرده است. هدف رژیم اسالمی تفرقه در میان مردم و به خدمت گرفتن این احزاب برای دوام عمر خود بیش 
نیست. با این حال این احزاب هنوز که هنوز است حاضر نیستند به مردم بگویند به چه دلیل خود را نماینده مردم 

 .میدانند، با چه کسانی نشست داشته اند، و غیره
ترین دوره  المللی در منزوی پای معامله رفتن با رژیمی که چه در عرصه داخلی و منطقه ای و چه در مقیاس بین

در  ۳۲حیات خود بسر میبرد، و خواست سرنگونی کلیت رژیم از طرف مردم بویژه بعد از دی ماه سال 
گرا دیگر تمومه ماجرا( و به چیزی کمتر از  وسیعترین ابعاد اجتماعی مطرح است)اصالح طلب، اصول

سرنگونی رژیم رضایت نمی دهند، نشان دهن کجی این احزاب به جنبش سرنگونی انقالبی در ایران و بویژه به 
  .جامعه مبارز کردستان است

مستقل از اهداف رژیم، و مستقل از تحلیل این احزاب تسلیم طلب از اوضاع سیاسی، و صرفنظر از فشارهای 
حکومت اقلیم برای پیش خدمتی به دولتهای ترکیه و ایران، سیاست این احزاب توهم پراکنی نسبت به ماهیت 
جنایتکارانه رژیم و خاک پاشیدن روی مبارزه مردم و بی اعتنایی به کرامت و شعور مردم کردستان و ایران 
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 نه به حکومت ضد زن     مرگ بر جمهوری اسالمی
  12صفحه 

 لقمان خسروزاده .۲۹
 گالله بادافره .۲۱
 هلمت مرادی .۲۷
 سامرند کاکه ره ش .۲۲
 بهروز ارژن   .۲١
 منصور عباسی .۲۱
 نیما گلکار .۲۳
 نسرین رمضانعلی .۱۱
 علی خدری .۱۲
 صالح سرداری .۱۱
 جواد ریاحی .۱۹
 شکیب-م .۱۱
 هادی خانی .۱۷
 محمد آسنگران .۱۲
 چیمن دارابی .۱١
 هژیر نینا .۱۱
 ناصر زمانی .۱۳
 شیوا صبحانی .۹۱
 انور عزیزیان .۹۲
 آرام فر  الهی .۹۱
 پروین معاذی .۹۹
 نسان نودینیان .۹۱
 پویا محمدی .۹۷
 پریسا ابراهیمیان .۹۲
 امین رحیم نژاد .۹١
 نسیم کاکه .۹۱
 محمد نعمتی .۹۳
 امید محمدی .۱۱
 مهری حسینی .۱۲
 فرهاد محمدی .۱۱
 رضا باقری .۱۹
 سعادت هاشمی .۱۱
 خبات قوامی .۱۷
 هدایت سهرابی .۱۲
 مهرداد احمدی .۱١
 هیوا اسماعیلی .۱۱
 محمد فر  زارعی .۱۳
 اردشیر حیدری .۷۱
 مهرنوش موسوی .۷۲
 ریبوار سه عید .۷۱
 آرمان عزیزی .۷۹
 حمید فروتن .۷۱
 هاوری آفتابی .۷۷
 آرام هاشمی .۷۲
 هادی رحیمی .۷١
 عباس ایاغ .۷١
 اسد حیدری .۷۱
 هه ژار علیپور .۷۳

فراخوان محکوم کردن بند و بست چهار جریان سیاسی کردستانی با رژیم 
 جمهوری اسالمی

 لقمان ویسی .۲۱
 جمشید اساسی .۲۲
 جواد زمانی .۲۱
 رحمان حسین زاده .۲۹
 سردار قادری .۲۱
 نسه ساعد پناه .۲۷
 سلیمان بایزیدی .۲۲
 ثنا پیر خضران .۲١
 داریوش شریفیان .۲۱
 مریم مصطفی سلطانی .۲۳
 سیاوش دانشور .١۱
 فواد ماکس .١۲
 اقبال نظر گاهی .١۱
 همایون گدازگر .١۹
 دلیر محمدی .١۱
 سیف باوریز .١۷
 فواد زمانی .١۲
 جمیله عبداللهی .١١
 ستار نوری زاد .١۱
 الدن تهرانی .١۳
 صباح مرادی عرسین .۱۱
 عابد کریمی .۱۲
 جمال کریم پور .۱۱
 خالد لطف الهی .۱۹
 پروانه قادری .۱۱
 قاسم کریمی .۱۷
 مینا سحر .۱۲
 پیام آذر .۱١
 سیروان قادری .۱۱
 لطف اله محمدی .۱۳
 حسین احمدی نیا .۳۱
 جالل برخوردار .۳۲
 خادم مرادی .۳۱
 حسن جلیلی .۳۹
 ملک چراغی .۳۱
ابوبکر مهربانی ) ابو  .۳۷
 (گاگل
 ارسطو احمدی .۳۲
 عثمان رحمانی .۳١
 حبیب بکتاش .۳۱
 علی شریفی .۳۳
 اسماعیل ویسی .۲۱۱
 تیمور امجدی .۲۱۲
 امید عبداللهی .۲۱۱
 روژین رضایی .۲۱۹
 سعدا احمدی .۲۱۱
 رضا یوسف بیگی .۲۱۷
 فرزاد فخرالعلمایی .۲۱۲

 فریدون غالم ویسی .۲۱١
 شمه صلواتی .۲۱۱
 علی محمودی .۲۱۳
 شهال حیدری .۲۲۱
 ملکه عزتی .۲۲۲
 دلیر سفیدی .۲۲۱
 آسو سهامی .۲۲۹
 آذر موسوی .۲۲۱
 سعید یگانه .۲۲۷
 روناک زندی .۲۲۲
 بختیار میرزایی .۲۲١
 پروین کریمی .۲۲۱
 صالح گویلی .۲۲۳
 لیلی خلیلی .۲۱۱
 کیوان کتابی .۲۱۲
 عبه صید مرادی .۲۱۱
 یدی عزیزی .۲۱۹
 ثریا کریمی .۲۱۱
 هیوا کاکه ره ش .۲۱۷
 محمد صالح شبلی .۲۱۲
 جالل حسین زاده .۲۱١
 شعله سلیمی فر .۲۱۱
 شهین افروزی .۲۱۳
 محمود سلیمی فر .۲۹۱
 علی قادری .۲۹۲
 ابوبکر شریف زاده .۲۹۱
 جمیله میرکی .۲۹۹
 نوشین قادری .۲۹۱
 فرهاد رمضانعلی .۲۹۷
 کیهان وکیلی .۲۹۲
 صالح وثوقی .۲۹١
 ابراهیم باتمانی .۲۹۱
 فریده بهاری .۲۹۳
 سلیمان خضری .۲۱۱
مهرنوش معظمی  .۲۱۲

 گودرزی
 مجید فرجیان .۲۱۱
 پیمان میرزایی .۲۱۹
 ساالر محمدی .۲۱۱
 مینا احدی .۲۱۷
 اقبال سبحانی .۲۱۲
 صدیق جهانی .۲۱١
 عمرمعروفی .۲۱۱
 هوشیار درویشی .۲۱۳
 حه مه غه فور .۲۷۱
 مریم افراسیابپور .۲۷۲
 پردل زارعی .۲۷۱

است . این سیاست ضد 
مردمی را باید به شدت 
محکوم کرد و اجازه 
نداد که این چهار حزب 
برای اهداف سیاسی 
منافع حقیر سازمانی 
برای این رژیم وقت و 

 ٠۱فرصت بخرند و 
سال مقاومت ومبارزه 
پر افتخار مقاومت 
انقالبی مردم کردستان 
را وثیقه این معامله 
کنند؛ و تاریخ کردستان 
را به میل خود 

 .دستکاری کنند
در نتیجه ما امضا 

گان هرگونه بند  کننده
وبست و معامله هر 
جریانى با نام مردم و از 
باالی سرمردم را 
مردود اعالم کرده و 

کنیم و  شدیدا محکوم می
از همه انسانهای مبارز 
و آزادیخواه میخواهیم 
که به این فراخوان 
بپیوندند و در حد توان 
افراد دیگر را با خود 

 .صدا کنیم     هم
امضا کننده گان عبارتند 

 :از
 
 حسین رضایی .۲
 حمید شعبانی .۱
 ابراهیم رستمی .۹
 سهیال روحانی .۱
 صدیق گویلیان .۷
 کارو آزادی .۲
 جبار زارع .١
 فاتح گویلیان .۱
 (زانیار نقشبندی)بوکانی .۳
 کیوان احمدی .۲۱
 رسول بانه  .۲۲
 فردین پیره .۲۱



  ۸۱صفحه  کمونیست هفتگی                                                                                  2۱۹ شماره    

 نه قومی، نه مذهبی، زنده باد هویت انسانی! مرگ بر جمهوری اسالمی

  12صفحه 

 بهمن کریمی .۱۱۱
 جلیل جلیلی .۱۱۲
 رسول حسن پور .۱۱۱
 توفیق پیرخضری .۱۱۹
 شیرین پیر خضری .۱۱۱
 یونی. گ .۱۱۷
 نیما ارژن  .۱۱۲
 نوید محمدی .۱۱١
 وحید کثیری .۱۱۱
 آرش موالنائی .۱۱۳
 ناصر رحمانی .۱۲۱
 سلیمان سیگارچی .۱۲۲
 پژمان خدر زاده .۱۲۱
 موسی تالش .۱۲۹
 ناصر کشکولی .۱۲۱
 محمود نجفی .۱۲۷
 اسد گلچینی .۱۲۲
 حمید نیک بین .۱۲١
 امیر زاهدی .۱۲۱
 عادله رضایی .۱۲۳
 اختر کمانگر .۱۱۱
 اصغر یوزمند .۱۱۲
 شورش رضایی .۱۱۱
 نسرین رخزادی .۱۱۹
 محمود خاطری .۱۱۱
 سیوان کریمی .۱۱۷
 خه بات بیساران .۱۱۲
 سنور عبدالهی پور .۱۱١
 محمد شکوهی .۱۱۱
 علی زیدونی .۱۱۳
 افشین روغنى .۱۹۱
 منصور خالدی .۱۹۲
 محمد نبوی .۱۹۱
 صدیقه محمدی .۱۹۹
 فرزاد احمدی .۱۹۱
 دلیر رشتیانی .۱۹۷
 ولی آزادی .۱۹۲
 بیکه س ته نیا .۱۹١
 جمیله خدایی .۱۹۱
 آنامقی -کازیوه قولری .۱۹۳
 شورش کریمیان .۱۱۱
 آوات صادقی .۱۱۲
 رشید کریمی .۱۱۱
 شهال رحیمی .۱۱۹
 علی عطایی .۱۱۱
 آرمان محمدی .۱۱۷
 بهمن خانی .۱۱۲
 عظیم مطور .۱۱١

فراخوان محکوم کردن بند و بست چهار جریان سیاسی کردستانی با رژیم 
 جمهوری اسالمی

 ستار نوری .۱۱۱
 محمد امین کمانگر.۱۱۳
 ستار نوری زاد .۱۷۱
 بهنام گله داری .۱۷۲
 بهزاد گله داری .۱۷۱
 آزاد گله داری .۱۷۹
 رامیار رضائی .۱۷۱
 عباس جوادیان .۱۷۷
 رضا خباز .۱۷۲
 امید نادرپور .۱۷١
 بهرام کاله زری .۱۷۱
 آذر موسوی .۱۷۳
 عزیزه لطفی .۱۲۱
 صالح فالحی .۱۲۲
 حمید رحیم پور .۱۲۱
 بابک یزدی .۱۲۹
 فرزاد ملکی .۱۲۱
 فاروق محمدی .۱۲۷
 بختیار اتابک .۱۲۲
 ایر  آبشار .۱۲١
 طه آزادی .۱۲۱
 کاوه فرجاد .۱۲۳
 هما فرید .۱١۱
 فتح اله کیاییها .۱١۲
 لیال قاسمیان .۱١۱
 لیال آرغوانی .۱١۹
 شیدا آرغوانی .۱١۱
 شهناز دایربیگی .۱١۱
 فرهاد پیروتی .۱١۷
 سعید سفیدی .۱١۲
 سهیال پور عابدین .۱١١
 کتی موسوی .۱١۱
 فریبا آذرخش .۱١۳
 هشیار سروش .۱۱۱
 عبه دارابی .۱۱۲
 ناصر نسیمی .۱۱۱
 مهین دارائی .۱۱۹
 میالن میالنی .۱۱۱
 صاحب احمدی .۱۱۷
 نیکو ویسی .۱۱۲
 سیامک موید زاده .۱۱١
 هاله باقر زاده .۱۱۱
 پروانه احمدی .۱۱۳
 عماد اعتماد .۱۳۱
 خالد جورئیالن .۱۳۲
 شروین رها .۱۳۱
 حسام قادر پور .۱۳۹
 صحرا بهار .۱۳۱

 محمود سیسیری .۱۳۷
 نگار رحیمی .۱۳۲
 ستار محمدی .۱۳١
 اسرین قادری .۱۳۱
 محمود آخکند .۱۳۳
 ظهیر رضوی .۹۱۱
 حمید خندانی .۹۱۲
 افشین صلواتی .۹۱۱
 مهین کابلی .۹۱۹
 زاهد طاهایی .۹۱۱
 شهین کابلی .۹۱۷
 ناهید قلمکار .۹۱۲
 علی جامسحر .۹۱١
 نوذر نظری .۹۱۱
 نسرین سلیمانی .۹۱۳
 فرید دانایی .۹۲۱
 نیلوفر قریشی .۹۲۲
 عباس رضایی .۹۲۱
 ابراهیم حیدری .۹۲۹
 رضا کمانگر  .۹۲۱
 جمال کمانگر  .۹۲۷
 کوشا شایان  .۹۲۲
 پروانه قادری  .۹۲١
 فرید محمدی  .۹۲۱
 آرش نصرالهی  .۹۲۳
 کاروان درسید  .۹۱۱
 کیوان مینویی  .۹۱۲
 آذر ماجدی  .۹۱۱
 عثمان رسولی  .۹۱۹
 روژین رضایی  .۹۱۱
 فخری جواهری  .۹۱۷
 کریم نوری  .۹۱۲
 مانی بهادر .۹۱١
 صبا پرمهر  .۹۱۱
 ناصر مرادی  .۹۱۳
 شبو مرادی  .۹۹۱
 خه بات محمدی .۹۹۲
 سیروان سهرابی .۹۹۱
 شایسته قادر نژاد .۹۹۹
 رسول بی دین .۹۹۱
 دانش نوروزی .۹۹۷
 جالل محمد نژاد .۹۹۲
 مختار محمدی .۹۹١
 سعید سفیدی .۹۹۱
 عرفان مروت جو .۹۹۳
 فرناز خسروی .۹۱۱
 مهرداد صفوی .۹۱۲

 حسن آقایاری .۲۷۹
 ریبوار رسولی .۲۷۱
 امید رحیم نژاد .۲۷۷
 ئاریز قادری .۲۷۲
 فواد آقابگزاده .۲۷١
 شایسته طاهر خانی .۲۷۱
 هوشیار سروش .۲۷۳
 سیران ابراهیمی .۲۲۱
 وریا روشنفکر .۲۲۲
 فرامرز قربانی .۲۲۱
 شیرزاد قربانی .۲۲۹
 روژین امینی .۲۲۱
 محسن حسینی .۲۲۷
 محمد قرآنی .۲۲۲
 آرزو بیکس .۲۲١
سه ر که وت رستم  .۲۲۱
 گرجی
 احمد زارعی .۲۲۳
 آنا محمودی .۲١۱
 محبوبه امامیان .۲١۲
 ارمین کریمی .۲١۱
 پویا کریمی .۲١۹
 مجید آذری .۲١۱
 مینا صراف .۲١۷
 مصطفی عبدی .۲١۲
 جلیله باقالیی .۲١١
 شورش بهداد نیا .۲١۱
 شلیر یوسفی .۲١۳
 آرمان پویا .۲۱۱
 حیدر گویلی .۲۱۲
 سعید ویسی .۲۱۱
 سلیمان سبکبار .۲۱۹
 حبیب سلطانی .۲۱۱
 رزا پیره .۲۱۷
 منصور سعیدی .۲۱۲
 شوبو مرادی .۲۱١
 عالء احمدی .۲۱۱
 جمال گل حسینی .۲۱۳
 احمد نیکجو .۲۳۱
 النه احمد .۲۳۲
 احمد مطلق .۲۳۱
 صابر صابر .۲۳۹
 حسین علی محمدی .۲۳۱
 یداله باقری .۲۳۷
 بهار ملکی .۲۳۲
 خلیل احدی .۲۳١
 اقبال موسوی .۲۳۱
 پوریا پرکان .۲۳۳



  ۸۳صفحه  کمونیست هفتگی                                                                                  2۱۹ شماره    

 مرگ بر جمهوری اسالمی مرگ بر جمهوری اسالمی

 سیما بهارى .۹۳۱
 شهال دانشفر .۹۳۲
 محسن ابراهیمى .۹۳۱
 محمود شهابی .۹۳۹
 النه زمانی .۹۳۱
 فریده آرمان .۹۳۷
 یدی محمودی .۹۳۲
 عثمان حسین زاده .۹۳١
 یداله باقری .۹۳۱
 شهناز مدنی .۹۳۳
 ۷۲صالح سنه  .۱۱۱
 شهناز مدنی .۱۱۲
 پرویز رضایی .۱۱۱
 مریم حسینی .۱۱۹
 الدن داور .۱۱۱
 مسعود قهرمانی .۱۱۷
 غفور زرین .۱۱۲
 سارا زرین .۱۱١
 حمید خندانی .۱۱۱
 احمد مطلق .۱۱۳
 عبدالرضا بهادر .۱۲۱
 منصور یوسفی .۱۲۲
 کامران پارسایی .۱۲۱
 آژدر باغبانی .۱۲۹
 بابک آزادی .۱۲۱
 کمون پاریس .۱۲۷
 بهروز رضایی .۱۲۲
 آرزو محمدی .۱۲١
 سعید مو .۱۲۱
 کیا صابری .۱۲۳
 خلیل کیوان .۱۱۱
 شیوا محبوبی .۱۱۲
 فردین آقایی .۱۱۱
 عباس رضایی .۱۱۹
 سمیرا عنایتی .۱۱۱
 شرمین بهمنی .۱۱۷
 سعید آرمان .۱۱۲
 مهدی طاهری .۱۱١
 کیومرث کابلی .۱۱۱
 احمد عزیزپور .۱۱۳
 هاشم پاکسرشت .۱۹۱

فراخوان محکوم کردن بند و بست چهار جریان سیاسی کردستانی با رژیم 
 جمهوری اسالمی

 ایر  فرجاد .۱۹۲
 منیر شریف پوریان .۱۹۱
 عال فرهاد پور .۱۹۹
 مسعود شریفی .۱۹۱
 کیانا دارستانی .۱۹۷
 حسین دارستانی .۱۹۲
 اشکان دژابند .۱۹١
 ره وه ز عبدالهی .۱۹۱
 ترانه باران .۱۹۳
 مینا بهروزی .۱۱۱
 آال اسدی .۱۱۲
 سیدهاشم حسینی .۱۱۱
 شهناز مرتب .۱۱۹
 ناصر محمدی .۱۱۱
محمد سلطانی  .۱۱۷

 ()درزیولی
 علی جوادی .۱۱۲
 فریدون غالم ویسى .٠٠١
 مهدی معاذی.۱۱۱
 چیاکو شوان .۱۱۳
 والیه مردوخ .٠٣۱
 سیفه حیدرى .٠٣۲
 بختیار پیرخضررى .٠٣۱
 خالد على پناه .٠٣۹
 فریبا حسینى .٠٣٠
 امید یوسفی .۱۷۱
 زهرا محمد رضایی .۱۷۲
 کاوه آقایی .۱۷١
 فرشید آقایی .۱۷۱
 فاطمه زارعی .۱۷۳
 افشین آقایی .۱۲۱
 تیروژ مصطفی .۱۲۲
 وریا مصطفی .۱۲۱
 احسان نقشبندی.۱۲۹
 عباس محمدپور .۱۲۱
 مجید فرحیان .۱۲۷
 زارا محمدى .۱۲۲
 رحیم محمودى .٠٦١
 اسماعیل مولوى .٠۲۱
 ایران خاكباز سنند  .٠۲۳
 توفیق فرجي .۱١۱

 عماد اعتماد .۱١۲
 نیکو ویسی .۱١۱
 صالح کوله سه .۱١۹
 شنه احمد .۱١۱
 گوهر معمارزاده .۱١۷
 فاطمه محمدی .۱١۲
 محمد خضری .۱١١
 الوژه جواد .٠١۱
 جلیل رضایى .٠١۳
 فریده آقاجانى .٠۱۱
 توفیق خدارحمی .۱۱۲
 حسن محمدی .۱۱۱
 آزاده آزاد .۱۱۹
 شهین وطن دوست .۱۱۱
 نسرین بشارت .٠۱٣
 حسن صالحى .٠۱٦
 تهمینه صادقى .٠۱١
 حسین شکری .٠۱۱
 جالل وهابی فر ۱۱۳

 فرید جعفری ۱۳۱

 رضوان امانی ۱۳۲

 

 
این فراخوان انقالبی مورد 
حمایت حزب حکمتیست و 
نشریه کمونیست هفتگی 

است. حمایت از این 
فراخوان ادامه دارد و 

آمار باال تا لحظه انتشار  
امروز جمعه ، نشریه 

 ۲۹۳۱چهارم مرداد 
میباشد. ما همه مبارزین 
آزادیخواه را به تایید و 
امضای  این فراخوان 

 دعوت میکنیم. 
نشریه کمونیست هفتگی 

  ۷۱۱شماره  
 *** 

 

 آسو عبدی نژاد .۹۱۱
 رحمان دین خواه .۹۱۹
 فواد امانی .۹۱۱
 مهدى علیزاده .۹٠٣
 برهان محمدى .۹٠٦
 اندیشه علیشاهى .۹٠١
 آرام فتحى .۹٠۱
 نسرین فتحى .۹٠۳
 كمال افشار .۹٣۱
 لقمان گله دارى .۹٣۲
 شهال خباز زاده .۹٣۱
 نسرین محمودى آذر .۹٣۹
 سوسن هجرت .۹٣٠
 شیوا توانایى .۹٣٣
 سحر تیام .۹٣٦
 شیرزاد چوپانى .۹٣١
 فرشاد غفار نژاد .۹٣۱
 ایران مروتى .۹٣۳
 ابراهیم گومان .۹٦۱
 فرنگیس بایقره .۹٦۲
 منیره مشعشى .۹٦۱
 صبا پرمهر .۹٦۹
 کامیل همتی .۹٦٠
 غریبه حسنى .۹٦٣
 نسرین امیرى .۹٦٦
 عثمان رمضانى .۹٦١
 رحیم عزیز پور .۹٦۱
 محمد كمالى .۹٦۳
 كریم مرادى .۹١۱
 بریوان رشید پور .۹١۲
 جمشید مدرس اول .۹١۱
 مهرداد صفوى .۹١۹
 مهدى بصیرى .۹١٠
 داریوش صفا .۹١٣
 پرویز راستگو .۹١٦
 كامیار احمدى .۹١١
 رحیم یزدانپرست .۹١۱
 مهرآفاق مقیمی نیاکی .۹١۳
 آنتون اریكسون .۹۱۱
 حاتم صمدى .۹۱۲
 بیژن جهان .۹۱۱
 روناك ناصرى .۹۱۹
 آریانا آزاد .۹۱٠
 نظیره معمارى .۹۱٣
 عباس گویلى .۹۱٦
 طال صمدى .۹۱١
 فرهاد زندى .۹۱۱
 على دماوندى .۹۱۳



 زنده باد سوسیالیسم!

  ۹۱صفحه  کمونیست هفتگی                                                                                  2۱۹ شماره    

 حکمتیست -نشریه حزب کمونیست کارگری ایران

 سردبیر: رحمان حسین زاده

 صفحه آرائی: سیوان کریمی
e.mail: hosienzade.r@gmail.com  

 :اگر برای کمونیست مقاله میفرستید

سردبیر در انتشار و رد و تلخیص مقاالت آزاد است. کمونیست تنههها    

مقاالتی را منتشر میکند که برای این نشریه تهیه شدند. مطالب باید حداکثر تا ظهر پنجشنبه  

 دریافت شده باشند.

 جمعه ها 

 منتشر میشود!   

 

 به حزب کمک مالی کنید! 

حکمتیست به کمک های مالی شما نیازمند است. لطفا            -حزب کمونیست کارگری  

 کمک های مالی خود را از طریق این شماره حساب برای حزب بفرستید:

Norway 

Account number: 0532 1432 400 

Account holder: IKIR 

IBAN: NO57 0532 1432 400 

BIC: DNBANOKKXXX   Bank: DNB 

 طالعیه کمیته کردستان حزب حکمتیستا

در حمایت از فراخوان فعالین سیاسی در محکومیت بند وبست 

 احزاب ناسیونالیست با رژیم

در تا ريخ بيستم جوالي فراخواني از جانب تعدادي فعال سياسي و كمونيست شناخته شده، در محكوم                       

كردن بند و بست چهارحزب، با رژيم جمهوري اسالمي منتشر شده كه تا اكنون با استقبال صدها نفر از                        

 فعالين چپ و چهره هاي خوشنام جامعه روبرو شده است. 

كميته كردستان حزب حكمتيست حمايت قاطع خود را از اين اقدام بجا و مسئوالنه إبراز ميدارد و از همه                      

احزاب و جريانات سياسي و فعالين در كردستان و ايران ميخواهيم از اين اقدام به هر شيوه ممكن حمايت                      

 .كنند

 كميته كردستان حزب حكمتيست  

 ١١٢٢جوالي  ١٢

mailto:%20siavash_d@yahoo.com

