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یه کمیته کردسـتان  حزب    حکمتیست  -کارگری  نشر

  ۱۷۲ا کتبر         
۱۲۱۲آوگوست  ۱ -۲۱۱۱مرداد  ۲۱دوشنبه   

۲صفحه   

 اعالمیه حزب حکمتیست 

 اعدام قتل عمددولتی است!

متحدتر و قویتر علیه حکومت اعدام اعتراض 
 !کنیم

 مصاحبه اکتبر با صالح سرداری 

 در رابطه با کوچ تاریخی مریوان

 
 

 

 در افشای سیاست واهداف ناسیونالیسم کرد

 سعید یگانه

 مبارزه علیه زن ستیزی در منطقه 

 در گرو مبارزه علیه ایدئولوژی و جنبش اسالمی است!

 آذر ماجدی

۶صفحه   

۸صفحه   

۹صفحه   

۰۱صفحه  ۰۲صفحه    

۳صفحه   

 از کارگران شهرداری مریوان حمایت کنید!
 دررابطه با اعتراض کارگران شهرداری مریوان

 اسماعیل ویسی

اطالعیه پایانی جلسه 

دفتر سیاسی حزب 

 -کمونیست کارگری 

 حکمتیست

۴صفحه   

  دست در دست ارتجاع!
پ ک ک  وطریقه 

 قادری
 همایون گدازگر

بیانیه کنفدرالیسم جوامع کردستاتا) ک ج.ک.ج  
وابساه به پ ج ج   بمناسبت در گذشت یکی از 
شیوخ مرتجع منطقه درعراق بته استم مت تمتد 
عبدلکریم کس نزانی را نباید یک اتفاق ستاد  و 
تنها به حساب خویشاوندی این جریا) با ارتتجتا  

 ۰مذهبی در منطقه گذاشت واز کنار آ) رد شد 
به نمایندگی از جنبشما) بتر “ در بیانیه آمد  است:

ها تتش  بترای  این باوریم که در جوهر طریقت
های دمکراتیک دین اسشم، معیارهتای  تکی ارز 

حقوق و عدالت، مفهوم اخشقی همکاری و حمایت 
هتای استاستی  از جامعه وجود دارد. یکی از گتام

ها این است که اسشمی م متدی را بته  طریقت
ای ناب به مسلمانا) نشا) دهد، علیه ظلم و  شیو 

سام ایساادگی کند. طریقت قادری در این راستاتا 
آید. طریقت قتادری بته  اولین طریقت به شمار می

سبب اینکه از سوی عالما) و دانتایتا) کتورد در 
کوردساا) آغاز شد  است برای متا واجتد ارز  

 “.است
های ج.ک.ج در ادامه بیانتیته از  کمیاه باورمندی

رهروا) طریقت قادری دعوت به عمل آورد  استت 
تا فعاالنه در روند ات اد ملی خلق کورد جای گیرند 
و از مبارز  آزادیخواهی خلق کورد حمایت مادی و 

 .معنوی به عمل آورند
و سواری داد) به مذهب و ارتجا   اگر چه نزدیکی 

در منطقه از کارهای هتمتیتشترتی جتریتانتات 
ناسیونالیست کرد است ، ما برای پ ج ج و اقمار 

مذهب و ارتجا   آ) از جمله سازما) پزاج، تطهیر 
و خرافات عقب ماند  ، در واقع حتلتقته لتوال و 
همسویی با جمهوری اسشمی و آماد  کرد) زمینته 
برای بند و بست و شرکت در برنامه هایی است که 
رژیم در هنرام خطر خیز  تود  ای می تواند بته 
کمک این جریانات آ) را درکردساا) در متقتابتل 

 . مردم معارض قراردهد 

 اعالمیه حزب حکمتیست 

 خروش کارگران هفت تپه 

روز اعتصاب و  ۴۸

 مقاومت        



 
۲صفحه  ۲۷۰شماره  اکتبر   

 مرگ بر جمهوری اسالمی ایران

برای مرگ این شیخ مرتجع که خانواد  وپیشینیا) آنها در متزدوری رژیتم  
 صدام و دیرر

های مرتجع منطقه نزد مردم منطقه معرفه اند ، جمهوری اسشمی کته  رژیم 
جواب عبور کولبرا) زحماکش را با گلوله می دهد ، با باز گذاشان مرز اجتاز  
هجوم هزارا) نفر از دارویش و مریدا) این شیخ مرتجع را بترای متراستم 

همچنین دولت اقلیم کردساا) بتا وجتود گستاتر   ۰سوگواری صادر کرد 
نارضایای تود  وسیعی از مردم کردساا) عراق در این رابطه ،  ویروس کرونا و 

  بدو) هیچ کنارلی در مرز ، به آنها اجاز  عبور داد .
سازما) پی کا کا و پژاج به مناسبت مخالف از روحانیو) و بقول ختودشتا) 
مشهای دینی کردساا) پشایبانی کرد  و مردم را به اطاعت از آنها فراخوانتد  

و تبریک همیشری بمناسبت اعیاد دینی و تشویق متردم بته  شرکت  ۰است 
پرداخت خمس وذکات به مشهای سنی وغیر  جزو برنامه های همتیتشترتی 

  آنهاست .
از طرف دیرر اگر از شرو  برنامه های رادیو وتلویزو) احزاب دمتکترات بتا 
خواند) قرآ) و پخش خرافات مذهبی برذریم ، ص بت های مشهور ختالتد 
عزیزی دبیر کل حزب دمکرات کردساا) دال بر دفا  از جریا) مرتجع مفاتی 
زاد  در کردساا) و حمله به جریانات چپ در کنار آمادگی همیتشترتی ایتن 
احزاب برای ساز  و بندو بست با جمهوری اسشمی همری حکایتت از آ) 
دارند که جریا) ناسیونالیسای در کردساا) برای نرهداشان ارتجا  متذهتبتی 
روی سر جامعه ومقدرات مردم در ت والت آتی بیش از همیشته در تتش  

امروز دیرر به بهانه احارام به عقاید تود  ها به مذهب آوانتس  ۰وتکاپو است 
نمی دهند ، بلکه صراحاا برای شریک شد) آنها در حاکمیت و حاکم کترد) 
احزاب وجریانات مذهبی بر زندگی مردم در کردساا) ایرا) آساین باال زد  اند 

درست بمانند احزاب هم جنسشا) در کردساا) عراق ستودای تت تمتیتل  ۰
تعمیق مذهبی جامعه کردساا) و برپایی النه های ارتجا  و هزارا) منبر و  و 

مسجد را در سر دارند . این یکی از ابزارهایی است که کارشا) را در بتنتدو 
بست و گدایی قدرت از جمهوری اسشمی آسا) تر خواهد کترد و در واقتع 
بخشی از شرایط رژیم مذهبی ایرا) را در احارام و باد زد) مذهب و حتاکتم 

  ۰کرد) قوانین آ) پذیرفاه اند 
اما کردساا) ایرا) حیاط خلوت ناسیونالیسم کترد و جتریتانتات متذهتبتی 
همراهشا) نیست . بخش اصلی مبارز  چند دهه گذشاه علتیته جتمتهتوری 
اسشمی و قوانین آ) عمش مبارز  علیه مذهب و تمام شئونات شتوم آ) در 
زندگی مردم بود  است . علیرغم چهل سال تش  همه جانبته جتمتهتوری 
اسشمی ، همین امروز تنفر از مذهب و حاکمیت آ) یکی از روندهای اصلی در 
مبارز  مردم است و احزاب ناسیونالیست قادر نخواهند بود آ) را بر متقتدرات 

  زندگی آنها ت میل کنند .
اما هرچند تاریخ چند دهه گذشاه پر از مبارز  آزادیخواهانه و پیشرو و دارای 
سنت در کردساا) است ، صف آزادیخواهی و جریانات چپ وکمونیتستت در 

 مقابل توطئه های احزاب ناسیونالیست کرد وهمدست شد) با ارتجا  م لی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نباید غافل باشند . پیام  پ ج ج   در سوگ و تمجید شیخ مت تمتد کتس 
نزانی با همسویی آنها با جمهوری اسشمی منطبق است . و فعالین آزادیخوا  و 
جریانات چپ و کمونیست باید خساری ناپذیر در افشا و رستواکترد) آنتهتا 

های ارتجاعی نقطه مقابل تش  همیشرتی فتعتالتیتن  بکوشند . این حرکت
کارگری و تود  وسیع جوانا) آزادیخوا  کردساا) است که در عترصته هتای 
مخالف نشا) داد  اند که مردم کردساا) شایساه یک زندگی آزاد وبرابتر بته 

  ۰ دور از سم مذهب و اخاشف قومی هساند 

 

برخورداری از محیط کار و زیست ایمن و 

 سالم حق پایه ای شهروندان است!

  دست در دست ارتجاع!

 پ ک ک   وطریقه قادری

اعتصاب کارگران سریش آباد 

 کردستان

روز سه شنبه مرداد ماه کارگران شهرداری سریش آباد که 
دریافت کرده اند ،  ۸۹آخرین حقوق خود را اسفند ماه سال 

ماه حقوق معوقه برای  ۵در اعتراض به عدم پرداخت 
 پنجمین بار دست از کار کشیدند.

کارگران شهرداری سریش آباد که دزدی و اختالس و حقه 
بازی شورای شهر ، شهرداری و استانداری کردستان 

زندگی آنها را تحت فشار قرار داده و برای دریافت 
بار دست به اعتصاب و تحصن زده  ۵حقوقهایشان تا به حال 

اند ، اینبار نیز با قبول وعده شورای شهر تحصن خود را به 
ماه است که حقوقی دریافت  ۵پایان بردند . این کارگران 

نکرده اند و تنها خواست انان پرداخت حقوقهای معوقه 
 است. 



کنتد. زیتر “  تکذیب” را  ٦٩آبانما    و  ٦٩جمهوری اسشمی زیر فشار اعاراض گسارد  داخلی و بین المللی ناچار شد احکام اعدام صادر شد  برای زندانیا) دیما  

عقب می نشینتد  معهفشار جامعه نمایشی از تائید و تکذیب را  انداخاه اند. مثش دادگساری اصفها) طی اطشعیه ای از یکسو در مقابل موک اعاراض قدرتمند جا

 را تکذیب میکند. “ حکم اجرای احکام اعدام”و حکم اعدام هشت زندانی را تائید اما 

مجید نظری  -٣م مد بسطامی  -٢مهدی صال ی قلعه شاهرخی   -١همینطور دیوا) عالی کشور، احکام اعدام صادر شد  شعبه دو دادگا  انقشب اصفها) برای 

 را تائید کرد  است.     ٦٩عباس م مدی، پنج نفر از بازداشت شدگا) در جریا) اعاراضات گسارد  دیما   -٥هادی کیانی  -٤کندری 

متردم ار خیز  مردم برای سرنرونی رژیم آنچنا) هراسی به قلب این جانیا) بالفطر  انداخاه است که برای حفظ حیات من وس شا) بی م ابا دست به کشا

نفر در خیابا) ها و زیر شکنجه کفایت نکرد  است و اکنو) طناب دار را باالی سر جوانا) از شکنجه جا) سالم بدر برد  گرفاه اند.  ١٥۰۰زد  اند. کشاار بیش از 

نفر را در  ٩است.  شد ت ت فشار اعاراضات وسیع جهانی علیه احکام اعدام سه تن از زندانیا) اعاراضات آبانما ، عقب نشساند و اعشم کرد که این احکام تائید ن

و با روا) انستا) هتا  شنداصفها) به اعدام م کوم کرد  اند و تاکنو) چند بار این احکام را پس گرفاه و دوبار  تائید کرد  اند. اینها جانیا) روانی هساند؛ می ک

فقط یک مشت جانی روانی می تتوانتنتد  .بازی می کنند. حکم می دهند؛ پس می گیرند؛ دوبار  تائید می کنند؛ زیر فشار حاشا می کنند و دوبار  تائید می کنند

تا مردم خستاته  هنداینرونه با جا) و احساس مردم بازی کنند. این تش  های مذبوحانه برای ارزیابی واکنش مردم است. قصد دارند این بازی را آنقدر ادامه د

 .شوند و از اعاراض دست بردارند. بی تفاوت شوند و آنرا  جنایای را که برایش روزشماری می کنند اجرا کنند

ین جنایات و سرکتوب ماشاین رژیم فقط با زبا) زور آشناست. باید ت ت فشار  قرار داد. باید ما دتر و قویار اعاراض علیه اعدام را ادامه دهیم. باید در مقابل 

ن جانیا) بدر آوریم. بتایتد ای ایساادگی و آنرا فلج کرد. را  دیرری باقی نماند  است. نباید اجاز  دهیم که این جوانا) را اعدام کنند. باید سشح اعدام را از دساا)

 .خلع سشح شا) کنیم و ماشین اعدام را درهم بکوبیم

د کته بترای حکمایست این احکام جنایاکارنه را قاطعانه م کوم می کند و کارگرا) و مردم دردمند و بجا) آمد  را فرامیخوان -حزب کمونیست کارگری ایرا) 

اعدام، این قال عمتد  یشهنجات این جوانا) گسارد  تر به میدا) بیایند و ما دانه به احکام اعدام اعاراض کنند. باید این رژیم را به زیر بکشیم و یکبار برای هم

 دولای را ملغی کنیم.

 اعدام قال عمددولایاست

 حکومت اعدام

 

 
۳صفحه  ۱۷۲شماره  اکتبر   

 نه قومی،  نه مذهبی ، زنده باد هویت انسانی

 اعدام قتل عمددولتی است!

 !متحدتر و قویتر علیه حکومت اعدام اعتراض کنیم

 اعالمیه حزب حکمتیست 

 !مرگ بر جمهوری اسشمی

 !آزادی، برابری، حکومت کارگری

 !زند  باد جمهوری سوسیالیسای

 -حزب کمونیست کارگری ایرا)

 حکمایست

 ٢۰٢۰ ژوئیه ٢٦ – ١٣٦٦ مرداد ٩



روز کوچ تاریخی شهر مریوا) و یکتی از   ، ١٣٥٩تیرما   ٣۰سال پس از   ٤١
برجساه ترین اباکارات کمونیساها در مقابله تود  ای علیه رژیم استشمتی ، 

و دسااوردهای آ) در ت والت پیش رو جامعته   نراهی به بکار گیری تجارب 
  ۰از زبا) صالح سرداری  کردساا) 

 ٤١شما جزو  مفصلی در مورد این حرکت بزرگ تاریخی دارید . اما  اکابر :
سال پس از این حرکت تود  ای که کمونیساها در رأس آ) بودند ، امروز ودر 
دل ت والت پیش رو در جامعه ، کمونیساها چه انداز  آمادگی رهبری کترد) 

ومنفی امروز وآ)  چنین حرکات تود  ای را در کردساا) دارند ؟ عوامل مثبت 
زما) چیست ؟ صف عدالاخواهی و آزادیخواهی در کردساا) بترای بتدستت 
آورد) اعاماد تود  های وسیع مردم در مسیر سرنرونی جمهوری اسشمی چه 

 کارهایی باید بکند ؟
من در جزو  مورد إشار  شما مفصل در این مورد نتتوشتتاتته صالح سرداری :

همانطوریکه شما اشار  کردید این حرکت و کوچ کرد) یک شهر واقتعتا  ام .
یک حرکت تاریخی و کم نظیر بود  که ت ت رهبری کمونیست ها انتجتام 
گرفت.این حرکت انقشبی نشانه اعابار و نفوذ کمونیساهای یک جامعه استت 

 به چنین کاری دست بزنند . که آنقدر مورد اعاماد مردم هساند که می توانند
حاصل فعالتیتت و تتش   این نفوذ و اعابار یک روز  بدست نیامد  است ،

که با حتمتایتت و  صمیمانه و انقشبی نسلی از کمونیست های ا) دورا) بود
در سطح شهر و روستاتاهتای  پشایبانی از مبارزات مردم کارگر و زحماکش 

اکثر کمونیست های ا) دور  اگاهانه برای خدمت به  مریوا) انجام گرفاه بود.
به اموز  بچه هتا و بتهتداشتت  به شغل معلمی روی اورد  بودند و مردم 

در مستائتل و  عمومی ومشکشت عموی مردم صمیمانه توجه میکتردنتد .
فضتائتی  مشکشت م ل زندگی مردم دخالای صمیمانه داشاند .در ایتنتکته

صمیمانه میا) مردم بوجود اید و در مقابل زور و سامی که بر انهتا متیتشتد 
در تمام اعاراضات و مبارز  ای که اتفتاق متی  بمبارز  و اعاراض بر خیزند .

  افااد در کنارشا) بودند نمونه های فراوانی را میاوا) مورد إشار  قرار داد.
کمونیست های ا) دور  تش  میکردند در مبارز  و اعاراض ا) دور  متردم  

در مقابل تفکرات  دخالت داشاه باشند . کارگر و زحماکش در سرنوشت خود 
برایشا) تعیین تکلیف کنند، خودشا) نقشی در زندگی  که گویا دیررا)  رایج

و ایند  خود ندارند همه چیز از قبل تعیین شد  و خودشا) کاری نمیتاتوانتنتد 
انجام بدهند ایساادند. نمونه ای را برایاا) باز گو کتنتم در جتریتا) کتوچ 

وقای چندین مورد مذاکرات شورای شهر و مقامات رزیم انجام گرفت  مریوا) 
هر روز رفیق فواد نایجه ب ث و مذاکر  با مقامات رژیم را در م وطه مرکزی 
کوچ به مردم گزار  میداد و ساکنین کوچ نظر و رأی خود را اعتشم متی 

و  حای در اخرین روز کوچ که رژیم بدرجاتی عقب نشینی کرد  بتود کردند .
با دخالت فعال در تصمتیتم  دست از وارد شد) ارتش به شهر برداشت ، مردم

در عین حال به کمونتیتستت هتا  گیری پایا) داد) به کوچ دخالت داشاند .

 اعاماد کامل داشاند که منفعت انها را نمایندگی میکنند.
در اوضا  سیاسی پتر تت تول  شما بنظرم کمونیست ها باید در ادامه سئوال

دورا) کمونیست ها در کوچ مریوا) ختود را  امروز با بکار گرفان تجارب آ)
دفا  بتی کتم و  برای دخالت در ایند  ایرا) بنفع اکثریت مردم اماد  کنند .

ما و نسل های بعد از متا  باید سرلوحه فعالیت و تش   کاست از منافع انها 
قرار گیرد. در دنیای امروز که انوا  و أقسام جریانات و احزاب برای ت متیتل 

کنند ،  سر انها برنامه ریزی می خود به مردم و بدو) دخالت مردم و از باالی
با دقت اوضا  را تعقیب و در فکر سازماندهی و ما د کرد) و ماشکتل   باید

 کرد) کارگرا) و زحماکشا) برای رویارویی با اوضا  خطیر کنونی باشند.
نیروهای راست و ناسیونالیست برای ایند  جامعه ایرا) و کردساا) و ت میتل 

از هم اکنو) علیه کمونیستت  خود به مردم نقشه و طرح های مخالفی دارند .
کشند و دارند سپا  ملی و پلیس و ،،،، برای سترکتوب متردم  ها شمشیر می

  کردساا)
سازما) میدهند. کمونیست ها و جبهه أزادیخواهی باید برای جوابترتویتی و 

و اجاز  ندهنتد  مقابله با طرح و نقشه نیروهای راست و ارتجاعی اماد  باشند .
مبارزات و اعاراضات کارگرا) و زحماکشا) را به بیراهه ببترنتد و بتدور از 

بتنتد  بانیروهای ارتجاعی دیرر بر سر ایند  و سرنوشت جامتعته دخالت مردم
 . وبست و ساز  کنند

در شرایط آنزما) کوچ هم قطعأ طبقات و احزاب مخالف اهتتداف و  اکابر :
برخورد جریانات دیرر از جمله حزب  ۰سیاساهای مخالفی را تعقیب کرد  اند 

  دمکرات کردساا) ایرا) به کوچ چرونه بود ؟
در جواب این سوْال باید برویم کمونیست ها که بعدا در کومله صالح سرداری:

غیر از کومله به رهبتری کتاج فتواد،  ماشکل شدند نقش اساسی داشاند .
سازما) های دیرری مانند حزب دمکرات کردساا) ، چریک هتای فتدایتی 

 خلق و پیکار وجود داشاند .
اما حزب دمکرات کردساا) در مریوا) و اطراف نقش و دختالتاتی جتدی 

مسئولین ا) دور  حزب دمکرات تعدادی از فئودال ها بتودنتد کته  نداشاند .
کته  از انها نداشاند. غیر از این مابین مسئولین این حتزب   مردم دل خوشی

بودند با تعدادی دیرر که از مناطق دیرر به مریوا) فرستاتاد  بتودنتد  بومی
. این مسائل باعث شتد  بتود کته حتزب  اخاشف و درگیری وجود داشت

در جریا) کوچ  دمکرات کردساا) ایرا) نفوذ و اعاباری نداشاه باشد . خشصه
 شهر و مبارزات ا) دور  دخالای نداشاند.
از  دور  مریوا) و بتختش بتزرگتی انچه مبارزات و اعاراضات رادیکال آ)

کردساا) در مقابل زورگویی رژیم تاز  بقدرت رسید  جمهوری استشمتی و 
سازما) چریک های  زورگویا) را رهبری و هدایت میکرد کمونیست ها بودند.

و بدرجاتی هوادارا) سازما) پیکار کته اعضتا و  فدائی خلق 
فتعتالتیتت  در مریوا) داشاند در جریا) این کتوچ  هوادارانی

 
4صفحه  ۱۷۲شماره  اکتبر   

 مرگ بر حکومت ضد زن

۵صفحه   

 مصاحبه اکتبر با صالح سرداری

 در رابطه با کوچ تاریخی مریوان



شهر مریوا) اماد   به داشاند.از دیرر جریاناتی که در مریوا) فعالیت داشاند ، جماعت احمد مفای زاد  و مکاب قرا) بودند که در پادگا) شهر خود را برای حمله
ما این کار بترای ا میکردند و سعی میکردند که رژیم اسشمی را برای حمله به شهر مریوا) قانع کنند .  میکردند در ا) دو هفاه کوچ مردم مریوا) مظلوم نمایی

را با ختود  انها با اعاراض مردم یک شهر روبرو بودند که حمایت مردم شهرهای دیرر کردساا) و دیرر کمونیست ها و چپ های سراسر ایرا) رژیم اسا) نبود .
 داشت.

پیشبرد این ای در یک جمع بندی مخاصر باید برویم بهر درجه ای که کمونیست ها در صف اول مبارزات و اعاراضات قرار بریرند و کارگرا) و زحماکشا) را بر
 که حداقل در ا) دور  انجام دادند.  امر ما د و ماشکل سازند، میاوانند به پیروزی و موفقیت دست یابند کاری

                                                                               ******** 

 
۵صفحه  ۱۷۲شماره  اکتبر   

 ایجاد تشکلهای مستقل کارگری حق مسلم کارگران است!

 مصاحبه اکتبر با صالح سرداری

 در رابطه با کوچ تاریخی مریوان

 

 اطالعیه خبری کمیته کردستان حزب حکمتیست

در رابطه احضار فعالین وجوانان توسط اطالعات نیروی انتظامی شهر 

 سنندج 
 دساریری و احضار و زندانی به داد جمهوری اسشمی نمی رسد!

دیرر جمهوری اسشمی را به هراس انداخاه  و زبونانه  دست به اقدامات پیشریرانه می زند. طبق اطشعاتی که به دست ما رستید  “  آبانما  های“  ترس ازتکرار

لین خوشنام فعااست در چند روز اخیر اطشعات نیروی اناظامی شهر سنندک تعداد زیادی از جوانا) بخصوص دساریر شدگا) اعاراضات خیز  انقشبی آبانما  و 

 سال زندا) م کوم خواهند شد.  ٩الی  ٥و شناخاه شد  شهر سنندک را احضار وخواساه اند  تعهد بریرند، چنانچه در اعاراضات شرکت کنند و دساریر شوند به 

که در اعاراض به کتشاار کولتبرا)  ٦٩نفر از معارضین شهریورما  سال  ١۰عشو  بر این طبق خبری که درمدیای اجاماعی مناشر شد  است دادگا  شهر بانه 

 توسط یرانهای سرکوبرر جمهوری اسشمی دساریر شد  بودند هر یک به سه ما  زندا) ، ششق و جریمه نقدی م کوم شد  اند.

ت استت کته قعیتاعدام و سرکوب و احضار نه تنها  در کردساا) ، که در سایر شهرهای ایرا) توسط دساراههای سرکوبرر و امنیای رژیم، تماما نشانرر این وا

ند.سترا) پیچسرا) رژیم جمهوری اسشمی به شدت از تکرار اعاراضات و خیزشهای مشابه آبانما  نررا) و در هراسند ودر اناظار چنین روزهایی به ختود متی 

ایتن چنیتن  ضتا رژیم خود واقفند و اعاراف می کنند که اوضا  بسیاروخیم است و قابل دوام نیست.چند روز قبل یکی از نمایندگا) مجلس اقرارکرد که اگر او

 پیش برود " ما را از مجلس بیرو) خواهند کردو حکومای ها را پائین خواهند کشید".

یتم رژ واقعیت این است که فقر و فشکت وبیکاری و دسامزدهای پرداخت نشد  گریبا) اکثریت مردم کارگر و زحماکش را گرفاه و بته تنتآ آورد  استت و

 مل کرد.ت  اسشمی هم در مقابل، بجز اعدام و سرکوب و احضار و زندانی کاری از دساش بر نمی آید.این وضعیت  قابل دوام نیست و نباید بیشار از این

اکتشا) را زحمکمیاه کردساا) حزب حکمایست دساریری و احضار و زندانی جوانا) و فعالین را به شد  م کوم میکند ومردم آزادیخوا  کردساا) ، کارگرا) و 

ست و پتا زدنهتا ی و دبه گسار  اعاراض و مبارز  علیه فقر ، فشکت و بیکاری و مقابله با اخاناق رژیم فرامی خواند .  این اقدامات سرکوبررانه و این تقاال 

 رژیم سرمایه داری اسشمی را  به جایی نمی برد ودیرر به داد جمهوری اسشمی نمی رسد.

 مرگ بر جمهوری اسشمی

 زند  باد آزادی، برابری و رفا 

 حکمایست –کمیاه کردساا) حزب کمونیست کارگری ایرا) 

 ١٣٦٦مرداد ٤

 



ناسیونالیسم ئیدیولوژی بورژوازی ، مغایر با آزادی و بترابتری و حتقتوق 

جهانشمول انسانها  است که در قالب سیاست ،افکار ، اید  وفرهنآ ونهایاا در 

برنامه احزاب و جریانات ناسیونالیست نمایندگی و عملی می شتود.جتنتبتش 

ناسیونالیسای کرد با سیاست ، فرهنآ و تمایشت وخواسارتا  آ)، عتکتس 

العملی است به سرکوب و سام دولت مرکزی  وجواب داد) بته نتیتازهتای 

جنبش بورژوازی کرد در مقابل بورژوازی حاکم است که پرچم این جنبش را 

احزاب و سازمانهای ناسیونالیست این جنبش با قرار داد) هزمونی وقالب زد) 

 اهداف سیاسی خود برآ) نمایندگی می کنند.

جنبش ناسیونالیسای در جامعه کردساا) ریشه داراست و احزاب این جنبتش  

ازسام ملی که توسط دولت مرکزی بر مردم اعمال می شود ، تغذیه می شوند 

و سام ملی در واقع نردبا) ترقی، رسید) آنا) به قدرت ،بدو) انکه رفع سام 

ملی هدف واقعی و بشواسطه آنها باشد. .این احزاب با تبلیغ و ترویج تمایشت 

و با تکیه بر افکار ارتجاعی و مذهب و کهنه پرساانه  در “ کردایای“وعرق ملی

متلتت ” جامعه کردساا) ،پایرا  خود را در میا) اقشارمخالف مردم ت ت نام 

ستهتیتم شتد) “ گسار  داد  و آنها را درپیشبرد اهداف خود که نهایاتا“ کرد

را از “  خلق کترد”  درقدرت م لی گ است به کار می گیرند.انها مدعیند که 

سام ملی نجات می دهند ، اما تمام سیاست و رفاار و تجارب تا کنونی ایتن 

احزاب به ما می گوید که آنها نه تنها احزاب جدی مبارز  برای رفع سام ملی 

نیساند و اعاراضی جدی به مناسبات موجود ندارند ، بلکه خود عامل تنتزل و 

تقلیل داد) خواست و مطالبات واقعی مردم کردساا) مطابق اهداف نتازل و 

است و جایی که به ”  مسئله کرد “ سازشکارانه خود وم دود کرد) آ)  تنها به

قدرت رسید  اند ،خود عامل تشدید انوا  و اقسام سامها بر همتا) متردمتی 

 هساند که داعیه دفا  از آنا) را به سینه می زنند.

ابزاری برای معامله وشریک “  سام ملی” اگر برای بورژوازی کرد و احزاب آ) 

شد) در قدرت م لی و داشان سهمی از دسارنج کارگرا) و زحتمتاتکتشتا) 

است ، برای دولت مرکزی و بورژوازی حاکم، اعمال ساتم متلتی “ ملت کرد” 

ابزاری برای سیادت طبقاتی و اعمال سام طبقاتی و استاتثتمتارکتارگترا) و 

زحماکشا) و مردم تهیدست است . به این دلیل است که عشرغم تخاصم  و 

جنآ بین این دوبخش از بورژوازی ،همیشه تمایل و نزدیکی به ستاز  و 

توافق برسرمنافع خود و اعمال حاکمیت بر مردم و تقسیم قدرت ما بین ختود 

وجود داشاه ومردم کردساا)  تجارب زیادی در این زمینه دارند. بطور نمتونته 

سیاست و نزدیکی با رژیم جنایاکاراسشمی بارها از جانب این احزاب تجتربته 

شد  است ونا کام ماند  اند. همین دو سال پیش بود که مذاکرات پشت پترد  

با نتمتایتنتدگتا) “ مرکز همکاری کرد”  چهار حزب و جریا) ناسیونالیسم در 

جمهوری اسشمی افشا شد و معلوم نیست هنوز پشت پترد  ادامته داشتاته 

باشد..یکی از خصوصیات بارز  ناسیونالیسم و احزاب ناسیونالیساتی ، انتکتار 

وجود طبقه کارگرو اخاشف طبقاتی ، نقض آزادی بیا) و ضدیت آشتکتار بتا 

کمونیسم و آزادیخواهی و برابری طلبی در جامعه کردساا) استت کته ایتن 

سیاست در مقطعی منجر به جنآ ت میلی حزب دمکرات علیه کومله شتد و 

 شکست خورد. 

در نایجه برای کارگر و زحماکش کردساا) ، برای زنا) ت ت سام ،متبتارز  

برای رفع سام ملی و کوتا  کرد) دست دولت مرکزی از سام و سرکوب بتر 

مردم کردساا) ،باید هم زما) به مبارز  و تش  برای رهایی از سام طبقاتتی 

، از بین برد) فقر و نابرابری اقاصادی ترجمه شود و به آیند  ای عتاری از 

انوا  سامها برای مردم کردساا) تبدیل شود.تجاربی که تا کتنتو) از ایتن 

 احزاب در مناطق مخالف کردساا) وجود دارد خشف این را نشا) میدهد .

 –نمونه بارز آ)  کردساا) عراق و حاکمیت بیشاراز دو دهه احزاب بتورژوا 

ناسیونالیست  ، ات ادیه میهنی و حزب دمتکترات بتر متردم کتردستاتا) 

احتزاب ” برقرار است و “  حکومت کردی” است  .اکنو) در کردساا) عراق . 

کردگ قدرت حکومای را در دست دارند و امورات مردم را رفق و فاتق متی 

کنند.سام طبقاتی ، فقر و تبعیض اقاصادی ، نقض آزادیهای سیاسی ، تترور 

مخالفین، تبعیض علیه زنا) و میدا) داد) به ارتجا  و استشم و آختونتد 

،شاخص بر جساه جامعه امروزکردساا) عراق است .شما نرا  کنید این جامعه 

به چه روزی افااد  است. فقر و نابرابری و بیکاری بیداد می کند.ماهها حقتوق 

مردم پرداخت نمی شود.وقای  دردلهای مردم را گو  می کنید ، اکتثتریتت 

مردم کارگر و زحماکش که زندگی روزانه شا) به فرو  نیری کار آنتا) در 

بازار سرمایه گر  خورد  است ،از فقر و نداری به تنآ امد  اند.اعاراض دارنتد 

که اینها بی لیاقاند . در فکر مردم نیساند . پول مردم و سرمایه زندگی متردم 

را می دزدند و حیف و میل می کنند. در همین جامعه اما اقلیتاتی سترمتایته 

 دارودولت و آنهایی که از قدرت مافیایی این دو احزاب ارتزاق 

 
۶صفحه   ۱۷۲شماره  اکتبر   

 زنده باد سوسیالیسم!

۷صفحه   

در افشای سیاست واهداف 

 ناسیونالیسم کرد

 سعید یگانه



 

 

 

 

 

 

 

می کنند در ناز و نعمت به سر می برند و ثروت هنرفای را به تصاحب ختود 

در آورد  اند.تردیدی نباید داشت که احزاب و جریانات ناستیتونتالتیتستت در 

کردساا) ایرا) در صورت دسایابی به قدرت، نسخه ای بهار از برادرانشا) در 

کرد ساا) عراق برای مردم ندارند و همین اهداف را تعقیب می کنتنتد.طترح 

از جانب عبداله مهادی رهبتر یتکتی از ستازمتا) “  سپا  ملی کرد“ تشکیل

زحماکشا) ،اگر مورد توافق سایر احزاب قرار گیرد که با واقعیت بسیارفاصلته 

دارد، به همین منظوربه میا) آورد  است و هدفی جزحاکمیت و اعمال زور در 

 مقابل اراد   مردم ندارند.

 حل سام ملی یک را  حل سراسری می طلبد

جمهوری اسشمی در تنرنا و ب رانهای شکنند  ای دست و پا می زند.اکثریت 

مردم از فقر و فشکت و بیکاری دارند نابود می شوند.در دو ستال گتذشتاته 

جنبشهای اجاماعی برای پایا) داد) به این شرایط جهنمی گامهای بلندی بر 

داشاه اند. در کردساا) از انجایی که مردم دشمن درجه یک خود  را حکومت 

اسشمی و سرمایه داری حاکم میدانند،همرام با مردم و کارگرا) و تهیدساتا) 

سایر نقاط ایرا) در مقاطع مخالف این مبارز  به صف اعاراضتی ستراستری 

علیه فقر و فشکت و بیکاری و اخاناق پیوساه انتد. احتزاب و جتریتانتات 

 ٦٩ناسیونالیست در طی دو سال گذشاه با شرو  خیزشهای انقشبی ازدی ما  

به این سونه تنها روی خو  و عشقه ای به آ) نشا) نداد  اند ، بلکه ختود 

عامل بازدارند  و نقش منفی در روحیه اعاراضی مردم علیه جمهوری اسشمی 

مرکز هتمتکتاری احتزاب ” داشاه   و در دل این جدال و مبارز   سخت نهاد 

 پنهانی مشغول بند و بست و معامله با جمهوری اسشمی بودند.“کرد

مردم کردساا) منفعای جدا از منفعت مردم در سایر نقاط ایرا) ندارند. را  حل 

نه تنها رفع سام ملی ، که هر نو  سامی در گرو مبارز  ما دانه سراسری و 

پیوسان به جنبشهای انقشبی و سرنرونی طلبانه علیه جمهوری اسشمی برای 

رفا  و آزادی و زندگی انسانی است.نقشه احزاب و جریانات ناسیونالیست برای 

مسئله کردگ نقشه ای برای تفرقه و جدایی و در ضتدیتت آشتکتاربتا ” حل 

 منفعت  کارگر و زحماکش و مردم سامدید  در کردساا) است.

با این حال ما معاقدیم وهمچنانکه  در برنامه یک دنیای بهارما به روشنی به 

ما حق جدایی از ایرا) و تشکیل دولت مساقل از طریق .“ آ) اشار  شد  است

یک پروسه اناخاب آزاد و عمومی را برای مردم کردستاتا) بته رستمتیتت 

میشناسیم و هر نو  اقدام قهرآمیز و نظامی برای جلوگیری از این انتاتختاب 

آزادانه را قریا م کوم میکنیم .ما خواها) حل فوری مسئله کرد در ایترا) از 

طریق یک رفراندوم آزاد در مناطق کرد نشین غرب ایرا) ، زیر نظارت مراجع 

بین المللی است . این رفراندوم باید با خروک بیروهای نظامی دولت مرکزی و 

تضمین یک دور  فعالیت آزادانه کلیه احزاب سیاسی در کردساا) به منتظتور 

 آشنا کرد) تود  مردم با برنامه وسیاست و نظرشا) در رفراندوم انجام شود.

حزب ما در هر مقطع تنها در صورتی به جدایی کردساا) رای موافق میدهتد 

که قویا م امل باشد چنین مسیری کارگرا) و زحماکشا) در کردساا) را از 

حقوق مدنی و پیشرو تر و موقعیت اقاصادی و مناسبات اجاماعی برابترتتر و 

 ایمن تری بر خوردار خواهد ساخت .

حزب ما هر نو  ترتیباتی در مورد آیند  سیاسی کردساا) را بدو) مراجعه بته 

آرا عمومی خود مردم کردساا) و صرفا بر مبنای تصمیمات دولت مرکزی و با 

توافقات از باال میا) دولت و احزاب م لی به اجرا گذاشتاته شتود ، فتاقتد 

مشروعیت و غیر قانونی است " هر چند ما این توصیه را به مردم کردساتا) 

نمیکنیم . به عقید  ما ماند) در چهار چوب کشوری و قائل شد) حقوق شهر 

وندی مساوی و برابر برای همه آحاد مردم ایرا) ،اناخابی درست و انستانتی 

 برای مردم کردساا) می باشد.

مردم آزادیخوا  ، فعالین و مبارزین آگا  و انقشبی جامعه کردساا) نباید اجتاز  

دهند که سرنوشت جامعه کردساا) در ت والت آیند  آیرا) به دستت ایتن 

احزاب رقم بخورد . احزاب چپ و کمونیست در کردساا) وظیفه دارند ، ضمن 

مبارز  قاطع با جمهوری اسشمی در جهت تقویت جنبش سرنرونی طلتبتانته 

مردم ، همکاری و تقویت صف ازادیخواهی و برابری طلبی در کردساا) ، از 

افشای اهداف و سیاست احزاب و جریانات ناسیونالیست در کردساا) در دفا  

 از منفعت کارگرو زحماکش غافل نباشند . 

 حاکمیت شورایی در کردساا)

از نظر ما یک را  حل موثرو ابزارکارآمد در جهت ممانعت  از حاکمیت احتزاب 

و جریانات ناسیونلیست و یکه تازی آنا) در آیند  ت والت کردساا) ، اعمتال 

حاکمیت مساقیم مردم کردساا) از طریق شوراهای مردمی و کتارگتری در 

م ل زیست و کار کارگرا) و زحماکشا) و مردم تهیدست  است .هر درجه از 

پیشروی و قدرت گیری اعاراض و مبارز  تود  ای و تغیر تناسب قوا به نتفتع 

مردم  تا سرنرونی  جمهوری اسشمی ،مردم و نیروهای انقشبی با استاتفتاد  

ازدسااوردهادر تدارج تشکیل شوراهای مردمی  برای به دست گرفان امورات  

و اعمال حاکمیت مساقیم و اراد  جمعی بر سرنوشت خود باشند .  جتنتبتش 

سوسیالیسای و احزاب چپ و کمونیست در کردساا) حامی و پشایبا) جنبش 

شورایی و حاکمیت مساقیم مردم بر سرنوشت آنا) است ودر ایتن زمتیتنته 

 تجارب درخشانی را در جامعه کردساا)  به اسم خود ثبت کرد  اند .

 سعید یرانه 
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 مرگ بر جمهوری اسالمی

در افشای سیاست واهداف 

 ناسیونالیسم کرد

 سعید یگانه



قال هولناج یک ز) جوا) توسط دوست پسر سابقش در ترکیه به اعاراضات 

وسیع در ترکیه دامن زد. بم ض پخش خبر این قال فجیتع هتزارا) ز) و 

اکایویست در شهرهای اساانبول، آنکارا، آناالیا و ازمیر دست به تظاهرات زدند. 

تعداد قال زنا) و قال های ناموسی در ترکیه بسیار افزایش یتافتاته استت. 

ز) به قال رسید  اند. رشد ز) کشی ربتط  ١١٩تعداد  ٢۰٢۰تاکنو) در سال 

مساقیمی به ت کیم قدرت دولت اردوغا) و ایدئولوژی اسشمی دارد. استشم 

یک ایدئولوژی تا مغز اساخوا) ز) سایز است؛ اسشم ز) کشتی و قتاتل 

ناموسی را نه تنها توجیه، بلکه تشویق می کند. طتی دو دهته اختیتر کته 

اسشمیست ها در قدرت سیاسی دست باال یافاه اند، ز) سایزی و ز) آزاری 

در ترکیه افزایش چشمریری یافاه است. با زدود) کامتل ستکتوالریستم و 

حاکمیت مطلق ایدئولوژی اسشمی حقوق ناچیزی که زنا) در دورا) حکومتت 

 سکوالر از آ) برخوردار بودند دارد بکلی رنآ می بازد.

در ایرا) نیز اخبار قال های ناموسی هر روز  مناشر می شود. فقط در دو متا  

اخیر چند  قال ناموسی مهیب توسط پدر و شوهر در گوشه و کنار کشور انجام 

گرفاه است. عشو  بر قال، ما شاهد خودکشی زنا) و دخارا) جوا) بتعتلتت 

فشارهای فزایند  و خفقا) آور خانواد  هسایم. ایدئولوژی حاکم، مش تو) از 

 ز) سایزی، موجب گسار  این کشاار است.

مردساالری و ز) سایزی یک رکن اصلی ایدئولوژی حاکم در ایرا)، ترکیه و 

سایر کشورهای منطقه است. اسشم یک وجه مشارج این کشورها است. در 

اوایل قر) بیست تش  های مدرنیسای کولونیالیسای برای توسعته جتوامتع 

ت ت سلطه درجه ای از فرهنآ سکوالریسای را در منطقه رشتد داد و تتا 

حدودی قدرت عنا) گسیخاه اسشم را به مصاف طلبید. با شکست این پتروژ  

و بدنبال تقویت و بسیج جنبش اسشمیسای توسط دولت های امپریالیسای در 

افغانساا) و ایرا) جنبش اسشمی وسیعا رشد کرد و به جا) مردم افتاتاد. بته 

میزانی که جنبش اسشمی قدرتمندتر شد و ایدئولوژی اسشمی در کشتورهتای 

منطقه قدرت بشمناز  پیدا کرد موقعیت زنا) وخیم تر، مردساالری عمیق تر و 

 زنا) بی قوق تر شدند.

برای مقابله با این شرایط، برای مبارز  با ز) سایزی ضروری است که به یک 

جنبش منطقه ای علیه اسشم و جنبش اسشمی دامن بزنیم. در ایترا) یتک 

جنبش قوی آزادی ز) وجود دارد. این جنبش از بدو قدرت گیری جتمتهتوری 

اسشمی شکل گرفت و چهل سال است که علیه این رژیم و قوانیتنتش متی 

جنرد. جنبش آزادی ز) یک رکن مهم جنبش سرنرونی طلب در ایرا) است. 

آوازۀ این جنبش در منطقه پیچید  است. جنبش حق ز) در منطقه با ت سیتن 

و احارام به این جنبش می نررد. باید بکوشیم تا این جنبش را در کل منطقته 

 رشد دهیم.

بدنبال سرنرونی جمهوری اسشمی شرایط برای مقابله جدی و ریشته کتن 

کنند  جنبش اسشمی فراهم می شود. مبارز  با ایدئولوژی اسشمی و حاشتیته 

ای کرد) آ) در جامعه، حاکمیت سکوالریسم و تبدیل مذهب به یتک امتر 

خصوصی ابزار مهمی برای مقابله با ز) سایزی است. سرنرونی جتمتهتوری 

اسشمی منطقه را در شرایط بسیار مناسب تری برای تسویه حساب بتا ایتن 

 جنبش و ایدئولوژی قرار می دهد..

 ٢۰٢۰ژوئیه  ٣۰
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 شوراهای محالت ایجاد باید گردد!

 مبارزه علیه زن ستیزی در منطقه 

 در گرو مبارزه علیه ایدئولوژی و جنبش اسالمی است!

 آذر ماجدی



جمعی از کارگرا) شهرداری مریوا) نسبت بته عتدم پترداختت  ١٣٦٦تیر ما    ٢٩روز شنبه 
چندین ما  دسامزد معوقه سال جاری و ماههائی از سال گذشاه خود دست به اعاراض زدنتد. 
در جریا) این اعاراض خطاب به شهردار جدید و شورای شهر، خواساار تتوجته بته اوضتا  
معیشای و پرداخت دسامزدهای جاری و معوقه خود شدند. آنها می گویند با وجتود اقتاتصتاد 
ویرا) کنند  و افزایش قیمت اجناس و کاالهای اساسی زندگی توا) تامین هزینه های زندگی 
را ندارند. و در نامه تاکید کرد  بودند که چرخ زندگی ما) نمی چرخد.  باید یادآور شتد کته،  
کارگرا) شهرداری مریوا) قبلار نیز چندین بار برای دسایابی به حقوق و مزایای خود دست به 
برپائی تجمع اعاراضی و اعاصاب زد  بودند ولی تاکنو) بدلیل پراکندگی و عتدم حتمتایتت 

کارگری در شهر مریوا) و تنها ماندشا)،  با جوابهای سر خرمتن و شتانته بتاال  -اجاماعی
 انداخان روبرو شد  اند. 

کارگرا) بخش خدماتی و از جمله کارگرا) شهرداریها در سراسر ایرا)، از بتی 
حقوق ترین بخشهای کارگری هساند. و هم اکنو) در شهرهای " متریتوا)، 

اسشم شهر، یاسوک، ماهشهر،  -سنندک. سریش آباد، بیجار، سقز، شا  آباد غرب
 ٣٦غربتی کتارگترا)  شهرداری اساا) آذربایجا) ٤۴کوت عبداله، تبریز و از 

شهرداری با مشکل عدم دریافت دسامزدهای جاری و معوقه ، همچو) سایتر 
بخش های دیرر مراکز تولیدی و خدماتی روبروهساند و ... و در تمامی ایتن  
تجمع های اعاراضی، مسئولین مربوطه گاها با وعد  و وعید سر خرمن، پتول 
نداریم. حاما جابجا خواهیم کردُ  جواب داد  اند. باید تاکید کترد کته عتدم 
پرداخت دسامزدهای جاری و معوقه،  نایجه ا ، وضعیت ناهتنتجتار فتقترو 
فشکاباریست که حکومت اسشمی سرمایه دارا) در ایرا) به کل طبفه کارگتر 
و اکثریت مردم زحماکش مزدبریر ت میل کرد  است. نمونه تیپیک چتنتیتن 

 ۴۰وضعیای بر اساس اعاراف تمامی نهادهای مافاوت حکومای، وجود داشان 
در صد مردم زیر خط فقر میباشد.  که اعاراضات کنونی کارگرا) هفت تتپته، 
هپکو اراج، پاروشیمی ها و دیرر بخشهای صنایع نفت و ... و اعاراضات تود  

و ماعاقب آ)  تقابلی جدی در رابطه با این وضتعتیتت  ٦٩ای اجاماعی آبانما  
است، از طرف حکومت  عمش گرسنری داد) به جامعهت میل شد ، است. که 

، کته اسایصال سوق داد) جامتعتهاسشمی برای حفظ بقائش و در نهایت به 
جامعه را از هر ل اظ آسیب پذیر کرد  و مصیباهای اجاماعی غیر قابل مهاری 
را بوجود آورد  است، آگاهانه میباشد . وضعیت کارگرا) شهرداری مریتوا) و 
کل مردم زحماکش جامعه کردساا) نیز، جدا از شرایط ت میلی در ستراستر 

  ایرا) نیست!

 کارگرا) شهرداری مریوا) تنها ماند  اند!
میباشد. طتی ”  کارگر در بخش های مافاوت  ٥۰۰”  شهرداری مریوا) دارای 

سال جاری و سال گذشاه بارها دست از کار کشید  و نسبت به عدم دریتافتت 
دسامزدهای  جاری و بموقع و معوقه و سایر مزایای مربوط ، همچنانتکته در 

لت اعارض اخیرشا) تاکید نمود  اند، بمیدا) آمد  و اعاراض کرد  اند. اما،  بع
عدم همبساری و پراکندگی و فاقد بود) تشکل مساقل کارگری، و عتدم 
حمایت از طرف دیرر بخشهای کارگری و حای تمامی کارگرا) شهرداری با 
شرکت خود در تجمعات اعاراضی شا) و عدم حمایت مردم شهر مریوا) تنها 

. در نهایت  با جواب وعتتد  و ماند  اند
وعید دروغین شهرداری و نتهتادهتای 
مربوطه  روبرو شد  اند. همچنانتکته در 
این اعاراض اخیر نیز عد  ای از کارگرا) 

 شرکت کرد ، بودند. چرا؟! 
نقش  حمایت عملی، دیرر بخش هتای 

انتجتمتن کتارگترا)  -کارگری از جمله
ساخامانی مریوا). انتجتمتن کتارگترا) 
خبازا) مریوا) و سروآباد.  فعالین برابری 

طلب و مردم شریف و آزادیخوا  مریوا). خانواد  های خود کارگرا). نهادهای 
اجاماعی شهر مریوا)، از این پروسه طوالنی اعاراضتات کتارگترا) غتایتب 
هساند. چرا نیساند؟  به همین خاطر است که کارگرا)، علیرغم اعتاتراضتات 

 مدام و پیریرشا)، به مطالباتشات دست نیافاه اند. زیرا تنها ماند  اند!
 چکار باید کرد؟

نفتر ١۰۰نفری کارگرا) شهرداری ٥۰۰–تقریبا پارسال در همین اثناء از جمع 
برگزاری کردند. همچنانکه در اعاراض اخیر هم عتتد  ای   تجمع اعاراضی

شرکت کرد  اند. اما، چو) فاقد حمایت اجاماعی مردم مریوا) و دیرر بخشهتا 
و انجمن های کارگری موجود و حای خانواد  هایشا) بودند، به هیج ناتیتجته 
ای مااسفانه نرسید  اند.  سوال اساسی این هست چرا تمامی کارگرا)  ختود 
شهرداری بطور همبساه و ما د و اخیرا هم، شرکت نکرد  اند.  آیا مشکلشا) 

 یکی نیست؟ ... 
برای دسایبابی به خواساه های بر حق و مطرح با پراکندگی بجائی نخواهتیتد 
رسید. همچنانکه تاکنو) هم چنین بود  است. پس الزم است، برنامه ریتزی 
دقیق تر و همه جانبه تری کرد. از قبل تمامی کارگرا) شهرداری مریتوا) را 
قانع و ما دانه بمیدا) آورد و اعاراض و اعاصاب همه جانبه باشد. پراکندگتی 
را باید خامه داد تا مو الی درز اعاراضاا) نرود. زیرا درد و مشکل یکی است. 
بدو) ایجاد این ات اد و همبساری اولیه که شرط دسایتابتی بته حتمتایتت 

کارگری در سطح شهر میباشد، بجائی نخواهید رسید. قبل از هتر   –اجاماعی 
عملی صف خود و خانواد  هایاا) را در حین اعاراضاا) که ما د طتبتیتعتی 
هساید، همرا  کنید. در م شت مسکونی تا) مشکل را با مردم،  بویژ  جوانا) 
و انسانهای پیشرو بهر شیو  ممکن در میا) برذارید. جمع بستیتار بتزرگتی 
هساید. مجمع عمومی برگزار کنید.  تقسیم کار کنید. مردم شتهتر متریتوا)، 

کارگری، نهادهای دفا  از م یط زیست، دفا  از حتقتوق  -فعالین اجاماعی
کودکا) و زنا) و ... بویژ  انجمنهای کارگرا) ساخامانی و خبازا) را در جریا) 

طرح و در پیش پایشا) برذاریتد. در چتنتیتن توقع حمایت عملی رابرذارید، 
اوضا  و احوالی اعاراضاا) را سازمانیافاه تر بهر شیو  ممکن پیش ببتریتد و 

 درتواز) قوا و زما) مناسب که الزم دانساید، در سطح شهر 

 
۹صفحه   ۱۷۲شماره  اکتبر   

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

۰۰صفحه   

 از کارگران شهرداری مریوان حمایت کنید!
 دررابطه با اعتراض کارگران شهرداری مریوان

 اسماعیل ویسی



، ١٣٦٦تیرما   ٢٦و  ٢٩برابر با  ٢۰٢۰ژوئیه  ١٦و  ١٩روزهای شنبه و یکشنبه 
حکمایست با حضور اکثتریتت  -کمونیست کارگری جلسه دفار سیاسی حزب 

اعضای دفار سیاسی و دبیر کمیاه مرکزی حزب برگزار شد. دساتور جتلتسته 
 مصوب دفار سیاسی عبارت بود از:

جنبش کتارگتری ایترا)،  -٣اوضا  سیاسی ایرا)   -٢گزار  و ارزیابی  -١
ارزیابی از موقعیت حتزب و مستئتلته   -٤مصافها و مسائل عملی پیش رو 

خیز  تود  ای آتی، موقعیت و نتقتش اردوی  -٩پلنوم حزب  -٥تاکایک 
 -۴کارگری کمونیسای: کمونیساها در تندپیچ سیاسی آتی ایرا) کجای کارند؟ 

 اناخابات.

در ب ث گزار  و ارزیابی سیاو  دانشور به مسائل مطرح در سیاست ایترا)، 
دور جدید اعاصابات کارگری و مبارزات تود  ای، اعاصاب هفت تپه و سواالت 
جنبش کارگری، وضعیت غیر قابل دوام و ملاهب جامعه و امکا) قوی و سریع 
تشقی سیاسی، سواالتی که جامعه حول آ) قطبی میشود، صفبندیها و اهتداف 
جنبش های بورژوائی، آمادگی الزمی که برای دخالت فعال از ما بعنوا) حتزب 
و رهبری آ) میطلبد، تامین نیازهائی که داریم، تقویت ات اد حزب، همینتطتور 
به رئوس اقدامات تشکیشتی و فوکوس سیاسی حزب در دو ما  گذشاه اشتار  
کرد. رفقا رحما) حسین زاد ، صالح سرداری، پروین کابلی دبیرا) کمیاه های 
داخل، کردساا) و خارک گزار  مشخص تر و تکمیلی به جلسه ارائته دادنتد. 
رفقای دفار سیاسی نیز در ب ث گزار  نظر و ارزیابی و مشحظات ختود را 
طرح کردند. جلسه عمدتا ارزیابی مثبای از سیاساها و اقدامات حزب داشت، به 
عشو  بر کمبودها و نارسایی ها هم تاکید شد. رفقایی به ناکافی بود) حتجتم 
اقدامات و تششها برای رساند) حزب به رویدادها نقد داشاند. دفار ستیتاستی 
مافقاً بر تش  و تمرکز روی اقدامات موثر و کلیدی برای دخالت در اوضتا  
پیش رو تاکید داشت. همینطور دو مورد اناقاد سیاسی به نتکتاتتی در یتک 
اطشعیه حزب و یک مطلب مندرک در نشریه کمونیست نیز طرح شد که حول 

 آ) ب ث و اظهار نظر شد. 

دساور بعدی مب ث اوضا  سیاسی ایرا) بود که رفیق آذر ماجدی آنترا ارائته 
کرد. در این ب ث به وضعیت ملاهب جامعه که تداوم روندی است که از دیما  
نود و شش شرو  شد  است، تقابل صریح مردم با جمهوری اسشمی، تشتدیتد 
ب را) اقاصادی و فقر و فشکت گسارد  و روزافزو)، تمهیتدات جتمتهتوری 
اسشمی برای رفع ب را) و کسب موئالفی بین المللی برای مقابله با فشارهای 
آمریکا، خصلت شرایط کنونی و تقابلی که جامعه دارد، مسئله غامتض بتود) 
پروژ  رژیم چینج و نخواسان جامعه، خطر تسلیم شد) مردم در شرایطی کته 
در فقر و بیماری مسااصل شوند، نیاز مبرم به یک حزب سیاسی رادیتکتال و 
گسارد  برای سرنرونی انقشبی و از پائین، تقویت کمونیسم کارگری ما تزب 
در داخل کشور، نیاز به ت زب قوی برای دخالت موثر در سیاست، اقداماتی که 
میاوانند موثر باشند اشار  شد. دفار سیاسی در این ب ث توافق باالئی در مورد 
خطوط سیاسی داشت اما در مورد اینکه حزب برای تقویت ت زب و بتزرگتاتر 
شد) چه اقدامی باید در اولویت برذارد، به دلیل سط ی از تاکیدات مخالتف، 

 در این جلسه نایجه گیری قطعی نشد. 

دساور روز اول جلسه دفار سیاسی، مب ث جنبش کارگری و مصافهای آخرین 
پیش رو بود که سیاو  دانشور معرف آ) بود. در این ب ث از جمله به جایرا  
کنونی جنبش کارگری در سیاست ایرا)، موقعیت گرایش رادیکال کارگری و 
سناهای مبارزاتی، سازماندهی جنبش مجمع عمومی، موانع موجود و ستواالت 
مطرح در بسیاری از مراکز کارگری، تاثیر ماقابل جنبش کارگری و جتنتبتش 
تود  ای و مکانیزم تبدیل رادیکالیسم کارگری به پرچم جنبش اعاراضی برای 
سرنرونی، سیاساهای و تاکایکها و رو  کاری که حزب باید متاتنتاستب بتا 
اوضا  پیش بریرد و سیاساهائی که باید اجاناب کند، چشم انتدازی کته بتا 
گسار  ب را) وجود دارد اشار  شد. رفقای دفار سیاسی در این ب ث از جمله 
پیرامو) مسائل تاکایکی، الزمه اتصال رادیکالیسم کارگری بته استاتراتتژی 
کمونیسای و بر ضرورت چفت بود) سیاست حزب با گترایتش رادیتکتال و 

 .سوسیالیسای تاکید داشاند

دساور اول روز دوم جلسه دفار سیاسی در بار  پلنوم، نشست کمیاه مترکتزی 
حزب بود. رفیق جمال کمانرر دبیر کمیاه مرکزی حزب گزارشی از تصتمتیتم 
قبلی در بار  عدم برگزاری حضوری پلنوم، بدلیل پاندمی کرونا و وضتعتیتت 
کنونی ارائه کرد. بدنبال همفکری و شنید) پیشنهادها، دفار سیاسی تصمتیتم 
گرفت پلنوم بصورت نای برگزار شود و تاریخ آ) با هماهنری دبیر کتمتیتاته 

 .شود مرکزی و هیات اجرایی حزب تعیین و ابشغ 

ن و  کار ضروری در ارزیابی از موقعیت حزب و مسئله تاکایک و مب ث بعدی 
اوضا  کنونی بود. رفیق صالح سرداری این ب ث را ارائه کرد. در این ب ث از 
جمله در بار  سیاست همکاری با احزاب و سازمانهای دیرر، صفبندی سیاستی 
در منطقه، در دساور گذاشان و پیشبرد پروژ  های سیاستی، ضترورت یتک 
بازبینی در مورد سیاساها و تاکایکهای ما بویژ  در سطح کردساا) اشار  شتد. 
دفار سیاسی در این زمینه وارد ب ث شد و علیرغم هر مشحظه و اناقادی کته 
وجود داشاه است بر درست بود) سیاست همکاری بتا احتزاب دیترتر در 
چهارچوب سیاساهای مصوب حزب تاکید کرد و توافق داشت برای قوی کرد) 
رادیکالیسم و کمونیسم در کردساا) و تقابتل بتا جتریتانتات بتورژوائتی و 
ناسیونالیسای و مذهبی، کمیاه کردساا) حزب هرچه سریعار پشتفترم هتمته 
 جانبه و اساراتژیک فعالیاش در کردساا) را تهیه و برای اجرای آ) اقدام کند. 

خیز  تود  ای آتی، موقعیت و نقش اردوی دساور دیرر جلسه دفار سیاسی، 
کارگری کمونیسای: کمونیساها در تندپیچ سیاسی آتی ایرا) کجای کارند؟ بود 
که توسط رفیق فاتح شیخ اراد  شد. در این ب ث از جمله به چرونری قطبتی 
شد) جامعه، الزمه قطبی شد) حول سرنرونی و آلارناتیو باهم، تتاکتیتد بتر 
سازماندهی شورائی بعنوا) ابزار مبارز  و قیام و ارگا) حاکمیت، جهتاترتیتری 
روی دوپای رادیکالیسم کارگری و ت زب کمونیسای کارگری، احاتمتاالت و 
اشکالی که به این روند کمک میکند، نادرست بود) و غیر عملی بود) برختی 
شعارها برای سراسری شد) مبارزات، شعارها و خواساهائی که کلتیتدی انتد، 

مسائل عمومی اتفاق نظر داشتت اشار  داشت. در این ب ث دفار سیاسی روی 
های عملی، مسائلی که جامعه حول آ) قتطتبتی  و رفقا در ب ثها روی جنبه

 .میشود، از جمله مسئله فقر و سرنرونی تاکید داشاند

 
۰۱صفحه   ۱۷۲شماره  اکتبر   

 نه به حکومت ضد زن!

11صفحه   

 حکمتیست -کمونیست کارگری اطالعیه پایانی جلسه دفتر سیاسی حزب 



هتیتئتت ای آخرین دساور جلسه دفار سیاسی اناخابات بود. سیاو  دانشور با اکثریت آرا به عنوا) رئیس دفار سیاسی حزب اناخاب شد. سپس اناخابات اعضت
ر ستیتاستی دفاتاجرائی دفار سیاسی برگزار شد. رفقا رحما) حسین زاد ، صالح سرداری، پروین کابلی، آذر ماجدی و ناصر مرادی بعنوا) اعضای هیئت اجرائی 

 هیئت اجرائی در اولین جلسه خود رفیق ناصر مرادی را بعنوا) دبیر اجرائی حزب اناخاب کرد.  .اناخاب شدند

 حکمایست –دفار سیاسی حزب کمونیست کارگری ایرا) 

 ٢۰٢۰ ژوئیه ٢۴ -١٣٦٦ مرداد ٩

 
۰۰صفحه   ۱۷۲شماره  اکتبر   

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

 حکمتیست -کمونیست کارگری اطالعیه پایانی جلسه دفتر سیاسی حزب 

 علنی و به خیابانها بکشانید!  بطور همزما) دست از کار بکشید. وگرنه اوضا  بر هما) پاشنه خواهد چرخید. 
 کارگری شهر مریوا) -مردم آزادیخوا  و فعالین اجاماعی

شهرداری تا کارگرا) شهرداری مریوا) برای دسایبابی به مطالبات بر حق شا)، به حمایت عملی و همبساری اجاماعی احایاک دارند. آنا) را  یاری دهید، 
 مریوا) و نهادهای مربوطه، به برآورد  کرد) خواساه هایشا) گرد) بنهند. این تنها را  عملی و توقعی  ممکن و عملی است. 

 تود  ای! -زند  باد همبساری اجاماعی کارگری
 اسماعیل ویسی

 esmil.waisi@gmail.com ٢۰٢۰ژوئیه  ٣١ -١٣٦٦مرداد  ١۰

 از کارگران شهرداری مریوان حمایت کنید!
 دررابطه با اعتراض کارگران شهرداری مریوان

 اسماعیل ویسی



مین روز اعاصاب شا) را با تظاهرات و خرو  گسارد  مقابل فرمانداری برگزار کردند. امروز هیئای سه نفر   ٤٩، کارگرا) هفت تپه ١٣٦٦مرداد  ١١امروز شنبه 

بته “  نه رسامی نه بیری، شرکت بشه دولتاتی”، “خوزساا) بیچار  مسئول خوب ندار ”، “مرگ بر اسد بیآ”از مجلس اسشمی به شو  آمد و کارگرا) با شعار 

آمد  بود بعد از د  دقیقه از گرمای شدید بی حال شد و برخی از کتارگترا) “  بررسی مشکشت کارگرا)” اساقبال آنها رفاند. یکی از نمایندگا) مجلس که برای 

 مجبور شدند به وضعیت وی رسیدگی کنند. 

تیر وزارت تعاو) تهرا) که نمایندگا) وزارتخانه های دولای و قو  قضائیه و کارفرما در آ) حضور داشاند، دساجمعی "ماعهتد و  ١۴بنا به قرار و پروتکل جلسه 

مرداد پرداخت شود و همینطور تامین اجاماعی دفارچه های بیمه را تا آخر سال تمدید کننتد. ایتن  ١۰موظف" شدند که حقوق معوق کارگرا) حداکثر تا دیروز 

جی و لغتو و خراقرارها و تعهدها مانند همیشه هیچ و پوچ شد. کارگرا) بشدت عصبانی اند و خواها) نقد شد) فوری مطالبات معوق، بازگشت به کار همکارا) ا

ل شترکتت متوابرچید) بخش خصوصی در هفت تپه هساند. در این فاصله الباه مرتبا تهدید کارگرا)، اجار  زمینها توسط تیم مدیرا) اسدبیری و خارک کرد) ا

 ردند. ی کبرای فرو  ادامه داشاه که تاکنو) در دو مورد کارگرا) اجار  کنندگا) را از شرکت بیرو) کردند و در یکمورد از خروک اموال شرکت جلوگیر

کتامتل  راتاعاصاب هفت تپه ادامه مبارز  ای است که در سه سال گذشاه در جریا) بود  و خواها) تعیین تکلیف قطعی شرکت و بازگشت آ) به دولت با نظا

منی شتغتلتی نااکارگرا) است. اعاصاب هفت تپه دریچه ای به بروز اعاراض انباشت شد  و گسارد  طبقه کارگر ایرا) علیه فقر و فشکت اقاصادی و بیکاری و 

ی ستازاست. آغاز اعاراضات کارگرا) نفت و پاروشیمی ها، اعاراض به شرکاهای پیمانی و مشکشتی که این شرکاها بعنوا) یک بازوی باصطشح خصتوصتی 

  ست.برای موقعیت شغلی و حقوق کارگرا) در مراکز صنعای ایرا) ایجاد کرد  اند، بخش دیرری از تصویر این مبارز  وسیع و پاانسیل رشد سریع آن

رساد. حکمایست به اساقامت و مبارز  پیریر کارگرا) هفت تپه در گرمای وحشاناج و وضعیت کرونائی و قرمز خوزساا) درود می ف -حزب کمونیست کارگری 

کرد. از اعاصتاب یت هفت تپه اعاراض طبقه کارگر ایرا) را نمایندگی میکند. همبساری ایجاد شد  حول اعاصاب هفاه تپه را باید قدر دانست و آگاهانه آنرا تقو

ر خوزساتا) ) دهفت تپه با اباکارات مخالف حمایت کنیم، تقویت همبساری کارگری و برافراشان پرچم اعاراض کارگری در اینروزها حیاتی است. بویژ  کارگرا

 و مردم شو  در این تش  نقش مهمی دارند. زند  باد هفت تپه، درود بر رزم و ات ادتا)! 

 

 !مرگ بر جمهوری اسشمی

 !آزادی، برابری، حکومت کارگری

 !زند  باد جمهوری سوسیالیسای

 حکمایست -حزب کمونیست کارگری ایرا)

 ٢۰٢۰ اوت ١ – ١٣٦٦ مرداد ١١

 
۰۲صفحه   ۱۷۲شماره  اکتبر   

 آزادی ،برابری،حکومت کارگری

 اعالمیه حزب حکمتیست            

 خروش کارگران هفت تپه 

 روز اعتصاب و مقاومت         ۴۸



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

 ماه  یک  بار منتشر یم شود! 

یه : همایون گدازگر  رسدبیر نشر
 

                                        Homayon_1954@yahoo.de 

 

۳1صفحه   ۱۰۷شماره  اکتبر   

 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 


