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کارگری -حکمتیست
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دوشنبه  ۲۸شهریور ۹ -۲۹۳۱
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زنده باد مریوان وسنندج سرخ
در گرامیداشت یاد جانباختگان سوم شهریور
مریوان شریف باجورو یارانش
سعید یگانه

اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت تپه
سیستم اقتصادی این کشور سرمایه داری
است  .وقتی میرویم توی یک جلسه مذاکره ،
میبینیم از تمام مسئولینی که آمده اند مثال اسماعیل بخشی
مشکالت کارگران را حل کنند ،همگی در مقابل
کارگر ایستاده اند .یعنی فقط کارفرما روبروی کارگر نیست  ،بلکه یک
لشکر آدم از مدیران دولتی و خصوصی همگی متحد با هم دارند در
یک جبهه با تو می جنگند .آنجاست که میفهمی نظام  ،نظام سرمایه
داری و وابسته به سرمایه دار است و کارگر باید بمیرد.

روز چهارم شهریور مریوان در گرامیداشت یاد جانباختگان

مریوان سرخ

یکپارچه علیه بانیان آتش سوزی  ،نابودی محیط زیست ،

خروش مردم متنفر از رژیم سرمایه داری اسالمی

این شهر و در اعتراض به مسببین این جنایت خروشید و

کشتار فرزندان محبوب مردم  ،علیه فقر و بیییکیاری و
کشتارکولبران و علیه نظم جهنمی که رژیم هار اسیممیی
سرمایه برای انان بوجود اورده است به خیابانها ریختند .

در این روز مردم مبارزو انقمبی با حضورگسترده خود در
خیابانهای این شهرنگذاشتند که خون این عزیزان پایمیا
شودواین جنایت با ترفندهای شناخته شده رژییم پیرده
پوشی شود  .مردم این رژیم را
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نه به فقر ،نه به تبعیض ،مرگ بر جمهوری اسالمی

رویداد مریوان و نشست سه

جانبه با کومله و کمیته
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صفحه ۱4

تحوالت اخیر شهر مریوان  ,نقش زنان

کردستان حکگ

مصاحبه اکتبر با عبداله دارابی

مصاحبه اکتبربا صالح سرداری دبیر

درسهای وقایع شهر مریوان

کمیته کردستان

اعالمیه کمیته کردستان حزب حکمتیست درمورد

اکتبر :روز  ۳شهریورجنایتی در میرییوان رود داد و
چهارنفر از فعالین مدنی  ،محیط زیستی و محبیوب ایین

شهر جان خود را ازدست دادند وبه دنبا ان مردم عاصیی
از این وضعیت در اعتراض به این جنایت به خیییابیانیهیا
ریختند و ضمن گرامی داشت این عزیزان  ،خروش میردم
تبدیل به اعتراض علیه رژیم شد .در سنندج نیز فعیالییین
صفحه ۳

رویدادهای چند روز گذشته در مریوان

صفحه ۵
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در صفحات دیگر

در مورد اعتراضات

-اخبارکارگری و اجتماعی کردستان

شهر مریوان

 -اطالعیه های حزب

چیمن دارابی

 -پیام شرکت واحد و آتنا دائمی

آزادی ،برابری ،حکومت کارگری!

اکتبر
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زنده باد مریوان و سنندج سرخ
در گرامیداشت یاد جانباختگان سوم شهریور مریوان شریف باجورو یارانش
خوب می شناسند  .جانباختن فعالین شهر مریوان

آزادیخواه و مقاوم شهر مریوان است .در ایین روز

 ،نه تنها مشکوک و در اثر آتش سوزی  ،بیلیکیه

همچون کوچ تاریخی مریوان مردم سایرشهرهیای

توطئه کاربدستان جنایتکار رژیم اسممی در شهیر

کردستان در گرامیداشت یاد جانیبیاخیتیگیان و

مریوان برای سربه نیست کردن و حذف فیزییکیی

حمایت و همدردی با خانواده جانباختگان و مردم

فعالین این شهر بود  .رژیم اسممی و دستگاههای

مبارز و انقمبی شهر مریوان راهی این شهر شدنید

اطمعاتی و امنیتی آن پرونده قیویوری از ایین

وبه صف اعتراض علیه بیانیییان وضیج میوجیود

جنایات زیر بغل دارند.

پیوستند .

روزچهار شهریورخیابانیهیا میا

میردم بیود .

سنندج سرخ آنطور که شایسته بود یاد این

حضوریکپارچه و متحد و قدرتمند صف کارگران و
زحمتکشان و زنان مبارز این شهردر اعتراض بیه
چهار دهه سلوه نظام جنایتکار اسممی بیود .در
این روز پرچم سرد علیه فقرو بیکاری و تبعیض و
نابرابری به اعتراض درامد  .دراین نسیل جیدیید

مبارزان راه آزادی و برابری از زن و میردعیلیییه
توحش اسممی شجاعانه به میدان آمدندو این روز
یادآور تاریخی با شکوه از فداکاری و میبیارزه و
تمش نسلی از کمونیستها و آزادیخوان در گذشته
این شهرعلیه ارتجاع و کهنه پرستی وجنایت رژیم
اسممی و نظم موجود سرمایه بود که تعداد زیادی
از انان دراین راه جان خود را از دست دادنید.روز
سوم شهریور ۷۳۳۱و جانباختن شریف بیاجیور و
یارانش به سوم شهریور  ۸۵و اعیدام  ۳تین از
بهترین انقمبیون این شهر به دستور خیلیخیالیی
جمد وصل است و هردو روز یک تاریخ سییاه در
پرونده پر از جنایت رژیم هاراسممی علیه میردم

عزیزان را گرامی داشت.

محیط زیست و سودجویی صاحبان سیرمیاییه و
دولت حامی انان بود ،بلکه شریف باجوردر دفیاع
از کارگران و فعالین سیاسی زندانی همچون رضیا

روز  ۳شهریورفعالبن مدنی  ،کوهنوردی  ،محیییط

شهابی و آتنا دائمی از مریوان تیا تیهیران را بیا

زیستی و جمعی از مردم مبارز و انقمبیی شیهیر

دوچرخه رکاب زد  .در کمک به زلیزلیه زدگیان

سنندج در یک کوه پیمایی به طیرف آبیییدردر
”گویزه کویره ”با بر گزاری متینگ با خواندن پیام
و شعرو سرود انقمبی وبرافراشتن پرچم سرد ییاد
این عزیزان و تمش انان را در راه رسیییدن بیه
آزادی و برابری گرامی داشیتینیدو حیمیاییت و
همبستگی و هیمیدردی خیود رابیا خیانیواده
جانباختگان و مردم مبارزشهیر میرییوان اعیمم
کردند.
سنندج سرد  ،همیشه سرد خواهد ماند و انویور

که شایسته بود و انتظار میرفت دست در دسیت
مردم مبارز مریوان علیه بانیان وضج موجیود بیه
میدان آمد و صفحه دیگری از تاریخ زرین و پیر
افتخاراین شیهیر را رقیم زدنید فیعیالییین و
سازماندهندگان این حرکت پرشورو انقمبی با شعر
و سرود انقمبی و پیام همدردی و محک.م کیردن
این جنایت ،حمایت خود را ازاعتراض مردم شهیر

کرمانشاه از خود مایه گذاشت و به کیمیک انیهیا

شتافت و به دلیل همین تمشها و دهها عمل
انقمبی دیگربه انسانی محبوب و خوشنام نه تنهیا
در شهرهای کردستان  ،بلکه به شخصیتی انقمبی
و سراسری تبدیل شد .در شرایوی که جیامیعیه
ایران در تمش و مبارزه برای آزادی و رفیاه و
خمصی ازاستثمار و استبداد مذهبی بیه میییدان
آمده است ،جانباختن شریف باشیور و ییارانیش
،رویداد سرد شهر میرییوان و میراسیم سیرد
گرامیداشت یاد جانباختگان در شهیر سینینیدج
،صحنه های دیگری از این نبرد سیاسی و جیدا
طبقاتی جاری درسراسر ایران بر سر آزادی و رفاه
و برابری و پایان دادن به استبداد مذهبیی  ،بیه
ظلم و استثمار و بردگی مزدی است.
زنده باد آزادی  ،برابری  ،سوسیالیسم

مریوان و اعتراضات سراسری مردم متنفر ازرژییم

زنده باد شریف باجور و همه انسانهایی که

اسممی اعمم کردند و خواهان آزادی  ،رفیاه ،

برای آزادی و برابری انسانها جنگیدند و

برابری و حرمت انسانی شدند.
شریف باجورشخصیتی محبوب و مبارز و انقمبی و

جانشان را از دست دادند.
زنده باد مریوان و سنندج سرخ

خار چشم دشمنان بود .او نه تنها علییه نیابیودی

مرگ بر جمهوری اسالمی ایران

اکتبر
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رویداد مریوان و نشست با کومله و کمیته
کردستان حکگ
مصاحبه اکتبربا صالح سرداری دبیر کمیته کردستان

مدنی و کوهنوردی و کارگری روز  ۳شهریور نیز یا

موالبات انسانی در قالب شیعیارهیا ،و بینیر و

اعتراض بودند

د این جانباخته گان را گرامی داشتند.

پمکاردهایی که بأخود حمل میکردند فریاد زدنید

در این روز مردم معترض و مبارز مریوان تینیهیا

آیا مرگ این چهارنفرتصادفی بود؟ در ضمن سابقه

و کلیت نظام ضد انسانی سرمایه داری و حافظیان

نبودند کمونیست ها  ،چپ ها و فعالین سیاسی از

این حرکات اعتراضی چه هست و چرا هر واقیعیه

اسممی را زیر سوْا

بیردنید میردم کیارگیر و

شهرهای دیگر خود را به مریوان رسانده تا همیراه

ای تبدیل به اعتراض و نفرت از رژییم اسیممیی

زحمتکش  ،علیرغم همه سرکوبگری ها و نظامیی

با هم طبقه ای هایشان در ایین اعیتیراضیات و

خواهد شد.

کردن شهرها و تهدید و ،،،با دادن شعار ” هییزی

مبارزات شرکت کنند.و در ادامه اش برای حمایت

صالح سرداری:ما قبم در اطم عیه های کمیته

سپای سرمایه تاوانباره له م کاره ” یعنی نیییروی

و پشتیبانی از اعتراضات مردم مریوان شیهیرهیای

کردستان در این مورد نوشته ایم که اعیتیراضیات

سپاه سرمایه داری در این جنایت مقصر است و یا

دیگر کردستان از جمله سنندج همیشه سرد بیا

اخیر مریوان صرفا بخاطر جنایتی که متیاسیفیانیه

” نان ،مسکن ،ازادی ” و یا ” زندانی سییاسیی ازاد

شرکت در یک راهپیمایی پر شکوه و بیا اییراد

منجر به مرگ چهار نفر از فعالین محیط زیسیتیی

باید گردد ” اسایش زورداران  ،استثمار تهیدستیان

سخنرانی و شعرها و سرودهای انقمبی از مبارزات

شد نبود ،بلکه نفرت و نارضایتی عمیقی است کیه

” و دهها شعار دیگر مستقیما پاییه هیای رژییم

مردم مریوان حمایت و پشتیبانی کردند.

کارگران و زحمتکشان ان جامعه از رژیمی پیییدا

سرمایه داران را مورد نقد رادیکا قرار دادند.

انچه شاید بیشتر از هیر مسیئیلیه ای در ایین

کرده اند که زندگی انان را در طی چهاردهیه بیه

این اعتراضات که موالبات ان برخاسته از اعیمیا

اعتراضات ومبارزه بخوبیی خیود را نشیان داد،

سیاهی کشانده است .

جامعه و در کف خیابان ها و در جیلیو چشیم

موالبات کارگری و ضد سرماییه داری بشیدت

بیکاری و فقر و فحشا و اعتیاد و نبود ازادییهیای

مزدوران سرمایه با بانگ رسا فریاد می زدند  ،ابتد

رادیکا و چپ گرایانه بود .همچنین نداشتن ترس

سیاسی و اجتماعی زندگی رابر مردم تنگ کیرده

به ساکن وتصادفی نبود این صدای حق طیلیبیی

از سرکوب و تهدیدی بود که رژیم مرتب در ییی

است،بی مباالتی نسبت به محیط زندگی  ،عیدم

این چهار دهه بیا تیکیییه بیرآن حیاکیمیییت

امنیت جانی وکاری ،نبودن امکانات بهیداشیت و

خود رابرمردم تحمیل کرده بیود  .درایین روز

سممتی إنسانها  ،همه وهمه دست بهم داده اند تا

سخنرانان  ،شاعران و سرودخوانان و جوانان  ،زنان

مردم علیه کلیت نظام مستبید سیرمیاییه داری

ازاده همه و همه شجاعانه قدرت خود را نشیان

اسممی به خیابان ها بیایند و در روز سوم شهریور

دادند و سرکوبگران فقط نظاره گر بودند.

وقتی شاهد مرگ مشکوک چهار نفر از إنسانهیای

در این اعتراضات و مبارزه کارگران و زحمتکشیان

دلسوز و مبارز بودند و می دانستنید اگیر رژییم

مردمی معترض ،به أنبوبی از رنج و درد تحیمیییل

یکبار دیگر قدرت و همبستگی خود را نشان دادند

میخواست میتوانست با اعزام هیییلیییکیوپیتیر و

شده بر انها بود .در این روز اعتراضی جوانان بیکار

و کسانی که فکر میکردند کاری نمیشیه کیرد و

امکاناتاتی که در اختیار دارد انها را را از میزگ

 ،زنان بی حقو و تسلیم ناپذیر و کارگران بیکار و

رژیم قدرت سرکوب و  ..را دارد نشیان داد کیه

نجات دهد ولی اقدامی نکردند به خیابان امده و

کولبرانی که هنوز مثل دیگر همسرنوشت هایشان

نیروی متحد و متشکل و همبسته با میویالیبیات

حاکمیت سیاه اسممی را به چالش کشیدند.

کشته نشده بودند کیفر خواست خود را علیه کل

رادیکا

وانسانی می تواند هیر دییکیتیاتیور و

در مریوان هنگام بدرقه و بخاک سپردن این چهار

نظام در شعارهایشان  ،در موالبات شان نوشته بر

سرکوبگری را میخکوب و زمین گیییر

نفر و بعدا در سنندج با صف های متحد و فشرده

پرچم سرد فریاد زدند و پای اصلی این مصیاف و

کند .در این اعیتیراضیات بیر حیق و صفحه ۴

نه قومی ،نه مذهبی  ،زنده باد هویت انسانی

اکتبر
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شماره ۲84

رویداد مریوان و نشست با کومله و کمیته کردستان حکگ
مصاحبه اکتبربا صالح سرداری دبیر کمیته کردستان
رادیکا  .ناسیونالیست ها و اسممی ها علیرغم تمش های فراوانی که کردنید

صالح سرداری :بله درست است  .در ادامه فعالیت های نیروهای چپ و

نتوانستند کاری کنند .فضا آنقدر چپ و رادیکا بود فضا را بر انها تنگ کرد

کمونیست برای إیجاد قوپی چپ در کردستان در شرایط حساس کنونی روز

و  ،،،سکوت کردند و نتؤانستند مثل سابق ان را به بیراهه بکشانند .

چهارشنبه بیست و نهم آگوست جلسه ای با شرکت رفقای کمیته میرکیزی

همچنین این مبارزات و اعتراض نشان داد که نسلی از رهبران و مبلغیین و

کومله ،کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری و ما کمیته کردستان حزب

مروجین پر شور در جامعه وجود دارند که ظرفیت رهبرس کردن اعتراضیات

حکمتیست برکزار شد .

متحدانه و متشکل را دارند .

در این نشست در مورد ضرورت ایجاد نهاد یا ظرفی بیرای هیمیاهینیگیی و

با تمام ظرفیت ها و توانائیهایی که در این اعتراضات نشان داده شد ،اما هنوز

همکاری های مشترک نیروهای چپ و کمونیست بحث و گفتگو شد .هیئیت

راه زیادی تا به سرانجام رساندن این مبارزات وجود دارد باید کمونیست ها و

هر سه حزب ضمن طرح دیدگاههای خود بر ضرورت درست کردن این نهاد

ازادیخواهان بیشتر از این برای پیشبرد این امر مهم تمش بعمل بیاورند .

تاکید کردند .هدف این نهاد  ،هماهنگی وفعالیت های همه نیروها ،نهادها و

اکتبر :ا خیرا ن ش ست سه جانبه ای بر سر هم کاری نیروهای چییپ در

افراد چپ و کمونیست می باشد .بحث وتباد نظرهای فراوانی حو آن در

کردستان میان ما  ،کومله  -سازمان کردستان خزب کمونیییسیت اییران و

گرفت و هر سه حزب بر أهمیت ایجاد این نهاد و موانج و مشکمت پیش رو و

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران بر گزار شد  .در این نشسیت

همچنین رفج موانج و مشکمت ان گفتگو کردند و در ادامه قرار بر ایین شید

چه موضوعاتی مورد بحث قرار گرفت و به چه نتایجی منجر شد  .ادامه ایین

نشست های بعدی برای رسیدن به همنظری در میورد چیهیارجیوب ایین

همکاری در آینده چگونه خواهد بود

همکاری ها و إیجاد این نهاد تاکید گردید .

کارگر به پا خیز برای رفع تبعیض

اکتبر

صفحه ۵
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تحوالت اخیر شهر مریوان  ,نقش زنان
مصاحبه اکتبر با عبداله دارابی

اکتبر :حضور زنان در ا عتراضات مردم مریوان

ناپذیر دارد که آغاز آن از اواییل دهیه ۷۳۸١

به جنایت رژیم و جانباختن چهار تن از فعیالییین

شمسی کلید خورد و ادامه آن نیز بیا میبیارزات

این شهر در آتش سوزی جنگلها در اطراف مریوان

سراسری مردم ایران و کردستان برای سرنگیونیی

پررنگ بود .پیش زمینه و نقش زنیان بیوییده در

رژیم سلونتی نیز عجین شد و عیمیلیی گشیت.

سیاسی اجتماعی جامعه روشن تر و طبقاتیی تیر

اعتراضات اخیروتحوالت سیاسی جاری از نیظیر

خواست این مبارزات ،بر چیییدن اسیتیثیمیار و

شده و به وضوح برخواست و جایگاه و منزلت زنان

شما چگونه است؟

دیکتاتوری سلونتی و اییجیاد آزادی ،بیرابیری،

بمثابه بخشی از طبقه کارگر ایران پاییی فشیرده

عبداله دارابی :پی شاپیش با گرامیداشت یاد

سعادت و خوشبختی مردم بود که چهل سا قبل

است .بهمین خاطر ،زنان شهر و روسیتیا هیای

پر افتخار هر چهار جان باخته آتش سوزی جنگل

در مسیر خود یک رژیم مستبد و اسیتیثیمیارگیر

مریوان به الهام از این سنت ،به مبارزات بر حق و

های مریوان شریف باجور و ییارانیش ،و ابیراز

پادشاهی را از سر راه خود برداشت .ولی بیخیاطیر

طبقاتی خود ادامه داده و درقبا آن نیز به تجارب

همدردی عمیق خود با خانواده های این عزیزان و

عدم تحقق این خواستها ،و تحمیل کیردن ییک

و دست آورد های قابل توجهی دست یافته اند.

تقدیر و قدردانی از مبارزانیکه بیا احسیاس هیم

رژیم سرمایه داری اسممی بجای آن ،میبیارزات

زنان در آن دوره ،حو مبارزات حق طلبانه میردم

سرنوشتی به مردم آزادیخواه و داغدیده میرییوان

زنان مریوان هم بمثابه بخشی از مبارزات طبیقیه

محله دارسیران(یک محله شهرمریوان) ،فعیالیییت

پیوستند ،پاسخ به سوا فو الذکر را هر چینید

کارگر ایران نیز تداوم یافت و اکنون نیییز بیرای

رسمی و علنی خود را آغاز نمودند که با شرکت

کوتاه و اجمالی ارائه میدهم.

سرنگونی این رژیم اسممی و ارتجاعی که تیدوام

در شورا و مجامج عموی هیاییی کیه خیودشیان

چنانچه در سوا پیداست ،پیش زمینه میبیارزات

مسیر رژیم قبلی است مصمم تر از همیشه خود را

تشکیل داده بودند هموراز با مردان در عیرصیه

زنان ونقش آنها در اعتراضات این شهر مسیتیلیزم

آماده کرده است.

سیاسی نیز ابراز وجود کردند ،بنحویکه در عیالیم

ییا

سنت قوی مبارزات حق طلبانه پنج دهیه قیبیل

واقج در اکثر موارد از مردان پیشتاز تر بودند .ایین

ابهامی در این زمینه وجود داشته باشد به رفیج و

کمونیستها و آزادیخواهان ،به وسیله بیخیشیی از

دخالتگری سیاسی فعا زنان ،به سرعت در میان

برطرف کردن آن کمک کند .نیقیش زنیان در

بازماندگان آن حفاظت شده و به نسل های جوانتر

مردم بازتاب یافت و از حمایت هیمیه جیانیبیه

اعتراضات این دوره مریوان ،ریشه در یک تیارییخ

امروزی انتقا یافته که تبعات ناشی از آن امیروزه

اکثریت اهالی شهر و روستای مریوان بیرخیوردار

واقعی و یک مبارزه عمیق سیاسی طبقاتی انکار

خود را در اشکا سیاسی و اجتیمیاعیی بسیییار

گردید .در عین حا عموه بر مردم مریوان ،بخش

کوچک و بزرگ نشان می دهد .با توجه بیه آن،

های دیگری از فعالین کمونیست و آزادیخیواهیان

نگرانی رژیم اسممی حاکم واحزاب ناسیوانالیست

در شهر و روستا های اورامان ،سنندج ،کامیاران و

کرد از اعتراضات اخیر مریوان را باید از همینیجیا

از این جنبش حمایت کردند .با توجه به آن ،نقش

جستجو کرد نه چیزی دیگر .مبارزات امروز زنیان

و آزمون های موفقیت آمیز مبارزاتی زنان مرییوان

آزادیخواه مریوان الهامبخش این سنت تیارییخیی

در مبارزات حق طلبانه  ۱ساله دارسیران ،کیه در

است که  ۸١سا قبل هزاران انسان آزادیخیواه و

پاییز سا ۷۳۸١با موفقیت به پایان رسید ،و کوچ

کمونیست مشترکا به ساختن و پیرداخیتین آن

بزرگ و کم نظیر مردم دارسیران به مرز ایران و

مبادرت کردند و درسهای گرانبهای آنرا نیییز بیه

۷۳۸١

یک روشنگری واقعی است تا اگر سیئیوالیی

نسل های بعدی انیتیقیا

دادنید .ایین سینیت

کمونیستی و رهای بخش ،بمرور زمان در صحینیه

عرا در دوره رژیم پادشیاهیی در سیا

شمسی ،و کوچ بزرگ و تارییخیی دییگیر میردم
مریوان در برابر جنگ تحمیلی

ایجاد تشکلهای مستقل کارگری حق مسلم کارگران است!

صفحه ۶

اکتبر

صفحه ۶
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تحوالت اخیر شهر مریوان  ,نقش زنان
مصاحبه اکتبر با عبداله دارابی
رژیم اسممی ایران در سا  ،۷۳۸۵که از راه پیمایی بین شهری و حمیاییت

عرض اندام کرده اند .به محض پخش خبر تحقیر زنان در میرییوان ،فیوری

بی دریغ و همه جانبه مردم مبارز شهرهای سنندج ،کامیاران ،سیقیز ،بیانیه،

بخشی از زنان مبارز این شهر با پوشش سرد در خیابانها ابراز وجود کرده و

بوکان ،مهاباد و ...برخوردار بود ،موجودیت و نقش انکار ناپذیر زنان شیهیر و

دست به اعتراض زدند و سرانجام رژیم را در این زمینه به عقب نشینی وادار

روستا های مریوان را محک زد و آنرا در د تاریخ به ثبت رساند.

کردند .این اقدام شجاعانه زنان هم بمفاصله مورد حمایت بیی درییغ میردم

زنان مریوان در حمایت از جنبش دارسیران بی محابا بار ها در بیرابیر افیراد

مریوان قرار گرفت.

مسلح رژیم پادشاهی ایستادند و مبارزه کردند.

شرایط کنونی جامعه ایران به همه کمونیستها و آزادیخواهان منجملیه زنیان

در سا  ۷۳۸۸زنان دارسیران برای آزادی  ۵١نفر از مردان دربند

تیوسیط

رژیم شاه ،اداره کشاورزی مریوان را به تصرف خود در آورده
همانجا بمدت یک روز رئیس و کارمندان این اداره را بازداشت کرده

مبارزحکم میکند ضمن پاسداری از سنتهای مبارزاتی خود در جهت اعیمیا
اراده توده ای خود در محمت شهرها و جایگزینی آن با حاکمیت پیوسیییده

و تیا

جمهوری اسممی گام بردارید و حو ایجاد شورا های کارگری و مردمی دور

آزادی کامل زندانیان خود بحرکت خود ادامه دادند و پیروز شدند.

هم جمج شوید و با نیروی جمعی خویش پایه های ارکان قدرت خویش را در

نمونه فو الذکر ،گوشه های بسیار کوچکی از مبارزات ده ها ساله زنان شهیر

محل کارو زیستتان ایجاد کنید .ضمن ایجاد آمادگی برای سیاخیتین ارکیان

و روستا های مریوان را بخود اختصاص داده که به مثابه درس و آزمون های

قدرت مردمی ،به تحقق اهداف مبارزاتی روزمره خودتان نیز بیند یشید و در

گرانبها در مبارزات نسل امروز زنان مریوان بخوبی نشو و نما پیدا کرده و بیه

جهت به نتیجه رساندن هر یک از مسایل روزتان که اهداف شما را به جیلیو

بوور مستمر آنرا در اشکا متنوع امروزی خود در میحیل کیار و زیسیت،

سو میدهد کوشا باشید و با پیروزی هر یک از آنها گام بعدی پیشروی خود

اعتراضات خیابانی علیه رژیم و راه پیمایی های گسترده بیه حیمیاییت از

را هم سازمان دهید .برای نمونه ،اجازه ندهید مرگ مشکوک شریف و یارانش

جانباختن این  ٤نفردرآتش سوزی اخیر جنگل های اطراف شهر ،اعتراض بیه

مشمو زمان گردند و به فراموشی سپرده شوند .باید به عناوین میخیتیلیف

خود سوزی ،خود کشی و تحقیر زنان و ...بکار گرفته اند.

پیگیری این امر را در دستور کار خودتان قرار دهید تا معرفی کردن مسببین

بی شک اتخاذ شیوه و تاکیک مبارزاتی امروز زنان مریوان ،با گذستیه ییکیی

این واقعه دلخراش به خانواده این عزیزان و مردم شهر به مبارزات خیود در

نیست و تغییرات قابل توجهی در هر یک از آنها صورت گرفته است .ولی در

این زمینه ادامه دهید .نگذارید این خانواده تنها باشند ،بهر نحو میمیکین در

تحقق خواستهای مشترک مردم نه تنها تغییر و بهبودی حاصل نگشته بلکیه

کنار آنها باشید و آنها را از حمایت مادی و معنوی خودتان بهرمند سازید

بد و بد تر هم شده است .ستم مضاعف بر زنان بیشتر و بیشتیر شیده ولیی

عبداله دارابی دوم سپتامبر ٨١۷۵

علیرغم همه اینها ،زنان در هیچ گوشه ای از ایران و بوییده در ایین شیهیر
کوچک دست رو دست نگذاشته و منتظر و برای دستیابی به اهیداف واالی
خود ،همراه و به موازات مبارزات طبقه کارگر برای تحقق خواستهای بر حیق
خود لحظه ای تأخیر و تأمل نکرده و به عناوین مختلف به جنگ سیاسیت و
سنتهای بغایت ارتجاعی رژیم رفته و در مواردی رژیم را به عقب نشینی وادار
نموده و به دست آورد های درخور توجه نیز دست یافته اند و در پرتو آن نیز
تناسب قوا را به نفج خود و جامعه تغییر داده اند.
برای نمونه ،سنت و سیاست ارتجاعی حجاب رژیم به ته کشیده و در ایین
زمینه اکثریت زنان رژیم را بحساب نمی آورند و برای آن تره خیورد نیمیی
کنند .زنان مریوان ،با وجود کوچک بودن محیط زیستشان ،در این زمینه هم
گامها بجلو رفته اند و به مثابه بخشی از زنان پیشرو جامعه در این زمینه هیم

زنده باد سوسیالیسم!

اکتبر

صفحه ۷

درسهای وقایع شهر مریوان
اعالمیه کمیته کردستان حزب حکمتیست درمورد
رویدادهای چند روز گذشته در مریوان
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همبستگی از طرف زندانیان سیاسی و بخصوص گرامیداشت شریف باجور در
ازگله زلزله زده ،همگی نشان از درد وموالبه مشترک جامعه با مردم مریوان
دارد  ١پیوند دیگری که مریوان را به خارج از آن وصل کرد همسرنوشتی
طبقاتی کارگران ساختمانی  ،نانوایی  ،معلمین و پرستاران و فعالین کارگری
است که همواره در جریان بوده است ١
و باالخره درس دیگر این حرکت اجتماعی این بود که جنبش های ریشه ای

طغیان اجتماعی در یک شهر کوچک  ،گرچه در اعتراض به مرگ جانگداز و
هنوز مشکوک  ٤نفر از فعالین محیط زیست بپا شد  ،اما حاوی درسهایی بود
که باید از تجارب آن برای پیشرویهای مبارزات آینده بهره گرفت ١

رادیکا

و چپ را نمی توان بسادگی ممخورو مصادره کرد  ١احزاب

ناسیونالیستی که قصد داشتند با شهید خوری و منتسب کردن جانباخته گان

به خود  ،خودی نشان دهند در همان ساعات او منزوی شدند ١تظاهرات ،

درس او غلیان و جوشش شهر مریوان  ،صدای درد و رنج عمق جامعه وبه

شعارها ورهبران خود را که طی سالیان متمادی در د مبارزه علیه فقر و

این اعتبار چپ بودن آن بود  ١نه از پرچم سبز و اهلل اکبر خبری بود و نه از

سرکوبگری پرورانده بود جلو انداخت و راه خود را رفت ١

پرچم آبی وسفید و سبز و یا دف و مناجات  ١جوانان کارگر وبیکار با پرچم

کارگران  ،جوانان انقالبی شهر مریوان!

سرد در دست  ،موالبات خود را و دادخواست علیه رژیم سرمایه داری
اسممی را فریاد زدند ١مردم زحمتکش و جوانان تسلیم ناپذیر در برابر
تضییقات و بی حقوقی های سرتاسر زندگی اشان  ،همراه زنان همچنان
تسلیم ناپذیر  ،پای اصلی این مصاف خیابانی چند روزه بودند .

نمایش قدرت و روشن بینی شما در سمت وسو دادن به حرکت اعتراضی
اخیر جای امید است وبه این مناسبت دست شما را می فشاریم  ١با اینحا
تا برچیدن جهنمی که به اسم زندگی به ماتحمیل کرده اند  ،هنوز راه دراز و

دشواری در پیش است  ١در جامعه و تحوالت پیش رو بدون رقیب و مخالف
اما این خودنمایی توده ای و خصوصیات آن نه رعد و برقی در آسمان بی ابر
بود  ،ونه حتی با جان باختن شریف باجور و یاران او قابل توضیح است ١
خروش انبوه مردم در مریوان ادامه تاریخ مبارزاتی این شهراست  ،یادآور
مبارزه چند دهه گذشته علیه بیعدالتی های اجتماعی و مقابله با رژیم
سرکوبگر اسممی است  ١ادامه اعتراض زنان سرخپوش به تحقیر زنان ،
صدای اعتراض تشکل های گوناگون به خود سوزی زنان  ،ادامه تمش مبارزان
دفاع از محیط زیست علیه عبور تانکر های نفت سرمایه داران از وسط شهر و
مقابله با ایجاد پاالیشگاه در زریباراست ١در این چند روز صدای کارگر
ساختمانی و نانوایی مریوان و کارگران شهر داری و معلمین دلسوزی شنیده
شد که سالهاست برای موالباتشان متشکل شده و مبارزات جسورانه اشان بر
کسی پوشیده نیست  ١سوم و چهارم شهریور  ۳۱صدای حق طلبی کارگر

نیستیم  ١همانوور که در شعارها و سخنرانیهایتان اشاره کردید جامعه دارای
طبقات و منافج متضاد است  ١زور آزمایی این طبقات روشن خواهند کرد
جامعه به کدام سو خواهد رفت  ١باید هوشیار بود  ١اتحاد وهمبستگی و هر
چه توده ای تر کردن این تحرکات  ،یکی از رمزهای پیشروی در آینده است
 ١باید متشکل شد و برای سازمان دادن ارگانهای حاکمیت توده ای خود را
آماده کرد  .طیف عدالتخواه و چپ جامعه باید رهبر تحوالت آتی باشد و برای
معضمت اجتماعی جواب داشته باشد  ١تنها از طریق ایجاد وتحکیم کردن

ارگانهای حاکمیت توده ای ”همچون شوراهای کارگری و مردمی در محل
کار و زیست ” است که می توان هم راه پیشروی های بعدی را هموار کرد و
هم دست سازشکاران و توطئه گرانی رابست که برای گدایی گوشه ای از
قدرت  ،مشغو ساخت وپاخت با دشمنان وتغییر از باال ھستند ١

کولبر به خاک افتاده توسط گلوله ومین جانیان اسممی سرمایه از گلوی
رفقایشان در آمد  ١صدای جوانانی از طرف هم طبقه ای و همکمسیهایشان
در خیابانها طنین انداخت که سا های قبل بعلت فقر و نداری و ناامیدی
در حومه شهر مریوان و جنگلهای اطراف خود را بدار آویخته و شهر مریوان

را در اندوه و ماتم فرو بردند ١
خصوصیت دیگر تحرک مریوان مرتبط بودن آن با دیگر شهرهای کردستان و

مرگ بر جمهوری اسالمی
زنده باد آزادی ،برابری  ،حکومت کارگری
کمیته کردستان حزب حکمتیست

حتی ایران بود  ١جدا از شرکت جمج کثیری از کارگران و جوانان از دیگر
شهرها در تظاهرات و مراسم خاکسپاری جانباختگان سوم شهریور ،پیام

مرگ بر جمهوری اسالمی

 ۶شهریور ٧٩
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در مورد اعتراضات شهر مریوان
شهر مریوان هنوز در تب و تاب اعتراض به جمج آوری نکردن زباله ها بودنید

حمایت از زنانی که بعناوین میخیتیلیف

که حادثه دلخراش و دردناک آتش سوزی در روز  ۳سه شهریور در اطیراف

تحت فشارند .گرامیداشت زنانی کیه بیه

مریوان و روستا های سله سی و پیله بوقوع پیوست و منجر به جانیبیاخیتین

عناوین مختلف دست به خیودکشیی و

چهار نفر از انسانهای محبوب و فعا این شهر شد.

خود سوزی زده اند .مراسیم هیای روز

می خواهم قبل از هر چیز کمی در مورد فعالیت و نهادها ی شهر میرییوان

جهانی زن( .هشت مارس )و ده ها برنامه

نکاتی را بازگو کنم.

و کمپین دیگر.

از اواخر دهه چهل تاکنون مریوان ویدگی ها و سنت های مبارزاتی مربوط به

مریوان در قیاس با شهر های ایران شهیر

خود را داردوجنبش زنان هم به این روا بوده است .ویدگیهایی که آن را بیه

کوچکی است اما این شهر ویدگییهیا ی

شهر خمقیت ها و پر تمش و کوشش و مبارزه برای زندگی تبدیل کرده است

خود را دارد.صمیمیت و مهربانی و دارای

و شخصیت های بزرگ و با اتوریته و قابل اعتماد مردم را دارابیوده ودر د

سنتهای رادیکا مبارزاتی بوده و هست و این سنتهای محکم را در د خیود

خود پرورش داده است و هنوز این شخصیتها در بین مردم نفوذ و اعیتیبیار

جا داده است .تمش زنان و مردان مریوان این شهر را خوشنام و محیبیوب و

دارند .

زیبا ومورد توجه دوست و دشمن قرار داده است .حسیاسیییتیی کیه رژییم

در میان جنبش زنان هم به این روا بوده و هست که خود این شخصیت ها

جمهوری اسممی به مردم مبارز این شهر نشان میدهد محصیو

به روند مبارزه تاکنونی آنان اطمینان بخشیده است .اما باید گفت مبارزه این

فعالیت سالهای زیادی است .همانوور که در باال به آن اشاره کرده ام .زنیان

دوران امروز این شهر و اوضاع و احوا را باید سنجید و شناخت .بنا به خیلی

مریوان سابقه مبارزات طوالنی دارند که بارها و بارها در برابر نیاعیدالیتیی و

فاکتور ها مبارزات زنان و مردان در این دوره سخت تر و پیچیده تیر اسیت.

زورگویی های رژیم ایستادگی کردهاند .این مبارزات در میان زنان و میردان

مخصوصا برای زنان سخت تر است .به دلیل اینکه با یک رژیم اسممی هار و

مریوان جا افتاده است .همانوور که مشاهده کردیم در اعتراضات اخیر حضور

کهنه پرست و مذهبی و زن ستیز روبرو هستند کھ تا به امروز هزاران زن و

زنان در صف او تظاهرات بر علیه جنایت رژیم و جانباختن چیهیار تین از

مرد انقمبی و آزادیخواه را اعدام کرده است و هزاران نفر در زنیدانیهیا زییر

فعالین و محبوب این شهر به نام های شریف ،امید ،رحمت و محمید نشیان

شکنجه بسر می بردند  .اما زنان فعا و مبارز این شهیر بیا ایسیتیادگیی و

دادند که به این وضعیت موجود معترض هستند .

مقاومت در مقابل جمهوری اسممی با کوشش و کاردانی فعالینش در نهادهیا

در اینجا میخواهم یاد آوری کنم که شما زنان آزادیخواه و بیرابیری طیلیب

و کمپین ها و پروژه های مختلف ،مخصوصا کنفرانس چند روزه ی زنان ایین

مریوان ،تاریخ مبارزاتی و فعالیت سا های اخیر شما علیه یکی از هارتیریین

شهر بخاطر قتلها ی ناموسی به کار و فعالیت ادامه داده اند.

رژیم های قرن  ٨۷بار دیگر نشان دادید که نباید سکوت کرد .نشیان دادیید

زنان مریوان تشکل های زیادی بوجود آورده اند چه در اواییل قیییام ۸۱

راهی که تا حا رفته اید بر حق است و باید ادامه دهید .این بارمثل همیشیه

،تشکیل خانه معلمین و تشکیل دادن شورای مدرسه و فعالیت برجسته زنیان

با جسارت بیشتر و با برنامه ریزی و سازماندهی و همانوور که مردان میبیارز

در کوچ تاریخی مریوان و بنکه ها و. . . .که در اینجا امکان پرداختن به هیمیه

مریوان بدون ترس و واهمه تریبون بدست می گیرند و سخنرانی مییکینینید،

فعالیت های زنان در آن دوران مشخص را ندارم ،اما میخواهم بیشتر به نقش

باید زنان جسور مریوان بدور از سنت های کهنه و ارتجاعی به سخنرانیی در

و جایگاه زنان مریوان در این دوره اشاره کوتاهی بکنم.

جمج و مراسم ها بپردازند .جا دارد که از اینجا از صمیم قلب به خانیواده ی

زنان مبارزشهر مریوان در این دوره دربوجود آوردن پروژه ها ،مراسیم هیا و

این عزیزان تسلیت بگویم و خود را در غم و اندوه آنها شریک مییدانیم .ییاد

برنامه های گوناگون اعتراضی و سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی فعا بوده اند و

عزیزشان گرامی باد .زنده باد همبستگی مردم آزادیخواه و مبارز مریوان .زنده

نقش عمده ای در این مراسمات و سنتهای رادیکا در این شهر ایفا کرده اند.

باشید.

برای مثا اعتراض به توهین به زنان و کمپین زنان سرد پوش علیه اهانت به

چیمن دارابی

زنان ،سه شنبه های پاک بدون خودرو ،دوچرخه سواری زنان در اعتراض بیه
امام جمعه مریوان ،کمپین و اعتراض به قتل ناموسی و ناموس پیرسیتیی و

شوراهای محالت ایجاد باید گردد!

تیمش و
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کمیته کردستان حزب حکمتیست
اطالعیه در رابطه با اعتراض بر حق مردم مبارز شهر مریوان به شهرداری و شورای شهر !
بنا به اخباری که به کمیته کردستان حزب رسیده است مردم مبارز و معترض شهر مریوان در بعدازظهر روزیکیشنبه در پیی اعیتراض علییه سیرکوبگران و
غارتگران رژیم و بی توجهی شهرداری و شورای شهر که کمترین توجهی به خدمتگذاری به مردم ندارند یکشنبه شب در یک اقدام اعتراضی دست به جمیج
آوری زباله ها در سوح شهر زده ودر مقابل شهرداری مریوان آنرا به آتش می کشند .در طی نزدیک به چهار دهه مردم کارد به اسیتخوان رسییده بیه خوبیی
دریافته اند که رژیم کوچکترین اقدامی در جهت امنیت  ،آسایش ،رفاه وبهداشت و زندگی مردم انجام نداده و جز غارت و چپاو پروژه ای در دستور ندارد
مردم مبارز مریوان و دیگر شهرهای کردستان ! شما با تجربه سالها فقر و محرومیت تحت حاکمیت رژیم اسممی هر روز شاهد بیشترین القیدی و بی توجهی

به زندگی و حرمت خود بوده اید .امروز راهی جز اتحاد و مبارزه یکپارچه علیه این حکومت ضد مردمی که بیش از هر زمانی ناتوان و در مانده شده باقی نمانده
است  .بهترین و نزدیکترین راه برای تغییر در زندگی و تحقق نیازهایمان تنها و تنها در گرو ادامه اعتراض و گسترش مبارزه در ابعاد سراسری است تجربه این
را ثابت کرده که کل سران ریز و درشت این حکومت پروژه ای جز غارت ،دزدی ،ضدیت و به قهقرا کشاندن زندگی شما در دستور ندارند و نبایید کوچکتریین
زنده باد باد اتحاد و اعتراض بر حق شما !

تردیدی در این رابوه داشته باشیم.

مرگ بر جمهوری اسممی !
کمیته کردستان حزب حکمتیست  ٨۳مرداد ۳۱

اعالمیه کمیته کردستان حزب حکمتیست

سنندج سُرخ فراخوانِ موهوم بازاریان را رد میکند!
بدنبا خروش قهرمانانه مردم آزادیخواه مریوان در اعتراض به مُسببین آتش سوزی و جانباختن چهار نفر از شریف ترین انسانهای آن جامعه ،وقتی که
اصمح طلبان حکومتی و ناسیونالیست ها نتوانستند فضای شهر را به این بهانه در دست بگیرند ،حا به فکر جبران آن در سنندج افتاده اند .فراخوان موهوم
”جمعی از بازاریان و اصناف سنندج“ با الفاظ عقب مانده و ناسیونالیستی برای روز جمعه و دعوت به ”راهپیمائی سکوت“ ،تمشی عبث در این راستاست .این
”فراخواندهندگان غیبی“ تحت نام بازاریان و اصناف کسانی جز ابواب جمعی سلفی ها ،مکتب قرآنی ها ،اصمح طلبان ورشکسته و ناسیونالیست های قوم
پرست نیستند .کسانی که زدن مُهر قومی و ناسیونالیستی را بر هر مسئله واقعی و اجتماعی قوب نمای تمام تمش ارتجاعی خود قرار داده اند.

در خروش مردم مریوان از شهرهای مختلف کردستان و تهران نیز حضور داشتند .سنندج سُرد اگر بخواهد بزرگداشت و تمشی ترتیب دهد ،دست به سنت
های مبارزاتی و انقمبی دیرین خود می برد .سنندج سُرد و نسلِ انقمبیون و فعالینِ کارگری و سیاسی و عرصه های اجتماعی ،پخته تر از آنند که به بهانه
بزرگداشت چهار جوان جانباخته به فراخوان بازاریان و صف ارتجاع وقعی بگذارند .وانگهی ،کسی که در مقابل جنایت سکوت میکند و سکوت توصیه میکند،
حتی اگر خودش شریک جنایت نباشد و جنایت را مستقیما تائید نکند ،دارد جامعه را به سکوت در مقابل جنایت تشویق میکند .مهمترین نیاز جامعه امروز
ایران بلند کردن فریاد علیه جنایت و بانیان وضج موجود است ،همانوور که در خروش توده ای مردم مریوان این فریاد رسا اعمم شد.
کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری – حکمتیست کارگران و مردم آزادیخواه و انقمبی سنندج سُرد را به روشنگری و مقابله با این تمشهای ارتجاعی
و سازماندهی اقدامات شایسته درخور احترام به فعالین و عزیزان جانباخته در واقعه آتش سوزی جنگلهای مرزی مریوان فرامیخواند!
مرگ بر جمهوری اسالمی!
آزادی ،برابری ،حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!
کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری – حکمتیست
 ١شهریور  ٨۵ - ۷۳۳۱اوت ٨١۷۵

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

اکتبر

صفحه ۱۱

شماره ۲84

این به جمهوری اسممی اجازه داد با جان و ما امنیت شما بازی کند  ١این

اطالعیه کمیته کردستان حزب حکمتیست در باره

رژیم جنایتکار امروز بیش از هر زمانی مورد تنفر و اعتراض ملیونی در جامعه
است ١

جنایت امروز سوم شهریور در شهر مریوان

کمیته کردستان حزب حکمتیست ضمن محکوم کردن رژیم اسممی بخاطر

سوم شهریور دیگری در مریوان

خلق این جنایات  ،به خانواده و بستگان دوستان جانباختگان امروز و تمامی
مردم مریوان تسلیت گفته و خود را شریک غم آنها می داند ما همچنین از
مردم دیگر شهرهای کردستان می خواهیم که در این روزهای حساس مردم

امروز سوم شهریور یاد آور جنایت دژخیمان جمهوری اسممی در شهر

مبارز مریوان را تنها نگذارند و با هر شیوه ممکن در پشتیبانی از

مریوان و اعدام  ۳انقمبی پیگیر و محبوب این شهر در سا  ۸۵است ١

خواستهایشان بکوشند ١

فاجعه جانباختن  ٤نفر از فعاالن محیط زیست و چهره های خوشنام در

سوم شهریور ۳۱

همین روز برای شاهدان آن تاریخ سیاه موجی از همدردی و تالم و اعتراض
توده ای بهمراه آورد ١
جمهوری جنایتکار اسممی که هیچ مسئولیتی در قبا جان و امنیت مردم
بعهده نمی گیرد  ،نیروهای سرکوبگرش با توپ باران جنگلهای حومه

مرکز خبری کمیته کردستان حزب حکمتیست

پادگان مریوان موجب ایجاد حریق در جنگلهای آن منوقه شده اند ١

سنندج همیشه سرخ می ماند .

فعالین محیط زیست مثل همیشه برای کنتر این حریق به محل آتش

طبق اخبار رسیده به مرکز خبری حزب حکمتیست ،صبح امروز نهم

سوزی می روند  ١متاسفانه در اثنای مهار این آتش سوزی  ٤نفر از

شهریور و در پی فراخوان فعالین مدنی و گروههای محیط زیستی ،مراسمی

انسان های مبارز شهر مریوان از جمله شریف باجور  ،چهره شناخته شده و

در شهر سنندج به یاد جانباختگان سوم شهریور در مریوان برگزار شد .این

خوشنام شهر جان خود را از دست داده و عده دیگری زخمی می شوند  ١سه

مراسم از پارک کودک به سمت گویزه کویره در ساعت  ۱صبح شروع شد.

نفر دیگر جان باخته عبارتند از ؛ امید کهنه پوشی  ،رحمت حکیمی نیا و

در این مراسم حاضرین با خواندن سرود و شعر و همچنین برافراشتن

پدوهی

محمد

مردم مبارز و جوانان شهر مریوان بمفاصله در اعتراض به مسببین اصلی این

شعارها و پمکاردهای سرد ،یاد این جانباختگان را گرامی داشتند .
مرکز خبری کمیته کردستان حزب حکمتیست

جنایت به خیابان ریخته و بحق علیه کوتاهی مقامات جمهوری اسممی در
قبا حفظ جان و مالشان صدای خود را به اقصی نقاط جهان رساندند ١
مردم مبارزی که شهر آنها در چند روز گذشته صحنه اعتراض علیه جمهوری
اسممی بود ،آمروز متحدانه و یکپارچه با شرکت انبوه زنان مبارز و آزادیخواه
به خیابانها ریختند و قرار گذاشته اند که فردا  ٤شهریور در اعتراض به بی
کفایتی جمهوری اسممی نمایشی از اعتراض عمومی بپا کنند ١
مردم آزادیخواه شهر مریوان !
شما در روزهای گذشته در اعتراض به انبوه زباله های تخلیه نشده در محیط
کار و زندگی تان یقه مقامات رژیم در این شهر را گرفتید  ١همین امروز و
همزمان با این جنایت جانگداز ،ناصر بانوچ کارگر کولبر در اثر اثابت به مین

کار گذاشته شده از سوی سرکوبگران جان باخت و سه نفر دیگر از همراهان
او زخمی شدند ١علیه این جنایات جمهوری اسممی متحدانه به میدان
بیایید و از مردم سایر شهرهای کردستان بخواهید به پشتیبانی از مبارزات
شما و علیه این جنایات آشکار جمهوری اسممی ساکت ننشیند  ١اعتراضات
شما باید به محاکمه و مجازات مسببین این جنایت بینجامد  ١نباید بیش از

نه به حکومت ضد زن!

 ٧شهریور ٧٩٧٩
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همدردی سندیکای کارگران شرکت واحد بمناسبت جان باختن فعاالن حامی محیط زیست
با کما تاسف دو تن از فعالین مدنی و حامی محیط زیست در مریوان ،شریف باجور و امید کهنه پوشی و نیز دو تن از جنگل بانان ،محمد پدوهی و رحمت
حکیمی نیا که به برای اطفای حریق به جنگل های منوقه مریوان رفته بودند در آتش محاصره شده و در راه خدمت به جامعه ،متاسفانه جان عزیز خود را از
دست دادند.
چند ماه پیش ،شریف باجورِ عزیز در حمایت از کولبران ستمدیده و نیز در حمایت از عضو زندانی این سندیکا رضا شهابی و معلمان زندانی در حالی که در
اعتصاب غذا بود با دلی ماالما از عشق به آزادی ،از کردستان تا تهران را با دوچرخه رکاب زد و در نهایت در منز ایشان با درخواست خانواده وی و تنی چند
خ زرین دفاع از فعالین جنبش کارگری ،یادگاری ارزنده و قابل تقدیر از خود به جای
از فعالین به اعتصاب غذای خود پایان داد و یکی از افرادی شد که در تاری ِ
گذاشت .از باجورِ عزیز فعالیت های ارزنده دیگری نیز در حمایت از فعاالن مدنی ،زلزله زدگان ،محیط زیست و  ...دیده ایم.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با آرزوی سممتی برای مصدومین این حادثه دلخراش ،در گذشت این چهار جانباخته در حادثه آتش
سوزی را به جامعه ی فعالین مدنی و حامی محیط زیست در کردستان و ایران و نیز به جنبش کارگری تسلیت می گوید و سهل انگاری ،سودمحوری و بی
مسوولیتی در حفظ محیط زیست را قویا محکوم می کند .ما برای خانواده ها ،دوستان و همراهان این عزیزان از دست رفته ،تسمی خاطر آرزو کرده و یاد این
عزیزان را گرامی میداریم .
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
چهارم شهریور ماه ٧٩٧٩

برای کاک شریف باجور!
آتنا دائمی

سا پیش بود که شنیدم شریف باجور ،مردی از جنس شرافت ،از مریوان تیا
تهران سوار بر دوچرخه رکاب زد و بعد به منز ما و به دیدن پدر و میادرم
رفت و تندیسی را که خود به خاطر فعالیتهایش در راستای حیفیاظیت از

کاک شریف ،متاسفم که حتی نمیتوانم چون تو ،قوره آبی بر وجود داغیدار

محیط زیست دریافت کرده بود با نهایت مهر و محبت کم نظیرش ،تقدیم به

پدر و مادر و عزیزانت باشم  .من نیز چون تو گرفتار نبردی نابرابرم اما چنیان

من حیقیییر کیرد ،تینیدیسیی کیه جیز او کسیی الییق آن نیبیود.

نمیانید و چینییین نیییز نیخیواهید میانید.

..

افسوس که حتی فرصت نیافتم او را ببینم تا قدردان محبت و از خیودگیذ

در زندان چیزی تلختر و غمینتر از این نیست که نظاره گر از دست رفیتین

شتگیاش باشم .با نهایت تاسف متوجه شدم این مرد شریف ،شریف باجور در

دوستان و عزیزانت باشی و هیچ از دستت بر نیاید جز تسلیت!

آتش سوخت  .با تمام وجود غیمیگییینیم امیا خیوشیا ایسیتیاده میردن!.

،تسلیت،تسلیت،تسلیت

او در جایی و در حین کاری درگذشت که تمام زندگیش را صرف آن کرد .بیا

آتنا دائمی زندان اوین

آتشی در افتاد که به جان زندگیاش افتاده بود و در این نیبیرد نیابیرابیر او
ودوستانش سوختند و سوختند و سوختنید و میا را نیییز سیوزانیدنید...

ملیت برخالف جنسیت مخلوق طبیعت نیست ،مخلوق جامعه و تاری ننخ انسان است .ملیت از این نن نر منه من ن
شبیه است .اما برخالف تعلق م یب ،تعلق میل ی
حب در سطح فرمال ن اننانخ ینای ننینسنت .منعنننوان فنرد نن ن نانوان منه
ملیت خایص گروید و یا از آن برید!
منصور حکمت
ملت ناسیونالیسم و برنامه کمونیسم کارگری

نه به فقر ،نه به تبعیض  ،مرگ بر جمهوری اسالمی!
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خواست کارگران هفت تپه و گروه ملی فوالد مبنی بر ایجاد شوراهای کارگری و
مردمی را سراسری کنیم
انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه
کارگران هفت تپه و گروه ملی فوالد طی دو سه سا اخیر مبارزات سرسختانه و اعتصابات و اعتراضات خیابانی علیه حقوقهای معوقه ،خور به تعویلی کشاندن
کارخانه توسط باندهای مرتبط با قدرت و همه اجحافاتی که توسط کارفرمایان متحمل شده اند را به جریان انداخته و همچنان با قدرت و با اتحاد و همبستگی
روزافزون میان کارگران به پیش می برند.

این کارگران که جمعیتی چند هزار نفره را شامل می شوند در جریان مبارزات خود تجارب ارزنده ای را کسب نموده و شیوه های متفاوتی نسبت به شرایط
رویاروئیشان با کارفرمایان و دستگاههای حامی آنان را تجربه کرده اند .امروز با تغییر توازن قوائی که بعد از خیزشهای میلیونی خیابانی مردم به تنگ آمده از
فقر ،بیکاری و گرانی و خواهان آزادیهای سیاسی و اجتماعی به نفج کل جامعه و از جمله کارگران رقم خورده است ،به درستی و کامم به جا و به حق خواهان
ایجاد شوراهای کارگری و مردمی
شده اند.
کارگران هفت تپه و گروه ملی فوالد اعمم کرده اند که عاممن ورشکستگی کارخانه ها که هزاران خانواده را با خور بیکاری و فقر مولق مواجه کرده است،
مدیران اختمسگر و چپاولگری هستند که از حمایتهای بی چون و چرای دستگاههای حکومتی
برخوردارند.
یکی از خواستهای اصلی این کارگران تشکیل شوراهای کارگری است که از طریق نمایندگان شورای کارگری ،همه کارگران بر تمام امور کارخانه  ،بر کار
مدیران ،بر تولید ،نحوه فروش کاال و غیره کنتر داشته باشند و نه تنها اجازه ندهند حاصل کار و رنجشان توسط دزدان به تاراج برده شود ،بلکه حقو و
مزایای خود را سر موقج برداشت نموده و از همه مهمتر میزان حقو را
خود تعیین کرده و دست کارفرما و حراست را نیز نسبت به اخراج و تهدید کارگران ببندند .
در مورد شوراهای مردمی نیز این امر صاد است که از طریق نمایندگان منتخب خود بر عملکرد مسوالن دولتی نظارت داشته باشند و اداره امور خدمات
رسانی و عمران محل زیست خود کنتر داشته باشند.
امروز مناسب ترین شرایط برای ایجاد شوراهای کارگری و مردمی است و باید این نیاز را به خواست سراسری تبدیل کنیم.
پیش به سوی ایجاد شوراهای کارگری و مردمی
انجمن صنفی کارگران بر و فلزکار کرمانشاه

١1١1۷۳۳۱
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تشکیل شوراها در محل کار و محالت برای
اعمال حاکمیت و اراده جمعی کارگران در

برخورداری از محیط کار و زیست
ایمن و سالم حق پایه ای شهروندان
است!

محیط کار ،و مردم در محالت امری مهم و
ضروری در تحوالت سیاسی پیش رو در ایران
است .

زنده باد تشکیل شوراها

نه شاه میخوایم  ،نه مال  ،فقط تشکیل شورا!
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اند.

برگزاری مراسم یاادبود

جان باختن چهار نفر در مریوان

باارای چهااار

چهار نفر از فعالین محیط زیست مریوان به نام هیای امیید کهنیه پوشیی،

جانباخته در مریوان

شریف باجور  ،محمد پدوهی و رحمت حکیمیی در حیا خیاموش کیردن

روز گذشییته اهییالی شییهر

آتشی که بر اثر توپ باران سپاه تروریستی پاسداران رژیم اسیممی اییران در

سیینندج بییا راهپیمییایی و

منوقه سلسی و پیله مریوان به وجود امده بود براثر دود متراکم و انفجارهیای

کوهنوردی از پارک کودک

مشکوک کشته شدند و پیکر بی جان آنان در مییان شیعله هیای آتیش آن

تا گوئزه کوره و تجمیج در

منوقه بعد از چند ساعت از ناپدید شدنشان پیدا شد.

آنجا یاد چهار جیان باختیه

زخمی شدن یک کولبر عراقی در مرز سردشت

کشته شده در جنگل های مریوان را زنده نگهداشتند .

نیروهای مرز بانی ایران واقج درشهرستان سردشت یک کولبر اهل کردسیتان

محاصره دویست کولبر در سردشت

عرا را که به خاک ایران آمده بود با شلیک میستقیم زخمیی کردنید و در

نیروهای مرزبانی منوقه کپران و پردپان دویست کولبر را در منوقه میرزی

حا حاضر این کولبر در بخش مراقبت های ویده بیمارستان سردشت بستری

شهرستان سردشت به مدت دو روز محاصره کردند و دست به ضیبط کیردن

میباشد.

اجناس این کولبران زدند و دونفر از آنان را با شلیک گلوله زخمی کردند .

زخمی شدن یک نفر به علت انفجار مین

تورم و بیکاری م ضل مردم

به علت انفجار مین در روستای سروآباد یک نفر به اسیم مهیدی خوگیر بیه

مرکز آمار ایران از تورم بیش از نه درصد برای هر کیاالی خیارجی و داخلیی

شدت زخمی شده است و یک پای خود را از دست داده است  .تاکنون بییش

خبر داد .و این در حالی است که در مناطق مرزی و اسیتان هیای محرومیی

از هزار نفر از اهالی این مناطق مرزی کردستان به علت انفجار مین زخمی و

مانند کردستان و کرمانشاه به علت بیکاری این آمار بیش از اینها است.

کشته شده اند.

آمار باالی خودکشی در استان های ایالم  ،کردستان و کرمانشاه

کشته شدن دو نفر بر اثر زمین لرزه

به گفته مرکز آمار ایران استان های کردستان ،ایمم و کرمانشاه بیشترین آمار

یک زلزله شش و یک ریشتری ساعت دو و بیست دقیقیه صیبح منیاطقی از

خودکشی را در ایران دارند و بییشترین دلییل بیرای خودکیشی میشکمت

استان کردستان و استان کرمانشاه را لرزاند و بر اثر ایین زمیین لیرزه دونفیر

خانوادگی گزارش شده است.

کشته شدند و بیشتراز دویست و شصت نفر زخمی شدند.

مرخصی اجباری به کارگران کارخانه شیر سنندج

مشکالت مناطق زلزله زده

به علت گران شدن شیر و عدم توان خرید مردم در کردستان کارخانیه شییر

بر اثر زمین لرزه شش و یک دهم ریشتری که بخش هایی از استان کردستان

پاک آرای سنندج به حالت نیمه تعویل در آمیده اسیت و بیه کیارگران آن

و کرمانشاه را در بر گرفت مردم زیادی دچار خسارت مالی و جانی شدند که

مرخصی اجباری داده شده است.

تاکنون از طرف حکومت و هیچ نهاد واسوه به آن کمک یا یاری رسانی نشده

Pordelzarh1985@gmail.comپرد زارع /۰۹/٧۹۰/٧۰
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نه شاه میخوایم  ،نه مال  ،فقط تشکیل شورا!
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نه به فقر ،نه به تبعیض ،مرگ بر جمهوری اسالمی
فاتح شیخ

کمونیست هفتگی میپرسد؟ نه به فقر ،نه به تبعیض ،مرگ بر جمهوری

موزون ”گرانی ،تورم ،بمی جان مردم“ که در سه چهار روز گذشته بیییش از

اسممی از شعارهای سلبی و مهم حزب در اوضاع سیاسی جاری ایران اسیت.

همیشه در تظاهراتها فریاد زده شد بیان دیگر شعارنه به فقر است” .مرگ بیر

جایگاه و کارکرد این شعار در جنبش سرنگونی جمهوری اسممی چیست؟ و

گرانی ،مرگ بر بیکاری“ هم همینوور .فریادهای ” مرگ بر دیکتاتیور“ و ” ...

فراخوان حزب به فعالین کمونیست و حزب حکمتیست برای جاری کردن در

آخوند باید گم بشه“ هم مستقیما در همین مایه بیان مضیمیون ”میرگ بیر

مبارزات کنونی چگونه است؟

جمهوری اسممی“ است.

اتح شیخ ” :نه به فقر ،نه به تبعیض ،مرگ بر جمهوری اسممی“ بیان سلبی

عموه بر اینها در نفس زندگی واقعی امروز جامعه بحران اقتیصیادی العیمج

و امروزی شعار ” آزادی ،برابری ،حکومت کارگری“ است .شعیار هیوییتیی و

رژیم اسممی و تبلور مالی وپولی آن در کاهش روز به روز و حتی گاه ساعیت

استراتدیک جنبش کمونیسم کارگری ،شعار پایه ای و پایدار پیشروان آگاه و

به ساعت ارزش تومان ،مستقیما و بدون ابهام به باال رفتن دم افزون قیییمیت

انقمبی طبقه کارگر در قبا بحرانهای انباشته شده و تشدید شونده ای کیه

مایحتاج اولیه معیشت مردم و پائین رفتن قدرت خرید کارگران و اقشار کیم

طی چهار دهه حاکمیت سرمایه و رژیم اسممی حامی آن بر سر جامعه آمیده

درآمد جامعه ترجمه میشود .کار به جائی رسیده که ایلنا سایت ” خانه کارگر“

است.

وابسته رژیم در یک گزارش مستند به آمار اذعان کرده کیه قیدرت خیریید

اعتراض علیه فقر و تبعیض یکی از محورهای اساسی نبرد و رویاروئی کارگران
و توده های محروم اعما جامعه با رژیم اسممی سرمایه در طو حیات ایین
رژیم بوده است .اما جای تردید نیست که از خیزش دیماه  ۷۳۳١تاتظاهیرات
گستردھ چند روز اخیر ،فریاد اعتراض علیه فقر و تبعیض بلندتر و برجسته تر
و مداومتر از همیشه بر زبان استثمار شدگان و محرومان اعما جامعه جاری
شده است .ترکیب نه به فقر ،نه به تبعیض با نتیجه میرگ بیر جیمیهیوری
اسممی ،بیان این واقعیت غیر قابل تردید است که ” :امروز حتی کوچکتیریین

بهبود در زندگی مادی و معنوی مردم ایران و کسب بدیهی ترین حیقیو

و

آزادیهای فردی و مدنی در گرو به زیر کشیدن رژیم ارتجاعی و ضیدبشیری

دستمزد کنونی کارگران به میزان هفتادودو درصد کم شده است .میاهیهیای
آخر سا گذشته کارگران در ایران از دستمزد چند پیلیه زییر خیط فیقیر
فریادشان بلند بود .امروز ارزش اسمی آن دستمزد برده وار هم دود شیده و
ارزش واقعی آن به اذعان سایت ” خانه کارگر“ ی ایلنا به کمتر از سی درصید
میزان ارزش اسمی سقوط کرده است .این وضعیت معیشتی اکثریت عیظیییم
جامعه در حالی است که اقلیت بسیار ناچیز افعیهایی که روزانه کوهها سیود
حاصل از استثمار کارگران را میبلعند ،همه سرچشمه های ثروت انیدوزی و
سفته بازی را با تکیه به حکومت زور و ارعاب و اعدام و اختنا

و سیرکیوب

عریان تصاحب کرده اند.

جمهوری اسممی است .سرنگونی رژیم اسممی یک وظیفه فیوری انیقیمب

در این اوضاع مضمون شعار ”نه به فقر ،نه به تبعیض ،مرگ بیر جیمیهیوری

کارگری در ایران است“ (از برنامه ”یک دنیای بهتر“) .بیان این رابوه غیر قابل

اسممی“ برای توده های جان به لب رسیده تشنه رهایی ،ملموستر از هر زمان

انکار است که سرنگونی جمهوری اسممی یکی از ملزومات اولیییه تیحیقیق

گشته است .عموه بر این جوش خوردن مبارزه اقتیصیادی و سیییاسیی در

حکومت کارگری و از ریشه برانداختن فقر و تبعیض است.

اعتراضات معیشتی جاری ،امروز از هر زمان آشکارتر است .به این معنی فریاد

شعار نه به فقر ،نه به تبعیض ،مرگ بر جمهوری اسممی ،یکی از شیعیارهیای

حزب حکمتیست است که در این دوره با توجه به خیزش اعتراضی گستیرده
توده های محروم جامعه در مسیر تحو انقمبی پیشرونده ،اشاعه آن را بیه
فعالین حزب و پیشروان اعتراضات جاری را فراخوان داده است .روشن اسیت
که هر شعار از این نوع که بازتاب زندگی و مبارزه کارگران و محرومان است با
بیانهای ابتکاری متنوع از جانب توده های معترض فریاد زده میشود .شیعیار

”مرگ بر جمهوری اسممی“ در پی فریاد نه به فقر و نه به تبعیییض ،هیرگیز
مانند امروز ساده و روشن و عامه فهم و همه گیر نبوده است .به هیم جیوش
خوردن شعارهای معیشتی و سیاسی علیه اوضاع غیرقابل تحمل حاکم و رژیم
اسممی حامی آن بیان این حکم قوعی مردم ایران است کیه :آب از سیر
جمهوری اسممی گذشته است.
***

نه شاه میخوایم  ،نه مال  ،فقط تشکیل شورا!
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