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یه کمیته کردسـتان  حزب   حکمتیست  -کارگری  نشر

 ویژه اعتصاب عمویم در کردستان    ا کتبر         
۰۲۷۲سپتامبر   ۷۷ -۷۹۳۱شهریور   ۰۲  

اعالمیه کمیته کردستان حزب 

 حکمتیست 
فراخوان به اعتصاب عمویم در 

شهرهای کردستان درروز چهارشنبه 

شهریور۰۷  
 

  !مردم آزادیخواه

هممنممکمممممع ممتمم رسامماممبمم رسه مم ممم مم رس   مم ممع رس مممعرس

رس  ممنممبمملرسورس وجمم ترسشممیممامم ممعیرست امملرسورس مم   

اممع مم  تدرسن مم   مم ممعبرسرسشمم ممع  رس مم مم رسامم مم مم رس

رسرس۷۱ رسشمممم ممممع رسی امممم    امممم ممممانمممم یرسن مممم   مممم ممممعب

رسامممم  تیرس رسن  مممم ممممعیورس مممم ممممنممممعب رس،مممممممممعق  ح مممم   

شمم شممیرسیجنممترسجمممممعرمماممیمممعیرسجممنمم مم ییرس شممی رس

رسیونرس رستیرسهممممنمممم    رسهممممنمممم اممممعب رسامممم  مممم ه  عمممم   

ا  هعیرسح برستات  ترسک تشامعبرس رم  برسورس

حم برستامتمم  ترستیرسعممنمررسامعنرسکم تشمماممعبرس

رسورس رسجمممممممممممعرمممممامممممیممممممعی وهمممممعی رس ممممم   رسشممممم شمممممی عممممم  ط

 کوبگ رسشپعدرسپعشم  ی برسام امتم معی برسام رسرس

رسوج مممم ممممع مممم رس رسحممممنممممبمممم  رس رمممم  رستیرس مممم مممم مممم مممم  کمممم 

شمممدممم  تیرس نرس مممعتیهمممعرسورس،ممم ممم مممنممم  مممعبرسهممم رستورس

نامم رس حمم برسجممعبرس ممعامماممممم رسورسشممدمم  تیرس مم   

امم  مم هعممیودرس مم رس رمم رسیونرسشمم  رسرسامم ممانمم یرس

نمورس معجم یرس نرس اعهم رسام مرسا متم یرس ب     

رساممم ممم امممانممم  برسورس مممعی برس وبممم ت مممترسورس فمممدمممع ممم   

رسامم مم هممعیرس  م یشممررسامم ت رسام ممعینرسورس  مم می  

رس عممممممنممممممع رس رس رمممممم  رس مممممم  رسشمممممم ممممممممممممم   رسو اممممممانمممممم  ب

رسعمتمارس  مدمنم رس رسفدع      
جمعرایمعی   رسورسک   

رست ت مممم رسورس عمممم   ورسورسشمممم ممممعهمممم  ترسورس ن ممممعب

رسشعناعبرست ت  هرس  ی هپ نع ی

 

ک برگزاری  در روز اعتصاب عمویم فراخوان مشبر

شهریورماه ۰۷چهار شنبه   
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۵صفحه   

۶صفحه   



 
۰صفحه   

 مرگ بر جمهوری اسالیم ایران

 مردم مبارز شهرهای کردستان

 کارگران و زحمتکشان

 مم ممع مم رستیامم ممع مم رس رمم رسجمممممع ممعترسشممتمم ترسرس

رسجمممنممم ممم ییرس شمممی رستیرساممم مممع ممم رسرس کممم ترسه

رسامم ت  رس ارس عمم   ورسورس ممعیمممعرمم   گ مم  

رستیرس رسوح مممممر رسو رسیعممممم  رس  ممممم مممممعت  ممممم  ی

رس رس رسجمممممع ممع   جممعاممدمم رستشممررس مم رساممممم   

رس مممع ممم رس نرس رس عمممنمممع رسوح ممم مممع ممم  رس رممم  ن ممم ه

جع  رسا ت رسآن ت خ  درسک تشاعبرساملم رس

ترسورس جمعندرس هن   رسج  برساحمیممترسرس مگم  

  ه ترسکم رسجمع م معبرس شمی رس معرس عم   رسورس

رس مممممم رس رسوحممممممنممممممبمممممم  رسفممممممدممممممع مممممم    ی تشمممممماممممممگمممممم  

 ،مم نی ممسمم برسشممتمم ترسامم مرس مم رسجممعاممدمم رسرس

 ک ترسشاعبرسحعکترسکمم رسهرس

امعرس مم  یرسام ممع مبمم رس معرسنویرسورسشمامترسوفم مم ورسرس

رس مممم رس رس شممممی  رسجممممنمممم مممم یی رسکمممم 
 
 اممممامممممممممع 

رس ممم  یرس رس شمممر  رسشمممحمممنممم ممم رسکممم تد جمممعامممدممم 

عمم مم رسن ممع مم برسورسکمم شممعدرسکمم تبرستشممررس

جممنمم مم ییرس شممی رس نرس رمم رسجمممممع ممعترس مم رس

رس عممم   ورسجمممنممم رسورس رس ممم  رسجمممنممم رس   ی تد

رسام ت رسام معینرس
ی
ا عیندرسجن رسورسهنب اگ

رسامم مم هممعیرسکمم تشمماممعبرساممامممگرس ورس  مم ممی  

ه   تهرستیام رسامعدرسگمتامام رسام ت رستیرس

رساممم ممممعینکممم تشممماممممعبرس رسورسامممم ت      رممم  ب

بعرس عم   ورسورس عمام معبرسورسشم معهم  ترسرس     

رس شممممی رس رسیجنمممت شممم  ن مممم مممممممم رستیرسامممم مممع مممم 

 عی  م رسورس  رسا ع ب رس  رسا     هرس م رس رم رس

رساممعرسهممنمم  درس ممعرس ت مم مم رسوتیرس ب  ممیرسکممممم   

شمممعرممم رس حممم  برسورسشمممعنامممع ممم مممعیرساممم رسورس

ش ش ع   مررس ام ت رسام معینرسام م همعیرسرس

رس۱۷کمم تشممماممعبرسی رستیرسیونرساممم ممعیاممم مم ممم رس

ا ان یب  یرسشح ررسا  شا عیرسنن رس  رس

  عا عبرسعن  رسف   رسا    تهرس

اممحمتمم  رسکمم تبرس عمم   رسن مم   م ممعبرسرس-۷

رس،معق ن   معیورس رسح     ش ع رسی ا   

   نعبرسا  تی

احت  رسک تبرسحنب رس  رسام م  ترسرس-۱

رسکممممم تشممممامممممعبرس رستیرساممممعن  ،مممم نشممممسممممم ب

 ع  ط

رسرس-۳ رسورس مممم    ممممجمممم رسامممم ممممعن ترسامممم ممممسمممم 

رس ع   رس   ن ع  

 آن تیرس ب  رسرسن     عبرسش ع رس-۴

پع عبرست تبرس  رسک اعیرسکم  م   برسورسرس-۵

رس ممم مممیممممعییرس ممم  یرسهمممنممم رس رس ممم مممنممم  شمممعاممم   

   یمعی برستیرسک تشاعب

تیرسپممع ممعبرساممعرس نرسجممانممع ممعترس جمماممنممع رسورس

ورستیرسک تشاعبرس رسا  ه ترسک رس م رس ، شب

 رم رس عمام معبرس منمسم  م  مم هرس نرس معیگم  برسورس

وهممعیرسامم رسورسرس امم ت رسحممررسوممبمم رسورس مم  

رس رمممممممممم  برس رس    رستی  مممممممممنممممممممم  ممممممممم ممممممممم مممممممممر

رس رممم رس رس ممم  رس نرسفممم  اممم  برسامممع اممم مممخممم  هممم مممت 

رسورس عممامم ممعبرسعممنمم  رس حمم کممررس عمم   ع 

رس نرس حمممم  برسامممم رسورس حممممنممممع ممممررسکمممممممممممممم ه

وهممعیرس شمم شمم ممع مم مم ممررسورس مم ممعتهممعرسورس مم  

رست ینممممترس رسک مممم یشمممم ممممعمممممع رستیاممممعی 
 
امممم   

رسیونرس رسفممممم  اممممم  ب  رس ن رسحمممممنمممممع مممممر ممممممنممممم 

امم ممانمم یرسهممنمم اممعبرس ممعرسرس۱۷امم ممعیامم مم مم رس

رسامممممم مممممم هممممممعیرسرس رستی رسعممممممنمممممم    عممممممامممممم ممممممعب

کم تشمامعبرستیرس عم   ورس م رسشمم معشمام ممعیرس

 کمموبمممگممم   ممم رسیجنمممترسجمممنمم ممم ییرس شمممی رس

رسورسامممم   مممم رسجممممنمممم مممم ییرس جممممبمممم رسشممممکممممعیشمممم ممممع

 شی رستشررس  رس ع   ورس   ممم رسورس رم رس

رس نرس جمع عترسی رساحت  رس تمم هرسهنکمم   

ام ت رسامم معینرسورسحمررسوممبم رسورسجمانممع ممعترس

امم رسورسشمم شمم ممع مم مم ممررستیرسکمم تشمماممعبرس

عمم  طرس رسامم  همم ممترسکمم رس نفمم  امم  برس مم رس

 عممامم ممعبرسعممنمم  رسامم ت رستیرسکمم تشمماممعبرس

 رمم  برسحممنممع ممررسکمممممممم رسورستیرس عمم   ورس مم رس

حنمیترسوح م مع م رس م رسام م  ترس حم  برس

 ،م نی مسم برس رس عم   رسن م   م معبرسشم مع رس

و کوبگ یرسهعیرسیجنترس شی رسام مع م رسرس

کمم ن مم  ممیمم یرسهممعیرس رمم رسیجنممترسشمم ممنمم رس

رس  گ  یرسکمم هرس   ع   ع 

 مرگ بر جمهوری اسالمی

کمیته کردستان حزب کمونیست 

 حکمتیست -کارگری

 - ۸۹۳۱شهریور  ۸۱

 ۸۱۰۲  سپتامبر  ۰۱

  

 ویژه اعتصاب عمویم در کردستان   اکتبر 



 مردم مبارز کردستان! 

رس،ممعق رسن  م معیرسورس م منمعبرسام  تیرسرس۷۱یونرسا   رس رسح     ا ان یاعدرسیجنترسجن  ییرس شی رس عرس ع   رسش رسج  برسا عین رسی ا   

رسا  رسکا رسورس عرسحمنمبم رسام امگرس م رسام م همعیرسحم برستامتم  ترستیرسعمنمررسکم تشمامعبرسعم  ط رس رسش ع رستیرسن   برسیجع ی
ن     ع  

رست گ رس  رس، و  درس شعپعرسجمع ررسا ترس ف وتهرس
ی
   گ

یرس شررسک رسآ  عرسی رس م رسشم یرس رسآ  عرس نرسا     
ه فرس ر رسح  عترسجن  ییرس شی رسا ع برسک تبرسا ت رسک تشاعبرسورس عنت ا  

یفعدرسورسآن تیرس نرسشاترسورس ع     یرسه   ررسا تم هرس اعرسجن  ییرس شی رسی رستیرسیشم م برس م رس رم رسهم فرس مع م رس معکمع رسگمت امررسورس

رس امعیرس نرسام معیندرسورسام معوامررس  ر رس عییرس شررستیرسش  برسش تدرسهعیرسام ت رسحمررسومبم رستیرسکم تشمامعب رسام ت رسکم رس م رسآنام   

 ااگرسه  م هرس

ا ان یامعد رسا منم رس یرس نرسشم  برسرس۱۷اعرس اضعرسکمم  عبرس ر رس ویع  رس نرسعن  رسا ت رسک تشاعبرس رسا  ه ترسیونرسا عیا   رس

رسا ترسی رس  رسیجنترسجن  ییرس شی رسن عبرستهم هرساعرسا ت رسک تشاعبرسی رستیرس ر رسیونرس رس ن ع  
ی
رسورس ن   رس یرس نرسهنب اگ ا عین   

   رس کرس عا عبرسعن  رس   یرسشح ررس ه  فرسنن رسف   رسا    ت:رس

رس،معق رسن   عیرسورس  نعبرسا  تی رساحت  رسک تبرسحنب رسا اگرس  رستفعش رس رسح     احت  رسک تبرس ع   رسن     عبرسش ع رسی ا   

رسورسفدعالبرس رسش ع  رسع      ورسا   ترسح برستا ک  ترسک تشاعبرسورسح برستا ک  ترسک تشاعبرس ر  برس رسآن تیرس ب  رسن     ع  

رساعی ا رس   یرسآ  عهرس
ی
رسن  گ  رس ج رسا عن ترس ع   رسپع عبرست تبرس  رسک اعیرسک     برسورسشعا   

 ا   

ونیرسیشمع م برس رم رس عمام معبرسعمنم  رس مورستیرسکم تشمامعبرسی رس م رسشمیارسهم ام رس،م مگم   م رسشم رس م  یرس م رس،م   رسورسرس،م مشب
رسا    اعرسفدع    

 تع ترسا تم تهرس

رستیرسجب رسشکعیشخع م رسهمعرس ؛رسش ن رسهعیرس ع   ع  رس عرسا ت رسک تشاعب؛رستیرساعی رس نرسک  یرس    
ی
جعرست یترستیرس ر رسیونرستیرسهنب اگ

رس رست گ یرس  گ  یرسا تهرسیف عیرساعرستیرساعی رس نرسک  یرس عی    ورسک ن   ی یرسهعیرسجن  ییرس شی رسورس عرستیرسه رسایمعبرسامعش  

رس عام هرس رس جانععع    ا ات رس  گ  ییرسام   

ونیرسهم رسام رس معومدمع م رسشم رس رم رس وهعیرسا رسورس نم  م م مررس رم  برس رسام  هم مترسکم رستیرسجم مررس،م    نرسهن رس عیگ  برسآگعدرسورس نرس   

رسکمم هرس  ف  ا  ب رس نرسآبرسپ  س ع  

 روند سوسیالیستر کومه له،

 کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ــ حکمتیست، 

 کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران، 

 مبارزان کمونیست ،

 کومه له )سازمان کردستان حزب کمونیست ایران(. 

 

رسرس۳ - ۷۳۳۱ا ان یاعدرسرس۷۱  ۱۱۷۱شناعا  

 
۹صفحه   ویژه اعتصاب عمویم در کردستان   اکتبر  

 نه قویم،  نه مذهتر ، زنده باد هویت انسانی 

ک برگزاری  شهریورماه ۰۷در روز چهار شنبه اعتصاب عمویم فراخوان مشبر  



    ع رسیجنترسجمعرایمعیرسجنه ییرس شی رستیرس  حمامعدرسام م م رس

رسرس۱ مم   مم رس ممعرسرس۷۳۳۱اممهممانمم یرسرس۷۱ شمم رسشمم رس نرس۱۱۷۱شممنمماممعامم  

رس،ممممعق رسن  م معیرسورس رسح م    ن م   م معبرسشمم مع رس م رس ممع رسهمعیرسی امم   

رسامهم رسکما رس عم   رسکم تهرس رم رس   نعبرسا  تیرسرسی رستیرسن م  برسیجمع ی

شم رسشمم رسشممممهممعرس مم رسجمم  رساممخممع مکممررسورسام ممعیندرس ممعرسیجنمترسجممنممهمم ییرس

  شی رس ع   رسا   هرس

یجنترسجنه ییرس شی رستیرسهنعبرسیونرسا   رسام رسشععررس مدم رس

رسش مع رستیرسشمععمررس رس۷۱ نرس ج  یرسحیمترس ع   رس ر رسش رسن     

ت    رس یتو عههعیرسا ک یرسح برستاتم  ترسکم تشمامعبرسورسرس۴۵ورس

حمم برستاممتمم  ترسکمم تشمماممعبرس رمم  برستیرسعممنممررساممعنرسکمم تشمماممعبرس

ع  طرسی رسا یترسحنیترسا اگرس   یرست تهرسااأشکع  رستیرسجمانمعبرس

 رم رسحمنممیترسامم امگرس م مم رس نرستدرسشمم رس نرس معتیهممعرسورس،م مم منمم  ممعبرس

رس  ر رستورسحم برسجمعبرسام ترسی رس نرستشمررست ت م رسورستدرسهمعرس مکم رس م   

 نا رسا   هرس

 رمم رس مموارسجمممممع ممعترستیرسشممعینممممممارسحمم ممعترسجممنممهمم ییرس شممی رسهممسمم رس

رسشمممحممررسف مممعیرس رسیجنمممترسجمممنممهممم ییرس شممی رسهمم رس مممعد رس مم  یته
ی
شممعنگ

 ع   معترسش تدرس یرس   یرسگ فا رس شررسات  حع م رسشمیارسکم تدرس

رسورس  عرس ع   رسن     عبرسش ع رسورس عرس عرس   ع رسعمنمبم معترسشم ویی م  

وهممممعیرس رسامممم   مممم رس شممممامممم مممم  یرس مممم   رسورسامممم اممممکرس ممممعی ب رس ممممنمممم ممممعی ب  ممممع

 ،مم نی ممسمم برسا ممبمم رسامم ت رسی ممممم رسآن تیرس رمم  برسورسکمم تشمماممعبرسی رس

رس رمم رسجمممممع ممعترسیجنممترس ممعرس  ممع رس مم گمم  ییرسرسامم عمم برسکممممم هرس هممنمم اممع  

تدرس م رسن ممع م رسگمم  ام م  امررسجمع م ممعاماماممعبرسرس همنمعیم رسهمعیرسگ مم  

ک مممامممعیهمممعیرستهممم رساممم مممررسورسامممو رسامممحمممتممم اممم مممررسجمممنممم ممم ییرس

 شی رس ر رس، ع رسی رستیرس  رست یترسکم رس م رسی مترس رم رسام معین ترسیجنمترس

رسک شعدرس  رسآ  هرسیجنترسجنم م ییرس شمی رسرس  نرس   ع رسهس رسجمعر  

رس  ممنممبمملرسی رس ممعرسی مم  مم رسفضممعیرس کمم نمم رستیرس مم   مم رسف ممعیهممعیرس مم   

رس شممممرهرس رسکمممم تد رسهممممنممم  د رسامممم ممممعینرس کممم برستیرست امممم  رسامممم ت  رسرس امممع

 مممنمممعیممم رسامممتممم همممنممممممم رس مممعرسهممم رس مممعیرسرسکممم تشمممامممعبرسورس   رس رممم  ب

رسام ترسپمعشمارستیام ییرس م رسیجنمترسجمنمهم ییرس رسام معین   
ی
هنب اگ

 شی رست تدرس   هرس ر  عیرس ونژدرستیرس ب  م رسکم رسیجنمترسجمنمهم ییرس

 شممی رستیرس  ممدممعترس   یرس مم مم رس نرسهمم رسناممعبرست ممگمم یرسشممحممررس

ف ممعیرس عممامم ممع ممعترس ممعیگمم یرسورسشمم تدرس یرس مم  یرسگمم فممامم رس شممررسورس

رسگمتامام رسی رس نرستشمررست تدرس  م  رس حاب رس یععبرسورس ک برس معی   

  عرسعتارس  دن رس  رسا  ش رسکوبم درسش یرسیوب ورسا  ه رسا هرس

شممعرسکممممم برس ممعرسشمم جمم رس مم رساممعهمم ممررسامممممعشمم ممعترس حمم  برسحممعکممترستیرسرس

ک تشاعبرسعم  طرس معرستو مررسهمعیرس یشم مع رسامممام م  رسحمتم امررس

  ب ترسک تشاعبرستیرس     رس ر رس وارسشد معترسآامیممعیرسورسجمممع معترس

رس م رس جنه ییرس شی رسک رس اممم مررسام ت رسکم تشمامعبرسعم  طرسی رس م   

اخعو درس  م  امام رس شمررسهم مکمامعدرس م رسشمممهمعرسو  م م رس معوم رس نرس

امم ترسن ممعبرس مم  تد رس ممبممامم رس مم رسشممدممهمم  ترسیشمم رسامم ترستیرس مم ممع رس

رسا ممممامممم مممم رستیرسرس رس ،مممم نی ممممسمممم ب وهممممعی رس مممم  
حممممکممممجرس اممممممممم ممممررسجممممع  

کمم تشمماممعبرسعمم  طرسعممنمم رس ممتمم درس شممرهرس رمم رستیرسحممع رس شممررسکمم رس

وهمعیرس ،م نی مسم برسا مام م رس رس م  
رس ام مررسجمع   ا ئ   ررسشأا   

تیرسک تشاعبرسع  طرس عایرس  رسعه درسحتم امررس  مبم مترسکم تشمامعبرس

رس ب  م رس رم رسامم ت رسکم تشمامعبرسعم  طرسه م مممم رسرس  شمرهتیرساممم   

ک رس عرسحض یرسا مام م مترسام ترستیرسام م  برسام معیندرسورستیرس محممم رس

شم ممع رس رسشمم   ممممم رسامم  اممبمم رسگم یرسهممعیرس یشمم ممع رسورسجمممممعرمم مم ممعیرس

جممنممهمم ییرس شممی رسورست ممگمم رستو ممررسهممعیرس یشمم ممع رسامممممامم مم رسی رس

رس   نعرم هرسرسام  

اعرس اضعرسکمم  عبرس ر رس ومیعم م رسممنم رس  م  نرسهمنم یتیرسعمنمسمررس

رسش ع رسورس ا ترس عرسرس عضعیرساع   تدرسورسب ااعبرس ر رسش رسن     

رس عپترم رسورس منم منمع م رس یرسرس
ی
شأ   رس  رس هن ررسشیارسهعیرسا اگ

ک رس   یرس ج رسا عن ترس ر رسعزن  برس   ع رسگ فمررس رم رسجمممع معترس

 جنه ییرس شی رسی رساحت  رس رسکم تهرس

رسحنب رسجمعرایمعی   رس  رس یتو عههعیرسح برستامتم  ترسرس اعهنکم   

ک تشاعبرسورسح برستات  ترسک تشاعبرس ر  برسی رسا    رساحت  رس

 رسکم ت   رساع   تد رسب ااعبرسورس عی برسجع  عاااعبرس ر رسو  د رس

ی ب ررس رسگون ترسورسآینویرس ه م ترسهم ام رسنوتشم رسنام رسهمعرسی رس

 ت ینتهرس

رسی رس رس   رس رمممممم  ب رسآن ت ممممممخممممم  د رسامممممم ت  رسو رس ممممممعیگمممممم  رسومممممم مممممم ممممم  امممممع

طرسن     عبرس ف  ا خ    ترسک رس عرستفعارس نرسآن تیرس  وبرس   رسورس ب

 
۴صفحه   

ی برای رفع تبعیض  کارگر به پا خب 

اطالعیه شش حزب و سازمان سیایس چپ و  

 کمونیست
 

 سیایس و حمله موشیک جمهوری
ی
 در مورد اعدام سه زندان

اسالیم به اردوگاههای احزاب اپوزیسیون در کردستان عراق   

 ویژه اعتصاب عمویم در کردستان   اکتبر 

 بقیه ...   اطالعیه شش حزب و سازمان سیایس چپ و کمونیست



           

 رسن مم   مم مممعبرس۳۱امممهممانمم یرسرس۷۱شممحمم  ممعدرسیونرسگممتامماممم  رسامم مم مم رس

رس،ممعق رسن  م معیرسورس م منمعبرسام  تیرسشم شمیرس ش ع رس رسح     ی ا   

رس۴۱آتات عبرسجمنمهم ییرس شمی رس م  یرسآونمخمام رسام  م هرسیجنمترس

رس شع رس ع    رس
ی
هن اعبرسآینویرسابس  هعرس ک رسی رسک رس خم رس م یگ

 نرسآ ممهممعرسسرس ممتمم ممع رسگممتاممامم رسشممیارسجممع ممع مم رس یرس مم  یرس مم ممعترس

رس نرسا ترسن عبرست تدرس  ت  رسی رسهمترس م  یرسک م م   م منمعبرسورسرس. ی ا   

یرس نرس ممانم رس  م  مموارس ن  م معیرسام  تیرسکم رسشمعرس مکرسهمکممام رس مم م رسام  

   ترس رس  رسجمبم رس محممم رسفم  ام   م درسام درسورس   تبرس ع  ا عبرس

رس عم   رس رم رسرس۱تیرساماع رسآتات عبرس شی رسگ فاعیرسآا   رس ا  

رس نرس ج   معبرسام نهمعیرسکم تشمامعبرسورس رم  برسی رستیرس م یت م رسورسام   

ورستیرست رسامبمسم  مهمعرس ن معبرس    ودرسورسا ترسورس کم ترسی رسهمنم رسجمعرس

   رس نعی رسگت ارهرس

رسشم جم رس یجنترسجمعرایمعیرس شمی رس معرسک مامعیرس رم رسجم   معبرس رس معرس  

رس رسجمهممع   رس  م رس  مم م درسپ مم مسم ممع   رسورس ممع م  م رسکم تبرس ممع مهممع    نرسی امم   

ورسورس پمعرس ن   عیرسورس  نعبرس   یرسا مرس  رستیرسو   رس  رسجعاد رساد  

رستیرس ر  برس رسرس۱ا  شا رسعب  رسا ترسج  برست ترس   رسشح  عترس ا  

رست گ رسامهم همعرس نرس ارس خرساان  برسورسش م  رسورسپ  س ع     رسا   

رس۱آ ممهممعرسعممتممارس  ممدممنمم رسن ممعبرست ترس تاممنمم رستیرس رمم رسنویرسآناممع ی

رس جمممممیرسعمم مم ممترساممعرس مم  یرس ممزنمم رسرس کمم رسشمممممهممعرسگمم امم رس یرس نرس اممدمم   

رسورس ک  م برسیجنمترسهمعیرس شمی رس شمررس رس م رسحمیممترس م یترستو م  

رس    یرسک اعیرسا فررسا   . تیرستشررست ا   

  مم رساممعرسامم فممررس رسامم  ممترسپ ممررستاممنمم رسی رس ممکرس مم  رس مم رمم  یرس

رس رسک ت مترس ونمنمعبرس م  یرس رم رس معیرس مترس م ترس رسرس۱  ت ت   امع م رس م  

رسا احیمترس   ترس
 
 رسورس معرسامع م رستیرسرساع  رس شحعتاعبرس  رس    ندرس ع 

رسیجنمممترساممم برسآامممع رسورس رساممممممم     
رسا مممعفرس ممم  یرس  ممم  اممم   ا ممم  

رس محم معترس رس رسام    رسشدعت رس   یرسفدیرس عرساامعش   تیبا رسام   

رس جامعبرس عپتر  رسورسا   یرس  رسهضترسآبرسه   تهرس امعرسهم رس شبخ 

رس رسکم رس رسیجنمترس شمی رس ا رسه ررس رس کرسو  د ررسا ترس نع ی

 ممخمم مم یرستیرسامم ممعبرسامم ت رسکمم تشمماممعبرسرس رمم  برس ممعرس رمم رسجمممممع ممررس 

 مع ام م یرسرس  نرست رساعشترسورسرس۱عب  رسا ترس عیوترس   عیرسک تدرس شررس

رس مم رسجممعبرسجممنممهممم ییرس رسفمم ی برسآیمم رسا ممترسشممبمممممم ممعیامم د  امم ون 

 .  شی رسا  ه رس فاعت

ی رس ممخممعومم رس رمم رس  ممعرس رمم رسحممع رس ممع مم رسجمم  برسجممنممهمم ییرس شممی رس

 مامعدرسرس جمع ررستتا  ع  رست تهرس  رس  رسشعینممممارسجمممع معترس رم رسیجنمترس

رسشمع مررسجمممع معترس کم   رسجمعامدم رسکم تشمامعبرسهم مکم  مررس مابمع  

یجنترس شی رس   تدرس شرهرسا عیندرسعب  رسجمع ررس عم   رس م مام رس

وهممعیرسامم رسورس ن ت ممخمم  درسورسامم ت رس یرسهممنمم رس حمم  برسو مم  
ا مم  

رست م م رس ا عینرسورس نرسا نرس اایفعترسشم مع رسفم  شم رس شمرهرس مهمنم   

یوترسجنه ییرس شی رسج  برساعی ا رسورستیرسام یرس نرسرس  ا عیرس 

ترس  . جعاد رسک تشاعبرس گ  

 کارگران ! جوانان انقالنر کردستان! 

رسورسن   عیرسورس  نعبرس رسن ع  رسش سرس  برس  ع   رسجمعرایمعی   رسی ا   

تبرسجممنممهمم ییرس یجنممترس نرسش ممنمم ممترسورس ی تدرساممنممعرس مم  یرس ممگمم یرسشمم  

رسشم رسورسامامحمم رسشم رس مم رس۱ شمی رس شمررس ترسی رسشمم تدرسگم    ممع م رس رم رس م  

،  رس  تهرسجمنمهم ییرس شمی رستیرس مدم رس   یرسهم مکم  مررس م رس

رس۱  م  ندرس ام ونرسآامع رسشمدم ورسورس عم   ورسجمعامدم رس م م تدرس شممر

ش  برسرس   ر رسیجنترسهعیرسی رسعب   ترسظ ف ررس ک برسورسجمعي  رس

  ۱ع  رسن ع  هرس ع  رس   یرسا عفهعیرسع  ترسش رسآاعتدرسا 

 نسا رسک تشاعبرسح برسحیمنا  ررسمن رسهن یتیرسعنسررس معرس

رس،مممممعقرس رسن  مم ممعیرسورس رسح مم    اممع مم  تدرسامم ممعینرسورسشمماممنمم  مم درسی امم   

نکرس مترسوتیرسکمممعیرسآ مهمعرس رست  م رسورس نرس   نعبرسا  تیرسا ترسی رس ب

امم ت رسآن ت ممخمم  درس  ممامم ممعیرست یترسکمم رستیرس رمم رس ممحمم ممعترسح ممعسرس

 ۱اع   تدرسورس عناع   عبرس ر رسعزن  برسی رسشمهعرس گت ی  

  

 مرگ بر جمهوری اسالیم

  زنده باد آزادی ، برابری ، حکومت کارگری

 کمیته کردستان حزب حکمتیست

          ۳۱شهریور ۷۲  

 
 
 
 

 
۵صفحه   

 ایجاد تشکلهای مستقل کارگری حق مسلم کارگران است! 

 جنایت جمهوری اسالیم را نر پاسخ نگذاریم
 

 اطالعیه کمیته کردستان حزب حکمتیست درباره: 

ی پنایه، لقمان و زانیار مرادی  اعدام ی حسی  رامی   

 ویژه اعتصاب عمویم در کردستان   اکتبر 



ی!   اطالعیه خبر

گ!   مردم آزادیخواه گوتنبر

یجنترسجنه ییرس شی رسه رس عدرسشحررسف عیرس ع   معترسش تدرس یرس   یرسگ فا رس شررسامت م حمع م رسشمیارسکم تدرس معرس عم   رسن م   م معبرس

وهمعیرس ،م نی مسم برس  مام  یرسام ترسی رس م رس رسورس عرس ن عی برسورسا اکرس عی برسا    رس شا   یرس    ش ع رسورس عرس عرس   ع رسعنب عترسش ویی   

رس    ع رسیجنترسجمعرایمعیرسجنه ییرس شی رستیرس  حاعدرسام م م رس رس۱ م   م رس معرسرس۷۳۳۱امهمانم یرسرس۷۱ ب عی رسن عبرسته هرس ر  عیرس    

رس رسامهم رسرسرس۱۱۷۱شناعا   رس،معق رسن   عیرسورس  نعبرسام  تیرسی رستیرسن م  برسیجمع ی
رسح     ش رسش رس نرسن     عبرسش ع رس  رس ع رسهعیرسی ا   

 ی رسا یترسشد ورس   یرست تهرسرس  ح  برستا ک  ترس ر  برسورسک تشاعب کا رس ع   رسک ترسورسا  هعیرس

رسج  برسگت ار!رسا ت رستیرس ع   ورس  رس ر رسجمممع معترسحمتم امررس شمی رستیرسکم تشمامعبرس  ر رسشد ورسحت اررس شی رسی رس  ع  رس  

رس  رسا ع عبرس رسآر تهرس  مام معیرس رس عرس ر رساو رس ع   ع 
ی
رستیرسهنب اگ    یرسیونرساهعیا   رس عا عبرسعن  رس عی رس ن تدرس   هاعرس    

کمررس منم تدرسورسممنم رس  م  نرسهمنم یتیرسعمنمسمررس مرسشم دم رس ب رسااح رستیرسآ  س برسیونرساهعیا   رستیرسگ شم  
اعرس ر رس شررستیرس ف 

 کم ت!رسرسرس ا ترس عرس عضعیرساع   تدرسورسب ااعبرس ر رسن     عبرسش ع رسجمع عترسجنه ییرس شی رسی رساحت  

 وع درست   یرساع!رس

رسرس۷۱یونرساهعیا   رس    00.11شععررسرسرس۱۱۷۱شناعا  

مرسش د رسرسرس ایمعبرس:رسر برسش ینر   گ شم  

Järntorget- Göteborg 

   گ برس عترسیجنترس اع  رست ییرس شی 

 ن  درس عترسآن تی رسن  درس عترسش ش ع   ترس

مرسرس-ح برس ن    ررس ر  برس   گ شم  

م –ح برس ن    ررس عیگ یرس   حیمنا  ررسگ شم  

رس مرسرس-   ن رس،معهم  عبرس ر       گ شم  

 
۶صفحه    

 زنده باد سوسیالیسم! 

 بقیه ...   اطالعیه شش حزب و سازمان سیایس چپ و کمونیست

گ سوئد   آکسیون روز چهارشنبه در گوتنبر

 ش ع  رس عی رس   جعیرس نرسا عن ترس ع   رسورسی    رس ع   ورسرسرسرس

رسک رسجنهم ییرس شمی رستیرسکم تشمامعبرسام شمتم رس عب  رسجمعراهع ی

رسامم ت رسحممررس رسامم ممعین   
ی
رسورسهممنممبمم مماممگ م مم امم   امم مم مم ت رسرسهممنممشم

تدرسورساحیمترس نعرم هرسرس  وب رسی رستیرس   رس ر  برسگ   

 سرنگون باد رژیم سرمایه داری اسالمی

 !زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

 
 ۸۱۰۲سپتامبر  ۳/   ۰۹۳۱شهریور  ۰۲

 

 

 

 امضاها:

 اتحاد فدائیان کمونیست

 حزب کمونیست ایران

 حکمتیست -حزب کمونیست کارگری 

 سازمان راه کارگر

 سازمان فدائیان اقلیت

 هسته اقلیت

 ویژه اعتصاب عمویم در کردستان   اکتبر 



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

 هفته یک  بار منتشر یم شود! 

ن رس:رسشد  رس اع   رسنشب   ت   

 saidyegane@gmail.com 
 

 
۱صفحه    

 زنده باد تشکیل شوراها ! 

 دبیر کمیته کردستان : صالح سرداری  

Email:saleh.sardari@gmail.com 

 روابط عمومی کمیته کردستان: ابوبکر شریف زاده

 ویژه اعتصاب عمویم در کردستان   اکتبر 

mailto:saidyegane@gmail.com

