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یه کمیته کردسـتان  حزب    حکمتیست  -کارگری  نشر

  ۸۶۲ا کتبر         
۸۲۸۲مه  ۴ -۵۹۱۱اردیبهشت  ۵۱دوشنبه   

اعالمیه کمیته کردستان حزب  

  حکمتیست

دررابطه با موج جدید 

 نها درکردستا اعدام

در یک هفته گذشته رژیم جنایتکار اسالمی یکبار 

دیگر ماشین جنایت خود را در زندانهای 

ها ی  کردستان بکار انداخته است. در ادامه اعدام

چند روز قبل، سحرگاه امروز دو نفر دیگر به 

نامهای واحد فیضی و رامیار مخلص در زندان 

 .سنندج به دار آویخته شدند

اگر چه اعدام وکشتار نشان و هویت جمهوری 

سال گذشته بوده است، اما از  ۰۴اسالمی در طی 

ها مستقیما به  سرگیری کشتار کنونی درزندان

اوضاع سیاسی اجتماعی کنونی جامعه کردستان 

وایران ربط مستقیم دارد. دورنمای پایان فاجعه 

تهدید کرونا می تواند برای جمهوری اسالمی آغاز 

فاجعه ای تازه و ادامه خروش به میدان آمدن 

میلیونی جامعه ایران علیه جمهوری اسالمی 

 .باشد

های  جمهوری اسالمی با شروع دوباره این اعدام

جنایتکارانه در واقع برای مقابله و رویارویی های 

پسا کرونایی جامعه کردستان و ایران خود را 

آماده می کند . می خواهد دست پیش بگیرد و با 

زهر چشم گرفتن از مردم، به اصطالح در جامعه 

  ترس و وحشت ایجاد کند. اما دیگر دیر است.

مردم انقالبی در ماهها ی گذشته عمال نشان 

دادند که این موازنه بهم خورده است و دوران 

ارعاب جامعه با این اقدامات جنایتکارانه بسر آمده 

 .است

جمهوری اسالمی با این جنایات فقط پرونده 

قساوت ودرندگی خود را سنگین تر می کند . 

کشتار جوانان زندانی در زندانهای کردستان 

توسط اوباش اسالمی نشانه ضعف و تر س از 

 .فوران خشم مردم مبارز است
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۲صفحه  ۲۶۲شماره  اکتبر   

 مرگ بر جمهوری اسالمی ایران

 ! کارگران ، مردم زحمتکش و انقالبی

م مردهمه ما آگاهیم و میدانیم که تنها راه برای خاتمه این جنایات و هزاران مصیبت دیگر، سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی است . شما همراه 

به جان آمده در سراسر ایران مدتهاست دست بکاراین امر سرنوشت ساز شده اید . با این حال اعتراض به هر تک جنایتی از طرف جمهوری 

اسالمی و تالش همیشگی برای رهایی زندانیان اعدامی کار همیشگی ما است . کاری که مستقیما سرنگونی جمهوری اسالمی را سریع تر خواهد 

 .کرد. از شما می خواهیم ضمن اعتراض به این جنایات هولناک برای نجات زندانیان در بند از چوبه اعدام جمهوری اسالمی بکوشید

کمیته کردستان حزب حکمتیست ضمن محکوم کردن این اعمال دد منشانه رژیم اسالمی، جانباختن واحد فیضی و رامیار مخلص را به خانواده 

 .کند گوید و برایشان استقامت و بردباری آرزو می و دوستان آنها تسلیت می وابستگان 

 ۹۹۱۱اردیبهشت  ۵حکمتیست  -کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری مرگ بر جمهوری اسالمی                  

 اعالمیه کمیته کردستان حزب حکمتیست

 کمیته کردستان حزب حکمتیست

 ماشین جنایت رژیم اسالمى بى وقفه عمل میکند

امروز جمعه صبح دو نفر از زندانیان به اسامى واحد فیضى و رامیار مخلص اهل بانه در زندان مرکزى شهر سنندج اعدام شدند. دیروز لقققمقان 

احمدى و سینا محمدى نیز به دار اویخته شدند و روزهاى قبل یاشار سعید پور و مصطفؤى سلیمى در زندان سقز اعدام شدند. ماشین کشتقار 

 جمهورى جنایتکار اسالمى بى وقفه عمل میکند و زندگى انسانها را ساقط میکند.

سران و کاربدستان رژیم خود قاتلین، فاسدین، دزدان و تبهکاران و مجرمان اصلى جامعه ایران هستند و همه آنان به جرم چهار دهه جنقایقت 

باید دستگیر و محاکمه شوند. قتل و جرم و جنایت و اعتیاد محصول فقر و تبعیض و نابرابرى و اجتماع آلوده ای است که رژیم سرمایقه دارى 

 اسالمى و سران آن خود عامل اصلى بوجود آورنده آن هستند. 

قانون قصاص، قانون ارتجاعى و قرون وسطایی و انسان ستیز است و باید برچیده شود. اعدام قتل عمد دولتى براى ارعاب جامعه اسقت. بقراى 

 پایان دادن به این جنایت راهى جز سرنگونى این رژیم نیست.

 مرگ بر رژیم صد هزار اعدام!

 ۴۲۹۲آوریل  ۴۲حکمتیست       -کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران

 

  استرداد و اعدام زندانی سیاسی مصطفی سلیمی ،در مورد فرار  

 گفتگوی تلوزیون پرتو با همایون گدازگر                                                               

یت آن را اعالم کند تا شرمزاریش برای همه روشن شود . اگر حکومت این کار را نکرده و دارودسته خودسر درون نیروهای امنیتی مرتکب این جنا

اما نقش مردم آزادیخواه واحزاب سیقاسقی عقدالقتقخقواه در  ۴شده اند ، برای حفظ آبروی خود این دارودسته خودسر را معرفی و محاکمه کند 

نشان بدهند که صفشان از صف کسانیکه پناهقنقده  ۴باید به این رسوایی که حاکمانشان ببار آورده اند اعتراض کنند  ۴کردستان عراق مهم است 

نشان دهند که آنها همانطور که تا کنون هم نشان داده اند ، همقیقار وغقمقخقوار مقردم در  ۴سیاسی را روانه جوخه اعدام کرده است جداست 

بقال ر قکردستان ایران هستند و از فراریان از جهنم رژیم جهل وارتجاع دفاع و پشتیبانی خواهند کرد . بگذار مردم منطقه صدای متفاوت آنها را د

 این اقدام ضد انسانی و فراموش نشده بشنوند.

*** 

 در رابطه باموج جدید اعدامها در کردستان



این روزها بختک مرگ در آسمان جامعه ایقی 

که زیر سلطه حکومت اسالمی نفس میکقشقد 

در پرسه است. از یک طرف دولت روحانقی و 

قوه قضاییه با ریاست رییسی جانی زندانقیقان  

را روزانه به چوبه دار میسپارند و هیق  روزی 

بدون خبراعدام در زندانها به شب نمیرسد، آن 

هم در شرایطی که کرونا در سایه سیاستهقای 

بغایت غیرمسوالنه حکومت اسالمی روزانقه از 

مردم بیدفاع و تنگدست جقامقعقه ققربقانقی 

 میگیرد. 

سابقه تاریخی ایجاد ارعاب و وحشت بعقنقوان 

یکی از روش های مقرسقوم حقکقومقتقهقای 

جنایتکار در تمام دنیاست شناخته شده است. 

این از مواردی است که جمهقوری اسقالمقی 

گوی سبقت را از تمام این حکومتها ربقوده و 

بطور سیستماتیک آن را در بقزنقگقاهقهقای 

حساس و حیاتی عملی کرده. امروز مقردمقی 

که درد و وحشت از بالیای طبیعی و انسقانقی 

آنها را در مقابل جدال مرگ و زنقدگقی ققرار 

داده باید منتظر خبر مرگ و اعدام عزیزانشان 

هم باشند. دلهره زنگ تلفن، دلهره رسقیقدن 

خبری از پزشکی قانونی، دلهره شنیدن صدای 

جالدی از زندان سنندج، اوین و اهواز و وو..... 

داستان این روزهای خانواده هایی اسقت کقه 

عزیزی را در بند دارند و از سرنوشت وی بقی 

 اطالع! 

ازطرف دیگر و در کنار اعدام و مرگ در اثقر 

کرونا و تصادف و گرسنگی و بقیه بالیای دیگر 

در این چند هفته بقالی خقودکشقی شقوک 

دیگری است که باز هم انگشت اتهام را بطرف 

سیستم و مناسباتی میبرد که حقوق انسان و 

انسانیت را کیلویی هم نمیشود حساب کقرد! 

مناسباتی که انسانقهقا را بقا بقن بسقت و 

استیصالی روبرو میسازد که خاتمه دادن بقه 

زندگی بعنوان راه حل پایان دادن به دردها و 

فجایع تحمیل شده بعنوان یک انتخاب ققرار 

میگیرند! سیستمی که انسانها در مقابله با زور 

و خشونت و تبعیض نه تنها حمایت نمیشوند، 

بلکه مستقیما و با کمک و همقراهقی ققانقون 

مورد خشونت و فشار مضاعف قرار میگیقرنقد. 

نگاو میگوید در هفته  سازمان حقوق بشری هه

های سنندج، مهران،  گذشته هفت زن در شهر

انقد.  سنقر، سقز و نقده دست به خودکشی زده

این سازمان علت خقودکشقی ایقن افقراد را 

اعقالم کقرده  «مشکالت خانوادگی و فقققر»

 ٥٢است. در این گزارش آمده که یقک زن 

ساله اهل سنندج با هویت سارینا غفوری بقه 

علت مشکالت خانوادگی به زندگی خود پایان 

داده است اما در معاینات بیشقتقر پقزشقکقی 

قانونی علت مرگ را با توجه به نوع ضقربقات 

 وارده قتل اعالم کرده. 

منیج ناخودآگاه بعد از شنیدن خبر خودکشی 

قادری، سیمین سجادی، دریا محمدی، نگیقن 

امینی، شریفه مصطفی پور و افسانه رحیقمقی 

ووووو بعنوان یک زن از خودم پرسیقدم اگقر 

من در جامعه  ایی که مرد ساالری و قوانین تا 

مغز استخوان ضد زن بطور مداوم در آن تولید 

و بازتولید میشود  زندگی میکردم  و زیر فشار 

خانواده و جامعه بطورمداوم قرار داشتم  تحت 

 چه شرایطی بفکر خودکشی میفتادم؟  انسانی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

که در اوج استیصال خود را تنها میبیند مامن 

و پناهی ندارد همه آنهایی که باید حمایقتقش 

کنند در مقابلش ایستاده اند! حمایت قانون را 

ندارد، حمایت خانواده و محیط پیرامونقش را 

ندارد،  در کدام بزنگاه قصد جان خود میکنقد 

و به زندگیش نقطه پایانی میگذارد؟  راهی که 

باعث میشود به زندگی خاتمه داد از کقدام 

کوچه پس کوچه بی افقی و ناامیدی  یا شایقد 

اعتراضی میگذرد تا تصمقیقم بقگقیقری بقه 

زندگیش خاتمه دهی؟؟  نداشتن حق بدیهقی 

انتخاب بعنوان یک انسان مستقل، نقداشقتقن 

اختیار در تصمیم های حیاتی زندگی، اجقبقار 

در نوع زندگی، اجبار در آنچه که نیستی و بقه 

تو تحمیل میشود، نگاه تحقیرآمیز به جنسیت 

و جایگاه اجتماعی،  خوار شمرده شدن بخاطر 

جنسیت، به حساب نیامدن بعنوان یک انسان 

برابر با مرد، منع از شاد بودن و شاد زیسقتقن، 

همیشه دختر کسی، همسر کسقی، خقواهقر 

کسی بحساب آمدن تنها گوشه ایقی از یقک 

لیست بلند باالیی که هر روزه در مقابل زنقان 

قرار میگیرد. در  ایران و در حاکمیت مذهب و 

 
٩صفحه  ۸۶۲شماره  اکتبر   

 نه قومی،  نه مذهبی ، زنده باد هویت انسانی

 خودکشی انتخاب اختیاری یا مرگ اجباری!

 ملکه عزتی

۴صفحه   



در سایه قوانیقن تقا مقغقز اسقتقخقوان زن 

ستیزحاکم بر جامعه همه موارد باال زنقدگقی 

زنان را تهدید میکند.  در یک نگقاه  اولقیقه 

چنین بنظر میرسد که دالیل خودکشی بسیار 

شخصی هستند و خودکشی بطور مسقتقققیقم 

مربوط به حاکمیت و نوع حاکمیت نیسقت و 

در هرگوشه دنیا آماری از خودکشی انسانهقای 

به بن بست رسیده وجود دارد. ممکقن اسقت 

بنظر بیاید در زیر فشار روانی و در بن بسقت 

کامل فکری و یا حتی ضعف شخصیتی نهایتقا 

خودکشی امری است که حکومتها و حاکمقان 

در قبال آن جوابگو نیستند!! جوابی کالسیقک 

و فرمال به مسله ایی که بطور واقعقی و بقی 

تردید یک بحث اجتماعی و کامال مربقوط بقه 

ساختارهای اجتماعی یک جامعه. ارزش جقان 

انسان، احساس مسولیت در ققبقال سقالمقت 

جامعه، تضمین سالمت روانقی جقامقعقه و 

اختصاص امکانات به کسانی که تحقت فشقار 

روانی قرار دارند از وظایف  حکومت و سیستم 

اداره جامعه ایی است که در آن جقان انسقان 

کاالیی بی ارزش نیست.  در ایران اسقالم زده 

سال پیش تالشی سازمانیافتقه جقهقت  ۰۴از 

نفی موجودیت و انسانیت و حقققوق انسقانقی 

زنان بطور روزمره و سیستماتیک در جقریقان 

است. در بسیاری از خانواده ها زنقان تقحقت 

غقیقرت و "فشار نرینه های اشباع شقده از 

قرار دارند، قانون را هم که مردان عقبقا  "شرف

پوش و نعلین بر پایی نوشته انقد کقه زن را 

کشتزار خود و منبع تامین و رفع نقیقازهقای 

جنسی میدانند. زنانی که در منگنه ققانقون و 

خانواده قرار میگیرند یا طغیان میکنند وعلیقه 

این اسارت میایستند، یا در نهایت بی پنقاهقی 

به زندگی خود خاتمه میدهند. انتخاب بقیقن 

مرگ یا اسارت آنقدر دردناک و شنیقع اسقت 

که هر انسانی را باید به خشم بیاورد. این دور 

باطل پایان نمیپذیرد مادام کقه جقامقعقه و 

کسانی که در دایره نزدیکان این انسانها ققرار 

دارند مسولیت نپذیرند. مقردانقی کقه غقرور 

مردانه شان با خودکشی یا به قتقل رسقانقدن 

خواهران و همسرانشان  و دخترانشان التقیقام 

مییابد ازنظر من از این دایره خارج  هستقنقد.  

امیدی به کسانی که فکر مقیقکقنقنقد مقرگ 

دیگری برایشان غرور و سربلنقدی مقیقخقرد، 

نیست! اینها خود نیازمند کمک و مقعقالقجقه 

هستند اگر نه مجازات. پقدیقده و مقعقضقل 

خودکشی در کردستان در سالهای گذشته هر 

چند یکبار اوج گرفته و فقجقایقعقی آفقریقده. 

اعتراض به بی حقوقی آشکار، اعقتقراض بقه 

پایمال شدن شخصیت و کرامت انسانی، ناامید 

شدن از کمک و درک نقزدیقکقان و چشقم 

فروبستن جامعه بقر فقاجقعقه ایقی کقه در 

کناردستشان رخ میدهد با توسل خقودکشقی 

راه حلی بشدت دردناک است. زخم حاصل از 

آن بر تن و روان انسانهایی که عواققب آن را 

متحمل میشوند برای همیشه باققی خقواهقد 

ماند. خودکشی تنها پایان دادن بقه زنقدگقی 

شخصی و فردی نیست، خودکشی رهایقی از 

درد و پایان دادن بر عذاب روزمره یک زندگی 

تحمیلی نیست. خودکشی اعتراضی نیست که 

جامعه و محیط پیرامونی را علیه بیحقوقی بقه 

تحرک وادارد. خودکشی تنها پایانی دردنقاک 

بر دردهای پنهان و آشکاری است که با مقرگ 

بر آنها مهر سکوت زده میشود. در کردسقتقان 

اگر به این وضعیت و حقول ایقن وضقعقیقت 

حرکتی صورت نگیرد از نظر من باید بقر هقر 

سنت اعتراضی که تا به امروز بقر اسقاس آن 

خود را متمایز میدانست شک کرد! به همقیقن 

سادگی! در شهرهایی که سنتهای مبارزاتی و 

همیاری انسانی جزیی از تاریخ زندگی مقردم 

بوده، بیتفاوتی به این معضل اجقتقمقاعقی و 

سکوت در مقابل آن به هر بهانه ایقی ققابقل 

توجیه نیست! نباید منتظر ماند تا جمقهقوری 

کشتار و جنایت اسالمی به زیر کشیده شود تا 

زنان بتوانند نفس بکشند و برای حل مشکالت 

و نابسامانی های زندگیشان مرگ را تنها چاره 

در مقابل خود نبینند.  در هی  شرایطی گزینه 

مرگ نباید در مقابل هی  انسانی بعنوان یقک 

انتخاب قرار بگیرد. سرنگونی حکومت ضد زن 

اسالمی قطعا یکی از شروط اسقاسقی بقرای 

رهایی زنان از اسارت و قید و بند سقنقتقهقای 

پوسیده و هنوز رایج است، امقا کقل مسقلقه 

نیست. من فکر میکنم در هر مقحقلقه و هقر 

مکانی که انسانها به هم دستقرسقی دارنقد و 

میتوانند با هم صحبت کنند وجود تقعقدادی 

انسان که درد دیگران را داشقتقه بقاشقنقد 

کافیست که به انسانها امیقد داد، حقرف زد 

کمک خواست، کمک گرفت و فضایی ایقجقاد 

کرد که انسانها خود را با انتخابهای دیقگقری 

روبرو ببینند. در کردستان که سنت شقوراهقا 

قدمتی تاریخی دارد این نباید کار غقیقرققابقل 

تصوری باشد. استیصال هر تک فردی در دراز 

مدت اگر منجر به استیصال جقامقعقه نشقود، 

حداقل سکوت در مقابل فجایع را بقه امقری 

بدیهی تبدیل میکند. قوانین ضد زن حکومقت 

اسالمی و سنتهای پوسیده مذهبی آمیخته بقا 

باورهای بشدت ارتجاعی و مقرد سقاالر در 

جامعه ترکیب زشت و چندش آوری است کقه 

هر انسان مخالف با این وضعیت را بقایقد بقه 

 اعتراض وادارد. جامعه ایی
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 کارگر به پا خیز برای رفع تبعیض

 خودکشی انتخاب اختیاری یا مرگ اجباری!



که روز زن را گرامی میدارد، اول ماه مه و سنتهای کارگری را گرامقی  

میدارد و ارج مینهد نمیتواند در مقابل قتل ناموسی و خودکشی زنقان 

بدلیل فشار اجتماعی و اخالقی ساکت بماند. یک جای کار میلنگد اگر 

فعال اجتماعی  و کارگری شانه باال بیندازد و بگویقد مقن کقاری از 

نرخ خودکشی زنان در دستم برنمیاید، حقیقتا یک جای کار میلنگد.  

 .هااسات های غربی ایران به مراتب باالتر از سایر استان استان

نباید به این تصویر اجازه بزرگتر شدن داد. این تصویر شهرهای سقرخ 

مارس در  ۸نیست. این تصویر شهری نیست که بزرگترین مراسم های 

 آن برپا میشد. 

خودکشی و یک قتل ناموسی تنها یک مقعقنقا  ۷بی تفاوتی در مقابل 

دارد آنچه در پیرامون من میگذرد امر من نیست، من دستم را به کاله 

خودم میگیریم.  سنتهای پوسیده و قوانین آپارتاید جنسی جمقهقوری 

اسالمی را سالهاست زنان به چالش کشیده اند. در این چالش و مبارزه 

مردانی را همراه خود داشته اند و همراه هم به جنگ با این ققوانقیقن 

رفته اند. امروز از هر زمانی این همراهی بیشتر معنی پیدا مقیقکقنقد. 

درتالش برای پایان دادن به قتل ناموسی در جدال با فضقای تقنقگ 

اجتماعی که زنان را به خودکشی وامیدارد حضور مردانی که خقود را 

در این تراژدی ذینفع نمیبینند از هر زمانی الزم تر و ضروری تر است. 

در خانواده، در محیط کار در هر مکانی که میشود و میتوان در مقابقل 

این شرایط ایستاد حضور انسانهایی که بتوانند منشا تغیقیقر بقاشقنقد 

میتواند سنتی را رواج دهد که جامعه را قدمی به جلو ببرد. در هر جقا 

که حضور داریم به جنگ سنتها و باورهای پوسیده مردساالرانه برویقم 

و اجازه ندهیم زنان قربانی افکار ارتجاعی ناشی از حکومت شکنجقه و 

اعدام اسالمی شوند. مبارزه برای زندگی شایسته انسان به یک تقالش 

جمعی و آگاهانه نیاز دارد. مرگ سرنوشت محتوم زنان در کردستان و 

هر جای دیگری نیست، راه دیگری وجود دارد. همبستگی اجتماعی و 

سد بستن در مقابل سنت جان سخت مردساالری نیاز امروز جقامقعقه 

 است. مرگ انتخاب نیست، زنده باد زندگی!

 ۴۹۱۱اردیبهشت  ۴۰ملکه عزتی         
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 ایجاد تشکلهای مستقل کارگری حق مسلم کارگران است!

 خودکشی انتخاب اختیاری یا مرگ اجباری!

 اعالمیه حزب حکمتیست در باره اعدامهای اخیر

جمهوری اسالمی بدستور رئیسی جالد و بدنبال شورش در زندانها، 

 .اعدام زندانیان را سرعت بخشیده است

صبح امروز سه شنبه نهم اردیبهشت سه زندانی در زندانهای ارومیه و 

یاسر “ساله اهل اشنویه،  ٢۹”  زرار پیغامی“سنندج اعدام شدند. 

اهل ”  فایق شریفی“اهل بوکان، در زندان ارومیه و  لهسا ۹۹”  رسولی

دیواندره در زندان سنندج اعدام شدند. همینطور امروز سه شنبه نهم 

اهل شهرستان سنقر در زندان کرمانشاه ”  مهدی رمضانی“اردیبهشت 

اعدام شد. این پنجمین اجرای حکم اعدام در زندان مرکزی کرمانشاه 

 .در چند روز گذشته است

ساله اهل دهگالن  ٥۸”  کیوان مرادی“روز دوشنبە هشتم اردیبهشت 

در زندان مرکزی سنندج اعدام شد. روز پنجشنبه چهارم اردیبهشت 

که در جریان شورش زندانیان زندان تبریز مجروح ”  شهرام بایگان“

روز چهارشنبه سوم اردیبهشت .شده بود، در زندان تبریز اعدام شد

جمال جعفری “و ”  مجتبی حائری“، ”علی شیخان“سه زندانی بنامهای 

 .در زندان دستگرد اصفهان اعدام شدند” نسب 

به اینها باید اعدام زندانی سیاسی مصطفی سلیمی و قتل خاموش 

زندانیان در اثر بیماری کرونا را اضافه کرد. جان زندانیان سیاسی در 

خطر است. بیماری کرونا در زندان فشافویه تهران و زندانهای دیگر 

ایران یک تهدید جدی برای کشتار زندانیان است. این اعدامها جوابی 

به شورش در زندانها است، تالشی برای ارعاب جامعه است، هدفش 

پیام دادن به جامعه مبتال به بیماری و بیکاری و فالکت اقتصادی است 

که دورنما و پتانسیل تالطمات اجتماعی و شورش علیه فقر و بیکاری 

 .در آن زبانه میکشد

حکمتیست این تمهیدات ورشکسته   –حزب کمونیست کارگری 

حکومتی و این قتلهای عامدانه و آگاهانه جمهوری اسالمی را قویا 

محکوم میکند و کارگران و مردم آزادیخواه را به گسترش تالش برای 

آزادی فوری زندانیان سیاسی و کلیه زندانیان عادی تا رفع مخاطره 

 .بیماری کرونا فرامیخواند

 !مرگ بر جمهوری اسالمی

 !آزادی، برابری، حکومت کارگری

 !زنده باد جمهوری سوسیالیستی

 حکمتیست -حزب کمونیست کارگری

 آوریل  ۴٢ – ۹۹۱۱اردیبهشت  ۱



: همانطور کققه مققطققلققع  تلویزیون پرتو

زندانی سیاسی مصطفی سلیمقی کقه  هستی 

همراه تعدا دیگقری  امسال فروردین ۸در روز 

از زندانیان از زندان سقز فقرار کقرده و بقه 

 ۴منطقه اقلیم کردستان پقنقاه آورده بقود 

مصطفی از سوی نیروهای امنیتی حقکقومقت 

اقلیم به جمهوری اسالمی تحویل داده شد و 

بالفاصله اعدام شد . از نظر شما مقصر اصقلقی 

  در این ماجرا چه کسی است ؟

همایون گدازگر : قبل از هر چقیقز از طقرف 

خودم و کمیته کردستان حزب حکمتیست به 

خانواده و بستگان و تمامی هم بندان زنقدانقی 

مصطفی سلیمی و تمام کسانیکه در این مدت 

برای نجات او از زیر تیغ جمهقوری اسقالمقی 

تالش کردند تسلیئت می گویقم و در رنقج 

غمشان شریکم . اما جواب دادن بقه سقئقوال 

شما شاید در این مورد مشخص خیلی سقاده 

هر چند جمهوری اسالمی با سابقققه  ۴نباشد 

چهل ساله خود در سرکوب هر نوع مخالفت و 

نارضایتی و چهل سال اعدام و کشتار مسقبقب 

اصلی این جنایت است ، امقا بقا ایقنقحقال 

زندانی فراری مصطفی سلیمی تنهقا بقا  اعدام

این سابقه پر از جنایت جمقهقوری اسقالمقی 

 توضیح داده نمی شود .

چرا ؟ چون مصطفی پس همایون گدازگر: 

از فرا ر از زندان و تالش برای نجات جان خود 

از دست ویروس کرونا به اقلیم کردستان عراق 

پناه آورد و فکر می کرد که می تواند جان بدر 

اما اینجا با کمال شقاوت و بیقرحقمقی  ۴ببرد 

کت بسته به جمهوری اسالمی و چوبه دار آن 

تحویل داده شد و اعدام شد . اگقر یقک ذره 

انسانیت ، شرافت و ترحم و هر چیزی شقمقا 

اسم آن را بگذارید ، در ایقن مسقئقولقیقن و 

حاکمین اقلیم کردستان وجود داشت ، امقروز 

مصطفی سلیمی زنده بود . در واقع سیقاسقت 

اقلیم کردستان در برابر جمهقوری اسقالمقی 

باعث قربانی شدن انسانی شد که به آنها پنقاه 

آورده بود . بخصو ص در شرایطی که جوانقان 

های  در شهرهای کردستان با برپا کردن ارگان

همیاری و قبول کردن ریسک جانی دارند بقه 

هم شهری و هم محله ای و مقردم فقققر و 

تنگدست کمک می کنند و جقلقو ه هقای 

امیدوار کننده ای از اتحاد و همسرنوشتقی را 

به نمایش می گذارند ، این عقمقل شقنقیقع 

حاکمان کردستان عراق باید از طقرف مقردم 

کردستان در ایران وعراق تقبیح و مانند لقکقه 

  ننگی به اسمشان ثبت شود .

: ادعا می شود که مصطفی  تلویزیون پرتو

سلیمی در مرز بین ایران وعراق دستگیر شده 

  است . اطالعات شما در این باره چیست ؟

: حتی اگر این ادعا هققم  همایون گدازگر

درست می بود یک ذره از وقاحت این عقمقل 

جنایتکارانه کم نمی کرد و تغییر ی در اصقل 

ها را مقی  جنایت نمی داد و من همین حرف

اما ایقن ادعقا درو   ۴زدم که حاال می گویم 

است . مصطفی سلیمقی مقدتقی در خقاک 

کردستان عراق و در آبادی گرمک در نزدیکی 

شهر پنجوین پناه گرفته بود . نیروهای امنیتی 

حکومت اقلیم در منطقه طبق بقرنقامقه ودر 

هماهنگی و تبانی با سپاه پاسداران دست بقه 

این رسوایی نفرت انگیز زدند و مصقطقفقی را 

تحویل ماشین کشتار جمهوری اسالمی دادند 

دهها نمونه دال بر وجقود مصقطقفقی در  ۴

کردستان عراق در دست است . این تبلیغقات 

دروغین کار جبهه ناسیونالیستهای کقرد در 

داخل وخارج ایران و عراق است کقه در هقر 

بزنگاهی که رژیمشان در کقردسقتقان عقراق 

جنایتی خلق می کند به کمک و توجیقه آن 

بسیج می شوند . و دوباره با به میقدان آوردن 

مباحثی در باره اتحاد کرده ها و اراجیقفقی از 

این قبیل سعی می کنند این جنایات را پقرده 

پوشی کنند . درهمین مدت دهها نفر از اینهقا 

در خارج کشور در لباس به اصطالح شقاعقر ، 

نویسنده ، ادیب و هنرپیشه ، که متاسفانه در 

شرایط عادی صدها نفر دورشان جقمقع مقی 

شوند ، همگی به کمک حقکقومقت اققلقیقم 

شتافتند . سعی کردند حقایق را وارونه جقلقوه 

دهند و حتی فرمودند طبق قوانین بین المللی 

حکومت اقلیم به وظیفه خودش عمقل کقرده 

الملقلقی ایقن را  آخر کدام قانون بین ۴است 

گفته است ؟ مگر قاتلقیقن صقدهقا نقفقر از 
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 زنده باد سوسیالیسم!

۷صفحه   

  استرداد و اعدام زندانی سیاسی مصطفی سلیمی ،در مورد فرار  

 گفتگوی تلویزیون پرتو با همایون گدازگر



اپوزیسیون ایرانی که در خاک همین اققلقیقم 

کردستان کشته شقدنقد ، در شقهقرهقای 

کردستان عراق راست راست راه نمی رونقد ؟ 

چرا این قاعده بین المللی اینجا عمقل نقمقی 

کند و حکومت اقلیم آنها را از جقمقهقوری 

اسالمی طلب نمی کند ؟ این نا هنرمندان و نا 

  ادیبان چرا در این موارد خفقان می گیرند ؟

اصال عالوه بر این بحث ها تحت حاکمیت این 

حکومت مگر قانونی وجود دارد ؟ مگر در روز 

روشن زبان مخالف خودشان را نقبقریقدنقد ؟ 

آنموقع قانون کجا بود ؟ قاتلین روزنامه نگار و 

مخالفین را چرا دستگیر ومحاکمه نمی کننقد 

ولی پناهنده سیاسی اعدام را به جقمقهقوری 

اسالمی تحویل می دهند ؟ کسانیکه تحت هر 

اسم وبا هر پیشینه ای وبا هر بقهقانقه ای از 

محکوم کردن بی چون چرای ایقن جقنقایقت 

  شانه خالی می کنند فقط باید شرم کنند .

ک همدردی وسیع بققا  تلویزیون پرتو : ی

اعدام مصطفی سلیمی در منطقه بوجود آمقده 

است . با توجه به اینکه این اولین بار نیقسقت 

که احزاب حاکم در کردستان عراق باعث قتل 

مخالفان جمهوری اسالمی می شوند ، چرا این 

چنین تنفر وبقیقزاری و سقیقعقی  بار شاهد 

  هستیم ؟

ع و  همایون گدازگر : بنظرم دلیل آن اوضا

احوال سیاسی متفاوتی است کقه امقروز در 

ایران و البته در کردستان هم وجقود دارد . 

همه می دانند که بخصوص حقدود دو سقال 

است که جمهوری اسالمی در محاصره تعرض 

مردم به جان آمده است . رژیم در مقواققعقی 

کند و از رویارویی با  خود را از مردم پنهان می

آنان خودداری می کند . درهمین دوران کرونا 

مدتی عمال دولتی وجود نداشقت ومقردم بقا 

ابتکار خود به مقابله با کرونا پرداختنقد . در 

همین رابطه از جنوب تا شمال ایران زندانیان 

 ۴زیادی دست به شورش زدند و فرار کردنقد 

در یک کلمه جمهوری اسالمی در اداره جامعه 

ودر مقابل اعتراض مردم حالت دفاعی داشقت 

چه بر سد به آن که بتواند زندانی سیاسقی را 

اعدام کند ! درست در این شرایط ایقن کقار 

حکومت اقلیم در واقع کمکی به جقمقهقوری 

اسالمی بود برای از سر گرفتن ماشین اعدام و 

ها برای  کشتار و قد علم کردن دوباره در زندان

اعدام جوانان و زندانیان دیگر . در واقع خقطقر 

اینکه اینها در مسیر مبارزات جامقعقه ایقران 

برای سرنگونی جمهوری اسالمی ، عمال و علنا 

به کمک جمهوری اسالمی بقیقایقنقد و در 

شهرهای کردستان به مقققابقلقه بقا مقردم 

بپاخواسته برخیزند اصال غیر ققابقل انقتقظقار 

نیست . چنین ظرفیتهایی را قبال هم از خقود 

اینجاست که توده های مقردم   نشان داده اند .

   در کردستان ایران وعراق با هوشیار باشند .

: احزاب کرد و بخققصققوص  تلویزیون پرتو

احزاب ناسیونالیست در منطقه در مورد ایقن 

عمل شنیع چه موضعی گرفته اند ؟ همچنین 

از نظر شما درمقابل این کار ضد انسانی مقردم 

  منطقه وظیفه ای پیش رو خواهند داشت ؟

: تا این لحظه که من بققا  همایون گدازگر

شما صحبت می کنم من چیزی از اینها ندیده 

ام . ولی مهم نیست گفته اند یانه . قطقعقا بقا 

توجه تجربه تا کنونی و از آنجا کقه دورنقمقا 

منافع مشترکی با حاکمان امروز حکقومقت   و 

اقلیم دارند به پرده پوشی و توجیه آن خواهند 

پرداخت و سعی خواهند کرد اوضقاع را آرام 

واز آن عبور کرده و حقوق و مقواجقب  کنند 

بعدی را تحویل بگیرند . کسانی از رهبرانشقان 

فقط به پخش خبر اعدام مصطفی سقلقیقمقی 

درکمان وقاحت حقتقی یقک  ۴بسنده کردند 

کلمه در مورد چگونگی و مسببین اعقدامقش 

ننوشتند . احزابشان هم همین کار را خواهنقد 

“ کرد . در گفتگوهای خودمانی با مسئولین و 

حکومت همه چیز را برای همقدیقگقر ”  وزرای

توضیح می دهند و جملگی از جلسات مقوفقق 

بخاطر منافع حقیر مادی  ۴خارج خواهند شد 

و حفظ بقا به هر بی پرنسیپی ای رضایت مقی 

دهند و چشم خود را به هر جنایت و کار غیقر 

انسانی خواهند بست . اما خود این اعمالشقان 

و افشقاگقری مقا  تبلیغقات   ها به اندازه سال

کمونیستها هویت وماهیتشان را در نزد مقردم 

 آزادیخواه منطقه برمال کرد .

اما با وجود همه این بحث ها مردم منطقه در 

مقابل این جنایت آشکار بی وظیفه نیستند . 

باید با فشار اعتراض و نارضایقتقی مقردم در 

کردستان ایران وعراق مسببین این جقنقایقت 

ممکن است گفتقه   شناسایی و محاکمه شوند .

شود فایده ندارد و اینها نشان داده نقد کقه 

چنین کاری نمی کنند ! اما نباید تسلیم میقل 

در مقابل جنایتی که مرتکب شقده   اینها شد .

این جنقایقت بقه  اند باید جوابگو باشند . اگر 

 دستور حکومت اقلیم صورت گرفته است باید 

 
۷صفحه   ۸۶۲شماره  اکتبر   

 مرگ بر جمهوری اسالمی

۲صفحه   

  استرداد و اعدام زندانی سیاسی مصطفی سلیمی ،در مورد فرار 

 گفتگوی تلویزیون پرتو با همایون گدازگر



در شرایطی جنبش بین المللی طبقه کارگر به استقبال اول مه میقرود 

که اپیدمی کرونا جوامع بشری در سراسر دنیا را مورد هجوم و تهقدیقد 

جدی قرار داده است. تاکنون این بیماری قابل پیشگیری جان نزدیقک 

را هم مبتال     سه میلیون  نفرهزار نفر در دنیا را گرفته و بیش از ٥٢۴به 

 کرده است.     

ما کارگران و مردم در جهان یکبار دیگر دیدیم که ادعای سرمایه داری 

بودن این نظام پوچ است. دیدیم که این نقظقام “  اذلی و ابدی” مبنی بر 

ضد انسانی و حتی لیاقت و ظرفیت دفاع از سالمتی را نقدارد. سقران 

دولتهای سرمایه داری از دمکرات تا استبدادی، شهرونقدان و بقویق ه 

“ مصونیت گقلقه ای” محرومان را به حال خود رها کرده اند. استرات ی 

یعنی بمیرید و بسازید تا فرمان کار اجباری در قتلگقاه کقرونقا بقدون 

کمترین امکانات بهداشتی، پاسخ این نظام به میلقیقاردهقا کقارگقر و 

خانواده هایشان است. این در شرایطی است که این نظام سرمایه هقای 

هنگفت صرف تولید سالحهای ویرانگر و رقابت و جنگهای خانمقانسقوز 

میکند. تنها کمتر از ده درصد این سرمایه میتوانست هقزیقنقه کقامقل 

زیرساختهای مدرن پزشکی و درمانی و هزینه پیشگیقری و آمقادگقی 

برای چنین شرایطی را تامین کند. اگر این سیاست را دنقبقال نقمقی 

کنند، بدلیل ناتوانی در محاسبه هزینه ها و نیازها نیست، بدلیل اینست 

که بهداشت و درمان عرصه رضایت بخشی برای سودآوری نیست. ایقن 

بسادگی یعنی سود و فقط سود سرمایه بر جان انسانها مقدم است. این 

 نظامی است که ما کارگران و ساکنین کره خاکی را اسیر کرده است. 

در ایران وضعیت وحشتناک تر است. شرایط زندگی بقرای اکقثقریقت 

جامعه یعنی مردم محروم و کارگر و زحمتکش، هر روز و هر ساعت بقا 

فقر و گرانی و فالکت اقتصادی بدتر میشود. کرونا نیز به فقر و سیل و 

زلزله و کلیه فروشی و سرکوب روزانه اضافه شد. در بیقمقاری شقدیقد 

کرونا هم باید کارگر کار کند و برای سرمایه سود تولید کند. میگویقنقد 

اما حقوق ها را پرداخت نمیکنند، وسائل بهداشتی و “  در خانه بمانید” 

تست را خصوصی و بازاری کرده اند، جامعه کارگری را بین دو راهقی 

مرگ در محیط کار آلوده و بیماری و گرسنگی به اسارت گرفتقه انقد. 

این در حالی است که میلیاردها دالر هر روز اختالس میشود، اما حاضر 

نیستند برای طب و درمان و بهداشت و آموزش و مسکن و معیشت، از 

ثروتی که ما کارگران تولید میکنیم و آنها به جیب میزنقنقد، هقزیقنقه 

کنند. ما کارگران و همه مردم دنیا دیدند که کمکهقای دریقافقتقی از 

کشورهای مختلف را حتی در اختیار مردم مبتال نگذاشتقنقد، وسقائقل 

بهداشتی را احتکار و با بازار فرستادند تا از بیماری و رنج مردم نیز پول 

پارو کنند. حتی اجازه تاسیس بیمارستان به پزشکان بدون مرز ندادنقد 

تا فجایع و عملکردشان را بتوانند انکار کنند. و امروز نیز حکم به ققتقل 

عام ما کارگران داده اند. میگویند حاضرند دو سه میلیون نفر را قربانقی 

 کنند تا پیشاپیش با خیزش سی میلیون گرسنه مقابله کنند! 

ما جنبش طبقه کارگر، ما آزادیخواهان، سرمایه داری و عملکقرد ضقد 

کارگری و ضد انسانی اش در بحران کرونا را محکوم میکنقیقم و ایقن 

نظام جنایتکار را در پیشگاه بشریت آزادیخواه محاکمه میکقنقیقم. مقا 

کارگران میگوئیم این نظام نمیتواند جامعه را اداره کند و باید برود. مقا 

کارگران که هر روز چرخهای جهان را بحرکت در میاوریم، هر دقیقققه 

نیازهای میلیاردها بشر را تولید میکنیم، خود نیز میتوانیم آنرا اداره و 

 مدیریت کنیم. این نظام شایسته بشر امروز نیست. 

از اینرو ما امضاء کنندگان این قطعنامه خواست ها و سیاست کارگقران 

را برای اوضاع کنونی اعالم میکنیم و جامعه را فرامیخوانیم که حول آن 

 بسیج و متحد شود:

ویروس کرونا از کنترل خارج شده و با سرعت در حقال گسقتقرش  -۴

است. فورا باید مناطق مخاطره آمیز قرنطینه شود. امکانات تدارکقاتقی، 

معیشتی و بهداشتی شهروندان مناطق قرنطینه شده، باید توسط دولت 

 تامین شود. 

کلیه مراکز کار اعم از تولیدی و خدماتی تا رفع خطر بیماری کرونقا  -٥

تعطیل شوند. حقوق کارگران بدون کم و کاست پرداخت شود. تقنقهقا 

مراکز ضروری تولیدی و خدماتی و بیمارستانی با کاهش ساعت کار باز 

 باشند. 

ظاهر خوبی دارد، اما بدون نقان و دارو و “  در خانه بمانید” شعار  -۹

پشتوانه عوامفریبانه استهزینه های روزانه شعاری . برای تقحقققق آن 

تامین معیشت همه شهروندان در این دوره خواست محوری جقامقعقه 

 است و دولت موظف به تامین آن است. 

 بسیاری از هم طبقه ایهای ما خانه ای ندارند که  -۰

 
۲صفحه   ۸۶۲شماره   اکتبر   

 شوراهای محالت ایجاد باید گردد!

١صفحه   

 سنندج  - ٩٩١١روز جهانی کارگر قطعنامه 

 ۲٢۲٢ماه مه اول 



در آن بمانند. حاشیه نشینان، حلبی آبادها، کودکان کار، کارتن خوابهقا 

 ،گورخوابها، دستفروشان، معتادین، کارگران بخش بازیافت زباله، 

عمدتا بی مسکن هستند و دولت نیز همان آلونک خارج محدوده شقان 

را نیز با بولدوزر ویران میکند. ما کارگران این اقدامات ضد انسقانقی را 

 محکوم میکنیم و دولت را موظف به اسکان این شهروندان میدانیم.

ما کارگران سیاستهای ن ادپرستانه دولت و کارفرمایقان در ققبقال  -٢

کارگران مهاجر افغانستانی از جمله اخراج و ندادن هی  امکانی به آنهقا 

کلیه سقاکقنقیقن و عدم پذیرش در بیمارستانها را قویا محکوم میکنیم. 

ایران باید بدون تبعیض از معیشت و منزلت و سالمتقی و بقهقداشقت 

 برخوردار باشند. 

بیمه بیکاری به کارگرانی که به خاطر کرونا بقیقکقار ” طرح پرداخت  -٦

، فریبی بزرگ است. کار در محیط ناامن کار باضقافقه کقرونقا “ شده اند

جنایت علیه کارگران است. مسئولیت ابتال با کارفرمایان و دولت اسقت 

و آنها موظف به پرداخت بیمه بیکاری مکفی یا تقامقیقن مقعقیقشقت 

 استاندارد برای بیکاران هستند. 

اخراج ها باید ممنوع شود. کارفرمایان کرونا را بهانه بقیقکقارسقازی  -۷

وسیع کرده اند. مضافا اینکه مراحل اداری پیچیده و کشنده، آنهم برای 

گرفتن بیمه ای که قبلتر از حقوق ها کسر شده اسقت، تقنقهقا ادامقه 

سیاست مکیدن زالوصفتانه آخرین قطره های خون کارگران است. کلیه 

کارگران اعم از شاغل و بیکار باید مشمول تأمین اجتماعقی شقونقد و 

 دولت در پرداخت این بیمه مسئولیت مستقیم دارد. 

اعالم شده از جانب دولت را تحمیل گرسنگی “  حداقل دستمزد” ما  -۸

و مرگ تدریجی بر کارگران و خانوادهای کارگری میدانیم. آن را بقه 

شدت مردود اعالم میکنیم. ما کارگران علیه دستمزد زیر خط فقققر و 

 علیه فقر و بیکاری بر اتحاد و همبستگی سراسری پافشاری میکنیم. 

بازداشت فعالین کارگری و اجتماعی ادامه دارد. ما خواهان تهدید و  -۱

توقف بازداشتها و احضارها و سرکوبگریها هستیم. زندانیان سیاسی باید 

آزاد شوند. جان هزاران زندانی سیاسی و عادی در دوره شیوع ویقروس 

کرونا در زندانها با خطر بیماری و مرگ روبرو است. ما خواهقان آزادی 

فوری کلیه زندانیان در این دوره هستیم. در دوره ای که جقامقعقه بقا 

ترس و نگرانی ویروس کرونا روبرو است، دور دیگری از اعدامها شقروع 

 شده، ما خواهان توقف اعدامها و لغو مجازات اعدام هستیم. 

ما بر آزادی بیان و عقیده، تشکل، اعتصاب، تجمع، و گردهمقایقی   -۴۴

به عنوان حقوق پایه ای کارگران و مردم پافشاری میکنیم. تعطیلی روز 

 اول مه و گرامیداشت این روز از حقوق اولیه کارگران است. 

ما به پزشکان و پرستاران و کارکنان در کادر درمان، به کارگران بخقش 

نظافت، به کارگران آمبوالنسها و حمل و نقل، به کارگران مراکز تولقیقد 

مواد غذائی و بهداشتی که در صف اول نجقات دهقنقدگقان جقامقعقه 

اند، درود میفرستیم. در بحران بیماری کرونا نقیقز ایقن انسقان  جهانی

دوستان و کارگرانند که ناجیان جهان هستند نه دولتها و سرمایه داران 

 بی خاصیت.

ما کارگران همراه با هم طبقه ای هایمان در سراسر جهان روز کارگر را 

گرامی میداریم و با جنبش طبقه کارگر جهانی اعالم همسرنوشقتقی و 

همبستگی میکنیم. ما خود را در هر گوشه جهان بخشی از مبارزه علیه 

سرمایه داری و تالش برای ایجاد جهانی آزاد و برابر و مرفه میدانیم. ما 

با خانواده های کارگری و محرومان و کسانی که قربانی بیماری کقرونقا 

شدند اعالم همدری میکنیم و برای بیماران آرزوی سالمتی و بقهقبقود 

 داریم. اول مه را به طبقه کارگر ایران و جهان تبریک میگوئیم. 

 زنده باد اول مه

 زنده باد همبستگی جهانی طبقه کارگر

   ۹۹۱۱دهم اردیبهشت 

 جمعی از فعالین کارگری سنندج -۴

 انجمن کارگران فصلی و ساختمانی سنندج  -٥

 جمعی از کارگران اخراجی نساجی کردستان  -۹

 جمعی از کارگران اخراجی پردیس سنندج  -۰

 جمعی از کارگران اخراجی شاهو سنندج  -٢

*** 

 

  

 

 
١صفحه   ۸۶۲شماره  اکتبر   

 بر خورداری از محیط کار وزیست ایمن و سالم حق پایه ای شهروندان است

 سنندج  - ٩٩١١روز جهانی کارگر قطعنامه 

 ۲٢۲٢ماه مه اول 



بر اساس آخرین آمار متشر شده حقکقومقت 

بیشتر از  ٥۴٥۴آوریل  ٥۹اسالمی در ایران تا 

نفر را کشتار نقمقوده اسقت. در ادامقه  ۸۴

سیاست ضد انسانی اش، بعد از شورش و فرار 

زندانیان در شهرهای کردستان، که بقنقوعقی 

سمبل اقدارش شکسته شد، طی دو هقفقتقه 

اخیربا کشتار زندانیان در کردستان، برای زهر 

چشم گرفتن. ایجاد فضای رعب و وحشقت و 

های بعنوان  ش ضربه پیشگیرانه درتقابل با چال

سققت  آتی محتمل و پیش رو بققرای بققرب

کردن اعتراضات اجتماعی، بطور هقدفقمقنقد 

وبرنامه ریزی شده، که حفقظ  بقققایقش را 

تضمین کند، به مصاف آن رفته و به جامقعقه 

 خون پاشیده است. 

زیرا، معضل و بحران کرونا ویروس که بسقیقار 

جدیست، در جامعه جهانقی و ایقران نقیقز، 

همچنان در حال رشد و گستر ش اسقت و 

سیر صعودی را طی میکند. در نتیجه، اوضقاع 

و احوال وی ه ای را بر تمامی جهان تحقمقیقل 

کرده است. بنوعی آشفتگی را از هر لحاظ بقر 

تولیقدی،   –آرایش سیاسی و اقتصادی جهانی 

زیستی و معیشتی و مراودات اجتقمقاعقی را 

 تحمیل کرده است. 

سیر این روند تاکنون بر این است که، پقایقه 

های اساسی نظام تولیدی اجتماعی سرمقایقه 

داری و کل ایدئولوژی تمامی مذاهب و ادیقان 

موجود از جمله دین اسالم در ایران و منطققه 

چه در حاکمیت و چه در بقعقد سقنقت ”  را 

در اساس به چالش کشیده ”  خرافی اجتماعی 

و بنوعی بی ارزش تر کرده اسقت. جقامقعقه 

جهانی را با مصافهای جدی روبرو کرده اسقت 

که قطعا، بعد از طی کردن این دوره و کنترل 

این پدیده شوم، تمامی جهان و از جمله مردم 

ایران که نهایت غیر مسئوالنه برخورد کقردن 

حکومت اسالمی را دیدند، بعد از مدتی از زیر 

بار شوک ناشی از لحاظ روانی و روحقی ایقن 

وضعیت، بیرون میایند. در نقتقیقجقه آرایقش 

سیاسی و اجتماعی  -جهانی از لحاظ اقتصادی

” و مراودات و منقاسقبقات دولقتقهقا رشقد 

و ”  ناسیونالیسم و تنگ نظری محلی گرائقی 

تحمیل شرایط هر چه بدتر زندگی زیستی و 

معیشتی را دولتها برای جبران سود هقای از 

دست رفته سرمایه داران، بر اکثریقت مقردم 

جهان تحمیل می کنند. اخراج و بقیقکقاری 

سازی وسیعی به کارگران و زحقمقتقکقشقان 

تحمیل میشود، فاصله طبقاتی به نسبت قبقل 

های از شیوع کرونا بیشترو عمیق تر و  عرصه 

 اصلی نبرد و تضاد طبقاتی عایاان تار

 .خواهد، شد

برای مهار هرگونه رویدادهای اعتقراض تقوده 

اجتماعی کل دول بورژوازی برای تامیقن  -ای

سوخت و ساز سیستم تولید سود آوری و بقاء 

نظامشان تالش میکنند. زیرا بر امر گسترش و 

گرسنگی وتعمیق فاصله طبقاتی ە و بنقوعقی 

برخاستن سیل شورش گرسنگان، بوی ه بعد از 

 کنترل بحران کرونا ، واقف هستند.

در این روند، شرایط و اوضاع و احوال سیاسی 

اقتصادی واجتماعی، موقعیقت حقکقومقت   -

اسالمی در ایران نیقز، بقدتقر از وضقعقیقت 

کشورهایە غربی و آسیائی ە  دارای سیستم 

سیاسی و اجتماعی با ثبات تقری،  -اقتصادی

میباشد. زیرا جدا از شرایطی که کرونا ویروس 

تحمیل کرده است، زیرا از قبل، جامعه ایقران 

 -دچار التهاب و آبستن تقحقوالت سقیقاسقی

 -اجتماعی است. که اعقتقراضقات تقوده ای

و ... با پقیقام  ۱۸و آبانماه  ۱٦اجتماعی دیماه 

روشن و صریح خود که علیه کل موجقودیقت 

حکومت اسالمی بمیدان آمقده بقود، مقؤیقد 

اجتماعی است. مصاف جقدی  -واقعیتی عینی

ای را در برابر اکثریت مردم ایران و حکقومقت 

اسالمی قرار داده اسقت. بقه ایقن مصقاف 

اجتماعی جدی تمامی سردمقداران حقکقوت 

 اسالمی معترف شده و میدانند.   

برای نمونه، چرندیات چند هفته اخیر روحانی 

میلیون به ۹۴میلیون بمیرند تا ٥ە بهتر است 

خیابانها بریزند و دفاع صریح رحمانی فضقلقی 

وزیر داخلی حکومت اسقالمقی، از کشقتقار 

. اخراج وبقیقکقار سقازی ۱۸معرضین آبانماه

خصوصی سازی مراکز وسیعی که در نتیجه ە 
ە در جققزیققان  خدماتی -کاری تولیدی

است که بر اساس نهاد کمیسیون اققتقصقادی 

میلیون نفر بیکقار  ٦مجلس اسالمی بیشتر از 

 ۴۸میشوند با محاسبه خقانقواده هقایشقان 

میلیون نفر میشوند و طبق اعتراف یقکقی از 

میلیون نفر، بیشتر  ۸۴اقتصادانان خودشان از 

 -میلیون  نفر، دچقار فقققر زیسقتقی ٦۴از 

معیشتی هستند که آگاهانه وعملن گرسنگقی 

دادن به جامعه است  تحرکان سرکوبگرانه در 

تقابل با اعتراضات جاری کارگران در اقصقی 

نقاط ایران، تحمیل دستمزد چندین برابر زیر 

خط فقر و کشتار زندانیان، مؤید واققعقیقتقی 

است که حکومت اسالمی آگاه به ریشه هقای 

عمیق نارضایتی است و دارد خقود را آمقاده 

میکند. مصافی است جدی. قطب کمونیستقی 

 -و چپ ورهبران جنقبقش هقای کقارگقری

اجتماعی نیز باید مصاف را جدی بگیرند. با بر 

نامه ریزی، هدفمند و سقازمقانقیقافقتقه در 

 همبستگی اجتماعی باید

 
٩٢صفحه   ۸۶۲شماره   اکتبر   

 نه به حکومت ضد زن!

٩٩صفحه   

 مصافهای جدی در راه است ! 
 

 اسماعیل ویسی



٩۲صفحه   

از امروز وارد عمل بشوند و کار را به فردا  

 !موکول نکنند

سیر روند جاری بنفع حکومت اساالمای 

 !نیست

همچنانکه در پرتو وضعیت جهانی و موقعیقت 

سیاسی. اقتصادی و اجتماعی اشاره کقرده ام، 

سیر روند بنفع تداوم مقوجقودیقت و بقققاء 

کقرونقا ”  حکومت اسالمی نیست. دیر یا زود 

کنترل خواهد، شد. اعقمقال غقیقر ”  ویروس 

مسئوالنه حکومت اسالمی بر حافظه جقامقعقه 

معترض ایران حک شقده اسقت. حقکقومقت 

 -اسالمی در موقعیت بدتری از لحاظ اقتصادی

سیاسی و اجتماعی، قرار میگیرد. هقیق  راه 

گریزی بجز سرنگون شدنش در برابر جامقعقه، 

وجود ندارد. پایه های ایدئولوژیکی اش ویران. 

تقولقیقدی و   –سیتسم و زیر بنای اقتصادی 

اجتماعی اش که از قبل در حال فرو  -سیاسی

ریختن بود، در بنیان فروپاشیده تر مقیقشقود. 

سیاس واجتماعی  -ریشه های عینی اقتصادی

اعتراضات توده ای آبانماه چقون آتقش زیقر 

خاکستر، همچنان در حال غلیان است و بطور 

حتم بعد از سر گذراندن شوک وارد شقده در 

اثر این پدیده شوم و انسقان کقش، چقون 

آتشفشان فوران خواهد کرد. حکومت اسالمی 

ناتوانتر از گذشته با این حرکت سیقل آسقای 

خانمان برانداز توده ای روبرو خواهد، شد. زیرا 

توان و امکان جوابگقوئقی و بقرآورد کقردن، 

گسقیقل  … هیجگونه خواستی را نقدارد. و

نیروهای نظامی به خیابابانها تقحقت عقنقوان 

مبارزه با ویروس کرونا. کشتار زندانیان. ایجقاد 

فضای رعب و وحشت. اخراج و بیکار سازی در 

دستور. عملن گرسنگی دادن به جقامقعقه و 

تالشش برای سوق دادن جامعه به استیصال و 

بی تحرکی و ... ، گامهائی است آگقاهقانقه و 

سازمانیافته، برای جلوگیری از آن، برای تداوم 

حفظ بقاء اش، که خود و جامعه نیز، بر ایقن 

 !امر واقف اند. دارند صف آرائی میکنند

 مصافهای جدی در راه است

اشاره کردم که شرایط بنفع حکومت اسالمقی 

نیست. اما، بدین مفهوم نیست که بطور حتقم 

بنفع جنبش سرنگونی طلبی انقالبقی اسقت. 

مصافهای جدی در تقابل با ارتاااا  زیرا 

حاکم و قومی مذهبی در پیش رو  اسات  

از امروز آگاهانه و با برنامه، باید وارد عمل 

گقام اسقاسقی و ! این شد  فردا دیر است

 عملی است. 

اما در حال حاضرالزم است مردم،  در حفقظ  

سالمتی خود و جامعقه تقالش کقنقنقد. از 

تجمعات غیر ضروری دوری کنند. کمیته های 

همیاری و همبستگی محالت را نه تنها، بقرای 

بشکست کشانیدن این اپیدیمی یاری بدهنقد، 

بلکه در گسترش بخشیدن بدان تالش کننقد. 

تا بتوان حکومت اسالمی را در حال حقاضقر، 

مردم نققمققود.  موظف به تامین معیشتی

اجقتقمقاعقی و  -سنت و همبستگی انسانقی

مبارزاتی را که شکل گرفته است، تداومش را 

تضمین و پایه های اجتماعی اش را مستحکم 

 .کنند

اشاره کرده ام که، متاسفانه شیوع و گستقرش 

و سیر رو به صعود کرونا ویروس، عملن هقمقه 

مسائل را تحت شعاع قرار داده است. در ایران 

و کردستان نیز حکومت اسالمی نهایت غقیقر 

مسئوالنه بودنش را در حفظ سالمتی جامعقه، 

بنمایش گذاشته و حفظ بقائش را در اولویقت 

مطمئنند که، سیر روند بنفقع .قرارداده، است

” کقرونقا ویقروس ”  شان نیست. دیر یا زود 

جامعه وجنقبقشقهقای ”  کنترل خواهد، شد. بر

کل دنیا و از ”  چپ و راست نیز، محرز است 

جمله حکومت اسالمی در موقعیت بدتقری از 

سیاسی و اجتمقاعقی، ققرار  -لحاظ اقتصادی

میگیرد. جنیش کمونیستی و چپ، نباید غافل 

باشد. الزم است از دریچه و تداوم اعتقراضقات 

توده ای اجتماعی آبانمقاه سقازمقانقدهقی و 

همبستگی اجتماعی را در هیبت کمیته هقای 

همیاری و همبستگی موجود در محالت را در 

دستور بگذارد، چون شبکه ای بهم بافته شقده 

اجتماعی آنرا سازمان بدهد. نه تنها در پروسقه 

روند سرنگونی انقلالبی حکومت اسالمی بلکقه 

سر بزنگاه تعیین کننده، و درتقابل و شقرایقط 

در بعد از سرنگونی، در تقابل با جنبش راسقت 

و برای تامین و تضمین منافع اکثریت مقردم 

زحمتکش جامعه، چون پیکری واحد، بتقوانقد 

 .بمیدان آید

ققطقب چقپ   –جنبش کمونیستی و چقپ 

وظیفه ای بسیار خطیر دارد. باید جدا از بهقم 

بافتن، محافل رهبران عقمقلقی کقارگقری و 

اجتماعی چون شبکه ای سراسری و  کمیقتقه 

های همیاری کنونی و بر این زمینقه ایقجقاد 

فراهم نمود تشکیل شقوراهقای کقارگقری و 

مردمی را برای کنترل محل هقای کقاری و 

زندگی، فراهم کند. باید با آمادگی کقامقل در 

بزنگاه سیاسی تعیین کننده تقحقت هقدایقت 

قطب کمونیستی و چپ، بموقع و بدون فقوت 

وقت اعمال اراده مردم را از طریق مقکقانقیقزم 

شوراها برای حاکمیت مقردمقی. بقرای اداره 

جامعه، مادیت بخشیقد. نقبقایقد اجقازه داد 

.دستاوردهای مردم زحمتکش به یغما بقرود

نباید اجازه داد ارتجاع بشیوه دیگر اینبقار در 

و بوی ه در کردستقان درققامقت  -قبای قومی

کردایتی خود را تحمیل کند. تحت ه مقونقی 

اجتماعی و هدایت گقری ققطقب   –سیاسی 

کمونیستی و چپ. عمل شود. بقدون شقک، 

سرنگونی حکومت اسالمی یک امقر مقهقم و 

اولویت مبارزاتی است. در این راستا نبایقد از 

هیچگونه تالش سازمانیافته و هدفمند، دریقغ 

نمود.نفرت بی حد و مرز از رژیقم اسقالمقی 

به وجود دارد. اما، این نفرت نبقایقد  فا  صر

 سرنگونی حکومت اسالمی

 
٩٩صفحه   ۸۶۲شماره  اکتبر   

 نه به فقر ،نه به تبعیض ، مرگ بر جمهوری اسالمی!

 مصافهای جدی در راه است ! 
 

 اسماعیل ویسی



ای نقمقترجمان شود. گام اساسی بعدی و سیستم حکومتی جایگزین را نباید فراموش کرد.ازهم اکنون باید با برنامه، هدفمند، سازمانیافته و با دور 

 .روشن حرکت کرد. جامعه را مطلع و برای انتخاب واقعی که منافعشان تامین شود، آماده کرد

ا در خاتمه برای تقابل جدی و اساسی برای سرنگونی انقالبی حکومت اسالمی و تقابل با جنبش ناسیونالیسم کرد و زد و بند از بقاال و بقازی بق

سرنوشت مردم در کردستان بعد از حکومت اسالمی، سازماندهی سراسری در ابعاد وسیع درجامعه کردستان ضرورتی مبرم است. وظیفه رهقبقران 

” عملی کارگری، کمونیست، و جنبشهای توده ای اجتماعی این است که برای مرتبط شدن و ایجاد شبکه سازماندهی وسیع این محافقل حقول 

اجتماعی و هدایت گری قطب کمونیستی و چقپ.، بقرای   –تحت ه مونی سیاسی ”   پالتفرمی مشخص یابرنامه حاکمیت مردم در کردستان

مصافهای جدی در تقابل با ارتاا  حاکم و قومی مذهبی در زیرا . مادیت بخشیدن به حاکمیت مردم بر اساس شوراهای مردمی، اقدام کنند

 تا بتوان پیروزی را تضمین نمود!پیش رو  است  از امروز آگاهانه و با برنامه، باید وارد عمل شد  فردا دیر است  

 esmail.waisi@gmai -٥۴٥۴مه  ۴ -۴۹۱۱اردیبهشت  ۴٥ -اسماعیل ویسی

 
٩۲صفحه   ۸۶۲شماره  اکتبر   

 مرگ بر جمهوری اسالمی

 مصافهای جدی در راه است ! 
 

 اسماعیل ویسی

 مرکز خبری کمیته کردستان حزب حکمتیست

 نفراز کارگران کارخانه شین بافت سنندج ۵٢اخراج 
سنندج قربانی اختالفات کارفرمایان این کارخانه و از کار بر کنار شقده  ۴نفر از کارگران کارخانه شین بافت، واقع در شهرک صنعتی شماره  ٢۴

“ البد سهم خواهقی بقیقشقتقر” اند.کارفرمایان این کارخانه به نامهای کیومرث امینی و وارثین عطا امینی برادرکیومرث بعلت اختالفات شخصی 

 کارخانه را تعطیل و کارگران را اخراج کرده اند.

سال سابقه کاردر این کارخانه داشته و سود تولید کرده اند . اکنون با بستن ان بدونه هی  تضمینی روانقه بقازار کقار  ٥۴تا  ۴۴این کارگران از 

یقد تقولقشده اند.این کارگران قربانی اختالفات خانوادگی کارفرمایان این کارخانه شده و در این میان کارگرانند که بعد از سالها کار و زحمت و 

 سود برای آقایان، بدونه پرداخت پولی به اداره بیمه حواله داده شده اند.

 کارگران شین بافت سنندج سالها در این کارخانه زحمت کشیده  وجان کنده اند و سود به جیب کارفرمایان این کارخانه ریخته اند. اکنون کقه

این کارخانه تعطیل شده است کارفرمایان موظفند بخشی از سود تولید شده توسط کارگران درطول چند سال گذشته را باید به شیوه نقدی بقه 

حق کارگران پرداخت کنند که معیشت انان تا اشتغال جدید تامین شود . کارگران اخراجی باید ومادام که کارخانه تعطیل و اخراج شده اند این 

ل تقغقارا از کارفرمایان طلب کنند. این سهم و حق کارگران است و نباید از آن بگذرند.عالوه بر این پرداخت بیمه بیکاری به این کارگران تا اشق

 مجدد حق بی چون و چرای کارگران است و دولت موظف به پرداخت بیمه بیکاری به این کارگران می باشد.

 حکمتیست –کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری 

 ۹۹۱۱اردیبهشت  ٢

 



مدتی است که  ماشین کشتاررژیم جنایتقکقار 

اسالمی در زندانهای این رژیم در کردستان و 

در تعدادی ازشهرهای ایران همچون، سقققز، 

سنندج ،تبریزو اصفهان، کرمانشاه و ارومقیقه  

دوباره آغاز شده و طی ایقن مقدت بقعقد از 

شورش در زندانها ،تعداد زیادی از زندانیان بی 

دفاع را دست بسته به جقوخقه هقای اعقدام 

 سپردند

بیشتر ازچهل سال است که جمهوری اسالمی 

ابزار اعدام و سرکوب را با هقدف  ارعقاب و 

تسلیم جامعه در مقاطع زمانی مختلف حیقات 

خود صورت داده است و امروزنیزبه دسقتقور 

رئیسی جالد با همین هدف شروع به قتل عام 

زندانیان کرده اند .رژیم جقنقایقتقکقارو ضقد 

بشراسالمی ەکه تنقهقا جقنقایقتقکقارو ضقد 

بشرمصداق حال این رژیم استە برای تحکیم 

پایه های دستگاه جنایت خود هقزاران نقفقر 

ازمخالفین سیاسی خود را در دهقه شقصقت 

اعدام و در گورهای دسته جمعی زیقر خقاک 

کرد و امروزنیزدر این شرایط برای ارعقاب و 

وحشت و ادامه بقا و حیات ننگقیقن خقود و 

گریزاز نفرت وسرنگونی به این ابزار دست می 

 برد.

اگر اعدام و خشونت و سرکوب می تقوانسقت  

مردم را ساکت کند و به خانه هایشان بفرستد 

،اگر سران احمق رژیم فکر میکنند که با ایقن 

وحشیگری می توانند جلو نارضایتی میلیونقی 

مردم را بگیرند ،پس جواب این نادانها به ایقن 

همه اعتراض و نارضایتی به فقرو فالکت ، بقه 

بی عدالتی ، به اختناق و اسقتقبقداد بقرای 

چیست ؟.اگر اعدام و زندان و شکنقجقه مقی 

توانست رژیم را از این منجالب و باتالق نجات 

دهد وجلو خشم و نفرت مردم را سقد کقنقد  

،پس این همه  اعتراضات سرنگونی طلبانقه و 

نفرت عظیم میلیونی مردم کارگر و زحمتکش 

و زنان تحت ستم ازدی ماه و خیزش انقالبقی 

آبانماه و رویدادهای بعد از آن و هقزار ویقک 

اعتراض و اعتصاب کارگری و غیره تا کنون بر 

 سر چیست.؟  

حقیقت این است ورژیم اسالمی نیز خوب می 

داند که  این مردم ، کارگر، زحمتکقش ، زن 

تحت ستم و جوان بیزاراز این وضع،این رژیقم 

را نمیخواهند و به هزار و یک دلقیقل از آن 

نفرت دارند . از مذهبش ، از ارتجاع و قوانیقن 

ضد انسانی و زن ستیزانه اش ، ازاسقتقثقمقارو 

اختقنقاق وسقرکقوب و فسقاد و دزدیقش 

،ازدستگاههای سراپا جنایت واعدامش، و بقه 

همه این دالیل همین مردم برای سرنقگقونقی 

آن روز شماری می کنند، آرزوی قلقبقیقشقان 

همین است و برای تعین تکلیف نهایی با ایقن 

رژیم و برای پایان دادن به بیشتر از چهاردهقه 

ظلم و ستم و استبداد و بهره کشی طبقاتی به 

پاخواسته اند و دوباره به پا خواهند خواست . 

جامعه خودکشی نمیکند . راهی جز این برای 

مردم وجود ندارد. با وجود این همقه وحشقی 

گری مبارزه و تالش علیه جمهوری اسقالمقی 

برای خالصی از این جهنقم ادامقه خقواهقد 

 داشت.

اعدام قتل عمد دولتی ،عملی شنیع و غقیقر 

انسانی است . خشونت محقض اسقت . هقر 

انسانی اگر زره ای انسانیت در وجودش باشقد 

باید با اعدام به هر دلیلی مخالف باشد و علیقه 

آن اعتراض کند.هی  انسانی ،جانقی مقتقولقد  

نشده ومهر جنانی بر پیشانی اوحقک نشقده 

است . انسانها به دالیل اجتماعی ، اقتصادی و 

فرهنگی دچارقتل و جرایم جنایی ومصقائقب 

اجتماعی می شوند.به هر درجه محیط زندگی 

و اجتماع انسانها سالم ، محیط شقکقوفقایقی 

فرهنگی بدور از خرافات و قوانین ارتجاعقی و 

قوانین و نرمهای انسانی عمل کند ،انسقانقهقا 

سالمتر و جرم و جنایقت بقه ایقن اعقتقبقار 

کمترخواهد بود. به هر درجه رفاه و اسایش و 

عدالت و موقعیت اقتصادی انسانها بهتر و یقا 

این فاکتورها بیشترو بهتر عمل کنند قتقل و 

جنایت و خشونت و بد رفتاری کمتقرخقواهقد 

بود.اگرکسی سرا  این جوابهاست ، چرا قتل ، 

چرا جنایت ، چرا اعتیاد ،چرا خودکشی ، چقرا 

کودک خیابانی ، چرا کارتن خقواب و گقور 

خواب و چرا این هقمقه فقققرو 
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 زنده باد سوسیالیسم

 باید سرنگونشان کرد!

 در رابطه با اعدامهای اخیر

 سعید یگانه

4٩صفحه   



تشکیل شوراها در واحدهای 

تولیدی و محالت برای اعمال  

حاکمیت و اراده  جمعی 

کارگران و مردم  همین امروز، 

امری مهم و ضروری   در  

 تحوالت سیاسی   ایران است .

 زنده باد تشکیل شوراها

فالکت و بدبختی، باید گفت و تکرار کرد که سر چشمقه هقمقه ایقن 

دردهای اجتماعی را در مناسبات سرمایه دارانه و استقثقمقارگقرانقه و 

مذهبی حاکم بر جامعه ما بایدجستجو کردو همه اینها  نتیجه بیشقتقر 

ازچهار دهه ظلم و ستم و استبداد وسرکوب و اخقتقنقاق و اعقدام و 

 استثمارخشن اردوی کارجامعه و ستم و تبعیض بر زنان  است.

برای توقف دستگاه جنایت رژیم ، برای پایان دادن به سقیقکقل ایقن 

جنایت از هر تالشی نباید فروگذاربود . در این مقدت بقخقصقوص در 

شهرهای کردستان مردم مبارز و مخالف اعدام ، فعالیقن کقارگقری و 

اجتماعی مطابق سنتهای تا کنونی تالشهای زیادی برای جلوگیری از 

 اعدام و نجات جان انسانها انجام داده اند وبه این تالشها باید ادامه داد.

مبارزه برای بهبود زندگی وتالش برای تحقق مطالبات و خواستهای بقر 

حق کارگران ، زنان و جوانان امری روتین و هرروزه ، اما جواب قاطع و 

مهارماشین آدمکشی جمهوری اسالمی و پایان دادن به جنایت و اعدام 

، به فقر و فالکت و بی عدالتی ، به استثمار،روشی است که کارگران ، 

زحمتکشان ، زنان و جوانان بیزاراز این رژیم در اعتراضات دی مقاه و 

خیزش انقالبی آبانماه و رویدادهای بعد از آن برگزیده انقد . جقواب 

سرراست به رژیم اسالمی و به همه بی عدالتقی هقا ادامقه مقبقارزه 

واعتراض و اعتصاب سازمانیافته برای سر نگونی انققالبقی جقمقهقوری 

 اسالمی است.

واقعیت این است که شورش در زندانها اقتدار جمهقوری اسقالمقی را 

بیشتر شکست. رفتارغیر انسانی و جنایتکارانه با مردم در بحران کرونا ، 

بیشترو بیشتراز رژیم اسالمی نفرت و بیزاری ایجاد کرده اسقت. رژیقم 

اسالمی ترس و هراس تمام وجودش را فرا گرفته است .از پایان بحران 

کرونا می ترسد که با این همه فقرو بیکاری و نارضایتی میلیونی چکقار 

کنند.خودشان اقرار می کنند که اوضاع بسیقار بقدتقرشقده اسقت و 

 “. رخدادهای دردناکی در راه است”هشدارداده اند که 

رژیم جنایتکارو ضد بشری جمهوری اسالمی از سر درمقانقدگقی  و 

ورشکستگی همه جانبه اقتصادی و سیاسی و هراس از خقیقزشقهقای 

پیشرو دست به قتل عام زندانیان می زند . برای پایان دادن به اعقدام، 

زندان ، فقرو فالکت و استثمارابتدا باید به عقمقر ایقن رژیقم پقایقان 

داد.وجود این رژیم و مناسبات حاکم بر جامعه با زندگی و خقواسقت 

وآرزوهای مردم تماما بیگانه است  . باید خود را متشکل و سازمان داد 

و به مصاف نهایی رفت.باید دست جمهوری اسالمی، به عقنقوان رژیقم 

سرمایه داری مستبد و استثمارگر و سرکوبگر و ضد انسان را از سقر 

مردم کوتاه کرد. و سر انجام  برای ساختن جامعه ای بدور از استثمقارو 

فقرو فالکت و اختناق و برای آزادی و برابری و رفاه تالش کرد . ایقن 

تحول انقالبی ابتدا و بیش از همه، وظیفه طبققه کقارگقرو رهقبقران 

سوسیالیست کارگری و احزاب چپ و کمونیست در صقف اول ایقن 

 مبارزه است .باید سرنگونشان کرد.

 ٥۴٥۴ماه مه  ٥
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 آزادی ، برابری ، حکومت کارگری

 باید سرنگونشان کرد!

 در رابطه با اعدامهای اخیر

 سعید یگانه



 

کارگر افغانستانی توسط  ۲٩شکنجه و قتل - اعالمیه حزب حکمتیست

 مرزبانان رژیم اسالمی!

 جمهوری اسالمی یک حکومت فاشیستی است!
 

الی  ٢۴بنا به اخباری که امروز شنبه دوم مه، در سایتها و رسانه های اجتماعی منتشر شد، چهارشنبه شب و بدنبال باز شدن موقت مرزها، تعداد 

وارد ایران میشوند. هقمقان “  نفر از کارگران افغانستانی که بخشاً قبل از بحران کرونا اجازه کار و اقامت در ایران را داشتند، از مرز گتورغندی ٢۷

ا، ه هقشب مرزبانان جمهوری اسالمی این کارگران مهاجر را دستگیر و زندانی میکنند. بنا به اظهارات چند نفر از این مهاجرین در گفتگو با رسان

نیروهای مرزبانی جمهوری اسالمی آنها را بشدت مورد ضرب و شتم قرار داده و شکنجه میکنند. روز بعد آنها را دستجمعی با ماشقیقن بقه لقب 

نقفقر از  ٥۹رودخانه مرزی ەهریرودە می آورند، آنان را کامال لخت کرده و بزور به آب می اندازند! متاسفانه بدلیل عمیق بودن رودخانه دستکم 

ساله بوده است. یکی  ۴۴آنان غرق میشوند و مابقی خود را از آب بیرون می کشند. تعدادی از این مهاجرین نوجوان بودند و یکی از غرق شدگان 

نفر زنده ماندندە و مابقی را نیروهای نظامی جمهوری اسالمی به زور بقه آب  ٥۴نفر از همسفرانش فقط  ٢۴از شاهدین این توحش میگوید: ەاز 

 انداخته و همه غرق شدند. بنا با اخبار تاکنون هفت جسد از آب گرفته شده است.  

عقش رفتار جمهوری اسالمی با مهاجرین افغانستانی از جنس رفتار دولت اسرائیل با فلسطینیان و آلمان هیتلری با یهودیان است. کارهائی که دا

میکند، بسیار زودتر در ایران توسط جمهوری اسالمی علیه مهاجرین افغانستانی و زندانیان صورت گرفته است. از یکسو با استقثقمقار شقدیقد و 

اققامقت،  ازهدستمزد بسیار نازلتر از کارگران متولد ایران، کارگران افغانستانی را بکار وادار میکنند و از سوی دیگر از بدیهی ترین حقوق مانند اج

حق تحصیل، حق ازدواج، پذیرش در بیمارستان و غیره محروم میکنند. با شیوع کرونا این مهاجرین بی پناهترین بخش جامعه بودند که تعقدادی 

راساً برگشتند و بخش زیادی توسط جمهوری اسالمی به افغانستان دیپورت شدند. و اکنون دستجمعی شکنجه و تاراج میقشقونقد و بقه روش 

 فاشیست ها به رودخانه انداخته میشوند. 

 جمهوری اسالمی با تبلیغات مستمر فاشیسم ضد افغان و تحریک روحیات عقبمانده و ارتجاعی ناسیونالیسم ایرانی، همواره تالش کرده است سپر

دفاعی برای جنایات خود علیه شهروندان افغانستانی درست کند. هر نوع سکوت در قبال این اقدام جمهوری اسالمی میتواند به مقعقنقی چقرا  

سبزی به حکومت برای تکرار این اقدامات جنایتکارانه باشد که دودش به چشم کل طبقه کارگر و مردم آزادیخواه خقواهقد رفقت. ایقن اققدام 

جمهوری اسالمی در زمره جنایت جمعی علیه مردم بیدفاع است. دست زدن به قتل عام آگاهانه مردم محروم صرفاً بخاطر محل تولد آنهاسقت و 

 باید بعنوان یک حرکت فاشیستی کثیف توسط هر کسی محکوم شود.  

حکمتیست این عمل جنایتکارانه و انزجارآور و کثیف فاشیستی نیروهای جمهوری اسالمی و قتقل عقام عقامقدانقه   –حزب کمونیست کارگری 

ان مهاجرین افغانستانی را قویا محکوم میکند و از مردم آزادیخواه ایران و بوی ه بخشهای مختلف طبقه کارگر میخواهد به آن واکنش درخور نشق

 هقایدهند. این کیس را باید بعنوان یک پرونده قتل عام در رسانه ها و افکار عمومی همه جا طرح کرد و برای تشکیل پرونده و شکایت در دادگاه

بین المللی و هر اقدام درخود دیگر تالش کرد. جمهوری اسالمی را بعنوان یک حکومت فاشیستی قاتل کودکان و مردم بیدفاع همه جا بایقد بقه 

 .افکار عمومی پیشرو در جهان معرفی کرد

 

 مرگ بر جمهوری اسالمی!

 آزادی، برابری، حکومت کارگری!

 زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

 

 حکمتیست –حزب کمونیست کارگری ایران 

 ٥۴٥۴مه  ٥ -۴۹۱۱اردیبهشت  ۴۹
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 زنده باد آزادی، برابری ، رفاه



یه کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران حکمتیست است که  دو  -اکتبر نشر

 هفته یک  بار منتشر یم شود! 

یه : اسماعیل وییس  رسدبیر نشر

Esmail.waisi@gmail.com  
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 زنده باد تشکیل شوراها !

 دبیر کمیته کردستان : صالح سرداری  

Email:saleh.sardari@gmail.com 

 روابط عمومی کمیته کردستان: ابوبکر شریف زاده

Abo_sh2008@hotmail.com 


