
                                  آزادی، برابری، حکومت کارگری!    

 /http://www.october-online.com کارگران جهان متحد شوید  ! 

یه کمیته کردسـتان  حزب    حکمتیست  -کارگری  نشر

  642ا کتبر         
۸۱۵۲آوگوست  ۶ -۵۹۳۱مرداد  ۵۱  

 عدم همگامی تاکنونی مردم

کردستان  با اعتراضات 

   چرا؟سراسری، 

 سعید یگانه 

با شروع خیزش انقالبی مردم از دی ماا  ااا  

گذشته به این او، این ائوا  مطرح ااا  هاه 

چرا مردم هردااتااآ طناطاو  هاه شاایاد و باایاد 

د اعتراضات و مبا زات ارااری مردم علیه فقر ، 

بیکا ی و اختناق ااالمی و باطاو  هالای عالایاه 

جمهو ی ااالمی غایب ااا    یاا باه عاباا ت 

دیگرطنگونه هه  انتظا  می  ود و شایساتاه ااا  

شره   فعا  ندا ند د  شارایاطای هاه ماردم د  

اراار ایراآ با خواا  ارنگونی  ژیم جمهو ی 

ااالمی به میداآ امد  اناد، رارح ایان اائاوا  

د ا  و توقع بجایی از مردم هرداتاآ اا  مان 

اینجا قصد بر ای ماصاصای ایان ناایامارایای و 

نافعالی  ا ندا م ،به دلیی پیشینه مبا زاتی ا زناد  

مردم هرداتاآ ،اگر دلیلی برای توجیاه طآ وجاود 

داشته باشد ، دیها دلیی منطقی ، اایاااای ، 

اقتصادی و تا یخی ومبا زاتی  بارای یامارایای 

مردم و ها گر و زحمتاکاد د  هاردااتااآ، بارای 

دخال  فعا  و تقوی   مبا ز  ارااری وجود دا د 

و  وشن اا  هه د جامعه هرداتااآ ایان نابارد 

ری االیاآ روالنی د  عرصه یای مختالاب بای 

وقصه علیه اتم و زو گویی  ژیم ااالمای وجاود 

داشته و نشاآ داد  هاه ازتاجاا   و پاتاانسایای 

باالیی برای شره  و دخال  د  جنبد اعتراضای 

و ارنگونی رلبانه مردم بر خو دا  ااا  و مای 

 تواند نقد ا زند  ای د  این  ااتا ایصا هند 

دالیلی هه ها گر و زحمتکد و زآ و جواآ  ا علیاه 

جمهو ی اااالمای و های بساار اااتاباداد و 

ااتثما  بردگی هنونی د  اباعااد ااراااری باه 

میداآ طو د  اا ، یماآ دالیلی اا  هه هاا گار 

و زحمتکد و زآ و جواآ د  شهریای هرداتاآ با 

اآ دا  به گریبانند و ا  طآ  نج می برند  جامعاه 

هرداتاآ یمانند اایر نواحی ایراآ ، یک جاماعاه 

ربقاتی و ها گر و زحماتاکاد باه یامااآ د جاه 

یمانند اایر یم ربقه یای خود د  شاهاریاای 

ایراآ از فقر و بیکا ی  نج می برند  و مو د ظلم و 

اتم و تبعیض و نابرابری ارمایه دا ی قارا  مای 

گیرند  به یماآ د جه چاه بساا بایاشاتار ماو د 

اارهااو  و وحشایااگاری  ژیام اااالماای راای 

االهای گذشته قرا  گرفته اند  زناآ د  هرداتااآ 

به یماآ د جه د  اایه  ژیم اااالمای طپاا تاایاد 

 جنسی، مو د تبعیض و نابرابری 
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 مرگ بر جمهوری اسالمی ایران

قرا  گرفته و از تحمیی فرینگ ااالمی و 

مرد ااال انه و اایر تبعیضات  ناج مای 

برند نصرت از  ژیم ااالمی و  وز شماا ی 

برای ارنگونی  ژیم ااتبداد مذیبی د  

جامعه هرداتاآ فو اآ می هند و ااااا 

منصعتی جدا از منصعا  ماردم د  اباعااد 

 ارااری ندا ند 

تنها تصاوتی هه یسا  ، وجاود ااتام 

ملی د جوا  اتم ربقاتی اا  هه  ژیم 

ارمایه دا ی ااالمی ری چها  دیه بر 

مردم هرداتاآ تاحامایای هارد  و وشان 

اا  هه  فاع ااتام مالای نایاز بادوآ 

ارنگونی جمهو ی اااالمای  و بادوآ 

جااا و هااردآ بسااار اااتاام وااااتاابااداد 

ااالمی ییچ  ا  حلی دیگر و بینابایانای 

ندا د و این یم دلیی دیگری برای شره  

فعا  مردم د  اعتراضات ارااری علایاه 

 جمهو ی ااالمی اا  

د  یاک ناگاا  هالای و تاا یاخای ماردم 

هرداتاآ ییاواوقا  زیار باا حااهامایا  

جمهو ی ااالمی نرفته اناد   د  بارابار 

زو گویی یاای  ژیام از خاود ماقااوما  

نشاآ داد  اند  هرداتاآ زمانی ااناگار 

دفاع از طزادی و اناقاال  اارهاو  شاد  

مردم ایراآ بود  د  مقابی یو ش وحشیانه 

 ژیم ااالمی برای ارهو  و باه خاوآ 

باه  ۷۵هشیدآ طخرین ااناگار اناقاال  

هرداتاآ، یاک ماقااوما  تاود   ای و 

اازمانی شکی گرف  و دو  او  حامالاه 

جمهو ی ااالمی به هرداتاآ د  مارداد 

 ا با شکس   وبرو هرد   تا قبی  ۷۵اا  

از حمله وحشیانه  ژیم به داتااو دیاای 

انقاالبای ماردم و اشاشاا  شاهاریاای 

هرداتاآ ، جامعه هرداتاآ باا دخاالا  

احزا  و اازمانهای چا  و د   ا  طآ 

هومه له، یک دو یر چند هوتا  حاهمی  و 

ا اد  مردم  ا از رریق شو ایا و ا گانهای 

حاهمی  مردم تجربه هرد  باود  باه ایان 

دلیی  ازطغازالطه  ژیم ااالمای تاا باه 

امروزشهریا و  واتایای هرداتاآ ، د  

اششا  نظامی  بود  و د  واقع هردااتااآ 

ری چها  دیه گاذشاتاه باه پاادگاانای 

نظامی تبدیی شاد  ااا    باا شاروع 

اعتراضات ااراااری از دی ماا  ااا  

گذشته  و با شناخ   ژیام اااالمای از 

پتانسیی مبا زاتای ماردم ،اباعااد حضاو  

نظامی و امنیاتای  ژیام د  شاهاریاای 

ایان هرداتاآ گساتارش یاافاتاه ااا  

فضای به شدت میلیتا یز  خود یاکای از 

عوامی عدم یمگامی هنونی مبا ز  مردم 

د  شاهاریااای هارداااتااآ بااا مابااا زات 

ارااری جا ی اا  و اما یماه عالا  

   طآ نیس  

واقعی  این اا  هه جامعه هرداتاآ بار 

خالف اایر نقار ایراآ یک جامعه تاحاز  

یافته  و احزا  چ  و اوایالایاسا  از 

ررفی و احزا  ناایونالایاساتای د ایان 

جامعه  دا ای ان  و  یشاه دا ناد و از 

گذشته و یم اهنوآ نایاز بار اعاتارا  و 

ماابااا ز  مااردم د  جااامااعااه هاارداااتاااآ 

تاثیرگذا ند  عالو  بر این جامعه هرداتاآ 

از دیربازصاحب ان  مبا زات هاا گاری و 

اجتماعی و طزادی زآ ااا  و باه ایان 

دلیی فعالین ایان عارصاه یاا از جااناب 

اازماآ ارالعات و امانایا  جاماهاو ی 

ااالمی بطو مستمار ماو د تاعاقایاب ، 

شکنجه وزندانی قرا  گرفته اناد   اعادام 

زندانیاآ ایاااای د  هاردااتااآ رای 

اااالااهااای گااذشااتااه  تااا بااه امااروز 

ازایااتهای  وتین  ژیم ااالمی بارای 

ایجاد  عب و وحش  د  جامعه هرداتاآ 

بود  و یس   به این دلیی بدوآ توضایا  

این مسائی ، نمی تواآ از هااااتایاهاا و 

بعالو  ازعدم دخال  فعا  مردم د  اایار 

 اعتراضات هنونی صحب  هرد 

عالو  بار یاماه ایاناهاا ، وجاود احازا  

ناایونالی  د  جامعه هرداتاآ و ناقاد 

منصی ایان احازا  د هاناتار  اعاتارا  

 ادیکا   و طزادیخوایانه مردم علیه یاماه 

وجو  اتم ربقاتی د  این جامعه عالایاه 

جمهو ی ااالمی،  فاهتو ی بسیا ماهام 

د  ایر تحوالت ایاای د  هاردااتااآ 

بود  اا  و این یکی چلنجهای دائام و 

 وتایاان مااا بااه عااناواآ جاابااهااه چاا  و 

اوایالیس  د  هرداتاآ با این احازا  

بود  اا   واقعی  این ااا  هاه ایان 

داته از احزا  مبا ز  مردم د  هرداتااآ 

ملی تاخاصایاب داد   د  قالب ا به مبا ز  

اند و تالش می هنند مبا ز  مردم عالایاه 

جمهو ی ااالمی برای طزادی و  فا  و از 

بین بردآ یر نوع اتم راباقااتای  ا باه 

مبا ز  ملی محدود هنند و  ناگ و لاعاا  

بارای ملی بزنند  واقعی  این ااا  هاه 

ااتام  مبا ز  علایاهاین داته از احزا   

برای شریک شدآ د  قاد ت ملی ابزا ی  

و اازش و باناد و بسا  باا  ایاای

د  ااتای تاامایان ماناافاع دول  مرهزی 

 ماباا ز  ربقاتی و اازمانی خاود ااا 

مسلحانه طناآ علیه جمهو ی ااالمی ، 

ابزا ی د  جه  مذاهر  با دول  مرهزی و 

"جاانااگ، مااذاهاار ، جاانااگ"  ااایاااااا  

مقطعی و فصلی و یایاواوقا  عاواقاب 

زیانبا طآ  ا د  مقارعای نایاز باه عاهاد  

 نگرفته اند 

اثرات ایااتهای ناایونالیستی طنها بر  

ایجاد تصرقه و شکاف از جمله د  صاحاناه 

مبا زاتی تاثیر میگذا د وما شاایادیام باا 

پروپاگاند تصارقاه افاکانااناه هاه"ماباا زات 

ارااری شاهاریاای ایاراآ باه ماردم 

هرداتاآ مربور نیس " یا عقب ماند  تر 

و ا تاجااعای تارمایاگاویاناد هاه " ماردم 

هرداتاآ به وق  خود مبا ز  هرد  و االآ 

نوب  طنها ااا " بار عادم یاماگاامای 

هناونای ماردم هاردااتااآ باا ماباا زات 

ارااری توجیاه هارد  و مااناع ایاجااد 

 میکنند  

مردم هرداتاآ ، ها گر و زحمتکد و زآ 

و جواآ د  هرداتاآ باید بدانند و تردیادی 

نداشته باشند هه مباا ز  بارای طزادی و 

 فا  واز بین بردآ یار ناوع ااتامای از 

جمله اتم ملی از هااناا  ایان احازا  

نمی گذ دو این داتاه ازاحازا  چاه د  

ایراآ و چه د  یمسایه ما د  عاراق هاه 

شاید طآ یستیم باه خایار و خاوشای 

مردم بی  بطند  یر  وز بسته به منصع  

خود می توانند با مرتجعاتاریان و هاثایاب 

ترین حکوم  د  منطقه ااخ  و پااخا  

داشته باشند   وزی به پنتاگوآ امید مای 

بندند و با حمایا  عاربساتااآ ااعاودی 

مبا ز  مسلحانه علیه جمهو ی ااالمی 

 ا  می اندازند   ایان احازا  باه یایاچ 

عنواآ جای اعتماد نایاساتاناد   ضارو ی 

اا  هه مردم  هاردااتااآ ، هاا گار و 

زحمتکد د  هرداتاآ ، جاناباد طزادی 

زآ د  هرداتااآ باا اتاکاا باه تاجاا   و 

داتاو دیای تاا یاخای واناقاالبای خاود 

،مستقی از احزا  ناایونالیس  با ایجاد 

صصی محکم یمگام با مردم ماعاتار  و 

متنصر از  ژِیم ااالمی ، یاماگاام باایام 

ربقه ای یای خود علیه فقر و نابرابری و 

تبعیض و برای طزادی و  فا  و جا و هاردآ 

هلی  نظام ااالمی به مایاداآ بایاایاناد  

نباید به  خوت و انزوارلبی و ماحاافاظاه 

ها ی تح  این عنواآ و تح  تاثیرتبلیشات 

ناایونالیستی هه "این مبا ز  باه ماردم 

هرداتاآ بی  بط  اا  " اجااز   شاد 

داد و فضای اعتراضی و  وحیه اعتاراضای 

مردم  ا به یرز ببرند   ماا ماوظاصایام ، 

چ  و همونیس  د  هاردااتااآ نیرویای 

با اتکا به اتو یته ، تااثایارات ، تاجاا   و 

داتاو دیای تاهنونی خود موظب ااا  

هه مبا ز  انقالبای خاود  ا یاماگاام باا 

مبا ز  طزادیخوایانه مردم ،بارای طزادی و 

 فا  و جا و هاردآ های بساار ااتام و 

ااتبداد مذیبی و محو اتم راباقااتای 

 ادامه دید          *****

   چرا؟کردستان  با اعتراضات سراسری،  عدم همگامی تاکنونی مردم



 ۷۵مارداد ااا   ۸۵: به االگرد اکتبر

 وز حمله وحشیانه  ژیام اااالمای باه 

هرداتاآ نزدیک می شویم  این حامالاه 

چگونه تدا ک دید  شد، یدف جاماهاو ی 

ااالمی از حامالاه باه هاردااتااآ چاه 

بااودهچااه داااتاااو دیااایاای د  جااامااعااه 

هرداتاآ با این حمله وحشایااناه ماو د 

 تعر  قرا  گرف ه 

حمله به هرداااتاااآ ابراهیم علیزاده:

یک  ویداد اباتادا  ۸۵۷۵مرداد اا   ۸۵د  

به ااهن نبود  د  واقع بخشی از پرواه 

ارهو  انقال  ایراآ بود  این اایاااا  

مرداد، بلکه از یماآ فاردای باه  ۸۵نه از 

قد ت  ایدآ جریاآ ااالمی، د  داتاو  

و  ۸۵۷۵ها شاآ قرا  گرف   اواخر ااصند 

، د  شهریای مهاباد ۸۵۷۵اوایی فرو دین 

و انندج، به داتو  فرماندیاآ پادگاناهاا 

ی تح  امر  ژیم جدید بر  وی مردم طتد 

ناصاار بااا  ۸۲گشاود  شااد  د  ماهااباااد 

تیراندازی مستقیم و د  انندج نزدیک به 

نصر د  نتیجه توپ با اآ جاآ باختناد   ۸۲۲

بعالو  د  یمین مرحله  ژیم تاز  به قد ت 

 اید  توانس  بخشی از ا تجاع محلای 

 ا نیز با خود یمرا  هناد  مسالا  هاردآ 

فئودا  یا و عشایر و اازماآ دادآ طناهاا 

د  یک تشکیالت ا تجاعی بناام "شاو ای 

عشااایاار هاارداااتاااآ"، تااقااویاا  جااریاااآ 

ااالمی تح   یبری احامادی ماصاتای 

زاد  د  انندج، از جمالاه ایان اقاداماات 

 بود  

جاناگ  ۸۵۷۵فرو دین ااا   ۵۸د  تا یخ 

بین مردم ترک و هرد  ا د  شهر نقاد  باه 

 ا  انداختند و پاادا اآ تح  فرمااآ ماال 

حسنی مرتجع  ا برای هشاتاا  و غاا ت 

اموا  ماردم گسایای داشاتاناد  باعاالو  

تایار  ۸۵پاادا اآ جمهو ی ااالمی  وز 

ما  د  شهر ماریاواآ باروی ماردم طتاد 

تن جاآ خود  ا از ۸۲گشودند هه ری طآ

نصر نیز زخمی گردیدند   ۲۲دا  دادند و 

د  شهر انندج نیز د  نتیجه تایارانادازی 

پاادا اآ مستقر د  شهر چند تان جااآ 

 باختند  

عکس العمی هومه له و مردم هاردااتااآ 

نیز د  مقابی این اقدامات قارع، انقاالبای 

و تود  گیر بود  مردم هرداتاآ  فارانادوم 

فرو دیان بارای تاااایاس حاکاوما   ۸۸

ااالمی د  ایاراآ  ا باایاکاوت هاردناد  

 ویدادیائی چوآ اعتصا  یاک ماایاه د  

شهر انندج بارای اخاراج پاااادا اآ از 

شهر، هوچ تا یخی مردم مریواآ با یمیان 

یدف،  ایپیمائی روالنی از اانانادج و 

دیگر شهریاای هاردااتااآ باه ااما  

مریواآ و بسیا ی اقدامات دیگر از این نوع 

د  یمین فاصله اتصاق افتادند  هوماه لاه 

هه تهاجم گسترد  تر  ژیم  ا محتوم مای 

دانس ، د  تالش بود هه مردم هرداتااآ 

 ا باارای مااقاااومااتاای رااوالناای ماادت و 

 ارنوش  ااز تر طماد  اازد 

جریاآ ااالمی هه برای چند صاد ااا  

به مثابه دولتی د  دول  عمی هرد  باود،  

د  این دو   یم از منابع مالی اارشاا ، 

از شبکه مساجد و طخوندیای مستقر د  

اااراااار هشااو ، هااه بااه مااثااابااه یااک 

تشکیالت اراار عمی مای هاردناد، و 

یم از  یبری منسجم برخو دا  باود، باا 

اقور  ژیم شا  خود  ا بارای اارهاو  

انقال  ایراآ طماد  هرد  با توجه به اعاالم 

بای راارفاای ا تااد، یاامااه نااهااادیااا و 

ا گانهای قد ت شا   ا د  دا  گرف  و 

یمه طنوه  ا یم هه د  ناتایاجاه اناقاال  

د یم شکسته شد  بود، به ارع  بااز 

اازی نمود  نه لیبرالهای رارفادا  غار  

هه د  اازمانهای وابسته به جبهه ملای 

متشکی بودند، توانستند اعتماد دولتهاای 

غربی  ا برای مقابله با خطر نصوذ اتاحااد 

شو وی به دا  طو ند و نه و نایارویاای 

چ  و همونیسا ، باه دالیای ماخاتالاب  

فرص  جمع و جو  هردآ نیارویاا و تاواآ 

اجتماعی خود  ا یافتند  تنها د  هرداتاآ 

بود هه این  وند مطابق ناقاشاه جاریااآ 

ااااالماای پاایااد ناارفاا  و هاارداااتاااآ 

 ارنوش  جداگانه ای پیدا هرد  

به هاردااتااآ  ۷۵مرداد  ۸۵قبی از حمله 

،دانشجویاآ د  دانشگا  ارهو  شدناد  

جنبد ترهمن صحارا باه خاوآ هشایاد  

شد  اعتراضات خوزاتاآ د  نطصه خاصاه 

گردید  هاا گاراآ د  باناد  انازلای و د  

اصصهاآ باه  گاباا  بساتاه شادناد  اماا 

جمهو ی اااالمای بارای اارهاو  د  

هرداتاآ به تدا ک بیشتری نیاز داشا   

از این  و حمله به هرداتاآ د  ماقاایساه 

با حمله به داتااو دیاای باخاد یاای 

دیگری از مردم ایاراآ، قاد ی باه تاخایار 

د  حاالای  82مارداد  82افتاد   یاو ش 

صو ت گرف  هه  ژیم جمهو ی اااالمای 

احسا  می هرد توانایای الزم  ا بارای 

ارهو  داتاو دیای ماردم هاردااتااآ 

یم به دا  طو د  اا   نیرویای  ژیام 

حمله  ا از دو محو  ا ومیه و هامیا اآ طغاز 

هردند  د  یر دو محو  با مقاوم  جاانااناه 

ی نیرویای پیشمرگ  وبرو شدند  د  این 

مرحله  ژیم توانس  باا بارتاری نایاروی 

یوایی و توپخانه هرداتاآ  ا به اشاشاا  

خود د  طو د  د  طآ ینگاام هاوماه لاه باا 

انتشا  بیانیه تح  عنواآ: "خلق هارد د  

بوته طزماید"، ماردم هاردااتااآ  ا باه 

مقاومتی یمه جانباه دعاوت ناماود  د  

پااخ به این فراخواآ شعله یای مباا ز  

و مقاوم  از یر اوی هردااتااآ زبااناه 

هشید  راولای ناکاشایاد هاه حاماالت 

غافلگیرانه و وایع نیرویای پیشمرگ از 

اوئی و اعتراضات  وزمر  خیابانی تاود  

یای مردم از اوی دیگر، پس از اه ما  

، توازآ قوا  ا به نصع مردم تاشایایار داد و 

 ژیم  ا وادا  به عقب نشینی  و پاذیارش 

طتد بس و طمدآ به پاای مایاز ماذاهار  

 نمود  

بازگش  دوبا   نیروی پیشمرگ اازمااآ 

یای ایاای به شهریاا و اااتاقاباا  

شکویمند مردم از طنااآ و  وناق گایاری 

فعالی  یای ایاای و شاکای گایاری 

شااو ایااا و تشااکاای یااای گااوناااگااوآ و 

ا گانهای حاهمی  مردم بار اارناوشا  

مارداد  82خود، عمالً شکاسا  یاو ش 

 ژیم  ا اعاالم هارد و جاناباد  82اا  

انقالبی هرداتاآ  ا باه فااز دیاگاری از 

مقاوم  و مبا ز  وا د ناماود  ، ماردم و 

بویژ  جواناآ مبتکرانه ترین شایاو  یاای 

اازماآ دیی ادا   امو  اجتماعی به ها  

بستند و د  بسیا ی از نقاار هاردااتااآ 

جامعه  ا به شیوۀ االام و دماکاراتایاک 

ادا   هردند  طناآ امانایا  ماحاالت  ا باا 

دخال  دادآ تود  یا تأمین هردند  تاوزیاع 

مواد غذایی و دیگار ماواد ماو د نایااز  ا 

اازماآ دادند  خدمات پزشکی و د مانی 

از ار گرفته شدند  مدا   و ادا ات بااز 

نگه داشتاه شادناد و باه ماعاضاالت و 

مشکالت مردم  ایدگی هردند و اخاالق 

و  فتا  انقالبی و انسانی  واج دادناد  د  

یمین دو   ییات نمایندگی خالاق هارد 

تشکیی گردید و این نهاد د  یاک ط ایاد 

نیمه جبهه ای، ادا   امو  هرداتاآ  ا باه 

 دا  گرف  

 ما   6ری مدت همتر از 
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هه جمهاو ی اااالمای اارگارم طمااد  

ااختن خود برای حامالاه دیاگاری باود، 

هومه له علیرغم ها شکنی یای هاه د  

داخی هرداتاآ صاو ت مای گارفا ، د  

تدا ک طماد  ااختن افکا  عمومی بارای 

 وبرو شادآ باا تاهااجام ماحاتاوم  ژیام 

بود جمهو ی اااالمای از یاک ماذاهار  

واقعی با ییات نمایندگی مردم هرداتاآ 

رصر  می  ف  و باا مااناو یاای فاریاب 

ها انه  برای خاود فارصا  مای خاریاد  

ارانجام وقتی تدا ک خود  ا هاامای هارد 

حامالاه ماجادد  ۸۵۷۱با دیگر د  فرو دین 

خود  ا به هرداتاآ ، ایان باا  از ماحاو  

 هامیا اآ انندج طغاز هرد 

 ژیم جمهو ی ااالمی نتاوانسا  یایاچ 

انگاری  ا بادوآ عاباو  از ماقااوماتای 

قهرمانانه فت  هند، مقاوماتای هاه بارای 

االها دوام یاف  و  ژيم  ا د  هاردااتااآ 

زمین گیر هرد  اگر چاه  ژیام ااراناجاام 

توانس  تصوق نظامی بدا  بیاو د، اماا 

یرگز نتوانسا  ماردم هاردااتااآ  اباه 

 تمکین و تسلیم وا دا د  

ظاااماای اکتبر:  وم ناا د  مااقاااباای یااجاا

جمهو ی ااالمی به هرداتاآ مقااوما  

تود  ای و نظامای گساتارد  ای شاکای 

گرف    همونیستهاا و هاوماه لاه د  اآ 

مقطع نقد محو ی د  اازماندیی ایان 

مقاوم  ایصا هرد   د  یک ناگاا  تاا یاخای 

چه داتاو دیای از طآ مقاوم  مهم باود 

و چاه هاماباودیاایای وجاود داشا   ه 

د اهای این مقاوم  برای امروز ماباا ز  

 طزادیخوایانه د  هرداتاآ چیس  ه

عاای د  ابرهیم علیزاده:  قاا وا رو   به 

عین اینکه مقاوم  د  برابر  ژیم جمهو ی 

ااالمی، گسترد  و ارااری باود، اماا 

توازآ قوای داخلی برای پیشبرد بارنااماه 

هومه له برای تامین حاهامایا  ماردم د  

هرداتاآ ، د  یمه جاا یاکاسااآ ناباود  

علیرغم تصاوتهائی  هه د  این جا و طناجاا 

وجود داش ، علیرغم محدودی  زماانای 

طآ،  مردم هاردااتااآ بارای اولایان باا  

حاهمی  از پائین، حاهمیا  شاو ائای  ا 

تجربه هردند  طزادیهای بدوآ قید و شارر 

ایاای  ا تجربه هردند  پس ماند  یای 

نظامی فئودالی  ا  وبیدندو زمایان از طآ 

هسی شد هه  وی طآ ها  می هرد  زنااآ 

د  مقیا  وایع به میداآ فاعاالایاتاهاای 

اجتماعی وا د شدند  ناطاصاه یاای یاک 

طموزش و پرو ش مترقی بسته شد  برای 

نخستین با  مردم دیاگار خاود  ا زیار باا 

اتم و تاباعایاض مالای نامای دیادناد  

مقاومتی هه بعدا د  برابر تاهااجام  ژیام 

صااو ت گاارفاا ، د  واقااع دفاااع از ایاان 

 داتآو دیا بود 

اااای ترین همبود، هماباود تاجارباه و 

هماباود فارصا  بارای طمااد  اااخاتان 

هاد یای توانا برای ادا   جامعه هرداتاآ 

بود  مردمی هه دیهاا ااا  حااهامایا  

اتم و ارهاو  پاادشاایای  ا از اار 

گذ اند  بودند، تشکیالتی هه از بطن یاک 

جامعه خصقاآ زد  اربرطو د  باود، بارای 

 فع همبودیای خود به زماآ نیاز داشتناد  

خطر حمله جمهو ی ااالمی و جاناگای 

شدآ فضای هرداتاآ به ناچا  ماقااوما  

مسلحانه  ا د   ا  یمه اشکا  ماباا ز  

و مقاوم  قرا  داد و فرص  هاافای بارای 

تعمیق و گساتارش ایان داا  طو دیاا 

 بدا  نیامد 

مهمترین و تعیین هنند  ترین تجارباه ایان 

اا  هه د  ااازمااآ دادآ شاو ایاای 

محی ها  و زیس  نباید تااخایار هارد  باا 

وزیدآ نخستین نسیم طزادی ماردم باایاد 

قد ت خود  ا از پائین برقرا  اازند  د  این 

 ابطه تجربه شو ایای محالت د  شاهار 

انندج ) بنکه یا( بسیا  طموزند  ااا   

این نقطه هلیدی اا   باید از قبی  بارای 

پااخ فو ی به نیازیای عاجی اقاتاصاادی 

مردم، برای مقابله با فاالها  اقاتاصاادی 

نقشه داش ، بایستی به فاکار خاناثای 

هردآ تصرقه اندازیهای ملای و ماذیابای 

بود، بایستی دلسوزانه و مسئوالنه بارای 

 فع اتم ملی تالش ناماود و بارای طآ 

برنامه معین داش ، بایستی مطابق یاک 

نقشه  ا  عملی به مردم ارمیناآ خارار 

داد هه جاماعاه هاردااتااآ باه صاحاناه 

 ویا وئی گرویهای مسل  تبدیی نخوایاد 

شد،  ادیکالیسم د  چنین عرصه یاائای 

معنی پیدا خواید هرد  با ایصای نقد یک 

حز  افراری، هه بدوآ شک غیر ها گری 

نیز خواید بود، نمی تواآ این جامعه  ا از 

گذ گایهای اخ  عبو  داد  یاماه ایان 

االه  ۲۲عناصر و این تجربیات  ا د  تا یخ 

هومه له و جامعه هاردااتااآ مای تاواآ 

 مشاید  هرد 

و اکتبر : و د  پاارتاا ضاااع امااروز  و د  ا

تحوالت ایاای ایراآ از دی ماا  ااا  

گذشته ، تاثیار ایان تاحاوالت بار اوضااع 

ااای هرداتاآ و  وناد  و باه  شاد 

مبا زات ها گر و زحمتکد و زناآ و ماردم 

معتر  علیه جمهو ی ااالمی چاگاوناه 

اا  هبرای تقوی  جاناباد  ادیاکاا  و 

ارنگونای رالابااناه عالایاه جاماهاو ی 

 ااالمی د  هرداتاآ چه باید هرد ه

ابراییم علیزاد :ری یک اا  گذشته د  

هرداتاآ حرهتهای از لحاظ اجتمااعای و 

مبا زاتی پیشارو ی  ویاداد  ااا  هاه 

نشاآ می دید جنبد انقالبی هرداتاآ 

د  عمق  و به گسترش اا   شاماا باه 

اعتاصاا  عاماومای د  چانادیان شاهار 

هرداتاآ به حمای  از هولبراآ نگا  هنید، 

به یمبستگی هم نظیر مردم د  جاریااآ 

زلزله ااتاآ هرمانشا  ناگاا  هانایاد، باه 

ها ناوا  عظیمی هه برای تجلیای از یاک 

 انند  قهرماآ هه د  جریاآ همک  اانای 

جانباخته بود، برا  افتاد نگا  هانایاد،  باه 

حمای  گسترد  ماردم از جاناباد حاق 

رلبانه  وژاوا نگا  هنید، به پشتیباانای از 

مردم هرداتاآ عراق د  مقابی زو گاوئای 

دول  مارهازی عاراق ناگاا  هانایاد، باه 

حرهتهای اجنماعی برای دفاع از ماحایاط 

زیس ، به مقاوم  زناآ د  مقابی تحمیی 

حجا  اجبا ی، به ریب گسترد  فعالایان 

ها گری هه د  ااطا  ااراااری دا ای 

نصوذ و اعتبا  یستند، نگا  هنایاد، یاماه 

اینها نشاآ می دیند هه مردم زحمتکد 

و تح  اتم د  هرداتااآ اانا  یاای 

جنبد انقالبی خود  ا پا  می دا ناد و 

به پید میبارناد  د  چانایان شارایاطای 

بایستی با تمام تاواآ تاالش ناماود هاه 

جنبد انقالبی هرداتاآ با هوله با ی از 

تجا   غنی خود با این جنبد ارااری 

برای ناآ و طزادی یمرا  و یمگاام شاود  

نباید به دیدگایهای انزوارلبانه، محافظاه 

ها انه و ناایونالیستی مایاداآ داد، هاه 

این حره  حق رلبانه و ارتااری  ا باه  

مردم هرداتاآ نامربور بداند  باید تاالش 

نمود تمام ظرفیتهای موجود ، خصته و یاا 

 نافعا   ا به ها  انداخ   

وآ دو اکتبر:  د  دو ما  گذشته تا هااناا

جلسه مشترک ما بین  یبری هومه له و 

همیته هرداتاآ خز  حاکاماتایاسا  د  

 ابطه با یمکا ی ااازمااناهاای چا  د  

هرداتاآ صو ت گرفته ااا   یادف از 

این یمکا ی د  شرایط هاناونای از ناظار 

شما چه یس   ه نتایج تا هاناونای ایان 

نشستها ، اقداماات و  وناد طتای طآ  ا 

 چگونه می بینید 

تالشااهااائاای هااه د  ابراهیم علیزاده:

این زمینه صو ت گرفته اا  و می گیرد، 

بخشی از جها  گایاری ماا د  ااطا  

ارااری برای شکی داآ به یاک قاطاب 

ایاای چ  و  اوایالیاسا  ااا   

ربیعی اا  هه این ایاا  عاماومای 

خود  ا د  هرداتاآ باا د  ناظار 

 گرفتن ویژگیهای محیط فعالی  
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 خود د  این منطقه نیز دنبا  میکنیم  

یدف ما د  این  ابطه فراتر از نزدیکی و یماکاا ی دو ااازمااآ 

معین اا   چنین ها ی د  واقع د  چها چو  فعالیتهای  وتایان 

و یمیشگی قرا  می گیرد  اما تحارهای هاه ایان ماوضاوع د  

شرایط هنونی پیدا هرد  اا  د   ابطاه باا اوضااع اایاااای 

 خطیر هنونی اا   خطیر بودآ اوضاع، پااخ عاجی می رلبد  

ما می دانیم هه اوایالیسم د  جااماعاه هاردااتااآ ط مااآ 

اجتماعی معتبری اا   اما د  یماآ حا  اینرا یم می دانایام 

هه نصوذ اجتماعی اوایالیسم، بازتا  تشکیالتی شاایساتاه 

خود  ا نیافته اا   ما به اهم خود مایاخاوایایام ، د  داخای 

هرداتاآ و د  خا ج هشاو ، د  ااطاوح ماخاتالاب، د  مایااآ 

اازمانهای ایاای هه خود  ا چ  و ااواایاالایاسا  مای 

نامند و د  میاآ محافی پراهند  مختلب، با یمین گراید،  وحیه 

وحدت رلبی و یمکا ی  ا تشویق هنیم   ما و همیته هرداتااآ 

حز  حکمتیس  محو  حره  نیستیم، بلکه دو اازماآ معایان 

یستیم هه بر  وی یک چنین ااتراتاژی تاوافاق هالای دا یام  

تالشهای اولیه ای برای جلب توجه نیرویای بالقو  و باالاصاعای 

صو ت گرفته اا   اما د  ایان زمایاناه یاناوز د  اباتادای  ا  

یستیم   نهایتا این تالشها د  یک نشس  واایاع ااا  هاه 

 می تواند شکی نهائی به خود بگیرد 

  

                                ******* 

 
۸صفحه  ۶۴۲شماره  اکتبر   

 ایجاد تشکلهای مستقل کارگری حق مسلم کارگران است!

سازمان کردستان حزب  -مصاحبه اکتبر با رفیق ابراهیم علیزاده دبیر اول کومه له

 در کردستان ۸۲مرداد  6۲کمونیست ایران در مورد سالگرد

 

 بیانیه حزب حکمتیست در باره دوره جدید اعتراضات در ایران،

 سرنگونی جمهوری اسالمی در دستور جامعه است! 

 !بسوی یک پیروزی کارگری و سوسیالیستی
 جنبد ایصای نقد هنند  

مسئله زآ یک مسئله جدی و محو ی د  جامعه ایراآ اا   طزادی جامعه ایراآ بدوآ طزادی زآ غیر مماکان ااا   یایاچ تاحاو  

مثبتی د  ایراآ نمیتواند بدوآ نقد مهم جنبد برای طزادی و برابری زآ و مرد بصرجام براد  جناباد طزادی زآ یاک  هان ماهام 

مبا ز  اوایالیستی برای برابری و  فع تبعیض، جنبشی علیه حجا  و طپا تاید جنسی و دشمن طشتی ناپاذیار های حااهامایا  

ااالمی اا   ما زناآ همونیس  و طزادیخوا  و برابری رلب  ا به ایصای نقد وایع تر د  این جنبد، علیه قوانایان اااالمای و 

تبعیض و نابرابری، تعیین تکلیب قطعی با جمهو ی ااالمی و ااالم د  ایراآ فرامیخوانیم  پیروزی بر حکاوما  ضاد زآ د  ایاراآ، 

 مبا ز  برای طزادی د  هی خاو میانه  ا تح  تاثیر جدی قرا  خواید داد   

از اقدامات بالفصی اینس  هه د  داخی و خا ج تالش برای طزادی بیقید و شرر داتگیر شدگاآ اعتراضات اخیر و هالایاه زنادانایااآ 

ایاای و جلب حمای  جهانی بشری  متمدآ از مبا زات طزادیخوایانه و ارنگونی رلبانه مردم د  ایراآ  ا یمه جاا د  دااتاو  

گذاش   باید شعا  "زندانی ایاای طزاد باید گردد"  ا د  یمه اجتماعات به صد   اند و برای طزادی زندانیاآ ایاای و شکستان 

د   زندانها تالش ارااری  ا طغاز هرد  از یمین فردا د  مقابی زندانها تجمع هنیم و خوایاآ طزادی فاو ی زنادانایااآ اایاااای 

شویم! د  داخی و خا ج هشو  باید برای برچیدآ جمهو ی ااالمی تعر  هرد  د  خا ج هشو  نیرویای انقالبای ماوظاصاناد بارای 

 بستن اصا تخانه یا و برچیدآ بسار جااوای و ترو  جمهو ی ااالمی فعالیتی گسترد   ا طغاز هنند  

حز  حکمتیس ، ها گراآ و مردم طزادیخوا   ا به گسترش مبا ز  ارااری علیه فقر و گرانی و بیکا ی، علیه ااتبداد و اخاتانااق، 

ارفاه و خاوشاباخا   علیه زآ اتیزی و حاهمی  طپا تاید جنسی، برای ارنگونی جمهو ی ااالمی و تحقق  یک طیاناد  طزاد و مف

 اوایالیستی فرامیخواند! 

 

     !مرگ بر جمهوری اسالمی

     !زنده باد آزادی، برابری، رفاه

 !زنده باد جمهوری سوسیالیستی

 

 حکمتیست –حزب کمونیست کارگری ایران 

   ۸۲۸۵طگوا   ۵ -۸۵۱۵مرداد  ۸۸

 

پردل زارع مسئول تهیه و تنظیم 
اخبار کارگری و اجتماعی کردستان 
برای اکتبر نشریه کمیته کردستان 
حزب حکمتیست می باشد. اخبار 

شهرهای کردستان را به ادرس زیر 
.برای ایشان ارسال نمائید  

 با تشکر سر دبیر

pordelzarh1985@gmail.com 



دو  جدیدی از اعتراضات تود  ای عالایاه 

فقر و گرانی و بیکا ی، عالایاه باانایااآ و 

مسببین این اوضاع، علیه حکوم  فاااد 

جمهو ی اااالمای طغااز شاد  ااا   

اعتراضات هوبند   وزیای اخیر د  اصصهاآ 

و هرج و  ش  و  تهراآ و اا ی و شیاراز 

و ایواز و ا اک، هه پتانسیی وایع شادآ 

کم اوضاع جاماعاه بسایاا   اریع طآ به حف

محتمی اا ، میرود هه بسار جماهاو ی 

ااالمی  ا با قد ت انقالبی مردم ها گر و 

زحمتکد برچیند  اعتراضات دیاماا   وی 

دوش یک  شاتاه واایاع اعاتاراضاات و 

اعتصابات ها گری و اعاتارا  زآ و مارد 

طزادیخوا  و پیشرو علیه فقر و گارانای و 

اختناق و تحجر ااالمی بوقوع پایاواا   

تداوم این اعتراضات با مبا زات قهرمانااناه 

ها گراآ یپکاو و طذ ط ، هاا گاراآ فاوالد 

ایواز، ها گراآ نیشکر یاصا  تاپاه،   ا  

طیاان ااااتاااآ طذ بااایااجاااآ، مااعاالااماااآ و 

بازنشستگاآ و  انندگاآ هامیوآ و صادیاا 

اعتصا  و تجاماع هاا گاری د  اارااار 

هشو  تداوم یاف  و اماروز باا  دیاگار د  

اعتراضات شهری و تود  ای و د  هیصایا  

 وشن تر و پخته تری بروز میکناد  ایاناهاا 

رد شدآ اااتاخاواناهاای  ژیام  لحظات خف

ااالمی میاِآ چرخ دند  یای اعتارا  و 

 عمِی انقالبی و قیام اا   

اعتراضات  وزیای اخیر هه با شاعاا یاا و 

قارعی  انقالبی  وشن تری خود  ا بایااآ 

میکند، ادامه اعتراضات پارشاکاو  دیاماا  

مردم ها گر و زحمتکد، زآ و مرد و جواآ 

طزادیخوا ، د  بید از صاد شاهار ایاراآ، 

علیه گرانی و فقر و فاالها  اقاتاصاادی، 

علیه ااتبداد و ا تجاع اااالمای ااا   

این دو  جدیدی از قایاام ااتام دیادگااآ 

جامعه اا  هه دیگر نامایاتاواناناد وضاع 

موجود  ا تحمی هنند  این اعالم و اثاباات 

این حکم قدیمی ماا  هه جامعه ایاراآ 

حکوم  ااالمی نامای خاوایاد و ایان 

حکوم  وصله ای ناجو  بر پیکر طآ جامعه 

اا   این جنبد ماتااثار از هشاماکاد 

یای د وآ حاکاوماتای نایاسا ، بالاکاه 

بالوااطه های حاکاوما  و جانااحاهاا و 

ا هانهای قد ت نظام اااالمای  ا یادف 

قرا  داد  اا   تقابی با نیروی ارهو  و 

طمادگی تهاجم به فرماندا ی یا، بسیج و 

اپا ، دفاتر امام جمعه یاا و ا هااناهاای 

قد ت  ژیم، از یکسو عمق ناصارت ماردم 

ها گر و زحمتکد از  ژیام اااالمای  ا 

منعکس میکند و از اوی دیگر تبلو  ا اد  

ای عظیم مردمی اا  هه تصامایام باه 

 عبو  از جمهو ی ااالمی گرفته اا   

حز  حاکاماتایاسا  د  ا زیاابای یاای 

ایاای خود و از جمله د  اند مصاو  

 اجاع  ۸۲۸۵هنگر  یشتم حز  د  نوامبر 

به اوضاع ایاای ایراآ، به ااتقبا  این 

اوضاع  فته و تصری  هرد  باود  "هاناگار  

یشتم حز  حکمتیس  اعالم میکند هاه 

دو   طتی، دو   قد تاناماائای واایاع تار 

جنبد یای اجاتامااعای  یشاه دا  د  

جامعه، جنبد ها گری، جنبد علیه فقار 

و بیکا ی، جنبد طزادی زآ، جنبد علیاه 

ااالم و خرافه خواید بود  تشدید بحاراآ 

حکاوما  اااالمای و تشادیاد فاقار و 

گرانگی و بایاکاا ی و اخاتانااق و بای 

طیندگی دیها میلیوآ نصر، چشم انداز یک 

تعیین تکلیِب با جمهو ی ااالمی  ا باه 

صد  ایاا ِ ایراآ میراند"  این اتصاق باا 

قد ت  خ داد  اا  و حز  حکمتایاسا  

با اعتماد بنصس و اشتیاق برای پیشاروی 

و پیروزی این جنبد حق رلابااناه تاالش 

 میکند  

نقطه قد ت این جنبد ارنگونی رلباناه 

ارااری بودآ و ضد ااالمی باودآ طآ 

با حضو تعیین هنند  و موثر ها گراآ، زنااآ 

و جواناآ و تود  میالایاونای ماردم تاحا  

اتم و حق رلب ااا   ایان جاناباد 

برخااته از اعامااق جااماعاه، بارخاالف 

مالیخولیای اصالح رلباآ و و شکستاگااآ 

ایاای هه تالش دا ند این اعتراضات  ا 

به باندیای  قیب مفنتسب هنند، تویمای 

به حکوم  ااالمی و جناح یاید نادا د 

و برای جاا و هاردآ اااالم و حاکاوما  

ااااالماای بااماایااداآ طمااد  اااا   ایاان 

جنبشی بارای طزادی و باراباری و  فاا  

اا  هه حکوم  فقر و گرانی و اختانااق 

ااالمی  ا بمصاف هشیاد  ااا   ایان 

اعتراضات د  عین حا  هه اشکاا  اولایاه 

اازمانگری  ا دا د و د  ایر خود بداا  

میدید، د  عین حا  نیازمند یک  یبری و 

یک افق ارااری برای پایاروزی و بازیار 

هشیدآ  ژیم ااالمی اا   محادودیا  

یای این جنبد فقداآ نهادیای  یاباری 

و اازمانگر د  مقیا  ااراااری ااا  

هه د  یر مرحله اتحاد و پیشروی جنباد 

اعتراضی  ا تامین و تضمین هاناد  حاز  

حکمتیس  و همونایاساتاهاا و هاا گاراآ 

همونیس  موظصند این خأل  ا بسرع  پفر 

 هنند  

شرر پیروزی اینس  هه اوال، این جنباد 

د  یر مرحله از مبا ز  خویاد باه یایاچ 

ذ   از جمهو ی ااالمی  ضای  ندیاد و 

یر نقطه ااازشای  ا د  مسایار خاود 

شکس  دید  جمهو ی ااالمی، بادوآ 

اما و اگر، باید برود  ثانایاا، د  تاقاابای باا 

ایااتهای ا تجاع جهانی و منطقه ای و 

د  مقابله با ایااتهای ناایونالیساتای 

و قوم پراتانه هه صصوف مردم علیه های 

حکوم   ا متصرق و متالشی مای هاناد، 

بایستد  ثالثا، ا گانهای عمی مستقایام و 

انقالبی  ا برای متشکی هاردآ و جالاب 

تود  یای وایع تری از مردم زحماتاکاد 

به صصوف مبا ز  علایاه  ژیام اااالمای، 

بعنواآ ابزا  اازمااناگاری اعاتاراضاات د  

محالت و د  ماحالاهاای هاا ، و باعاناواآ 

ا گانهای قیام برپا هنند  شو ایا  ا باایاد 

یمه جا ایجاد هرد  خط مشی تاهتایاکای 

ما و این جنبد باید این باشد هه به یار 

د جه  ژیم با فشا  اعترا  و قیاام یاای 

شهری هنترلد  ا بر جااماعاه از داا  

میدید، تواط ا گاناهاای اعاماا  قاد ت 

مستقیم مردم ها گر و زحمتکد، توااط 

شو ایای ها گراآ و مردم زحمتاکاد پفار 

شود   ابعا این جنبد نایاازماناد تاامایان 

طمادگی دفااع از خاود د  ماقاابای ماوج 

ارهو  و توحد  ژیم اا   یر تهااجام 

 ژیم باه صاصاوف اعاتارا  باایاد د یام 

 .شکسته شود

بعنواآ همونیس  ها گاری و  ادیاکاا  و 

انقالبی بایاد بادوآ وقاصاه و یاماه جاا 

تشکیالت و اازماآ همونایاساتای  ا د  

محی ها  و زیس  گسترش داد  پیشرواآ 

همونیس  و فعالین ها گری باید بالفاصله 

اازماآ همونیستی و حزبی   ا د  ماتان 

این تحوالت د  ایراآ ایجاد و محکم هنند و 

بعنواآ ایرمهای اااای ااازمااناگاری 

تود  ای و پااخ به نیازیای هشاماکاد 

ایاای و ربقاتی بکا  گایارناد  ماا باه 

امتی میرویم هه اازمانهای شهاری و 

منطقه ای حاز   ا د  ایاراآ مساتاقار 

میکنیم و مقدمات این ها   ا د  یامایان 

پرواه مبا ز  با و االباب از حااهامایا  

ااالمی فرایم میکنیم  حز  باه اعضاا، 

هاد یا، پیشرواآ هاا گاری و اناقاالبایاوآ 

همونیس  فراخواآ میدید هه طگایانه د  

این پرواه دخاالا  هاناناد و 

 بعنواآ الیه  یبری  ادیکا  این 
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 زنده باد سوسیالیسم!

 بیانیه حزب حکمتیست در باره دوره جدید اعتراضات در ایران،

 سرنگونی جمهوری اسالمی در دستور جامعه است! 

 !بسوی یک پیروزی کارگری و سوسیالیستی
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ود  ای عاالاایااه کمونیست هفتگی میپرسد؟  ضات ت اعترا

جمهو ی ااالمی د  حا  گسترش اا   شعا یای متاناوع و 

گسترد  ای یم د  این جناباد اعاتاراضای ماطارح مایاشاود، 

همونیسم ها گری و مشخصا حز  حکمتیس  چه شعا یاایای 

 ا با برجستگی بیشتر تبلیغ میکند و برای جا انداختان طناهاا د  

 اعتراضات تود  ای علیه جمهو ی ااالمی میکوشده 

این مشاید  بسیا  د ااا  اااا ،  رحمان حسین زاده:

هه پابپای گسترش اعتراضات تود  ای شاعاا یاای ماتاناوع و 

گسترد  ای علیه وضع موجود و جاماهاو ی اااالمای ماطارح 

میشود  تظایراتهای باالتر از صد شهر ایراآ د  دی ماا  ااا  

گذشته، تحولی بز گ نه تناهاا د  ااراااری شادآ و اباعااد 

همیتی جنبد اعتراضی علیه جمهو ی ااالمی بود، د  عایان 

حا  تحولی بز گ د  گستردگی  شعا یای اعتراضی و باخاشاا 

برجسته شدآ شعا یای  ادیکا  علیه وضع موجود، نظم حاهم 

و جمهو ی ااالمی بود  د  جنبشهای اعتراضی، شعا یا یام 

ایمای ایاای حرهتی هه به  ا  افتاد   ا نشاآ مایادیاد و 

یم د  جه  دیی و تعایایان مسایار اایاااای طآ جاناباد 

اعتراضی نقد ایصا میکند  د  نتیجه با حساای  ویژ  ای باایاد 

د  شعا یای اعتراضات و مبا زات دقیق شد  د  جنبد اعترا  

تود  ای واض  اا  جنبشها و گرایشات مختلاب راباقااتای و 

اجتماعی حضو  دا ند و فعالین و نمایندگاآ طنها اعی میکاناناد 

د  ابعاد مختلب، از جمله تعیین شعا یا و خاواااتاه یاای طآ 

نقد ایصا هنند  د  جنباد اعاتارا  تاود  ای از شاعاا یاای 

انقالبی و  ادیکا  تا شاعاا یاای ا تاجااعای رارح مایاشاوناد  

اوج گارفا  و  66اعتراضات تود  ای هه د  د   وز  دی ماا  

هماهاآ و د  عرصه یا و اشکا  متنوع ادامه پایادا هارد ، دا ای 

یمین خصوصی  اا   مسئله مهم اینس  هه بستر و پاایاه 

اصلی این اعتراضات از اعماق جامعه، از اعترا  ربقه ها گار و 

ا دوی ها  نشأت گرفته و این بر ها اهتر ربقاتی و اایاااای و 

شعا یای این مبا زات تاثیر جدی گذاشته و میگذا د  به یمیان 

دلیی شعا یای بی  بط به حق رلبی تود  وایع مردم و ها گر 

و دیگر بخشهای تح  فشاا  و ااتام ماردم جاایاگاا  جادی 

نداش   بر عکس شعا یای حق رلبانه و  ادیکا ، علیه گرانی 

و فقر و تبعیض، علیه وضع موجود و جمهو ی ااالمی و عالایاه 

یر دو جناح این ایستم مخوف جاایاگاا  جادی داشا  و د  

مسیر پیشروی این تحو  انقالبی د  ا دوی چا  جااماعاه باه 

قطب نمای حره  انقالبی تبدیی خواید شد   براین اااا  و 

د  تقابی بی اما و اگر با جمهو ی ااالمی و د  عایان حاا  د  

تقابی و تمایز با شعا یای ا دوی  اا  جامعه ما همونیستها و 

حز  حکمتیس  موظصیم با ررح شعا یای عاجایان شاد  باا 

خواا  و اید  طلهای  یایی بخد و طزادیخوایانه ربقه ها گر و 

بخد وایع شهرونداآ تح  فشا  و تبعیض شعا یای  ادیکاا  

و انقالبی  ا ررح و جابیندازیم  باید توجه داش ، طآ جاناباد و 

نیرویی هه د  یدای  و  یبری و اازماندیی جنباد اعاتارا  

تود  ای دا  باال پیدا هند، میتواند شعا یاای خاود  ا بار طآ 

جنبد و مبا ز  ناظر هند  د  نتیجه تاالش بارای جاا اناداخاتان 

شعا یای مبا زاتی گوشه ای از تالش وایاعاتار بارای ایاصاای 

 نقد به عنواآ یدای  و  یبری جنبد اعتراضی اا    

واض  اا  شعا یای یویتی و ااتراتژیک جنبد همونایاسام 

نده ها گری و حز  یعنی "  آزادی، برابری، حکومت کارگری و  "ز

و باد جمهوری سوسیالیستی"   االااهااا اااا  تااباالاایااغ 

ترویج میشوند و اهنوآ و پابپای تشییر تنااب قوا برای تاود  ای 

هوری هردآ طنها میکوشیم  به عالو  شعا  محو ی " مرگ بر جم

ویژ  د  تحوالت جاادیااد، جااایااگااا  اسالمی و به  " یمیشه 

بسیا  عاجلی پیدا هرد ، طآ یم د  شرایطای هاه ایان شاعاا  

میرود عمومی  بیشتری د  جنبد اعتراضی جا ی پایادا هاناد  

یمونین د   ابطه با جنبد اعتراضای جاا ی و از جامالاه د  

 ااتای پااخگویی به خواا  بهبود زندگی و  معیش  تاود  

بری، رفاه"وایع مردم  بر شعا  تاهتیکی و ماهام  برا  "آزای، 

تاهید دا یم  ربعا د  تعیین شعا یا به خصلا  اایاااای یار 

دو   و ها اهتر جنبشی هه  ا  افتاد  و یا میخواییم  ا   بیصاتاد، 

باید دق  هرد  این دو   حره  البی و ناصای یاماه جااناباه 

جمهو ی ااالمی ها اهتر شاخص جاناباد اعاتاراضای جاا ی 

اا   د  نتیجه ما بر شعاا یاای االابای عالایاه جاماهاو ی 

 ااالمی تاهید برجسته دا یم  از جمله 

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

 نه قومی، نه مذهبی، زنده باد هویت انسانی  -

 نه به حکومت ضد زن     -

 نه به حکومت اعدام  -

 زندانی سیاسی آزاد باید گردد. -

   زنده باد شوراها -

حز  شعا یای خو  دیگر یم دا د، هه پای نشریات حز  و یا 

د   ابطه به موضوعات ایاای هه مربور یستند، ررح 

میکنیم، اینجا نمیخواییم  لیس   ا بیشتر روالنی هنیم   د  

این دو   بر شعا یای باال فوهو  دا یم  از فعالین همونیسم 

ها گری و حز  حکمتیس  میخواییم برای جا انداختن این 

شعا یا د  جنبد اعتراضی تود  ای تالش هنند   با ابتکا ات 

مختلب از جمله  شعا  نویسی و تهیه تراه  و بنر این شعا یا 

  ا وایعا به میاآ جامعه و مردم ببرند  

 
۷صفحه   ۶۴۲شماره  اکتبر   

 مرگ بر جمهوری اسالمی

برخورداری از محیط کار و زیست 

ایمن و سالم حق پایه ای شهروندان 

 است!

 شعارهای ما 

 رحمان حسین زاده



با طغاز فصی تابستاآ وافزاید مصرف برق ،ماردم بسایاا ی از 

شهریا و  واتایای ایراآ با قطعی یای پیاپی و چند ااعاتاه 

برق  وبرو یستند   پس از اعترا  یای مکر  به بی نظمی د  

تیر ماا  بارنااماه زمااآ ۸۲قطعی برق بدونه ارالع قبلی از  وز 

بندی فطعی برق د  تهراآ اعالم شد چرا هه قطعی یاای پای 

د  پی برق عالو  بر شاهاروناداآ ، صااحابااآ صاناایاع  ا یام 

 بامشکالت جدی  وبرو هرد  اا  

با این وجود ،خاموشی یای پی د  پی وچاناد اااعاتاه بارق  

بدوآ ارالع قبلی د  بیشتر شهریا از یک او و قطعی وجایار  

بندی  ط  د  برخی شهریا اعترا  بسیا ی از شاهاروناداآ  ا 

برااا  گزا شاهاا از ایاراآ، قاطاع بارق د    برانگیخته اا  

 وزیای اخیر باعث "میلیونها توماآ"  ضر به مرغدا اآ گانااباادی 

با این وجود،خاموشای  بر اثرتلب شدآ یزا اآ مرغ شد  اا  

یای پی د  پی و چند ااعته برق بدوآ ارالع قبلی د  بیشتار 

شهریا از یک او و قطعی و جیر  بندی ط  د  برخی شاهاریاا 

اعترا  بسیا ی از شهرونداآ  ا باراناگایاخاتاه ااا  قاطاعای 

گسترد  برق ،اهنوآ به بحراآ بی طبی د  بسیاا ی از مانااراق 

ایراآ افزد  اا  یم اهنوآ ط  و برق د  چندین شهربز گ ایراآ 

 جیر  بندی شد  اا  

تان از ماردم شاهار    ۵۷۲به گزا ش خبرگزا ی دولتای ایارناا، 

تیرما  د  دومایان  ۸۵د  شامگا    برازجاآ از توابع ااتاآ بوشهر،

بندی ط  اعترا  هردند وخواااتاا   تجمع خود به قطعی و جیر  

اقدام عملی مسئوالآ برای  فع مشکی هماباود ط  شادناد ط  

طشامیدنی د  شهریای طباداآ و خرمشهر بایاد ازحاد شاو و 

 غیر  قابی نوشیدآ ااته

تیرما  ، به نقی از یکی از ها گراآ مریواآ بدلیی فطاع  ۸۲مریواآ 

برق د  این شهر مجبو  به دو   ختن یشتاد هیلو خمیر شدند   

  این مشکی فقط یک  وز نیس  بلکه   وزیاای هاا ی وااط 

شوند  هاماتار  یصته، گا  و بیگا ،مردم با این مشکی مواجه می

اا  هه قطعی ناگهانی برق نباشد و مردم باه مشاکای    وزی

 .برنخو ند 

به گصته ها شناااآ د  ایاراآ ، هاود صاناعا  بارق د  ایاراآ 

معضلی چندین االه اا  هاه پایااماد یاای طآ باه تاد یاج 

 تاداوم خااماوشای بارق د  شاهاریاای مشاید  می شاود 

هرداتاآ از جمله انندج و مریواآ باعث نا ضایتای اااهانایان 

شهرشد  اا     وزانه بطو  مکر  برق هه جزو ابتدایای تاریان 

نیازمندی وحق شهرونداآ اا  قطع میشودو برای قطعی برق 

یم نه هسی جوابگو اا  و نه هسی مسیولی  خساا تاهاای 

 وزانه به هاابکا اآ گوناگوآ هه معیاشا   وزانشااآ باا بارق 

 میگذ د میپذیرد ! 

د  نتیجه قطعی برق د   وزیای گذشته  مواد خو اهای ضاایاع  

شد  به هودهاآ واالمداآ و یمه ماردم  طاایاباهاای جاباراآ 

ناپذیری وا د شد  انس  از جمله قطع مکر  بارق د  اارااار 

ایراآ باعث اعترا  نانوایاآ واخال  د  ترافیک شاد  ااا   د  

یمین  ابطه گزا ش یایی از اعترا  نانوایی یا به خرا  شدآ 

خمیر ناآ و اخال  د  ها شاآ د   اااناه یاا و شاباکاه یاای 

 اجتماعی منتشر شد  اا  

واقعی  این اا  هه مشکی مردم ایراآ تنها برق و ط  نیس    

این مردم یزا  د د بی د ماآ دا ند هه بانی اصلای طآ یامایان 

 ژیم و اراآ دزد و مص  خو  طآ اا    االاهاااا  هاه ایان 

جامعه با مشکی محیط زیس  و بی طبای  وبارواا  و هاا ی 

براید نکردند  اهثری  ها گر و مردم مزد بگیر با بیکا ی ، فقار و 

معیش  بسیا  اخ   وبرواند و ها ی انجام نمی دیند  برق ، 

ط  و محیط زیس  االم ، ششی و  فا  و طااید حق ابتدایای 

و انسانی یمه شهرونداآ اا   دولاتای هاه باا ایان یاماه 

امکانات توانایی و لیاق  برطو د  هردآ ابتدایی ترین نیاز مردم  ا 

ندا د ، باید به زیر هشید   این وضعی   ا نباید قبو  هرد   باید با 

اعترا  و یمبستگی دول   ا وادا  به  فع نایاازیاای اباتادایای 

 مردم از جمله ط  و برق هرد 

 مریم افراایابپو     

 
۲صفحه   ۶۴۲شماره  اکتبر   

 مرگ بر جمهوری اسالمی

 این وضعیت را نباید قبول کرد!

 مریم افراسیابپور                            

 

 کارگران و مردم زحمتکش!

 مریم افراسیابپور

ربق اخبا   اید  از ررف فعالین ها گری ، با اخاراج د  یاا 

نصر از ها گراآ شهردا ی اننادج هاه از رارف مسائاولایان 

شهردا ی صاد  شد  اا  ،این عد  یم باه صاب هاا گاراآ 

 بیکا  پیواتند  

نصر از ها گاراآ  ۱۸این تعداد هه بر ااا  اخبا   اید   حدوا 

شهردا ی انندج  ا شامی میشوند ،عمدتا د  بخد نظاافا  

، ناگاهاباانااآ و  انانادگااآ شاهاردا ی باود   ، فضای شهر 

مسئولین مربوره ییچ دلیلی برای بیکا  اازی ایان عاد   و 

 ا ا ئه نداد  اند  

د  مایااآ هاا گاراآ شاهاردا ی  این وضعی  منجر به اعترا  

شاهاراانانادج شاد   ۵و  ۸و  ۸بویژ  د  شهرههای صنعتی 

اا  و د   وزیای گذشته ها گراآ د  چندین حره  جماعای 

به بیکا اازی د  شهردا ی انندج اعاتارا  ناماود  اناد و 

 .خوااتا  بازگش  به ها  شدند

ها گراآ شهردا ی یا جزو زحمتکد ترین و بی حقوق تاریان 

بخشهای ربقه ی ها گر د  ایراآ یستند  ها  انگایان ، ناا 

امنی ششلی ، بی حقوقی و دااتامازد یاای هام، فاقار و 

تنگداتی  ا به طنها تحمیی هرد  اا   تنها با خاواااتاهاای 

 وشن و یمبستگی میتواآ شرایط بهتری  ا برای خود بوجود 

طو د  ها گراآ شهردا ی باید خوااتا  بازگش  بیقید و شارر 

به ها  شوند و اجاز  ندیند هه ها فرما شرایط غیار انساانای 

خود  ا به طناآ تحمیی هند  باید با یمبستگی این موج بایاکاا  

  اازی  ا عقب زد 

 . مریم افراایابپو 

 



 .د  انندج برگزا  شد مرداد  ۸۵جلسه محاهمه فعالین ها گری جمیی شهابی، ط مین شریصه و یدی صمدی، امر  وز شنبه 

به اتاهاام "  "جمیی شهابی، ط مین شریصه و یدی صمدی"  فعالین  ۸۵۱۵مردادما   ۸۵امروز شنبه  بنا به اخبا   اید  از انندج، 

د  ادامه خبر طمد  اا  هاه  و      د  بیدادگا  حکوم  ااالمی، دادگایی شدند   تبلیغ علیه نظام و عضوی  د  احزا  ایاای " 

 ا  د هرد  و از فعالی  یای خود د  دفاع از حق و حقوق ها گراآ دفاع نمودند! و     قرا  اا  هه حکام  این فعالین تمامی اتهامات 

  .تحمیلی بیداگا  د  چند  وز طیند  به نامبردگاآ، ابالغ شود

د    او  ما  مه،  یدی صمدی و جمیی شهابی، اعضای ییئ  مدیر  انجمن صنصی ها گراآ خباز انندج، د  تجمع  وز جهانی ها گر،

ا دیبهش ،  ۸۵ط مین شریصی، عضو اندیکای ها گراآ فصلی و ااختمانی شهراتاآ انندج،  وز  انندج بازداش  و پس از طآ 

  .پس از احضا  به دفتر ادا   ارالعات انندج بازداش  شد

 .با قرا  وثیقه طزاد شد  بودند۸۵۱۵ا دیبهش  ما   ۸۱یر اه نصر د  

 مرکز خبری کمیته کردستان حزب حکمتیست

 ۳۱۳۱مرداد ماه ۳۱

 

 بازداشت رامین حسین پناهیحسین احمدی نیاز وکیل 

هە وهال  پروندە  امین حسیان  (، حسین احمدی نیاز، ۸۲۸۵طگوا   ٥/  ۱۵مرداد  ۸١برپایە گزا ش  ایدە صب  امروز یک شنبە )

 .پنایی زندانی ایاای  ا بر عهدە دا د، بازداش  شدە اا 

بە گصتە یک منبع مطلع، طقای احمدی نیاز امروز پس از مراجعە بە دادگا  انقال  انە )انندج( جه  پیگیری پروندە  امین حسیان 

 .پنایی، زندانی ایاای محکوم بە اعدام بازداش  شد  اا 

 مرکز خبری کمیته کردستان حزب حکمتیست

 79مرداد  41سنبه 

 

ملیت برخالف جنسیت مخلوق طبیعت نیییسیتخ میخیلیوق جیتمیعی     یتساییییی.   سیت    یت  

خ  یعیلیق می   یی   س  ملیت  ز  ین نظر ب  میهبیش یی ییی    یت   میت بیرخیالف  یعیلیق میهبیی 

 طح فرمتل بم  نتختب  نیست  بیعیایو   فیر  نینیبیتیو   بی  میلیییت خیتا  یر ای     یت  ز    

 برا ! 

مــــ ــــ ــــور                                                                                                                                      

 ملت ناسیونالیسم  و برنامه کمونیسم کارگری حکمت                                      

 
۹صفحه   ۶۴۲شماره  اکتبر   

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

 مرکز خبری کمیته کردستان حزب حکمتیست 

 محاکمه فعالین کارگری در شهر سنندج 



 زخمی و کشته شدن سه کولبر 

د   وزیای گذشته یک هولبر به نام اید هامیای اماامای اصای 

ایی شهراتاآ پیرانشهر با شالایاک مساتاقایام  نایارویاای 

انتظامی شهراتاآ اقز هشته شد و دو هاولابار دیاگار ایای  

 واتای شینا و  به نامهای  عزیز شوالخ  و صالح عابادپ پاو  

 نیز د  این حادثه زخمی شدند 

 

 خودکشی دو دختر جوان 

دو دو ختر جواآ به نامهای نوشیان  ااتامای ایای  وااتاای  

قلخانی و مریم  اتمی ایی  واتای زعصراآ با خاو دآ قار  

دا  به خودهشی زدند  به گصته شایداآ دلایای خاودهشای 

 این دو دختر جواآ فقر و مشکالت خانوادگی بود  اا  

 

 اعتراض بیش از دو هزار کارگر کوره خانه ها 

بیشتر از دو یزا  نصر از ها گر هو   پز خانه یای نزدیک اااتااآ 

تبریز هه یمگی هرد یستند و یمرا  با خانواد  ایشاآ به دلیای 

فقر و ندا ی د  این مکانهای غیر اااتاانادا د  زنادگای و هاا  

میکنند  به دلیی هم بودآ حاقاوقاهاایشااآ و  وعادم پارداخا  

حقوقهای معوقات دا  به اعترا  زدند و خواااتاا  پارداخا  

 مطالبات شاآ شدند 

 

 مرگ یک دختر جوان در سقز 

یک دختر جواآ به نام الهام فاتمی هه مدتی پیاد باا خاو دآ  

قر  اقدام به خودهشی هرد بود و خانواد  اش توانسته باودناد 

او  ا نجات دیند،  وز گذشته به دلیی عوا   ناشی از مصارف 

 فراواآ قر  یا د  بیما اتاآ شهراتاآ اقز جاآ باخ  

 

 مرگ  یک کارگر 

االه ایی شهراتاآ اانانادج  باه ناام امایاد  ۵۲یک ها گر 

حسینی د  شهر یزد ینگام ها  هردآ  دچا   برق  گرفتگی شد 

و به دلیی شدت جراحات وا د د  یاکای از بایاماا ااتااناهاای 

 شهراتاآ تهراآ جاآ داد 

 

 زخمی شدن دو کولبر در چالدران 

دو هولبر با نامهای بهزاد خلیلی و حید  برانلو  ایی  واتاایاای 

یماآ منطقه به ینگام جابجا هاردآ باا  د  مارز چاالاد اآ باا  

 شلیک مستقیم نیرویای انتظامی مجروح  شدند  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خودکشی یک جوان ایالمی  

 االه ایی شهراتاآ ایالم به نام  ضا نظری به  ۸۵یک جواآ 

دلیی فقر مالی و بیکا ی و مشکالت خانوادگی د  شاهارااتااآ 

 ایالم اقدام به خودهشی هرد و متااصانه جاآ باخ  

 

 اهدای جایزی فیدلز به یک جوان مریوانی 

 وز گذشته معتبر ترین جایز   یاضی جهاآ د  بارزیای باه یاک 

جواآ  ایی مریواآ ااهن لندآ  به نام هوچار بایارهاا   تاعالاق 

گرف    جایز  به  یا  داناآ زیر چهی اا  تعلق میگیارد و باه 

 نوعی میتواآ طآ  ا نوبی  یاضی نامید 

 

 راس گوسفند در شهرستان  اشنویه  ۳۹۹ضبط  

اپا  پاادا اآ ثا پ د  ابادی یق د   منطقه اشنویه اقدام باه 

ضبط هردآ نویصد  ا  گواصند د   ایان ماناطاقاه هاردناد و 

گواصندیا  ا با چندین هامیوآ  نظامی به اپا  ثا پ مناطاقاه 

انتقا  داد  اند  گصتی اا  هه این گواصناداآ  ماتاعالاق باه 

به منارق هویستانی اشنویاه ” چرا “  دامدا انی اا  هه  برای

 هوچ میکنند  

 

 2/8/42//1/پرد  زا ع    

 
۰۱صفحه   ۶۴۲شماره  اکتبر   

 

 اخبار کارگری و اجتماعی کردستان

پردل زارع-تهیه و تنظیم   



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

 هفته یک  بار م تشر یم شود! 

ا  :  عی   گتن   رس بیر  شر

 saidyegane@gmail.com 
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 دبیر همیته هرداتاآ : صال  اردا ی  

Email:saleh.sardari@gmail.com 

  وابط عمومی همیته هرداتاآ: ابوبکر شریب زاد 

Abo_sh2008@hotmail.com 
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