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در شهر سلیمانی  قاسم

  سلیمانیه
 

 همایون گدازگر
 

اقلیا  ر   شرکت مقاماا  ااا ح ومومات
کررساانان ااارا  ر  مراساا  سااام رر قاساا  

اح اسات   ناه یااح  سلیمانی نه اتفا  تازه
تعجب آنچنانی.  همین چندماه قبل اور کاه 
 هاابر اقلیاا ی نچاایر ان اااا زانی ر  مراساا  
تحلیف  ئیسی یالر ااا اتنااا  اااالر کارر 

“.  ما ااشی از یمهو ح اسالمی هسنی  ”   که
اگر ااراح   ااشی از یمهو ح اسالمی اورن

واا ا ال مبنااان   کنائااب اهاال واا    
هاح ری ر ینبش اسالر سیاسای  یاشه  شاخه

ر  هاا  ینبااشی اااورن آنهااا اااا یمهااو ح 
اسالمی را ری اراح این وضرا   م   از اقاا 
  وفظ سلطه   رسن اه مرزاناشان اسات. ر  
یاااه  اااااسن ی شاااان ااااه یمهاااو ح 

 ااطه مسنقی  را ر اا ا ضاع سیاسای   اسالمی
منطقه  کررسنان ارا    تهدیاد سارن ون 

مننفار  هاح معانر   کررنشان از یانب توره
 ر  خور کررسنان ارا . 

اگر مناسبا  اینها اا یمهو ح اسالمی  ا ر   
ر  رهه گذشانه مار   کنیا  ر مای یاایا  
ااصوص پس از ارنامه اقب ناشینی آمریماا 

  نفوذ ایشنر یمهو ح اساالمی ر   از منطقه
از اینهاااای   تحاااو   اااارا    مهمااانر

اانراضا  ر  راخل کررسانان اارا ی    شد
تقریبا آ ی ان شدن اینها اه هار  وا  ری ر
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اقاااااح  خااااس  خاشاااااکی اااااراح
اینناااا ناپااذیر اساات.   ومومنااشان

ر این  ااطه یمهو ح اسالمی ا مین    
چاون  ر   ونی تنهاا کاندیاد اسات. 
ااااشی از “   اقاات تا یاااا همیااشه 

اااوره انااد.  چااه  “یمهااو ح اسااالمی 
آن مااان کااه ر  پاااگرتنن یمهااو ح 
اسالمی الیه او اا مسلح ر  کررسنان 

ر  کنااا  پاساادا    اااسی  ماای  ایااران
ین یدناادی   یااا زمانیمااه یلااو را  
قااشون یمهااو ح اسااالمی ر  یناا  

 ایران   ارا  اورند. 

خالصااه ااای یباااتی   توخااامی اااورن 
ومومناااشان ایاااشنر آنهاااا  ا ر  

.  انداخنه است یمهو ح اسالمی   رامان
هار زماان ری ار ایاشنر ااه  امر ز از

یمهو ح اسالمی اونیاج را ند.  ااراح 
همین است که اماسا  ااراح تعریاف   

کاو    تمجید از قاس  سلیمانی یالری 
اراح همین است که .   قاات گذاشنه اند

اضو رتنر سیاسای اتحاریاه میهانی ااه 
قاس  سلیمانی مقب چ وا ا می رهاد   

پیشنهار می کند   شهر سلیمانیه اسناندا 
کااااه   ز تاااار   ساااالیمانی   ز 

 آشاانی ر  یهااان نام ااذا ح   صاالح
شور.  ماال اانیاا  از  هابران اصالی 
اتحاریه میهنی کاه شاایعاتی ر  ماو ر 
 ئیااس یمهااو  شاادن ا  ر  محاتاال 

اح ااه ایان  مانلف می چرخادی ذه  ه
ارااح چاالوسانه خور اانقار ندا ر که 

قاسا  سالیمانی رم محما  ” می گوید: 
“.  پشنیبان پیشمرگ کارر ااوره اسات 

 می ا  ها  مجباو  اسات ااه  اقعیات 
زمانه گررن رهد   ااه نارر   ز ناان 

 ااو ر. 

     کااارنش اماااا اماااسا  اتناااضا 
مقامااا  وموماات اقلیاا   چاالوساای 
چنان مشمئ  کننده ااور کاه  کررسنان

صااااداح اواااا اا   شاااااصینهاح 
ناسیونامیست   ر ست ایان واضرا   ا 
ه  ر آ  ر.  هر چناد ر  اهها اتاشان 

 ا  اایاات کاارره    یانااب اونیااا 
مقامااا   ر ماات کااررح  مااسنقیما اااا

  تنها اه تمفیر قاسا   ر گیر نشده آن 
سلیمانی اکنفا کرره اندی اما اینجاا ها  
ضد کرر اورن قاس  سالیمانی معیاا    

امبنااه   اانراضااشان اااور.  پایااه اساات
همیان ر مات  که   تراموش نمرره اند

کررح چاه ینایااتی ر وا  پناهناده 
تعا  سیاسی کرر ایرانای  ااا کما    

.      ر مت واج قاس  مرتمب شده است
ااصوص ونما تراموش نمرره اناد کاه 
زندانی سیاسی اادامی   پنااه آ   ااه 
رامن خاک ومومات کاررحی ماصطفی 

را  رسانه  سلیمی  ا سا  گذشنه همین
اه طناا را یمهاو ح اساالمی  ر اا ه

 سپررند. 

امر زه خوشبانانه ر تماار کررسانان  
ر کشو هاح همجوا ی ریوا این توها  

“ کررایااه تاای “ر  غیاان کااه ینبااش 
ناسیونامیاااسنها وااااتظ منااااتت تماااار 

تر  یاناه  کررهاست تا اندازه زیاارح
ااشا اعلت خورآگاهی یامعاه    است. 

توقاااات انااااسانی        اج ایااااده 
آزاریاواهانه ر  این یوامتی   اااشا 
ر  ایاار املماارر ضااد مررماای همیاان 

مادای رماسوز ماررر  ر مات   او اا 
ه ا ان نمونه از ا یحیت مناتت  کرر.  

ماااارح  اقناااصارح اااار وقاااو  
زومنمش   سرکوا اانراضاا   مررر 

است کاه   خیلی   شن کرره آنها اراح

اراااااح یریاناااا    
 هبران کررح را  اار 
وفاهت از مناتت مررر 
کررسااااانان پاااااو  

 اقعینای  اساا  اسات.   ایان آن  ای
است که ااید خسن ی ناپذیر ر  ر  ن 

کررسنان تعمی    گسنرش پیدا   یامعه
کند.  ر  هر مناسبنی از قبیال اتاشاح 
مراس  قاس  سلیمانی اایاد ااه  یاشه   
چرایاای همراهاای اواا اا کااررح اااا 

هااااح منطقاااه  یناینماااا ترین ر مت
پرراخاااات. اایااااد تااااا ی  ایاااان 

همین یریاناا  ر    اسالف ر یوزگی 
ایاااش از نیااا  قااارن   ر   منطقاااه  ا

ر  نوکرح ومومت شاهنشاهی   گذشنه
  اعث ارا   ساو یه   ر مات   ایران

  ترکیه مسنمرا اتشاکرر. 

گریاااه  زا ح ساااران  ر  کا ناااا ا 
سلیمانیه   ا ایل ااراح قاسا   ومومت

ساالیمانیی مااررر شااراتنمند کررساانان 
ارا  ناه نقاشی را ناد   ناه منااتعی. 
زندگی آنها خور قراانی تبانی   اده   

گرح آنها اا  اسنان این او اا   معامله
هاح مرتجت منطقاه اسات.  آنهاا  ر مت

همراه   همد ر مررر کررسنان ایران   
کا گران  زومنماشان ها  سرنوشانی 
هسنند که اوسیله یمهو ح اسالمی ااه 
تقر  تباهی کشیده شده اناد.  مباا زه 
   یا  یی میلیونی یامعه ایران اراح 
سرن ونی یمهو ح اسالمی مای تواناد 
نوید ااش رنیایی اهانر ااراح یامعاه 
کررسنان اارا    ماررر تماار منطقاه 
ااشد.  وساا ر یوزگی ومومت اقلی  
کررساانان از وااساا مااررر اااارح   
کا گران   زومنمشان کررسنان ارا  

یداست.  آنهاا 

 آزادی، برابری، حکومت کارگری
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ح  هاح ایاان کااره ایاان   زهااا انااسان
ح  خااااکیی منااااهرح  ا از صااافحه

هااا مااشاهده  هااا    سااانه تلوی یااون
کارر  کنندی که هیچ انسانی تمر نمی می

اااا تویااه اااه ایاان همااه پیااشرتت ر  
ح ال    تمنومومحی شاهد چنین  زمینه

هایی از اراریااااااات    صاااااااحنه
اتسا گااسیان ی ایاان نداا  ضداااشرح 
ااشد. را ند این ا ضاع  ا ااه یوامات 

قبو نند. ان ا  این سرنوشت  اشرح می
 محنور اشریت امر ز است.

ح ایان رنیاا  گوشه  ن اه کنید ر  گوشه
کااه پاار از یاار     سااامان اسااتی از 

هاا اناسان تقر تالکات  زندگی میلیون
اا ر. ااه  ضاعیت ماررر اتساناسنان  می

ن اه کنید که چ ونه گرسن ی  ا اار 
اندی زنان آن یامعه  ها تحمیل کرره آن

ساا   ٠٠١١ترین قوانین   ا اا ا تجاای
اندی کاشنن زناان  ا  قبل اه اند کشیده

هاا ر  انداا   ر    ز   شن ر  خیااان
اح معماو   ح یهانی ااه پدیاده یامعه

هاا  اند. ه ا ان نفار از آن تبدیل کرره
اند   خیلای از  مجبو  اه مهایر  شده

ها ها  ر  ایان  اه یاان ااخننادی  آن
همانند آن مار ح که اه خااطر نجاا  

هاح  ر  ترزنادش ر  ماسیر کوهاسنان
پوشیده از ارف مرز ایاران  ترکیاه   

هاااح خااور  ا  کااه یو اا ر  وامی
رسنمش ترزنادانش راره کارره ااوری 

  یان ااخت. 

ر یاح امه ن اه کنیاد کاه چطاو   اه 

آمده از رسات واکماان   مررر اه تن 
 غ   یاور خطراتای کاه  سنم ری الی

کنادی اااز ها   ها  ا تهدید می یان آن
زنند. هرف ر  هفناه  ر   ا اه ر یا می

وداقل چها  قای   ا این ر یا ااه کاار 
کشد   یان ایش از صد نفر از   خور می
گیرر.  هاح ن ون اات  ا می این انسان

ح ایاان  غاایر از قااایقی کااه ر  تاصااله
نفار از  ١٠ترانسه   ان لیس که ر  ان 

ها یاان خاور  ا از رسات رارنادی  آن
رساامبر  ٢٠  ٢١  ٢٢اازه    زهاح 

پشت ساره ی اااز ها  پناهجویاان ر  
کااه از سرنوشاات غاار  شاادگان  وامی

شاان اطاالع راشانندی اااز  همسرنوشت
 یس  مرگ   زندگی  ا قباو  کارره 
  ر  اااه ر یااا زرنااد   اااه کااار 

 تر   تنند.  مرگ 

ر یااح امه هناوز  هاح مارگ کا  ان
اند. ااندهاح قاچا  انسان  منوقف نشده

ها تار   اا  اده اینمهً این قای  اا قبلی
رهناد. واساا  را ری آنها  ا تریاب می

هااح غار  شاده چاه  کنید این اناسان
انادی کاه  اندازه تحت تاشا  قرا راشانه

را  ندا  خور  ا واراج کارره   ایان 
گیرناد تاا   اه پر خطر  ا ر  پیاش می

اح اهاانر اااراح خااور     شاااید آینااده
ترزندانشان تأمین کنناد کاه مناسافانه 

ح آ ز هایشان ر  این  اه ار ااار  همه
 رهند.  ا ه  می   ر   یانشان می

اه مبناان   یمان   ساو یه  ... ن ااه 
کنید. ینا     یرانای   آ ا گایی 

زندگی مررر  ا ر  ایان کاشو های ااه 
ها  تباهی   سیاهی کشانده   این مصیبت

ناپاااذیر از   ا ااااه اااااشی یااادایی
 شان اد  کرره است. زندگی

کا گر ن اه کنید کاه ر   ٠٠اه مرگ 
مااسیر  تناان اااه محاال کااا ی ااار ایاار 

مسئومینی کا ترما   نباورن امنیات  ای
 ها یان خور  ا از رست رارند. یاره

اه سایل ر  ا ایال کررسانان اارا    
شهرهاح ینوا ایران ن اه کنیادی کاه 
ار ایر نامسئو  ااورن واکمیات یاان 

ها تن  ا گرتناه اسات. اگار یلاوح  ره
هاا   محال  سوریویی   تر ش زمیان

گرتنند هیاچ کادار از  ابو  سیل  ا می
هاح سنمدیده یاناشان  ا از  این انسان
 رانند. رست نمی

  زانه همه این اتفاقا  نااگوا   ا ااه  
رهند. اشریت  ا ااه قباو   ما نشان می

انااد. رنیااا    ایاان ا ضاااع اااار  راره
یامعه اشرح اه سارگی از کنا  آن  ر 

کنناد  شور. مررر تنها کا ح کاه می می
هاا  ها  ا خاموش تا این امس تلوی یون
ها  ا نبینند. آیا ایان  ضاعی  ا    تیل 

که این سیسن  ضدانسانی سرمایه ااراح 
سوریویی هر چاه ایاشنر اار مررماان 
تحمیال کارره اساتی ایننااا ناپذیار 

  است.

اراسنی یبهاه آزاریاواهای کجاسات  
اشریت منمدن چرا ر  مقاال ایان هماه 
تجایت ساکت است  ار اشریت امار زی 

، زنده باد هویت انسان    نه قویم، نه مذهبی
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خواهاان   ح کا گری اار آزارح ار طبقه
چه  تنه است کاه ر  مقااال چاشمانش 

اتند   مانناد  این همه ینایت اتفا  می
اشی  ساااا  کااه اااا وااضو  اانراضاای
آ  ری  شهرهاح رنیا  ا ااه مارزه ر مای

وضو  ندا ر. ر  گذشنه هار زماان ر  
اتناری  اح از رنیا ین ی اه  اه می گوشه

شدی  تقر تالکنی ر  این وج  ریده می
مررر منمدن   آزاریاواهی ر  مقیاا  

امدند   ااانرا   میلیونی اه خیااان می
ها   میدیا اه ر یاتای  کررند.  سانه می

کررند   ااه آن  ا ضاع  ا منعمس می
وسا  اورند. امر ز ر  نبور ااانرا  

خااواه ر  میااارینی  هاح آزارح انااسان
گار  میدیاح نوکرصفتی خور اه توییاه

این ا ضاع تبدیل شده   ااادح ااورن 
 زنند. آن  ا یا  می

ها    ر  چنیاان ا ضاااایی کمونیااست
هاااح پیااشر    اانراضاای کجااا  ینبش

ها  هااسنند  انااا اااه تعریااف کمونیااست
اایسنی ر  مقاال هماه ایان ینایات  می

تعا  ااشند   اانراضا   ا ساازماندهی 
کجاااح ایاان معارمااه قاارا   کنناادی
  اند. گرتنه

ح کا گر   ه  ماررر  ر  ایران ه  طبقه
آمده از رست سان  یمهاو ح  اه تن 
هاح گذشنه تاسلی   ر  طی سا  اسالمی

ایاان  ضاات نااشده   الاایرغ  تمااار 
ساارکوای تااشا    تقاار   مااشمال  

اند ااا  ها تحمیل کرره معیشنی که اه آن
شان   زانه امیدح  ا  اانرا    مبا زه

ااز کرره   ر  یدامی ار سار مارگ   
 ارند. زندگی اا  می  اه سر می

هاح انادکیی  ها الیرغ  تالش کمونیست
اه یاح رست اما  شدن اراح سازمان 

رارن اااانرا    مبااا زه الیااه  ضاات 
تاییرناااد.  گر   ک  مویاااوری نداااا ه

اند اا واسر  ا ضااع  ا  اارتمان راره
اد قه کنی    تماشاچی ااشای . ماشسو  
مرزاندح اا همدی ر   ودارح کاررن 

هااا    هایمااان ااشاای . ینبااش تئااو ح
یریانا  ری ر را ناد خاور  ا ااراح 

ح ایااران  تحمیاال خااور ااار یامعااه
کنند. ر      ی ح   سازماندهی می ارنامه

ایاان ا ضاااع پرتحااو  یامعااه ایااران 
هاا  اایاست کمونیاست طو ح که می آن

ح کاا گر نقاش  ر  سازمان رارن طبقه
ایفا کنند   نایر ح زیاارح  ا واو  

هاح کمونیاسنی خاور  ارنامه   سیاست
کنناد  منحد   منشمل نمایندی امل نمی

اح    هااح کوچا    واشایه   مشسله
سمنا یس  رنیاح آنها  ا تاشمیل راره 

اند  هاایف خاور  ا انجاار    ننوانسنه
 رهد.

هااا اااه ایاان  هیفااه  آیااا کمونیااست
کمونیسنی خور امل خواهند کرر  یاا 
کماکان ر  رار کإ هاح خرر    یا    

هاح تاشمیالتی   سمنا یاسنی  مشسله
همچنان گرتنا  خواهند ماناد  ساوامی 
کااه هاار واا ا   نهااار   شاااصیت 
 کمونیسنی ااید ر  مقاال خور ا ذا ر.

 

 صامح سررا ح

  ٢١٢٢مانویه  8
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    خور ر گایر   یاا  یی ااا تاسار
چپا   ومومات اوا اا   منحقا  
کررن وقاو  اادیهی خاور هاسنند.  

ر   وفظ همسرنوشنی مررر زومنمش
کررسنان ایران  اارا  الیاه تبانای 
ماتیاااح ر  قااد   اااا یمهااو ح 
اسااالمی کااا  کمونیااسنها   صااف 

طلاب ر  هارر   آزاریاواه   اراارح
  ااش کررسنان است. 

  همایون گدازگر

 ٠٠١١رح  ٢١

  ٢١٢٢مانویه  ٠١

 

 

 

 مراسم سالگرد قاسم...



 

همچنانمه قاال اننداا  ااوری سار کاا  
آمدن ر مت  ئیسی آرممش   قو    
قرا هاح پو    ای پایاه ر   ااطاه ااا 
گااشایش اقنااصارح   اهبااور شاارای  
زندگی مررر   ساخنن ه ا ان ماسمن 
ر  ار  ی  سا  ناه تنهاا ااه  قاوع 
نپیوست المه  امر ز اه  ضو  میبینا   
مررر هر   ز ااا پیامادهاح تالکنباا  
ایشنرح کاه ناشای از سیاسانهاح ایان 
ر ماات    ئیااس یااانی آن   ااار  

آ   ر   میشوند. تقار  گرانای سرساار
هاح قبلی امر ز اه مراتب ایاشنر  ر مت

تر شده   معیاشت ماررر ر     گسنرره
 ضعیت ااسیا  خی  تارح قارا  را ر. 
شد     ساعت سارکوای خاشونت   

سااقه است. تعر  ااه تعامیان  کشنا  ای
هاااح مننقااد  میاا     سیاساای   چهااره

تعامین کا گرح   راناشجویی ااشمل 
اح ر  یریاان اسات. ر   سااقه اسیا  ای

کررسنان ر  چندماه گذشانه ایاش از 
نفر از تعاامین سیاسای   اینمااای  ٢١

اازراشت شاده   تعادارح ها   ااوره 
شده اند   هیچ خبر مویقی ازآناان ر  
رسنر  نیست. ر  شهرهاح ری ار ها  

ها   اوااضا ها   زانااه ر   اازراشاات
 یریان است.

زناادگی   زانااه مااررر هاا  ومایاات 
تالکت ناشی از ی  ندار طبقااتی اسات 
که چنان اریان   آشما مررر محار ر 
 ا ر  من نه تقر   ایاانمانی قرا  راره 

که تصو  آن ه  ساات اسات. اعاد از 
گو خواایی اار خواای   کا تن خواای 
امار ز ر  تهااران اااا پدیااده اتواااو  
خواای   ار  هسنی . مررمان محر می 
که اراح چند ساات خواایدن پومی ر  

ه ا  تومان میپررازند   ر   ۰١ود ر 
این تاصله چند ساات چنادین ااا  ها  
ااید ایدا  شوند. این ر  وامی است که 
مهاادح چمااران  ییااس شااو اح شااهر 
تهران اا  قاوت تمار می وید مان ااه 

اح نمیاپررازر   ر   این مسایل واشایه
ارامه ه  می ویاد ماا ااراح اتوااو  
خواای پومی از مررر نمی ایری  تقاصیر 
ما نیست آنها خواااشان می ایررا ایان 
رهان منفعان  ا ااا چاه چای ح اایاد 

 است   

قیمت کا هاح اساسی مو ر نیاز ماررر 
کناد   ماررر  ساانی اتا ایش پیادا می

محر ر   ر رمناد از ماصرف ااندایای 
ترین موار غذایی محار ر ماناده اناد. 

ها ا   ٠١قیمت ی  شاانه تاا  مار  
تومان ااالر شده که امال اسیا  ایاشنر 
از این قیمت اه تر ش میرسد. گوشات 
ه    یایی است مانا  از ماا اهانران 
است    اهی اه منااط  تقایر ناشین   

خ  .  هاح زیر خ  تقر اازنمرره زندگی
تقر  سمی ر  ایران الی امعمور ااا ح 
شان ره میلیون   ر  شاهرهاح ا  گنار 
ایشنر است. یمای از پیامادهاح  ایان 
شرای  اینست که اکثریت ادیمی اا ساو 

اح ها  ااا  تسذیه   ار  هسنند   ااده
ماارگ رساات   پنجااه ناارر میمننااد. 
سیاساانهاح تهدیااد آماای  اقنااصارحی 
راو  ااه قنااات   اادر اصاراف ر  
سفره از قبل خامی ر  واامی اسات کاه 
این یناینما ان هر   ز تراه تار شاده 
  اه می ان یر     سرمایه شان اضااته 

 میشور.

رخامت ر  زنادگی شااصی   ماسایل 
خصوصی شهر ندان نی  اه طرز تجیعای 
  ایاشنر از هار زماانی   ااه ات ایاش 
است. تن  کررن ارصه اار زناان هار 
  ز گسنرره تر میشور. ر مت   ساران 
ا گانهاح سرکوا هر   زه اا تهدیدح 
یدیاد یامعااه  ا مااو ر خطاااا قاارا  
میدهناااد   ااااا اخطاااا    هاااشدا  
شااهر ندانی مااررر محاار ر   خصوصااا 
زنان  ا تهدید میمنند. از تبعیادیان   
مهایران ر  خاا ج کاشو  ها  غاتال 
نیسنند   هر   ز اا تهدید   تمهیادح 
تازه قصد ااه رار اناداخنن مااامفین   
مهایرینی  ا را ند که ناچاا  ااه تارک 

اناد. یا    ز   خانه   زندگیشان شاده
سامانه ایننرننی ارایشان ر ست میمنند 
یاا    ز می وینااد ارگرریااد اگاار 
مشملی ه  ااشد ول میشور   ی    ز 
از سرمایه گاذا ح ایرانیاان خاا ج از 

 کشو  رار سان میدهند. 

ر  این میان زنان اما ایاشنر از همیاشه 
ر  تیر   تهدیدا    خشونت کالمای 

اند. یمی از ساران  این رایناسو ها اوره
یانی این  می  مرگ   اادار موودح 
کرمانی می ویاد اگارانقالا   اساالر 

اح ااو ر از یاناب زناان اساتا  ضراه
هاح طالا ووضه یهلیه ه  ایانیاه  گله

  طوما  مینویسند   از زنان هنرپیاشه 

، زنده باد هویت انسان    نه قویم، نه مذهبی

 

 مردم،  ترس فروریخته

 “ کابوس سرنگونی”جمهوری اسالمی در 
  
 ملمه ا تی  
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شمایت میمنناد کاه مویاب تحریا  
آنهااا شااده   اااااث سااسنی ایمانااشان. 
محمااور کااررن زنااان اااه ازر اج   
ترزندآ  ح   ا سا  این ا اییاف ااه 
نار موار   یحه قانونی ااه مجلاس    
تصویب آن از موا ر اا ز تشا  ار زنان 
  تاااضییت وقاااو  اناااسانی   وااا  
اخنیا آنان  ار ادنشان است. یمهاو ح 
اسالمی ر  میادان ینا  الیاه زناان 

 چها  نعل مینازر. 

ر  یبهه مقااال اماا ماررر معانر    
مننفر از ایان ومومات آرمماش ها  

اند. آنها ها  ارصاه  ا اار  ساکت نبوره
سران یناینما    ن ریمان ایان خیال 

اند. از کشیدن  رزر   یانی تن  کرره
امامه آخوند   م دما  کررن آن تاا 
اانراضا  ارر ار کا گرانی که   زاناه 
اسنثما  میشوند   ساورآ  ح سارمایه 
 ا تااامین میمننااد امااا خورشااان از 
هرنعماانی محر مناادی از اانراضااا    
پایدا ح معلمین   اازنشسن ان کاه ااا 
شجاانی ایندیر الیه نداار پوسایده    
خراتی آموزشی الیه آموزش پومای   
خصوصی   اراح وقو  ا میاه خاور   
رانااش آمااوزان ماههاساات ر  میاادان 
هااسنند تااا زنااانی کااه ر  میاادان   

هاح مانلاااف الیاااه قوانیااان  ارصاااه
سرکوا رانه ومومت صاف ااسنه اناد 
همه   همه تالش اراح خنثی کاررن   
تقاال اا سیاسنهاح اسایت ضد کاا گرح 
  ضد انسانی ر مت   ومومانی اسات 
که اراح وفظ اقااح خاویش کمار ااه 
نااورح یامعه گرتنه. صاداح ماار ان 

هااح  شجاع آاان   خا  ان   خانواره
زناااادانیان سیاساااای   هواپیماااااح 
ا کرایینی تریارح است ار سر سرکوا 

  ینایاات   خااشونت اریااانی کااه 
ومومت اساالمی ااشمل ساازمانیاتنه 
الیه مررر محر ر ااما  میمناد. هماه 
شااواهد نااشان میدهااد سااران یاناای 
یمهو ح اسالمی کااو  سارن ونی   
تر پاشی ومومت  ا هر   ز ایاشنر   
ایشنر اوسا  میمنناد. میبینناد تار  

از این  تناه اسات.  اهماه   مررر  ا میه
رساان یرح   تعقیااب   اازراشاات هاا  
ری ر اه کمنرین ود خاور  سایده تاا 
یاییمه اعد از قنل امنااش آانیان ر  

زنادان ا یان زنادانیان  ااد ن  8اند 
 اهمه شعا  مارگ اار ریمنااتو  سار 
میدهند. این   ناد نمایاان ر   نویاد 
ااش ی  چی  است یمهاو ح اساالمی 
اراح مررر محر ر    معانر  یامعاه 
هیو ح سهم ین رهه شصت   کاشنا  
 وااشیانه آن سااامها نیااست. میااشور 
  ر    اا این سیسن  سرکوا ر ر گیر 
شد  آن  ا  ارا  اه اقب نشینی کارر. 
میشور زندان   غل   زنجایرش  ا ااه 
ساره گرتت   سپاه   اسیجی ممپان   
م ر  ش  ا اا هو ا کشیدن از میادان 
اااد  ااارری کااا ح کااه یمعاای از 
کاااشا  زان معااانر    زومنماااش 
اصفهان    معلمین ر  شیراز   شهرهاح 
ری ر کررند. امر ز این  می  است کاه 
اراح اقاح خور مجبو  اه رتااع شاده 
نه مررر زومنمش   کا گر. امر ز این 
واکمیت اا معاضال  گرهای   اساسای 
  ار  اسات کاه ری ار وال ماشمل 
گراناای   تااو ر   ااارآ  ره کااررن 
نیازهاح مبرر کا گران   زومنماشان 
ه  کممی اه آ ار کررن ا ضاع منشن  
یامعه نمیمند. اسنیاصا  از هار طارف 
رامن ومومت اسالمی   ر مت  ئیاسی 
یانی  ا گرتنه. این  می   تنانی اسات 

اح از  چاارا کااه مااررر ری اار  اهمااه
سرکوا   شمنجه ندا ناد. امار ز یاا 
تررا ادست مررر محار ر   سانمدیدهی 
ایاان  میاا  هااا    ر نااده  از ا یمااه 
قد   اه زیر کشیده میشور این وما  

 ٠٢  ز ر  مااه    ١١کسانی است که 
ماه ر  سا  نیر ح کا شان  ا ااه یمان 
ااس میفر شند   ر  نهایات مایحنااج 
  زانه  ا ناسیه میارناد تاا صااوبان 
مفناو ساارمایه ه ینااه یاا   اااده 
غذایشان معار  وقو  ی  مااه هماان 

 کا گران ااشد.

 ٢١٢٢مانویه  ۹ملمه ا تی      

 شوراهای محالت ایجاد باید گردد
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پیام تسلیت به مناسبت درگذشت 

 رفیق ایرج فرجاد! 

اا تاسف ترا ان اطالع یاتنی  که امر ز 
ی  تی  ایارج تریاار ٢١٢٠رسامبر  ٢8

کار  سرشنا    قدیمی و ا کمونیست 
کا گرح ایران   از چهره هاح محبوا 

 ٠١۰۱  سرشنا  شهر سنندج ر  انقالا 
 ٠۹که از مدتی پیش اه ایما ح کو ید 

مبنال شده اوری ر  ایما سنانی ر  شاهر 
 کلن آممان ر گذشت.

ایرج تریار چهره اح محبوای صمیمیی 
مهراان   خوش طبت اور   زندگی اش 
 ا  قف مبا زه اراح تحق  آ مانهایاش 
کرر. ما ر گذشت  تی  ایرج تریاار  ا 
ااااه اااااضاح خاااانواره   ااااسن انی 
همسن ران    تقااح ساامهاح طو نای 
مبا زه سوسیامیسنی    تقایش ر  و ا 
کمونیااست کااا گرح ایااران صاامیمانه 
تسلیت می وی . یار ایرج ا یا  گرامای 

 اارا
رتنر مرک ح و ا کمونیست کا گرح ایران

 وممنیست -
 ٢١٢٠رسامبر ٢8



 

اا همه یوانب آن اه پایان  ٢١٢٠سا  
ااا   سید. سامی کاه ر  کررسانان ها 

همراه اور. ارخی  اتفاقا    تحو تی 
از ایاان مااوا ر اجعااد یهااانی راشاانه   
کررسنان ه  از ایان یهات اای تاییار 

گیر کر ناا  نبوره اسات. ایماا ح هماه
مهمنرین تاکنو    اتفا  یهاانی ااور. 
ر  کنا  آنی تحو تی ر  سطح منطقه 
از یمله ومله  می  اسالمی اه مقر ا  
او اا اپوزیسیون مسنقر ر  کررسنان 
ارا    امبا ان مناط  مارزح توسا  
ر مت ترکیه اتفا  اتنارناد. ر  ساطح 
راخلی ه  ر  کنا  رسان یرح تعامیان 
کا گرح   اینماای ر  ساطح ایارانی 
ر  کررسنان ه  رسن یریهاح صاو   
گرتت.   نهاینا ر  اعادح کاه اناوان 
آن  ا تق  ر  کررسانان ریادی تقااال 

ها اا مررر آزاریاواه ااور. ایان  سلفی
نوشنه سعی می کند تاا ر  ایان چهاا  
سااطح موضااواا    تحااو   سااا  

  گذشنه  ا مر   کند.

 

تحوالت و فاکتورهای موثر در 

 سطح جهانی

 

  کر نا:

مسامه سالمت انسانها ایش از هر زماان 
گیرح کر ناا  ری رح ر  ر  ان هماه

مو ر تویه قرا  گرتت.  شد سریت   
کشنده این  یر   رامان هار شاهر   

کوح   ارزن  ا ر  سراسر رنیا گرتت. 
کررسنان ه  مسنثنی نباور. مهمنریان 

گیرحی کاه  مسامه ر  ر  ان ایان هماه
ااز ه  ر  ساا  پاس از شار ع آن   
ایش از ی  سا  از آغاز  اکسیناسیون 

تویهی  می  اسالمی ااه  ارامه را ری ای
سالمت مررر اسات. آما هااح منناشر 

رهاد کاه  نشان می ٢١٢٠شده ر  سا  
ه  آما   اکسیناسیون ر  ود پایینای 
قاارا  را ر   هاا  اتاا ایش   زانااه 
مبنالیان   ند صعورح ر  اار گرتناه 
است. مهمنرین اوامل اویاور آمادن 
ایاان  ضااعیت ابا تنااد از ممنوایاات 

اح کاه   ا را   اکسن توسا  خامناه
اه مرولاه  ٢١٢٢ر اا ه ر  آغاز سا  

ایاارا گذاشاانه شاادی ااادر پیااشبرر 
احی ادر تعطیلای    سیاسنهاح قرنطینه

مهمنر از همه  ضعیت معیشت مررر که 
هاح زندگی  ا ااه آ ز   تامین وداقل

  تبدیل کرره است.

 

 :انناااا  آمریما

آمدن  مصارف ااا سارکا  ٢١٢٠مانویه 
یو اایادن ر   ا  هارر سیاسات ر  
آمریما اور. این  اقعه اگرچاه تاییار 
مسنقیمی ار زندگی   معیشت مررر ر  
کررسااانان نداشاااتی اماااا اوااا اا 
ناسیونامیسنی کاه ساوراح نشاسنن اار 

ح تانمهاح آمریمایی   نااتو  ا  مومه
پر  انند   اراح آن  سامها ر  تمر می
هاا هاسنندی “ قهرماانی” ر  وا  خلا  

امید کننده اور. هرچند ااراح  اسیا  نا
اینمه از قاتله اقاب نمانناد پیامهااح 
تبری  خور  ا یمی پاس از ری ارح 
ا سا  کررند. مشا  است که پار یی 
کا کنان ر یاه چنادر کاار سافید   
کن رهی ر اا ه اه می  این او اا اااز 

  گررر. می

 

 ای تحوالت منطقه

 

اح اار  ایشنرین تاییر تحاو   منطقاه
کررسنان ایرانی مراو  اه تحو     
اتفاقاااا  کررسااانان اااارا  اسااات. 
کررسنان اراقی کاه   زح خاسان اه 
ناسیونامیس  کررسنان ایران ااور   ااه 
قبله آما  آنها تبدیل شده ااوری واا  
یسراتیایی است که اگرچه   ح کاغذ 

امملل ی   کشو     از محاظ وقو  این
ااارا  اسااتی امااا از محاااظ سیاساایی 
اقنصارح   اعاضا ترهن ای ااه ویاا  
خلو   می  اسالمی تبدیل شده اسات. 
میاادان رارن اااه اواا اا اسااالمی   
نیر هاح مرتجت ر  کررسنان ایران   

هاح سااا   اارا  از مهمانرین مشااصه
اور. هنوز ی  ماه از آغاز ساا   ٢١٢٠
ن ذشنه اور که  می  اسالمی اا  ٢١٢٠

همما ح او اا   نیر هاح مذهبی   
مرتجت ر  ولبچاه اقادار ااه محجباه 

رخنر اچه کرر. اقدامای  ٠١۰۱کررن 
که اا  سیاسی آن ار اا  ایدئومومیا  

باد تشکیل شوراها زنده  

 

  در کردستان 0200نگاهی به مهمترین رویدادهای سال 

 سیوان کریمی
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. ایان اقاداما   چرایاد   تبلیسیاش می
 می  اسالمی ر  کررسانان اارا  ر  
هممااا ح اااا اواا اا ملاای مذهباای 
پا ممااانیی چااه ر  قااد     چااه ر  
اپوزیاااسیونی   میااادان رارن ااااه 

ها ر  کررساانان ایااران هاا ی  اسااالمی
منجر اه سارارآ  رن   اااراز  یاور 
نیر هاح سالفی ر  کررسانان ایاران 
شد. هرچند کاه ر  مقااال ایان اااراز 
 یوری مررر آزاریااواه ها  آسانین 
اا  زرند که ر  پایین اه آن اشا ه می 

 ٢١٢٠کن . یمهو ح اسالمی ر  ساا  
اااه مقاار ا  اواا اا اپوزیااسیون ر  
کررسنان ارا  ه  ومالتی  ا صاو   
رار. اااال ه ااار ایاان تاار  تاار     
خااشونت الیااه نیر هاااح مااسنقر ر  
ا ر گاههاح این اوا اای قادمنی ااه 
ر ازاح امر یمهاو ح اساالمی را ری 
اما کماکان ااه اناوان اهرمای از آن 
اسنفاره می شور. اهرمی که چند ساا  
قبل اا ومله ااه مقار ایان اوا اای از 

ر آماد. اوا اا  اه امل  وامت تهدید
ناسیونامیست ر  این سا  ه  ااه مانناد 
تا ی  گذشنه خور کماکان ااه رنباا  

اا  می  اسالمی اورند. خاماد “  گفن و” 
ا ی ح از  هبران یمی از این او اا 
اااه نشااست اااا  میاا  اسااالمی   سااپاه 

 ٢١٢٠پاسدا ان ر  سه مو ر ر  ساا  
اشا ه کارر. چنیان سیاسانهایی ایاشنر 
ماهیاات ایاان اواا اا  ا اااراح مااررر 

  تر کرر. کررسنان ایران   شن

 

 تحوالت داخلی ایران:

 

 مضحمه انناااا 

 
اح  ا ااراح   می  اسالمی وساا  یژه

اننصاا یالر خوری  ئیسیی اه اناوان 
 ئیس ر مت اااز کارره ااور. قبال از 
مضحمه انناااا ی اا اتشاگریهایی کاه 
صو   گرتتی چهره کریه ایان یاالر 
اراح یامعه ایران ایشنر از هار زماان 

هاح میلیاا رح  ری رح    شد. ه ینه
اراح تبلیسا  ر  کنا  پاشنیبانی هماه 
یانبه از ا  از طارف تماار نیر هااح 
سرکوا ر  می ی اها  خاو رن معارماه 

گرا ر  ر  سااا   طلب   اصااو  اصااال 
قبال از آن   اااالر پایاان ماایرا از 
سوح رانشجویان   سپس طنین اناداز 
شدن ایان شاعا  ر  ساایر اانراضاا  
مااررری اااه یمهااو ح اسااالمی نااشان 

  نقنرین ماضحمه  ا ر   رار که ای می
پیش   ح خور را ند. همین اتفا  ه  
اتنار. ر  کررسنان ونی  ضعیت اراح 
 می  اسالمی ادتر اور. ساااقه مباا زه 

اااه “  نااه”الیااه ا تجاااع اسااالمی   
یمهااو ح اسااالمیی کماکااان ر  آن 

رهد. همیان امار ر   یامعه یو ن می
کنا  اتشاح خاور  ئیاسی ااه اناوان 

   ۰۱   ۰١اضو هیئت مرگ تااسنان 
هاا    زنده شدن خاطرا  کاشنا  چ 

کمونیاااسنها ر  آن ر  انی تناااو  
مضحمه اننااااا   ا ااراح  میا  ر  

  کررسنان سرر   سررتر کرر.

 ضعیت اقنصارح   تالکت ااا  ماررر 
ر  ایران اااث ا ج گرتنن اانراضاا  
سراساارح ر  ااااشهاح مانلااف شااده 

شااهد اانراضاا   ٢١٢٠است. ر  سا  
گسنرره   سراسرح کا گرانی معلماان 
  اازنشسن ان اوری . یامعه کررسنان 
اه ر ست   ر  کناا  ایان اانراضاا  

قرا  گرتت. یمای از اانراضااتی کاه 
توان اه یرا  گفت ر  ایان ر  ه  می

اه تاکنو  مهمی ر  اانراضا  سراسرح 
تبااادیل شاااده   ساااایر ینباااشها   
اانراضا   ا ه  ااه تااییر   تاسای از 
خااور  ا راشاانه اسااتی اانراضااا  
سراساارح معلماااان ااااور. ر  تماااار 
اانراضا    تجمعا  معلماان کاه ااه 
صو   سراسارح تراخاوان راره مای 
شدی کررسانان ها  ااه صاو   تاییار 
گذا ح ر  آن شرکت راشت. خصیاصه 
مهماای کااه ایااشنر ر  ایاان اانراضااا  

آماوزان    اریسنه شدی هم امی رانش
هاح آنها اا این اانراضا  اور.  خانواره

گل سر سبد این اانراضا   ا می توان 
آماوزان   هم امای  اه ومایات رانش

هاح اروا   آنها تا  سیدن اه خواسانه
  معلماااااان ر  مریاااااوان ریاااااد.
ر  سااا  گذشاانه  میاا  اسااالمی   
رساان اه ساارکوا آنی هاار   ز اااه 

هاح مانلاف  رسن یرح تعامین ارصاه
زر. نموناه اریاسنه  اینماای رست می

این اتفا ی رسن یرح ایش از صد نفار 
ر  کماانر از یاا  هفنااه ر  شااهرهاح 
کررسنان اور. اتفاقی که  ساعت ایان 

رهد این ااور کاه  رسن یریها نشان می
یامعه ایران   اویژه کررسنانی ری ار 
تسلی  نایر ح  ااب    واشت  میا  

شور. هیچ اننااا ری رح  اسالمی نمی
ی  ساارن ونی  میاا   اااراح مااررر اااه

  اساااالمی اااااقی نماناااده اسااات.
گسنرش تقر   تالکات ر  یامعاهی ر  
کنا  ترهن  سننی واک ی کاه هماان 
ترهن  طبقه واک  استی اااث تن نر 
شدن ولقه تشا  اار زناان ر  یامعاه 
شده است. ر  سا  گذشنه آما  زیارح 

ای را همه جا بر پا کنید!  ارگانهای اعمال اراده مستقیم توده  
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 مرگ بر جمهوری اسالیم ایران

ر  مو ر خورکشیی کشنن   خاشونت 
الیه زنان ر  ایران مننشر شد. مناسفانه 
ر  کررساانان ایاان آمااا  اااا  اااور   
تعدار زیارح از زناان   رخانران ااه 
 اسطه این مسئله یان خور  ا از رست 
رارند. ن اه  می  اسالمی ااه زنی چاه 
از زا یه رین   چه از زا یه ترهنا ی 
ر  این چها  رهه از امار  میا  ااااث 
تشدید خشونت الیه زنان شاده اسات. 
هر چناد ر  کناا  ایان آماا ی شااهد 
اانراضاااتی اااه  ضااعیت زنااان ر  
کررسنان اوری   می اگر یانب اناصاف 
 ا ا یری ی گاسنررگی خاشونت الیاه 
زناان اااا اانراضااا  الیااه ایاان  ضاات 

  هماوانی نداشنه است.

 

 تحوالت درون کردستان

 
ر  سا  گذشنه ر  اتفا  ایاشنر از هار 
چی  ر  کررسنان ایاران اریاسنه ااور 
که می توان آنرا مان  اه کررسانان 
رانست. کشنا    زانه کومبران یمی از 
این اتفاقاا  ااه غایات تلا  ر  ساا  
گذشنه اور.  ضعیت اقنصارح نااهنجاا  
یامعه ایران   اویژه کررسنانی ایاشنر 
مررر  ا اه سوح کومابرح ساو  راره 

ترین اممان  است. این شاید ر  رسنر 
اراح امرا  معاش ااشد.  میا  اساالمی 

آ  ر.   زاناه  ونی این  ا ه  تاا نمی
شاهد انواع ایحااف الیاه ایان ماررر 
هسنی . کشنا  کومابران کاه خبرهااح 
آن اه صو   گاها   زانه منناشر مای 

رهد که  می  تا رنادان  شوری نشان می
مسلح یمهو ح اسالمیی وانی تحمال 
تمه نانی ااراح ایان سافره  ا نادا ر. 

کااشدی اا هایااشان  ا  کوماابران  ا می
گیرر   گلومه  ا ااه یااح ناان ااه  می
ح ایان  کند. ر  هماه ها   انه می سفره

سامهای  ضعیت کومبران ار همین پاشانه 
  چرخیده است.

ر  کنااا  ایاان  ضااعیتی ساارارآ  رن 
شاعا    ” های اینبا  ناه ااا  ر اا ه سلفی

المه اا قمه   قادا هی کاا ر  ا “  ا شار
اه اساناوان ماررر  ساانده اسات. ر  
مریوان راسنان اما این اا  ناه ااه نفات 
ها   می  اسالمی اور   نه اه نفات سالفی

ساار اااه آخااو   میاا . ساارک کااشیدن 
ها اه زندگی خصوصای ماررری ااا  سلفی

مقا مت   اانرا    نهایناا مقاالاه ااا 
این طیف از مرتجعین انجامید. تقاال اا 

های تقاال اا یمهو ح اسالمی اور  سلفی
کااه میاادان  ا اااراح  شااد چنیاان 
نیر هایی ااز کرره است. اما خور ایان 
یریانااا  مرتجاات هاا  آگاهنااد کااه 

توانند یامعه  ا اه سامت ا تجااع  نمی
سو  رهند. تمار تالش خاور  ا اماا  
اسنندی از شهرهاح ری ار نایر  یمات 
کررناادی نیر هاااح ساارکوا  میاا   ا 
پشت سر خور راشنند   ااه مرتجعیان 
محلاای از یملااه امااا یمعااه شااهر هاا  
منوصل شدندی اما این مررر آزاریاواه 
اورندی زنان چوا ادست اورند که ر  
این تقااال وارف خاور  ا ااه کرسای 
نااشاندند. ایاان اتفااا  ر  مریااوانی 
شمااسنی اااراح ماارتجعین ساالفی ر  

  کررسنان اور.

 سیوان کریمی

 ٢١٢٢مانویه 
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حکم زندان زهرا محمدی قویا 

 محکوم است! 

مدیار زهارا محمادح تیرماه سا  گذشنه 
مسئو  انجمن نومین   تعا  اینمااای از 
طرف ایدارگاه یمهو ح اسالمی اه ره سا  

  زندان محمور شد.

ادنبا  اانرا  اه وم  صار هی ر رارگاه 
سا  وما   ۰سا  وبس اه  ٠١تجدید ندر 

تع یرح تقلیل پیدا کرر. پر نده سازح   
صد   اومار سان ین   اای پایاه ااراح 
تعااامین اینماااای   زناادانیان سیاساای از 
ش ررهاح شناخنه شده ر  ایادارگاههاح 
یمهو ح است. پر نده زهرا محمدح ه  از 

  این قااده مسنثنی نیست.

زهرا محمدح امار ز ااراح طای کاررن 
سااامه خااور  اهاای  ۰ر  ان محمومیاات 
  زندان سنندج شد.

سا  وبس اه اتهار تعامیات ترهن ای    ۰
اینماای نشان کریه ترین چهره یمهو ح 
اسالمی استا صد     ایراح این وم  ر  
 اسناح زهر چش  گارتنن از یامعاه ایای 
است که اسان آتش زیرخاکسنر است. ااید 
ر  مقاال ارگشت اه رهه شصت   اه خاک   
خون کشیدن یامعه ایسنار   توان چنیان 
  مانو هایی  ا از یمهو ح اسالمی گرتت.

کمینه کررسنان و ا وممنیست پر ناده 
سازح   وم  زندان زهرا محمدح  ا قویا 
محمور میمند. مسو این وم   ا اایاد ااه 

  ااملین صد   آن تحمیل کرر.

 

کمینه کررسنان و ا کمونیست کا گرح
 وممنیست -

  ٢١٢٢مانویه  8



 

 مرگ بر حکومت ضد زن

ها    اعد از اتشاگرح مسنند کمونیاست
انااسانهاح آزاریاااواه   واا ا مااا از 
سیاسنها   اه  یژه املمرر تر  یاسنی 
ر  ه اخیر سازمان توطئه گار ابادال 
مهندحی نهاینا ناچا  شدند کاه هااهر  

اه  اندح کنند. اما این  پاسای  ا سره 
اصاااطال  یاااواا اطاااو   اقعااای 

اح اااه ماادا ک    کوچماانرین اشااا ه
ارااهاح مسند  ا ائاه شاده ر  قباا  
تر  هاااح منعاادر ر  ن سازمانااشان 

کامال   شن است کاه اینهاا از  ندا ر. 
ها    طااارف یامعاااه   کمونیاااست

هاااح آزاریاااواه تحاات تااشا   انااسان
هااسنند   ناچااا  شااده انااد ر  یاا  
اطالایه  سمی   ی   یدئو کلیا  ااه 
شاننام   اا   ش ترا  اه یلوی اه تار   

ر  ماااو ر  شااااصیت   ر  غبااااتی 
شاان   ایاش از هماه  ماامفین سیاسای

کمونیس  کا گرح   و ا وممنیاست 
. ناه ر  اطالایاه کمیناه    ح ایا  ند

مرک ح   ناه ر   یادئو کلیاپی کاه 
مننشر کرره اند ر  مو ر اسنار ماسنند 
اتشاگرح از اقداما  تر  یسنی   سار 
اه نیست کررن چند تن از پیاشمرگان 

هیااچ  شااان  خااور ر  ا ر گاااه ندااامی
. اا این شیوه پاسا   توضیحی نداره اند

رارنهاااح مسنأصااالنه اااه خیااا  خااور 
میاواهند ذهان یامعاه  ا ااه ماسائل 

. اماا ایان شا رر  ری ر معطوف کنناد
هیچ کممی ااه انا  اح ایان یریاان 

ناواهد کرر   آنها  ا ر  میاان  ادنار 
خواهاد  مررر کررسانان ایاشنر  ساوا

کرر. پر نده ساازمان زومنماشان ااه 
 هبرح ابدال مهندح از این سیاه تار 
است که انوانناد ااا تار   شااصیت   
ر      پر نده ساازح یعلای ااراح 
ماامفین سیاسی شاان اانباا ح ااراح 

. تلسفه ر سات شادن  خور کسب کنند
این یریان ناسام  اار اساا  نفار  از 
گذشنه خور   قومی گرح   ضدیت اا 
هر نوع آ مان خواهای کمونیاسنی   
سوسیامیسنی اور. ر  هفنه کن ره یا  
 ۰١سازمان  ا اه گر گان گرتنناد تاا 

ر  صد نمایندگان کن ره اه آنها راره 
شور.  قنی اه ننیجه نرسید ناچا  شدند 

. اعاد از تاشمیل  صفشان  ا یدا کنند
سازمانشان رهها سند مسنند از املمرر 
این سازمان هاست کاه گذاشانن اسا  
سازمان سیاسی   ح آنها  ا زیر ساوا  

. طر  ومله اه ا ر گاه کوملاه  می ارر
سااازمان کررساانان واا ا کمونیااست 
.  ایران   زرن مقرا  آنها اا آ پی یی
طر  تر    هابران وا ا کمونیاست 
کا گرح ایران وممنیست کاه توسا  
.  کار هاح  قت این یریاان اتاشا شاد
تر   ماامفین صافوف خاور کاه ایان 

. طای ایان  سیاه ترین نوع تر   اسات
مد  رهها پیشمرگ این سازمان سر اه 

  این یریاان توطئاه گار  نیست شده 
الت مارگ آنهاا  ا خورکاشی اااالر 

هاح مادا  ااسنه    . ر  این کرره است
تحقی  پلیس   رارگااه اراات کاشنن 
آپو واسینی  ا تاییاد کارره اسات   
وم  یلب ر  نفر از سران این یریان 

. یامعاااه ااااه همااات   ا راره اسااات
هاح آزاریاواه  ها   شاصیت کمونیست
هااح یااان ااخن اانی ایاان    خانواره

سازمان  ا تحت تشا  قرا  راره است   
آنها ر  ا ج ضعف   زاونی ناچا  شاده 
اند که یواای  ا  نه  ا ساره  انادح 

. ر   یاادئو کلیاا  مااصاوبه اااا  کننااد
تررح اه نار ابدال آذ اا  که گویا از 
ااضاح رتنر سیاسی شان استی آذ  اا  
ر  ا ج ایااشرمی اتهاماااتی  ا الیااه 
کمونیس  کا گرح   و ا وممنیاست 
پر  میمند که اطاو   اقعای شایاسنه 

. مااامو ش  سااازمان مطبواااشان اساات
کرره اند که پشت ر  این اه اصاطال  
مصاوبه انشیند   ی  ماشت ارااهااح 
پو    ای پایه ر  مو ر ر  ه یدایای 
سام    منمدنانه اکثریت نور ر صادح 
 هبرح   کار هاح وا ا کمونیاست 
ایران   کوماه ماه  قات مناشمل ر  
تراکااسیون کمونیااس  کااا گرح اااه 
 هاابرح منااصو  ومماات  ا اااراح 
ه ا مین اا  گفنه شده   اا هاا پاسا  

. خورشان میدانند  گرتنه  ا تمرا  کند
سااند  ایاان شاااننامها ااای پایااه اساات. 

ممنوا تواتقنامه چ ون ای یدایای 
  اصومی امضا شده توس  مناصو   سام  
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 استیصال سازمان بدنام زحمتکشان مهتدی 

   در قبال ترورهای درون سازمانش!
 مانا  محمدح



 

 مرگ بر جمهوری اسالیم ایران

وممت   ااراهی  الای اره ر  یریاان 
یدایی کمونیس  کا گرح مویور است 
.    اتشاگر ایان ناوع پر پاگاناد اسات

اح نشااسنه  کااسی کااه ر  خانااه شیااشه
کند. آذ ااا  ماارار  سن  پراکنی نمی

که ر  یریان مسئله یعبه سیاه ینااا 
ابدال مهندح ر ر  ن کوملاه  قات 
اسااتی اایااد تااا ااااد ساارش  ا پاییاان 
ایندازر نه اینمه اه چنین پر پاگاندح 

کناد  ما  ا منه  می آذ  اا  .  رست ا ند
کااه گویااا اااه گذشاانه خااور پااشت 

اتفاقا ار امس ینا  ماا ااا  .  کرری 
سااازمان مطبااواش ساار اتناااا ا  
کمونیسنی گذشنه است کاه ماا از   ز 

کنی ی  ا     هنوز ه  اه آن اتناا  می
ها    که ر  ساخنن آن تا ی  کمونیست

آزاریاواهان   ارااارح طلباان نقاش 
. کومله اا هر ر کای کاه  اساسی راشنی 
راشات خاورش  ا یا   از ما کسیس  

.  هابران  یریان کمونیسنی می رانست
کمونیست ااورن خاور   قت کومله اه

کوچمنرین شمی نداشانند   ایان  ا 
هاح  اا ها ر  یامعه   یلسا    مریت

. ایان تاا ی  رتااع از  و ای گفنه اند
طلباااای  اراااااارح خواهاااای   آزارح
رتااااع از اناااسانیت   نقاااد  .  ااااور

.  قومی رح   ترهنا  ا تجااای ااور
ابدال مهندح سازمانش  ا اا نفار  از 

.   ااا زااان  این تاا ی  ر سات کارر
خورش ر  تلوی یون ای ای سی تا سی 

ناه  اا صراوت گفت نه کمونیست است 
چ    ناه سوسیامیاست. کادار تا یا  
کومله اینطو ح اوره است که ابادال 
مهندح مای گویاد  ااه کادار تا یا  
کوملاااه قبااال از تاااشمیل ساااازمان 
مطبوانان اتناا  می کنیاد  شاما ااه 

هیچ تا یای از ویاا  سیاسای کوملاه 
. کجا کومله از تد امیاس   تعل  ندا ید

رتاااع میماارر  اتناااا  شااما اااه 
ناسیونامیست اورننان ااه کادار تا یا  
کومله مراو  است  اتحار   همماا ح 
ن ری  اا او اا کررسنانی ر  کجااح 
تا ی  کومله ااور  تقادیر از قاساملو 
طرا  ین  الیه کومله مراو  اه چاه 
تا یای از ویا  سیاسی کومله اسات  
 اقعیت این است که اه تاا ی  گذشانه 

. آذ  ااا   کومله هیاچ  اطای ندا یاد
مدای اسات کاه گویاا مااامفین ایان 
یریان از این ن اران هاسنند کاه ر  
سازمان زومنمشان اه  هبرح ابادال 
مهناادح   اماار ایلاااانی زاره منحااد 

شوند   اه همین خااطر الیاه آنهاا  می
. این ر  یریاان از  اتشاگرح شده است

اح   سیاسات کوچمنریان  محاظ ارنامه
. رااوا   یدایای  تفا تی اا ه  ندا ند

آنها اه هیچ  یه سیاسی نبور المه سار 
. هنااوز اساانار  امااوا    را ایاای اااور

مراو  اه کشممشهاح مامی آسو ساا  
  یناا    چاااقو کااشی اینهااا الیااه 
همدی ر ر  ا ر گاه محل سمونناشان 

ها   رنیاح مجاازح مویاور  ر  سایت
. اه خاطر یلوگیرح از خونریا ح  است

ایشنر پلیس سلیمانیه همه آنها  ا خلات 
. ااه ندار مان ناه اطالایاه  سال  کرر

کمینااه مرکاا حی نااه مااصاوبه اباادال 
  ناه اتحاار ایان ر  یریاان  آذ اا  

ماهیات  ساوا  کممی اه تافیف رارن 
  املماارر تر یااسنی ایاان یریااان 
نمیمند. مهندح   آذ اا ها اه خواای 

شااننام   پر پاگاناد پاو    میدانندی 
الیااه کمونیااس  کااا گرح   واا ا 
وممنیااست پاساا  پر نااده ساان ین 

اقداما  سایاه   تر  یاسنی آنهاا ر  
.  ایر ن   ر  ر  ن سازماناشان نیاست
ر ست است که کمونیاس  کاا گرح   
و ا وممنیست نقش اسیا  مهمای ر  
اتااشا   ماان  ح کااررن ایاان یریااان 

گر   سیاه راشنه استی اما امر ز  توطئه
آنها اا موج  سیعی از نفر    اانرا  
انسانهاح و  طلب از یملاه ر  ر  ن 
صاافوف خورشااان   ااار  شااده انااد. 
پر پاگانااد الیااه کمونیااسنها پاساا  
اراانامه رارگاه ارات اسانان سالیمانیه 
کررساانان ااارا  ر  مااو ر اقااداما  
تر  یسنی تان نیست   مهمنر ایاش از 
این نمینوانیاد از زیار ااا  ماسئومیت 
مسنقی  سراه نیست کررن چنادین نفار 

ااه  از یوانان اه اشانباه ملحا  شاده 
ا ر گاااه ندااامی تااان شااانه خاماای 

 هبرح این یریان سیاه   ادنار  کنید. 
ااه  ر  مقاال کل اقداما  تر  یاسنی 

تریار  سیده   یا نرسیده ر  ر  ن   
ریار یاا ز ر اایاد   ایر ن سازماناشان

پاس  رهند. کمونیاسنهاح کاا گرح   
واا ا وممنیااست   صااف  ساایت 

خواهان آگاه شاده ااه ماهیات  آزارح
سیاه این یریان اا ارامه آگاه ریهاا   
اقداما  مسئو نه خوری  زمست ایش 
از پیش این یریان مضر اه وا  یامعاه 

    ا من  ح کنند.

 

 مانا  محمدح

 ٢١٢٢ مانویه  ۰
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هاح  کااشان انااسان کااا گران زومت

طلاابی زنااان آزاریاااواه   اراااارح

هاااح شاراتنمند   ریااده   انااسانسان 

 سه سا  از امار ح آزارحی چهلتشنه

اااا   میاا  یمهااو ح نن یاان   خفاات

ح ماا ر طاو   گذ ر   همهاسالمی می
 سااه سااا  واکمیاات ندااار  ایاان چهل
را ح یمهو ح اساالمی شااهد  سرمایه

تلفااا  یااانیی تقااری کمبااور مااامیی 
آیندگای  خسن ی   ویی نااامنی   ای

مطل  که ر  وا  آواار یامعاه شاده 
 ای .  استی اوره

این  می  قاتل   تاساد ر  طاو  ایان 
چها  رهه واکمیات اماال ناشان راره 
است که هیچ  اطی اه یامعه ماد ن   
زندگی امر زح مررر ایران ندا ر. این 

ح ومومااات رزر   ماااسنبد  صاااله
نااایو ح اااراح یامعااه ایااران اااوره 
 هست. امر ز ری ر ارکاسی پوشایده 
نیست که اامل این همه تشا مامی   تقر 
  تالکت خور  می  است. ااید مررر از 
سران ا ااش اسالر اپرسند که چرا   ااه 
چه الت نور ر  صد یامعاه ایاران ااه 
خااصوص کااا گران   زومنمااشان   

 زنان  نا اضی هسنند 

چرا این  یاالران ااه ناار  قاانون    
ر مت هر ناوع اانراضاا   خیاااانی   
تداااااهرا  یمعاااای معنرضااااان   

گران  ا غیرقانونی ااالر   آنهاا مطامبه

ایانی کنند  چرا آزارح  ا سرکوا می

اقاید   تاشمل  یاور نادا ر  چارا 
ممامماا  شااصی   خصوصای تعامیاان 
سیاساایی نهارهاااح اینماااای   اتاارار 
اارح یامعه از طرف نیر هاح امنینای 

شور  چرا واضو  یااتنن ر    کننر  می
رنیاح مجازح اراح نوشنن   اهها ندر 

 گیرر  کررن تحت پی رر قرا  می

خاااواه   چااارا راناااشجویان آزارح 

طلب   اتارار ااارح  ااه یارر اراارح
اهها  ندرکررن از یانب شما رسان یر 

هاح ماوف سپاه  گاهح شمنجه     انه

شاوند  پاسدا ن   نیر هاح امنینی می
چرا زنان ر  ایران که ناصف یامعاه  ا 

 سه سا  رهند ر  این  چهلتشمیل می
از طارف ومومات ااد  امهای ماو ر 

ورمنی   آزا هاح  وقوقی مطل ی ایای
 ینسی قرا  گرتنه اند 

ماان از ساااران قاتااال   ر  غ اااو  
پرسا : ایاا شااما  یمهاو ح اساالمی می

 ا  ٠١۹8اانراضا  سراسرح ااان مااه 
که مررمی   ضدومومت اور  ا اه یار 
را ید  اه یاار را یاد کاه اانراضاا  

ر صادح  ٢١١ارو  مررر اا اتا ایش 
قیمت ان ین آغاز شد  اه یار را ید که 
اانراضااا  از محااال  کااا گرح   
تقیرنشین شهرح شر ع شد   اه رسنو  
ترمانده کل قوا الی خامنه احی  ئیاس 
یمهو   قات واسن   واانیی  ئیاس 
 زا   کااشو ابدال  ومااانی تااضلیی 
یانشین ترمانده کل قوای الی شمعاانی 

رااایر شااو اح اااامی امنیاات ملاایی 

هااا   سااران   ترماناادهان مجلااسی
نیر هاح سرکوا ر   نیر هاح امنینای 
  اطالااتیی اه خاک    خاون کاشیده 

نفاری   ٠۰١١شد. شما اااث مرگ ایاش 
زخمای شاادن ها ا ان نفاار  رساان یر 
شدن ایش از ها ا ان نفرری رشادید. 
ایران یمی ازا  گانرین ذخایرگااز   

  ٠٠١١نفت ر  یهاان اسات. ر  ساا  
مااررر اااا قطعاای ااار    خاموشاایهاح 
گسنرره     اار  شادند   هن امیماه  
اانرا  نمورندی ااا تهدیاد   پر ناده 
سازح   سرکوا از یانب  می     ار  
شاادند. مااسئله ری اار کمبااور اا ر  
خوزسااانانی اصااافهان   شاااهرهاح 
ری رکشو  اور زیرا کا  آاای  سایله 
امرا  معااش آنهاا یعانی کاشا  زح   
ونی زندگی آنها  ا ااه خطار انداخناه 

 اور. 

آااان  ٠۱کشا  زان   مررر اصفهان ر 
ر   اااسنر خااش  زاینااده   ر  ٠٠١١

تجمت   ااه قطات اا   خاش  شادن 
زاینده   ر ااانرا  نمورناد .  میا  
تاسد اسالمی ر  یواا اه خواسات اار 
و  کشا  زان اوسیله  مبا  شاصیها   
ی ان  یژه  اا گااز اشا  ا    گلوماه 

اح   سالوهاح ین ای ااه  هاح ساچمه
شیوه  واشیانه معنرضاان  ا سارکوا 
نمورنااد.  ااار ایاار یااو ش  وااشیانه 
نیر هاح مسلح ومومت تعدارح کشنه 
  زخمی شده   چندین نفرنای  اینانای 

 خور  ا از رست رارند .

رههاا  ٠٠١١  ز پنجشنبه  ر ر ریمااه 
شهر ایران صاحنه اانراضاا  اار وا  
معلمان   ترهن یاان اورناد.معلمان   
ترهن یان ر  اراماه اانراضاا  اخیار 

 

 اعتراضات سراسری و خیابانی را گسترش بدهیم؟!

 ااراهی  ااتمانی

، زنده باد هویت انسان    نه قویم، نه مذهبی
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 آزادی، برابری، حکومت کارگری
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خور اه طر   تبه اندح که ر  مجلس 
ایااران تااصویب شااده اااوری اااانرا  
راشنند که آنه  ااا یاو ش ررمناشانه 
 می  اساالمی   اار  گرریاد. ساوا  
اساسی که امار ز ر مقااال تا  تا  
مررر ایران ااه خاصوص کاا گران   
 هاااابران املاااای   کمونیااااسنهای 
ترهن یااانی اازنشااسن انی زنااان   
یوانان ازاریاواه   ارااارح طلاب   
انااسانهاح ازاریاااواه   شااراتنمند ان 
یامعه قرا  گرتنهی ایان اسات کاه ر  
مقاال این همه ینایا   که اه ناو  اه 
ما تحمیل شده چاه اایاد کارر   چاه 
اقداما  املی   تو ح ر  رسانو کا   
خور ا ذا ی    ایاا ااراح ایان هماه 
خون   خونری حی شمنجه  اادار    
اانرا  شواهد   مد ک کاتی مویور 
نیااست  ایااا ایاان همااه تااوهین   
ز  گویی که از طرف ا ااشان اساالر 
اه  نور ر صاد ماررر ایاران تحمیال 
شدهی کاتی نیست  تا کی میناوان ر  

مقاال این ز  گویاان قار ن  ساطی 
ساامو  کرر ایااا تااوهین اااه زنااان 
شراتنمند کاه ناصف یامعاه ایاران  ا 
تشمیل میدهند قاال قبو  اسات  ایاا 
این همه رزرح   چپا   یار   ایان 
مملمت که از طرف تمامی سران  می  
از کوچ  تا ا  گ ااه یسماا مایر ری 
قاال قباو  اسات  ماررر شاراتنمندی 
کااا گرانی زنااان مبا زیرانااشجویانی 
معلمان اا قد  ی اتحاری همباسن ی   

اح صابر  هوشیا ح کامل  اد ن محداه
اپا خی ید اراح سرن ونی یمهاو ح 
اسالمی رست اه کا  شوی     یشه این 
 می  خوناوا  از یاح امنی . ر  این 
 اه   هیفه سن ینی اه اهده کا گران 
   هاابران کااا گرحی کمونیااسنهای 
 هااابران معلماااانی اازنشاااسن ان   
یوانااان ازاریاااوا  اراااارح طلاابی 
انسانهاح شاراتنمند   تاشنه ازارح   
همه زنان شجاع   ازاریاواه   پیشر  
میباشد . ر  این مبا زه سرنوشت سااز 

 نهایی که هدف سرن ونی کال نداار 
یمهااو ح اسااالمی میباشااد واا ا 
کمونی ر کا گرح ایران )وممنیست ( 
ر  کنا  شاما قارا  را ر . ااه وا ا 
وممنیااست اپیوندیااد تااا اعااد از 
ساارن ونی  میاا  یمهااو ح اسااالمی 
انوانی  اا ه   ی  یامعاه ازار   ارااار 
اد ن خاشونت  تبعیاب اناا نهیا    
خااور سرنوشاات خااور  ا ر  رساات 

 ا یری .

اح اناا نهیا  کاه  ایائید اا ها  یامعاه
ری ر خبرح از ااداری تر ی  وشتی 
تقر   تبعیب طبقااتی  یاور نداشانه 
ااشااد . همااه انااسانها اراااار ااشااند   
هم اای از اممانااا  یامعااه اساانفاره 
نمایند   ترزندانمان  ا مویات یامعاه 

 ااشند .

 سرن ون اار یمهو ح اسالمی 

 زنده اار آزارحی اراارحی  تاه

 ااراهی  ااتمانی

 دبیر کمیته کردستان : صالح رسداری 

saleh.sardari@gmail.com 

 

یف زاده  روابط عمویم کمیته کردستان: ابوبکر رسر

Abo_sh2008@hotmail.com 

 

یه کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران حکمتیست است که هر ماه یک بار  -اکتبر نشر

 شود!  منتشر یم
 

یه همایون گدازگر  رسدببر نشر

homayon_1954@yahoo.de 


