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مرگ بيمار قلبي در اثر عدم   
 امکانات پزشکي در سقز   

پــزشــک اورژانــس بــيــمــارســتــان         
شهر سقز از بستري نـمـودن       "  خميني" 

 سال سن در بخـش  ٣٤ يک بيمار قلبي  
آي سي يو امتناع و اين امر به مـرگ          

اين بيمار در يـک  .  شود  بيمار ختم مي  
 بار بـه بـيـمـارسـتـان ذکـرشـده                ٢ روز  

کند که بار دوم بـه دلـيـل            مراجعه مي 
تعلل در بستري کردن بيـمـار، ايسـت          

 .شــود   قـلـبـي بــه مـرگ مـنــجـر مـي               
 ٣  صفحه 

توافق جديد احزاب مذهبي      
 ناسيوناليستي حاکم بر  

 !اقليم کردستان 
 ســپـتــامــبــر    ۲۱ روز دوشــنــبـه      

احزاب پارلماني حاکم طي نشستـي      
تصميم مي گيرند که فعال تبليغات    

در .  عليه همديگر را متوقف کنـنـد      
بيانيه اي که بـه امضـاي اتـحـاديـه              
مــيــهــنــي، جــنــبــش گــوران، حــزب        
دمکرات، اتحاديه اسالمي و کومه     

آمـده  ل اسالمي رسيده آمـده اسـت          

در اين جـلـسـه مشـتـرک        : "  کهاست  
قرار شد تبليغات عليه هم متـوقـف      
شود و همـه بـه دفـاع از جـلـسـات                 

 حزب حاکم بپـردازنـد تـا       ۵ مشترک  
جلسات مشتـرک بـتـوانـنـد بـطـرف             
مثبت بروند و اميد بـخـش بـاشـنـد            

 ". براي رسيدن به توافق
الزم به ذکـر اسـت کـه بـعـد از                
اتمام پايان دو دوره و نيمه مسـعـود         

 اخبار هفتگي از رويدادهاي کردستان عراق

 

 

 

 

 

 

 
 يدي محمودي

 

 
 مقدمه

بعنوان مقدمه کوتاهي بـر ايـن        
مجموعه اشـاره کـنـم کـه ضـرورت             
پرداختن به ايـن مـوضـوع از آنـجـا              
ــار و                  ــه مــيــگــيــرد کــه هــر ب مــاي
بمناسبتـهـاي مـخـتـلـفـي ابـراهـيـم               
عليزاده درسخنانش، يکم، به جعـل       
و تـحـريـف تـاريـخ تشـکـيـل حـزب                 
کمونيست ايران، دوم، بـه خـط زدن          

هشت سال فعاليت درخشـان حـزب        
کمونيست و کومه له و سـوم، غـيـر          
واقعي بيان کردن داليـل جـدا شـدن           

. حـکـکـا از حـکــا پـرداخـتـه اســت               
بــعــنــوان کســيــکــه ده ســال از بــا              
ارزشترين دوران زنـدگـي سـيـاسـي            
خود را همراه با صدها شـخـصـيـت           
مبارز، انقالبي و کمونيست در راه         

درگيري هاي نظامي زمينـي و       
حمالت هوايي ارتش ترکـيـه عـلـيـه           

در چنـد هـفـتـه       .  ک.  ک. نيروهاي پ 
گذشته در ترکيه بـا شـدت بـااليـي             

در تعدادي از شـهـرهـا         .  ادامه دارد 
حمله به تظاهـرات و تـجـمـع مـردم              
تاکنون جان چندين نفر از مـردم را           

دولت موقت کنوني در . گرفته است 

تدارک انتخابات زود هنگام در نهـم       
حـــزب .  نـــوامـــبـــر قـــرار گـــرفـــتـــه       

در .)  پ.  د.  ه(  دمکراتيک خلقـهـا      
 سپتامبر اطالعيه اي مـنـتـشـر        ١٠ 
ــرد ــزب            .  ک ــه، ح ــن اطــالعــي در اي

ــيــک خــلــق هــا مــوکــدا             دمــوکــرات
خواستار اقدام بين المللي در مقابل  

 ک. ک. درگيريهاي نظامي ارتش ترکيه عليه پ
 

 

 وال از محمد آسنگران                   ئ يک س    

 بازخواني تاريخ جدايي کمونيست کارگري
  از حزب کمونيست ايران

 در پاسخ به تحريف تاريخ از سوي ابراهيم عليزاده                
 ) قسمت اول     (  

 

 

 

 

 

 

 
 عبدل گلپريان 

 
با بازگشايي مدارس،  کودکان با 
دو احســـاس راهـــي کـــالس درس              

احساس غرور،  وارد شـدن      .  ميشوند
به مدرسه، شوق و اشتياق يادگـيـري،        
پيدا کردن هم کالسي، همبـازي هـاي       
جديد، اشنايي با محيـط بـزرگـتـر از           
خانه و بـراي دانـش آمـوزان سـطـوح               
ــر،  ديــدار مــجــدد مــعــلــم و                 بــاالت

همبـازي،  درس، کـالس،  آزمـون،               
شوق بازي، احساس فشار سيسـتـم و         
ساختار استبـداد مـذهـبـي حـاکـم و               
کودک آزاري نهادينه نظـام جـمـهـوري          

 .اسالمي
جـمـهــوري اســالمـي کـودک آزار           
ــ محروميت ميليوني کودکـان       است؛ 

ــ وجود ميليوني کودکـان     .  از مدارس 
ــ  نابرابري جنسـيـتـي    .  کار و خياباني  

ــکــي از                    ــســي، ي ــد جــن و آپــارتــاي
شاخصهاي برجسته و نهادينه کـودک       

ــ فقر مالي، کودکان خـانـواده        .  آزاري
هايي که در زيـر خـط فـقـر زنـدگـي                   
ميکنند، در طول تحصيل تهديـد بـه         
ترک مدرسه ميشوند و از ايـن بـابـت            
تحت فشار بيشترين آزار روحي قـرار        

ــ  .  ــ کمبود تغذيه مناسـب  .  ميگيرند ـ

 کودک آزاري جمهوري اسالمي 
 و بازگشايي مدارس

 

 

 

 

 

 

 
 نسان نودينيان 

 دولت اردوغان و حزب اسالميش بايد افشا و منزوي شوند

با بازگشايي سال تحصيلي جديد  
در اول مهر، از يک طـرف مـوجـي از             
شور و انـرژي و امـيـد، مـيـلـيـونـهـا                   
خانواده و ميلـيـونـهـا دانـش آمـوز و              
دانشجو و معلم را به حرکت و تکاپـو         
در مياورد و از طرف ديگر بـا شـروع           
سال تحصيلي موجـي از نـگـرانـي و             
خشم و اعتراض، ميليونها خانواده را 
در بر ميگيرد، خانواده هايي که توان       
فرستادن فرزندان خود بـه مـدرسـه را           

ندارند، خانواده هايي که به سختـي و      
با کمترين امکانات کودکانشان را به      
مدرسه ميفرستند و نگران ايـمـنـي و          
کيفيت آموزش پايين و تدريس خرافه  

 . به کودکان هستند
سال تحصيلي جـديـد، امـا سـال           
نگراني شديد مقامات حکومت نـيـز       

ميدانند ايـن نـيـروي عـظـيـم             .  هست
متنفر از اين حکومت و ايـن نـظـام،            

 بمناسبت شروع سال تحصيلي جديد

 ٢  صفحه 

 ٢  صفحه 

 ٢  صفحه 

 ٤  صفحه 

 ٦  صفحه 

 ٥  صفحه 
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 ١ از صفحه 

 ١ از صفحه  ١ از صفحه 

عدم دسترسي روتين بـه مـعـالـجـات          
پزشکي، معـايـنـه مـجـانـي چشـم و               

ـــ  کـمـيـود          .  شنوايـي، کـمـبـود دار         ـ
امکانات تحصيلي، کتـاب، نـوشـت        

ـــ عـدم دسـتـرسـي بـه              .  افزارو فـيـلـم     ـ
. امکانات حمل و نقل بشکل رايگان    

ــ  عدم امنيتي جاني و وجود هـزاران         
ــ نابرابري جنسيتـي        مدارس تخريبي 

ــ  .  در اشکال جـداسـازي در مـدارس          ـ
ـــ درس و خـرافـه           .  حجاب اجـبـاري     ـ

 .مذهبي
در نــظــام جــمــهــوري اســالمــي          

. تحصيل و مدارس طـبـقـاتـي اسـت           
فرزندان طـبـقـات مـرفـه از مـدارس               
خصوصي با پـرداخـت هـزيـنـه هـاي              
بيست ميليون توماني به تـحـصـيـل          

در مدارس خصوصي بـا      .  ميپردازند
وجود امکانات استانـدارد شـده، در         
عرصه نابرابري جنسيتي و جداسازي     
مدارس، حـجـاب احـبـاري و خـرافـه              
مذهـبـي ، کـودک آزاري جـمـهـوري               

 .اسالمي اعمال ميشود
کودک آزاري جمهـوري اسـالمـي        

در اثـر    .  سياسـي و طـبـقـاتـي اسـت            
شرايط فالکتبار اقتصادي و بيکاري      

ميليون کودک در ايران از    ٤ ميليوني  
تحصيل محروم شده اند و هر روز بـر          
تــعــداد کــودکــان خــيــابــانــي اضــافــه        

جـمـهـوري اسـالمـي نـظـام            .  ميشود
آپارتايد جنسي و نابرابري جنسيتـي،    
ضد رفـاه، سـعـادت و خـوشـبـخـتـي                

 .کودک است
اولين گام براي سعـادت، رفـاه و          
خوشبختي کودک، کوتاه شدن دسـت       
مذهب از زندگي آنها، به معني لغـو         
ــازي                ــداس ــســي و ج ــن ــد ج ــاي ــارت آپ
جنسيتي، به معـنـي دسـتـمـزدهـا و              
حقوق مزدبگيران جامـعـه بـاالتـر از           
خط فقر، به معني دسترسـي کـامـل          
به تحصيل رايگان و پـايـان دادن بـه            
طبقاتي بـودن مـدارس، بـه مـعـنـي              
بـــرخـــورداري کـــودکـــان از دارو و             
امکانات پزشکي رايگان، به معـنـي       
تــفــريــح و بــرخــورداري از بــاالتــريــن          

 !استاندارهاي تحصيلي، است
جـامـعـه و مــردم عـلـيـه کــودک               

 آزاري جمهوري اسالمي؛
ــي مــدارس و کــودک           ــازگشــاي ب
آزاري جــمــهــوري اســالمــي چــالــش         
سياسي ـ طبقاتي ابـژکـتـيـو و فـوري             

دفــاع از   .  جــامــعــه و مــردم، اســت        
کرامت و حرمت کودک، بـرخـورداري       
از سعادت و خوشبختي کـودکـان در         
مدارس در گرو از بين بردن مصائـب        
ــ اقتـصـادي و سـاخـتـاري             اجتماعي 

. نــظــام جــمــهــوري اســالمــي اســت          
بازگشايي مدارس فرصتي مـنـاسـب       
ــتــکــارات               ــان دادن اب ــراي ســازم ب
اعتراضي خانواده ها و مـعـلـمـان در        

 .دفاع از کودکان  است
  ٩٤  شهريور ٢٩ 

 ٢٠١٥  سپتامبر ٢٠ 

 ... کودک آزاري جمهوري      

دولـت تـرکـيـه       "  سيـاسـت خشـونـت      " 
در اطالعيـه   .  عليه کردها شده است   

مـا از کـلـيـه         : " از جمله آمـده اسـت      
نهادها و نيروهاي دموکراتيک بـيـن        
المللي خواستار اقدام سريع در برابـر      
ــز و ضــد                 ــي ــت آم ــال خشــون اعــم
دموکراتيک دولت ترکيه عليه مـردم      

شـمـا در     ".  و شهروندانش مي باشيم 
مورد شـرايـط کـنـونـي تـرکـيـه چـه                 

 !ميگوييد؟
بعد از اينـکـه       : محمد آسنگران 
پ تصمـيـم   . ک. دولت ترکيه و حزب آ   

) ک. ک. داعش و پ    ( به جنگ عليه    
گرفت، جامعه ترکيـه دچـار بـحـران           
همه گيرتري شد که آينده قابل پيـش    

در ايـن    .  بيني براي آن سخـت اسـت       
پــروســه دولــت تــرکــيــه بــه رهــبــري           
اردوغان به عنوان رئيس جمهـور آن        
کشور، جنگ عليه داعش را کـنـار         

ک . ک. گذاشت واساسا به جنگ با پ 
ک هـم    . ک. اما جنگ با پ.  دامن زد 

. عمال از کوه به شهر نقل مکان کرد    
جـنـگ شـهـري امـروز بـه مـعـنــاي                 
واقعي کلمه جنگ دولـت بـا مـردم            

 .کردستان است
محاصره شهر جزيره در اسـتـان         
شرناخ و قطع آب و برق و تلفن شهـر           
عمال ارتش و پـلـيـس را بـه نـيـروي               

بـمـبـاران و      .  اشغالگر تـبـديـل کـرده       
توپ باران و شـلـيـک بـيـرحـمـانـه از                
زمين و هـوا عـلـيـه مـردم وغـرش                 
تانکها در خيابانهـا و ويـران کـردن            
خانه مـردم، کـل شـهـرونـدان را بـه                 
دشمن دولت تبديل کرد و دهها نـفـر     

. کشته و زخـمـي بـر جـاي گـذاشـت              
آنچه داعش در کوبـانـي انـجـام داد            
دولت ترکيه خواست در جزيره تکرار      

 .کند
 مقاومت مـردم و حـمـايـت           اما

بقيـه شـهـرهـا و اعـتـراضـات بـيـن                  
المللي باعث شد کـه اردوغـان يـک            

جـنـگ هـنـوز       .  قدم عقب بـنـشـيـنـد       
ادامه دارد و فراتر از جـزيـره اکـنـون            
در بسياري از شهرهاي ديگر ترکـيـه       
کم و بيش مردم معترض و نيروهاي    
مسلح رژيم در حال جنگ و گريز بـه        

نيروهاي مسلح نـزديـک     .  سر ميبرند 
ک در شهرهاي ترکيه همـان     . ک. به پ 

جوانان معترضي هستنـد کـه بـراي          
مخالفت با دولت اسالمي اردوغـان      

ک قـرار گـرفـتـه         . ک. فعال در کنار پ   
 . اند 

در موقعيت کنوني مردم ترکيـه   
. در ســه جــبـهــه تــقـســيـم شـده انــد              

ک و   . ک. مــدافــعــيــن اردوغــان و پ       
مردمي که مخالـف هـر دو جـبـهـه              

ــد .  ک. ک. اردوغـــان و پ       ــتـــنـ . هسـ
اکثريت مـردم مـيـخـواهـنـد ضـمـن              
ريشه کن کردن جنگ، در صـلـح و             

ــدگــي کــنــنــد            . آرامــش و آزادي زن
باشدت گرفتن جنگ يک بـار ديـگـر       
ناسيوناليـسـتـهـاي کـرد و تـرک در               

اکـثـريـت    .  مقابل هم قرار گرفته انـد     
مــردم تــرکــيــه امــا هــيــچــکــدام از           
نيروهاي دو جبهه درگيـر جـنـگ را           

بـا ايـن حـال        .  نماينده خود نميدانند  
همـه اذعـان دارنـد کـه اردوغـان و                
حزبش آغازگر و مسئول پيامدهـاي       

 .اين جنگ هستند
در حـال حـاضـرتـرکـيـه در يـک               
بحران جـدي فـرو رفـتـه اسـت و بـا                  
ادامه سياسـت و حـاکـمـيـت حـزب              

پ جامعه ترکيـه مـيـتـوانـد بـا            . ک. آ
امـا  .  آينده اي تاريک مـواجـه بشـود        

مردم ترکيه مـيـتـوانـنـد و بـايـد در                
ک پـارتـي و       . انتخابات بـعـدي بـه آ         

اردوغــان نشــان بــدهــنــد کــه اجــازه          
نميدهند جامعه ترکيه به سرنـوشـت       

. جامعه سوريه و عراق دچـار بشـود        
مردم ترکيه در صد سال اخير اساسا   
از سـکـوالريسـم و آزاديـخـواهـي و              
برابري طلبي دفاع کرده و الزم اسـت    
با قدرت تمام در مـقـابـل پـيـشـروي             
نيروهاي اسالمي و ناسيوناليـسـتـي       

 .بايستند
 ٢٠١٥  سپتامبر ٢٠ 

 

 ...درگيريهاي نظامي ارتش        

مصمم تر، روشن تـر و آمـاده تـر از                
. هميشه وارد ميدان مبارزه مـيـشـود       

به همين علت هنوز اول مهر نرسـيـده         
فشار بر معلمان معترض را تشـديـد          
کرده اند تا جلو گسترش مبارزاتشـان    

امـا ايـن نـيـروي عـظـيـم              .  را بگيرنـد  
طبقاتي، معلمان و نسل جـوانـي کـه           
وارد دانشگاهها ميشوند و ميـلـيـون        
ها خانواده کارگر و زحمـتـکـش، ايـن         
وضعيت را ميتوانند زير و رو کنند و      
هر خواستي را به حکومت مفـتـخـور         

امسـال  .  سرمايه داران تحميل کـنـنـد      
مـيــتــوانـد ســال گســتــرش اعــتــراض         
معلمان، دانشجويان و خانـواده هـاي        
دانش آموزان و سال اتحاد مستحکـم   

ميتواند سال دفاع پـرشـور   .  آنها باشد 
معلمان نه تنها از افزايـش دسـتـمـزد           
باالتر از خط فقر و ساير خواسـتـهـاي          
بحق آنها، بلکه همچنيـن سـال دفـاع         
پرشور از تحصيل رايگـان و ايـمـنـي            
مدارس و ارتقاء کـيـفـيـت آمـوزشـي             

مـيـتـوانـد سـال دفـاع پـرشـور               .  باشد

ميليـونـهـا خـانـواده دانـش آمـوز از                
خواستهاي صنفي و سياسي معلمـان      
از جمله خواست آزادي فوري معلمـان     
زنداني و آزادي اعتراض و مـتـشـکـل      

 . شدن معلمان باشد
سال تحصيلي جديد را بـايـد بـه            
دور جديدي از تالش براي دسـتـيـابـي          
به يک آموزش و پرورش شاد، علـمـي         

دخـالـت   و انساني بدل کرد و بسـاط           
مخرب و مسموم مذهب و مسجد و        

را از آموزش و پـرورش جـمـع            آخوند  
 مغزشويي کودکان و نـوجـوانـان     .  کرد

ــه هــاي مــذهــبــي               ــواع خــراف ــا ان ، ب
 آمــوزشــي در      ي ســيــاســ   اســتــراتــژي 

بـه  .   اسـت    جمهوري اسالمـي   مدارس
همين دليل هزاران آخوند به مـدارس         

ــه شــده انــد         اســتــانــداردهــاي    .  روان
. آموزشي بشدت سقـوط کـرده اسـت         

در عين حال ناامن و غير اسـتـانـدارد     
بودن کالـسـهـاي درس، بـحـق مـايـه               
نگراني جدي خانواده هـا در سـراسـر            

در کـنـار ايـن مسـائـل،          .  کشور است 

گراني سرسام آور شهريه هاي مدارس     
که با روند خصوصي سازي ها مرتب       
افزايش بيشتري مي يـابـد و گـرانـي             
کتابهاي درسي و لوازم التحرير بـراي        
ــواده کــارگــر و                 ــيــون هــا خــان ــل مــي
زحمتکش يعني براي تـمـام اقشـاري          
که در استثمار و دزدي و مـفـتـخـوري      

فـقـر و     . نقشي ندارند، کمرشکن است 
بيکـاري و حـاشـيـه نشـيـنـي سـبـب                  
گرديده است که ميلـيـونـهـا کـودک و             
نوجوان از چرخه تحصيل باز بمانند و     

 . به بازار بيرحم کار پرتاب شوند
 : مطالبات ما روشن است

 بـايــد    در تـمـام سـطـوح        آمـوزش    
 بـاشـد و هـر         رايگان و اجباري  کامال  

نوع شهريه و اخـاذي از خـانـواده هـا              
کـتـب درسـي بـايـد          .  ممنـوع  گـردد      

يک وعده غذاي گرم، بـا     .  رايگان شود 
کــيــفــيــت و رايــگــان بــايــد در تــمــام            

. مــدارس کشــور مــعــمــول گــردد              
صوصي کردن مـدارس بـايـد فـورا            خ

متوقف و ممـنـوع شـود و کـيـفـيـت                
آموزش و ايمني مدارس در همـه جـا        

کـتـب درسـي      .  بسرعت تضمين شـود   

بايد غير مـذهـبـي شـود، اسـالمـي              
کردن مـدارس و مسـجـد سـازي در              
مدارس ممنوع شود و طـلـبـه هـا و              
آخوندها از مدارس بـيـرون انـداخـتـه            

  ماليخانواده هايي که امکان.  شوند
فرستادن کودکان خود را بـه مـدارس         

در .  دريافت کننـد  کمک هزينه     ندارند
تمام محالت بـايـد بـه انـدازه کـافـي               
مدرسه باشد و تعداد دانـش آمـوزان          

ايـاب  .   نفر بيشتر نشود٢٢ کالس از  
 از وظـايـف       بخشـي و ذهاب مدارس   

مدرسه است و بايد کـامـال ايـمـن و              
حق شهروندي بـرابـر و        .  رايگان باشد 

دسترسي يکـسـان بـه آمـوزش بـراي             
 افغانستاتي و   ،کليه واجدين تحصيل  

 کـامـال     عراقي و سـايـر مـهـاجـريـن            
 يــک   در يــک کــالم،     .  تــامــيــن گــردد   

آموزش و پـرورش سـکـوالر، شـاد و            

تبعيض حق کـودکـان       بدون   انساني و 
 .  برقرار شودو مردم است و بايد

اين خواست ها و خـواسـت هـاي          
متعدد مـعـلـمـان بـايـد بـه خـواسـت                 
مشترک همه مـردم، خـانـواده هـا و              
مــعــلــمــان و دانشــجــويــان و دانــش           

. آموزان در سراسر کشور تبديل شود     
سال تحصيلي جديد را به سال اتحـاد       
و همبستگي هـرچـه بـيـشـتـر مـيـان                
مــعــلــمــان و خــانــواده هــاي دانــش             
آموزان، به سال دور هم جمع شـدن و           
متشکل شـدن و گسـتـرش مـبـارزه              

 . براي اين خواستها تبديل کنيم
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ١٣٩٤  شهريور ٣٠ 

 ٢٠١٥  سپتامبر ٢١  

 ... بمناسبت شروع سال        

 

 زندگي شاد، ايمن و خالق 
 ! حق مسلم کودکان است
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همـچـنـيـن نـبـود کـادر مـجـرب در                  
بيمارستان سقز بـه خـطـاي پـزشـکـي             

 .گردد ختم مي
 

 آباد آزادي دانا لنج 
ــج          ٢٦  ــريــور دانــا لــن آبــاد    شــه

 اقـتـصـاد کشـاورزي          دانشجوي رشته 
 نــور مــريــوان و از             دانشــگــاه پــيــام   

هاي جنبش دانشجويي از زنـدان      چهره
   وي از پنجم بـهـمـن       .به خانه بازگشت  

هــاي حــکــومــت       در زنــدان    ٩٢ مــاه   
اسالمي ايران محبوس بوده و اواخـر        

 ضربـه شـالق در       ٥٠ همان سال حکم  
 .مورد ايشان اجراء گرديد

کميته کردستان حزب کمونيسـت   
کارگري آزادي دانا لنج آباد را به او و         
بخانواده اش و دانشجويان دانشـگـاه        

. پيام نور صميمانه تبريک مـيـگـويـد         
دستگيري دانشجويان بدليل دفاع از      
آزادي بيان و عقيده توسط نهاد هـاي        
امنيتي و نظامي جمهوري اسـالمـي      

 ! محکوم است
 

نبود کادر مجرب در بيمارستان سقز      
 .گردد به خطاي پزشکي ختم مي

زني حامله پس از احسـاس درد         
به يک کارشناس مـامـايـي مـراجـعـه            

کند و اين پزشک به دليل مصرف         مي
هاي سقط جنين توسـط مـادر،        قرص

بـه طــور    ( مـجـبـور بـه عـمـل بـيـمـار               
شــود کــه اقــدام         مــي)  غــيــرقــانــونــي 

صورت گرفته، سـوراخ شـدن رحـم و             
 .بيمار را درپي دارد روده

 
 دستگيري پنچ تن از دانشجويان   

شـــهـــرونـــد ( مــهـــربـــان کشـــاورز    
، ســيــامــک مــالمــحــمــدي      ) مــريــوان

، حسين جندقيـان،  ) شهروند مهاباد( 
پـور، سـپـهـرداد          کـريـم  )  ديدار( کيانا  

هـا     صاحبان، اسامي ديگر بازداشتي   
تهران و کرج هستند که دليل اصـلـي          
بازداشت آنان و انتقال به زنـدان اويـن         

 .  شود همچنان نامعلوم گزارش مي
 

قتل جوان بيست ساله    
توسط نيروهاي نظامي     " اسماعيل "

 ! جمهوري اسالمي در مريوان    
نيروهـاي انـتـظـامـي        شهريور ٢٨ 

" اسـمـاعـيـل    " حكومت اسالمي ايران    
مـرزي تـوتـمـان مـورد             را در منطـقـه    
در اثـر        قرار دادند كـه          اصابت گلوله 

 جـان خـود را از               نـامـبـرده     اين حمله 
و به  چوپان بوده    اسماعيل .دست داد

"    نـقـطـه صـفـر مـرزي          " دليل عبور از    
ــوــلــه         پــاســگــاه       مــورد اصــابــت گــل

 .است قرار گرفته" بناوچ قره"

کميته کردستان حزب کمونيسـت   
کارگري قتل اسماعيل بيسـت سـالـه          
کارگر زحمتکش را بخانواده و مـردم        

تسليت ميگـويـد و      "  اسکل" روستاي  
مردم شهر و روستاهاي مريوان را بـه         
اعــتــراض بــه قــتــل اســمــاعــيــل فــرا          

در شــهـر و روسـتـاهــاي          .  مـيـخـوانــد   
کردستان حضـور نـيـروهـاي مسـلـح             
موجبات نا امني جاني مردم خواهد      

ميليتاريزم شهـر و روسـتـاهـاي          .  شد
 !کردستان محکوم است

 
 اعدام  

رئـوف  شهـريـور مـتـاسـفـانـه            ٢٥ 
حسني در سن سي و پـنـچ سـالـگـي               
توسط نيروهاي زندان سننـدج اعـدام        

 . شد
 

 ميليارد دالر قاچاق ورودي     ٣ 
ميـلـيـارد دالر طـال از           ٣ ساالنه  

مـرزهــاي آبــي و خــاکــي ايــران وارد            
شود که به گفته قائم مـقـام وزيـر             مي

صنعت، معدن و تجارت، تبعـات آن        
 .گـردد    بـه تـجـارت رسـمـي بـاز مـي               

ــقــل از                ــه ن مــجــتــبــي خســروتــاج ب
ريزآمارهاي ستاد مبـارزه بـا کـاالي          
قاچاق از ورود ساالنه چهـارده و نـيـم          
ميليارد دالر کاالي قاچاق بـه کشـور      

 ٣  در اين آمارها، طـال بـا            .خبر داد 
 ٢.٧ مــيــلــيــارد دالر، پــوشــاک بــا             

 ٢  ميليارد دالر و وسايل خانـگـي بـا       
ميليارد دالر بيشـتـريـن سـهـم را در             

 سيگـار،  .ترانزيت کاالي قاچاق دارند  
رايانه، لوازم آرايشي، گوشي و لـوازم        
يــدکــي از ديــگــر کــاالهــاي قــاچــاغ           
هستند که واردات آنـان بـه چـنـديـن               

سـود حـقـوق      .  رسـد   ميليارد دالر مي  
يــکــي از داليــل     )  تــعـرفــه ( گـمــرکـي     

قاچاق است به نحوي که هزينه قاچاق  
واردات  کاال در مقابل سود بازرگاني   

 ١٥  تـا      ١٠ اين نوع کاالها در حدود   
 . درصد است

ــدهــاي قــاچــاق در              ــان در راس ب
. مزرها، سپا پاسداران قرار گرفته اند    

اين نيروي مـيـلـيـشـيـاي اقـتـصـاد و                
اختاپوس مالي در نـظـام جـمـهـوري             
اسالمي با حـمـايـتـهـاي خـامـنـه اي               
جنايتـکـار در بـه تـبـاهـي کشـانـدن                 
زنــدگــي مــردم در ايــران، بــيــکــاري           
ميليوني و مرگ هزاران کارگر کولبـر    

 .     محسوب ميشودمتهم اصلي
   

 گزارش از مراسم در    
شهر سليمانيه در گراميداشت   

 !   شاهرخ زماني  

 ٢٠  برابر بـا    ١٣٩٤  شهريور ٢٩ 
 ٤:٤٥ مقارن ساعت   ٢٠١٥ سپتامبر

عصـر مــراسـم گــرامـيــداشــت عــزيــز          
جانباخته شاهرخ زماني و همچـنـيـن        
تجليل از فعالين و كـارگـران زنـدانـي          
در ايران، محمود صـالـحـي، بـهـنـام             
ابراهيم زاده، عـلـي نـجـاتـي مـقـابـل               
پارك عمومي شهر سليمانيـه بـرگـزار        

در اين مراسم، اسـتـاد حسـيـن،          .  شد
بيانيه سنديكاي مسـتـقـل كـارگـران           
ساختماني كردستان در حـمـايـت از            
كارگران ايران را قرائت كرد و مسئول     
مرگ شـاهـرخ زمـانـي را جـمـهـوري               

ــاد      .  اســالمــي دانســت     ســپــس اســت
مهدي، بيانيه فدراسـيـون شـوراهـا و          
سنديكاهاي عراق را به زبـان عـربـي           

در بخشي از اين بـيـانـيـه     .  قرائت كرد 
مــرگ شـاهــرخ بــاعــث      : " امـده اسـت    

توقف مبارزه طبقاتي كارگران ايـران       
نخواهد شد، مـا در كـنـار كـارگـران              
ايران هستيم  و قتل شـاهـرخ زمـانـي        
توسط حكومت ايران مـحـكـوم شـده          

در ادامه برنامه رفيق محـمـد       ".  است
عبداله قادر بيانيه حزب كمـونـيـسـت       

در اين بيانيه .  كارگري عراق را خواند 
ضمن محكـوم كـردن قـتـل شـاهـرخ              
زماني، از او بعنوان رهبر پـيـشـرو و            
سازمانده طبقه كارگر ايران ياد شـده         
است، در بخشي ديگر از برنامه علي   
محمد امين، روزنامه نگار، تـرجـمـه        
كــردي، نــامــه شــاهــرخ از زنــدان بــه            

در .  دخترش را براي حاضرين خـوانـد      
بخش پاياني برنـامـه و مـيـكـروفـون             
آزاد، علي زيدوني يكـي از كـارگـران         
مهاجر ايراني، به زبان فارسي  ضمـن   
تجليل از شاهرخ زمانـي و كـارگـران           

مســئــول : " زنــدانــي در ايــران گــفــت        
مســتــقــيــم مــرگ شــاهــرخ زمــانــي،         

اگــرچــه  .  حــكــومــت ايــران هســت          
جمهوري اسالمي توانسته شاهـرخ و       
شاهرخها را در زندانهاي خود از بيـن        
ببرد ولـي كـارگـران ايـران راه وي را                
ادامه خواهند داد و بدنبال مطالبات      

گفتـنـي   .  كارگري خويش خواهند بود   
است در البالي مراسم، شـعـارهـايـي          

شاهرخ معلم ماست، نه بـه    : " همچون
، "  إعدام، مرگ بر جمهوري اسالمـي     

. از ســوي حــاضــريــن ســر داده شــد            
 . پايان يافت٥:٣٠ مراسم در ساعت،

 )از علي زيدونيگزارش )
 

 مراسم گراميداشت در   
 ! زندان رجائي شهر کرج    

 شـهـريـور مـاه          ٢٣ دوشنبه شب    
مراسمي در گراميداشت ياد و خاطره 

 زنـدان    ١٢ شاهرخ زماني در سـالـن          
 در ايـن      .رجايي شهر کرج برگزار شـد  

مراسم گراميداشت ابتدا با يک دقيقه  
ــام                  ــنـ ــام آزادي و بـ ــنـ ــوت بـ ــکـ سـ
جانباختگان زنـدانـي و نـام شـاهـرخ              
زماني با مـديـريـت بـاغـانـي مـعـلـم                

سپس محمد سيـف  .  زنداني آغاز شد  
زاده و سعيد ماسوري، خالدحردانـي،      
و سعيـد رضـايـي در وصـف تـاريـخ                
مبارزه با استبداد صحبت کـردنـد و          
مــيــثــاق يــزدان نــژاد هــم خــاطــرات           

 . شاهرخ را در دل زندانيان زنـده کـرد     
زنيار مرادي تـرانـه کـردي و صـالـح               
کهن دل و حسني نيز تـرانـه اي آذري            

در خاتمه شعر معروف مرغ     .  سرودند
سحر به ياد تمامي جانـبـاخـتـگـان و            
ــمــامــي            شــاهــرخ زمــانــي تــوســط ت

 يـاد شـاهـرخ        .زندانـيـان سـروده شـد        
زماني و تمامي جانباختگاه گـرامـي       

 .و زنده است
 

 سال زندان براي   ٩ حكم  
 ! محمود صالحي   

شهريور مـحـمـود صـالـحـي          ٢٥  
براي دريافت حـكـم خـود بـه دادگـاه               
سنندج مراجعه كرد و دفـتـر دادگـاه            
شــفــاهــا بــه وي اعــالم كــرد كــه در               
مجموع به نه سال زندان محكوم شده       

اما از تسليم دادنـامـه بـه وي           .  است
اين حـكـم در حـالـي         . خود داري كرد    

صادر ميشود كه محمـود صـالـحـي          
در دادگاه از كليه فعاليت هـاي خـود          
در بـاره دفـاع از حـقـوق كـارگـران و                  
زحمتكشان و پي گيري ايجاد تشكل      
هاي مستقـل كـارگـري بـه دفـاع بـر                
خاسته و آنها را حق همه كـارگـران و            
فعـاالن كـارگـري دانسـتـه بـود و بـا                  
اســتـــنـــاد بـــه قــوانـــيـــن مـــوجـــود            

اتــهــامــي بــر او وارد نــبــود و             هــيــچ
هيچگونه مدرك و مستنـداتـي بـراي         
اتهامات ديگر او در دادگاه مو جـود        

 شهريور خبـري مـبـنـي بـر          ٢٦ . نبود
 سال زندان بـه رسـول بـداقـي             ٣ حکم  

رسـول  .  معلم زنداني نيز دريافت شـد      
 سال زندان مـحـکـوم       ٦ بداقي قبال به    

شده بود اتـمـام دوران زنـدانـيـش در               

در حالي که همه .   مرداد بود٦ تاريخ  
منتظر آزادي رسول بداقي بودند رژيم    
جنايتکـار و هـار اسـالمـي بـرايـش                

اين بـار وي      .  پرونده اي جديد باز کرد  
  . سال زندان محکوم کرده اند     ٣ را به   

در مـقـابـل ايـن تـوحـش و بـربـريـت                   
جنايتکاران و دزدان تنها مبارزه بـي        

. امان پاسخ مـحـکـمـي خـواهـد بـود             
 .زنداني سياسي آزاد بايد گردد

 
 محمد جراحي    

خواها ن پي گيري علت مرگ    
 !شاهرخ زماني شد  

محمد جراحي زنداني سياسـي و       
هم پرونده شاهرخ زماني كه بـه پـنـج            
سال و شش ماه زندان محكوم شده و       
هم اكنون دوران محكوميت خـود را       
در زنــدان تــبــريــز ســپــري مــيــكــنــد،          
خواهان پي گيري پرونده فوت شاهرخ      

 اوكـه در يـك         . زماني در زندان شـد     
تماس تلفني اززندان تبريـز صـحـبـت         
ميكرد و با بغض در گلو نميتوانست     
كلمات را به خوبـي ادا كـنـد اظـهـار               
داشــت كــه مــرگ شــاهــرخ زمــانــي            
نميتواند به صورت عادي باشـد و از       
تمام مجامع بين المللي خواسـت كـه      
با پي گيري پرونده فوت او در زنـدان           
حقيقت را رو شن كنند تا از به و جود 
آمدن چنين فجـايـعـي كـه بـارهـا در               
زندان هاي ايران اتـفـاق افـتـاده جـلـو              

اوضمن تشكر از همه دو     .  گيري شود 
ســتــانــي كــه در تشــيــيــع جــنــازه و              
خاكسپاري شاهرخ زمـانـي شـر كـت           
كرده بودنـد بـا تـالـم بسـيـار اظـهـار                  
داشت كه نابـاورانـه ايـن خـبـر را در                
زندان شنيده است و ضمن تسليت بـه        
خـانـوده شـاهـرخ زمـانـي و يـاران و                  
دوستان او تاكيد كرد كه اين ضايـعـه         
جــبــران نــاپــذيــر نــمــيــتــوانــد فــعــاالن        
كارگري و طبقه كارگر را از خـواسـتـه         
هـاي خـود بـاز دارد و او ويـارانــش                 
همچنان پي گير خواسته هاي به حـق     

 .كارگري خواهند بود
 *** 

 ...مجموعه اخبار       : نگاه هفته  ا 
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گرانبها ترين فعالـيـتـهـاي سـيـاسـي،            
اجتماعي، نظامي و تشکـيـالتـي در         
حکا و کومه له سپري کـرده ام، الزم          
ديدم ايـنـبـار نـيـز در رد ادعـاهـاي                  
ابراهيم عليزاده که بنا بـه مصـلـحـت           
انديشي روز در پيشگاه ناسيوناليسـم   
کرد بارها اين تاريخ درخشان و رونـد       
آن را به حراج گذاشته است، به گوشـه        
هاي بسيار کوچکي از حقايق بزرگتـر      

 . آن دوران اشاره کنم
دفاع از يـکـدهـه تـالش صـدهـا              
کمونيست در حکا و کومه له، دفـاع        
از تاريخ جنبش چپ و کمونيسـتـي و        
دســتــاورهــاي آن، و دفــاع از ثــمــره             
جانفشاني آناني است کـه امـروز در           
قيد حيات نيستند اما سهم بسـزايـي        
در خلق آن دوره تـاريـخـي مـعـيـن را                

پاسخ دادن به اين تحريـفـات   . داشتند
وظيفه کساني است که خود را سهيـم       
در آن تاريخ ميدانند و آندوره گرانبهـا    
را بخشي از تاريخ زندگي سياسي پـر        

در .  افتخار خود محسوب ميـکـنـنـد       
همين رابطه و طي چند بخش مـجـزا          
به آنچه که در تاريـخ نـزديـک بـه يـک                
دهه مورد تحريف از سـوي ابـراهـيـم            
عليزاده قرار گرفته است اشاره خواهم   

 .کرد
 ...........  

 جدايي يا انشعاب؟   
ابتدا ايـن را تـوضـيـح دهـم کـه                 
ابـراهــيـم عــلـيــزاده در صــحــبـتــهــاي           
اخيرش مدام از واژه انشعاب استفاده   

مصاحبه کننده نيز به همين    .  ميکند
ترتـيـب بـارهـا از واژه انشـعـاب در                 

جـدايـي   .  سئوالهايش استفاده ميکند 
و انشعاب چه در مـحـتـوا و چـه در                 
تعريف ظاهري در ادبيات سياسي دو 

. مقوله متفاوت از يکديگر هسـتـنـد      
انشعاب کردن بخشي از يک حزب يـا        
يک سازمان سياسي يعني اينـکـه آن         
جمعي که انشـعـاب کـرده اسـت، در             
اصــول پــايــه اي، ســيــاســت، افــق و            
پراتيک، اختالفي با آن سازمانـي کـه         
ازش بيرون آمده اند ندارند بلکه فقـط    
بــخــاطــر يــک ســري اخــتــالفــات                 
تشکيالتي و برخي موارد حاشيه اي       
و کدورتهاي شخصي که بخاطر آنـهـا        
سر سازگاري با همديگر نداشته انـد،       
مي روند حزب يا سازمان ديگـري را       
با همان نام بعنوان ميراث دار حـزب         

نــظــيــر .  قــبــلــي تشــکــيــل مــيــدهــنــد     
انشعاب حزب کومه لـه مـهـتـدي يـا            

. سازمان زحمتـکـشـان از کـومـه لـه             
انشعاب يعني شعبه ديـگـري زدن و           

هر گاه اختالفات و خورده حسابـهـاي        
حاشيه اي تسويه شود امکان ملـحـق     
شدن بهمديگر وجود دارد و مـجـددا          

. ميتوانند زير يک چتـر جـمـع شـونـد            
براي مثال پـروسـه اي کـه بـارهـا در                
مورد تمام طيفهاي موسوم به کـومـه        
له شنيده ايـم کـه قصـد يـکـي شـدن                 

يا در مـورد هـر دو           .  مجدد را دارند 
حزب دمکرات نيز اين مسئله صادق   

 .است
اما جدايي يا جدا شـدن بـه ايـن             
معنا است که بخـشـي از افـراد يـک               
حزب يا سازمان، در پـايـه اي تـريـن              
سطوح سياسي، برنامـه اي، نـظـري،          
افق و چشم انداز فعاليتها، خود را بـا     

در .  بخش ديگر آن همسو نمي بـيـنـد        
نتيجه با انتخاب اسم  متفـاوتـي، بـا        
افق، برنامه و سـيـاسـتـهـاي جـديـدي             
حزب ديگري ميسازند و به فعـالـيـت         

. متفـاوت تـري مشـغـول مـيـشـونـد              
همان ايام و بدليل همين اخـتـالفـات          
پايه اي، ما از واژه جدا شدن استفـاده    

يـعـنـي انـجـام فـعـالـيـتـهـاي                .  کرديـم 
متفـاوت تـر از قـبـل کـه از جـنـس                    

توضيح اين نکته سـاده  . ديگري است 
از آن رو اهميت داشت که بگويم واژه        
هاي جدايي و انشعاب هر يک وزن و          
بار متفاوتي را مـعـنـي مـيـدهـنـد و              
حککا از حکـا جـدا شـد نـه ايـنـکـه                  

 .انشعاب کرده باشد
 

 کومه له قبل از تشکيل حکا
کومه له قبل از تشـکـيـل حـزب           
کمونيـسـت ايـران عـلـيـرغـم نـگـرش                
پوپوليستي و مائويسـتـي حـاکـم بـر            
اين سـازمـان و عـلـيـرغـم نـداشـتـن                  
برنامه و افق روشن اما بدليل اتـخـاذ         
مواضع قاطع در مبارزه عـلـيـه رژيـم        
اسالمي در ميان مردم مـحـبـوبـيـت           

اين محبوبيت قبـل از هـر       .  پيدا کرد 
چيز به بافت و بـدنـه ايـن سـازمـان و             
شرايط و موقعيت انـقـالبـي در سـال           

بــافــت و بــدنــه      .   مــربــوط اســت     ٥٧ 
اجتماعي کومه له را جوانان چـپ در        

. شهرهاي کردستان تشکيل ميدادنـد    
قبل از ابراز وجود علني کومه له اين       
بدنه اجتماعي در ابعاد گسـتـرده اي           
در شهرهـاي کـردسـتـان و در مـيـان                
طيفها، محافل و گروهاي مـخـتـلـف         
از جمله، روشنفکران، دانش آمـوزان،      
دانشــجــويــان، مــعــلــمــان و بــخــشــا          
کارگراني که به مسـايـل سـيـاسـي و             

اين . چپ گرايش داشتند وجود داشت
طيف وسيع چپ اجتماعي بـه هـمـراه         

بخش وسيع و گسترده اي از مردم، با     
جرياني همراه شـدنـد کـه قـاطـعـيـت               
سازش ناپذيري در مقابل سياستهاي     
سرکوبگرانـه جـمـهـوري اسـالمـي از             

از آنجا که نـيـروي      .  خود نشان ميداد  
ديگري بـا ادعـاي چـپ در جـامـعـه                
کردستان وجود نداشت و فقـط حـزب         
دمکرات کردستان ايران بعنوان حزب 
ناسيوناليست کرد از يـک پـيـشـيـنـه              
قديمي برخوردار بود، بـعـد از اعـالم           
فعاليت علني کومه له در اواخر سـال      

 و اينکه تني چند از شخصيتهاي ٥٧ 
اين سازمان براي طيفهاي اجتمـاعـي      
چپ و راديکال در کردستان شنـاخـتـه      
شده بودند، عمدتا فعاليتهاي خود را      

بـدون تـوضـيـح پـايـه           .  به آن گره زدند   
هاي اين چپ اجتـمـاعـي، کـومـه لـه              
بطور مستقل و بـا هـمـان تـعـداد از                
افراد اوليه و با آن بي بضاعتي نظري        
و تئوريک و هـمـچـنـيـن عـدم وجـود                 

 ، قـادر بـه         ٥٧ فضاي انقالبي سـال       
 .  ايفاي نقشي در جامعه نمي بود

اغلب کسانيکه بعـدهـا بـعـنـوان          
عضو و هوادار کـومـه لـه شـنـاخـتـه                
شدند، قبل از انـقـالب در روسـتـاهـا           

يادم هست که يـکـي از       .  معلم بودند 
روشهاي اين دست از معلمان  بخاطر 
جذب و جلب دهقانان و همرنگ شدن   
با روستائيان اين بود که حتي هـفـتـه         

. ها لباسهايشـان را نـمـي شـسـتـنـد              
نگرش دهقاني و پوپوليسم حاکـم بـر         
کومه له و فقر نظـري و تـئـوريـک در              
اين جريان يـکـي از وجـه مشـخـصـه               

نگـرش دهـقـانـي،       .  هاي کومه له بود 
توام با عدم رعايت امور بهداشتـي و      
ــه                 ــان ب ــان ــنــکــه دهــق ــوجــيــه اي ــا ت ب
حــرفـــهــايشـــان گـــوش دهـــنــد، از             
مشخـصـات بـارز اعضـاي مـخـفـي              
کومه له در روستاهـايـي بـود کـه بـه             

گفتن از . شغل معلمي مشغول بودند 
جوانب مختلف روش، سبک و نگرش     
آن دوران در کومه له قطعا نـيـازمـنـد          
ساعتها گفتن و نوشتن اسـت کـه از            

 .حوصله اين مجموعه خارج است
بهر رو تا قبل از تشـکـيـل حـزب        
کــمــونــيــســت ايــران، کــومــه لــه در             
مـوقـعــيـتــي نــبـود کــه بــخـواهــد بــه              
تشــکــيــل حــزب کــمــونــيــســت ايــران        

مــبــارزه مســلــحــانــه بــا      .  بــيــنــديشــد
اقتباس از سـنـت و روش جـريـانـات              
ناسيونالـيـسـم کـرد بـويـژه اتـحـاديـه                
ميهني کردسـتـان عـراق نـيـز يـکـي               
ديگر از وجه مشخصه هاي کومه لـه        

در رابطه با .  قبل از تشکيل حکا بود    
نقش کومه له در جريـان رويـدادهـاي          

 ، در     ٥٧ کردستان در بعـد از قـيـام            

تاريخ يکدوره مـخـتـصـري از         "کتاب  
بـطـور   "  فعاليت سياسي در کردسـتـان   

مفصل نوشته ام و اينـجـا نـيـازي بـه            
عــالقـمــنـدان بــه     .  تـکــرار آن نـيــسـت       

را بـه لـيـنـک       "  تاريخ يکدوره " مطالعه  
 .زير رجوع ميدهم
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 کومه له در جريان     
 پروسه تشکيل حکا   

ارتباط و نزديکـي کـومـه لـه بـا              
اتحاد مبارزان کمونيست در فضـاي        
انقالبي جامعه ايران نه تنها مسـئلـه         
تشکيل حزب کمونيست ايـران را بـه          
موضوع و مشغله کومـه لـه تـبـديـل             
کرد بلکه دگرگوني بـنـيـادي تـري از            
ــد                 ــق ــک، ن ــوري ــئ ــاســي، ت ــي ــظــر س ن
ديدگاههاي بـي ربـط بـه اوضـاع آن               

ــهــا                ــيــمــه  "  دوران کــه يــکــي از آن ن
خـوانـدن   "  مستعمره و نـيـمـه فـئـودال          

جامعه ايران بود، بسرعت بي اعتبار      
از مهمترين جنبه هـاي هـمـوار        . کرد

کـردن مسـيـر بــراي تشـکـيـل حــزب               
کمونيست ايران که ابراهيم عـلـيـزاده          
به آن اشاره اي نميکند، پيش نـويـس          
برنامه حزب کمونيست اسـت کـه بـر           
ــارزان              ــحــاد مــب ــامــه ات ــرن اســاس ب
کمونيست و بوسيله منصور حکـمـت      

عـالوه بـر پـيـش نـويـس             .  نوشته شـد  
برنامه حزب، پيش نويس اساسنـامـه       
حزب نيز بوسيله مـنـصـور حـکـمـت             

ــه شــد     ــوشــت ــم           .  ن ــامــه و ه ــرن هــم ب
اساسنامه در کنگره مـوسـس حـزب          

. کمونيست ايران به تصـويـب رسـيـد          
تشکيل سمينـار مـقـدمـاتـي تـدارک            

معروف "  کنفرانس شمال " حزب که به    
است اساسا براي رفع موانع بر سر راه     
تشکيل حزب برگزار شد که  يکي از         
بحثهاي مهم اين سمينار يعنـي نـقـد        

تزهاي نقد تئوري .  بود" تئوري پيوند" 
پيوند را هم منصور حکمـت در ايـن           

تـوضـيـح دهـنـده        .  کنفرانس ارائه داد  
اين تزها در کنفرانس شمال نيز حميد 

 . تقوايي بود
متن تزهاي منصـور حـکـمـت و           
سخنراني حميد تقوايي در تـوضـيـح          

بسوي سـوسـيـالـيـسـم        " آنها در نشريه    
، ارگان تئوريـک سـيـاسـي اتـحـاد             " ٦ 

 مرداد ٢٠ مبارزان کمونيست بتاريخ 
 روز قبـل از    ٢٠  يعني حدودا ١٣٦٢ 

اعالم تشکيل حزب کمونيست ايـران      
بــوســيلــه انــتــشــارات کــومــه لــه در            

به لـحـاظ نـظـري       . کردستان چاپ شد 
جنبش دهـقـانـي پـس از           "هم، مقاله  

" حل امپرياليـسـتـي مسـئلـه ارضـي           

نوشته تئوريک و ماندگار مـنـصـور         و
اسطـوره بـورژوازي     " حکمت با عنوان    

نقش مـهـم و تـعـيـن             " ملي و مترقي  
کننده اي در کنار زدن ديدگـاه يـک و            
هــمــان خــط نــيــمــه فــئــودال نــيــمــه             

. مستعمره در درون کومه لـه داشـت          
نکاتي را که تـيـتـر وار و مـخـتـصـر                  
اشاره کردم تنها بـخـش کـوچـکـي از             
نقش اتحـاد مـبـارزان کـمـونـيـسـت،              
منصور حکمـت و ديـگـر کـادرهـاي             
رهبري اين سازمان بر وضعيت کومه  
له براي برون رفـت از بـي بضـاعـتـي               
نظري و تئوريک اين سازمان در جهت 
قدم گذاشتن در مسير تشکيل حـزب       

 . کمونيست ايران بود
بعد از پيوستن کومه له بـعـنـوان        
يکي از سازمانهاي تشکـيـل دهـنـده         
حزب کمونيست ايران، نقد پوپوليسـم    
و نقد نگرش دهقاني و روي آوري اش       
به مارکسيسم انقالبي، افـق روشـنـي         

بعد از  .  در مقابل کومه له ترسيم شد    
تشکيل حزب کـمـونـيـسـت ايـران در             

  است کـه کـومـه لـه بـا              ٦٢ شهريور  
اتکا به مارکسيسم انقـالبـي، جـهـت          
گيري و افق سياسي روشـن وارد فـاز           
ديگري از فعاليت سياسي، نظامي و      

 . تشکيالتي ميشود
اين اسناد غير قابل انکار و غير       

 ابــراهــيــم   .قــابــل تــحــريــف هســتــنــد     
عليزاده اسـنـاد و تـاريـخـي را خـط                 
ميزند که بر بستر آن مهمتـريـن و بـا           
ابهت ترين حزب تاريخ جنبش چپ و        

. کمونيستي در ايران را پايه ريزي شد  
ــخ تشــکــيــل حــزب               ــاري خــط زدن ت
کمونيست ايران و خـط زدن زمـيـنـه             
هاي شکل گيري آن از سوي ابـراهـيـم          
علـيـزاده نـاشـي از فـرامـوش کـاري                
ايشان نيست بلکه تالشي آگاهـانـه و         
بخاطر مصلحت انديشـي شـرايـط و          
موقعيت امروز سازمان متبوع او در  
شکافهاي منطـقـه اي، نـزديـکـي بـا              

. دوستان ديروز و حاميان امروز است 
ايشان بجاي ارائه روايت ژورناليستي     
و جعلي از تشـکـيـل حـکـا و بـجـاي                
ساعتها توضيح شفاهي غير واقـعـي       
در مورد اين تاريخ، ميتوانـد اسـنـاد         
آنرا که در آرشيو حکا مـوجـود اسـت          
روي ســايــتــهــاي حــکــا و کــومــه لــه            
بگذارد تا در دسترس عالقـمـنـدان و          
نسل جديـدي کـه در صـفـوف حـزب               
کمونيست مشـتـاق دسـت يـابـي بـه              
حقايق آن دوره معيـن هسـتـنـد قـرار             

بايد براي هر جستجوگري کـه     .  بگيرد
عالقمنـد بـه اطـالع يـافـتـن از ايـن                  
تاريخ  را دارد، اين سـئـوال اسـاسـي              

 ... بازخواني تاريخ جدايي         

 ٥  صفحه 
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مطرح باشد که چرا ابراهيم عـلـيـزاده          
از در دسترس قرار دادن اسناد تاريـخ       

 .تشکيل حکا پرهيز ميکند؟
 

 تاريخ درخشاني    
 !که سانسور ميشود  

اعتبار، اتـوريـتـه و نـفـوذي کـه               
کومه له در طول فعاليت خود بعد از        
تشکيل حکا کسب کرده بـود نـاشـي          
از خط و سياست روشن کمونيستـي،       
نقد نگرش پوپوليستي و مائوئيستي     
آن و بعـدا نـقـد و حـاشـيـه اي کـردن                   
روشهاي به ارث بـرده شـده از سـنـت              
مبارزاتي ناسيوناليسم کرد مـمـکـن         

اين خط، هم از نـظـر سـيـاسـي،          .  شد
تشکـيـالتـي و پـراتـيـکـي بـر حـزب                  
کمونيست ايران و هـم بـر کـومـه لـه                

حزب کمونيسـت ايـران در       .  ناظر بود 
 تشکيل شـد  و        ١٣٦٢ شهريور سال  

تا زمان جدايي حککا از حکا يعـنـي       
 سال، کومـه لـه     ۸  بمدت ۱۳۶۹ سال  

را در موقعيت برجسته اي قـرار داد           
که از اعتبار و اتوريته بسـيـاربـااليـي      
در ميان کارگران و مـردم شـهـرهـاي            

بـرگـزاري   .  کردسـتـان بـرخـوردار بـود         
اولين مراسمهاي روز جهانـي کـارگـر         
در سنندج و بعدا در ديگر شـهـرهـاي          

 بـه    ٦٤  و     ٦٣ کردستان از سـالـهـاي       
بعد مهر تاثير خـط سـيـاسـي آنـدوره           

ايـن مـدت     .   کومه له را بر خود دارد    
زمان معين يعني تاريخ پـر افـتـخـار           
کومه له، يعني تاريخ درخشـانـي در         
تمامي عرصه هاي مختلف فعالـيـت      
سيـاسـي، اجـتـمـاعـي و هـمـچـنـيـن                  
فعاليـت کـومـه لـه در عـرصـه کـار                   

 . نظامي
عالوه بر مـبـارزه بـرعـلـيـه رژيـم              
اسالمي، آندوران کومه له با جـنـگـي        
تحميل شده از سوي حزب دمـکـرات        
کردستان ايران بر سـر آزاديـهـاي بـي             

دفـاع  .  قيد و شرط سياسي روبرو بود     
قاطع کومه له از منـافـع کـارگـران و            
مردم زحمتکش و دفـاع بـي قـيـد و               
شرط از آزادي بيان در برابر حدکا، به        
اعتبار و جايگاه کومه لـه در مـيـان            

آن دوران و در اواخــر          .  مــردم افــزود  
جنگ دمـکـرات عـلـيـه کـومـه لـه،                 
رهبري وقت کومه له با جهت گـيـري         
جنگ جنگ تا پـيـروزي در مـقـابـل              
موضع و اتخـاذ سـيـاسـت مـنـصـور              
حکمت مبني بر آتش بس يکطرفه با        

در نتيجـه اتـخـاذ       .  حدکا مغلوب شد  
اين سياست بود که حـزب دمـکـرات          
بعنوان نماينده بورژوازي کرد در ايـن        

 .جنگ شکست خورد و دو شقه شد

از سيـاسـت نـاظـر بـر فـعـالـيـت                 
نظامي گرفته تا ايجاد مدرسه حزبـي       
اکتبر، از سيـاسـت نـاظـر بـر خـط و                 
جهت برنامه هاي راديويي گرفتـه تـا          
مطالب، مقاالت ، اسناد و قطعنامه   
هاي کنگره ها و پلنومها، از بـولـتـن        
مباحث مربوط به شوروي و دولت در 
دوره هاي انقالبي گرفته تا اسـنـاد و           
مــقــاالت مــنــتــشــر شــده در نشــريــه          
کمونيست، از سياست سازمـانـدهـي       
در ميان کارگران گـرفـتـه تـا ايـجـاد                
مناسبات مدرن، سالم و سياسـي در        
ــا و در درون صــفــوف                 ــه ــاه اردوگ
نـيـروهــاي مسـلــح و بـاالخـره نـحــوه               
جدائي حککا از حکا که سالم ترين و 
مدرنترين متد و روش  بـرخـورد از              
جدايي در يک حـزب کـه تـازه تـريـن                
الگوي متمدنانه بود، همگـي نـاشـي         
از خط، جهت و سـيـاسـتـي بـود کـه                 
ابراهيم عليزاده کلمه اي در موردشان  
حرف نمي زند و بـطـور اخـتـيـاري و                
دلبخواهي دوست دارد آنـهـا را خـط           

 .بزند
مردم شهرهاي کـردسـتـان عـراق          
نيز با ديده احترام به کومـه لـه نـگـاه              

جـريـانـات چـپـي کـه در             .  مي کردند 
کردستان عراق نيمه مخفـي و نـيـمـه          
علني فعاليت مي کـردنـد و بـعـدهـا             
حزب کمونيـسـت کـارگـري عـراق را             
تشـکــيــل دادنــد، مـتــاثــر از نــقــش،           
جايگـاه و خـط سـيـاسـي، نـظـري و                  
تئوريک منصور حـکـمـت در جـهـت             
برون رفت از پراکـنـدگـي و رفـتـن بـه              
استقـبـال سـاخـتـن يـک حـزب جـدي                 
سياسي در عراق بودند که در مقـطـع         
جدايي حککا از حکا، همان منصور      
حکمت و کسانيکه همراه او از حـکـا         
جدا شدند و ابراهيم علـيـزاده آنـان را           

خطاب قرار مـيـدهـد، دو      " نا اميدان" 
حـــزب قـــوي و مـــطـــرح را بـــراي                 
پاسخگويي به تحوالت عظيم آنـدوره       

سمپاتي و گرايش فـعـالـيـن        .  ساختند
کمونيست و کـارگـران در کـردسـتـان            
عــراق بــه خــط مــنــصــور حــکــمــت،          
مربوط به دوران قـبـل از جـدايـي از               

اين نفوذ .  حزب کمونيست ايران است 
. و اعتبار يکشبه بدست نيامـده بـود      

اينهـا نـتـيـجـه کـوهـي از فـعـالـيـت                    
نظري، خط و افق سيـاسـي     -تئوريک  

روشــن، پــراتــيــک اجــتــمــاعــي و                 
فعاليتهاي نظامي در داخل و ارتباط  
از نــزديــک بــا شــخــصــيــتــهــاي ايــن            

ترجمـه نـوشـتـه هـاي          .  سازمانها بود 
منصور حکمت به زبانهاي عـربـي و          

کردي در دوران خفقان و ديکـتـاتـوري     
رژيم بعث صـدام حسـيـن بـوفـور در               
ميان جريانات چپ و فعالين کارگري      
عرب زبان دست بدست ميگشت کـه       
بخش بسيار مهمي از دسـتـاوردهـاي       

 . عظيم در اين تاريخ معين است
خط، سياست، برنامه و دادن افق 
و دورنماي روشن کمونيستي منصور     
حکمت  و نقد همه جانبه ديدگاههاي     
بــي ربــط بــه جــنــبــش کــارگــري و                

 ۸ کمونيستي، جهت دهنده تـاريـخ            
سال اوليه فعاليت کومـه لـه بـعـد از              

کومه لـه بـا     .  تشکيل حکا بوده است   
جايگـاه و مـوقـعـيـتـي کـه قـبـل از                    
تشــکــيــل حــزب داشــت بــدون ايــن             
دستاوردها که بعد از تشکيـل حـزب         
ممکن شده بود و باالتر بـه آن اشـاره            
شد در بهترين حالت ميـتـوانسـت بـا           
کوله باري از پـوپـولـيـسـم و نـگـرش                 
دهقاني به مناسبات جـامـعـه ايـران           

 .جناح چپ ناسيوناليسم کرد باشد
آنچه که مختصر و تـيـتـر وار در          
ايـن بــخــش اشــاره شــد دســتــاورد و             
اندوختـه اي از تـجـارب مـبـارزاتـي               
موفق با بهره گيري از خط سـيـاسـي،       
نظري و تئوريک روشني بود که حـزب       
کمونيست ايـران و کـومـه لـه را بـه                  
مطرح ترين جريان چپ و راديکال در        

ــل کــرد          ــدي ــب ــه ت ــرخــالف  .  مــنــطــق ب
اظهارات بي پايه ابـراهـيـم عـلـيـزاده             

آنها دچار نـا امـيـدي شـده           " مبني بر   
، بـايـد گـفـت کـه  مـنـصـور                   " بودنـد 

حکمت بـعـنـوان مـعـمـار اصـلـي در                
ساختن حزب کمونيست ايران، بعد از 

، دو حزب  مطـرح و    " نا اميد شدنش" 
عظيم تر، حزب کمونيست کارگري و      
حزب کمونيـسـت کـارگـري عـراق را             
ــه                   ــاســخ ب ــوان دو حــزب در پ ــن ــع ب
ضرورتهاي بعـد از پـايـان جـهـان دو               

بـاقـي   "  امـيـدواران  . " قطبي را ساخت  
مــانــده در حــکــا و کــومــه لــه امــا                
زمينگير شدند و نه تنها توان ادامـه         
آن خط و جـهـت گـيـري پـيـشـيـن را                   
نداشتند بلکه طي هـر دوره اي و بـا              
انشعاب جريانات ناسيوناليست و بـر     
سر تصاحب نام کومه له که اعتبار و    
اتوريته اش  مديون آن تاريخ مـعـيـن           
بود، تا مرحله اسلحه کشـيـدن بـروي           

 . همديگر پيش رفتند
متاسفانه ابراهيم عليزاده پروسـه     
تشکيل حزب کمونيست و بعد از آن         
تا مقطع جدايي را نه تنـهـا تـحـريـف             
ميکند بلـکـه بـر مـهـمـتـريـن دوران                 
تاريخي و سرنوشت سـاز در حـيـات            
سياسي حکا و کومه له آگاهانه خـط        

کـادرهـا و اعضـاي        .  بطالن ميکشـد  

جديد در حزب کـمـونـيـسـت ايـران و               
کومه له محق هستند بدانند که حکا   
چگونه تشکيل شد و در کـوران ايـن            
هشت سال فـعـالـيـت بـي نـظـيـر چـه                  

 . گذشت؟
عـلـل جـدايـي         در قسمت دوم بـه     

 .حککا از حکا خواهيم پرداخت
 ادامه دارد

  ... بازخواني تاريخ جدايي         

ــزب               ــان و حـ ــت اردوغـ دولـ
اسالميـش بـايـد افشـا و مـنـزوي               

 شوند
بــيــانــيــه حــزب کــمــونــيــســت         

 کارگري ايران
دولت ترکيه تـهـاجـم نـظـامـي            
تمام عياري را عليه مردم منـاطـق        

. کردستان به جريان انداخـتـه اسـت        
بنا به گزارشهاي مختلف از اواخـر        
ماه ژوئيه که اين لشکرکشي تحت       

پ ک   " عنوان مقابله بـا تـروريسـم          
شروع شد  تاکنون صدها تن از       "  ک

مردم بيـگـنـاه بـه قـتـل رسـيـده و                   
در .  صدها هزار نفر آواره شـده انـد         

برخي شهرها مثل شهر جـزيـره در          
جنوب ترکيـه حـکـومـت نـظـامـي             
ــالت و                    ــده و در حــم ــرار ش ــرق ب
تعرضات نظاميان بـه مـردم طـي           
يک روز  بنـا بـه بـرخـي گـزارشـهـا                 

 نفر غير نظامي از جملـه  ٣٠ حدود  
چند کودک  در ايـن شـهـر کشـتـه                 

ايــن جــنــگ بــه مــنــاطــق         .  شــدنــد
کردستان ترکـيـه مـحـدود نشـده و             
ارتش ترکيه در مناطق کـردنشـيـن        
سوريه و عراق نيز هرروز بمباران و    
گلوله باران پايگاههاي اپوزيسيـون     

بنا به اعـالم    .  کرد را ادامه ميدهد   
رســمــي دولــت تــرکــيــه عــمــلــيــات        
نظامي ارتش ترکيه در خاک عـراق     
با توافق و حمايت مسعود بارزاني      

و ايـن خـود اوج         .  انجـام مـيـشـود      
تعفن ناسيوناليسم کرد را بـر مـال          
ميکند که بخاطـر مـنـافـع حـقـيـر              
فرقـه اي و ديـپـلـمـاتـيـک خـويـش                  
حاضـر اسـت بـر جـنـايـات ارتـش                
ترکيه عليه مـردم مـنـطـقـه تـحـت              
حاکميت خود چشم بپوشد و حـتـي        

 . از آن حمايت کند
بر متن فضاي جنگي موجود،   
دولت اردوغان و دستجات متعلـق      

ــه حــزب اســالمــي           ــت و    " ب عــدال
بشدت بر تبليغات و فضـا    "  توسعه

سازي ناسيوناليستي و شوينيستي 
و تـعـصـبـات عـقـب           "  خون ترک " و  

مانده ترکي ميکـوبـنـد، بـانـدهـاي           
سياه بـا پـرچـم و نـمـاد عـثـمـانـي                   
بشدت فعال شده انـد و هـرجـا کـه              
مردم کرد زبان را گـيـربـيـاورنـد بـه             

هفته گـذشـتـه      .  آنها حمله ميکنند  
چندين مورد حمله به کارگران کـرد       
و فروشگاههايي کـه صـاحـبـانـش           
کرد زبان بودند جلوي چشم پـلـيـس         

در سايه اين فضاي    .  صورت گرفت 
نـاسـيــونـالـيــسـتـي و فـاشــيـسـتــي              
مخالفت با اردوغان و حکـومـتـش       

. عـــمـــال مـــمـــنـــوع شـــده اســـت          
گزارشهايي مبني بر بستن بـرخـي         
روزنامه هاي منتقد منتـشـر شـده         

 .  است
روشن است که اين جنگ و جو 
ناسيوناليستي که حزب عـدالـت و        
توسـعـه و اردوغـان بـه آن خـزيـده                 
است، نه فقط عليه مردم کرد زبـان     
بلکه عليه هرگونه آزاديـخـواهـي و         
ــه                ــي ــفــت و عــل ــتــقــاد و مــخــال ان
تشکلهاي مستقل در سراسر ترکيه  

ــزب           .  اســت ــان و ح ــت اردوغ دول
اسالميش در تالش است با اشغال      
ســنــگــر نــاســيــونــالــيــســم تــرک در        
انتخابات بعدي که قـرار اسـت اول         
نوامبر برگزار شود آراي بيشتري را  
از جبهه ناسيوناليستـهـا بـه سـوي           
خـود جـلـب کـنـد، بـه آراي حـزب                  

لطمـه بـزنـد و        "  دموکراتيک خلقها" 
مانع حضور آنها در پارلمان شـود،       
فضاي مـخـالـفـت و اعـتـراض را               
عقب براند و زمينه را براي افزايش 

.  اختيارات اردوغـان فـراهـم کـنـد            
اما از همه مهمتر، دولت اردوغـان     
از پيشروي جنبش ضد داعـش در         
ــه و               ــان ســوري ــردســت ــه ک ــطــق مــن
محبوبيت وسيع تشکل هـاي ضـد       
داعش و يگانهاي زنان و يگانهـاي       
موسوم به يگانهاي مدافع خلق بـه        
وحشت افتاده و نگران است که اين    
محبوبيت و فضاي آزاديخواهانه و     
خود مديريتي که ايـجـاد شـده در            
فضاي سياسي کردستان تـرکـيـه و         
کل ترکيه تاثيرات خودرا بگذارد و      
ميخواهد اين موقعيت را از آنـهـا          

تاکنون . بگيرد و آنها را عقب براند
نيز يک اقدام سـريـع ارتـش تـرکـيـه              
وارد شدن به مناطق تحت کـنـتـرل          
نـهــادهـاي مـردمــي در سـوريــه و             
ايجاد حکـومـت نـظـامـي در ايـن              

 دولت اردوغان و حزب اسالميش          
  بايد افشا و منزوي شوند         

 ٦  صفحه 
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 آگوست، احزاب حاکم ۱۹ بارزاني در   
بارها جلسه مشترک برگزار کردند تـا      
بتوانند از باال بر سر ريـاسـت اقـلـيـم              
کردستان به توافق برسند، اما مسـلـه     
قدرت و دزدي، چپـاول و بـه انـقـيـاد               
کشيدن جـامـعـه کـردسـتـان تـوسـط               
احزاب حاکم چنان به امر هـمـه اشـان         
تبديل شده که هيچـکـدام حـاضـر بـه             

به نظر مي رسـد  .  کوتاه آمدن نسيتند  
توافق اخـيـر هـم مـدت زيـادي دوام                
نخواهد آورد، چرا که بحـران کـنـونـي           
احزاب حاکم بسيار فـراتـر از مسـلـه             

اينها چه به توافق .  رياست اقليم است 
برسند يا نه، چه عليه هم تـبـلـيـغـات             

 سال گذشتـه    ۲۴ کنند يانه، حاکميت    
اينها بخوبي ماهيت کـثـيـف و ضـد            
مردمي آنها را به متوهم ترين آدمها       

 . را نشان داده است
 

 پيام مسعود بارزاني به   
 "!عالمين اتحاديه اسالمي   "

 مـيـن     ۴۵ مسعود بـارزانـي در         
سالگرد تشکيل اتـحـاديـه عـالـمـيـن            
اسالمي کردستان، در پـيـامـي ايـن            
روز را به آنها تبريک گفت و از آنـهـا              
خواست که از افـکـار اسـالمـي تـنـد              

بـارزانـي در     .  روانه جلوگـيـري کـنـنـد        
: " بخشي از پيامش چنين مي گوئيد

نقش عالمين دينـي بسـيـار حسـاس           
اسـت و مــا مـطــمـئــن هسـتــيـم کــه                
عالمين ديني در کردستان با روحـيـه        
پيشمرگه ها از کردستـان دفـاع مـي           
کنند و وظيفه آنهاست کـه از افـکـار            

". تندرو اسالمـي جـلـوگـيـري کـنـنـد             
مسعود بارزاني و حزب متبوعش از       
احـزاب اسـالمـي نـاسـيـونـالـيـسـتــي               
کردستان هستند کـه تـاريـخـشـان بـا            
تاريخ مرتجـعـيـن اسـالمـي عـجـيـن              

تبريک مسعود بارزاني بـه ايـن         .  شده
نـهــاد ارتــجــاعــي کــه کــنــتــرل تــمــام           
نهادهاي مذهبي و مساجد را بعهـده       

 سال گذشتـه   ۲۵ دارد و بخصوص در     
نقش بسـزائـي را در اشـاعـه افـکـار                
ارتجاعي، ضد زن، ضد کودک و ضد        
هر آنچه که بوئي از تمدن و پيشـرفـت        
داشــتــه جــاي تــعــجــب هــيــچ کســي           
نــيــســت، امــا ايــنــجــا مســعــود از             
نـهــادهــايـي مــي خــواهــد از افــکــار           
ارتجاعي و تند رو جلوگيري کنند که       
خود آنها تا مغز استخوان ارتجـاعـي        

بايد به بارزاني گفت .  و تندرو هستند 
که شما و احزاب ارتجاعي اسـالمـي         

ــزاب                    ــه احــ دو روي يــــک ســــکــ
ناسيوناليستي و اسالمي هستيد کـه      
براي به انقياد کشيدن اکثريت جامعه   
بشدت به هم نياز داريد و پـيـامـتـان             

 . هم از اين سر قابل توضيح است
 

جنازه چهار تن از قربانيان   
 پناهندگان اروپا  

 ! به اقليم کردستان بازگشت  
 سپتـامـبـر جـنـازه         ۱۹ روز شنبه   

 ۷۰ چهار تـن از قـربـانـيـان تـراژدي                 
پناهجوئي که درکاميوني در اتـريـش     
خفه شدند به اقليم کردستان بازگشت      
و قرار است جنازه بقيه افـراد هـم بـه              

در ايـن    .  زودي بازگشـت داده شـونـد        
باره دالور آژگه ي نماينـده حـکـومـت        

 ۲۱ : "  اقليم در اتحاديه اروپـا گـفـت         
 نفري که در کـامـيـونـي در       ۷۰ نفر از  

اتريش خفه شدند از اقليم کـردسـتـان          
بودند و بزودي جـنـازه بـقـيـه هـم بـه                  

 ". کردستان انتقال داده خواهد شد
ــن            ــن ايـ ــتـ ــاخـ ــبـ ــانـ ــراژدي جـ تـ
پناهجويان در هفته آخر آگـوسـت بـه           
صدر اخبار دنيا تبديل شـد و مـايـه             
تاسف و تاثر ميليونها نـفـر از مـردم           

اما الزم اسـت کـه تـاکـيـد             .  دنيا شد 
ــي و                  ــبـ ــذهـ ــزاب مـ ــه احـ ــود کـ شـ
ناسيونالستي حاکم بر اقليم کردستان    
در اين تراژدي و غرق شدن و از بـيـن        
رفتن پناهندگان نقش مستقيـمـي را         
دارند، چرا که جامعـه اي کـه ايـنـهـا             
اداره مي کنند به جهنمي تبديل شده        
که طبق آمار خودشـان مـاهـانـه سـه             
هزار نفر از جوانان به قصد خـالـصـي          
از ايـن وضـعـيـت راه پـر مشـقـت و                   
سخت پناهنـدگـي را در پـيـش مـي               
گيرند که متاسفانه اين روزهـا هـمـه           
جا بحث از غرق شدن و از بين رفـتـن           
پناهنـدگـان و کسـانـي اسـت کـه از                 
دست ايـن نـوع احـزاب و دولـتـهـاي                
ارتجاعـي مـنـطـقـه راهـي جـز فـرار                 

 . برايشان نمانده
 

بزرگداشت ياد شاهرخ زماني      
 ! در شهر سليمانيه

 سپتامبـر بـراي     ۲۰ روز يکشنبه   
مـــحـــکـــوم کـــردن ســـيـــاســـتـــهـــاي         
سرکوبگرانه رژيم اسالمـي، دفـاع از         
کارگران زنداني و گـرامـيـداشـت يـاد            
شــاهــرخ زمــانــي کــارگــر مــبــارز و            
کمونيستي که در سياه چالهاي رژيـم        
جانباخت، مراسم باشکوهي در شهـر      
سليمانيه برگزار شد که در آن بيـانـيـه           

کارگران ساختماني، بيانيه فدراسيون    
شوراها و سنديکاهاي عراق خـوانـده        
شد و در هر دو بيانيه ضمن دفـاع از        
ــم                  ــره ــد ب ــي ــاک ــران و ت ــران اي ــارگ ک
سرنوشتـي کـارگـران عـراق و ايـران،              
جمهوري اسالمـي را مسـئـول قـتـل             

در بـخـش     .  شاهرخ زماني دانسـتـنـد      
ديگري از اين تـجـمـع بـيـانـيـه حـزب              
کمونيست کارگري عراق خوانـده شـد        
و همچنين عـلـي زيـدونـي يـکـي از                
کارگران مهاجر از ايران طي سخناني    
جمهوري اسالمي را بشدت محـکـوم       
کرد و او را مسـئـول قـتـل شـاهـرخ                  

در طي ايـن بـرنـامـه         .  زماني دانست 
شرکت کنندگان شعارهـاي هـمـچـون          
شاهرخ معلم ماست، نـه بـه اعـدام،             
مرگ بر جمهوري اسـالمـي سـر داده           

 . شد
 

  ساله  ۷۸ خودکشي يک زن     
 ! در شهر سليمانيه

بر اسـاس گـزارشـهـاي مـنـتـشـر               
 سپتامبر يـک زن      ۱۹ شده، روز شنبه    

 ساله در محله پاک سيـتـي شـهـر        ۷۸ 
سليمانيه از ساختـمـانـي خـود را بـه              
پائين پرتاب کرد و جانش را از دست       

همچنين طبق خبـر ديـگـري در          .  داد
 ساله اي بـاز هـم     ۱۲ همين روز دختر  

در شهر سليمانيه بوسيله گلوله کشته    
در اين باره سرکوت احـمـد     . مي شود 

سخنگوئي پلـيـس سـلـيـمـانـيـه مـي               
هنوز دليل خود کشي آن زن و : " گويد

 ســالــه   ۱۲ بـه قــتــل رســيــدن دخــتــر          
مشخص نيست، اما تحقيقات ادامه 

 ". دارد
الزم به ذکر است که قتل، کشتار      
و خودکشـي زنـان در سـايـه احـزاب               
ناسيوناليست و مـذهـبـي حـاکـم بـر              
اقليم کردستان چنان به امـري عـادي         
و روزمره تبديل شده کـه مـتـاسـفـانـه             

 سـالـه و يـا بـه           ۷۸ خودکشي اين زن  
 ساله در يـک      ۱۲ قتل رسيدن دختري  

روز نه کسي را شوکه مي کـنـد و نـه              
قرار است کار جدي را در دستور هيچ 

امـا بـر     .  نهاد و سازماني قـرار دهـد        
خالف ادعـاي سـخـنـگـوئـي پـلـيـس               
سليمانيه، داليل قتل و کشتار زنان و  
خودکشي را همگان مي دانند، و آن         
شرايط به غايت ضد زن، مردساالر و   
اسالمي است که اقليم کردستان را به 
قتلگاهي براي زنان تبديل کرده و راه        
حل هم چيزي نيست جز کوتاه کـردن،        
دست تبهکاران اسالمي، مـردسـاالر      
و ناسيـونـالـيـسـت حـاکـم بـر اقـلـيـم                    

کردستان و بر افراشـتـن پـرچـم آزادي            
بي قيد و شرط برابري زن و مـرد در             

همه شئونات اجتماعي، سـيـاسـي و          
 * .اقتصادي جامعه

 
 ... اخبار هفتگي از رويدادهاي            ١ از صفحه 
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 . مناطق بوده است
بطور کلي حزب حاکم عـدالـت        
و توسـعـه و شـخـص اردوغـان در               
حاکميتش به سرازيري افتاده اسـت      
و بـويـژه در يـک سـال گـذشـتـه بـا                    
مخالفتها و مقابله و اعـتـراضـات         
ــا                  ــرو شــده و ب وســيــع مــردم روب
مشــاهــده افــت جــدي آرايــش در            
انتخابات اخير موقعيت خودرا بـه       

حـمـايـت    .  شدت در خطر مي بيـنـد   
آشکار اردوغان و دولتش از جريان       
سياه و ضد انساني داعش، نـفـرت      
عميقي را در سطح بين الـمـلـلـي و         
در خود ترکيه عليه آنها برانگيخته    

افشاي فساد و رشوه خـواري      .  است
ــت             ــگــان دول ــهــاي وابســت و دزدي
اردوغان در شرايط گسترش فقـر و       
بيکاري در تـرکـيـه نـيـز يـکـي از                  
داليل گسترش خشم و نفرت عليـه       

تـالش و    .  حکومت اردوغان اسـت    
تقالي دولت اردوغان در کنار زدن       
قوانين سـکـوالر و جـلـو کشـيـدن               
قوانين و سنتهاي اسالمي نيز يـک     
عرصه جدي مخـالـفـت و مـقـابلـه             

در اين .  مردم با اين حکومت است 
ــش در               ــط اردوغــان و حــزب شــراي
تالشند در پرتو شعله فـاشـيـسـم و            
ناسيوناليسم ترک و در يـک فضـاي         
جنگي و بـلـبـشـو و از طـريـق بـه                   
مــيــدان کشــيــدن بــانــدهــاي ســيــاه        
اعتراضات را خفه کنند، مـردم را        
مرعوب نـمـايـنـد، انـتـخـابـات را               
مديريـت کـنـنـد و خـودرا بـر سـر                  

 . قدرت نگه دارند
دولت اردوغان نشان داده است   
که يک تکيه گاه مهم ارتجاع و قوم       
گرايـي و مـذهـب و تـروريسـم در                

حـزب کـمـونـيـسـت         .  منطقه اسـت   

کارگري ايران همه کارگران و مـردم       
شريف و مـتـرقـي در ايـران و در                 
سطح جهان را به مقابله با جنايات     
و سيـاسـتـهـاي دولـت اردوغـان و               

" عدالت و تـوسـعـه      " حزب اسالمي   
ما خـودرا در کـنـار         .  فرا ميخواند 

همه کارگران و نيروهاي متـرقـي و         
مردم شريف ترکيه ميدانيم کـه بـا          

. دولت اردوغان مقابله مـيـکـنـنـد         
اين جريان کثيف و ضد انسانـي را         

يــک صــف    .  بــايــد مــنــزوي نــمــود      
قدرتمند و فعال از انسانهاي مدرن      
و سکوالر و چـپ در سـطـح بـيـن                 
المللي بايد عليه دولت اردوغـان و        
حزب اسالميش پا بـگـيـرد و وارد         

جـنـايـات ايـن دولـت          .  عمل شـود   
عليه نيروهاي اپـوزيسـيـون کـرد و           
همه تشکلهاي کارگري و مسـتـقـل      

و دستجات  "  داعش" و حمايتش از    
فاشيستي در کردستان سوريه و در     
عراق و ديگر مناطق را بايد افشـا         

. کرد و مـورد اعـتـراض قـرار داد             
دولتهاي حامي ترکيه نظيـر دولـت       
هــاي آمــريــکــا و آلــمــان و ديــگــر            
نيروهايي که از جنايات اردوغان و     
ارتش و پليس ترکيه دفاع ميکنند      

رسانه ها و . بايد وسيعا افشا شوند
کسـانــي کــه هــمــچــنـان در مــورد           

اسـالم  " معجون مسخـره اي بـنـام           
نوع ترکيه اي توهم پراکـنـي   "  ميانه

. ميکنند بايد منزوي و افشا شوند 
به انزوا کشيدن دولـت اردوغـان و           
حزب اسالميش يک گـام مـهـم در           
پيشـروي چـپ و راديـکـالـيـسـم و                

 . آزاديخواهي در کل منطقه است
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ٢٠١٥  سپتامبر ١٧ 

 ... دولت اردوغان و  حزب         

 


