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 ۶                  صفحه 
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مجموعه اي از رويدادهاي      : نگاه هفته
 هفته در شهرهاي کردستان     

 نسرين رمضانعلي  - نسان نودينيان 

    مقاومت در کوباني
 
 
 
 
 
 
 
 

            عبدل گلپريان
 

مقاومت مردم کوباني در مقـابـل    
جانوران اسالمي داعش مـن را بـيـاد            
دو حماسه تاريخي مردم شهر سنـنـدج      

 روزه ۲۴ و جنگ ۵۸در نوروز خونين 
  ۵۹سنندج درارديبـهـشـت مـاه سـال             

اگـر ايـن دو حـمـاسـه در              .   مي انـدازد   
شهر سنندج و در آن ايام بعنوان بـرگـي      

 صـورت    ۵۷زرين در دفاع از انقـالب      
گرفت، به يمن کـوتـاه نـيـامـدن مـردم               
سازمـانـيـافـتـه و مسـلـح در مـقـابـل                   
داعش اسالمي تازه بقدرت رسيـده در     
ــاي                   ــل ســيــاســتــه ــران و در مــقــاب اي
مـمـاشــات جــويـانـه حـزب دمـکــرات              

هــر بــار و در        .   کــردســتــان ايــران بــود     
گرماگرم اين مقاومتهاي شـورانـگـيـز         
بـود کـه رهـبـران حـزب دمـکـرات بـا                   
نمايندگـان خـمـيـنـي بـر سـر امـتـيـاز                   
خـواهـي و تـبــديـل شــدن بـه مـبـاشــر                   
جمهوري اسالمي سـرگـرم چـانـه زنـي             

اما بـاز هـم ايـن مـقـاومـت و                 .  بودند
ــه حــزب                  ــود ک ــادگــي مــردم ب ايســت
دمکرات کـردسـتـان ايـران را رسـواي              

 .خاص و عام کرد
 

بيش از يکماه است که مردم شهـر    
کوباني در مقابل وحشـي تـريـن گـروه            
اسالمي مقاومت مـي کـنـنـد و ايـن               
جريان اسالمي از گور برخاسـتـه قـادر          
به گرفتن اين شهر و مـنـاطـق اطـراف             

تـــفـــاوت امـــا در        .   آن نشـــده اســـت       
ايــنــجــاســت کــه احــزاب و نــيــروهــاي           

 اجتماعي
 
 ســالـــه  فــرزنـــد            ٢٠"   فــريـــده " 
از "   آلـمـانـه   " اهللا ساکن روستاي      حبيب

فشـار  " توابع شهر مـريـوان بـه دلـيـل               
اقـــدام بـــه    "   روانـــي و اجـــتـــمـــاعـــي       

ايـن   .خودسـوزي کـرد و جـان سـپـرد             
 ساله بـه دلـيـل مـخـالـفـت              ٢٠دختر  

با ازدواج وي بـا پسـر مـورد                خانواده
ــه                عــالقــه، هــفــتــه گــذشــتــه اقــدام ب
خودسوزي کرده بود و سـرانـجـام روز           
گذشته در بيمارستان مريوان به دليـل   
سوختگي شديد جان خود را از دسـت      

 .داد

شـورش غـالمـي      :   شهريور٢٩
  .فرزند علي به زندگي خود پايان داد

 
اس استان    انجمن ام 

ي   کُردستان برگزارکننده   
 کنسرت گروه کامکارها   

 
کامکارهـا گـروه مـوسـيـقـي در              

 درآمـد    .سنندج به روي صحنه رفتند    
کنسرت و عوايد مالي از ايـن اقـدام             

اس در      خيـرخـواهـانـه بـه بـيـمـاران ام              
بـه   .شود شهرهاي کُردستان اهداء مي   

 نفر بيمار ام اس در   ٢٨٥طور رسمي  
 نفر نيز در سقز عضـو  ١٥٠سنندج و  

نيچيروان بارزاني مي گويد،       
 ! ترکيه با داعش همکاري نکرده  

 سـپــتـامـبــر،      ۲۲روز دو شـنــبـه         
نـيــچـيــروان بــارزانـي رئـيــس انــجـمــن             
وزراي حکومت اقـلـيـم کـردسـتـان در             
" يک کنفرانس خبري اعالم کـرده کـه          

به هيچ وجه ترکيه با داعش همکـاري      
 که در اين رابطه   ينکرده، و صحبتهاي  

مـي شـود درسـت نــيـسـت و تـرکـيــه                  
الزم "   .   همسايه مهمي است بـرايـمـان       

بـه ذکــر اســت کــه از ابــتــداي حــملــه                
داعش به عراق و بويژه بـعـد از آزادي          
گـروگـانـهـاي تـرکـيـه تـوسـط داعــش                
اخباري مـبـنـي بـر هـمـکـاري دولـت                 
ترکيه با داعش منتشر شده و سخنان       
امــروز نــيــچــيــروان بــارزانــي کــامــال           
برعکس افکار عـمـومـي اسـت ، کـه             
امروزه به حق دولت ترکيـه را بـدلـيـل            
هـمـکـاري بـا داعــش مـحــکـوم مــي               

 .کنند

 ۳صفحه  

 

 بيانيه کميته کردستان حزب کمونيست کارگري                                      
 مردم کوباني قرباني رقابت دو شاخه جنبش اسالم سياسي هستند        

 ۲               صفحه

 ۵صفحه  

   روزه سنندج۲۴خلع سالح سپاه رزگاري، مماشات حزب دمکرات کردستان ايران و جنگ /      برگي از تاريخ
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کــوبــانــي شــهــري در کــردســتــان          
ســوريـــه اســت کـــه مــورد حـــملـــه                 
تــروريســتــهــاي داعــش قــرار گــرفــتــه         

در چــنـد روز اخــيــر بــيــش از              .   اسـت 
صـدهـزار نـفـر از مـردم ايـن شـهـر و                     
روستاهاي آن آواره شـده و بـه طـرف                

مـردمـي   .   مرز ترکيه حرکت کرده انـد    
که تمام هست و نيسـت خـود را رهـا             

  .کرده و ميخواهند فقط زنده بمانـنـد    
دولت ترکيه بـا بسـتـن مـرز و مـانـع                 
شدن از ورود مردم آواره به آن کشـور،          
آنها را در تنگناي بيشتري قـرار داده          

ترکيه يکي از حامـيـان داعـش      .   است
است که در رقابتهاي مـنـطـقـه اي در          
جبهه اسالم سياسي نوع سنـي هـمـراه        

  .عربستان و قطر قرار دارد
همچنانکه قبال پيشبيني کـرديـم کـه           

بعد از فاجعه شـنـگـال تـروريسـتـهـاي             
داعش حمله خـود را رو بـه کـوبـانـي                
متمرکز کنند، متاسفانه اکـنـون ايـن          
اتفاق افتاده است و شـهـر کـوبـانـي و              
حـومـه آن بـا جـمـعــيـتـي حـدود يــک                    
ميليون نفر در خطر جدي قرار گرفـتـه         

فاجعه اي که آغاز شده مـيـتـوانـد     .   اند
. ابعاد بسياربزرگتري به خود بـگـيـرد        

اگر تـروريسـتـهـاي داعـش بـه عـقـب                 
نشيني وادار نشوند، فاجعـه کـوبـانـي         
ميتواند در ابعادي بزرگتر از فـاجـعـه           

ــود                ــرار شـــ ــکـــ ــال تـــ ــگـــ ــنـــ .شـــ   
بخش قابل توجهي از مـردم کـوبـانـي           
در دفاع از خود مسلح شده انـد و در         
مـقــابــل تــروريســتــهــاي داعــش مــي          

اما اسلحه و امکـانـاتـي کـه        .   جنگند
در اختيار تروريستهاي داعـش اسـت         
در حد امکانـات يـک ارتـش مـجـهـز               

زيـرا عـالوه بـر        .   زميني دولتي اسـت    
کمکهاي لجستيکي و نظامي ترکـيـه      
و عربستان و کشـورهـاي غـربـي کـه               
تحت عـنـوان کـمـک بـه اپـوزيسـيـون                 
سوريه ارسال شده بود و به دست آنـهـا         
رسيده بـود، تـمـام پـادگـانـهـاي پـنـج                 
لشـکـر عـراق در اخـتـيـار آنـهـا قـرار                    
گرفته است و چـنـديـن پـادگـان بـزرگ            
سوريـه هـم بـه تصـرف آنـهـا درآمـده                  

اين امکانات نظامي در کـنـار      .   است
امکانات مالي وسيعي که در اختيـار   
داعش قرار دارد برتري نظـامـي آنـهـا           

.را فــــــراهــــــم کــــــرده اســــــت                      
داعش يک جريان تروريست اسـالمـي        
است که در دل بـحـران خـاورمـيـانـه و            

رقابت قدرتهاي منطقه اي و جـهـانـي        
بويژه بعد از شکست آمريکا در عراق       
توانسته به چنين موقعـيـتـي صـعـود            
کند و خطر بزرگـي بـراي هـمـه مـردم               

  .دنيا محسوب شود
مردم کوباني همانند مردم شنـگـال و       

ديــگـــر مـــنــاطـــق تـــحــت اشـــغـــال              
تروريستهاي اسالمي، تنها قربـانـيـان       
تروريسم لجام گسيخته چنـد ده هـزار        

مـردم  .   نفر تروريست داعشي نيستند   
اين مناطق در حقيقت قرباني رقـابـت     
قــدرتــهــاي مــنــطــقــه اي و جــهــانــي              

در راس ايــن رقــابــتــهــاي          .   هســتــنــد 
منطقه اي دو شـاخـه جـنـبـش اسـالم                
سياسـي شـيـعـه و سـنـي بـه رهـبـري                    
ــهــوري                ــان ســعــودي و جــم عــربســت
اسالمي ايران، هر روز در گـوشـه اي             

. از اين منطقه فاجعه خلق مـيـکـنـنـد        
هر کدام از اين دولتها خـود بـه يـکـي             

آمــريــکــا و    ( از قــدرتــهــاي جــهــانــي         
وصلند که در سـطـح بسـيـار           )  روسيه

وسيعتري در جدال با هـمـديـگـر بسـر             
  .ميبرند
اما ابعاد تقسيم بنـدي ايـن رقـابـتـهـا              

. تنها به دولتها مـحـدود نشـده اسـت           
همه جريانات ناسيوناليسـت کـرد در          
منطقه اکنون در بـيـن ايـن دو قـطـب               
منطقه اي و جهاني تقسيم شده انـد و       
هر کدام در نهايت در کـنـار يـکـي از               
اين قطبها قرار گرفته و به منافع آنهـا   

آشـکـار اسـت کـه         .   خدمت ميکـنـنـد    
بارزاني و حزبش خود را متحد ترکيـه    
ميـدانـنـد و چشـم بـه راه کـمـکـهـاي                    
آمـريـکـا و مـتـحــديـنـش هسـتـنـد و                   
نميخـواهـنـد از چـهـار چـوب مـجـاز                 

ــد              . مــنــافــع ايــن قــطــب خــارج شــون
اتحاديه ميهني عليرغم همـپـيـمـانـي          
اش با بـارزانـي در حـکـومـت اقـلـيـم                 
کــردســتــان عــراق، رابــطــه نــزديــک و            
بسيار محکمي با جمهوري اسـالمـي        
دارد و در قطب مخالف تـرکـيـه قـرار             

ايـن  .   گرفتـه و رقـيـب بـارزانـي اسـت              
رقابت و هم پيماني حاکمان کردستـان   
عراق با دولتهاي مـنـطـقـه از ابـتـداي            
دهه نود ميالدي به بعد قـدم بـه قـدم             

. شکل گرفته و استحکام يافتـه اسـت       
احزاب کرد ايراني مستـقـر در اقـلـيـم             
کردستان عراق هم در ميان اين قطـب      
بـنـدي هـر کـدام بـه يـکـي از احـزاب                     
حاکم در اقليم کردستان نزديک شده و      

رابطه دوستيشان با احزاب حـاکـم در           
کردستان عراق را بـنـا بـه سـنـتـهـاي                  
قديم و نيـازهـاي امـروزشـان مـتـکـي              

چنانچه کومله هـا خـود را         .   کرده اند 
نزديک به اتحاديه مـيـهـنـي و احـزاب            
دمــکــرات کــردســتــان ايــران خــود را           

  .نزديک به بارزاني ميدانند
تـنـهـا نـيـرويـي کـه از مـيـان احــزاب                     

ناسيوناليست کـرد بـه نـاحـق ادعـاي             
. ک بـود   . ک. مستقل بـودن داشـت پ        

 کـه    ۱۹۹۹ک هم تـا سـال       .ک.زيرا پ 
ــه اخــراج شــد، در                 اوجــالن از ســوري
دمشق مقر داشت و در چـهـار چـوب           
سيـاسـتـهـاي مـنـطـقـه اي رژيـم اسـد                   

از .   ک. ک. امـا پ   .   فعـالـيـت مـيـکـرد        
 خـود را      ٢٠١٢ تا سـال    ۲۰۰۴سال  

در جبهه عليه جـمـهـوري اسـالمـي و             
بـعـد از آغـاز        .   ترکيه تعريف ميـکـرد    

بحران سوريه و تضعيف اسد در سـال          
ک . ک.  جمهوري اسالمي با پ  ٢٠١٢

وارد مذاکره پنهانـي شـد و طـي يـک               
ک يـک بـار       . ک. توافق غير رسـمـي پ       

ديگر در کنار ولي نعمتهاي قـبـلـيـش           
قــرار )   جــمــهــوري اســالمــي و اســد        ( 

آنچه قاسم سليماني و رهـبـران   .   گرفت
را بـه تـوافـق رسـانـد خـطـر                . ک.ک. پ

سرنگوني اسد و تعـمـيـق و گسـتـرش           
رقابتهاي دو قطب اسالم سـيـاسـي در       

بعد از اين توافـق جـنـگ      .  منطقه بود 
ک و جـمـهـوري اسـالمـي تـمـام            . ک. پ
مـنـاطـق کـردنشـيـن سـوريـه در               .   شد

اختيـار نـيـروهـاي شـاخـه سـوريـه اي                 
بـر اسـاس ايـن        .   ک قرار گـرفـت    . ک. پ

توافق قرار بود در جهت کمک به اسـد      
و فشــار آوردن بــه اردوغــان جــنــگ              

عليه دولـت تـرکـيـه تشـديـد           . ک.ک. پ
اما بعد از آشکار شـدن تـوافـق         .   شود

ک اردوغان . ک. جمهوري اسالمي و پ  
چناچـه  . مذاکره با اوجالن را آغاز کرد 

در دو سال گذشته اوجالن در زندان بـا     
ميت ترکيه در حـال مـذاکـره بـوده و               

ک و ترکيه هم تمـام شـده     . ک. جنگ پ 
  .است

از اين مقطع به بعد عليرغـم مـذاکـره             
و توافقات محدود ترکيـه و اوجـالن،          

ک و شاخه هاي ايراني و سـوري    . ک. پ
اش عمال در قطب جمهوري اسـالمـي    

امـروز کـه تـمـام         .   و اسد قرار گرفتنـد    
دنيا داعش را يـک جـريـان تـروريسـت           

ک و شـاخـه       . ک. اسالمـي مـيـدانـد پ        

ــران                 هــاي ديــگــرش در ســوريــه و اي
داعش را نـه شـاخـه اي از تـروريسـم                  

" چـتـه و گـردنـه بـگـيـر             " اسالمي کـه     
زيرا نميخواهند دولـتـهـا و      .  مينامند

از .   نيروهاي اسـالمـي را بـرنـجـانـنـد             
ک بيش از . ک.  تا کنون پ٢٠١٢سال  

پيش به جريانات اسالمي نزديک شـده   
و اوجـالن هـم رسـمـا اعـالم کـرد کـه                   
اســالم يــک ايــدئــولــوژي آزاديــبــخــش         

  .است
بنابر اين آنچه ما امـروز در کـوبـانـي              

شاهدش هستيم، فـقـط گـوشـه اي از             
يک فاجعه بزرگ است که کل منـطـقـه       

هـر دو    .   خاورميانه را تهديد ميکـنـد     
شـاخــه اسـالم ســيـاســي و نــيــروهــاي             
متحد آنها خود نه ناجي مردم بـلـکـه          
بخشي از صورت مسئله بحران خـاور      

  .ميانه هستند
 

بـــنـــابـــر ايـــن رقـــابـــت احـــزاب             
ناسيوناليست کرد با همديـگـر تـنـهـا           
رقابت بر سر اعمال نفوذ در اين يـا آن        

اخـتـالف   .   منطقه کـردسـتـان نـيـسـت         
امروز آنها اساسا به دليل وصل بـودن        
هر کدام از آنها به يکي از قدرتهـاي و       
قطب هاي منطقه اي است که خود به       
يکي از شـاخـه هـاي اسـالم سـيـاسـي                

  .مربوطند
ــيــکــه تــحــت عــنــوان چــپ و                 کســان

آزاديخواه ميخواهند از مردم کوبانـي     
دفاع کنند و هـمـزمـان      ...  و شنگال و 

به مـدافـع نـيـروهـاي مسـلـح احـزاب                 
نـاســيـونــالـيــسـت حـاکــم در عـراق و                
سوريه تبديل ميشونـد، اگـر خـود را             
بخشي از جنبش ناسيونـالـيـسـم کـرد            
ندانند، نه عمق تحوالت مـنـطـقـه را             
فهميده اند و نـه ابـعـاد و خـطـر ايـن                    
بحران و قطب بنديهاي شکـل گـرفـتـه          

همچـنـانـکـه بـراي        .  را متوجه هستند 
دفاع از مردم عراق و کردستان عـراق       
الزم نيست و نبايد به مدافع مـالـکـي       
و بارزاني تبـديـل شـد، در کـردسـتـان              
سوريه هم براي دفاع از مردم کوبـانـي       
و هر جاي ديگري نبايـد بـر صـنـدلـي              
ناسيوناليسم کرد تکيه کرد و به اسـم          
چـپ و کـمـونـيـســم مـدافـع يـکـي از                    

زيـرا  .   جريانات ناسيوناليست کرد شد  
همه جريانات و احزاب ناسيوناليسـت      
کرد در منطقه اکنون خود را متـعـلـق      
و مـتـحـد يـکـي از دو قـطـب اسـالم                    

عمق فرصت طلبـي  .  سياسي ميدانند 
ک و   . ک. نــاســيــونــالــيــســم کــرد و پ          

همان اندازه مشمئز کننده و   .   د. ي. پ
ــع مــردم اســت کــه                     ــه مــنــاف عــلــي
ناسـيـونـالـيـسـم بـارزانـي و اتـحـاديـه                  

قطب اسالم سـيـاسـي سـنـي          .   ميهني
همان اندازه جاني و آدم کش است کـه          

هـمـه   .   قطـب اسـالم سـيـاسـي شـيـعـه              
احـزاب چــپ وکــمــونــيــســت و مــردم            
آزاديخواه دنيا بايد برعليه اين هـر دو        
شاخه اسالم سياسي به دفاع از مـردم          

هيچ . بپردازند.... کوباني و شنگال و 
کدام از جريانات و احزاب متعـلـق بـه          
اين دو قطب نه در فاجعه خاور ميانـه        
ــقــصــيــرنــد و نــه قــابــل دفــاع                   بــي ت

  .ميباشند
راه نجات و رهايـي مـردم کـوبـانـي و               

شنگال و کل خاور ميانه اين است که       
يـک جـنــبــش قــوي آزاديــخــواهـانــه و             
انساني، مترقي و سکوالر و چـپ پـا          
به ميدان بگذارد و عليه همه نـيـروهـا       
و جريانات اسالمي تروريست فضـاي      
دنيا را متحول کند و اعالم کند بشـر      
قرن بيست و يکم نميخواهـد و اجـازه          

 سـال    ١٤٠٠نميدهد که اين جانوران     
پــيــش ايــن چــنــيــن در زنــدگــي بشــر             

اين عـمـلـي و مـمـکـن           .   دخالت کنند 
ــه                .   اســت مــعــلــوم اســت هــر جــا ک

جريانات مسلح تروريست اسالمي به     
مردم حمله ميکنند بايد پـاسـخ آنـهـا          

شـکـسـت داعـش و         .   را با اسلحه داد    
جنبش اسـالم سـيـاسـي کـار بشـريـت               
مــتــمــدن و نــيــروهــاي آزاديــخــواه و              
سکوالر و جنبش کمونيسم کـارگـري         

در عــيــن حــال هــر جــريــان و              .   اســت
دولتي کـه بـا داعـش بـجـنـگـد و در                   
جهت شکست و تضـعـيـف آن تـالش             
کند با مخالفت ما مـواجـه نـخـواهـد          

اما در اين جنگ نبايد يک اصـل  .   شد
را فــرامــوش کــرد، هــمــه دولــتــهــاي            
مـتـعـلـق و مـدافـع دو شـاخـه اسـالم                    
سياسي و جرياناتي که خود را به آنهـا     
وصل کرده اند نه راه حل بحران، بلکـه     
عــيــن صــورت مســئلــه و مشــکــل              

ــد  ــنـ ــزاب          .   هســـتـ ــه احـ ــمـ ــروز هـ امـ
ناسيوناليست کـرد تـا جـايـي کـه در               
يکي از اين قطب بنديهاي منطقـه اي     
قرار گـرفـتـه انـد بـه هـمـان انـدازه در                    
بحران منطقه و فـجـايـعـي کـه شـکـل              

  .گرفته و ميگيرد شريک هستند
 

 کميته کردستان    
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ۲۰۱۴ سپتامبر ۲٣
 

 بيانيه کميته کردستان حزب کمونيست کارگري                                      
 

 مردم کوباني قرباني رقابت دو شاخه جنبش اسالم سياسي هستند        

 ۷۴۶شماره  
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بـاشـنـد امـا تـخـمـيـن زده                 انجمن مي 
شود بيش از دو هزار بيمار ام اس         مي

ردســتــان وجـود داشــتــه             در اســتــان کـُ
  .باشد

 
اعتراض به اخراج خود از    

 سوي مديريت دانشگاه   
 
تحـصـن نـيـروهـاي شـرکـتـي در                

اعــتــراض بــه اخــراج خــود از ســوي               
 از   تحصن کنندگان مديريت دانشگاه   

ــق تــحــصــيــلــي دانشــگــاهــي،             ســواب
برخوردار هستند، خواهان رسـيـدگـي         

 .اند مسئوالن دانشگاه به اخراج  شده    
تـعـداد   "   بيـدار  ايالِم " سايت محلي     وب

 تن عنوان کـرده کـه       ٣٣ها را   اخراجي
همزمان با آغاز سال تحصيلي جـديـد        

هاي دانشـگـاه    مقام .گيرد  صورت مي 
ايــالم دلــيــل اخــراج ايــن کــارکــنــان               

" کمبود اعتـبـار دانشـگـاه      "شرکتي را  
ــرده             ــوان ک ــجــاري عــن ــد   در ســال  .ان

نـيـروهـاي    "  امکان اخراج"همزمان، از  
ديگر شرکتي نيز سخن به ميان رفـتـه       

پيـشـتـر دانشـگـاه ايـالم داراي              .است
 کـارمـنـد      ٧٥ نيروي شرکتي و   ١٨٧

ايـن دانشـگــاه در ســال          .رسـمــي بــود   
اي از دانشــگــاه رازي          شــاخــه ١٣٥٥

کـرمــانشـاه فـعــالــيـت نـمــود امــا در               
اين دانشکده از دانشگـاه   ۱۳۷۱ سال

رازي مسـتـقـل و بـه دانشـگـاه ايــالم                 
هــم اکـنــون بــيــش از          .ارتـقــاء يــافــت   

 دانشجو در مقاطع تحصيلـي  ٦٠٠٠
ــن دانشـــگـــاه                    ــف در ايـ ــخـــتـــلـ مـ

منبـع  (.باشند  مي تحصيل به مشغول
 )سايت  کردپا

 
 اعدام

تأييد حکم اعدام سامان  
 .  نسيم، در زندان اروميه   

 
صدور حکم اعـدام بـراي سـامـان           
نسيم  اهل مريوان در حالي اسـت کـه         
وي به هنگام محاکمه در شـعـبـه اول            

ســن " دادگــاه انــقــالب مــهــابــاد، بــه            
فـاقـد   " نـرسـيـده و دادگـاه را             "   قانوني

ــت   ــالحــــيــ ــلــــقــــي کــــرد        "   صــ   .تــ
سامان نسيم فرزند فايق در تـابسـتـان         

 سـال    ١٨ زمـانـي کـه کـمـتـر از                 ٩٠
داشت توسط نيروهاي امنيتي استـان    

 .غربي بازداشت شده بود آذربايجان
 کارگران  

اعتراض كارگران     –مريوان  
 شهرداري  

 
 کارگران شـهـرداري   : شهريور٢٣

مريوان در اعتراض به کمبود بـودجـه       
شهـرداري مـريـوان دسـت بـه تـجـمـع                 

 .  اعتراضي زدند
 

  کارگر٢کشته شدن
 

سـانـحـه رانـنـدگـي         :   شهريور٢٩
کشـتـه   ٢درمحور بوکان ـ ميـانـدوآب      

در ايـن حـادثـه کـه            . بر جـا گـذاشـت      
براثر واژگوني يـک دسـتـگـاه مـيـنـي                
ــزارع                ــران مـ ــارگـ ــل کـ ــامـ بـــوس حـ
چغندرقند و بـاغـات انـگـور رخ داد               

 . نفر هم زخمي شدند١٥
 

نگاهي به يک خبر منتشره   
 در باره کارگران فوالد زاگرس     

 
گزارشي در   "   کارگر فلزکار" اخيرا  

ــرس                ــوالد زاگـ ــران فـ ــارگـ ــورد کـ مـ
ــتــشــر    و در آن اعــالم کــرده              *   مــن

پس از دوسال تالش کـارگـران   "    : است
فوالد زاگرس قروه تـمـامـي کـارگـران            
اين کارخانه به بيمه بيکاري فرسـتـاده       
شدند و تنها کارخانه صنعتي و مادر     

و در ادامـه    "   در اين استان تعطيل شد  
به خصوصي سـازي کـارخـانـه فـوالد             
زاگــرس و مســائــلــي از ايــن دســت                

   .پرداخته است
 

اين گزارش عليرغم ظاهر درسـت     
آن مبني بر تعطيلي کارخانه و وصـل       

بسيار کلـي    کارگران به بيمه بيکاري، 
و مبهم است بطوريکه هر خواننده اي     
بي ثمر بودن مبارزات کارگران فـوالد      
زاگرس را از آن نـتـيـجـه مـيـگـيـرد و                  

طبيعي است که چنين رويـکـردي در           
برخـورد بـه مـبـارزات کـارگـري، تـن                
دادن به شرايـط مـوجـود را از هـمـان               

هـر چـنـد کـه         .   اول کار تلقين ميکنـد    
نيت و نظر منتـشـر کـنـنـده گـان ايـن                

ميتواند چنـيـن نـبـاشـد امـا در                خبر
عالم واقع، گزارش ارائه شـده هـمـيـن             
نتيجه اي را کـه بـه آن اشـاره شـد در                   

لــذا نــظــر بــه اهــمــيــت و           .   خـود دارد   
جــايــگــاه مــبــارزات کــارگــران فــوالد         
زاگرس در جنبش کارگري الزم اسـت        

. ١  :بــه واقــعــيــات زيــر اشــاره شــود           
کارخانـه فـوالد زاگـرس هـمـيـن                اوال

امروز و يا ديروز تعطيـل نشـده اسـت          
 تير ماه سـال    ١٨بلکه اين کارخانه از  

 کـارگـر     ٢٣٠ و با اخراج بيش از   ٩٢
عـمـال بـه تـعـطــيـلـي کشـانـده شـد و                     
کارگرانش مبارزه جانانـه اي را بـراي           
بازگشت بکار سازمان دادند و موفـق    
شدنـد از تـاريـخ اخـراج و تـعـطـيـلـي                    
تعمدي کارخانه توسـط مـديـريـت در           

 ، با گرفـتـن راي     ٩٢ تير ماه سال ١٨
بازگشت بکار و علـيـرغـم مـمـانـعـت              
کارفرما از حضورشان در محل کـار،       

 بيمـه  ٩٢ ماه تا پايان سال ٩به مدت  
هـايشـان واريـز و بــه عــنـوان کـارگــر                 
شاغل اين کـارخـانـه حـقـوق دريـافـت              

ايـن کـارخـانـه مـتـعـلـق بـه                .   ٢کنند   
بخش خصوصي نيست و عمده سهـام      
هايش متعلق به نهادهايـي اسـت کـه           
تحت اختيار دولت جمهوري اسالمـي    

عمده تـريـن سـهـامـداران          .   مي باشند 
اين کارخانه به ترتيب سهم عـبـارتـنـد         

 درصد صندوق بازنشسـتـگـان    ٣٣:  از
 ٣١خــدمــات کشــوري، نــزديــک بــه            

درصد صندوق بازنشستگان صـنـايـع        
 درصد صـنـدوق سـازمـان       ١٦فوالد،  

 درصـد    ١٧/٥تامين اجتـمـاعـي و         
دانــايــان پــارس مــتــعــلــق بــه ســپــاه               

اما واقعيت ايـن اسـت کـه          .   پاسداران
ــپـــاول و غـــارت در                  ــاي چـ مـــافـــيـ

کـه  ( صندوقهاي بازنشستگي کشـور      
همگي شـان تـوسـط ايـن مـافـيـا بـه                   

) ورشــکــســتــگــي کشــانــده شــده انــد         
سردمدار تـعـطـيـلـي کـارخـانـه فـوالد               
زاگرس بوده است و شخص وزيـر کـار         
جناب آقاي ربيعي در همسوئي بـا بـه      
تعطيلي کشانده شدن ايـن کـارخـانـه،            
کاري کرد که هياتـهـاي تشـخـيـص و             
حل اختالف اداره کار قروه با گـذشـت       
ــازگشــت بــکــار                  پــنــج مــاه از راي ب

بــه " کـارگـران، راي خـود را نـقـض و                  
کــه عــمــال    "   صــرف انــحــالل شــرکــت      

اقدامي براي دور زدن آرا قانونـي ايـن           
هياتها بود به ضرر کارگران اقـدام بـه          

از آنـجـا کـه راي          . ٣صدور راي کنند  

جديد هيات حـل اخـتـالف اداره کـار              
قـروه مـبــنـي بـر قـطـع رابــطـه کــاري                  
کـارگـران بـه صـرف انــحـالل شـرکــت                

صادر شده بـود    "  قطعي و الزم االجرا" 
ــي از                     ــن آرائ ــي ــون چــن ــان و طــبــق ق

ابـالغ داراي اعـتـبـار قـطـعـي                 لحظه
اجرائي مي باشند لذا کارگـران فـوالد      
زاگرس در رونـد مـبـارزه بـراي دسـت              

خـود را بـه          يابي به خـواسـتـهـايشـان        
بيمه بيـکـاري مـتـصـل کـردنـد بـدون                
اينکه اين اتصال به بيمه بـيـکـاري بـه           
لحاظ قـانـونـي بـه مـعـنـاي اخـتـتـام                   

رابطه کاري آنان بـا کـارفـرمـا             قطعي

همچـنـيـن ايـن کـارگـران           .  تلقي بشود 
ميتوانستند حين تسليم شکـايـت بـه          
ديوان عدالت، خواهان تـوقـف اجـراي          
راي اخراج هيات حـل اخـتـالف اداره            

که چنـيـن نـيـز کـرده          ( کار قروه شوند    
اما از آنجا که از يک سو احتـمـال   )  اند

تمام شدن مهلت يـکـمـاهـه وصـل بـه               
بـا تـوجـه بـه طــول           ( بـيـمـه بـيـکـاري           

کشيـدن رسـيـدگـي بـه شـکـايـات در                 
و    وجود داشـت   )   ديوان عدالت اداري  

از سوي ديگر با تمام شدن اين مهلـت        

 ۱از صفحه

 

 . . .    مقاومت در کوباني                    ۱از صفحه

ناسيوناليسـت کـرد در کـردسـتـان            
سوريه، تشنه تر از حزب دمکـرات     

، در   ۵۷کردسـتـان ايـران در سـال             
معادالت سياسي و نظامي جبـهـه       
هاي جنگ بين اسالم سياسي نـوع        
شيعي و نوع سني آن تقسيم شده و       
هر يک براي سهـم خـواهـي از روي             

 . جنازه مردم عبور مي کنند
 

ــوران اســالمــي داعــش،           جــان
القاعده، جمهوري اسـالمـي و کـل         
کــثــافــات اســالمــي مــوجــود در            
خـاورمـيـانـه زائـيـده ســيـاسـتـهــاي              
شکست خورده آمريکا و دولتهـاي      
غربي در منطقه هستند و به طـبـع      
خلق چـنـيـن اوضـاع دهشـتـنـاکـي              
براي مردم، ميـدان لـگـد پـراکـنـي             
اسالم سياسي شيعي و سـنـي وارد          
فاز ديگري شده است که سـيـاسـت          
هر يک از احـزاب نـاسـيـونـالـيـسـت             
کرد در منطقه نيز تـابـعـي از ايـن               

تـحـوالت چـنـد مـاه          .  اوضاع است 
اخير در مناطق کردستان سوريه و     
کردستان عراق نشان داده است کـه     
احزاب و جريانات ناسيـونـالـيـسـت         
کرد خود بخشي از صورت مسئله       

 .در اين وقايع هستند
 
 

دولـت تـرکـيــه اکـنـون در روز              
روشن و در مقابل چشم جـهـانـيـان            
دارد از گــروه آدم کــش اســالمــي             
داعش حمايت مـيـکـنـد و مسـيـر            
فرار آورگـان از کـردسـتـان سـوريـه               
بسوي مرز ترکيـه را بـر روي آنـان              
مي بندد و اين در حالي اسـت کـه             
مردم کوباني هـمـچـنـان از جـان و              
هستي و محل سکونـتـشـان دفـاع           

در صـورت پـيـش روي        .   مي کنند 
تروريسـتـهـاي اسـالمـي داعـش و             
تصرف کوباني، نيم ميليون انسـان     
آواره خواهند شد و اين يـعـنـي يـک           

 .فاجعه انساني به تمام معنا
 

شکست داعش و جـنـبـش       اما  
اسالم سياسي و جمع کـردن بسـاط        
دارو دسته هاي ايـن جـنـايـتـکـاران            
آدمـخـوار کـار بشـريــت مــتـمــدن،             
نيروهاي آزاديـخـواه و سـکـوالر و             
همچنيـن کـارجـنـبـش تـوده اي و                
مسلحانه مردم در منطقه مستقل      
از ســيــاســتـهــاي نــان بــه نــرخ روز              
خوردن احزاب نـاسـيـونـالـيـسـت و             
جرياناتي است کـه خـود در خـلـق              

 مـي    اين اوضـاع سـهـيـم هسـتـنـد             
 .* باشد

 ۲۰۱۴ سپتامبر ۲۴

 ۴ صفحه 

 ۷۴۶شماره  
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با تعمدي کـه وزيـر کـار و اداره کـار                  
شهـرسـتـان قـروه در اخـراج کـارگـران                
فـوالد زاگــرس بــه خــرج داده بــودنــد             
احتمال کار شکني تـعـمـدانـه و عـدم              
وصل انتقام جويانه ايـن کـارگـران بـه             
بيمه بيکـاري مـيـرفـت لـذا کـارگـران               
فوالد زاگـرس بـا درايـت خـود را بـه                  
بيمه بيـکـاري مـتـصـل کـردنـد بـدون                
اينکه همانطور که اشـاره شـد چـنـيـن            
وصلي به بـيـمـه بـيـکـاري بـه لـحـاظ                   
قانوني به معناي قطعي شـدن اخـراج         

کارگـران فـوالد     .   ٤آنان به حساب آيد  
زاگرس ضمن وصل به بيمه بيکاري و     
وقوف بر اين نکته که چنين اتصـالـي         
به بيمه بيکاري به لحاظ قـانـونـي بـه             
مـعــنــاي نــهــايــي شــدن قــطـع رابــطــه             
کاريشان با کارفرما نيست، شکايتـي     
را تسليم ديـوان عـدالـت اداري کـرده              
اند و مصـمـمـانـه در پـي مـبـارزه و                    
دادخواهي براي رسـيـدن بـه خـواسـت             

هر چند دسـايـس     .   هايشان مي باشند 
ــر صــنــدوقــهــاي               ــيــاي حــاکــم ب مــاف

و وزارت کار با تحميـل        بازنشستگي
شرايط طاقت فرسا بر کارگران فـوالد       
زاگرس موفق بـه خـانـه نشـيـن کـردن               
بـخـشــهـايــي از آنـان شــده اســت امــا                
کارگران اين کارخانه با سيل شکـايـت      

تـا لـحـظـه       ( به ديـوان عـدالـت اداري           
 شـکـايـت، کـه         ١٠٠تنظيم اين خبـر      

و در دسـتـور          ) همچنان ادامـه دارد     
گذاشتن تجمعات احتمالي، همچـنـان     
در پي دست يابي به خواست هـايشـان      

 . هستند
 

لذا بر خالف گزارش مبهم و کلي       
کـه در فـحـوا، وصـل           "   کارگر فلزکار" 

شدن کارگران فوالد زاگرس بـه بـيـمـه            
بيکاري را ختم کـار کـارخـانـه فـوالد              
زاگــرس و کــارگــرانــش اعــالم کــرده             

ايــنــکـــه   .   اســت، چــنــيــن نــيــســت             
جاري کارگران فـوالد زاگـرس        مبارزه

بــه کــجــا خــتــم شــود چــنــدان قــابــل               
پيشگوئي نيست امـا چـيـزي کـه در              

ميان روشن اسـت ايـن اسـت کـه ايـن                
کـارگـران تـن بـه اخـراج و تـعـطـيـلـي                     
کارخانه نداده اند و همه چـيـز بـه آخـر           

اتحاديه آزاد کـارگـران          . نرسيده است 
خبـر    ١٣٩٣شهريور ماه ٢٩ –ايران  

 "کـارگـر فـلـز کـار         " منتشره از سوي  
پس از دو سال تالش کـارگـران فـوالد            
زاگـرس قـروه تـمـامـي کـارگـران ايــن                
کارخانه به بـيـمـه بـيـکـاري فـرسـتـاده               
شدند و تنها کارخانه صنعتي و مادر     

کـارخـانـه    .   در اين استان تعطـيـل شـد        
اي که توسط بخـش خصـوصـي اداره            

و ظرفيت پـذيـرش بـيـش از               مي شد 
 کارگر را داشت امروز بـه انـبـار      ٥٠٠

مــــتــــروکــــه اي تــــبــــديــــل شــــده                
ميلياردها وامي کـه بـراي ايـن           . است

کارخانه پرداخت شـده بـود بـه هـمـت              
سرمايه داري مالي و بانـکـهـا مـحـل           
ــا شــده                     ــه ه ــرب ــا و گ ــازي مــوشــه ب

تعطيلي اين کارخانه بـار ديـگـر        . است
نشان داد اعـتـصـاب کـارگـران بـافـق               
براي مخالـفـت بـا خصـوصـي سـازي              

استـانـدار و     . درست و به جا بوده است    
مسوولين ذيربط به کارگران گفته انـد     
که شما ارتباط کاريتـان بـا کـارخـانـه             
قطع نشده است و اميدوار باشـيـد کـه        
اگر روزي کارخانه بازگشايي شد شمـا     
در الــويــت بــراي بــازگشــت بــه کــار               

هـرچــنـد قـبـال کـارگـران بــه             . هسـتـيـد   
مسوولين و وزارت کار گـفـتـه بـودنـد         
که باهمکاري کـارگـران و بـا تـغـيـيـر                
خط توليد به توليد آلياژ هاي منگنـز   
بخصوص فـرومـنـگـنـزمـي تـوان هـم              
سوددهي کارخانه را تضمـيـن کـرد و            
هـم بـا ايـن تـغـيـيـر تـعـداد کـارگــران                     

امـا بـخـش      . کارخانه را دو بـرابـر کـرد       
خصووصي دالل از نابـودي کـارخـانـه           
هــا و خــانــواده هــاي کــارگــري ســود             

 .بيشتري را بدست خواهد آورد
 

 
 
 

 کميته   ١٩اطالعيه شماره  
دفاع از فعالين کارگري     

سازمان زندانها يا وزارت      : مهاباد
 اطالعات 

 
در گذشته هر زمان يک مـتـهـم را       
به سازمان زندانها تحويل مـي دادنـد        
به آن معنا بـود کـه ديـگـر مـتـهـم از                   
ــفــرادي وزارت اطــالعــات              ســلــول ان
خالص و ديگر بازجويي او تمـام شـده      
و براي سپري کردن احـکـام صـادره از         
سوي قوه قضائيه به سازمان زنـدانـهـا        

يــعـنــي بــه    .   تـحــويــل داده مــي شــود        
اســتــنــاد بــه قــانــون قضــايــي ديــگــر            
ــات               ــالعـــ ــوالن اداره اطـــ ــئـــ مســـ

ها نـمـي تـوانـنـد در مـورد                 شهرستان
. . . زنـدانـيـان و يـا نـوع نـگـهـداري و                  

امــا بــراي کــارگــران     .   دخـالــت کــنـنــد    
زنـدانـي وزارت اطـالعـات در مــورد             
آنان در زنـدان هـم امـر و نـهـي مـي                     
کنند و حتي به يکي از زندانيان بـنـام        

در "   يوسف آب خرابات اعـالم کـردنـد        
صورتکيه با ما همکاري نـکـيـنـد از           

 . "دکـتــر و درمــان خــبــري نــيـســت           
يوسف آب خرابات کارگر زنـدانـي کـه         

 هـمـراه دو       ١٥/١٠/٩١در تاريخ    
هاي مـحـمـد      نفر ديگر از کارگران بنام    

مـوالنــايــي و واحــد ســيـده در شــهــر               
مـهـابــاد تـوســط اداره اطــالعـات آن             

يـوسـف آب     .   شـهـر دسـتــگـيـر شــدنـد          
 روز زير شديدتـريـن   ٥١خرابات مدت  

بازجويي در اداره اطالعـات مـهـابـاد           
 ٢٥ روز با قرار وثيقه ٥١بعد از .  بود

. ميليون توماني از زنـدان آزاد شـدد           
 در شـعـبـه اول          ٦/١٢/٩١تـاريـخ     

دادگاه انقالب بـه جـرم عضـويـت در              
کميته هماهنگي براي کمک به ايجـاد        
تشکـلـهـاي کـارگـري هـمـراه مـحـمـد                 
موالنايي و واحد سيده محاکمه و بـه        

.  سال حبس عـزيـري مـحـکـوم شـد          ٢
وکيل اين کارگران بـه احـکـام صـادره            
اعتراض نمود و پرونده جهت تـجـديـد       
ــتـــري اســـتـــان                    ــظـــر بـــه دادگسـ نـ

دادگـاه  .   آذربايـجـانـغـربـي ارسـال شـد           
تجديد نظـر اسـتـان آذربـايـجـانـغـربـي               
حکم صادره شعبه اول دادگاه انـقـالب     

مهاباد را عيناً تائـيـد نـمـود و آن را                
جهت اجرا بـه شـعـبـه اجـراي احـکـام                 

 .دادگســتــري مــهــابــاد ارســال کــرد          
ــخ                 ــاريـ ــات در تـ ــرابـ ــخـ ــف آبـ ــوسـ يـ

 بــراي ســپــري کــردن        ١٣/١١/٩٢
احکام نـاعـادالنـه خـود را بـه زنـدان                 

 .مهاباد معرفي نمود
يوسف آبخرابات کارگـر جـايـگـاه         
سوخت چند منـظـوره واقـع در جـاده              
مهابـاد ارومـيـه اسـت کـه بـه عـلـت                   
کارهاي سخت و زيان آور دچار آسيـب    
ديدگي در شبکـه چشـم شـده بـود بـه               
همين دليل تحت عمل جـراحـي قـرار          

اين کـارگـر زنـدانـي بـه دلـيـل              .   گرفت
اينکه داروهـايـي کـه جـهـت سـاکـت                 
کردن درد شديد در داخل زندان بـه او            
مي دهند مشکالت ايشان از نـاحـيـه       
چشم چند برابر شده و به هميـن دلـيـل       
درخواست کرده بود تا جهت معالجـه        

امـا   .چشم به بيمارستـان اعـزام شـود         
بعد از چند ماه در اين روزها چند نفـر     
لباس شخصي به زندان مراجـعـه و از          
ــان                 يــوســف مــي خــواهــنــد تــا بــا ان
ــه                       ــعــد او را ب ــنــد و ب هــمــکــاري ک

  .بيمارستان اعزام خواهند کرد
  

هاي کـارگـري و        کارگران ، تشکل  
سازمان زندانها مسـئـول    : مردم آزاده 

جان کليه زنـدانـيـان اسـت و مـوظـف               
مي باشد تا زندانيان بيمـار را جـهـت            

مـا  .   مداوا به بيمارستـان اعـزام کـنـد         
ضمن محکوم کردن هر گونه فشار بـه   
زندانيان سياسي و کـارگـري از کـلـيـه             

ها ي بيدار مي خواهيم بـه هـر             وجدان
طريق ممکن اعتراض خودشان را بـه         

مـا  .   گوش جامعه جهـانـي بـرسـانـنـد          
اعضــاي کــمــيــتــه دفــاع از کــارگــران           
دســتــگــيــرشــده مــهــابــاد خــواســتــار          

مرخصي درماني فوري بـراي يـوسـف        
هستيم و هـر گـونـه تـعـلـل از سـوي                    
مسئوالن امنيتي و تحت فشـار قـرار       
دادن ايــن کــارگــر زنــدانــي و ديــگــر               
کارگران زندانيـرا تـعـرض آشـکـار بـه               

 .دانـيـم      اين عزيزان مي   حقوق انساني 
کميته دفاع از کارگران دستگير شـده         

 مهاباد
  

 کارگران کولبر
 

نهمين کولبر در نقطه صفر      
مرزي با گلوله نظاميان جان     

 سپرد 
يک کولبر اهل شهر اروميه به نـام    
ظاهر سربازي براثر شلـيـک نـيـروهـاي           
نظامي حکومت اسالمي ايـران جـان         

 .خود را از دست داد
  

 ناهيد وفائي
 

 !تو بمان اي دختر کوباني
  شبانه»عدم«حال که 

با پـرچـم سـيـاه و قـلـب سـيـاه و                     
 سخنان سياه آمده است

 و شهر را خونين
  جاده را خونين 

  خانه را خونين
 و سفره را خونين کرده است

 حال که عدم
براي خاموش کردن فانوس اميـد       

 و آزادي آمده است
و الشه اي گنديده سياري را مـي        

 ماند
 که به هر جا پا مي گذارد

نشاني از خون و ويراني و تبـاهـي       
 بر جا مي گذارد

 تو بمان اي دختر کوباني
 در کنار رودخانه ي جاري اميد

و عـطـر        با تفنگ و گـل و گـيـاه          
 روئيدن

با آئـيـنـه و پـرواز پـروانـه و آواز                   
 .کبوتر

  بگذار ماندن ات
 شعله ي مخوف آتشي باشد

به جان جـهـالـت و کـهـنـه گـي و                   
 پوسيده گي اعصار

  بگذار ماندن ات
 بر هم زند

 تعادل ابر ظلمت و باران خفقان
 بگذار ماندن ات بر هم بزند

پيش بيني هواي يخبـنـدان آزادي      
 !وخروش دختران آزاده و هشيار

 ٢٠١٤سپتامبر٢٢
 

 ۳از صفحه

 ۷۴۶شماره  
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 ۱از صفحه

تظاهرات معلمين شهر    
حلبچه در اعتراض به تعويق     

 ! افتادن حقوقهايشان 
 

 سپتامبـر تـعـدادي      ۲۰روز شنبه  
زيادي از معلمين شهر حلبچه بـر سـر           
کالسهايشان حاضر نشدند و دست بـه    

چندين مـاه اسـت کـه          . اعتراض زدند 
حقوق معلميـن در اقـلـيـم کـردسـتـان               
پرداخت نشده و در اعـتـراض بـه ايـن             
وضعيت و پرداخت نشدن حقوقهـا در     
هــفــتــه جــاري بــا بــاز شــدن مــدارس             
بسيـاري از مـعـلـمـيـن در شـهـرهـاي                  
کــردســتــان عــراق نــه تــنــهــا بــر ســر               
کالسهاي درس حاضر نشـدنـد بـلـکـه           
ــاي                 ــه ــرات ــظــاه ــديــن شــهــر ت ــن در چ
اعــتــراضــي را ســازمــان دادنــد و                  
معلمين شهر حلبـچـه هـم قـبـلـتـر بـه                 
حکومت اقليم هشدار داده بودنـد کـه      
ــت نشــــدن                   ــرداخــ ــورت پــ در صــ
حــقــوقــهــايشــان هــنــگــام بــازگشــاي          
مدارس دست بـه اعـتـراض خـواهـنـد             

 .زد
  

تعدادي از معلمين شهر    
سليمانيه هم به اعتراضات      

 معلمان پيوستند   
 

در اعـتـراض بـه پـرداخـت نشـدن              
 سپتامـبـر هـم      ۲۱حقوق معلمان روز  

چندين مدرسه شهر سليمانيه تعطـيـل    
شدند و تعدادي از معلـمـان دسـت بـه          
راهپيمائي زدند و چند خـيـابـان شـهـر         

 .را بستند
 

يکي از معلمان معترض بـه اسـم        
عبدل خالـق مـاوه تـي در سـخـنـانـي                 

سـه مـاه اسـت هـيـچ حـقـوقـي                 "   گفت
نگرفته ايم، اين در حاليست کـه وزيـر       
آموزش و پروش مي گويد، مـعـلـمـان      
حق اعتصاب ندارنـد، مـعـلـمـان حـق             

عـبـدل خـالـق       .   ترک مدارس را ندارنـد    
ادامه داد که وزير آمـوزش و پـرورش        
بايد از معلمان معذرت خواهي کنـد،      
چرا که او با اين سخنان بـه مـعـلـمـان                

 " .توهين کرده
 

تظاهرات مردم اربيل در     
 ! دفاع از مردم شهر کوباني   

 
 سـپـتـامـبـر مـردم           ۲۰روز شنبه   

شهر اربـيـل در دفـاع از مـردم شـهـر                  
کوباني در کردستان سـوريـه و عـلـيـه             
حمله جنايتکاران داعش به اين شـهـر         

. دست به اعتراض و تـظـاهـرات زدنـد       

مردم معترض با راهپيمائي از چـنـد           
خيابان شهر به طـرف دفـتـر سـازمـان              
ملل حرکت کردند و يـاداشـتـي را بـه            
ــد کــه از                   ــتــر ايــن ســازمــان دادن دف

ملل خواستـه شـده، کـه هـر             سازمان  
چه زودتر به ياري مردم محاصره شده       

 .شهر کوباني بشتابند
  

آوارگي هزاران نفر از     
 ! مردم کردستان سوريه   

 
بدليل جنگ و حـملـه وحشـيـانـه             
گروه تروريستي و جنايـتـکـار داعـش           
به مردم کردستان سوريه، دههـا هـزار       

شـهـرهـاي اقـلـيـم            نفـر از مـردم آواره        
در ايـن    .   کردستان و تـرکـيـه شـده انـد          

 سپتامبر معاون نخـسـت   ۲۰باره روز  
وزير تـرکـيـه نـوعـمـان قـورتـولـمـوش                 

 هـزار نـفـر      ۴۵اعالم کرد که تا امروز   
ــه                    از مــردم کــرد ســوريــه خــود را ب

الزم بـه    .   مرزهاي ترکيـه رسـانـده انـد         
ياد آوريست که بيش از دو مـاه اسـت           
تنها در يکي از شـهـرهـاي کـردسـتـان            
سوريه به اسم کوباني جنگ سـخـت و      

بين جنايتـکـاران داعـش از            خونيني
طرفي و مردم به پاخواسته ايـن شـهـر            
از زن، پـيـر و جـوان از طـرف ديـگـر                    
درگرفته و مردم در اوج فـداکـاري از            
تسليم شدن شهرشان به دست جـانـيـان     
داعش خود داري مي کنـنـد و طـبـق           

 ۲۱آخـريــن خــبــرهـا تــنـهــا در شــب               
سپتامبر دهها نفر از جانيان داعشـي      
در اطراف شهر کـوبـانـي بـه هـالکـت                

  .رسيده اند
 

اطالعيه وزارت پيشمرگه در      
 ! باره حمله داعش به کوباني    

 
 ســـپــتــامـــبــر وزارت          ۱۹روز     

پيشمرگه حکومت اقـلـيـم کـردسـتـان            
طي بيانيه اي حمله نيـروهـاي داعـش         
به شهر کوباني کـردسـتـان سـوريـه را              
محکوم کـردنـد و خـواهـان کـمـک و                 
پشـتـيـبـانـي از مـردم کـوبـانـي بــراي                  

در اين بيانـيـه   .  مقابله با داعش شدند 
حـملـه تـروريسـتـهـاي         "   آمده است که    

داعش به برادران کردمان در کوبانـي،   
خــطــر ديــگــري اســت عــلــيــه مــردم              
کردستان به طـور عـمـوم، بـه هـمـيـن                
خاطر ما وظيفه خود مـي دانـيـم کـه              
هر چه در توان داريم در دفاع از مـردم     

الزم بـه ذکـر       " .   کوباني دريغ نـکـنـيـم       
است گرچـه امـروز حـکـومـت اقـلـيـم                
کردستان خود در جنگي تـمـام عـيـار           

با داعش قـرار دارد، امـا هـمـه مـي                 
دانند همـيـن حـکـومـت و رئـيـس آن                 
ــه              مســعــود بــارزانــي در اوائــل حــمل
ــنــهــا گــارد                   ــه ت ــه عــراق ن داعــش ب
محکمي نگرفت بـلـکـه عـمـدا شـهـر               
شـــنـــگـــال و اطـــراف آنـــرا بـــدونـــه                
کوچـکـتـريـن مـقـاومـتـي دو دسـتـي                 
تــقــديــم جــانــيــان داعــش کــردنــد کــه           
آوارگي دهها هزار نفره را به بار آورد،         
از طـرف ديـگـري هـم هـمـيــن مــردم                  
کوباني ماههاست که عليه جـنـگ و         
مــحـــاصــر داعــش بــه شــهـــرشـــان                
مقاومتي جانانه سازمان داده اند کـه       
باز حکومت اقـلـيـم بـا بـي تـوجـهـي                  
کامل از کنار آن رد شدند، در نتـيـجـه     
به نظر مـي رسـد کـه ايـن بـيـانـيـه و                      
موضع امروز حکومت اقليم بـخـاطـر     
اعتراضاتي است که چه در کردسـتـان         
و چه خارج از آن عـلـيـه داعـش و در                
دفاع از مردم کـوبـانـي وجـود دارد و             
اينها تشخيص داده اند که تـاخـيـر از          
اين بيشتر مي تواند باعث بي آبـروي          

 .کامل آنها شود
 

توافق حکومت مرکزي و    
هئيت اقليم کردستان بر سر    

 بودجه اقليم  
 

ــي از                   ــکـ ــري از يـ ــبـ ــق خـ طـــبـ
انــجـمــن نــمـايــنــدگــان      " نـمــايــنـدگــان،     

، در تــازه تــريــن ديــدار بــيــن              " عــراق
عبادي نخست وزير عـراق و هـئـيـت             
مذاکره کننده اقليم کردسـتـان بـر سـر          
فرستادن بودجه اقـلـيـم کـردسـتـان بـه              
تـوافــق رســيــده انــد و بــزودي دولــت              
مرکزي عراق بودجه اقليم را خـواهـد           

بــه گــفــتــه ايــن مــقــام کــه            .   فــرســتــاد
نخواسته نامش فاش شود، همچنـيـن    
بر سر فروش نفت کردستان از طـريـق           
کمپاني سوموره ، شفاف بودن اقـلـيـم       
کردستان، و با خبـر کـردن حـکـومـت           
مرکزي از در آمد نفت اقليم به توافـق      

الزم بـه يـاد آوريسـت کـه             .   رسيده اند 
حکومت اقليم و دولت مرکزي عـراق     
ماههـاسـت بـر سـر بـودجـه اقـلـيـم و                    
فروش نفت با هم اختالف داشـتـنـد و         
عمال حکومت مرکزي عـراق بـودجـه        
حکومت اقليم کردستان را قطع کـرده     

بود و اين ديدارهـا بـعـد از قـدرت از                 
نوري مالکي به عبادي صـورت مـي          
گيرد و قرار است در ده روز آينـده بـاز         
هم هئيت اقليـم کـردسـتـان از بـغـداد               

 .ديدار کند
 

در منطقه جلوال دو تن از     
 ! نيروهاي داعش اسير شدند   

 
طبق خبري از جلوال، صـبـح روز         

 سپتـامـبـر نـيـروهـاي ارتـجـاعـي              ۲۱
داعش به قصد ضربه زدن به نيروهـاي   
اقليم کـردسـتـان بـه يـکـي از مـراکـز                   
پــيــشــمــرگــان در کــوبــاشــي واقــع در            
منطقه جلوال حمله مي کنند، کـه بـا        
مقابله نيروهاي اقليم کردستان روبـرو      
مي شوند و بعد از درگيري کـوتـاهـي        
ــه عــقــب                نــيــروهــاي داعــش وادار ب
نشيني مي شوند و طـبـق خـبـري از               
سايت اتـحـاديـه مـيـهـنـي دو تـن از                    
نيروهاي داعش اسير مـي شـونـد کـه            

 .*يکي از آنها امير داعش ميباشد
 

 ...       اخبار هفتگي از      

  

 ۷۴۶شماره  
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 ! سرنگون باد جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسیالیستی

 يان ارتــجــاع مــذهــبــ     يــبــجــز جــر  
 زاده،   ي مـکـتـب قـرآن مـفـتـ             يمحـلـ  

جريان مرتج مـحـلـي ديـگـري کـه در               
بعد از قيام  و مشخصا در نيـمـه دوم           

 توانسته بود خود را سازمـان  ٥٨سال  
. “   رزگـاري ” دهد جرياني بود به اسـم        

رزگاري يک گروه مذهـبـي و طـرفـدار            
شيوخ مناطق اورامانات و مريوان به     
اسم طريقه نقشبندي و سران ايـن ايـل         
و طايفه در زمـان شـاه از سـاواکـيـان                
رژيم شـاه بـودنـد کـه در روسـتـاهـاي                  

ــاد ”  ــي” و   “   ســروآب در اطــراف    “     دزل
جريان رزگـاري  .   مريوان مستقر بودند  

در مناطقي چون سننـدج، مـريـوان ،           
کامياران و چند نقطـه ديـگـر مـقـر و              

 . مرکز نظامي داشتند
 کم کردن و   يسازمان کومه له برا 

ــردن مــزاحــمــت           يــا از بــ     يــ هــاي ن ب
احتـمـالـي ايـن جـريـان کـه نـيـروهـاي                   
مسلـح قـابـل تـوجـهـي هـم داشـتـنـد                   
تصِمـيـم گـرفـت در يـک روز مـعـيـن                   
تمامي مقرها و نيروهاي ايـن جـريـان          

طـرح بـا     .   مرتجع را خلع سـالح کـنـد        
موفقيت انجام شـد و سـپـاه رزگـاري              
يک شبه و با يک حمله غافلگيـرانـه از         
سـوي نــيـروهــاي مســلـح کـومــه لــه،              
تمامـي مـقـرهـاي نـظـامـي آنـان کـه                   
درچند شهر و روستا دائر کرده بـودنـد         

بعدها هواداران ايـن  .   خلع سالح شدند  
جريان دست به تظاهـرات در مـقـابـل            
مــقـــرهـــاي کـــومـــه لـــه زدنـــد کـــه                

سـران  .   تالشهايشان بي ثمـر مـيـمـانـد        
اصلي جريان رزگاري نيز بـا اسـتـفـاده           

. از تــاريــکــي شــب فــرار مــيــکــنــنــد           
مذاکراتي براي باز پس دادن سالحـهـا     

و داير کردن مجـدد مـقـرات رزگـاري            
بــيــن کــومــه لــه و رزگــاري صــورت              
ميگيرد اما کومه له همچنـان راسـخ       
در مقابل آنان ايسـادگـي مـيـکـنـد و              
اجــازه ادامــه فــعــالــيــت بــه آنــان را                 

 . نميدهد
 ي عـمـلـ     ين حرکت بعد از اجـرا      يا

کـردسـتـان     حزب دمکرات     يآن از سو  
ايران و سازمان چريکهاي فدايي خلـق        

خـلـع   .   مورد انـتـقـاد قـرار مـيـگـيـرد              
سالح سـپـاه رزگـاري سـبـب تـقـويـت                 
اعتبار و اتوريته سـازمـان کـومـه لـه              
ميشود چرا کـه يـک جـريـان مـرتـجـع               
محلي ديـگـر و وابسـتـه بـه شـيـوخ،                  
مالکان و پس مانده از رژيم شاه را از      
صحنه معادالت نـيـروهـاي سـيـاسـي           

 .مسلح کنار زده بود
 مردم شهر سننـدج   يروزيبعد از پ  

 يروهاي خروج ن  يان تحصن برا  يدر جر 
ن يـ سپاه و ارتش از بـاشـگـاه افسـران ا          

 ارتش و سـپـاه ايـن پـيـروزي را                 شهر،
ــراي خــود مــحــســوب              شــکــســتــي ب
ميکردند و هر دم در تالش بودند کـه     
به بهانه هـاي مـخـتـلـف شـعلـه هـاي                  
شروع يک جـنـگ ديـگـر را بـه مـردم                 

از سـوي    .   کردستـان تـحـمـيـل کـنـنـد            
ــازگشــت                 ديــگــر در مــدت زمــان ب
نيروهاي مسلح سازمانهاي سـيـاسـي       
و ايجاد يک فضـاي بـاز سـيـاسـي در                
همه شهرهاي کردستان، مـردم ديـگـر         
ــه                 ــران دســتــه دســتــه ب شــهــرهــاي اي
کردستان سفر ميکردند تـا اوضـاع و         
شرايطي را که هـمـچـنـان بـارقـه هـاي               
اميد به ادامه انقالب را از خود نشـان    

در ايـن ايـام       .   ميداد از نزديک ببيننـد   

کردستـان بـه کـانـون و مـرکـز ادامـه                  
انقالب  ناتمام مردم ايران تبديل شـده        

 . بود
 در   ياسـ يــ بـاز سـ      ين فضـا   يـ چـنــ 

کردستـان کـه بـا مشـارکـت مـردم و                 
سازمانهاي سـيـاسـي مسـلـح فـراهـم              
شده بود توسط بـخـشـهـاي زيـادي از             
مــردم در ســراســر کشــور حــمــايــت               

ادامــه ايــن وضــع بــتــدريــج         .   مــيــشــد
مــيــرفــت کــه بــر ســطــح خــواســت و              
توقعـات مـردم در ديـگـر شـهـرهـاي                

از ايـن رو تـداوم       . کشور تاثير بگذارد 
اين فضا بـهـيـچـوجـه مـورد رضـايـت              
خميني، دولت موقت و ارتش و سپـاه   

 . نبود
سپاه و ارتـش بـا سـازمـان دادن               

ــاســداران مــحــلــ      ــوان        يپ  تــحــت عــن
و تـمـرکـز      “   پيشمرگان مسلمان کـرد   ” 

نيروهاي خود در منطقه کامـيـاران و         
مناطقي از پـاوه و اورامـانـات قصـد            
ــح                 ــيــروهــاي مســل ــه ن ــه زدن ب ضــرب
سازمانهاي سياسي و نهايـتـا تصـرف       
ــرهــاي                   ــرل درآوردن شــه ــت ــه کــن و ب

اولين تـحـرکـات    .   کردستان را داشتند  
نظامي ارتش و سپاه و با اسـتـفـاده از        
پاسداران محلي را در هفته اول بهـمـن    

.  و از کامياران شروع کـردنـد    ٥٨ماه  
ارتش و سپاه در حـملـه خـود بـه ايـن                  
منطقه متحمل تلفات زيادي شدند و     
در ادامه با استفاده از هـلـيـکـوپـتـر و           
نيروهاي کمکي بـيـشـتـر بـه حـمـالت              

نـيـروهـاي مسـلـح        .   خود مـيـافـزودنـد     
سازمانهاي سياسـي و در راس آنـهـا             
کومه له براي جلوگيري از تلـفـات در          
ميان مردم، تصميم گرفتند مـنـطـقـه         
ــه اطــراف                 کــامــيــاران را خــالــي و ب

بـتـدريـج    .   سنندج عقب نشيني کنـنـد     
ارتش و سپاه  به منظور تکميل طـرح    
حمـالت خـود در سـراسـر کـردسـتـان                
جبهه هاي تازه تري را براي تـعـرض و       

 .جنگ گشودند
 ين اثـنـا بـود کـه رهـبـر              يـ در هم 

در ران   يـ حزب دمـکـرات کـردسـتـان ا           
تهران سرگرم مذاکـره بـا نـمـِايـنـدگـان              
خميني و دولت بود و وانمود ميکـرد        
که در جريان درگيريهـا در کـردسـتـان           

ايــن .   نـيـروهـاي آنـان شــرکـت نــدارنـد            
سيـاسـت هـمـيـشـگـي ايـن حـزب در                  
تاريخ مبارزات مردم کـردسـتـان بـود           

بــلــکــه بــتــوانــد بــتــنــهــايــي از ســوي             
مـقـامــات  دولــت و سـپـاه و ارتــش                  
موقعيتي را از باالي سر مـردم بـراي            

حــزب دمــکــرات   .   خـود کســب کـنــد      
کردستان ايران در پيامي به خـمـيـنـي          
که در روزنامه ها منتشـر شـد اعـالم         

حزب دمکرات، امام را رهـبـر       ”:  کرد
 .“واقعي ملت مي داند

عمال سپـاه و    از اواسط بهمن ماه    
ارتش در بيشتـر مـنـاطـق کـردسـتـان              
جبهه هاي يک جنگ تحميلـي ديـگـر           
را عليه مردم، سازمانـهـاي سـيـاسـي            
مسلح و در يـک کـالم عـلـيـه کـانـون                  

. انقالب مردم ايـران  گشـوده بـودنـد             
همزمـان نـيـز هـيـئـت هـاي صـلـح و                    
مـذاکــره بــراي پــايــان دادن بــه وضــع             

در طـول دو      .   موجود در جـريـان بـود       
مـاه قـبـل از ايـن وقـايـع انـتـخـابـات                     
رياست جمهوري و مجـلـس اسـالمـي        
برگـزار شـده بـود و حـزب دمـکـرات                 
کردستان همچنان به تنهـايـي سـرگـرم         
چانه زنـي بـا مـقـامـات دولـت بـراي                  

در .   دست يابي به موقعيت خود بـود       
حاليکه در خارج از شهرهـا جـنـگ و           
درگيري بيـن نـيـروهـاي حـکـومـت و               
سازمانهـاي سـيـاسـي ادامـه داشـت،             
شهرها و بويژه شهر سنندج هـمـچـنـان       
تنها کانون تجمع نيروهاي سياسـي و        
مـردم در افشــاي ســيـاســتـهــاي ضــد             

. انقالبي دولت و حکومت جديد بـود        
شوراهاي محالت، جمعيـت دفـاع از         
آزادي و انقالب و کومه لـه در تـدارک        
ايسـتـادگـي و دفـاع از تـنـهـا مـرکـز                    

 . بازمانده  از انقالب بودند
در آخرين روزهـاي فـرورديـن مـاه          

 قصد و تصميم رژيم خمينـي  ۵۹سال  
براي حمله اي سراسري به کردستـان و          
با اعزام يک سـتـون مـجـهـز بـه انـواع                 
سالحهاي سبک وسنگين و پشـتـوانـه         
هوايي شامل فانتوم و هليـکـوپـتـر از          
ــدج آغــاز                ــن ــاران بســوي ســن کــامــي

ــود  ــه          .   مـــيـــشـ ــرات بـ حـــزب دمـــکـ

نـيـروهــايـش در مـنـطــقـه کــامـيــاران               
دستور ميدهد که نه تنها در مـقـابـل          
ايـن ســتـون نــبـايـد بـايسـتــنـد بــلـکــه                  
موظف هستند براي عبور  ستـون بـا           

سازمان چريکهـاي  .   آن همکاري کنند  
فدايي نيز در اين مقطع سرگرم حـل و        
فصل بحران سياسي تشکيالتي درون    
سازمانش بود و سر درگـم نـظـاره گـر            

فقط کومه له و نيروهـاي  . اوضاع بود 
مسلح اين سازمان با همکاري قـاطـع      
مـردم شــهـر ســنـنــدج و روســتــاهــاي             
اطراف شهر و جـوانـان مـتـشـکـل در                
بــنــکــه هــاي مــحــالت هســتــنــد کــه            
تصميم به مقاومت و ايسـتـادگـي در           
مقابل تهاجم نيروهاي ارتش و سـپـاه         

 .ميگيرند
 ۵۹از اوايــل ارديــبــهــشــت مــاه           

 شبانه روز جنگي ويرانـگـر   ۲۴بمدت  
از راه زمين و هوا به مردم  سننـدج و        
روسـتـاهـاي آن تـحــمـيـل شـد کـه در                   
نتيجه آن صدها نفر کشتـه و خـانـه و            
منازل مسکـونـي زيـادي بـا تـوپ و                

. خمپاره به خاکستر تبـديـل مـيـشـود           
بِدين ترتيب حـکـومـت تـازه بـقـدرت              
رسيده اسالمي بعد از مـاهـهـا وقـت             
کشي براي محکم کردن جا پاي خـود      
و بـا راه انـدازي انـتـخـابـات ريـاسـت                   
جمهوري، مجلس اسـالمـي و غـيـره            
تالش کرد با دادن مشروعيت بـخـود         
زمـيـنـه هــاي يـک حـملــه گسـتـرده و                  

. سراسري به کردستان را فـراهـم کـنـد           
مردم شهر سنندج، نيـروهـاي مسـلـح          
شـوراهــا و بــنــکــه هــاي مــحــالت و              
نيروهاي مسلح کومـه لـه در جـريـان             

 روزه اين شهر مـقـاومـت و      ۲۴جنگ  
ايستادگي جـانـانـه اي را در مـقـابـل                
ارتش و سپاه خمـيـنـي از خـود نشـان             
دادند که در تـاريـخ مـبـارزات مـردم              
کردستان براي دفاع از  قيام و انقـالب   

 .*مردم ايران ثبت شده است
 )از کتاب تاريخ يکدوره ( 
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