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زنده باد  ۸مارس روز
کیفرخواست زنان علیه
وضع موجود
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ی
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سعید یگانه

جنگ امپریالیستها در اکراین و دمیدن درآتش اینن
جنگ ازهمه سو بیشترین حجم اخبار و تنبنغنین نا
میدیایی را به خود اختصاص داده .به نظر میرسند ۸
مارس روز جهانی زن بنوعی در سایه این وضعیت بنه
محاق رفته است .ظاهرا دیگر کسی عطف توجهی بنه
 ۸مارس و روز اعالم کیفرخواست زنان به نابرابری به
خشونت به قتل و کشتار زنان بنه جنننگ افنروزی
سرمایه داری و دول ذینفع درجنگ نشان نمیدهد ،یا
حداقل این روز و این مناسبت در صدر اخنبنار قنرار
ندارد .سرمایه داران و دول دست نشاننده سنرمناینه
داری به بهانه دفاع از " دمکراسی و حفظ تنمنامنینت
ارضی" کشور اکراین جنگی را شروع و دامن میزننند
که تنها قربانیانش مردم عادی و غیر ذینفع در اینن
جنگ و عواقب آن هستند .ژنرال ها نقشه میریزند و
سربازان کشته میشوند و خانه به وینراننه تنبندینل
میشود .در این جنگ و در همه جنگها

مضحکه نماز میت مردان بر مزار شینار
شوبو مرادی
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اعالمیه حزب حکمتیست
بیران و د گ د انرایب
نا گران عییه د گ امنریاجیسیی بناریرید!
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صفحه ٠٠

صفیه 2
بیشتر از هر کسی زنان قربانیان اصغی و اولنینه
این جنایت و وحشیگری سناخنتنه قندرتنهنای
افسارگسیخته جهانی هستند .زنانی کنه منورد
خشونت و تجاوز قرارمیگیرند ،زنانی که خاننه و
زندگی و فرزندان و همسرانشان را در جننگ از
دست میدهند و زنانی که زیر فشار ویراننی و
فروپاشی زندگی در خاتمه جنگ کمرشان خنم
میشود .زنانی که در این جننگنهنای وینراننگنر
سرپرستی خانواده و کودکان به عهده آنان میفتد
و به تنهایی باید چرخ زندگی را با همه مرارتها و
نامالیما بچرخانند .زنانی که نه در جنگ و ننه
در صغح از آنچه که باید برخوردارباشند ،نیستند
و بهره ای از آنچه که باید دارا باشند ،ندارد.
سرمایه داری در طول حیا خود چه با جننگ
افروزی و چه در“ صغح و دمکراسی“ ساخنتنه و
پرداخته مورد ادعایش بنا به نیاز و منافع خنود
آنجا که الزم دیده از نیروی کار و توان زنان در
همه زمینه ها استفاده کرده .بعنوان نیروی کنار
ارزان ،بعنوان نیروی پشت جبهنه جنننگ هنا
بعنوان مسئول تربیت و بارآوری ننینروی کنار
جدید در بازار کار و بعنوان کارگر بی جنینره و
مواجب در جهت رشد و توسعه سرمایه داری و
سود اندوزی افسارگسیخته در همه عرصنه هنا.
سرمایه داری و مناسبا سود محور آنجا که پای
حقوق زنان در میان است از هر ترفنندی بنرای
شانه خالی کردن از زیر جواب دادن بنه اینن
خواسته ها استفاده میکند و آنجا کنه تنامنینن
منافع سرمایه در میان اسنت از هنرامنکنان و
موقعیتی بهره میجوید تا هر موجود زنده ای را
درگیر تامین این منافع بکند .تا یک ماه پنینش
پاندمی کرونا در راس اخبار قرار داشنت و هنر
پدیده و بحثی در سایه کرونا قرار داشنت ،بنه
ناگهان کرونا محو شده و اثری از این پنانندمنی
مرگبار در اخبار و میدیای اجنتنمناعنی دینده
نمیشود.
امروز در آستانه یک هشت مارس دیگر ،جنهنان
هنوز تا برابری بین زن و مرد فاصغه بسیار زیادی
دارد .شکافی که هیچ جنگ افنروزی و هنینچ
پاندمی نمیتواند آن را پر کند .نابرابری و ستنم

اکترب
بر زنان یعنی نصف جمعیت دنیا را نمیشود بنا
هیچ جنگ افروزی و ویرانی سرپوش گذاشت و
از محوریت و مبرمیت آن کاست .به زیر کشیدن
آپارتاید جنسی ،در هم شکستن قوانینن اسنالم
سیاسی و سنتهای منردسناالراننه و بناورهنای
ارتجاعی ضد زن و فرهننگ پنوسنینده قنرون
وسطایی در کشورهای اسنالم زده هنننوز در
دستور کار ما زنان و مردان آزادیخواه و بنرابنری
طغب است .جنگ یا صغح ،صور مسغه برای ما
دنیایی فارغ از نابرابری فارغ از ستم و تبعیض و
عاری از هر گونه استثمار و بیحقوقی است .سال
گذشته با وجود پاندمی کرونا و منر و منینر
ناشی از آن ،حضور زنان و مردان آزادیخنواه در
کف خیابان های شهرهای بزر جهان مشهنود
بود .امسال هم عغنینرغنم جنننگ طنرفنهنای
امپریالیستی دراکراین و نقش نناتنو و دینگنر
کشورهای غربی در این جنگ و خونریزی حضور
زنان در اجتماعا  ۸مارس در اعنتنراب بنه
بیحقوقی زنان در اعتراب به قنتنل زننان در
اعتراب به جنگ افروزی در اعتنراب وعنغنینه
بیحقوقی گسترده زنان در کل دنیا بیش از هنر
زمانی الزم و ضروری است.
هشت مارس روز جهانی زن ،روز اعنتنراب بنه
نابرابری و تبعیض براساس جنسیت اسنت .روز
اعتراب زنان به بیحقوقی در همه عرصه هنای
اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی است ۸ .منارس
تاریخا روزی متعغق به جبهه چپ و سوسیالیسم
است .روزی که افق چپ و آزادیخواهی در مقابل
هر نوع تبعیض و بیحقوقی درپوشنش حنقنینر
فرهنگ و سنت خودی و تعغق جن نرافنیناینی،
پرچم حقوق جهانشمول زن را برافراشتنه و از
برابری کامل و بیقید و شرط زنان در سنراسنر
جهان دفاع کنیم .جنگ ما با سنتهای ضد زن با
آپارتاید جنسی با نابرابری و با قوانین شریعت و
دین یک ماه پیش آغازنشده .حداقل در اینران
این جنگ از ۳۴سال پیش شروع شده و تا امروز
با هر افت و خیزی ادامه داشته .جنننگ منا از
سنگسار زنان از اسید پاشی های جنمنعنی از
بکارگیری تیزبر و از شکنجه و شالق در پای میز
تعزیر در زندان های جمهوری قتل و جننناینت

زندهبادهشتمارس


شما ه ٠٩٢
شروع شد و تا امروز
و با دیدن سنر بنی
جان مونا حیدری و
بدن سوخته دهنهنا
مونای دیگنر ادامنه
دارد .نه جنگ نه پاندمی و نه هیچ آتش افروزی
تحت هیچ نامی نمیتواند اینن منبنارزه را بنه
خاموشی بکشاند .این زخم ها آنقدر عنمنینق و
آنقدر دردناک هستند که جز با محو کنل اینن
سیستم نابرابر و خشکاندن ریشه این ستنم هنا
التیام نخواهند یافت.
در  ۸مارس امسال همصدا و هنمنرزم فنارغ از
تعغقا مرزی و ج رافیایی برای محو ستنم بنر
زنان برای برچیدن بساط جنگ و بیخانماننی و
رواج فاشیسم در سایه جنگ و پاشیدن خون بنر
زندگی و زیبایی ،به میدان بیاییم و از خنواسنت
برقراری یک دنیای آزاد و بنرابنر بنرای هنمنه
انسانهای این کره خاکی دفاع کنیم.
زمانیکه در هشتم مارس  ،۷۸۸۱زننان کنارگنر
کارگاههای پارچهبافی و لباس دوزی در نیویورک
آمریکا به خیابانها ریختند و خواهان افنزاینش
دستمزد ،کاهش ساعا کار و بهبنود شنراین
بسیار نامناسب کار شدند این تظاهرا با حمغنه
پغیس وضرب و شتم زنان برهم خورد .امنروز و
سالها بعد از آن روز نیروی متحد منا زننان و
مردان آزادیخواه میتواند مانع حمغه پغیس و هنر
نیروی سرکوبگری باشد که قصد منمناننعنت از
حضور ما در خیابانهای سنندج ،مریوان ،ب داد و
کابل تا تهران و سایر نقاط دنیا را داشته باشنند.
تجارب موفق گذشته را برای برگزاری  ۸منارس
روز جهانی زن به کمک بگیریم و اجازه ندهنینم
جنگ و جنگ افروزان فاتحین خیابان و خناننه
های مردم به تنگ آمده از فقر و نابرابری شوند.

***
ملکهعزتی
۴مارس۲۲۲۲
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صفیه 3

نه ،به جنگ

سرمایه داران!
همایون گدازگر
هیاهوی جنگی دشمنان بشریت خواب از چشنم
جهان ربوده است  .این بار اوکنراینن وحنمنغنه
ارتجاعی روسیه به آن  ،بهانه ادامه جنگی اسنت

که سالهاست بر سر تصاحب سود وسرمایه بیشتر،
توس قطب های رقیب جهان سرمایه داری در
جریان است  .نتیجه حال وآینده این جنگ فقن
مصیبت و تباهی زندگی امروز و نسغهای آینننده
است  .حمغه روسیه به اوکراین هیچ تنوجنینهنی
ندارد به غیر از رقابت و سودجویی قطنب هنای
وحشی سرمایه داری عصر حاضر  .در نتیجه اینن
جنگ که قربانیان آن مثل تمام موارد پنینشنینن

مردم بیدفاع و بی بیگناه هستند  ،ننه جنننگ
روسیه و اکراین بغکنه کشنمنکنش حناکنمنان
خونخواری است که گغوی بشریت را در چننگنال
خود می فشارند  .اینن گنوشنه ای از ینک
جنگبزرگتر است که همیشه وبه شنینوه هنای
مختغف در جریان است  .اوکراین ادامه عنراق و
سوریه و لیبی و یمن و اف انستان است .
ضعف آمریکا در سالهای اخیر و کاستن از قندر
قدرتی جهانی آن و شکست در اف انستان وسوریه
و عراق  ،بورژوازی روسیه را که بعد از فروپناشنی
اتحاد جماهیر شوروی دچار عقب نشینی و تحمل
تحقیر فراوان از طرف رقبای غربی شنده بنود ،
باردیگر وسوسه کرد تا برای احینای ابنرقندرتنی
سابق شوروی و سهم خواهی بیشتر در تقنسنینم
جهان وارد میدان شود  .بر خالف تبغی ا جعغی
طرفین جنگ  ،عغت واقعی جنگ نه پنینوسنتنن
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اوکراین به ناتو بغکه اهداف بزر تری اسنت کنه قبل از آن برای افکار عمومی جامعه غرب قنابنل
قطب های رقیب در ابعاد جهانی بنر سنر آننهنا تصور نبود .
سالهاست در حال رقابت وکشمکش هستند .

تاثیرا این روند جدا از آوارگی و کشتار مستقیم

جنگ اوکراین همچنین به دولت آمریکا که نقش مردم بیگناه  ،ترسیم آینده ای سخت ودشوار از
ابر قدرتی آن زیر سوال رفته بود این امکان را داد نظر اقتصادی و حمغه به معیشت مردم است  .در
که باردیگر غرب را زیر هژمونی خود به خ کند طول شاید سه روز همه حاکمان و قدرتهای غربی
و به صف متزلزل و نا همگنون اروپنا انسنجنام بر طبل آمادگی وتجهینز منغنینتناریسنم خنود
ببخشد  .اما تمام این کارها بنر منبنننای دروغ کوبیدند  .همگی رقم های سر سام آور بنودجنه
وریاکاری و با بر افراشتنن پنرچنم دمنکنراسنی های نظامی خود را به اطالع عموم رسنانندنند و
بورژوایی سرهم بندی شد  .دمکراسی ای که در پی ام دادند به سراغ جیب های آنها خواهند آمد .
گوشه وکنار جهان از خود فق خون وجننناینت عغنا اعالم کردند که گرانی و بیکاری و سنخنتنی
برجای گذاشته است و به حکم آن کره زمین در معیشت بزودی فرا خواهد رسید و به این صنور
جنگ و و یرانی و قحطی و گرسنگی دست وپنا بخشهای مهمی از جامعه را به کمک دسنتنگناه
تبغی اتی عظیم خود برای مدتی مسخ کردند  .به

میزند .

دمکراسی غرب درمد چند روز با تمام ابزارهای
شناخته شده و وارونه نشان دادن واقعیا

 ،بنا

شیطان سازی از طرف مقابل و دمیدن در شیپور
خطر جنگ جهانی سوم و ارعاب جامعه  ،با کمک
میدیا و ژورنالیسم خدمتکار  ،فضایی ایجاد کنرد

جای افزایش حقوق و ایجناد شن نل و اینجناد
پرورشگاه و مهد کودک و خانه سالمندان و پارک
تفریحی  ،اعالم کردند در ماهها وسالهای آینننده
صدها میغیارد یورو از دسترنج منردم را خنرج
زرادخانه و مسابقه تسغیحاتی خواهند کرد .

که تحمیل عقب گردی جدی را به عنوان راه حل به این ترتیب از هم اکنننون صنف بنازنندگنان
عادالنه و معقول این جنگ به بخش مهنمنی از وبرندگان این جنگ امپریالیستها قنابنل روینت
بشریت فروخت  .محاصره و تحرینم اقنتنصنادی است  .هربالیی سر مردم اوکراین بنینایند  ،بنا

روسیه که بخش قابل توجهی از خسارا آن از تضعیف موقعیت اقتصادی روسیه و تنحنرینم و
سفره مردم در غرب گرفته خواهد شد  ،بعنننوان گرسنگی دادن مردم آن  ،بازار های جدیدی برای
اقدامی دمکراتیک و بدیهی اعالم شد  .مسنابنقنه فروش نفت و گاز و کاالهای بسیاری برای قطنب
تحریم اقتصادی روسیه نه تنها از طرف دولتها و مقابل فراهم می شود  .صنعت نظامی می تنوانند
بنگاههای عظیم سرمایه داری  ،بغکه تا عنرصنه بیشتر سود انباشت کند و جامعه و مردمانش باید
هنر وسینما و ورزش و غیره بس پیدا کرد .
این مسابقه در عرصه کمک تسغیحاتی به اوکراین
و دمیدن بیشتر در آتش برکت جنگ برای آمریکا

وغرب چنان گسترشی پیدا کرد که تا ینک مناه

آزادی ،برابری ،حکومت کارگری

بیشتر کار کنند و کمتر دریافت کننند  .دینری
نخواهد پائید که تبغی ا پوچ خطر جنگ جهانی
سوم در بین مذاکرا وچانه زنی های قطب های

رقیب برای تقسیم غنائم جنگ بنه

صفیه ٧
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صفیه ٤

در مراسم های  8مارس،
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در مراسم های  ۸مارس ” به موجودیت حکومنت

به موجودیت حکومت اسالمی

اسالمی  ،نه ” باید گفت!

"نه" باید گفت!

اعتراضا کارگری و توده ای اجتماعی جاری در
سراسر ایران که بر اساس زمینه واقعی معضال و
ورشکسته شدن عمیق سنینسنتنم اقنتنصنادی،

بیشتر از  ۳دهه قبل ضد انقالب اسالمی در ایران اجتماعی خود ،با سر دادن شعار نه روسنری ننه
در تقابل با انقالب بر حق مردم که بخاطر زندگی توسری ،اعالن جنگ دادند .که نقطنه عنطنفنی
ای بهتر با تامین و تضمین حق و حقوق انسانی -اساسی در شکل گیری ” جننبنش آزادی زن-
اجتماعی شان بمیدان آمده بنودنند ،بنرای بنه جنبش دفاع از حقوق اجتماعی زن ” می باشد .از
شکست کشانیدن آن انقالب ،بر مبننای تنوهنم آن تاریخ بیشتر از ۳4سال می گذرد .عنینغنرغنم
جریانا سیاسی بورژوازی – پوپنولنینسنتنی و تمامی تالشهای ارتجاع حاکم برای نهادینه کردن
سنتهای توده ایستی به ” اسالم – مذهب انقالبی فرودستی زن از طریق ” محجبه ” کنردنشنان و
” همچنین عدم حزب سیاسی کمونینسنتنی – تصویب انواع قوانین ارتجاعی ،گسیل گغنه هنای
اجتماعی ،تحت عنوان نتایج انقالب  ، ۸۱به مردم اوباش اسالمی به معابر عمومی برای ایجاد فضای
در ایران حقنه گردید.

حکومتی که از همان اوان بنقندر

رعب و وحشت ،تهدید و سرکوب ،دسنتنگنینری،

خنزاننینده

شدنش ،برای تحمیل عقب مانده ترین سنتهنای
مذهبی .اسالمی اجتماعی بنوینژه بنر زننان و

زندانی و شکنجه کردن و ...در جهت منتنحنقنق
نمودن اهداف سیاسی -اجتماعنی اش .منوفنق
نشده است.

کودکان ” محجبه کردن و پوشش اسالمی ” کنه در طول این چند دهه کشمکشی جدی و واقعنی
سمبل و مارک فاشیستی اسنالمنی در جنهنت و عمغی مابین ” زنان .جنبش آزادی زن -جنبش
نهادینه کردن فرودستی زن منینبناشند ،چنون دفاع از حقوق اجتماعی زن ” و ارتجناع حناکنم
اساسی که پایه های موجودیتش را شکل میداد و بطور روزمره در جریان بوده و هم اکنننون ننینز
میدهد .گغه های حزب الغهنی بنا سنردمنداری جاری است .زنان به سیاستهنا و اعنمنال ضند

رهبران کنونی اصالح طغبان ،تحت لوای شعار ” انسانی .ضد زن و تبعیض آمیزجنسیتی اش .ننه
یا روسری یا توسری  ،برای متحقق نمودن فتوای گفته و عمال بشکست کشاندیده اند .پیام عمغنی
خمینی” به خیابانها و معابر اصغی شهرها سرازیر قاطع و بدون اما و اگرش ،عغیه کل منوجنودینت
شده به ضرب و شتم زنان پرداختند .و با پونیس رژیم اسالمی -سرنگونی حکومت اسالمی اسنت.
حجاب را به پیشانی زنان نصب میکردند .قاطعانه که در اعتراضا اجتماعی دی  69و آبان  6۸و
گام برداشت و از هیچگونه تالش و سرکوبنگنری مخالفت و تقابل روزمره زنان که بیان ننوعنی از
ابراز نارضایتی شان در ایران می باشد ،تاکنیندی

ای تا کنون ،دریغ نکرده است.
روز  ۷۱اسفند  ۷۴۸۱زنان مبارز و آزادیخواه طی
برگزاری آکسیون و راهپیمائی گسترده به رژینم
اسالمی در دفاع از حنق و حنقنوق انسناننی-

است اساسی و عمغی بر سرننگنوننی حنکنومنت

اسالمی که کل دست اندرکاران حاکم و اعوان و
انصار و مدافعینش آنرا گرفته اند!

سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی است .که در وجود ”
تحمیل زندگی  ۱7درصد جمعیت زیر خ فنقنر

مطغق ،میغیونها میغیون جوان بیکار تنحنصنینل
کرده ،میغیونها کارگر بیکار ،معتاد ،کودکان کار و
خیابانی و رشد و گسترش حاشیه نشینی -عمنال
گرسنگی دادن به اکثریت منردم در اینران ”
همچنان پا برجا و دارد زبانه می کشد .پایه هنای
حکومت اسالمی را بغرزه در آورده است .هیچ راه
حغی بجز سرنگون شدنش ،ندارد .روز  ۸منارس
امسال میتواند نقطه عطفی اساسی و تاریخی در

تاکید بر این روند در جهنت گسنتنرش بنطنور
سازمانیافته و هدفمند در پروسه سرنگونی رژینم
اسالمی سرمایه داران باشد.
الزم است ازهم اکنون فعالین جنبش آزادی زن-
مدافعین حنقنوق زن و رهنبنران جنننبنش
آزدادیخواهی و برابری طغبی -در هماهنگنی بنا
همدیگرو در همبستگی اجتماعی ،تدارک سیاسی
 عمغی با برنامه ریزی و سازماندهی دقنینق راکرده و مراسما هر چه باشکوهتری را به نسبت
سالهای گذشته به هر شیوه ممکن برگزار کنرد.
بروشورهای وسیع و باندرولها ئی را تهیه کرد و به
تمامی قوانین ارتجاعی و تبعیض آمیز و عنقنب
مانده ضد زن و فرهنگ و سنت اجتماعی بنوینژه
مرد ساالری و ناموس پرستی ،در تمامی شئونا
زندگی زنان از لحاظ سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی که توس حکومت اسالمی در اینران
نهادینه شده است – .نه -بگویند .قطعنامه صنادر
کرده و بر حق و حنقنوق انسناننی-

مرگ بر حکومت ضد زن

صفحە ٥
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اجتماعی و برابر خود با مردان ،در تمامی شئونا
زندگی پافشاری کنند .فرهنگ و سنننت عنقنب
مانده اجتماعی مرد ساالری و ناموس پرستنی را
به چالش بکشند .و رسما و عمال خواهنان لن نو
تمامی قوانین تبعیض آمیز بشوند!
در کردستان چه کارهایی مى توان کرد؟
جنبش آزادیخواهی و برابری طغبی درجامعه
ایران و کردستان جنبشی زنده ،بالقوه و تا حدی

را بشیوه ممکن ،کرده اند.

است .و این چالشی بسیار جدی در ابعا اجتماعی
در تقابل رژیم اسالمی می باشد .به همین
خاطرتوس فعالین این جنبش در گرامیداشت
روز  ۸مارس همیشه مراسما و تجمعاتی بزر
در شهرهای ” تهران و سنندج و  ” ...برگزارشده
است .فعالین و رهبران این جنبش رابطه
ارگانیکی در کردستان و ابعاد سراسری با همدیگر
دارند زیرا موقعیت فرودستی که حکومت اسالمی
تالش کرده است بر زنان در ایران تحمیل کند،
در کردستان نیز وضع بر همین منوال بوده است.

مارس کل محال آذین بندی بشوند ساکنین

ببند و احضار فعالین را در پیش خواهد ،گرفت.
باید آنرا بطور هدفمند و با برنامه ریزی دقیق به
بن بست کشاند .اگر فعالین جنبش آزادیخواهی و

رعایت فاصغه اجتماعی ،در همبستگی مراسم
گرامیداشت را برگزار کنند .که عمال برای
کردن سیاستهای رژیم اسالمی ،می باشد .و ....
زیرا برگزاری مراسم و تجمع ها در روز  ۸مارس

 -۷قبل ازهر چیزی با در نظر گرفتن سایه شوم
کرونا ویروس ،اساس را بر برگزاری مراسم بهر
شیوه ممکن باید گذاشت .در این جهت عمغکردن
چون شبکه ای بهم بافته در سراسر جامعه

کردستان ،برنامه ریزی و سازماندهی همه جانبه
نمود -4 .برای بشکست کشانیدن سیاستهای
سرکوبگران ،از تنگ نظری ،فرقه گرائی و بهانه
تراشی که مانع تجمع ها و مراسم های بزر

محال با ایجاد فضای شاد ،پخش شیرنی با

نیروهای سرکوبگر رژیم ،غیر قابل کنترل و خنثی

برابری طغبی زنان

اسالمی در تمامی طول حاکمیتش تالش نموده

کشمکش چندین دهه تاکنون رژیم موفق نشده

شهرها ” نیز تمرکز و سازماندهی کرد .در روز ۸

سیاست آفریدن فضای رعب و وحشت ،بگیر و

باشکوهی را برگزار کنند .الزم است:

را به زنان نهادینه کند .خوشبختانه در این

نظر گرفت .از هم اکنون باید بر” محال مسکونی

اسالمی برای جغوگیری از برگزاری مراسم ها،

هم بالفعل و به نسبت فعال می باشد .حکومت

به آنان بقبوالند .بخصوص نگاه تحقیر آمیز جامعه

تجمع های گرامیداشت  ۸مارس باشد ،میتوان در

بطور حتم نهادهای امنیتی -انتظامی حکومت

در کردستان بخواهند مراسما و تجمع های

است به هر شیوه ممکن قوانین ارتجاعی خود را
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و

باشکوه می شوند ،دوری جویند و بعنوان روزی
جهانی زن بدان بنگرند .تا بتوانند با شرکت کردن
هر چه مردم بیشترمراسما و تجمعا
باشکوهتری را بهر شیوه ممکن و در اقصی نقاط

در شهرهای کردستان برگزار کنند .فضا سازی
نمود وجو و فضای گرامیداشت  ۸مارس روز

مستقیما حکومت اسالمی و سنت و فرهنگ
ارتجاعی را نشانه می گیرد و به چالش می کشد.
باید بدین شیوه به تمامی قوانین ضد انسانی و
فرهنگ و سنت عقب مانده اجتماعی ” و کل
موجودیت حکومت اسالمی ” نه ” گفت .عمال و

رسما خواهان ال اء تمامی آن قوانین گردید .بر
حق و حقوق انسانی -اجتماعی خود در تمامی
شئونا زندگی از لحاظ ” سیاسی ،اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی“ عمال پا فشاری نمود .نفس
و پیام چنین حرکت و عمغکردی ،عمال تاکید
است بر سرنگونی حکومت اسالمی!

***
اسماعیل ویسی

شاید بتوان تاکید کرد که برگزاری مراسما و

جهانی زن را مغموس و محسوس کرد -۴ .بنا بر

تجمعا در گرامیداشت  ۸مارس در جامعه

سوابق گذشته تالش نهادهای امنیتی در بگیر و

کردستان به سنتی اجتماعی مبدل شده است.

ببند و احضار” فعالین آزادیخواه و برابری طغب و esmail.waisi@gmail.com

فعالین این عرصه انسانها و شخصیتهای حقیقی

اجتماعی” در شهرهای کردستان ممکن است.

وحقوقی هستند .بطور حتم تاکنون در رابطه با

نمونه دستگیریهای حدودا  ۷67نفراز فعالین

گرامیداشت این روز چون سنت همیشگی سال

سیاسی -اجتماعی چندین هفته اخیربعنوان ”

های قبل ،با همدیگر تماس و هماهنگی ایجاد

ضربه پیشگیرانه ” ایجاد فضای رعب و وحشت و

کرده اند و بررسی چگونگی گرامیداشت این روز

فشار برای جغوگیری از برپائی و برگزاری مراسم و
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آزادی زن معیار آزادی جامعه است

اکترب

صفیه ٦

سرنگونی حکومت اسالمی

وسطایی قط و قتط سترنگونی یتم
استتیمی میااشتتد .اه میتتانار دیگتتری
برایمان باقی نمانده اسر.

در گرو چه چیزی است؟
ابراهیم باتمانی

حکومتتتر ستتترمایه دا ی استتتد و
سرنوبگر دمهتو ی استیمی لهتل و
سه سال اسر نه به عمتر ن گیتب رتود
ادامه میدهد .دجیل ماندنش د ا یکته
قد ت نه از سر حقانییش بیکه بتا زو
و سرنوب توانسیه رود ا بتر دامعته
هشیاد ولهتا مییونتی ایتران تیمیتل
ن تتد .د لتتول لهتتا دهتته حانمیتتر
استتیادادیش بتته دتتر ن ت و می تتر
اعتتتداخ مفتتتاجفیب سیاستتتی تاعیتتت
د سییی تیمیل نردن قتر و ینتر
بر زندگی مردخ به رتوو نتا گران
و زحمتتر نتتشان د سراستتر ایتتران
د گهتتای رانمتتان ستتوز و دزدیهتتای
نین وسازمان یا یته از لترس ستران
حکومر به رتوو شتفخ رام ته
ای و ستتتردا ان ستتتناه و نیروهتتتای
ام ییی هیچ نتا مباتیی بترای متردخ
سیم دیده دامعه انجاخ نداده اسر .
یکتتتی از سیاستتتیهای دیگتتتر یتتتم
دمهو ی اسیمی ایتب بتوده و هتسر
نه به دهانیان و مردخ ن دیده ایران
د اس همتته هنهتتا زنتتان بییقتتو
تیر سیم و تیقیرشده نشان بدهد نته
حکومتتر دمهتتو ی استتیمی ایتتران

شما ه 2٩٢

نا گران زحمر نش معیمتان شتجا
و سیم دیتده انتسانهای ازادیفتواه و
برابتتری لیت نمونیتتسیها و هتتاران
تتتشکل و نهادهتتای ادیمتتاعی دارتتل
ایتتران زنتتان دوانتتان و انتتسانهای
شرا یم د و تتش ه ازادی بنتا ریریتد.
دمهتتو ی استتیمی همتته ا ز هتتای
انتتسانی ا از متتا گر یتته استتر  .متتا
دیگرلتتتیری بتتترای از دستتتر دادن
ندا یم  .وقر ان سیده نه بتا ا اده
قوی ایتب حکومتر استد ا بته زیتر
بکشیم  .مردخ به پا ریرید ایتب یتم
دیکیتتتاتو دزد قاتتتتل استتتد و
د وغگتتو ا ستترنگون ن یتتم  .بتترای
ستترنگونی ایتتب یتتم پوستتیده و تتد
بتتشری رتتود ا د ستتطوح مفییتت
سازمان بدهید .

هدیه اجهی و متاداخ اجعمتر استر نته از
لرس ردا برای ب ده هتایش رستیاده
شتتتده استتتر .حکومتتتر استتتیمی د
تاییغات و پراتیک وانمود میک تد نته
هر نت بتا یتم دمهتو ی استیمی
مفاجفر ن د با قهر رتدا و وجتی قیته
مواده میشود .زیرا از دیدگاه مذهت
شیعه والیر قیه رسیاده و نمای تده
رتتدا میااشتتد  .لاتتن قتتانون شتتر و
شریعر ننک زده اسیخ باید متردخ و
مسیمانان بدون لون و لرا و مفاجفر
ایتتب امتتر مهتتم ا قاتتول ن تتد وهیت
نا رمانی وسر پیچی و کر نتردن بته
د سر یا غیط بودن والیر قیه انجاخ
نگتیرد  .زیترا ارونتدها لاتن ستتاجر
رودشان به نسی دتر رتدا دوابگتو
اعیرا ات برحن معیمان و ره گیتان
نیسی د.
د سراسر ایران به ما نشان میدهد نه
متتا د اتتش نمونیتتسم نتتا گری و د هنها با بر نامه یتری ود ستر نتردن
اس همه حرب حکمییسر از اوجیتب تشکل هتای سراستری بته ماتا زه بتا
وز بتته قتتد ت ستتیدن دمهتتو ی دشمب پرداریه اند .گا گران هفر تنه
اسیمی ایتران تتا بته امروزبته دامعته با اعیرا ات ل تدیب ستاجه و اتیتاد و
ایران تانید نرده ایم نه ایتب یتم قتتتد ت نمای تتتدگان واقعتتتی رتتتود
ها اسیمی قابل اصیح ناوده و نیسر توانتتتسی د تتتتا حتتتدود زیتتتادی بتتته
و االن هم دوبا ه تانید میک یم ت هتا رواستتیهای متتو د ننرشتتان برستت د .
اه پایتتان دادن بتته ایتتب همتته قتتر نا گران والد و نشاو زان اصتفهان
ینر نابتسامانی و ررا تات قترون بتتا اعتتیراه و هماتتسیگی
صفحه ٧
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توانتتتسی د وا د میتتتدان
شوند و به نا رما یتان
اسد شان ارطا ده تد و
نا رما یتان بتر رتیس
رواسر دوجر و رود د
مقابتتل نتتا گران مییتتد
تتوالد مجاتتو بتته انجتتاخ
دادن رواستتیه هایتتشان
شدند.
بازنشتتسیگان د سراستتر
نتتتشو مییدانتتته و بتتتا
قالعیتر بتترای بتته دستتر
او دن رواسیهایتتشان پتتا
به میدان گذاشتیه انتد و
ماا زه میک د .نا گران
شتتترنر نفتتتر د ستتتال
 99٩٩بتتا هتتم اه گتتی و
برنامتته یتتری دستتر از
نتتتا نتتتشیدند تتتتا بتتته
رواسیهایشان برس د.
د حال حا تربه دترات
مییوان گفر نه نتود د
صتتد متتردخ از دمهتتو ی
استتیمی عاتتو نتترده و
رواهان و ی سرنگونی
یتتم دمهتتو ی استتیمی
هسی د .ایب یتک واقعیتر
اسر تمامی سران استد
دمهو ی اسیمی ستناه
پاستتدا ان دزد و قاتتتل
نیروهتتتای الیعتتتاتی و

ام یتتیی نتتامی احتتساس
رطتتر نتترده انتتد .همتته
میدان د نه دشمب اصتیی
متتردخ ایتتران دمهتتو ی
استتیمی استتر .تتتا یتتم
دمهو ی اسیمی بتر ستر
نتتا باشتتد رتتاری از
ازادی تتتتتتتتتتتا ه
روشافیی و زندگی ه اخ
ودتتود نتتدا د  .تتتا ایتتب
یم سر نا باشد تاعی
لاقتتاتی و قتتر وز بتته
وز ا رایش می یابد. .تا
ایتتب یتتم ستترنا باشتتد
زنتتان ایتتران از تاعیتت
د تتسییی ستترنوب بتتی
حقوقی مطیتن و نتا ام تی
وحتتی و وانتتی نجتتات
پیتتدا نمیک تتد  .تتتا ایتتب
یم سرمایه سر نا باشد
راری از بودتود او دن
تتتشکیهای م یفت رتتود
نتتا گران و نمای تتدگان
نفواهتتد بتتود . .تتتا ایتتب
یم سر نا باشد راری
از حتتتتتتن و حقتتتتتتو
شتتتتتهروندی ودتتتتتود
ندا د .باید بترای راتمته
دادن بتته ایتتب و تتعیر
ناه جتتا و ستتیاهی وستتیم
لاقاتی نته یتم بترای
حفظ بقای رود و غا ت

ثروت و سامان باد او ده
ان ممیکتتتر د تمیتتتک
رتتتود د او ده استتتر
اهی بیابیم  .متا بایتسیی
وا د د گ نهایی با ایتب
حکومر استد بتشویم و
نا ایب یتم ا یکتسره
ن یم .
حرب نمونیسر نا گری
ایران حکمییسر با تمتاخ
توان و قتد ت بترای بته
زیتتر نتتشیدن دمهتتو ی
اسیمی همراه شما رواهد
بتتود و رواهتتد د گیتتد .
نتتتتتا گران زنتتتتتان و
میرومتتتان و انتتتسانهای
ازادیفتتتواه و شتتترا یم د
حرب حکمییسر ا از ان
رتتود بدانیتتد و بتته ایتتب
حرب میین بشوید.

شما ه 2٩٢
نه ،به جنگ
سرمایه داران!
هوا خواهد رفت .
اما بشریت برای نجا از دست این جننگ
های خانمانسوز و پایان دادن به نکبنت و

تحقیر موجود  ،هیچ چاره ای جنز ریشنه
کن کردن عغت اصغی
آن یعنی نظام سرمایه داری نندارد  .در
پیشاپیش این جوامع این کارگران ومنردم
زحمتکش هستند که می توانند وباید عغیه
سغطه برپادارندگان این نظم ضد حیا

زندگی بشر بپا خیزند  .رهایی انسان تنهنا
از این طریق میسر منی شنود وبنس .

تناقضا خردکننده طبقاتی  ،بشریت را از
گام گذاشتن در این راه برای نجا قطعنی
کل جامعه ناگزیز می کند .

ستترنگون بتتاد دمهتتو ی
همایون گدازگر
اسیمی

زنده بتاد ازادی برابتری  9٤اسف د 9٤٢٢
حکومر نا گری
 ٥ما س ٠٢٠٠

ابتتتتتتراهیم باتمانتتتتتتی
٢٥.٢9.٠٢٠٠

شوراهای محالت ایجاد باید گردد

و

وند

اکترب
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بیکاری درشهرهای کردستان نسبت به جمعینت
آن  ،دوبرابربیکاری درکشور است ،این بخشی از
آمار دولتی است .از نظرما روشن است که جامعه
کردستان بمانند همه جوامع طبقاتی ،نیروی کار
کارگردر بهترین حالت حتی زماننی کنه روننق
اقتصادی است ،اشت ال زایی فرآیند خوبی دارد،
استثمار می شود و از قبل کارو زحمت کارگنران
دولت و سرمایه داران فربه می شوند ،امنا بنرای

کارگران و زحمتکشان در کردستان که از اینن
حداقل امکانا نیزمحرومند ،بیکاری بیداد منی
کند و فقردامن اکثریت مردم را گنرفنتنه اسنت.
کردستان بنا به گفته مسئولین دولتی ،یکی از بی

بیکاری و فقردرکردستان  ،بافتهای
فرسوده و حاشیه نشینی مقصرکیست؟

بهره ترین استانها از لحاظ اشت الزایی و سرمناینه
گذاری ونبود واحدهای تولیدی و اشت الزا اسنت.
بیکاری و عدم تامین معیشت در سالهای گذشته
باعث مهاجر زیادی از زحمتکشان روستنا بنه
شهرها شده که به دلیل بیکاری و فقر به حاشینه
شهرها با کمترین امکانا زیستی و بنهنداشنتنی

سعید یگانە

رانده می شوند .بطور مثال شهرک نایسردر شهنر
سنندج با پانصد و پنجاه هزارننفنر جنمنعنینت،
97هزار نفررا با محرومیت از ابنتنداینی تنرینن
امکانا زیستی در خود جای داده است .

بیکاری و در نتیجه آن فقرو عدم تامین معیشنت جامعه کردستان به دلیل عدم مقبولیت جمهوری
یکی ازمشکال بزر

جامعه کردستان اسنت و اسالمی از روز اول حاکمیت سیاه و ننگیننش از

بعد از بیشتراز  ۳4سال از عمرننگین حنکنومنت جانب مردم ،سابقه مبارزاتی عغیه رژیم  ،سرکوب
جننمننهننور اسننالمننی مننعننضننل بننیننکنناری در و اختناق بیشتر بوده وغیرازستم و سرکوب مغنی،
کنارسایرمشکال اجتماعی کنه بنر سنرمنردم ستم اقتصادی نیزمضاف برآن زندگنی منردم را
آوارشده است نه تنها بهبودی حاصل نشده است بسیار سخت و دشوار کرده است .بی دلیل نیست
بغکه همواره زندگی بخش عمده جامعه ینعنننی که جمهوری اسالمی در طول سالهای گنذشنتنه
کارگران و زحمتکشان را به لب پرتگاه کشناننده جامعه کردستان را به پادگانی تبدیل کرده وزورو
است .روشن است که مشکل افزایش نرخ بیکاری ستم بر مردم و بخصوص اکثریت مردم کارگر و
و فقر فق مختص جامعه کردستان ننینسنت و زحمتکش همیشه وجود داشته و بنینشنتنرینن
اکثرمردم کارگر و زحمتکش در همه نقاط اینران اختناق را بر جامعه حاکم کرده اند .

بسیارروشن است که افزایش بیکاری فقربه دنبال
دارد .استیصال ،خودکشی ،اعنتنیناد و سناینر
آسیبهای اجتماعی ازعوارب جدی این منعنضنل
اجتماعی سیمای جامعه امروز در ایران است .در
کردستان در طول سالهای گذشته درشنهنرهنای
مرزی تعداد بسنینار زینادی از کنارگنران و
زحمتکشان و جوانان تحصینل کنرده بندلنینل
بیکاری به ش ل کولبری برای تهیه لقمنه نناننی
روی آورده اند و هرساعت و هر روززندگی آنان با
خطر مر

روبرو می شود .طبق آمارتنها در مناه

فوریه  ۷۱کولبرتوس نیروی سرکوبگر جمهنوری

با این مشکال روزانه روبرو هستنند  ،امنا در

صفحه ٩

زندهباد تشکیل شوراها

اکترب
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اسالمی در مناطق مرزی زخمی و یا جان خنود

طبق آمار دولت  ۸۷درصد ،یعنی تقریبا نصنف

جمهوری اسالمی به عنوان یک حکومت سرمایه

را از دست داده اند .همین چند روز قبل یکی از

مردم شهر سنندج دربافت هنای فنرسنوده و

داری و مذهبی است که مانع هر نوع بهنبنود و

کودکان کار به اسم پارسا نامدار  ۷۸سنالنه در

ومحال کهنه با وضعیت نابسامان در حناشنینه

ت یر در زندگی مردم است .رژیمی که سالهاست

شهر مریوان دریک تعمیر گاه اتومبیل خنود را

شهرها زندگی می کنند .بر اساس همین آماردر

مردم به مصاف آن رفته اند و دیگنر قنبنولنش

حغق آویز و به زندگی خود پایان داده اسنت و

شهر سنندج یک هزارو  96۱هنکنتنار بنافنت

ندارند .با یک نگاه میشود دید هنمنه اقشنار و

دهها و صدها مشکال و مصائب اجتماعی کنه

ناکارآمد وجود دارد که  ۴۸در صد مساحت شهر

طبقا در جامعنه از کنارگنران ،منعنغنمنان،

سهم اکثریت مردم کارگرو فقینر در جنامنعنه

سنندج را شامل می شود و جمعیتی قریب بنه

بازنشستگان وهمه آنهایی که درگنینر فنقنر و

کردستان است .اما مشکال تنها به این منوارد

 479هزار نفر یعنی تقریبا نصف جمعیت شنهنر

مشکال معیشتی هستند همواره برای بهبود و

ختم نمیشود ،در جوامعی که بیکاری و فقر بنه

سنندج در خود جای داده است .نگاهی به اینن

ت ییردراعتراب به وضع موجود حضنور دارنند.

وفور وجود دارد ،زنان بیشترین رنج را تحمل می

محال بطور مثال محغه عباس اباد که سنالنهنا

همه این فاکت ها نشان می دهند کنه راهنی

در

قبل از قیام مردم کارگر و فقیر در انجا سرپناهی

جزعبور از جمهوری اسالمی برای مردم بناقنی

شرای بحرانی و بیکاری زنان ابتدا بیکار و از کار

برای خود درست کرده بودند با همان موقعینت

مانده است  .مقصراصغی و دشمن اصغنی منردم

اخراج می شوند و اگرتبعیض جنسیتنی وخنود

فقیرانه و به همان حالت قبغی ،بدون امنکناننا

جمهوری اسالمی است که زندگی مردم را در

کشی و زن کشی به دلیل ناموس وشرف را بنه

ابتدایی زیستی برجاست و ت ییری درآن ایجناد

کردستان و همه جای اینران رابنا مشنکنال

ان اضافه کنید زندگی اکثر زنان تباه شده ویکی

نشده.

بنیادی روبروکرده اند.در نتینجنه حنل هنمنه

کنند و بیکاری در میان آنان بیشتراست.

ازمعضال بزر

جامعه کردستان است.

ریشه همه این مشکال که هر روزدامنننه آن

معضل جامعه کردستان تنها بیکناری و فنقنر

بیشتر می شود راچگونه باید توضح داد؟ واقعیت

نیست  ،زیر ساختهای کهنه و فرسوده  ،مسکنن

این است که ما بارژیمی بشند

ننامسنئنول،

کهنه و ناکارامد با سقفهای نا مطمئنن کنه در

سرکوبگرو استثمارگر روبرو هستیم که زنندگنی

مقابل عوامل طبیعی همچون زلزله و سیل قوام

اکثریت مردم رابه نابودی سوق داده ،خوشی و

ندارند ،محال قدیمی و کهنه که حمل و نقل و

شادی و آزادی را از مردم سغب کرده است.

و

تردد در مواقع ضروری مثل آتش سوزی بندر

بعد از بیشتراز ۳4سال حاکمیت ننگین وقتی به

می تواند انجام شود  ،تا آب شرب آلوده شنهنر

جامعه نگاه میکنی فقرو بنینکناری وبسنیناری

سنندج که سالهاست مردم شهر سنندج بنا آن

مشکال اجتماعی دیگرهر روز بیشتر یقه مردم

درگیرند ،اضافه بر بیکاری و فقر ،زندگی نا امنن

را می گیرد .در نتیجه نه تنها برای مردم کارگنر

در محال فقیر نشین و حاشیه شنهنرهنا بنر

و زحمتکش و زنان در کردستان ،بغکنه بنرای

مشکال مردم افزوده است .

مردم سایرنقاط ایران معنضنل اصنغنی وجنود

مشکال از مسائل اقتصادی و معیشتی تا آزادی
زنان و خالصی از فرهنگ و استبداد مذهبی در
گروعبوراز جمهوری اسالمی هست .جامعه ایران
بیازمند یک دگرگونی بنینادی وینک تنحنول
سوسیالیستی است  .جنبش کارگری و سناینر
جنبش های اجتماعی از جنمنغنه جنننبنش
آزادیخواهعی زن در ایران در چند سال گذشتنه
چنین ظرفیتی را ازخود نشان داده است.

سعید یگانه***
 ۳مارس 4744

جهان بدون فراخوان سوسیالیسم ،بدون امید سوسیالیسم ،بدون خطر سوسیالیسم ،به چه
منجالبی تبدیل میشود!
منصور حکمت

مرگ بر حکومت ضد زن

اکترب
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مضحکه نماز میت مردان بر مزار شینار
شوبو مرادی
شینار جوان را با افکار معیوب قرونن نطری رراد ر
ش رع ر آ شرراا دن ر طررو اا ر ا ر ط ر ر ان را ر
قب ی
طتاد نر افتا ه ر خارج ا شهو چرا ررو ار
ر
ی
ن صف مو ان ب نن حضور حت یر ن ررو
دن چ ررای ررن ابه رت ررا ا ر ب ررن ا ر ررا خ ررواا ر ن ر ررن ا
خر ابنرران ر رواا رنررا رران ید رررن ب ر ط ر قررااررون
ایررس طررو اا ر ه ش ر ه ر ررش ب ر رن ر ن دمررو
رنن
طرو اار ن شریرنررار جرروان ر طر ریر ررااررن چرهرروه رر ررن
یررروا ا ارار ررایم اطرام ن ارامرروا دروط یرت را ر
ذاش
رو طتان عواق بن ا اب
شریرنررار ر یرب ن ررهرهر ن رزرهررایررن مررا ر ن فررو ار
خ ررو ط ررا ر رر رهر رهر رتر ر ف ررور ررن  ٠٢٠٠ا رروطر ر
شرو ررو بررن دنر رنریر ه شر شریرنررار بررن عر ر
یضب ن ش رت ر ن خنرروا ر شد ر شد شررو ررو
خواطتار ج راد ا نا شر ه ررو ا رو خرواطرترن
رن بای جزن حقوق انیین رو اسه یراد براشر ارا ر
رن ر ررام ر ررن م ررور
اث ررو ا ررارخ ر رراد ن ب ر ر ررو
خنرروا ر قروار م ر ضرب ارقرراخرراا جر راد ر رن ر
مرنر ررو بررن مرقررابر ررن نحنریررااررن شررو ررو بررا شریرنررار
ن ن برا ار ر ر ر ی ی
رر ررو دریرزرو جروان ان مرا ر
فو ا اس را بن دن رنی
ی
شینار با خ هاا ع یق طوختگ متاط اان رهر
ا طررن رن نای ا ریررانر ن ر ر ری ر ررارط رترران جرران
طب
ش
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رنری ر ن ش ریرنررار شر یرب ر رررو ط رترران ع رواق ن مررواررا
ح ری ر را ر اشرروا ا روان ا رن رهررا ق ری رو یاد ا ح ر ررای
خواهاد اط رن ر جوام اطامز ه و ط ین
ر
حاا ان موا ن جنا تکار عر ریرن اران ررواه افرترا ه
اط

ا و ن ی ه بن غای نحنیاان ن خ اسه یراد خر
ار رراه ررنر چررن مرتررا ررب ن چررن مر ررو اطر رراب درررون
ع ر ری ر یرد اط ر ر ررو ررو ه ب ر ر ر م ر رن عر ر
ر زا خااوا ه مهنو ن اتی تآ بن یضب ن شتر ن
ازنویوژا ن جنب حق ر ر راارن اران ا رو خر
خنوا ن بهیارا ا موار بن قتب م اا ام
انها ن انها ا ر رق ار انی مر رار ه عر ریرن ارارروارروا
ی
فاجعن طو اا ن شینار م ید پ ا قتب فر ریر جشهری یرت ن بر طر دنر ن حرق ار ب ررواررو ررواا
اان ن مو ان ر کب جوامر ب را ایرتریرای خروا ر
رن بر یریرب خرا
مواا حی را روقویم دیوط
تن رو ن پ ا یاف
ا ا ناج اج اری بن اورین
ش ر مرراه بررا ط ره رهررن مررو ان خرراارروا ه بررن ا روان
ما ک واههتها رو دای رن یز ار یرررو ر  ٨مرارا
با و اا ه ش ن اار رای ر  ٦١ررهر رو ٦٠٢٢
امها با جنب رواروا رت دی ان اا ه ررنریر ن
ا رروطر ر ش ررو ر ررو ن رر روا ر ش ررو ر ررو رر ررن پر ر
ا ام اسهراارهراا د ا یر رواه ن رروارروا ر رش را برن
ا
ع ر ررو رراب ر رررو ا ر ب ریررور نحن ریررااآاا
می ان م ار ه فوا خواای
ارشر جر ا شر ه ن ر مریر ان مرورررزا شرهررو اشرروا
دیرباو یزپارچن او ن مهتنک او ا درهر عر ریرن
ض
ذاشتن ارا
ج ا ش ه ن جوان را بآ ا اب
عب ید بآ اان جوان ا ه باشن رورژنا ا ی ای هی تآ ع یآ اطای طریرام ن
ب نوطی آ را ر
دوطت نحزومتهاا ن ض ی
ی
طتب ا ج ر رن ر
ررن ر ار ضرب ررابنران بر راارنر ن طر ا نرا خریررا ااموا
ا وان ن عواق ن افواسهتان  ٨مارا را برن مریر ان
ازنن
راب ا اا ه ع ین د ع ی
ایت ررواا بر طر دنر ن
ر
ی
وچن خنوا ع ین اان ن ی هاا جه یراد اطر
ح رقرروق ر روارررو ن ن مررو ر ک ر ریررن شررواررات ا ر ب
امرا دررو ناخر اطر رررن رررن ر رنررور رراا اطررای
فو ا ن اجت ا اا ضدبن ا ا و راب م رنی
ه برا حراار رران جرنررا رترکرار اطرام خنروار عر ریررن
ی
رهنب اا اق م افت
اان بن موااش

***

ر قون رهه ن ک رورژنا ا با ش بآ مرذشرش
چنگ م اار ا ن ررواا ننر یر اعر را قر رت بآ
اغ ک ر ره رهرراشررا مهرراج ر رن ره رن رهررا دخرروا ر شررا ن
مبن اورات ن اا یب ن قروان را برا س ر
خاخااها ض
میزن ن رواا اع ا ا وذ ا و ی ن طت راه شراا
ر اف رکررار جررامررعآ بررا ارقررای ا ر رروم دررو
ارا ر ررا
دو اخ میزن

شو و موا ا
 ٦١اط ن  ٠ -٦٠٢٢مارا ٠٢٠٠

حرراار رران مررو طرراهر ن طرتر ررا رهرراا امرنریر یرت ریر
قرراار ی
رود ر رواا بررن م رنرراا ر ررن رن ری ر ن قرراا ر ر ض ی
رر ارران رایر ران را برار یرررو ررو مرو ی افروراسهرتران دنار
ارران ر رررو طرترران عرواق رن ااررن قر ر یراد مریرزرنر ن دمررو مررذ ررش را ر م ر ارا مر ر
ار ارار
ی
ی
یکایبه شر ن
اقو میزن اا ب نوطی آ ماا را
جنایات ااموا دوطت مو ان قبی ن مهنوا
ض
ی
ا ررو جرروام ر رررن ا رقرراب اطررباا ر ررگ ر رواا ا ر انی
ر قررااررون اطررام نرراری ر رران اق ر ری ر رررن رررو اطرراا
اطای طیام شهتن شو
قررواار ض ی
رر اطررام نررایررن ر ررزا ش ر ه چ رن ر اررن ر رواا
ی
مو ان
قااود اط
امرا اررو ید برن مرو یررروا بررا ک ر ررا ارراطررف بررای ر یررا دنر ش ر رآ بآ دن ر
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اعالمیه حزب حکمتیست
نیارکو ود گوج ورنارحب
نا یارکو یگسود گورمناحاجگهیلوننارگرحک!
ساعات اوجیه صاح وز پ جش اه  ٠٤و یه  ٠٢٠٠ا تش وسیه از ل د داهه زمی ی و هوائی و د یائی با موشکهای نروز
و باجسییک و بماا ان زیر ساریهای ننامی تأسیسات نیروی هوایی و رودگاههای ننامی د شهرهای اودسا و رتا ن و
نی اس د اونرایب ا مو د هدس قرا داد.
د گ دوجیهای وسیه و انرایب بفشی از یک نشمکش وسیعیر دهانی و انرایب صر ا یک میدان د گ قد تهای بتر
یو وائی اسر .سانه ها از بازگشر به دو ان د گ سرد و ”ددال دمکراسی و دیکیاتو ی“ ستفب متی گوی تد .دو ان
د گ سرد سه دهه پیش تماخ شد و بفشهای ددا شده از روپاشی بیوک شر سابن امروز عمدتاً یا عضو ناتو هتسی د و یتا
دمیگی د بازا دهانی سرمایه مشغول اسیبما نا گران د .ناسیوناجیسم عنمر لی وسی نه مدتهاسر نمر اسر نرده و
ننم دهانی تیر هاری همریکا ا به مواس لیایده اسر .لیب بع وان قی همریکا و قتد ت اقیتوادی ددیتد و مییتد
وسیه نیر اهداس اقیوادی و سیاسی رود ا دناال میک د .مردخ نا گر و زحمیکش د انترایب و وستیه قربتانی اهتداس
ایب تقابیهای ا تجاعی اند.
هدس و ی اعیخ شده وسیه و پوتیب نفی عضویر انترایب د پیمتان نتاتو ستاقط نتردن دوجتر ن ونتی هن و سترنا
هو دن دوجر نردیک به رود و احیای حوزه نفوذ د دمهو یهای ددا شده از شو وی سابن استر .یتک هتدس دیگتر
وسیه نه بید ی مییواند دامه عمل بنوشد اجیا انرایب به وسیه اسر .اما هدس اساسی تتر ناسیوناجیتسم عنمتر لیت
وسی نه ان ون پوتیب پرلم هن ا به دسر گر یه اسر تیمیل و تبایر موقعیر رود به ع وان یک ابتر قتد ت بازیگتر
د معادالت دهان ل د قطای اسر.
د مقابل همریکا برای داران موقعیر عی شده دهانی رود با سیاسر مها لیب و وسیه برای گتسیر نتاتو تتضعی
اقیوادی وسیه ایجاد شکاس بیب وسیه و لیب و بویژه وسیه و ا وپا تی میک د .همریکا قود د تگ بتا وستیه ا
ندا د و برریس ابراز میکومیر های شدید له بسا حمیه پوتیب بته انترایب ا رصتیی میدانتد بترای تتضعی موقعیتر
اقیوادی و سیاسی وسیه و م روی نردن هن و عره انداخ رود به ع وان بر گتیریب قتد ت دهتانی .اوجیتب نییجته ایتب
حمیه میید نردن مجدد دوجیهای غربی حول همریکا و ناتو جغو یا تعیین موقر قرا داد نو د اسیریم  ٠توستط هجمتان و
د موقعیر می اق قرا دادن دوجر لیب اسر .د ایب ضای نشمکش دهانی و قید ی مییییا یسیی استر نته لیتب هتم
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مسئیه تایوان ا ددی تر از پیش مطرح میک د.
ما د گ لیای قد تها و دوجیهای امنریاجیسیی نه هد ی در شکل دادن و بازتعری ننم ددید بو وائی ا ندا ند و د
ایب مو د مشفخ د گ و زو گوئی مییییا یسیی دوجر وسیه ا ا تجاعی و د نا گری می دانیم .پتوتیب و بایتدن و
مکرون و شوجیر و دانسون و زج سکی ع اصتر و نمای تدگان م تا خ بفتشهای مفییت یتک لاقته واحتد دهتانی لاقته
بو وازی اند .م ا خ نا گران د د گ و صیح بو واها نمای دگی نشده و نفواهد شد .ما د ایتب بیتران نته د ن تا
دوجیها و سیاسیها و اهداس ناسیوناجیسیی و اشیسیی ایب یا هنتسوی دتدال بیکته ن تا نتا گران د وستیه و انترایب و
نشو های م طقه عییه دوجیهای سرمایه دا ی قرا دا یم .تیریم اقیوادی همریکا و غرب نه ت ها بازدا نده پوتیب د ایتب
د گ نیسر بیکه عمدتا سیح نشیا دمعی مردخ نا گر و زحمیکش و ابترا ی د دستر هیئتر حانمته وستیه بترای
تودیه ادامه حانمیر اسیادادی و سرنوبگر اسر و از ننر ما سیاسیی د انسانی و مردود اسر.
راروان ما به لاقه نا گر د وسیه و انرایب ای سر نه نیروی د گ ا تجاعی دوجتر پتوتیب و جرنتسکی و موئییفیتب
هنها نشوند .ایب د گ نا گران و مردخ سیمدیده نیسر د گ سرمایه دا ان اسر .لاقه نا گر د انرایب و وسیه ننر
به تا یخ لوالنی و م ا خ مشیرک رو ی اسر نه پرلم د گ عییه بو وازی ”رتودی“ ا برا رازنتد و تف تگ هتا ا
بسمر هیئر حانمه و لاقه بو وازی حانم بر سرنوشر رود برگردان د و از قد ت ساقطشان ن د.
ایب د گ نه ی اجیال به ن و د د و هوا گی وسیخ م جر شده اسر هیچ تودیهی ندا د و باید و اً میوق شود .ایب
د گ تماما عییه لاقه نا گر و هر وند هزادیفواهانه د دهان امروز اسر .ایب د گ عقاگردهای بتر بته دوامتخ
تیمیل می ن د به نیروهای مذهای و اشیسر و میعو میدان میدهد و هوا گی و مشقر باا متی هو د .دهتان امتروز
تیوالت عنیمی ا پشر سر می گذا د لاقه نا گر و نمونیسر ها بع وان یک لترس د گتیر بایتد اه حتل سوسیاجیتسیی
رود ا د مقابل اهداس ا تجاعی د گ سرمایه دا ان قرا ده د.
د شرایط ن ونی اعیخ همسرنوشیی لاقه نا گر و ا دوی مردخ هزادیفواه د وسیه و اونرایب و ا وپا و همریکا یتک
گاخ مهم برای شکل دادن به یک ص مسیقل لاقاتی د مقابل د گ و اهداس دوجیهای بو وائی اسر .سیاسر نمونیتسم
و لاقه نا گر د تیوالت مهم دهان مییواند ریم د گ با اه حل نا گران باشد .نتا گران! عییته د تگ امنریاجیتسیی
بناریرید!
نه به د گ سرمایه دا ان!
زنده باد اتیاد انیرناسیوناجیسیی نا گران!
هزادی برابری حکومر نا گری!
حرب نمونیسر نا گری – حکمییسر

 ٠٥و یه ٠٢٠٠

نه به جنگهای ویرانگر سرمایه داری
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دبی کمیته کردستان  :صالح رسداری
saleh.sardari@gmail.com

روابط عمویم کمیته کردستان :ابوبکر ررسیف زاده
Abo_sh2118@hotmail.com

اکتب س
ر

ن ک یتن رو طتان

حزب ک واهه کار وا ا وان -حک تهه
رن و ماه ی

بار منت

مشو !

ضرب س ن ا ون ا و
homayon_1954@yahoo.de
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