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 مجموعه اي از اخبار و رويدادهاي هفته در شهرهاي کردستان                     : نگاه هفته 
        نسان نودينيان ـ نسرين رمضانعلي                                    

  

 ٣  صفحه 

 

جنگ براي باز پس گيري   
 ! شنگال از دست داعش ادامه دارد   

طبق اخرين گزارشها از جنگ بـا      

 دسـامـبـر بـا حـملـه             ۲۰ داعش، روز  
نيروهاي پيشمرگه و نيروهاي اتـحـاد        

اعتصاب غذاي زندانيان   
 سياسي سي و سه روزه شد  

جـمـهـوري اسـالمـي هـنـوز بـه               
خــواســتــهــاي زنــدانــيــان ســيــاســي        
اعتصاب کننـده رسـيـدگـي نـکـرده            

وضعيت جسماني شماري از    .  است
زندانيان وخـيـم و دچـار خـونـريـزي               

وزن زنــدانــيــان    . " انــد   داخــلــي شــده   
سياسي اعتصاب کننـده بـه شـدت          
کاهش يافته و وزن شمـاري از آنـان           

 کـيــلـو پــايـيــن آمــده          ١٠ بـيـش از       
ــي        "  اســت ــف ــان مصــط ــم ــث ــور    ع پ

تـريـن زنـدانـي سـيـاسـي در                 قديمي
 روز   ٣٣ هاي ايران، در نتيجه        زندان

 کـيــلـو و نـيــم          ٨ اعـتـصــاب غـذا،        
کاهش وزن پيدا کرده و شـمـاري از            
زندانيان دچار خونريزي و اسـتـفـراغ         

کيوان داودي نيز کـه      .  اند  خوني شده 
کنندگان اسـت بـا        يکي از اعتصاب  

خطر جدي قطع پا مواجـه و جـهـت             

معالجه عفونت پاهـايـش نـيـاز بـه             
عـلـي   .  معالجه پزشکي فـوري دارد     

افشاري به دلـيـل وضـعـيـت وخـيـم              
جسماني به بهداري زنـدان مـنـتـقـل          
شده، اما به وي اجازه دريافـت سـرم        
خوراکي را نداده و در نتيجه مجددا     

بـه  . اند وي را به بند زندان بازگردانده 
امروز اروميه قـلـب      “ نقل از کمپين    

ــان اســت      ، اول دي مــاه         ” کــردســت

بنا به اخبار منتشـر شـده اخـيـرا            
ميان محسن بيگلري نماينده رژيم در 
سقز و احسن علوي ديـگـر نـمـايـنـده               
مجلس اسالمي رژيم در ديوانـدره بـر        
سر اينکه غـار کـرفـتـو مـتـعـلـق بـه                   
ديواندره است يا سقز مجادله اي برپا       
شده است که بازتاب آن نيز بـه مـيـان          
مردم ديواندره و سقز هم کشيده شـده         

 . است
غار کرفتـو بـعـنـوان يـک مـحـل               
ــي                ــحــ ــريــ ــفــ ــري و تــ ــگــ ــردشــ گــ
بازديدکنندگاني از نـقـاط مـخـتـلـف            
دارد و همين مسئله سبب شده اسـت        
تا بين اين دو نماينده رژيم در مجلس  
بر سر اينـکـه ايـن غـار جـزو حـيـطـه                  
مزدوري کداميک از آنان مي باشد بـه   
موضوع مجادله بـرانـگـيـزي تـبـديـل            

آنچه که در ايـن مـاجـرا روشـن           .  شود
است اين است که بيگـلـري و عـلـوي             
نمايندگان رژيم در مجلـس اسـالمـي         
براي خـوش خـدمـتـي بـه نـهـادهـاي                 
حـکـومـتــي عـوامــفـريـبـي و ايـجــاد               
اختالف در ميان مردم و به تبعيت از     

ديگر سـران حـکـومـت اسـالمـي در               
دزدي، هر يک غار کرفتو را بـعـنـوان            
حيطه چاپيدن فعاليت خـود مـعـرفـي          

اثرات مخـرب و زيـانـبـار          .  مي کنند 
تالشهاي اين دو مزدور حکومتي در       
ميان مردم شريف ديواندره و سقز اين  
است که بر سر داعيه غار کـرفـتـو در            
محدوده سر سـپـردگـي خـود ايـجـاد              
اختالف بين مـردم ايـن دو شـهـر را                

مردم مـبـارز ديـوانـدره،        .  دامن بزنند 
سقز و ديگر شهرهاي کردستـان بـايـد        
ــاشــنــد کــه رقــابــتــهــاي             هــوشــيــار ب
نمايندگان رژيم بـر سـر داعـيـه غـار               
کرفتو يا هـر جـاي ديـگـري  نـبـايـد                   
کوچکترين صدمه اي به همبسـتـگـي        

 .و رابطه متحدانه آنان  وارد سازد
اين مزدوران با آينده نگري بر سر       
انــتــخــاب مــجــددشــان در مــجــلــس         
الشخورهاي اسـالمـي، بـراي خـوش           
خدمتـي در بـرابـر ديـگـر مـقـامـات                 
ــردن                  ــر ک ــهــت پ ــي در ج حــکــومــت
جيبهايشان، قـابـلـيـت ايـن را دارنـد               
دست به هر حرکت مخرب و  اختالف 

بـايـد   .  برانگيزي در ميان مردم بزننـد     
هوشيار بـود و مـانـع از آن شـد کـه                   
رقابت ايـن دو جـيـرخـوار حـکـومـت               
کوچکترين اختالفي بين مردم سقز و       

ادعاي اين دو  .  ديواندره را سبب شود   
نماينده حکومت بر سر غار کرفتـو و         
سياست تفرقه افکنانه آنان در مـيـان         
مردم را بايد وسيعا در همه جا افشـا          

 .*  کرد

موضوع کوبانـي امـروز چـنـان          
برجسته شده است که بنظر ميـرسـد         

تا جـايـي کـه        .  براي همه آشنا است   
در مورد آن سياست اعالم ميـشـود        
و هر کس از منـظـر خـودش تـالش             
ميکنـد در ايـن مـورد بـه عـنـوان                 

امـا  .  صاحب نظر اعالم موضع کند 
يک واقعيت انکار ناپذير ايـن اسـت          
که اغـلـب افـراد و جـريـانـاتـي کـه                   
اظــهــار نــظــر کــرده انــد آگــاهــي و             

اطالعات کمي از اتفاقات آنـجـا و          
تحوالتي که در کـردسـتـان سـوريـه             

مــکــانــيــســم آن    .  مــيــگــذرد دارنــد   
ايـنـکـه از      .  تحوالت را نميشناسنـد   

ابتدا اين تحوالت چگونه بوده و بـه          
چه جنبشي و چـه  .  کجا سير ميکند  

جرياني و بـا کـدام مـاهـيـت آنـجـا                 
فعاليت داشته و کدام نيرو از کـدام          
جنبش امـروز در حـاکـمـيـت قـرار               

بــا خــوانــدن و      ...  و.  گــرفــتــه اســت  

 مقاومت کوباني در دل تحوالت کردستان سوريه
 

 

 

 

 

 

 

 محمد آسنگران
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 ٢  صفحه 

 

 :فراخوان حزب کمونيست کارگري به مردم ايران
 قبض هاي آب، برق و گاز را نپردازيد

اخـــيـــرا رئـــيـــس کـــل اداره           
اي    اطالعات کردستان در جـلـسـه      

با حضور مدير کل حراست ضمن      
ــان در              ــويـ ــجـ ــه دانشـ ــدار بـ هشـ

هاي سياسي در      خصوص فعاليت 
دانشگاه به صراحت اعـالم کـرده         

هـاي     بود که حرکات و فـعـالـيـت          
ــعــال در               ــان ف ــه دانشــجــوي ــي ــل ک

 . باشد ها تحت کنترل مي دانشگاه
سخنان بـزرگـتـر از        جواب به   

ــتــن مــزدوران               ــدود خــود گــف ح
اطـالعـات در ارتـبـاط بـا             اداره  

ــاي            ــرهـ ــهـ ــان در شـ ــويـ ــجـ دانشـ
کردستان، تهديد آنـهـا و کـنـتـرل            
فعاليت دانشجويان در دانشـگـاه       

در شــهــرهــاي     .  هــا ســاده اســت      

 

 

 

 

 

 

 عبدل گلپريان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نسان نودينيان 

 ٤  صفحه 

 گنده گويي هاي 
 !رئيس کل اداره اطالعات کُردستان

 غار کرفتو  و  جيره خواران مجلس 
 در سقز و ديواندره 
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 ١ از صفحه 

شنيد اين هـمـه تـحـلـيـل و بـررسـي                   
ناقص و دلبخواهي مـن نـاچـارم يـک          
قدم به عقب برگردم و خوانـنـدگـان را           
به تحوالتي رجوع بدهـم کـه زمـيـنـه             
مقاومت کوباني امروز را بتـوانـم بـه          
شکل درست و واقعي نه احساسـي و         

مـن قـبـال      .  دلبخواهي تـبـيـيـن کـنـم         
نوشته و گفته ام که مقاومت کوبانـي        
فـقـط بـه دلــيـل مـقـابلــه بـا نـيــروي                   
تروريستي مثل داعـش قـابـل دفـاع            

کساني .  است نه به هيچ دليل ديگري 
سياست ما را نـادقـيـق و دو پـهـلـو                  
قلمداد کـردنـد و بـه دفـاع از حـزب                  
اتحاد دمکـراتـيـک پـرداخـتـنـد و آن               
حزب را تا حد يک حـزب چـپ ارتـقـا              

اين تحليهاي دلبخواهـي مـن       .  دادند
را فقط به بيان استدالل بيشـتـر وادار      

بــيــان احســاســي و بــدون        .  مــيــکــنــد
شناخت و بدون سند و مدرک که فقط    
همرنگ شدن با جماعت را و عمـدتـا         
چشم پوشي از نـاسـيـونـالـيـسـم نـوع               

ک را وظـيـفـه خـود قـرار داده                . ک. پ
 . است راه به جايي نميبرد

اما در اين راه وقتي مـيـتـوانـيـد            
سره را از ناسره تـفـکـيـک کـنـيـد کـه                  

. خودت از مسائل آنجا مطلع باشيـد      
تحقيق و مطالعه کرده بـاشـيـد و بـه              
رسم ژورناليسم سطحي امـروز فـقـط         
به بيان گـفـتـه هـاي ديـگـران اکـتـفـا                  

بــراي مــثــال بســيــاري از         .  نــکــنــيــد 
جـنـبـش    " و  "  جنبش کردستان سوريه  " 

حرف ...."  کوباني و جنبش انقالبي و 
زده اند اما نميگويند اين جنبش اسم  

جنبش کدام طـبـقـه      .  واقعيش چيست 
جنبـش کـدام     .  و قشر اجتماعي است   

مشــخــصــات آن   .  مــطــالــبــات اســت   
اگـر عـالوه بـر جـنـبـش             ...  چيست و 

ملي کرد جنبش ديگري آنجا مـطـرح       
و بــرجســتــه اســت کــدام حــزب آنــرا             
نمايندگي ميکند و يا کـدام حـرکـت           
مستقل از احـزاب نـاسـيـونـالـيـسـت              

.... حاکم خود را نشـان داده اسـت و         
کسي يا جريانـاتـي کـه سـيـر وقـايـع                
سوريه و کردستان سوريه را تـعـقـيـب           
کــرده بــاشــنــد و اســتــراتــژي آيــنــده             
نيروهاي حاکم در آنجا را بشـنـاسـنـد          
نمتواند به تحليهاي تا کنوي احـزابـي       
که با سمپاتي به ناسيونـالـيـسـم کـرد         

 . اعالم موضع کرده اند اکتفا کنند
واقعيت اين است عالوه بر دولت       
ــه                  ــي ک ــالم ــات اس ــان ــري ــد و ج اس
تــکــلــيــفــشــان روشــن اســت، بــقــيــه           

که در کـردسـتـان سـوريـه             نيروهايي  
نقـش ايـفـا کـرده انـد در دو جـبـهـه                     

ک قرار گرفته   . ک. مخالف و موافق پ   
بقيه جريانات سياسي عمدتا بـر      .  اند

محور اين مخالفت و مـوافـقـطـهـا و            
نــزديــکــي و دوري از آنــهــا خــود را              

اگـر چـه واقـعـيـت          .  تعريف کرده انـد    
سياسي با اعتراف و يا سکوت آنـهـا       

اما اغلب جريانـات   .  تغييري نميکند 
سياسي آگاهانـه يـا نـا آگـاهـانـه در                
چهارچوب رقابتهاي منطقـه اي ايـن         

 . جريانات موضع گرفته اند
ک چـرا بـه      . ک. شايد گفته شود پ   

محور تبديل شده اسـت آنـجـا حـزب            
اتحاد دمکراتيک کـردسـتـان سـوريـه          

بـه  .  ک. ک. بايد مورد بحث باشد نه پ    
هر حال پايين تر به پاسـخ ايـن سـوال         

 . خواهم پرداخت
حقيقت اين اسـت کـه در مـيـان              
جريانات چپ و راست ايراني کمترين       
اطالع و دانش از تحوالت آنجا وجود  

آنچه گفته و نـوشـتـه مـيـشـود             .  دارد
برداشت آنها از اخـبـار رسـانـه هـاي               
فارسي زبان است و تعداد کمي هم از     
ــان اســتــفــاده               ــه هــاي کــرد زب رســان

اما هيچکدام از اين رسانـه  .  ميکنند
ها کل واقعيـت آنـجـا را مـنـعـکـس                

شـرط دانـش و       .  نکـرده و نـمـيـکـنـد          
اطالعات هر کس يـا جـريـانـي بـراي           
وارد شدن به بحث کردسـتـان سـوريـه           
اين است که ابتدا تاريخ و تحوالت آن 
جامعه و مشـکـالت آنـرا تـا حـدي                 

مــاهــيــت حــزب اتــحــاد       .  بشــنــاســد 
دمکراتـيـک و احـزاب رقـيـب او در                
کردستان سوريه، و بويژه رابـطـه ايـن           

تحلـيـل   .  ک را بشناسد. ک. حزب با پ  
و نقد اين جريـانـات از هـمـديـگـر را                
بشناسد و بالخره از يک متـد درسـت          

اگر اين ويژگيهـا    .  تحليلي پيروي کند  
را نداشته بـاشـد اظـهـار نـظـرهـا در                 
چهارچوب کار ژورناليستي ايـن دوره       
قرار ميگيرد و ارزش تحليـلـي آن را            

 . از دست ميدهد
جرياناتي که ندانند تعلـق خـاطـر       

ک بــه اوجــالن و ســيــاســت و             . ک. پ
ديدگاههـاي او هـمـانـقـدر اسـت کـه                
حزب اتـحـاد دمـکـراتـيـک و صـالـح                
مسلم خود را به آن متعلق ميدانـنـد،        
معلوم است که يا واقعيتها را انـکـار         

امـا  .  ميکننـد و يـا نـمـيـشـنـاسـنـد               
ک و   . ک. هنگاميکـه از مـاهـيـت پ          

اوجالن حرف ميزنيم اغلب جريـانـات      
ک و   . ک. چــپ ايــرانــي تــا کــنــون پ           

اوجالن را يک جريان ناسيونالـيـسـتـي      
ميگويم تا کنون چـون  .  ميدانسته اند 

بعد از تحوالت کوبـانـي کسـانـي در            

حـال تــجـديــد نــظـر در ايــن زمــيـنــه               
اما در ميان همين جريانات  .  هستند

چپ هنگاميکه از ناسيوناليسم کـرد       
و احزاب سياسي اين جـنـبـش حـرف            
ميزنند باز هـم اغـلـب يـک تصـويـر                 
قديمي و سنتي از ناسيوناليسم کـرد         

زيـرا بـراي اغـلـب         .  و احزاب آن دارند  
ــات چــپ ايــرانــي، ســنــت و              جــريــان
سياست احزاب ناسيوناليسـتـي کـرد        

احـزابـي کـه تـا کـنـون             .  معرفه اسـت  
جــنــبــش نــاســيــونــالــيــســتــي کــرد را        
نماينـدگـي کـرده انـد مـانـنـد حـزب                 
بــارزانــي، طــالــبــانــي و يــا احــزاب             

احزابـي  ...  دمکرات کردستان ايران و   
سنتي و در يک چهاچـوب مـعـيـن از             
ناسيوناليسم کـرد قـابـل شـنـاسـايـي             

چپ ايران و عـراق و حـتـي             .  هستند
چپ جهاني خارج از اين چهـار چـوب        
سنتي شناخت درستي از پديده اي به       

ک . ک. بعضيها پ.  ک ندارد.ک.اسم پ 
ک . ک. را در جبهه چپ و بعضـيـهـا پ       

را در چــهــار چــوب هــمــان احــزاب              
نــاســيــونــالــيــســت ســنــتــي مــعــرفــي       

به هـمـيـن دلـيـل بسـيـاري             .  ميکنند
گفته و نوشته اند که اين سياستـهـاي          

ک و حزب اتحـاد دمـکـراتـيـک           . ک. پ
هــيــچ شــبــاهــتــي بــه ســيــاســت                  

منظورشـان از    .  ناسيوناليستها ندارد 
ناسيوناليستها احزاب سنتي جنبـش     

 . ناسيوناليسم کرد است
ک کـه خــود      . ک. در حــالـيــکـه پ      

نشات گرفته از جـنـبـش مـلـي کـرد               
است در عين حال منتقد جـنـبـش و            
جريانات سنتي ناسيـونـالـيـسـم کـرد            

همين يک فاکتور کـافـي اسـت      .  است
ک . ک. که بعضي از جريانات چـپ پ        

را در جبهه چپ و جز جريـانـات چـپ            
زيـرا اوجـالن خـود را          .  قلمداد کنـنـد   

منتقد سياست بارزانـي، طـالـبـانـي،          
قاضي محمد و همـه سـران جـنـبـش             

بـه هـمـيـن       .  ناسيوناليستي مـيـدانـد     
ک و احـزاب اقـمـار او            . ک. خـاطـر پ    

اوجــالن را رهــبــر کــردهــا مــعــرفــي           
ک و يـا حـتـي      .ک.ميکنند نه رهبر پ 
اولين بار لغـات  . رهبر کردهاي ترکيه 

و اســم گـذاري کــردسـتــان شـمــالــي،            
جنوبي شرقي و غربي را اوجـالن بـه            
فرهنگ ناسيوناليسم کرد اضافه کرد   
و اکنون حتي بعـضـي از چـپـهـا هـم                
وقتي ميخواهند از کردستان سـوريـه       
حرف بزنند آگاهانه يا ناآگاهانـه آنـرا          
به تبعيت از اوجالن کردستان غـربـي         

 . مينامند" روژآوا"و يا 
بد نيست همينجا به بکار بـردن  ( 
از جانب يکي از چپهـاي  "  روژاوا"اسم  

ايـن چـپ مـا کـه           .  عراق اشاره کـنـم     

اخيرا شيفته حزب اتحاد دمکراتـيـک       
شده است و او را نه نـاسـيـونـالـيـسـت           
بلکه نـوعـي از چـپ مـعـرفـي کـرده                 

استفاده "  روژاوا" است، يک بار از اسم    
کــرده بــود امــا تــوضــيــح داده بــود              

ــورمــن از غــرب و                ــظ ــن " روژاوا" م
کردستان غربي نيست بـلـکـه مـن از           

يـعـنـي هـمـان        .  حرف ميـزنـم  " روژاوا" 
ــبــود غــرب کــدام           !  غــرب مــعــلــوم ن

جغرافيا، اما همين يک نـمـونـه گـيـج         
سري و کم عمقي اين نوع چـپ را بـه             

 .) وضوح نشان ميدهد
اوجالن در آخرين کتاب خود بـه         
" مانيفست تـمـدن دمـکـراتـيـک         " اسم  

خود را نه تنها منتقد جنبش سنـتـي          
ناسيونـالـيـسـم کـرد بـلـکـه مـنـتـقـد                   
سوسياليسم، ليبراليسم، کمونـيـسـم،      
سرمايه داري مدرن، دولت و ملـت و         
همه مکاتب تا کنون شـنـاخـتـه شـده            

؟ او در نــقــد اغــلــب          ! بشــر مــيــدانــد  
متفکرين مهم جهان از چپ و راسـت     
ســـعـــي کـــرده اســـت خـــود را از                  
مــاتــريــالــيــســتــهــا، ايــدالــيــســتــهــا،       

او يـک    .!  جـدا کـنـد     ....  رئاليستها و  
. تئوري شناخته شده و معـرفـه نـدارد      

از نظر خودش بعد از اينکه به زنـدان          
رفت نسبت به گذشته تجسيس نـظـر          

اخـالق  " کرده و در پي درسـت کـردن            
 .! است" جامعه

به هـمـيـن خـاطـر دنـيـاي مـورد                
يک دنياي بـا اخـالق،       " عالقه خود را   

بدون دولت، بدون ملت، بدون سرمايه 
داري و بدون سـوسـيـالـيـسـم امـا بـا                 

حـق  ( برسميت شناسي و مـحـوريـت          
و حق مقدس مالکيت بـا    ) ملت کرد 

برسميت شناسـي زن و نـقـش مـهـم               
مادر و جسارت براي تغيير سيـسـتـم         

 . معرفي کرده است" حاکم کنوني
اوجـالن بــراي ايــن تـغــيــيـر هــم             

مـلـت کـرد      "  نسخه اش اين است که       
بايد با حاکمان فعلي در کشورهـايـي         
که کردها در آن زنـدگـي مـيـکـنـنـد                 
شريک شوند و قدم به قدم دمکراتـيـزه        

اسالم هم ابتدا رهائيبخش . اش کنند
اما اسـالمـيـهـاي تـنـدرو          .  بوده است 

اسم اسالم و پيغمبر اسـالم را خـراب           
اين نوع ناسيوناليسـم  ...."  کرده اند و  

اوجالني را نميشود با ناسيونالـيـسـم        
شناختـه شـده و سـنـتـي بـارزانـي و                  
طالباني و قاضي مـحـمـد تـوضـيـح              

ــراي           .  داد مشــکــل اغــلــب چــپــهــا ب
ک و اوجالن و امروز . ک.شناخت از پ 

حزب اتحاد دمکراتيک از هـمـيـنـجـا          
 . آغاز ميشود

آنها متوجه نيستند کـه اوجـالن         
ابتدا از دل جـريـانـات چـپ چـريـکـي               

تحت تاثير استـالـيـن پـا بـه مـيـدان                 
و با پرچم اسـتـقـالل    .  سياست گذاشت 

کردستان و تشکيل دولت کـردسـتـان         
از همان اوايـل بـه        .  وارد سياست شد  

دليل فضاي شهري و مدرن تـرکـيـه و        
به دليل تـاثـيـر پـذيـري از چـپ نـوع                  
استالين در دانشـگـاهـهـاي تـرکـيـه،             
ــي              ــتـ ــنـ ــات سـ ــانـ ــريـ ــالف جـ ــرخـ بـ
ناسيوناليست کرد که هميشـه چـهـره         
اي مــردانــه داشــتــه انــد، اوجــالن و             
تــعــدادي زن و مــرد بــا هــمــديــگــر              

بنابـر ايـن     .  ک را تشکيل دادند. ک. پ
ک به دوره   . ک. نقش و حضور زن در پ     

کنوني و حضـورجـنـگـجـويـان زن در             
کردسـتـان سـوريـه در حـزب اتـحـاد                

برعـکـس   .  دمکراتيک محدود نيست  
تصور غالب چپ کـه فـکـر مـيـکـنـد             
حضور زنان در صف نيروهاي مسلـح      
کردستان سوريه ابتکار صالح مسـلـم     
و حزب اتحاد دمکراتيک بوده اسـت،       
حضور زنان در کردستـان سـوريـه در           
ميان نيروهاي جنگجو تحـت تـاثـيـر          

همه آنهايي کـه     .  سياست اوجالن بود  
مسلح شده و در صـف حـزب اتـحـاد            
دمکراتيک هستند خود را آپوئيـسـت    

خارج از آنها جريان ديگـري  .  ميدانند
در کردستان سوريه وجـود نـدارد کـه            
زنــان را مســلــح کــرده بــاشــد و در                
مقامات حکومتي جايگـاهـي بـراي        

 .آنها قائل باشد
نه تـنـهـا ايـن بـلـکـه در حـزب                    

در ترکيه هـم بـه       .  پ.د.ها پ و .د. ب
ــت           ــوال اس ــن ــن م ــي ــم ــکــي از     .  ه ي

ک و احـزاب اقـمـار      . ک. پرنسيبهاي پ 
تحت تـاثـيـر اوجـالن ايـن اسـت کـه                  
ــهــاي             ــيــت احــزاب و ارگــان مســئــول
سياسي و نظامي بايد بوسيله زنان و        
مردان به شکل مسـاوي پـيـش بـرده             

نقش زن مسلح و مسـئـولـيـت          .  شود
ک از ابتداي تشکيـل  .ک.داشتن در پ 

امـا در    .  ک محـرز بـوده اسـت        . ک. پ
ــيــروهــاي مســلــح پ           ک . ک. مــيــان ن

همانند مجاهدين خلق ايـران ازدواج        
کردن و رابطه جنسي گرفتن مـمـنـوع         

در چــنــد ســال اخــيــر هــم در            .  اســت
ــاد                  . ک. پ ــح ــزب ات ــم در ح ک و ه

دمکراتيک و پژاک نقش زنان بـيـشـتـر      
مطرح شده است زيـرا ايـن سـيـاسـت             

ک بود که مـانـنـد      . ک. آگاهانه خود پ  
مجاهدين از حضور زنان ميـخـواهـد         

. اســتــفــاده ســيــاســي خــود را بــبــرد          
جرياناتي که اين سـابـقـه و سـنـت را              
نميشناسند و براي اولين بار عـکـس         
زن مسلـح کـردسـتـان سـوريـه را در                
جنگ کوباني ديدند شيفته آن سـنـت      

 ... مقاومت کوباني در     

 ٣  صفحه 
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 ٢ از صفحه 

اين شيفتگي بيش از هر چـيـز        .  شدند
از بيخبري گويندگان و نويسندگان آن 

حـتـي هـنـگـامـيـکـه           .  خبـر مـيـدهـد      
قوانين منطقه جـزيـره مـنـتـشـر شـد               
کساني شاخ درآوردنـد زيـرا تصـويـر            
آنها از يک جريان ناسيوناليست کـرد        
همان تصويرسنتي از ناسيـونـالـيـسـم         
قاضي محمد و بارزاني و طـالـبـانـي           

 . بود
حتي کساني بـراي ايـنـکـه مـرز             
خود را با حزب اتـحـاد دمـکـراتـيـک            
بکشند اعالم کردند کـه آنـهـا نـاچـار           
شده اند که اين قوانين را به نفع زنـان        

اين هم يک تصوير نـادرسـت       .  بپذيرند
زيرا بـدون نـقـش      .  و ايدئولوژيک است 

حزب اتحاد دمکراتيک و بدون پيروي  
ايـن حــزب از سـيـاســتـهــاي اوجــالن             
ــن شــکــل از دل                    ــه اي ــي ب ــن ــي ــوان ق
جنبشهاي في الحال موجود جـامـعـه     

. کردستان سوريه امروز ممکن نـبـود      
در عين حـال الزم بـه تـاکـيـد اسـت                  
اغلب شخصيـتـهـاي سـيـاسـي و نـه                
نظامي حزب اتحاد دمکراتيک فعلي     
از جبهه بارزاني و حزب الپارتي جـدا        
شده و در فواصل مختلف بـه جـبـهـه            

هـمـيـن صـالـح        .  اوجالن پيوستـه انـد     
 در   ٩٠ مسلم ابتدا و تا اواخـر دهـه            

حزب الپارتي بود و بعدا باجـدا شـدن      
صالـح  .  از آن به جبهه اوجالن پيوست   

 ٩٠ مسلـم مـيـگـويـد مـن در دهـه                  
ميالدي به جرم حـمـايـت از بـارزانـي            
بــوســيلــه نــيــروهــاي امــنــيــتــي اســد         

 . بازداشت و زنداني شدم
اما يک فاکتور مهـم کـردسـتـان           

سوريه اين است که اقـامـت بـيـسـت             
ساله عبـداهللا اوجـاالن در سـوريـه و              

ک در زير   . ک. فعاليت هاي گسترده پ   
چطر حمايت حاکمان دمشق تا اوخـر        

 ميالدي در حـلـب، دمشـق،      ٩٠ دهه  
قاميشلو، کوباني و ديـگـر مـنـاطـق            
شمال سوريه تحوالتي را بـاعـث شـد          
که به مرور زمـان مـيـزان طـرفـداران              
اوجاالن چند برابر هـواداران بـارزانـي         

 . شد
امـا بـعــد از اخـراج اوجـالن از                

 و وقـفـه اي         ١٩٩٩ دمشق در سـال       
ک . ک. چند ساله در فعاليت قانوني پ  

در سوريه با آغاز انقالب سوريه عليه 
اسد فاز ديگري از تـاريـخ هـمـکـاري           

شـهـر کـردنشـيـن        .  آنهـا گشـوده شـد       
قاميشلو يکي از شهرهاي کردسـتـان       
بود که ابتـدا بـه حـرکـت اعـتـراضـي                

بـرخـي تصـمـيـم        .  عليه اسد پـيـوسـت     
گيري هاي سياسي و حزبي که خـارج      

ک بود با راه انداخـتـن       . ک. از کنترل پ  
چند راهپيمايي عليه رژيـم اسـد کـل           
فضاي شهر را تحت تاثير خـود قـرار         
داد و اين تـظـاهـراتـهـا در حـال اوج                 

امـا بـعـد از يـکـي از              .  گرفـتـن بـود     
تظاهراتهاي بـزرگ ايـن شـهـر رهـبـر              

. اصلـي ايـن اعـتـراضـات تـرور شـد               
اغلب مردم فکر ميکردند رژيـم اسـد      
او را تـرور کـرده اسـت امـا کسـانـي                 

ک و   . ک. انگشت اتـهـام را رو بـه پ             
ــحــاد                   ــزب ات ــي ح ــن ــع ــمــار او ي اق

چرا که آنهـا    .  دمکراتيک نشانه رفتند  
در اين تظاهراتها شريک نبودند و در        
حال ايجاد رابطـه هـاي پـنـهـانـي بـا                 

 . مقامات محلي اسد بودند
از آن مــقــطــع بــه بــعــد طــولــي             

نکشيد که تحوالت کردستان سـوريـه       
و تعيين سياست و جهت تحوالت در       

به شـکـلـي مسـتـقـيـم و                اين منطقه 
آشکار به دو مرکز تعيـيـن سـيـاسـت            

. خارج از کردستان سوريه محول شـد      
اين دو مرکز اربيل به عـنـوان مـرکـز            
اقتدار بارزاني و قـنـديـل بـه عـنـوان               

ک . ک. قرارگاه سياسي و نـظـامـي پ          
بودند که طرح و سياست و چگونگـي        
ادامه مبارزه در کردستان سـوريـه را        

ک هـم بـراي       . ک. پ.  تعيين ميکردنـد  
تعيين سياست استراتژيک و منـطـقـه        
اي خود از زندان ايمرالي از اوجـاالن          

در همين اثنا و در     .  دستور ميگرفت 
 بود که انـقـالب سـوريـه         ٢٠١٢ سال  

شــکــســت خــورد و جــنــگ داخــلــي           
ــم و                 ــاک ــي ح ــروريســت ــاي ت ــروه ــي ن
اپوزيسيون به ويران کردن جـامـعـه و           
کشـتـار هـمــديـگــر و کشـتــار مــردم              

اسـد در    .  جنايت را به اوج رسـانـدنـد        
حالت سقوط قرار گرفت و براي ادامه 
حکومت خود به هر ريسماني چـنـگ      

در چنين شرايطي بود کـه      .  مينداخت
ک و جمهـوري اسـالمـي        . ک. جنگ پ 

 . در مرزهاي ايران و عراق تمام شد
و .  ک. ک. صلـح غـيـر رسـمـي پ           

جمهوري اسـالمـي در مـرز ايـران و              
عراق به آشتي و هم پيمانـي بـاز هـم              

. ک و اسـد رسـيـد         . ک. غير رسمي پ   
اسد با پـيـدا کـردن ايـن هـمـکـار در                  
کرستان سوريه قدم به قدم از منـطـقـه       
کرد نشين عقب نشـسـت و آنـهـا را               
تســلــيــح کــرد کــه بــه جــاي ارتــش               

تـنـهـا    .  حاکميت را ازآن خـود کـنـنـد          
ک و   . ک. شرط اسـد ايـن بـود کـه پ              

) حزب اتحاد دمـکـراتـيـک       ( اقمار او   
ــاي                ــروه ــي ــگــر ن ــد دي ــن ــده اجــازه ن
اپوزيسيون بويژه ارتش آزاد و ديـگـر          

جريانات اسالمي و حتـي طـرفـداران         
بارزاني و حزب الپارتي در کردسـتـان       

 . سوريه جايگاهي پيدا کنند
ک از ايــن فــرســت خــوب         . ک. پ 

گفته ميشود تا هـمـيـن    . استفاده کرد 
امروز هم حقوق ماهانه کـارمـنـدانـي         
که بوسيله حزب اتحـاد دمـکـراتـيـک           
تاييد بشوند از جانب اسـد پـرداخـت           

همچنانکه پايگـاه هـوايـي       .  ميگردد
اسد هنوز در شهر قاميشلـي حضـور        

با اتکا به کمک ارتش اسد بـود    .  دارد
که حزب اتحاد دمکراتيـک تـوانسـت         
در ماههاي اول چندهزار نيروي خـود       

 . تسليح و سازمان بدهد را 
اکــنــون در کــردســتــان ســوريــه           

شـوراي مـيـهـنـي        "  رقابت در مـيـان       
 حـزب  ١٥ با بيش از "  کردهاي سوريه 

و نهاد سياسي که خود را نـزديـک بـه            
شـوراي مـردم     " بارزاني مـيـدانـنـد و          

بــه عــنــوان چــتــر      "  غــرب کــردســتــان   
سياسي و تشکيالتي سيـاسـتـمـداران        

. وابسته به اوجاالن در جـريـان اسـت           
طرفـداران بـارزانـي اجـازه فـعـالـيـت               
آزادانه ندارند و اجازه نـدارنـد نـيـروي           

به همين . مسلح خود را داشته باشند
دليل مرتب تحت تعقيب و بازداشـت       

جريانات نزديک بـه بـارزانـي      .  هستند
ناچارا مـرکـز خـود را بـه اربـيـل در                  

قدرت و .  کردستان عراق انتقال دادند   
(امکانات حزب اتحاد دموکراتيـک      

PYD  (          که در مـدت کـوتـاهـي بـه
 هـزار    ٩ کمک ارتش سوريه تـوانسـت        

نفر نيروي مسلح را سـازمـان بـدهـد             
برتري و حـاکـمـيـت مـطـلـق خـود را                 
اعمال کرد و ديگر احزاب اگر تابع او    
نباشند عمال در حاشيه قرار خواهنـد      

ــر            .  گــرفــت  ايــن تــحــوالت عــالوه ب
تاثيراتش بر فضاي سياسي سوريـه و     
کردسـتـان سـوريـه، فضـا و امـکـان                
جديدي براي چانه زني هاي اوجاالن و  

ک در برابـر تـرکـيـه، سـوريـه و               . ک. پ
اقليم کردستان عراق بـه وجـود آورده          

  . است
 در يکـي  ۲۰۱۲ اوجاالن در سال    

ک . ک. از نامه هايش کـه بـوسـيلـه پ           
منتـشـر شـد تـاکـيـد کـرده بـود کـه                    
کردهاي سوريه بايد نيروهاي مسـلـح       

او .   هزار نفر بـرسـانـنـد       ۱۵ خود را به    
 نـفـره     ۳ همچنين در ديدار با هـيـات        

ــي       .  پ. د. حــزب ب    ــدان امــرال در زن
الزاما در برابر نظام اسـد    : " اعالم کرد 

قرار نگيريد هر گروهي که راضي شد      
حق شمـا را بـدهـد، بـا هـمـان گـروه                   

روزنـامـه مـلـيـت        ."  همکـاري کـنـيـد      
 ۲۰۱۳  فوريه ۲۸ تاريخ پنجشنبه 

اين تاکيدات اوجـالن فـقـط يـک            

موضع دلبخواهـي سـيـاسـي و آرزو             
او با اتکا به نيرو و کـادرهـايـي    . نبود

ک حـرف    . ک. از کردستان سوري در پ 
زده است که توان و وفاداري آنـهـا بـه          
خود را در تاريخ سي ساله مـبـارزات         

ک با نظاميان ترکـيـه   . ک. مسلحانه پ 
بيـشـتـريـن مـيـزان         .  تجربه کرده است  
ک در جـنـگ بـا          . ک.کشته شدگان پ 

ترکيه اهل کردستان سوريه بوده اند و    
هم اکـنـون کـادرهـاي بـا نـفـوذي در                 

ک از کردستان سوريه هسـتـنـد      . ک. پ
نـظـامـي    /  که در رهـبـري سـيـاسـي           

او .  ک نـقـش بـازي مـيـکـنـنـد              . ک. پ
بـاهـوز   .  ظرفيتهاي آنها را ميشناسـد   

اردال، شاهين جيلو، رسـتـم جـودي،           
... شيالن کوباني، نورالدين صوفي و    

از شهرهاي کردستان سوريه هسـتـنـد       
ــاالي              و در راس مســئــولــيــتــهــاي ب

 . ک قرار دارند.ک.پ
ايـن تـحـوالت را اگـر مـد نـظـر                  
داشـتـه بـاشـيـم آن وقـت تـحـلـيـل و                     
ارزيابي از مقاومت کوبـانـي سـخـت           

 . نخواهد بود
در قسمت بـعـدي بـه جـنـگ در               
کوباني و سياسـت کـمـونـيـسـتـي در              

  .*قبال آن خواهم پرداخت
 

 

 ... مقاومت کوباني در     

درآمد ناچيز بخش وسيعـي از        
مردم و گراني سـرسـام آور هـزيـنـه              
هاي زندگـي کـه آخـريـن مـورد آن               
گراني سـي چـهـل درصـدي نـان و               
تصميم اخير دولت بـه گـران کـردن           
مجدد بـرق مـيـبـاشـد، راهـي جـز               
مــقــابلــه مــتــحــدانــه مــردم بــاقــي          

بـايـد بـه اشـکـال          .  نگذاشتـه اسـت    
مــخــتــلــف دســت بــه اعــتــراض و           

يک شکل اعتراض به .  مقاومت زد 
اين وضعيت، خودداري از پرداخـت   

 .قبض هاي آب و برق و گاز است
في الحال ميليون ها نفر قبض      

در فـرورديـن     .  ها را نـمـي پـردازنـد        
 مصــطــفــي کشــکــولــي        ۹۰ ســال   

معاون مديرعـامـل شـرکـت مـلـي            
 درصــد   ۳۰ گــاز اعــالم کــرد کــه           
 مـيـلـيـون     ۴ مشترکين يعني حدود  

ــود را                 ــاي خ ــض ه ــب ــواده ق ــان خ
ايـن مـقـام حـکـومـت           .  نميپردازند

همچنين اعتراف کرده بود که توان       
. قطع گـاز مشـتـرکـيـن را نـدارنـد               

امروز وضعيت اقتصادي مـردم از       
 فالکت بارتر است و رژيـم      ۹۰ سال  

هم در مـوقـعـيـت شـکـنـنـده تـري                 
نسبت به گذشته است و هـمـچـنـان           
ميليونها نفـر قـبـض هـا را نـمـي                 

در سالهاي گذشـتـه مـردم      .  پردازند
کرمانشاه، تاکستان، اروميه، ازنا،    

... اليـگـودرز، درود و شـازنـد و               
دست به اعتراض جمعي زدند و از        

. پرداخت قبض ها خودداري کردند    
در مقابل فرمانداري هـا و ادارات         
تجمع کـردنـد، قـبـض هـا را پـاره                 
کردند و يا در کـيـسـه ريـخـتـنـد و                 
تحويل ادارات دادند و در ارومـيـه          

. شيشه هاي اداره گاز را شکستنـد       
امروز زمينه اعتراض و نپرداخـتـن       

قبض ها بسيار گسترده تر از سـال         
 . است۹۰ 

 :کارگران و مردم زحکمتش
ايــن حــق شــمــا اســت کــه از              

. پرداخت قبض ها خودداري کنـيـد      
خودتان را براي يک حرکت سراسري  

 .در سطح کشور آماده کنيد
در همه محالت شـروع بـه       -۱ 

مقـاومـت کـنـيـد و قـبـض هـا را                   
با هـم صـحـبـت کـنـيـد،             .  نپردازيد

تصميم جمعي بگيـريـد، دسـت بـه           
تجمع بزنيد و قبض ها را تـحـويـل           

 .ادارات مربوطه بدهيد
در صورت پيدا شدن سر و    -۲ 

کله ماموران، همسايه ها را خـبـر          
مطمئن باشيد که در مقابـل     .  کنيد

تــجــمــع مــتــحــدانــه شــمــا، جــرات         
نميکنند گاز و برق و آب شـمـا را             

 .قطع کنند
جوانان هر محله با پـخـش        -۳ 

تراکت و شعارنويسي، مردم را بـه         
 .نپرداختن قبض ها تشويق کنند

خبر مـبـارزه و مـقـاومـت           -۴ 
خود را به ساير محالت و شـهـرهـا           
برسانيد و ديگران را هم به اين کـار       

 .تشويق کنيد
آب و برق و گـاز در کـنـار             -۵ 

درمان و تحصيل بايد رايگان شود      
ــوســط دزدان و                    ــه آن ت ــزيــن و ه
ميلياردرهاي حاکم، و يا از هزيـنـه        
اي که صرف بشار اسد و تـروريسـم         
ــگــر             اســالمــي در کشــورهــاي دي
ميشود و يا از هـزيـنـه نـيـروهـاي               
سرکوبگر و مـوسـسـات مـذهـبـي             

 .پرداخت شود
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۱۳۹۳ آذر  ۲۶ 
 ۲۰۱۴  دسامبر ۱۷  

 :فراخوان حزب کمونيست کارگري به مردم ايران                
 قبض هاي آب، برق و گاز را نپردازيد
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مهابـاد، سـقـز، سـنـنـدج، اشـنـويـه،                
ــت                 ــه حــال ــر و روانســر ب ــرانشــه ــي پ

هـا در       تعطيل در آمده و مـغـازه         نيمه
بسياري از نقاط اين شهرها تعـطـيـل         

تعطيلي شـهـرهـا در شـکـل            .  اند  شده
اعتصاب عمومي گزارش شده اسـت       

   ) منبع خبر سايت کردپا(
 

نا روشني وضعيت سرنوشت     
 .  پور  ريبوار کامراني  

نـوزدهـم    ريبوار کامراني پور در      
ــه اداره                   ــس از احضــار ب ــاه پ آذرم
اطـــالعـــات ســـنـــنـــدج بـــازداشـــت         

عليرغم پيـگـيـري و مـراجـعـه             .  شده
پـور بـه نـهـادهـاي             خانواده کامـرانـي   

امنيتي، تاکنون از دليل بازداشـت و       
او اطــالعــي در      مــکــان نــگــهــداري     

ريبوار کـامـرانـي      .  باشد  دسترس نمي 
پور اهل مـريـوان و مسـئـول سـابـق                

دانشگاه " ورام هاوري هه"انجمن ادبي 
سـبـز   " پيام نورسنندج عضو انـجـمـن         

 .باشد شهر مريوان مي" چيا
 

عليرغم گذشت نـزديـک       : مريوان
عـلـي   " به بـيـسـت روز از بـازداشـت               

تـوسـط مـامـوران وزارت         "  خوشنمک
اطالعات در شهرستان مـريـوان، تـا          
کنون هيچ اطالعي از سرنـوشـت وي         

علي خوشنمـک روز    .  در دست نيست  
 آذرماه توسط نيروهاي لباس ٨ شنبه 

شخصي اداره اطالعات شهر مريـوان     
 .بازداشت شده است

 
" حسن احـمـدي  "  آذرماه ۱۷   : مريوان

در روسـتـاي دري از تـوابـع مـريـوان                
بازداشت و بـه مـکـان نـامشـخـصـي              

 .منتقل شده است
 

 شاهـو مـحـمـودي فـرزنـد            ؛ديواندره
کـه بـه اتـهـام           علي اهـل ديـوانـدره          

 ماه و نيم زندان    ٤ فعاليت سياسي به    
تعزيري محکوم شده، جـهـت سـپـري           
نمودن دوران محکوميتش بـه زنـدان         

 .مرکزي سنندج منتقل شد
 

 کارگران
کارگر نانوا   ١٥٠ طوماراعتراضي   

 براي افزايش فوري دستمزد     

 کــارگــر   ١٥٠ بــيــش از      :  آذر٢٥ 
نانوا در مريوان و سروآباد با امضـاي     
طوماري اعتراضي خواستار افزايـش     

در .  فوري دستمـزدهـاي خـود شـدنـد          
کارگران  بخشي از طومار اعتراضي     

: نانوايي مريوان و سروآباد نوشته انـد     
کارفرمايان خباز ناني را که خودمان        

        پزيم با قيمت اصـالحـي يـعـنـي             مي
 درصد افزايش به ما جهـت  ٣٠ همان  

فروشند و    هايمان مي   مصرف خانواده 
به بهـانـه افـزايـش زيـاد قـيـمـت آرد                  
حاضر به افزايش دسـتـمـزد کـارگـران           

 . نيستند
کارگران دراين طوماراعتـراضـي     
در عين حال با انتقاد از تعيـيـن حـق           
بيمه کارگران خباز براساس دستـمـزد       

هـاي    نسبت به افزايش هزينه٩٣ سال  
ــاره مســکــن،                ــاز، اج ــرق، گ آب، ب

ابراز نـگـرانـي      ...  هاي درمان و    هزينه
 .اند کرده

عدم موافقت کارفرمايان با      
افزايش مزد کارگران     

 ! خبازکردستان  
دبير انـجـمـن صـنـفـي کـارگـران               

هاي سنـنـدج و حـومـه گـفـت                خبازي
جلسه ديروز نمايندگان کارفرمايان و     
کارگران براي افزايش مـزد کـارگـران          

ــوايــي        ــان ــان       شــاغــل در ن هــاي اســت
. نتيجه بـه پـايـان رسـيـد          کردستان بي 

نمايندگان کارفرمايان با افزايش مزد 
کارگران خباز حتي براي چند درصـد         

قيمت هر قـرص  .  نيز موافقت نکردند 
 ١٢٥ نان لواش در استان کردستان از 

 تومـان رسـيـده اسـت         ١٦٥ تومان به  
يعني دولـت قـيـمـت نـان را در ايـن                  

 درصد گران کرده ٣٢ استان نزديک به  
است و اين افزايش قيمـت در حـالـي            
صورت گرفته که دسـتـمـزد کـارگـران           

 ٩١ هـا از سـال            شاغل در نـانـوايـي       
 .افزايشي نداشته است

 
عدم واگذاري زمين به    
 کارگران اداره شهرسازي     

 شهرستان سروآباد  
بر اساس گزارش رسيـده، تـعـداد         

 ٢٤             نفر از کارگران و پـرسـنـل ثـابـت 
اداره شهرسازي شهرستان سروآباد در     
استـان کـردسـتـان، بـه دلـيـل وجـود                 

تبعيض در سيسـتـم اداري سـازمـان           
شهـرسـازي ايـن شـهـرسـتـان و عـدم                 
رسيدگي به تخلفات موجود از جانب     
مســئــوالن ذيــربــط، از امــتــيــاز                
برخورداري از زمـيـن جـهـت احـداث            
منزل مسـکـونـي مـحـروم گشـتـه و                
عمالً با توجه به مصوبه مجـلـس در           

 جـهـت واگـذاري زمـيـن بـه              ٩٢ سال  
تــمــامــي کــارکــنــان ايــن ســازمــان،          
کارگران مـزبـور از حـق بـرابـرِ بـهـره                  
مندي از امتياز مسکن اين سازمان       

 . بي بهره گشته اند
شايان ذکر است کارگران مذکـور      
با توجه به رانت هاي موجود در اداره     
شهرسازي شهرستان سروآباد و اعمال 
نفوذ افراد خارج از حـوزه اداري ايـن            
سازمان در واگذاري زمين هاي تحت  
پوشش و تبعيض در واگذاري آنها بـه        
بستگان و اشخاص سفارش شـده، و          
اعمالِ سياست رشـوه گـيـري آشـکـار            
مسئولين مربوطه، از ايـن امـتـيـاز            

اما ايـن رويـه     .  مسلم محروم شده اند 
موجب اعتراض مکـرر کـارگـران بـه           
ــان                ــازم ــود در س ــوج ــت م ــي وضــع
شهرسازي شده، کـه در مـقـابـل، بـا               
بــرخــورد غــيــر مســئــوالنــه رئــيــس           
سازمان مذکور، و تهـديـد بـه اخـراج            
تمامي کارگران از جـانـب وي روبـرو            

ضمنا الزم به ذکر اسـت       . ( شده است 
تــمــامــي ايــن کــارگــران از ســوابــق             

 سال کـار در ايـن        ١٠  الي   ٣ طوالني  
کميتـه  .  سازمان برخوردار مي باشند   

همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   
 تشکل هاي کارگري

 
 کارگر در هر   ٢ اخراج بيش از   

نانوايي درصورت مکانيزه شدن      
 ها   نانوايي

دبير انـجـمـن صـنـفـي کـارگـران               
هاي سنندج و حومه از اخـراج      خبازي

 کارگر در هـر نـانـوايـي در         ٢ بيش از   
ها خبـر    صورت مکانيزه شدن نانوايي   

يداهللا صمدي با اشاره به برنامـه      .  داد
هـاي سـنـنـدج          کـارفـرمـايـان خـبـازي        

هـاي     مبني بر مکانيزه کردن نانوايـي     
مــکــانــيــزه شــدن    :  ايــن شــهــر گــفــت     

هـاي سـنـنـدج در شـرايـطـي                 نانوايي
يـابـد کـه ايـن اقـدام بـه                 گسترش مي 

 کارگر در هـر نـانـوايـي       ٣  يا ٢ اخراج  
. شــود   مــکــانــيــزه شــده مــنــجــر مــي       

استاندار کردستان اعالم کـرده اسـت         
 درصد ٢٨ نرخ بيکاري در اين استان      

است و اگر کارگران خباز بيکار شـده         
به آمار بيکاران استان اضافه شـونـد،     
اين نرخ بيکاري که به مرحله بحرانـي     

 .تر نيز خواهد شد رسيده است بحراني
 

بهنام ابراهيم زاده از چهار روز      
پيش دست به اعتصاب غذاي خشک     

زده و جانش بشدت در مخاطره      
 قرار گرفته است  

ابراهيم زاده فعال کـارگـري        بهنام
و حقوق کودکان کـه بـيـش از چـهـار               
سال است در زندان بسر ميبرد از روز    

 آذر ماه دست به اعتصـاب  ٢٨ جمعه  
بهنـام از روز      .  غذاي خشک زده است   

 آذر مــاه کــه بــدلــيــل انــتــشــار               ١٢ 
حــرفــهــايــش از داخــل زنــدان مــورد           
محاکمه قرار گرفت و به اين جـرم بـه        
بند يک زندان گوهر دشت منتقل شـد    
دست به اعتصاب غذا زد و بـدنـبـال          
عدم رسيدگي به خواستش مبنـي بـر         
انتقال به بند زندانيان سياسي اعـالم        

 آذر   ٢٨ نمود چنانچه تا روز جـمـعـه           
مــاه بــه ايــن خــواســت بــر حــق اش               
رسيدگي نشود دسـت بـه اعـتـصـاب            

بهنام عـالوه    .  غذاي خشک خواهد زد 
 روزه اش هـم        ١٦ بر اعتصاب غذاي  

ــه در                    ــار روز اســت ک ــه ــون چ ــن اک
اعتصاب غذاي خشک بسر مي برد و 
بدليل وخامت وضعيت جسماني اش     
ديــروز و امــروز بــه بــهــداري زنــدان             
منتقل شد تا زير سـرم قـرار بـگـيـرد              

در .  اما از پذيرش سرم خودداري کرد     
پي اين وضعيت امـروز اول دي مـاه            
مسئولين زندان براي در هم شکستـن   
اعتصاب غذاي بـهـنـام بـه او اعـالم              
کردند هفته آينده بـه بـنـد زنـدانـيـان               

اما بهنام  سياسي منتقل خواهد شد   
زير بار اين وعده نرفت و اعالم نـمـود         
تا تحقق کامل خواسته اش همچـنـان    
در اعــتــصــاب غــذاي خشــک بســر             

اتـحـاديـه آزاد کـارگـران          .  خواهد بـرد  
ايران با حمايت از خـواسـت قـانـونـي            
بهنام ابراهيم زاده بـراي ادامـه دوران         

مــحــکــومــيــتــش در بــنــد زنــدانــيــان        
ــدارد           ــي ــالم م ــي اع ــاس ــي ادامــه :  س

وضعيت حاضر و سماجت مسئوليـن      
قضائي در بـرابـر خـواسـت قـانـونـي                
بهنام نـتـيـجـه اي جـز بـه مـخـاطـره                   
افتادن جان اين فعال کـارگـري در بـر           
نــخــواهــد داشــت و در مــيــان قــوه               
قضائيه و مقامات سازمان زندانهاي 
کشور بويژه زندان گوهردشت مسئول     
مستقيم وارد شدن هـر گـونـه لـطـمـه              
جسمي و روحي بر بهنام ابراهيم زاده        

ما با محکوم کردن نـقـض          .  هستند
بديهي ترين حقوق بهنام ابراهيم زاده       
به عنوان يک زنداني و ديگر زندانيـان     
سياسي و غـيـر سـيـاسـي، خـواهـان               
رسيدگي فوري و بي قيد و شـرط بـه             
خواست بهنام هستيم و بدينوسيله بـا   
توجه به مخاطرات بسيـار جـدي کـه           
در نتيجه اعتصاب غذاي خشک جان      
وي را تهديد ميکند از عموم نهادهـا        
و تشکلهاي کارگري و حـقـوق بشـري          
در کشور و سرتاسر جهان ميخواهيـم      
تا با انعکاس وضـعـيـت ايـن کـارگـر            
زنداني، خواهان رسيـدگـي فـوري بـه           

ــيــت وي و آزادي              ايشــان و     وضــع
تمامي زندانياني بشونـد کـه بـدلـيـل           
فعاليتهاي اجتماعي و سـيـاسـي در           
زندانهاي سراسر کشور به بند کشيـده       

اتحاديه آزاد کارگران ايـران      .شده اند 
 ١٣٩٣ اول دي ماه  –

 
آزار و اذيت بهنام ابراهيم زاده را     

 قويا محکوم ميکنيم  
بهنام بـه عـنـوان يـک انسـان در               
داخل زندان دستش به هيچ چيزي بند    

نه ميـتـوانـد بـه عـنـوان يـک               .  نيست
کارگر در خيابان دست بـه اعـتـراض           

 ١ از صفحه 

 ٥  صفحه 

 

کردستان دانشگاه ها در حمايت     
از اعتـراضـات جـاري مـردم در            

از مـبـارزه      عرصه هاي حمايت     
عليه اعدام، جمع آوري و کـمـک          
ــردم آواره در               ــراي م ــي ب ــان رس

مبارزه عليـه    شنگال و کوباني،    
ــن و             ــي هــاي مــامــوري زورگــوي
نهادهاي نظام جمهوري اسالمي    

 . پيشقدم بوده اند
در شهرهاي کردستان بـويـژه       

ــو                      ــجــــ  ١٦در روز دانشــــ
ــور         آذر،       ــيــام ن ــان پ دانشــجــوي

مــريــوان بــا طــرح خــواســتــهــاي         
انساني از جمله پـايـان دادن بـه            

در دانشـگـاه     "  تفکيک جنسيتي " 

ها پرچم مبارزه اي تـعـرضـي و            
انساني را بلند کرده انـد کـه در            
سي سال گذشته جبهه و جنـبـش        
برابري حقوق زن و دانشـجـويـان          
مبارز براي تحقق آن يعني پايان     

" تـفـکـيـک جـنـسـيـتـي           " دادن بـه     
ــد           ــرده انـ ــارزه کـ ــبـ ــواب .  مـ جـ

دانشجويـان بـه گـنـده گـويـي و                
سخـنـان مـزدوران اطـالعـات و            
ــهــادهــاي مــزدور             حــراســت و ن
جمهوري اسالمي دفاع انسـانـي       
از زنــان و حـقــوق پــايـه اي هــر               
شهروندي در عـرصـه سـيـاسـي،           

  . مدني و اقتصادي است
 ٩٣ دي ٣

 ...گنده گويي ها
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بزند و نه ميتواند کارگران را در دفاع      
از حقوق انساني شـان سـازمـانـدهـي           
کند و نه ميتوانـد شـکـايـتـي جـائـي               

اراده اش در زنـجـيـر           او توان و  .  ببرد
است و فقط ميتواند بـه عـنـوان يـک             

اما .  انسان زبان بگشايد و حرف بزند     
بيدادگاههاي حاکميت سرمايه داري     
در ايران چنين حقي را نيـز بـراي مـا              
کارگران قائل نيستـنـد و بـه هـمـيـن               
دليل بطور آشکار و چشم در چشمي،       
بهنام را بدليل انتشار حرفـهـايـش از           

 آذر ماه مورد ١٢ داخل زندان در روز  
محاکمه قـرار دادنـد و بـراي آزار و                

بند يک زندان گوهر    وي را به    اذيتش
دشت مـنـتـقـل کـردنـد و بـهـنـام در                   
اعتراض به تحميل چنين وضـعـيـتـي         

. بر خود دست به اعتـصـاب غـذا زد           
امروز سيزده روز است که اين کـارگـر         
زنداني در اعتصـاب غـذا بسـر مـي             
برد و به خانواده اش اعالم کرده است        
که چنانچه تا روز جمعه هفتـه جـاري          
به آزار و اذيتش پايان ندهند دست به       

بـا  .  اعتصاب غذاي خشک خواهد زد    
ــيــرغــم وضــعــيــت                ايــن حــال و عــل
خطرناکي که بهنام بـه دلـيـل سـيـزده             

 ٢٥ روز اعتصاب غذا دارد، امـروز          
آذر ماه دادستاني تهران در پاسـخ بـه      
دادخواهي همسر اين کارگـر زنـدانـي        
اعالم کرد بهـنـام بـه دلـيـل انـتـشـار                 
حرفهايش از داخل زندان همچنان در     
بند يک زندان گوهر دشت و در هميـن   
وضعيت آزار دهـنـده بـاقـي خـواهـد              

 .ماند
اين اولين بار نيست که کـارگـران        
زنداني در دفاع از بديهي ترين حقـوق   
انســانــي شــان بــه اعــتــصــاب غــذا            

شـاهـرخ زمـانـي،       .  متوسل ميشونـد  
رضا شهابي و بهنام ابراهـيـم زاده از           
جمله اين کارگران و زندانيان جسوري      
بوده اند که بارها در دفـاع از حـقـوق            
شان به عنوان يک زنـدانـي بـاالجـبـار            
دست به اعتصاب غذا زده اند و جان         

اتـحـاديـه    .  خود را به خطر افکنده اند     
آزاد کـارگـران ايــران بـا عــنـايـت بــه                
بديهي ترين حقوق اجـتـمـاعـي آحـاد            
مردم ايران مـبـنـي بـر ابـراز آزادانـه                
عقيده و نظر، مصرانه بر ايـن نـکـتـه             
تاکيد ميگذارد کـه از آنـجـا بـهـنـام               
ابراهيم زاده يک زنداني است و بدليل        
همين شرايـط غـيـر قـابـل انـکـارش               
نميتواند هيچ جرمي جز ابراز عقـيـده       
و نظر در داخل زندان مرتکـب شـود،         
لذا مي بايد فورا شرايط غير انساني       

تحميل شده بـر وي پـايـان پـذيـرد و                 
بهنام و ديگر کارگران دربند و عـمـوم        
کساني که بـدلـيـل آزاديـخـواهـي بـه               
زندان افکنده شده اند مي بايد فورا و        

بي .  بي هيچ قيد و شرطي آزاد گردند    
ترديد تداوم حبس اين عزيزان و تداوم      
بازداشت و محاکمه فعالين کـارگـري       
که ايـنـروزهـا بـا دسـتـگـيـري فـرزاد                 
مرادي نيا، فردين ميرکـي و ريـبـوار          
ــه              ــلــهــي از اعضــاي کــمــيــت عــبــدال

ابعاد هر    هماهنگي در شهر سنندج، 
چه بيشتري بر خود گرفته است راه بـه   
جائي نخواهد بـرد و طـبـقـه کـارگـر                
ايران در دفاع از حقـوق انسـانـي اش            

 .قدمي به عقب نخواهد نشست
 

پايان اعتصاب غذاي خشک    
 بهنام ابراهيم زاده  

با وعده رسـيـدگـي بـه خـواسـت               
بهنام ابراهيم زاده در روز چهارشـنـبـه       
هفته جاري، وي سـاعـتـي پـيـش بـا                
پذيرش وصل سرم به اعتصاب غذاي      
خشک پايان دادبنا بر اظهار خـانـواده        
بهنام ابراهيم زاده در پي وعده مجدد     
مسئولـيـن زنـدان گـوهـردشـت بـراي              
رسيدگي به خـواسـت بـهـنـام در روز              
چهارشنبه هفته جاري، وي سـاعـتـي         
پــيــش بــا پــذيــرش وصــل ســرم بــه               
اعتصاب غذاي خشک خود پايان داد  
اما حاضر به خاتمه اعتصاب غـذاي       
تر نشد و اعالم کرد چـنـانـچـه وعـده              
مسئولين زندان مبنـي بـر بـازگشـت          
وي به بند زندانيان سيـاسـي مـحـقـق            
نشود همچنان به اعتصاب غـذايـش        

امروز اول دي مـاه    .  ادامه خواهد داد 
براي پايان بـخـشـيـدن بـه اعـتـصـاب               
غذاي خشک بهنام وعده رسيدگي بـه        
خواسته اش را در هـفـتـه آيـنـده داده              
بودند اما وي اين وعده را قبول نکرد        
و حاضر به پذيرش سرم نشد تا اينکه        
مسئولين زندان با توجه به تعـطـيـلـي       
فردا موعد رسيدگي به خواست او را      
روز چهارشنبه هفته جاري قرار دادند      
و به همين دليل وي سـاعـتـي پـيـش              
حــاضــر بــه پــذيــرش ســرم و پــايــان              

 .اعتصاب غذاي خشک شد
اتحاديه آزاد کارگران ايران  اول  

 ١٣٩٣ دي ماه 
 

  کارگر فضاي سبز   ١٥٠ اخراج  
 شهر سنندج 

 کارگر فضاي سبز منـاطـق   ١٥٠ 
 شهرداري سنندج ديـروز    ٣ -  -٢   -١ 

. اول دي مــاه از کـار اخــراج شــدنــد             

اخراج اين کارگران سالهاست کـه در         
اين مقطع از سال ادامـه دارد و هـر              
ساله با فرا رسيدن اول دي مـاه آنـهـا             
بدون دريافت حـقـوق و واريـز بـيـمـه                
هايشان از کار خود اخراج ميشوند و       
بار ديگر اول فروردين ماه سـال بـعـد          

عليرغم اينـکـه    .  بکار گرفته ميشوند  
اغلب اين کارگران داراي سابـقـه کـار          

 سال مي باشند اما شـهـرداري   ١٥ تا  
سنـنـدج بـا آنـان هـمـچـون کـارگـران                  
فصلي رفتار ميکند و دادخواهيهـاي      
آنان در اداره کـار سـنـنـدج و سـايـر                  

. نهادها تاکنون نتيجه اي نداده اسـت      
اين کارگران در طول سه ماه زمستان       
کامال به حال خود رهـا مـيـشـونـد و              
کسي پاسخگوي زندگي و مـعـيـشـت      
آنان در اين فصل که فصل کـم شـدن             

... کار در حوزه کارهاي ساختماني و     
نيز مي باشد نيست و طبق روال بيمه  

 مـاه از طـرف         ٩ اي که در سال فقط    
شهرداري سنندج به حساب صـنـدوق      
تامين اجتماعي براي ايـن کـارگـران           
واريز ميشود آنان پس از نـزديـک بـه           
چهل سال کار قادر به بـازنشـسـتـگـي       

 .خواهند شد
 –اتحاديه آزاد کـارگـران ايـران            

 ١٣٩٣ دوم دي ماه 
 

تجمع خانواده هاي اعضاي     
 بازداشتي کميته هماهنگي     

 در سنندج 
به گزارش رسيده در روز يکشنبه      

 آذر تــعــدادي از خــانــواده هــاي            ٢٣ 
اعضاي بازداشتي کميته هماهنـگـي      
درمقابل ستاد خبري تجـمـع کـرده و           
ــي در مــورد             ــاســخــگــوي خــواهــان پ
وضعـيـت فـرزنـدانشـان و خصـوصـا              

. سالمت ريبوار عـبـدالـلـهـي شـدنـد            
ستاد خبري به خانواده ها اعالم کـرد         
که بـايسـتـي بـه دادسـتـانـي اسـتـان                  

. مراجعه کرد و از آنان پاسخ بگيـريـد        
همچنين مامورين نيروي انـتـظـامـي        
ــي                   در مــحــل حــاضــر شــده و بــا ب
احترامي به خانواده ها آنان را تهديـد        

بـر اسـاس ايـن         .  به بازداشت کـردنـد    
گــزارش ريــبــوار عــبــدالــلــهــي فــعــال        
کارگري و عضو کميته ي هماهنگـي       
که در شرايط نامناسـب جسـمـي در           
قرنطينه ي زنـدان مـرکـزي سـنـنـدج               
نگهداري مي شود طـي يـک تـمـاس             
تـلـفــنـي بـا خـانـواده اش خــواسـتــار                
پيگيري وضعيتش از مراجع قضايـي    

بدنبال اين تـمـاس امـروز         .  شده است 
 آذر خانواده اين فعال کارگري بـا         ٢٤ 

 ٤ مراجعه به دادستاني و شـعـبـه ي             
داديــاري دادگــاه ســنــنــدج خــواهــان         
رسيدگي به وضعيت فرزندشـان شـده         

اند کـه بـا جـواب سـربـاالي قـاضـي                 
 .رستمي و دادستان روبرو شده اند

کميته هماهنگي براي کـمـک بـه         
ايجاد تشکل هاي کارگري بـازداشـت     
ريبوار عبداللهي، فردين مـيـرکـي و          
فرزاد مرادي نيا اعضاي اين کمـتـيـه         
در شهر سنندج را مـحـکـوم کـرده و              
همچنين خواهان آزادي فوري آنـان و       
ساير کارگران و فـعـالـيـن کـارگـري و            

 .زندانيان سياسي مي باشد
 

 حقوق بازداشت شدگان      
 و زندانيان 

طـبـق گـزارشـات دريـافـتـي روز              
ريبوارعبداللهي فعال    آذر، ٢١ جمعه  

کارگري و عضو کميته هماهنگي که      
بـــعـــد از ســـه روز بـــازداشـــت در                 
بازداشتگاه مرکـزي اداره اطـالعـات         
در اثــرفشــارهــا و صــدمــات وارده             
بيهوش و دچـار صـدمـات جـدي در              

بــه  نــاحــيــه ســر و شــکــم شــده بــود،            
توحيـد مـنـتـقـل         اورژانس بيمارستان 

 نـفـر   ٢٧ همچنين در شرايطي که.  شد
ــدان               ــي زنـ ــاسـ ــيـ ــان سـ ــيـ ــدانـ از زنـ

نزديک به يک ماه استدست بـه    اروميه
ــصــاب غــذا       ــت ــيــت    زده و   اع وضــع

ــه            جســمــي ــحــرانــي اســت، ن ــهــا ب آن
بـر   خواستـه هـاي آنـهـا مـبـنـي              تنها

تفکيک زندانيان برمبناي جـرم و در          
اين راستا انتقال زندانيان سياسي بـه        

بــرخــورداري از    بــنــد مســتــقــل، حــق     
وکيل، حق مالقات، مـتـوقـف کـردن          

مـورد   ... ضرب و شـتـم زنـدانـيـان و            
رسيدگي قرار نـگـرفـتـه، بـلـکـه ايـن                
زندانيان مورد تـوهـيـن و تـهـديـد و                
خانواده هاي آنهـا نـيـز تـحـت فشـار               

 . قرارگرفته اند
طبق گزارشات واصله، در ادامـه      
اعتصاب غذاي زنـدانـيـان سـيـاسـي            
زندان اروميه، که جهت دستيابـي بـه         
حقوق ابتدايي و بديهي اين زنـدانـيـان      

 آذر،   ٢٤ صورت گرفته، روز دوشنبه     
يـکــي از زنــدانـيــان بــه نـام مـحــمــد               
عبداللهي با دستبند و پابند به اداره        
حفـاظـت اطـالعـات زنـدان مـرکـزي              
اروميه منتقـل شـده و در آنـجـا بـه                  
شدت مورد تـوهـيـن قـرار گـرفـتـه و                
تهديد مي شـود کـه اگـر اعـتـصـاب               
غذاي خود را نشکند حکم اعدام وي       

بـايـد بـدانـيـم کـه           .  اجرا خـواهـد شـد      
زنداني به لحاظ حقوقي هيچ تفاوتـي       
با افراد آزاد نـدارد و حـق و حـقـوق                  

تـنـهـا تـفـاوت        .  اي دارد     تعريف شـده  
زنداني با ديگران اين است که در يـک   

نـگـهـداري       مکان محصور و بسـتـه          
تـوانـد از آن مـکـان              شود و نـمـي      مي

 . خارج گردد
از همين رو هر نوع تعرض لفظي       
و فيزيکي و معنوي، بايد در دادسـرا        
ــوع               و دادگــاه عــمــومــي مــحــل وق

همچـنـيـن بـر اسـاس          . رسيدگي شود 
 آيـيـن نـامـه         ٢٣٥  مـاده      ١ تبـصـره     
استفاده از دستبند تـنـهـا در          زندانها

هنگام انـتـقـال و بـدرقـه مـجـرمـيـن                 
خطرناک مجاز شمرده شده و در غـيـر         

صورت اسـتـفـاده از آن تـخـلـف                اين
آيـيـن نـامـه سـازمـان            نه تنهـا  .  است

زندان ها، درمواد مختلفي از جـملـه         
 به تقسيـم بـنـدي      ٧٠  و ٦٩  و ٨ ماده  

زندانيان بر اسـاس نـوع جـرم اذعـان              
 بازداشتگاههاي ٣ داشته، بلکه ماده  

امنيتي، به اصل تفکيک اشـاره مـي         
کند و قوانين بين المللي نيز به اصـل       

 . تفکيک جرائم تاکيد دارند
 قانون اسـاسـي و       ٣٥ طبق اصل   

 قــانــون آئــيــن      ١٨٦  و     ١٨٥ مــواد   
دادرسي در امور کـيـفـري، نـه تـنـهـا             
متهم حق دارد از وکـيـل بـرخـوردار              
شود بـلـکـه در صـورتـي کـه مـتـهـم                   
استطاعت مالي براي پرداخت هزينـه      
وکيل را نداشته بـاشـد مـي بـايسـت              
براي او وکيل تعيين و حـق الـزحـمـه              
وکيل از بودجه دادگستـري پـرداخـت         

 . گردد
طــبــق قــوانــيــن بــيــن الــمــلــلــي            

هنگامي که يک دولـت افـراد را از             " 
ــد،              ــنـ ــروم مـــي کـ ــحـ آزاديشـــان مـ
مسئوليت مراقبت از سالمتـي آنـان        
را چه در خصوص شرايط نگهداري و       
چه درمان فردي آن هـا، کـه مـمـکـن              
است در نتيجه شرايط نگه داري شان     

ايـن  ."  الزم باشد، عهده دار مي شـود      
مسـئـولـيـت     " بدان معني اسـت، کـه         

جان زنداني، مادامـي کـه در زنـدان             
. است، بر عهده سيستم قضايي است     

همانطور که مشاهده مـي شـود ايـن           
زندانيان نه تنـهـا از حـقـوق انسـانـي               
خود محرومند اکثر آنـهـا بـه دلـيـل              
جرائم سياسي و عقيدتي محکوم بـه        
اعدام شده اند حتي از زاويه قـوانـيـن           
مصوب موجود در ايران و همچنـيـن        
قوانين بين المللي نـمـي بـايسـت در            
چنين شرايط غير انساني نـگـهـداري       
شوند و به جاي رسيدگي به خـواسـتـه          
هاي برحقشان مورد توهين و تهـديـد        

نمونه هاي فـوق کـه       .  نيز قرار بگيرند  
اخيرا اتفاق افتاده تنها گـوشـه اي از           
ــهـــا و                 ــاکـــم بـــر زنـــدانـ فضـــاي حـ
بازداشتگاهـهـاي مـوجـود در ايـران            
بوده و نمونه هايي از فشاري است که    
به ويژه به کارگران و فعالين کـارگـري        
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دفاع از شنگال بخشي از اين شـهـرک        
که در ماه سپتامـبـر بـدسـت داعـش             
افــتــاده بــود بــه کــنــتــرل نــيــروهــاي             

گـزارشـهـا     . حکومت اقـلـيـم در آمـد          
حاکي از آن است که هم اکنون کنتـرل     

 درصـد ايـن شـهـرک از             ۳۰ بيش از     
دست داعش خارج شده و تعـدادي از       
نــيــروهــاي داعــش خــود را تســلــيــم           
نيروهاي اقليم کرده انـد، تـعـدادي از           

 . اجساد آنها نيز به جاي مانده است
الزم به ذکر است که در پي حملـه       
وحشيانه داعش به شنگال و اطـراف       
آن و هزيمت بي مقـاومـت نـيـروهـاي            
اقليم دهها هزار نفر از مـردم ايـزدي            
آن منطـقـه از تـرس وحـوش داعـش               
آواره کوهها و دشتها شدند که صدها     
تن از آنان جان خود را از دست دادند          
و از جمله کودکي کـه بـر اثـر شـدت                
گرما و تشنگي، اول چشمانش را از         
دســت داد و بــعــد مــتــاســفــانــه در              
بيمارستان و با وجود تالش پزشـکـان        

همچـنـيـن    .  جانش را نيز از دست داد  
صدهها نـفـر از زنـان ايـن مـنـاطـق                  
توسط جانيان داعش اسيـر شـدنـد و           
آنها را به شيوه بسيـار و حشـيـانـه و               
قــرون وســطــي در بــازارهــا بــفــروش           
رساندند و يا با زور شمشير آنها را به      
عقد خود در آوردند کـه مـتـاسـفـانـه              
هنوز هيچ خبري از تعـداد زيـادي از           

 .آنها نيست
 

ديدار وزير امور خارجه هلند        
 ! از اربيل

 دسامبر آلبـرت    ۲۱ روز يکشنبه   
کونديرس وزير امـور خـارجـه هـلـنـد             
بــراي ديــداري رســمــي وارد اقــلــيــم            
کردستان شد و از طرف فواد حسـيـن      
ــيــن و فــالح               ــول ــيــس اداره مســئ رئ

مصطـفـي مسـئـول روابـط خـارجـي              
حکومت اقليم مورد اسـتـقـبـال قـرار           

قرار است آقاي کونـديـرس بـا         .  گرفت
مقامات باالي حکومـت اقـلـيـم هـم            

 .ديدار و گفتگو کند
 

در پي تهديد سلفي ها در شهر     
رواندز، تنها کافه ترياي اين شهر     

 !بسته شد
بنا به گزارشي از روژ نيوز جمعـه       
گذشته در پي سخنان مالهاي رواندز      
عليه تنها کافه تـريـاي ايـن شـهـر و                
تهديد به آتش زندن آن، چند روز پيش  
صــاحــب ايــن کــافــه تــريــا از تــرس              
مرتجعين سلفي کافه ترياي خـود را         

اين خبر مي افزايد کـه رئـيـس        . بست
شهرباني اين شهـر عـيـسـي مـحـمـد              

بــه تـنـدي عـلـيــه فـتــوا            "  گـفـتـه کـه         
دهـنـدگـان مـي ايســتـيـم و آنـهـا را                   
مجازات مي کنيم، کـاري کـه آنـهـا             

 ". مي کنند ربطي به دين ندارد
الزم بــه ذکــر اســت کــه اقــلــيــم              
کردستان در سايه حـاکـمـيـت احـزاب         
ناسيوناليست و عشيرتي کـردسـتـان        
عراق دهها سال است بـه جـوالنـگـاه             
مرتـجـعـيـن اسـالمـي، سـلـفـي هـا،                 
طرفداران القاعده و رژيم جـنـايـتـکـار          

همين چند . اسالمي تبديل شده است
روز پيش بود که رئيـس اداره اوقـاف         
اقليم که هزينه هنگفتي را از دولـت           
دريافت مي کند اعالم کرده بـود کـه           

ــيــش از              ــا اکــنــون ب ــر از       ۴۰ ت ــف  ن
کــارمــنــدانــش بــه صــفــوف داعــش           

 . پيوسته اند
 

 !گسترش روابط با ايران
 ۱۷ بنا به گزارشي روز چهاشنبه      

دسامبر نچـيـروان بـارزانـي نـخـسـت             

وزير اقليم کردستان طي بيانيه اي بـر        
گسترش روابط خود با ايـران تـاکـيـد           

در اين بيانيه کـه در رابـطـه بـا              .  کرد
کنفرانس نفت و گـاز در لـنـدن بـود                
آقاي بارزانـي تـاکـيـد کـرده بـود کـه                 
توافق ميان اربيل و بغداد تاثيري بـر         
شراکت رو به توسعه اش با ايران نمي        

 ۲۴ الزم به ذکر است کـه در           .  گذارد
سال گذشته رژيم اسـالمـي نـه تـنـهـا              
ــزاب                  ــا احـ ــه اي بـ ــنـ ــه حسـ ــطـ رابـ
ناسيوناليسـت داشـتـه بـلـکـه عـمـال               
کردستان عراق به مـحـل جـوالنـگـاه            
نيروهاي سرکوبگر رژيم اسـالمـي از         
سپاه قدس تا مـزدوران مـحـلـي اش             
قرار گرفته بطوري کـه دهـهـا نـفـر از             
فعالين سياسي و مخالفين رژيم ترور   
شده اند، بدون اينـکـه احـزاب حـاکـم             
حتي يکنفر را در اين رابطه دستگيـر        

از طـرف ديـگـر رژيـم           .  کرده بـاشـنـد    
جنايت پيشه اسالمـي بـه هـر درجـه             
ــا و                  ــه ــروه ــق گ ــري ــه از ط ــوانســت ت
سازمانهاي اسالمي که بخشا توسط     
خود اينهـا شـکـل گـرفـتـه، قـوانـيـن                 
کثيف اسالمي و بي حقوقي مردم را      

 .گسترش داده اند
 

  ساله  ۲۳ دختري 
 ! در شهر قلعه ديزه به قتل رسيد  

بنا به خبري از شهر قـلـعـه ديـزه،         
 ساله بـه اسـم        ۲۳ هفته پيش دختري    

گفته .  کويستان محمود به قتل رسيد  
مي شود کـه کـويسـتـان در مـدرسـه              
دخترانه شـهـر قـلـعـه ديـزه مشـغـول                 
تحصيل بوده و توسط کسي به قـتـل          

. رسيده کـه گـويـا مـعـشـوقـش بـوده               
متاسفانه قتل و کشتار زنان در اقليم      
کردستان به امري روزمره تبديل شـده     
و ساالنه صدهها زن و دخـتـر جـوان              
قرباني ناموسـپـرسـتـي، فـرهـنـگ و             
سنن عقب افتاده و ضد زن مي شوند   
که حکومت اقليم در اين باره نه تنها         
کوچتکترين اقـدامـي را در دسـتـور             

نگـذاشـتـه اسـت بـلـکـه بسـيـاري از                  
قاتلين زنان خود به يـکـي از احـزاب            
حاکم تعلق دارند و به هـمـيـن خـاطـر             
هم پيگيري بازداشت و مجازات آنها      

 . عمال امري غير ممکن است
 

 ديدار نيچيروان بارزاني     
 ! از ترکيه 

 دسامبر نچـيـروان     ۱۹ روز جمعه   
بارزاني براي ديدار با نخست وزيـر و        
رئيس جمهور ترکيه وارد ايـن کشـور         

در اين رابطه سنخگـوئـي دولـت      . شد
اقليم سيف دزه اي تنهـا اشـاره کـرده            

در اين ديدار قـرار اسـت آخـريـن            "  که
تحوالت مـنـطـقـه، اوضـاع عـراق و               
روبط اقلـيـم و دولـت تـرکـيـه مـورد                 

 ".بررسي قرار گيرد
 

 نفر از کارمندان    ۴۸ پيوستن 
 ! وزارت اوقاف اقليم به داعش  

چندي پيش کمـال مسـلـم، وزيـر           
اوقاف حـکـومـت اقـلـيـم کـردسـتـان                

 نـفـر     ۴۸ اعالم کرده بود که، تا کنون     
از کــارمــنــدان ايــن وزارتــخــانــه بــه             

ــد             ــه ان ــيــوســت ــيــروهــاي داعــش پ . ن
همچنيـن وي اعـالم کـرده کـه آنـهـا                 
هنوز جزو کارمندان اين وزارتخانه به     
حساب مي آيند، چرا که اخراج آنـهـا          

الزم بـه ذکـر       .  در قدرت مـا نـيـسـت        

اســت کــه وزارت اوقــاف از بــودجــه            
هنگفتي برخوردار است کـه هـمـه آن           
صرف امور مذهبي، تحميق مردم و       
خرج مالها و امامـان مـفـت خـوري            

که جز نا امن کردن جامـعـه    مي شود 
و رواج کشتـار و تـرور امـر ديـگـري                

ــد پــيــوســتــن ايــن تــعــداد از           .  نــدارن
کارمندان وزارتخانه اي که خود قـرار      
است در مـنـاطـق تـحـت حـاکـمـيـت                 
احزاب ناسيونـالسـيـت هـمـان نـقـش             
داعش را ايفا کنند به هيچ وجه غـيـر     
منتظره نـيـسـت، چـرا کـه ايـنـان در                 
سالهاي گذشته و بـويـژه آخـونـدهـاي            
مردتجع و امـامـان مسـاجـد دهـهـا              
مورد فرمان ترور، قتل و آدمـکـشـي        
را صـادره کـرده انـد و نـه تـنـهـا بـا                      
ــرخــوردي از طــرف             کــوچــکــتــريــن ب
حکومت اقليم مواجه نشده اند، بلکه   
بودجه تـرور و آدمـکـشـي را هـم از                 
وزارت اوقاف اين بنـيـاد تـحـمـيـق و              

 . ترور و بي حقوقي مردم مي گيرند
 

 !ترور و کشتار به روايت تصوير
عکس زير تنها بخـش کـوچـکـي        
از کارنامه کشتار زنان، ترور فعاليـن       
سياسي، کشتار معترضيـن در سـال         

 و قربانيان نا امـنـي کـار در             ۲۰۱۱ 
 .*حكومت اقليم کردستان است
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و يا زندانيان سـيـاسـي و عـقـيـدتـي                 
 . اعمال مي شود

کميته هماهنگي ضمن محـکـوم    
ــازداشــت              ــري و ب ــگــي ــمــودن دســت ن
کارگران، فعالين کارگري و زنـدانـيـان       
سياسي و عـقـيـدتـي، کـه صـرفـاً بـه                 
خاطر دفاع از حقوق حقه کـارگـران و        
بيان عقيده دستگيـر و زنـدانـي مـي             

آزادي بدون قيد و شرط  خواهان شوند
آنـان بــوده، هـرنــوع اعـمــال فشـار و               
توهين وتـهـديـد و ضـرب و شـتـم و                  
شکنجه ي کارگران زنداني و زندانيان     
سياسي را بـرخـالف حـقـوق انسـانـي             
        آنان و حتي قوانين پذيرفته شده خـود
سرمايه در چهـار چـوب مـنـاسـبـات             
زندان بانـان بـا زنـدانـيـان دانسـتـه و                 

خواهان لغو کليه احکام ضد انسانـي        
اعدام و توقف شکنجه و هـمـچـنـيـن            
توهين و تحقير زندانيان و به رسميت       
شناخته شدن حقوق انساني وقانـونـي       

کميته همـاهـنـگـي     .  آن ها، مي باشد  
همچنين از خواست هاي برحق کلـيـه        
فعالين کارگري و زندانيان سياسي و       
عقيدتي از جمله زنـدانـيـان سـيـاسـي            
اروميه داير بر تفکيـک زنـدانـيـان بـر             
مبناي جـرم و انـتـقـال بـه بـنـدهـاي                   

مستقل، برخورداري ازوکيل، تـوقـف       
رفـتـارهــاي غــيـر انسـانــي از جـملــه              
تبعيـد، قـطـع ارتـبـاط بـا خـانـواده،                 
پرونده سازي و ضرب و شتم و اعمـال        
فشــار بــه خــانــواده هــاي زنــدانــيــان            
حمايت کرده و تاکيـد مـي کـنـد کـه               
جاي کارگران و فـعـالـيـن کـارگـري و              

زندانيان سياسي و عقيدتي در زنـدان       
نيسـت چـه رسـد بـه ايـن کـه مـورد                    
شکنجه و ضرب و شتم و تـوهـيـن و              

کـمـيـتـه     .  تحقير نـيـز قـرار بـگـيـرنـد             
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   

 .*تشکل هاي کارگري
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