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«مسرور بارزانى» 
سمبل عقب ماندگى و 

پوسيدگى ناسيوناليسم كرد

سهند حسینی

ــه مــرسور  ــن گفت ــی نیســت» ای ــا مجان ــچ جــای دنی ــدن در هی «آمــوزش و خوان
ــه اعرتاضــات دانشــجویی  ــم کردســتان، در جــواب ب ــت اقلی ــس دول ــی، رئی بارزان

ــر در کردســتان عــراق اســت.  اخی

ونــه  ــدر بزرگــش بعنــوان  ــار فرمایشــات دیگــر پ میشــد فرمایشــات او را در کن
ــدی زد و از  ــه آن پوزخن ــت، ب ــیده گذاش ــق و پوس ــد عتی ــرات عه ــی از تفک های
ــیلی  ــده و فس ــب مان ــی عق ــرات آدم ــوان تفک ــه عن ــد ب ــد. میش ــارش رد ش کن
عهــد عتیقــی بــه آن نــگاه کــرده و بــه عقــب ماندگیــش خندیــد. امــا متاســفانه 
ــار سیاســی و  ــی ب ــن ترهات ــی» چنی ــاب «مــرسور بارزان ــل موقعیــت جن ــه دلی ب

ــد. ــی کن ــدا م ــم کردســتان پی ــان، در اقلی ــی از جه ــه ای ــی در گوش عمل

امــا « مــرسور بارزانــی» رئیــس دولــت اقلیــم کردســتان اســت. بــه عنــوان رئیــس 
ــی  ــا مجان ــای دنی ــچ ج ــل در هی ــوزش و تحصی ــه «آم ــ اینک ــت گف ــک دول ی
ــا و  ــه ه ــک هزین ــع کم ــد، قط ــی کن ــدا م ــی پی ــی و عمل ــار قانون ــت»، ب نیس
ــرای قطــع  امکانــات آمــوزش مجــاز مــی شــود و عمــال نشــان دادن چــراغ ســبز ب
ــودکان و  ــدی از ک ــش ج ــردن بخ ــروم ک ــی و مح ــه تحصیل ــک هزین ــام کم
جوانــان از تحصیــل بــه حســاب مــی آیــد. شــاید تصــور اینکــه در دنیــای امــروز 
رئیــس دولتــی بــا ایــن درجــه از عقــب ماندگــی و بــی مســئولیتی وجــود داشــته 
ــت  ــک ناسیونالیس ــرات ی ــن تفک ــن عی ــا ای ــت. ام ــخت اس ــداری س ــد، مق باش
ــهای  ــگ و ارزش ــنت، فرهن ــه س ــه همیش ــی ک ــت. جنبش ــردی اش اس ــوع ک از ن
ایندگــی کــرده و همیشــه ســمبل عقــب ماندگــی در  پوســیده عهــد عتیــق را 
ــه  ــی اســت کــه نزدیــک ب همــه ســطوح آن اســت. مــرسور بارزانــی رئیــس دولت
ــی را  ــد و زندگ ــت میکن ــراق حاکمی ــتان در ع ــردم کردس ــر م ــت ب ــال اس ــی س س
اینــده و ســخنگوی جنبشــی  بــر مــردم آن ســیاه کــرده اســت. مــرسور بارزانــی 
ــاب رعیتــی زندگــی میکنــد. اقلیمــی کــه در نتیجــه  اســت کــه هنــوز در دوره ارب
سیاســتهای حاکمیــت ناسیونالیســتهای کــرد انباشــته از یــک نفــرت عمومــی از 
ن و چپاولگــران زندگــی وآزادی مــردم، شــده اســت. در زیر ســایه حکومت  حاکــ
ــت  ــاه و امنی ــت، رف ــربی از بهداش ــد. خ ــی کن ــداد م ــت بی ــر و فالک ــردی فق ک
ــده  ــل ش ــردم تبدی ــده م ــش داده ش ــه بخ ــدی ب ــم درآم ــکاری و ک ــت و بی نیس
ــه  ــت دادن هم ــی از دس ــه معن ــال ب ــردی عم ــاله ک ــی س ــت س ــت. حاکمی اس
ــی  ــه ای ــه بهان ــر دوره ب ــت. در ه ــوده اس ــردم ب ــی م ــی و رفاه ــات ابتدای امکان
دولــت آقــای بارزانــی از تعهــدات خــود نســبت بــه مــردم شــانه خالــی کــرده و 

ــرده اســت. ... صفحــه۳ ــل ک ــردم تحمی ــه م ــی را ب ــی جهنم ــال زندگ عم
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ــح  ــه توضی ــض را چگون ــن تناق ــد. ای ــدا میکن ــی اش ج ع ــی و اجت ــط طبیع او را از محی
ــد؟ میده

نطــور کــه در بنــد ۱۷ مشــخص  امــان کفــا در حقیقــت اینجــا تناقضــی موجــود نیســت. ه
عــی برخــوردار باشــد. حقــی  ــی اجت شــده اســت، هــر انســانی مــی بایســتی از حــق زندگ
ــم در هــر کشــوری  ــات حاک ــی، طبق ــی تاکنون ــع طبقات ــر اســت. در جوام ــه خدشــه ناپذی ک
عــی محــروم و از ســایر  بــه بهانــه ای، بخشــی از شــهروندان خــود را از حقــوق اجت
ــه حــد اعــالی خــود  ــه داری ایــن جــدا ســازی ب ــد. در نظــام رسمای شــهروندان جــدا کــرده ان
ــت و  ــه حاکمی ــرای ادام ــزاری ب ــه اب ــر، ب ــه کارگ ــه در طبق ــخصا تفرق ــت و مش ــیده اس رس
ــه داری  ــام رسمای ــدازی کل نظ ــران و بران ــوف کارگ ــادی در صف ــه اتح ــری از هرگون جلوگی
ــیت،  ــت، جنس ــب، ملی ــاس مذه ــر اس ــازی ب ــدا س ــدی و ج ــیم بن ــده اســت. تقس ــل ش تبدی
ــی  ــن زده م ــا دام ــا در رسارس دنی ــه مرتب ــت ک ــت اس ــن سیاس ــارز ای ــای ب ــه ه ون ــره از  غی
ــرتاق  ــای اف ــر مبن ــه ب ــردم در حکومــت شــورایی، در جامعــه ای کــه ن ــا حاکمیــت م شــود. ب
ــاد و  ــاس اتح ــر اس ــه ب ــردم، بلک ــت م ی ــر اک ــز ب ــی ناچی ــت اقلیت ل حاکمی ــ ــرای اع ب
ــی  ــض م ــی و تبعی ع ــوق اجت ــت از حق ــن محرومی ــت، ای ــه اس ــکل گرفت ــتگی ش همبس
ــون اساســی  ــد در قان ــه بای ــی اســت ک ــن اصل ــت ای ــن عل ــه همی ــد. ب ــوع باش بایســتی ممن

ــد. ــده باش ــن ش ــور تضمی کش

ــرشی  ــه ب ــه جامع ــران، بلک ــط در ای ــه فق ــه ن ــت ک ــته ای اس ــاس خواس ــر اس ــل ب ــن اص ای
ــد در اشــکال مختلــف آن، همــواره  ــوع تبعیــض و آپارتای ــه هــر ن ــارزه علی ــا مب همــه جــا ب
ــگ  ــان در میتین ــور زن ــازه حض ــدم اج ــه ع ــارزه علی ــه مب ون ــور  ــت. بط ــرده اس ــال ک دنب
ــروم  ــروز، مح ــتان ام ــدارس در افغانس ــور در م ــان در حض ــازه زن ــدم اج ــی، ع ــای انتخابات ه
ــی، و  ــای جنوب ــا آفریق ــکا ت ــتان از آمری ــفید پوس ــار س ــور در کن ــیاهان از حض ــردن س ک
ــرن گذشــته  ــن ق ــرض همی ــا در ع ــن خواســته را تنه ــر، ســابقه ای ــه هــای دیگ ون بســیاری 
ــدی و  ــه تقســیم بن ــت هرگون ــوق شــهروندی اعــالم ممنوعی ــد ۱۷ حق ــد. بن را نشــان میده
ن،  ــل ــیعه، مس ــا ش ــنت و ی ــل س ــب (اه ــام مذه ــت ن ــه، تح ــی از جامع ــت بخش محرومی
ــه قومیــت  ــق ب ــا تعل ــالت جنســی و سکســوآلیتی ی ای ــی، ...)، جنســیت (مــرد و زن)،  بهائ
ــر، از  ــه دیگ ــزار بهان ــزاران ه ــژاد و ه ــت و ن ــگ پوس ــرب، ...)، رن ــارس، ع ــرک، ف ــی (ت معین
حقــوق برابــر شــهروندی اســت. بــه ایــن ترتیــب اجــرای ایــن بنــد، خــود بخشــی از تضمیــن 
ــهروندان  ــه ش ــرای هم ــی ب ع ــی اجت ــد و رشط زندگ ــی قی ــق ب ــناخ ح ــمیت ش ــه رس و ب
ــر  ــته شــده اســت. فرات ــا گذاش ــر پ ــواره زی ــی کــه هم ــن تبــرصه ای اســت، حق ــدون کمرتی ب
نعــت از حضــور بخشــی از جامعــه در  اینکــه گنجانــدن آن در قانــون اساســی، هرگونــه م

ــد. امــری کــه نشــان  ــی، و در واقــع جــرم، اعــالم میکن ــر قانون عــی را غی ــط هــای اجت محی
ــد. ــی ده ــان م ــنی نش ــه روش ــه را ب ــوغ جامع از بل

بنــد دیگــر در رابطــه بــا زنــدان و زندانــی، مشــخصا مربــوط بــه جرائــم و کســی اســت کــه 
ــره  ــه ای کنگ ــول پای ــل در اص ــه تفصی ــز ب ــئله نی ــن مس ــد. ای ــده باش ــب ش ــی را مرتک جرم
ــتقالل  ــوراها، اس ــره ش ــه کنگ ــرد ک ــد ک ــتی تاکی ــدا بایس ــت. ابت ــده اس ــوظ ش ــوراها، ملح ش
کامــل و جامــع قــوه قضائیــه را برســمیت شــناخته و برخــالف حکومــت هــای فعلــی، مانــع 
ــا  ــود. بن ــود میش ــد خ ــربد مقاص ــرای پیش ــم را ب ــت حاک ــط دول ــوه توس ــن ق ــتفاده از ای اس
ــری  ــا برت ــاوت و ی ــت متف ــی در موقعی ــام و مســئولی، از نظــر قانون ــچ مق ــد ۲۶، هی ــه بن ب
ــر قانــون  ــدارد و همچــون دیگــر شــهروندان، در براب ــه دیگــر آحــاد جامعــه قــرار ن نســبت ب
برابــر و یکســان هســتند. عــالوه بــر ایــن، در جامعــه ای کــه مــردم بــر مــردم حکومــت مــی 
ــا شــکنجه و  ــات شــود و دوم ــر اینکــه خــالف آن اثب ــت اســت، مگ ــر برائ ــد، اوال اصــل ب کنن
ــه ای صــوری، بلکــه در عمــل  ــه گون ــه ب حبــس ابــد و دیگــر مجــازات هــای غیــر انســانی، ن

ــوع اســت. ــا، ممن و قانون

در چنیــن رشایطــی، هــر شــهروندی کــه پــس از پروســه شــفاف و قانونــی قضــاوت، محکــوم 
ــه  ــی، مواج ع ــوق اجت ــی از حق ــت از بخش ــازات، محرومی ــا مج ــل ب ــود، مس ــناخته ش ش
خواهــد شــد، امــا اینجــا هــم، بــر خــالف دیگــر حکومــت هــا، مجــازات هــای غیــر انســانی، 
ــه جســم مجــرم، نظیــر شــکنجه، اعــدام و یــا حبــس ابــد، ممنــوع اســت.  هرگونــه تعــرض ب
ــرای حفاظــت از  ــه ب ــه جامع ــی اســت ک ــی از امکانات ــط یک ــه فق ــا راه، بلک ــه تنه ــدان، ن زن
عــی  ــوغ اجت ــربد. ایــن خــود بیانگــر خودآگاهــی و بل ــه آن دســت می خــود و شــهروندان ب
ــن  ــ بهرتی ــه «درس عــربت» دادن، بلکــه یاف ــش از مجــازات ن ــه هدف ــی اســت ک در حکومت
ــه همیــن ترتیــب، مــی  ــه جامعــه اســت. رشایــط زنــدان نیــز ب راه بــرای بازگشــت مجرمیــن ب
ن هرچــه رسیعــرت  ــن رشایــط ممکــن در جهــت تســحیل هــ ــا اســتفاده از بهرتی بایســتی ب

عــی باشــد. بازگشــ مجرمــان بــه محیــط اجت

ــالف  ــر خ ــا، ب ــنهادی م ــی پیش ــی اساس ــه قانون ــی ب ــی متک ــوراهای مردم ــت ش در حکوم
ــه تنهــا قضــاوت و مجــازات، بلکــه امکانــات و اداره  ــر مردمــی، ن امــی حکومــت هــای غی
ــردم  ــوراهای م ــه و ش ــط جامع ــیدگی توس ــی و رس ــل بررس ــفاف و قاب ــز، ش ــا نی ــدان ه زن
ــع از هرگونــه بــی حرمتــی و فشــارهای جســمی  ــن تضمینــی اســت کــه خــود مان اســت. ای
و روانــی بــه مجرمــان و زندانیــان را فراهــم مــی کنــد. بندهــای ۲۷ و ۲۸، بندهایــی مربــوط 
ــه حقــوق مجرمیــن و جهــت تضمیــن منصفانــه بــودن رســیدگی، محاکمــه و مجــازات، و  ب
همچنیــن رشایــط زنــدان و زندانــی، اســت. ایــن بندهــا، چنیــن تضمیــن را در قانــون اساســی 

کشــور مصــوب کــرده اســت.

دستمزد توافقی  هیاهوی 

ــا  ــر رس ت ــرف دیگ ــاب از ط ــه حس ــرف و تصفی ــک ط ــد از ی ــه؛ زد و بن ــرتها و توطئ گانگس
ــوای حاشــیه خصوصــی  ــای رس ــه اســت. زد و بنده ــرا گرفت ــون کار را ف ــازار کار و قان ــای ب پ
ــای  ــگاه ه ــادی بن ــا، ای ــر بازرســی وزارت کار ، شــهرداری ه ــار دوای ــالت خونب ــازیها، معام س
نی و جهنــم دره عفونــی کمیتــه امــام  کاریابــی وابســته بــه وزارت کار، کارتــل هــای ســاخت
ــالت  ــر، معام ــه کارگ ــت خان ــر دس ــای زی ــی ه ــتگاه تعاون ــتی، دم و دس ــازمان بهزیس و س
ــاه، ... تنهــا رس فصــل هــای شــناخته شــده از چــرک و  ــنه هــای بانــک رف قــرض الحس
ــای  ــد. رسنوشــت صندوقه ــر میمکن ــه کارگ ــه از خــون طبق ــهایی اســت ک ــت؛ از خفاش کثاف
ــان   یاتــی بــه کارفرمای بازنشســتگی بیمــه؛ ریخــت و پــاش بودجــه و انــواع سوبســیدهای مال
ــه  ــدن بلک ــه و مع ــط کارخان ــه فق ــا ن ــن زد وبنده ــت. در ای ــه اس ــث جداگان ــوز حدی هن
اساســا نیــروی کار اســت کــه معاملــه میشــود. دولــت بــا وزارتخانــه هــا، مجلــس بــا قوانین، 
ــه هــای تامیــن نیــروی کار ارزان  ــه کارگــر پای ــا زندانهــا و رسکــوب و خان دســتگاه قضایــی ب

ــد. ــکیل میدهن ــن زده را تش ــای نفری ــده ه ــرخ دن ــالی چ در الب
ــه دســتمزد پایــه مربــوط میشــود، منــت خانــه کارگــر بیجــا اســت. ترشیفــات  ــا آنجــا کــه ب ت
ــش بــی حقوقــی کارگــر در ایــران اســت کــه  ای ــن  ســاالنه « مذاکــرات دســتمزدها» بزرگرتی
اینــدگان مســتقیم خــود را نیافتــه اســت، تشــکل هــای آن از حملــه  هرگــز اجــازه انتخــاب 
ــات بــا توحش پاســخ  انــده اســت و ابــراز وجــود خواســت و اراده طبقــه در اعتصاب در امــان 
ــر خــط فقــر  ــا ســال اســت زی ــه» در رشایطــی کــه دهه ــای «دســتمزد پای ــه اســت. ادع گرفت
رقــم میخــورد، هیــچ گونــه تضمیــن اجرایــی بــرای آن منظــور نیســت، رگ و پــی آن بــر جــ 
و گدایــی و تــرس و انتخــاب میــان بــد و بدتــر اســتوار اســت، زیــادی بــر پیکــر خانــه کارگــر 

و ادعاهــای «جنــت مــکان» حــرضات زار میزنــد.

ــه  ــذر و خیری ــر در مــورد موسســات ن ــه کارگ ــایی اســت! خان اش
ــون  ــره خ ــن قط ــا آخری ــربد ت ــین در ن ــع آتش ــی، از مواض اصفهان
یایــد؛ در حالیکــه بدقــت مراقــب اســت در  کارگــران کوتــاه 
ــی  ــره چکان ــل قط ــک دوئ ــف از ی ــرتهای حری ــا گانگس ــه ب مقابل
ــه  ــی ب ــوا نفع ــن دع ــادا از ای ــه مب ــت ک ــب اس ــرود، مواظ ــر ن فرات
ــث منفــور  ــد، مقاصــد مثل نی کارگــران برســد. هــاج و واج می
ــه بجــا  ــه کارگــر قهرمــان صحن بجــای خــود، چطــور و از کجــا خان

ــک  ــره و تنب ــا دای ــتمزدها، ب ــاالنه دس ــرات س ــالح مذاک ــه اصط ــش ب ای ــا  ــت! آی ــده اس مان
ــات  ن خصوصی ــ ــا ه ــا ب ــه، و اتفاق ــک توطئ ــرت از ی ــزی کم ــران چی ــی کارگ ــدگان قالب این

ــت؟!   ــی» اس ــتمزدهای توافق «دس

ــر رس «دســتمزدهای توافقــی» تاکیــدی بــر آنســتکه خانــه کارگــر  هیاهــوی پــوچ  اینرتنتــی ب
ــران  ــی کارگ ــاله مبارزات ــورت مس ــزو ص ــه ج ــالمی رسمای ــد اس ــالمی و زوائ ــوراهای اس و ش
ــران  ــون کار در ای ــرت قان ــاله.  در شــهر ه ــه بخشــی از حــل مس ــد و ن ــاب بیاین ــد بحس بای
ــس،  از دار و  ــا مجل ــت ت ــه از دول ــه حاکم ــی طبق ــای مافیای ــان بانده ــد می ــه در زد و بن ک
ــا کارفرمایــان  همگــی بــه یکســان رشیــک هســتند، نبایــد فرصــت را   دســته خانــه کارگــر ت
ریــن و تقویــت حفــظ صــف مســتقل کارگــری از دســت داد.  از افشــای دشــمنان طبقــه و 
ــات  ــات و اعرتاض ــان  از دل مطالب ــری خودش ــون کارگ ــد قان ن ــب قدر ــران قط ــا دارد کارگ ج
ــانند. آن  ــند و بشناس ــران را بشناس ــه در ای ــکار رسمای ــگ جنایت ــد رنگارن ــه بان ــره علی روزم
روزی کــه کارگــر در ایــران روی پــای خــود بایســتد، بخواهــد  رسنوشــت خــود را رقــم بزنــد، 
ــن  ــردارد. ای ــو ب ــه جل ــدم ب ــک ق ــد ی یتوان ــود  ــون موج ــی قان ــت و بندگ ــی نکب ــا نف ــز ب ج

ــرا رســیده اســت.  روز مدتهاســت ف
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ــر مــ چنیــن زندگــی جهنمــی، قطــع کمــک هزینــه آمــوزش و پولــی کــردن تحصیــل، بــه  ب
معنــی تعرضــی آشــکار بــه همیــن ســطح از زندگــی مــردم اســت.

در دنیــای امــروز دربخــش اعظــم کشــورهای جهــان آمــوزش و پــرورش مجانی اســت و درهیچ 
ــا حتــی در عقــب مانــده تریــن و مســتبدترین کشــورها آمــوزش و تحصیــالت قبــل  جــای دنی
ــه  ــا عهــده دار مــی شــوند و هزین ــرا دولته ــن بودجــه آن ــی نیســت و تامی از دانشــگاهی پول
ــت. در  ــرشی اس ــه ب ــتاوردهای جامع ــی از دس ــگان یک ــل رای ــد. تحصی ــی کنن ــن م ــرا تامی آن
ــوان  ــگان را، بعن ــل رای ــری و سوسیالیســتی تحصی ــدرن جنبــش کارگ ــی و م کشــورهای اروپای
حقــوق ابتدایــی همــه شــهروندان و بویــژه کــودکان، بــه دولتهــای بورژوایــی تحمیــل کــرده. 
ــگان اســت کــه ظاهــرا  ــاری و رای در همیــن کشــور عــراق تــا همیــن االن، تحصیــل قانونــا اجب
ــه  ــتم رسمای ــن سیس ــم در همی ــای حاک ــت. نظامه ــرب اس ــی خ ــم از آن ب ــس اقلی ــاب رئی جن
ــد  ــرای بازتولی ــاز سیستمشــان ب ــه از رس انســان دوســتی اشــان بلکــه از رس نی داری معــارص ن
ــه هــای آن، روی آمــوزش و  ــدن چــرخ اقتصــاد  و تــداوم و محکــم کــردن پای نیــروی کار، گردان
نــی  پــرورش تاکیــد ویــژه ایــی دارنــد.  امــا اینکــه در گوشــه ایــی از همیــن کــره خاکــی، حاک
ــچ جــای نقشــه  ــی در هی ــل همگان ــن آمــوزش و تحصی ــط تضمی ــه فق ــه ن ــدا میشــوند ک پی
حاکمیتشــان نباشــد، بلکــه برنامــه قطــع کمــک هزینــه تحصیــل و پولــی کــردن آنــرا داشــته 
ــاند.  ــی رس ــا را  ــی آنه ــه بین ــی و کوت ــب ماندگ ــئولیتی، عق ــی مس ــز ب ــزی ج ــند، چی باش
ــی  ــه بین ــی و کوت ــب ماندگ ــن عق ــاد چنی ــم  ــردی اقلی ــت ک ــم دول ــی» حاک «مــرسور بارزان

اســت.
ــادادن و  ــد خــود، ن ــن خــود، دانشــجویان کردســتان و مــردم، را مانن ــی مخاطبی مــرسور بارزان
ــای  ــات و پیرشفته ــدن اطالع ــدل ش ــه رد و ب ــت. در دوره ای ک ــرده اس ــرض ک ــده ف ــب مان عق
ــت  ــر حاکمی ــی زی ــردم حت ــرق اســت، در دوره ای کــه م ــه رسعــت ب ــی و ... ب علمــی، مبارزات
ــط  ــه فق ــدن ن ــت متم ــروز برشی ــی ام ــتانداردهای زندگ ــا، از اس ــن نیروه ــده تری ــب مان عق
ــه آن اســت، فرمایشــات آقــای بارزانــی فقــط نشــانه  مطلــع اســت کــه خواهــان دســت یابــی ب
ــه  ــش کردای ــی و جنب ــی ایشــان و حــزب شــان اســت. مــرسور بارزان پوســیدگی، عقــب ماندگ
ــان  ــتان خواه ــردم کردس ــد و م ــی میکن ــطی زندگ ــرون وس ــق و ق ــد عتی ــوز در عه ــی هن ت

ــد. ــرشی ان ــای ب ــات و پیرشفته ــن امکان ــورداری از باالتری برخ
ــش در  ــن جنب ــدد ای ــم و احــزاب متع ــت اقلی ــه رهــربان دول ــل ناسیونالیســم کــرد، ک در مقاب
راس آن قــرار دارنــد، جامعــه مــدرن، متمــدن و امــروزی کردســتان قــرار دارد. جنبــش اعرتاضــی 
و مطالباتــی بخشــهای مختلــف مــردم بــه وســعت کردســتان در جریــان اســت و زمیــن را زیر 
ــرده اســت. سالهاســت اعرتاضــات وســیع در  ــردی داغ ک ن فاســد ناسیونالیســم ک ــ ــای حاک پ
ن اقلیــم کردســتان  شــهرهای مختلــف بــر علیــه فقــر، توحــش، چپــاول، فســاد و دزدی حاکــ
در جریــان اســت. سالهاســت دانشــجو و دانــش آمــوز و معلــم بــرای ادامــه تحصیــل و تامیــن 
ــردم  ــت م ــت. سالهاس ــده اس ان ــان  ــارزه برایش ــرتاض و مب ــز اع ــی ج ــش راه ــت خوی معیش
ــد و دیگــر  ــه ان ــردی رفت ن ک ــه مصــاف فقــر و فالکــت تحمیلــی از طــرف حاکــ کردســتان ب
ــودک از رس  ــر و ک ــوان و پی ــزاران ج ــاله ه ــر س ــد. ه ــی کنن ــل  ــود را تحم ــت موج وضعی
ــا برســند و در  ــا بــه کشــوری امــن در اروپ اســتیصال و نــداری بــه دریــا و جنگلهــا مــی زننــد ت
ری قربانــی مــی شــوند. مــردم در کردســتان بــه میــدان  ایــن مســیر روزانــه انســانهای بیشــ
ــای مــدرن  بــه چیــزی کمــرت از امکانــات و رفاهیــات دنیــای امــروز رضایت  آمــده انــد و در دنی
ن خواســت و مطالبــه و امکاناتــی را مــی خواهنــد کــه  ــی دهنــد. مــردم در کردســتان هــ
ــرد و  ــم ک ــی ناسیونالیس ــب ماندگ ــرا دارد. عق ــ آن ــق داش ــانی ح ــر انس ــدرن ه ــای م در دنی
ــری  ــوزنی تغیی ــی رسس ــه عموم ب ــت و مطال ــن خواس ــد در ای ــی توان ــط  ــه فق ــش آن ن جنب
ایجــاد کنــد، بلکــه نتیجــه اش تقابــل و صــف بنــدی رادیــکل و عمیــق جامعــه کردســتان در 
اینــده اش اســت. اعرتاضــات دانشــجویان در تقابــل بــا  مقابــل ناسیونالیســم کــرد و دولــت 
ــا ایــن خواســت،  قطــع کمــک هزینــه تحصیــل و جــواب فــوری جامعــه و همراهــی کــردن ب
ــان  ــم را نش ن اقلی ــ ــه حاک ــر علی ــردم ب ــق م ــرت عمی ــب و نف ــاع ملته ــی از اوض ــه ای گوش

مــی دهــد.
ــت در  ــه در راس حاکمی ــرد، ک ــم ک ــت ناسیونالیس ــت، ماهی ــال حاکمی ــی س ــه س ــک ب نزدی
ــی در  ــر کس ــروز دیگ ــت. ام ــرده اس ــن ک ــال روش ــت، کام ــه اس ــرار گرفت ــتان ق ــم کردس اقلی
ــت  ــزاب ناسیونالیس ــی اح ــده و ارتجاع ــب مان ــت عق ــه ماهی ــبت ب ــی نس ــتان توهم کردس
ــه  ــه ده ــدارد. س ــزاب را ن ــن اح ــدن از ای ــی و  ــوزنی آزادیخواه ــع رس س ــی توق ــدارد، کس ن
ــده تریــن ســنن و فرهنــگ ارتجاعــی و  حاکمیــت ایــن احــزاب امــری جــز بازتولیــد عقــب مان
تحمیــل آن بــه جامعــه نبــوده اســت. حاکمیــت کــردی در ایــن ســه دهــه بــه معنــی فالکــت 
و فقــر مطلــق و فســاد و چپــاول ثــروت و دارائیهــای جامعــه بــوده اســت. جنبــش اعرتاضــی 
ــام  ــه و  ــرار گرفت ــی ق ــاع تحمیل ــا اوض ــدی ب ــل و صفبن ــد در تقاب ــام ق ــا  ــان ام در جری
ودهــا و سیاســتهای حاکمیــت و فســاد و ناکارآمــدی آنــرا نشــانه رفتــه اســت. اعرتاضــات و 
تقابــل جامعــه دریچــه ایــی بــه تغییــرات بــزرگ و ریشــه ایــی در جامعــه را بــاز کــرده اســت. 
ناسیونالیســم کــرد در حــال تجربــه کــردن در هــم شکســ اســتخوانهایش زیــر چــرخ جامعه 
معــرتض و مــدرن کردســتان اســت. ایجــاد رفــاه و جامعــه ایــی آزاد بــدون عبــور از جنبــش و 
ــف،  ــان در شــهرهای مختل ــش در جری ــرف جنب ــردن آن از ط ــه ک ــتی و ل ــزاب ناسیونالیس اح
ــی توانــد بــه پیــروزی برســد. تصمیــم و اراده عمومــی رسنگونــی نظــام موجــود و حاکمیت 

ــردی اســت.    ــورژوا- ناسیونالیســت ک فاســد ب

درب قتلگاه 
باند زحمتكشان را 

بايد ِگل گرفت!
ــر از  ــت دو نف ــم بازداش ــهرعربت حک ــو حســینی، دادگاه ش ــواده آپ ــاری و ارصار خان ــا پافش ب
ــی  ــل آپــو هســتند، را صــادر کــرده اســت. عل ــه قت ــد زحمتکشــان، کــه متهــم ب مســئوالن بان
ســیف و حســین فرجــی (اردالن) مســئولین نظامــی و امنیتــی قتلــگاه زحمتکشــان هســتند 
کــه حکــم دســتگیری آنهــا از طــرف دادگاه صــادر شــده اســت. بر اســاس بررســی ها و شــواهد 
ــو  ــ آپ ــه کش ــدام ب ــه اق ــق برنام ــی و طب ــه قبل ــا نقش ــن ب ــت دادگاه قاتلی ــود در دس موج
ــش  ــا یکســال پی ــود و م ــدا روشــن و مســجل ب ن ابت ــه در هــ ــری ک ــد. ام ــرده ان حســینی ک

ــم. ــن رابطــه هشــدار داده بودی درهمی
ــا و ... در درون  ــه تروره ــدام ب ــا و اق ــه نیســت کردنه ــا و رسب مســئله خــود کشــی هــا، قتله
ــه قدمــت بانــد زحمتکشــان اســت. فقــط در دو ســال گذشــته ۱۶ بانــد زحمتکشــان امــری ب
نفــر در درون اردوگاه ایــن بانــد خودکشــی کــرده و یــا خودکشــی داده شــده انــد. مــا جامعــه 
ــن  ــرف ای ــا از ط ــا و تروره ــی ه ــا خودکش ــه ب ــف در رابط ــبتهای مختل ــتان را در مناس کردس
ــم. ــد تبهــکار را افشــا کــرده ای ــن بان ــم و سیاســتها و تحــرکات ای ــان گذاشــته ای ــد در جری بان
ــیها،  ــه خودکش ــئولیت کلی ــه مس ــت ک ــن اس ــینی، روش ــو حس ــس آپ ــدن کی ــن ش ــا روش ب
خودکشــی دادنهــا، قتلهــا و ترورهــا کــس یــا کســانی جــز رهــربی و مســئولین رده بــاالی ایــن 
ــرور، قتــل، رس بــه نیســت  ــه ت ــد باشــد. روشــن اســت ک ــی توان ــد تبهــکار، فــرد دیگــری  بان
ــه هــر فــرد یــا افــراد مخالف  ــد علی ــن بان کــردن و... سیاســت و نقشــه شــوم رهــربی تبهــکار ای
ــو حســینی تجربــه مهم و  مهتــدی و قــدرت بالمنــازع او در ایــن بانــد اســت. ارصار خانــواده آپ
درســی بــرای همــه خانــواده هایــی اســت کــه جگــر گوشــه هــا و فرزندانشــان را در ایــن بانــد 
ــواده هــا خواهــان روشــن شــدن چگونگــی  از دســت داده انــد و رضوری اســت کــه همــه خان

ــد زحمتکشــان باشــند. بــه قتــل رســیدن فرزندانشــان در درون بان
ــرور  ــد، ت ــن بان ــی ای ــن سیاس ــاندن مخالفی ــل رس ــه قت ــی و ب ــت آدمکش ــم، ظرفی تروریس
فعالیــن آزادیخــواه و کمونیســتها و ظرفیــت بــه رگبــار بســ هــر مخالــف ایــن بانــد دیگــر 
بــرای همــه روشــن اســت. دیگــر هیــچ شــخصیت و ســازمانی توهمــی نســبت بــه آزادیخــواه 
ــوان یــک نیــروی پارازیــت  ــدارد، برعکــس بــه عن ــارز بــودن ایــن بانــد مخــوف ن بــودن، بــه مب
ــا آزادیخواهــی،  ــت ب ــری جــز ضدی ــه و ام ــه وظیف ــکار ک ــدی تبه ــوان بان ــه عن و آدمکــش و ب
ــف نکــرده اســت. ــرای خــود تعری ــرور کمونیســتها ب ــرای ت ــن و اقــدام ب آشــوب و شــکار فعالی

ــد اقدامــات گســرتده  ــد دیگــر کافــی نیســت. بای ــن بان افشــاگری و روشــنگری از اقدامــات ای
ــد آزادیخواهــان و  ــرار داد. بای ــن در دســتور ق ــواده هــای مقتولی ــد خان ــق پیون ــری را از طری ت
ــه مســئله برخــورد  ــا حساســیت بیشــرتی ب شــخصیتهای خوشــنام و مســئول در کردســتان ب
ــرای منــزوی کــردن و جمــع  ــری ب ــد احــزاب مســئول و آزادیخــواه اقدامــات موثرت کننــد و بای

ــد. ــرار دهن ــد تبهــکار در دســتور خــود ق ــن بان کــردن کامــل بســاط ای
ــا اقدامــی مشــرتک درب قتلگاههــا ی ایــن جریــان را بــه گل گرفــت و تخته  ــد متحدانــه و ب بای
کــرد. نبایــد اجــازه داد یکبــار دیگــر خــون جــوان دیگــر در درون اردوگاه ایــن ســازمان مافیایی 
ــد و در راس همــه آنهــا « عبداللــه  بــه زمیــن ریختــه شــود. بایــد مســئولین رده بــاالی ایــن بان
ــه  ــات تبهکاران ــام اقدام ــرای  ــاند و ب ــه کش ــه محاکم ــی ب ــک دادگاه مردم ــدی» را در ی مهت

اشــان  دادگاهــی و مجــازات شــوند!

دفرت کردستان حزب حکمتیست خط رسمی
۲ دسامرب ۲۰۲۱
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دنبــال آن  بــه  ایــران و  بــاز شــاهد بحــران آب در  اخیــرا 
ــه  ــرد قهری ــط و عملک ــن رشای ــه ای ــردم ب ــیع م ــات وس اعرتاض

حاکمیــت در رسکــوب مــردم هســتیم.

ــا بحــران بــی آبــی و خشکســالی روبــرو اســت  جامعــه ایــران ب
ــن آب  ــش تامی ــم در بخ ــاورزی و ه ــش کش ــم در بخ ــه ه ک
ــه اســت  ــران را در برگرفت ــاط ای ــی نق ام ــا  ب ــل رشب  تقری قاب
و هــر روزه اعرتاضــات و مطالبــات اقشــار مختلــف مــردم 

ــه  ــی ک ــتند. حاکمیت ــرو هس ــت روب ــرف حاکمی ــاال از ط ــواب رسب ــا ج ــه ب ــاهدیم ک را ش
ــاران  ــا ب ــل آن را ب ــه و راه ح ــه انداخت ــاوراء -الطبيع ــان و م ــان خدای ــه دام ــالی را ب خشکس

ــد. ــواب میده ــردم ج ــمت م ــه س ــاچمه ب ــلیک س ــه و ش گلول
ــهروندان  ــد ش ــالش میکن ــد ت ــیع و هدفمن ــد وس ــا پروپاگان ــران ب ــت در ای ــتم حاکمی سیس
ــد منطقــی  ــک نتیجــه رون ــده و مهل ــن اوضــاع نگــران کنن ــه ای ــاع برســاند ک ــن اقن ــه ای را ب
ــت  ــط دس ــد فق ــدارد و بای ــورد ن ــن م ــی در ای ــالمی، گناه ــوری اس ــت و جمه ــت اس طبیع
ــا  ــام ت ــرا نظ ــه چ ــت ك ــوال اینس ــس س ــه اســت پ ــر اینگون ــد. اگ ــه درگاه خــدا ش ــا ب ــه دع ب
ــن  ــه ای ــردم معــرتض ب ــه جــان م ــه ب ــزار قهری ــا ماشــین کشــتار و اب ــان ب ــدان مســلح آقای دن

ــت؟ ــاده اس ــت افت وضعی
ــران خــوب واقــف هســتند کــه مســئول بــی آبــی و فالكــت گســرتده امــروز كســی  مــردم ای
یــا،  نگونــه كــه بــرای مــردم ســایر نقــاط دن جــز خــود جمهــوری اســالمی نیســت؛ درســت ه
روشــن و قابــل درک اســت کــه بحــران محیــط زیســت از خشکســالی تــا تغییــرات اقلیمــی، 
گرمایــش زمیــن، طوفانهــای شــن و بــاد و آب و آتــش، نتیجــه عملکــرد دولتهــای بورژوایــی 
حاکــم بــر کل دنیاســت. سیســتمی كــه منطــق ســودآوریش ریشــه در ســفره هــای آب زیــر 
ــر روزه  ــج و ه ــه تدری ــا دارد و ب ــا و کوهه ــه ه ــا و رودخان ــه ه ــا، دریاچ ــاالب ه ــی، ت زمین
ــع در  ــروز فجای ــان ب ــران اســت و در زم ــی در ای ــع طبیع ــیره جــان مناب ــدن ش ــال مکی در ح
ــود كننــد كــه كار طبیعــت  تالشــی مذبوحانــه مــی خواهنــد رو بــه جلــو  فــرار کننــد و وا
ــا گســتاخی  ــن نظــام ب ــر آنکــه طراحــان ای ــرتل نظــام شــان خــارج اســت. بدت اســت و از كن
بــات محــق مــردم بــا دســت آویــز قــراردادن واقعیــات، میفرماینــد  ــه مطال ــام  در جــواب ب
ــا ده ســال آینــده اوضــاع   ــاده باشــند و ت ــر آم ــط بســیار وخیــم ت ــرای رشای كــه مــردم بایــد ب
ــران آب رشب  ــی بح ــی و حت ــی آب ــران ب ــد و بح ــی میکن ــت را ط ــه وخام ــیرصعودی رو ب س
ــع مشــکل و مقــرص، اوضــاع  ــت و حکومــت عاجــز از رف ــروز خواهــد رف ــر ام ــا براب ــا دهه ت
جهانــی اســت. در ایــن شــکی نیســت کــه تــوان فنــاوری و تکنولوژیــک جمهــوری اســالمی 
ــی توانــد از زیــر  در ایــن زمینــه بســیار عقــب و ناکارآمــد اســت امــا بــا ایــن تئــوری هــم 
ــوژی الزم بــرای  بــاز مســئولیت قــرص در رفــت بلکــه بدتــر، در عــدم وجــود فنــاوری و تکنول
مقابلــه بــا خشکســالی و در حــوزه بحــران آب، حاکمیــت را در مقابــل خشــم عظیــم تــری 
ــن مهمــالت را از نظــام  حاکــم  ــران قــرار میدهــد. مــردم ای ــب مــردم و شــهروندان ای از جان
ــه انــد و میپرســند  ــی پذیرنــد. مــردم بــه درســت مســبب و خاطــی را نشــانه رفت بــر ایــران 
ــاوری  ــاد فن ــدت در ایج ــد م ــزی بلن ــه ری ــوان برنام ــتم ت ــن سیس ــه همی ــت ک ــه اس چگون
ــض و  ــوژی عری ــزات و تکنول ــرد و تجهی ــ و دور ب ــاره پی ــای ق ــک ه ــواع موش ــاخت ان س
ــرای  ــزات الزم ب ــه تجهی ــزی و تهی ــه ری ــوان برنام ــال ت ــرای مث ــا ب ــی را دارد، ی ــل نظام طوی
ــرای  ــک ب ــی و احــداث ۱۴۰۰ ســد آبــی مهل تخریــب بیــش از پنجــاه درصــد از اراضــی جنگل
ــه فنــاوری  ــا تــوان برنامــه ریــزی و تهی محیــط زیســت و شــیوه ســود بــردن از آنهــا را دارد، ی
ــر را دارد،  امــا نوبــت  ــته ای و هــزاران زرادخانــه دیگ و تکنولــوژی نیــروگاه هــای هس
ــه  ــردم  ك ــاه م ــات و رف ــه حی ــرای ادام ــوژی الزم ب ــزات و تکنول ــات و تجهی ــه امکان ــه تهی ب
میرســد، خزانــه شــان خالــی اســت، تکنولــوژی معیــوب دارنــد و دوجیــن شــلنگ تختــه مــی 

ــد. ــگ بكنن ــد و رن ــا گــول بزنن ــا آنه ــد کــه فقــط میتواننــد خودشــان را ب اندازن
بــات فروكوفتــه مــردم ایــران چیــزی جــز گســیل نیروهــای  تنهــا پاســخ ایــن نظــام بــه مطال
امنیتــی خــود، آنهــم نــه از رس قــدرت بلكــه از رس تــرس و هــراس از موجودیتــش در حملــه 
ــه  ــی ب ــی آب ــه معضــل ب ــز در جــواب ب ــار نی ــن ب ــه ای ــردم معــرتض نیســت؛ ک ــه صفــوف م ب

ــه و خــون پاشــید و در رفــت.  تحصــن كشــاورزان اصفهــان بــاران گلول
ــه خــرد جمعــی شــان جــواب روشــنی را  ــکا ب ــا ات ــه لــب رســیده و آگاه ب ــا مــردم جــان ب ام
ــاد میزننــد کــه جمهــوری  در مقابــل حاکمیــت گذاشــته انــد و بــا صــدای بلنــد و روشــن فری

اســالمی را مســبب هــر ســیه روزی کــه بــه جامعــه ایــران تحمیــل شــده اســت، میداننــد.
ــل  ــن را در مقاب ــام روش ــك پی ــان ی ــی ش ــرد جمع ــی و خ ــع عموم ــه مجام ــکا ب ــا ات ــردم ب م
ــد  ــی باش ــوراهای مردم ــردم و ش ــت م ــا دس ــر دنی ــه اگ ــد ک ــته ان ــه گذاش ــتم حاکم سیس
ــتگاه  ــوب و دس ــین رسک ــک و ماش ــب و موش ــاخت  ــه رصف س ــی ک ــای نجوم ــه ه هزین
ــاه و  ــت و رف ــاز برشی ــع نی ــت رف ــد را در جه ــد، تولی ــه میشــود را قطــع میکنن ــد خراف تولی

ت و امکانــات آن جامعــه را در  امنیــت شــهروندان هدایــت و مدیریــت خواهنــد کــرد. نعــ
ــاوری هــا و تکنولــوژی هائــی کــه آســایش و آینــده حیــات و رفــاه  راســتای ارتقــاء ســطح فن
برشیــت را تضمیــن میکنــد رصف خواهنــد کــرد و هــر سیســتم و ســاختاری را کــه رقابــت 
ــم  ــانده در ه ــیاهی کش ــی و س ــه تباه ــا را ب ی ــه دن ــرت ک ــود بیش ــرای س ــه ب ــن رسمای خونی
ــت زندگــی  ــا سیســتمی مــدرن و پیــرشو و سوسیالیســتی کــه متضمــن امنی میشــکنند و ب

ــد. ــن میکنن ــت جایگزی ــان اس ــان انس و ج
ن، بازنشســتگان و پرســتاران و  ــا کشــاورزان، معلــ فعالیــن و رهــربان مردمــی از کارگــران ت
ــه میــدان آمــده  ــوان، تربیــز و تهــران و .... بــا قــدرت ب ــا اصفهــان، ســنندج، مری ... از شــوش ت
ــر بهــرت از سیســتم پوســیده در  ــد و اعــالم میکننــد زندگــی و دنیــای خــود را هــزاران براب ان

حــال ریــزش جمهــوری اســالمی مــی تواننــد مدیریــت کننــد.
ن راه کار و آلرتناتیــوی اســت کــه جمهــوری اســالمی  خــرد جمعــی و شــوراهای مردمــی هــ
ــد  ــالم میکن ــت و اع ــده اس ــاز  فراخوان ــت س ــربدی رسنوش ــه ن ــران را ب ــم در ای ــه حاك و طبق
ــردم از الک دفاعــی  ــارزه م ــر مب ــی اســت. امــروز دیگ ــی نیســت بلکــه گرفتن کــه حــق دادن
ــوی یــك آرایــش تهاجمــی را  خــود بیــرون آمــده و در همبســتگی رسارسی بــا هــم رنــگ و ب
ــه خــود گرفتــه اســت. امــروز مــردم معــرتض در عرصــه عمــل میبیننــد کــه بدســت گرفــ  ب
ــه  ــی در رســیدن ب ــو کارا و نهائ ــا آلرتناتی ــی شــوراهای مردمــی تنه ــا برپای رسنوشــت خــود ب
رفــاه، امنیــت، آســایش و نجــات جــان شــهروندان از دســت بختــک ســیاه جمهــوری اســالمی 
ــود  ــت خ ــل و رغب ــه می ــه ب ــی ک ــت؛ حاکمیت ــی آن اس ــرون حکومت ــا ب ــداران درون ی و طرف
ــی،  ــوراهای مردم ــر ش ــرتده ت ــرت و گس ــه رسیع ــاد هرچ ــرود. ایج ــار ب ــه کن ــت ك ــرار نیس ق
ــو  ــی اســت، آلرتناتی ــط کنون ــردم در رشای ــش م ــن راه حــل و واکن ــی تری ــن و طبیع جدی تری
ــود  ــت خ ــه دس ــت ب ــ رسنوش ــار گرف ــرض و در اختی ــا تع ــار ت ل فش ــ ــه از اع ــه جانب هم
مــردم اســت. اگــر گلولــه و رسکــوب جــواب از رس اســتیصال حاکمیــت رسمایــه و جمهــوری 
ــکیل  ــردم  تش ــواب م ــت، ج ــه اس ــر در جامع ــه دیگ ــر مطالب ــا ه ــران آب ی ــه بح ــالمی ب اس
ــن  ــردن ای ــن ک ــه ک ــا ریش ــان ت ــاد ش ــی و اتح ــرد جمع ــه خ ــل ب ــا توس ــی ب ــوراهای مردم ش

ــیده اســت. سیســتم و نظــام پوس

بحران آب، باران گلوله
آسو فتوحى

گزارش يك آكسيون اعتراضى در لندن در 
اعتراض به بازداشت هاى اخير 

ــل کنســولگری جمهــوری اســالمی در  ــرب تجمعــی اعرتاضــی مقاب ــم آذر / ۲۸ نوام روز یکشــنبه هفت
عــی در  لنــدن برگــزار گردیــد. اعــرتاض بــه تهدیدهــا و بازداشــت هــای اخیــر فعالیــن کارگــری و اجت
ســالگرد خیــزش آبــان ۹۸،  روز جهانــی منــع خشــونت علیــه زنــان و همچنیــن دفــاع از اعرتاضــات 
ــد  ــدگان چن این ــا حضــور  ــن آکســیون اعرتاضــی بــود کــه ب ــردم اصفهــان و شــهرکرد مناســبت ای م
ــا  ــی و بخش ــعارههای انگلیس ــا ش ــدگان ب ــت کنن ــد. رشک ــزار گردی ــت برگ ــپ و کمونیس ــازمان چ س
فارســی بــا ایــن مضمــون هــا  «زندانــی سیاســی آزاد بایــد گــرد»، «احــکام و قوانیــن شــکنجه و اعــدام 
/ قتــل ملغــی بایــد گــردد»،  « گرامیداشــت جانباختــگان آبــان ۹۸ و ســایر اعرتاضــات در ایــران»، « 
دفــاع از اعرتاضــات اصفهــان و شــهرکُرد»،  «پایــان دادن بــه بــی حقوقــی زنــان»، « پایــان دادن بــه 
ــا  ــی جمهــوری اســالمی ب ــر مخالفیــن سیاســی « و در آخــر «رسنگون ــد و بازداشــت هــای اخی تهدی
اینــدگان  جمهــوری  همــه جنــاح هایــش و برقــراری حاکمیــت شــورایی»  پیــام خــود را بــه دفــرت و 
اســالمی در لنــدن رســاندند و تاکیــد کردنــد اینهــا خواســت و هــدف طبقــه کارگــر ایــران اســت کــه 
برایــش اعتصــاب میکنــد، خیابــان هــا را قُــرق میکنــد، ســازمان میدهــد و باالخــره انقــالب میکنــد و 
ــن شــکل ممکــن  ــه وحشــیانه تری ــد. شــ چهــل و ســه ســاله ب ــت شــورایی را برقــرار میکن حاکمی
رسکــوب میکنیــد امــا هیــچ وقــت نتوانســتید صــدای مــردم معــرتض کــه از ریشــه حاکمیــت تحمیلــی 
شــ را قبــول نکردنــد را خفــه کنیــد و همیــن صداهــا باالخــره شــ را بــه زیــر میکشــد. حارضیــن 
ــن، دســت  ــه فعالی عــی ب ــری و اجت ــش کارگ ــی از اعرتاضــات جنب یت ــا شــعارههای ح ــن ب همچنی
ــا دنــدان مســلح ســینه  انــدرکاران و همــه معرتضیــن کــه بــا شــهامت روبــروی نیروهــای امنیتــی ت
ســپر میکننــد، اعــالم کردنــد کــه مثــل همیشــه بــه اشــکال مختلــف بــا برگــزاری تجمعــات، ســمینارها 
و مهمــرت رســاندن صــدای اعــرتاض شــان بــه طبقــه کارگــر  ســازمان هــای حقــوق بــرشی و فعالیــن 
ــد و   یــت بــی دریــغ میکنن ــا ح عــی کشــورهای مختلــف، از آنه جنبــش هــای آزادیخواهانــه اجت
صــدای آنهــا در خــارج کشــور هســتند. در تجمــع امــروز یکــی از معرتضیــن شــجاع بــا تخــم مــرغ 
بــه در و دیــوار و پنجــره هــای کنســولگری حملــه بــرد و بــه ایــن شــکل نفــرت و خشــم خــود را رو 
ــرای  ــن تجمــع ب ــی از ای ــه جــالدان جمهــوری اســالمی نشــان داد. از طــرف رفقــای حــزب ویدئوی ب
ــود. از  ــران اینرتنشــنال ارســال شــد کــه در بخــش خــرب یکشــنبه عــرص منتــرش شــده ب ــون ای تلویزی
طــرف رفقــای حــزب ویدئویــی از ایــن تجمــع بــرای تلویزیــون ایــران اینرتنشــنال ارســال شــد کــه در 
بخــش خــرب یکشــنبه عــرص پخــش شــده بــود. تشــکیالت لنــدن حــزب حکمتیســت (خــط رســمی) 
در ادامــه تالشــهای پیگیرانــه خــود بعنــوان یــک پــای اصلــی فعالیــت هــا در لنــدن، بــرای رســاندن 
ــر جمهــوری  ــه دفات عــی و همچنیــن فشــار ب ــارزات طبقــه کارگــر و جنبــش هــای اجت صــدای مب
اســالمی در لنــدن بــرای آزادی فعالیــن کارگــری و ســایر زندانیــان سیاســی، بــه فعالیــت هــای خــودش 
در اشــکال مختلــف تــا رسنگونــی جمهــوری اســالمی و برقــراری حاکمیــت شــورایی ادامــه میدهد.مــا 
اینــدگان ســازمان هــا کــه در ایــن رشایــط ســخت خودشــان را بــه تجمــع  ضمــن قدردانــی از رفقــا و 
رســاندند، ایرانیــان آزادیخــواه، برابــری طلــب، مدافعیــن طبقــه کارگــر و ســازمان هــای چــپ و حامــی 

یــت از اعرتاضــات در ایــران فــرا میخوانیــم. کارگــر را بــه همراهــی بیشــرت بــرای ح

خط رسمی تشکیالت لندن حزب حکمتیست 
هفتم آذر ۱۴۰۰ برابر با ۲۸ نوامرب ۲۰۲۱



معرفى دبير دفتر كردستان

ــه دلیــل درگیــر بــودن در عرصــه  بــه دنبــال انــرصاف رفیــق محمــد راســتی از دبیــری دفــرت کردســتان، ب
ــر دفــرت  ــوان دبی ــه رهــربی حــزب رفیــق ســهند حســینی را بعن ــای حزبــی، کمیت هــای دیگــر فعالیته

کردســتان تعییــن کــرد. 

ــرای او در  ــتان، ب ــرت کردس ــتی در دف ــد راس ــق محم ت رفی ــ ــی از زح ــن قدردان ــربی ضم ــه ره کمیت
ــد. ــت میکن ــی آرزوی موفقی ــای آت فعالیته

ــدی  ــت و رسبلن ــود آرزوی موفقی ــد خ ــت جدی ــینی در پس ــهند حس ــق س ــرای رفی ــربی ب ــه ره کمیت
ــد. میکن

خط رسمی کمیته رهربی حزب حکمتیست 
۱ دسامرب ۲۰۲۱

قدردانى از رفيق محمد راستى

در آخریــن جلســه مــاه جــاری دفــرت کردســتان، رفیــق محمــد راســتی بــه دلیــل درگیــر بــودن در عرصه 
هــای دیگــر فعالیتهــای حزبــی، از دبیــری دفــرت کردســتان انــرصاف داد. در ایــن رابطــه، دفــرت کردســتان 
ت و تــالش هــای رفیــق محمــد راســتی در دوره دبیــری دفــرت کردســتان  الزم دانســت در پیامــی از زحــ

قدردانــی کــرده و آن را ارج نهــد.

ــام قــد تحــزب  اینــده  بــرای مــا اعضــا دفــرت کردســتان، رفیــق محمــد راســتی  شــخصیتی اســت  کــه 
و اولویــت هــای حزبــی  بــه عنــوان یــک اصــل خدشــه ناپذیــر میباشــد. جایــگاه رفیــق محمــد راســتی 
بــه عنــوان یکــی از خوشــنام تریــن چهرهــای سیاســی کردســتان  در امــر ســازماندهی و مبــارزه حزبــی 
ــن  ــی تری ــی از وحش ــی یک ــر رسنگون ــرای ام ــر، ب ــای آزاد و براب ــک دنی ــه ی ــیدن ب ــق بخش ــرای تحق ب

حکومتهــای جهــان و برافراشــ پرچــم حکومــت کارگــری، بــر هیچکــس پوشــیده نیســت.

ــا در ایــن دوره بلکــه  ــه تنه ــی ن ــارغ از هــر پســت و عنوان ــق محمــد راســتی ف ــی شــک حضــور رفی ب
ــدن  ــرت ش ــه محکم ــای هرچ ــنگ بن ــتان، س ــرت کردس ــت دف ــش رو کار و فعالی ــر پی ــای دیگ در دوره ه

ــد. ــک رضورت میدان ــوان ی ــه عن ــتان را ب ــا در کردس ــاری م ــارزات ج مب

ــاری  ــار خــود را افتخ ــد راســتی در کن ــق محم ــنام رفی ــ شــخصیت خوش ــتان حــزب، داش ــرت کردس دف
ــار حــزب  ــام گوشــه و کن ــوان در  ــد. قامــت بلنــد سیاســی رفیــق محمــد راســتی  را میت ــزرگ میدان ب
ــار خــود خواهــد  ــق محمــد راســتی را در کن ــان رفی ن همچن ــ ــی گ ــرت کردســتان ب ــرد. دف مشــاهده ک
داشــت و بــه عنــوان یکــی از اعضــای برجســته ایــن دفــرت از توانایــی هــا و تجربیــات  پربــار ایــن رفیــق 

ــام عرصــه هــای فعالیــت خــود بهــره خواهــد جســت.  در 

خط رسمی دفرت کردستان حزب حکمتیست 
۱ دسامرب ٢٠٢١


