
 د��� �
��� ��د��ن ��
	 �����ان  ا ي س ک ر ا 
Tel: ٠٠٤٩١٦٣٥١١٢٠٢٥ 
E-mail: moasangaran@googlemail.com 

!!�زاد$، ��ا��ى، "! �� �ر��ى�زاد$، ��ا��ى، "! �� �ر��ى         

 

ن   '�()�       ٢٠١٥  ژانويه ١٤ ،  ١٣٩٣  دي ٢٤  ��د��� ,+	ل 

ر��$ ا'�ان 01ر /�+� ه ���-� ��- د � �2�3 
3-�'� �
��� ��د��ن "5ب �  www.iskraa.net 

   � 7(89 7
س �Tel:٠٠٤٦٧٢٠٠٧٧٦٥٤ 

 ٧٦٢ 

 

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

 ٤  صفحه 

  

 ٧  صفحه 
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 ٤  صفحه 

فشاگري يکي از اعضاي   
 ! پارلمان حکومت اقليم   

علي محمد صالح عضو پارلمـان   
از فراکسيون گوران روز هشتم ژانـويـه     

از هفته آينده از طريق "  اعالم کرد که   
گروه ناظر بر اموال عـمـومـي عـلـيـه              
دزدي و چــپــاولــهــاي بــزرگ پــروســه           

قانونـي شـکـايـت خـود را بـه ثـبـت                   
خواهد رساند و هـمـچـنـيـن چـنـديـن                

صـالـح   ".  مورد را علني خواهـد کـرد       
در بخـش ديـگـري از سـخـنـان خـود                 

من همينجـا مـي خـواهـم         " افزود که  
شکايتهاي که به ثبت مي رسـانـم را           

 محمد آسنگران   

استان کردستان در زمـره هـفـت            
استان برتر کارگران بـيـکـار در ايـران            

در يکسال گذشتـه تـعـدادي از        .  است
مراکز کار و فابريـک و کـارگـاه هـاي              
کوچک و بزرگ تعـطـيـل و بـر تـعـداد              

. کارگران بيکار نيز افزوده شـده اسـت       

بــخــش عــمــده کــارگــران بــيــکــار در           
شهرهاي کردستان جوانـان بـا سـطـح            

. تحصيالت دانشکاه و بباال هستـنـد      
نسل جوان آماده بـکـار قـابـل تـوجـه               

جمعيت و نيـروي قـابـل تـوجـه          .  است
.  جامعه در شـهـر و روسـتـاهـا اسـت              

بيکاري در سطح سـراسـري مـعـضـل            
اصلي ميليونها کـارگـر بـا بـيـش از               
پنجاه ميلـيـون از خـانـواده هـايشـان              

چالش اساسي امـروز جـامـعـه         .  است
ايران حقوق و دستمـزد بـراي تـامـيـن             

چالش کارگران بيکار و   .  زندگي است 
نسل جوان در شهرهاي کـردسـتـان از           
وصعيت معيشتي و ميزان ميليونـي      
کارگران بيکار در سطح سراسري جـدا   

در يک کالم راه حـل و جـواب       . نيست

 دولت و راه حل اشتغال در کردستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 نسان نودينيان 

ــه            ــارانـ ــکـ ــتـ ــايـ ــنـ ــه جـ ــملـ حـ
ترويسـتـهـاي اسـالمـي بـه دفـتـر               
مجله چارلي ابدو در پاريس خشم 
ــر                 ــزجــار مــردم جــهــان را ب و ان

چارلـي ابـدو يـک        .  انگيخته است 

هفتـه نـامـه طـنـز پـرداز چـپ و                  
مترقي است که امر خود را نـقـد          
مذهب و دست انداختن مقدسات 
و تعصبات و تابـوهـاي مـذهـبـي           

 ۲۰۱۱در سـال      .  قرار داده اسـت   

اين مجله بخاطر انتشار کارتوني 
از محمد مورد حمله گـروه هـاي           

 

ميليونها نفري که در اروپـا بـه          
خيابان آمدند، تنـهـا بـه حـال خـون              
ريختـه شـده کـاريـکـاتـوريسـتـهـاي              
شارلي ابدو و ديگر قربانيـان اسـالم         
تروريست گريه نکردند، بلکه قدرت     
قلم و اهـمـيـت روشـنـايـي آنـرا بـه                   

جهانيان نشان دادند و آنرا بيشتر از       
اين مـيـلـيـونـهـا        .  قبل ارج گذاشتند  

نفر که همچـنـان در اروپـا در حـال               
خروش هستند و پاريس گل سرسبد      
آن شده است، برخالف کوته نظران و       

  اروپا ميخروشد  -يادداشتهاي هفته 

 

 

 

 

 

 محمد آسنگران

 
درگيري ميان نيروهاي   

 اسالمي ايران و  جمهوري   نظامي 
 "  دلو "ساکنين  روستاي 

شمار چشمگيري از نـيـروهـاي          
نظامي به محل اصلـي مـنـبـع آب            

رفته و بـا   "  دلو" آشاميداني روستاي   
ــا               ــن روســت ــن اي ــي ــن ــد ســاک ــدي ــه ت

اند آب آشامـيـدنـي آنـان را             خواسته
قطع کنند که اين اقـدام مـنـجـر بـه             
درگيري ميان سـاکـنـيـن روسـتـا و              

ــظــامــي حــکــومــتــي            ــيــروهــاي ن ن
 نيروهاي نظامي با بـاتـوم       .شود  مي

 زن و مـرد ايـن           ٧ و قنداق اسلحـه      
روستا را مصـدوم و مـردم نـيـز در               

حــرمــتــي بــا       واکــنــش بــه ايــن بــي       
 در   .نيروهاي نظامي درگيري شدند   

 نـفـر از       ٧ نتيجه اين واکنش مردم،     
 .نيروهاي نظامي زخمـي گـرديـدنـد        

نيروهاي نظامي براي پراکنده کـردن      

مردم و پايان دادن به درگيري از گاز 
 در اسـتـان   .اند آور استفاده کرده   اشک

غربي به ويـژه در اطـراف            آذربايجان
هاي زيـرزمـيـنـي        اروميه، ذخيره آب  

به شدت کاهش يافته و شـمـاري از           
هاي اين منطـقـه نـيـز خشـک              تاالب

 طي مدت اخيـر سـاکـنـيـن           .اند  شده
منطقه دول اروميه  "  دربند" روستاي  

 برگزاري فستيوال آدم برفي در شهر مريوان             

 نيروهاي اطالعاتي سنندج     
 منزل يک فعال کارگري را مورد يورش قرار دادند             

 جنگ در کوباني و سياست کمونيستي          
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 ٥  صفحه 

 جنايت ترويستهاي اسالمي 
 در پاريس را قاطعانه محکوم ميکنيم

 به ژرارد بي اَرد، سردبير، و کارکنان شارلي ابدو                 
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 ١ از صفحه  ١ از صفحه 

ژورنالـيـسـم سـطـحـي و فـرقـه هـاي                  
حاشيه نشين، بخاطر حضور اوالند و      

نبود که کـبـوتـر آزادي بـر           ... مرکل و 
  .سر آنها ريد

بلکه اين جايگاه و قدرت حضـور      
مردم در دفاع از آزادي بيان و مقابلـه   
بـا اسـالم تـروريســت بـود کـه ســران                
تعدادي از کشورها را با اردنـگـي بـه         
پاريس راند و پيامبر اسالم هم اعالم       

  .کرد من چارلي هستم
پــاريــس بــه دلــيــل دفــاعــش از           
حرمت انسان و آزادي قـلـم و عـلـيـه               
اسالم تروريست، امروز اين چنين در       
مرکز توجـه جـهـانـيـان قـرار گـرفـتـه                 

به همـيـن دلـيـل رسـانـه هـاي               .  است
جهان آنرا پايتخت دفاع از آزادي بيان 

به دليل احترام به آزادي . نام نهاده اند
و نقد، به دليل قدرت و جايگاهي کـه   
پاريس عليه اسالم سياسـي و اسـالم          

خـروش  .  تروريست کسب کـرده اسـت      
مردم اروپا و حمايت بخشهاي زيادي      
از مردم جـهـان در هـمـبـسـتـگـي بـا                  
پاريس بود که کل جهان را بـيـش از             
پيش متوجه نقش مخرب مـذهـب و          

فـقـط از ايـن        .  بويژه اسالم کرده است   
طريق افسار زدن به اسالم تـروريسـت       

پاريس با پرچم شارلي .  ممکن ميشد 
ابدو، به داليـل زيـادي ايـن وظـيـفـه                
تاريخي بشريت متمدن را عـهـده دار         
شد و شيپور مقابله بـا ايـن جـنـبـش              

  .خونريز را به صدا در آورد
 

اروپا قبال با رنسانـس فـکـر کـرد بـه             
اما در ميانه . مذهب افسار زده است

راه متوجه شد که کار هنوز به اتـمـام          
نرسيده و ماشين رنسانس در جـهـان          

. اسالم همچنان بـوکسـواد مـيـکـنـد           
اينبار بـاز هـم اروپـا بـا پـرچـمـداري                 
پاريس پيشقدم رنسانس ديـگـري در         

ماشين در حـال   . م شده است٢١ قرن  
بوکسواد رنسـانـس خـاور مـيـانـه و               
آفريقا امروز با به خيابان آمدن اروپـا      
قدرت ده چندان خواهـد گـرفـت و از              
درجا زدن و بـوکسـواد کـردن نـجـات             

.  پيدا ميکند و راه خود را باز ميکند  
 ٢٠١٥  ژانويه ١٣ 

 
پاريس براي دومين بار در    
تاريخ بشر حامل پيام دگرگون    

 ! کننده اي است 

 نـفـر در دفـتـر           ١٢ به دنبال ترور  
مجله چپ و ضد مذهـب و مـنـتـقـد              

در )  شارلي ابـدو  ( نظام سرمايه داري    
 ژانويه بوسيله تروريسـتـهـاي       ٧ تاريخ  

اسالمـي، مـردم پـاريـس و فـرانسـه               
امـا در مـقـابـل         .  دچار شـوک شـدنـد      

تروريسم اسالمي بيرحم و خونريز کـه       
ميخواست جامعه را مرعوب کـنـد،        
مردم به خيابان آمدند و پـرچـم آزادي          

طـبـق گـزارش      .  بيان را بـرافـراشـتـنـد        
 ١١ رسانه هاي غربي امروز يکشنبه      

 بـيـش از يـک و نـيـم                ٢٠١٥ ژانويه   
ميليون نفر در مارش پاريس و بـيـش     
از يک ميليون نفر در ديگر شهـرهـاي         
فرانسه عليه تروريسم اسالمـي و در         

 .دفاع از آزادي بيان به خيابان آمدند
بسياري از مـردمـي کـه در ايـن             

بــودنــد    راهــپــيــمــايــهــا شــرکــت کــرده      
پالکاردهايي را در دست داشتند کـه        

من شـارلـي     : " آن نوشته شده بود روي  
 ١١ در راهــپــيــمــايــي روز         ."  هســتــم

ژانويه بـه جـز حـزب دسـت راسـتـي                 
فرانسه، هـمـه احـزاب و        "  جبهه ملي" 

سنديکاهاي فـرانسـه و هـمـه اقشـار             
ــد           ــن ــت ــت داش ــردم شــرک ــدان  .  م ــي م

 ١١ جمهوري پاريس روز يـکـشـنـبـه            
 پــذيــراي دريــايــي از       ٢٠١٥ ژانـويــه    

ديروز شـنـبـه نـيـز حـدود            .  انسان بود 
ــان                 ۷۰۰  ــي ــان ــرب ــاد ق ــر ي ــف ــزار ن  ه
تروريستي در پاريس را گـرامـي         حمله

 .داشتند
همزمان و هماهـنـگ بـا مـارش           
پاريس و ديـگـر شـهـرهـاي فـرانسـه،               
مردم آلمان و بسياري از کشـورهـاي          
اروپايي نيزبراي ابراز همبـسـتـگـي و          
همدردي خود، در حـمـايـت از آزادي           
بيان و انزجار از اسالميستهـا دسـت         

ــد         ــظــاهــرات زدن ــه ت بســيــاري از    .  ب
کــنــنــدگــان در گــردهــمــايــي          شــرکــت

کشورهاي اروپايي در همبستگي بـا       
مــن " مــردم فــرانســه پــالکــاردهــاي          

در .  کردنـد  را حمل مي"  شارلي هستم 
 هزار نفر در فـاصـلـه      ۱۸ برلين حدود   

ميان دروازه براندنـبـورگ و سـفـارت           
در مـيـدان    ( فرانسه در پايتخت آلمان     

در دفاع از آزادي بـيـان گـرد      )  پاريس
 .هم آمدند

بعد از حدود چـهـار دهـه کـه از               
عروج جنبـش اسـالمـي و تـروريسـم             
ــران              اســالمــي در افــغــانســتــان و اي
ميگذرد و بـعـدا عـراق و سـوريـه و                 
پاکستان و يمن و سودان و سومالي و 

را ....  لبنان و فلسطين وعربستـان و      
هم در بر گرفت، اين اولين بـار اسـت         
که ما شاهد به مـيـدان آمـدن صـف              
ميليوني مردم علـيـه جـنـايـات ايـن             

 .جنبش هستيم
اين يک تحول مهم در سياست و         
حقوق شهروندان امروز و فرداي جهان    

مجله هفتگي شارلـي   .  ميتواند باشد 
ابدو به جرم نـقـد و طـنـز نسـبـت بـه                   
اسالم و پيغمبر مسلمانان، عالوه بـر        
روزنامه نگاران و کارمندان چهار نفر      
از معروفترين کـاريـکـاتـوريسـتـهـاي           

اين چهار نفر از   .  خود را از دست داد   
جمله مهمترين کاريـکـاتـوريسـتـهـاي        

امـا در عـيـن حـال از             .  جهان بودنـد  
جمله مطرح ترين و جسورترين و چپ       

آنها نه تـنـهـا اسـالم       . ترين آنها بودند 
بلکه مسيحـيـت و يـهـوديـت و کـل                
مــذاهــب و نــظــام ســرمــايــه داري و            
حــاکــمــان امــروز جــهــان را بــه نــقــد            

در مورد کل مـذاهـب و     .  ميکشيدند
حاکمان قديم و جديد تا توانستـنـد و          
امکانش را داشتند طنز نـوشـتـنـد و           

آنها به زبان هنـر  .  کاريکاتور کشيدند 
 .با مردم سخن گفتند

به قول يکي از بازمـانـدگـان ايـن           
جمع منتقد و آزاده از مجلـه شـارلـي           

ديـکـتـاتـورهـا و سـرکـوبـگـران              " ابدو  
نميتوانند و نميخواهند با زبان طـنـز         
با مردم حـرف بـزنـنـد آنـهـا هـنـر را                   

فـقـط انسـانـهـاي آزاده و            .  نميفهمند
معترض و منتقـد مـيـتـوانـنـد نـظـم               
حاکم را با اين زبان به نقد بکشـنـد و           
شارلي ابدو در اين صف بود و ادامـه         

 ."خواهد داشت
پاريس اما امروز بـراي دومـيـن          

قـبـال بـا      .  بار در تاريخ بشر درخشيـد   
. کمون اسمـش در تـاريـخ ثـبـت شـد               

امروز با دفاع از آزادي بـيـان و نـقـد               
مذهب و مقابله با جنبـش اسـالمـي          
جايگاه خود را و نقش تاريخـي خـود          

پاريس براي اولـيـن بـار        .  را نشان داد  
در تاريـخ بشـر انـقـالب کـارگـري را                

اگر چه حاکمان آن زمـان        .  تجربه کرد 
کــمــون را بــه خــون کشــيــدنــد، امــا             
تحوالتـي کـه بـا کـمـون پـاريـس در                  
زندگي بشر اتفاق افتاد بي سابقه بود       

از نـظـر     .  و ادامه يافت و زنـده مـانـد         
سياسي و فکري و حقوقي، شهروندان    
جــهــان بــا کــمــون پــاريــس وارد فــاز            
ديگري از زنـدگـي و حـقـوقـي خـود                 

از آن هنگام تا کـنـون تـجـربـه            .  شدند
کمون پـاريـس بـر صـدر تـحـوالت و                
تجارب و درسهاي مهم جهان به نـفـع         

شهروندان دنـيـا و عـلـيـه مـذهـب و                 
 .مليت و حاکمان ميدرخشد

ميدانم قبلتر با انقالب بورژوايي     
باز هم فرانسه منشا تحوالت مهمـي      

اما پاريس و دفاع .  در تاريخ بشر شد 
از آزادي بــيــان نــه کــار حــاکــمــان و              

  ... يادداشتهاي هفته     

به مساله بيکـاري چـالـش اصـلـي            
مردم بويژه نسل جوان و کارگـرانـي        
است که با سوابق بيش از سي سال      

 . سابقه کار بيکار شده اند
راه حــل دولــت و کــل نــظــام              
جمهـوري اسـالمـي بـراي کـاهـش             
مســالــه بــيــکــاري در کــردســتــان          

اخـيـرا   مـديـرکـل            .  مسخره است 
تعاون، کار و رفاه اجتماعي استـان       

تشـکـيـل    : " کردستان گـفـتـه اسـت        
تعاوني، مهتريـن راهـکـار ايـجـاد           

هـاي مـحــروم        اشـتـغـال در اسـتـان         
. کشور از جـملـه کـردسـتـان اسـت             

روزانه تـعـداد زيـادي از بـيـکـاران              
اسـتــان بــراي اشـتــغــال بــه ادارات           
تــعــاون، کــار و رفــاه اجــتــمــاعــي           

: کنند خاطر نشان کـرد  مراجعه مي 
هــاي    بــايــد بــا تشــکــيــل تــعــاونــي       

هاي کوچـک افـراد       کارآمد، سرمايه 
را به سمت خلق کسـب و کـارهـاي          

ــت کــرد        ــزرگ هــداي کــارگــران  ."   ب
بيکار و خانواده هايشـان خـواهـان         
تامين معيشت و تامين اقـتـصـاد        

راه حـل تـامـيـن         .  زندگي هسـتـنـد    
زندگي و رفاه و بهداشت و مسکـن         
مناسب و دارو و پـزشـک در گـرو               
دريافـت حـقـوق و مـزايـاي بـيـمـه                 

. بيکاري ماهانه و مسـتـمـر اسـت          
کارگر بيکار و نسـل جـوان آمـاده            
بکار با سالها تحصـيـل و تـحـمـل             
فشار مالي در اثر ادامه تحـصـيـل         

" کـوچـک  " مطلـقـا فـاقـد سـرمـايـه              
ــه    .   هســتــنــد  و "  کــوچــک " ســرمــاي
در دست يک تعـداد  "  کالن" سرمايه  

از مزدوران رژيم جمهوري اسالمـي    
اســت کــه روزانــه بــا ثــروت هــاي            
ــاي             ــره ــه ــاي ش ــرزه ــي م ــون ــرع ف
کردستان را با همکاري نـيـروهـاي          
مزدور سپاه پاسداران و مزدورهاي     
مـحـلـي بـه جــوالنـگـاه اســتـثـمــار               

نسل جـوان  . وحشي تبديل کرده اند 
 . موضوع استثمار اين نظام است

تعاوني ها با سرمايـه کـوچـک         
سازمان اوليگارشي و اختـاپـوسـي       
باندهاي وحشي از سپاه پاسداران و 
سرمايه داران مـحـلـي و مـزدوران           

محلي است که روزانه در قبل کـار       
ارزان نـــيـــروي جـــوان کـــارگـــران           
ميلياردها دالر ثروت را پشـتـوانـه        
استثمار وحشي و بردگـي مـردم و          

. کارگران و نسـل جـوان کـرده انـد             
تعاوني ها اطاق دزدي و چـپـاول و          
ثروت اندوزي طـبـقـه حـاکـم نـظـام              
جمهوري اسالمي براي بقا و اداره         

. حاکميت جنايتکـارانـه اش اسـت        
کارگران بيکار و نسل جوان آمـاده        
ــاهــاي                 ــر و روســت ــکــار در شــه ب
کردستان به اشتغال و سازمان کـار       
بر اساس حرمت و کرامت انسـانـي    
اش، بر اساس تحصيل و تـوانـايـي          
فکري و داده هـاي خـالقـيـت دار               
انسان امروز در قرن بيـسـت و يـک         

نيازي که توانايـي او را        .  نياز دارد 
ارتقـا و حـرمـت و کـرامـت او را                  
پاسداري و زندگي و مـعـيـشـت و             
رفاه و برخورداري از زندگي انساني 

راه حـل هـاي       .  اش را تامين کـنـد      
مــزدوران کــار بــدســت جــمــهــوري         
اســالمــي در خــدمــت اســتــثــمــار         
وحشي و تحقير چندين ميليـون از        
کارگران بيکار و نسل جوان آمـاده        

 . بکار است
در شهرهاي کردسـتـان صـفـي          
قدرتمند از کارگران آگاه، مبـارز و        

. محبوب و با تجربه حضور دارنـد       
کارگراني که روزانـه مـورد هـجـوم           

کـارگـران   .  دستگيري هـا هسـتـنـد        
آگاهي که در ميان مردم و جامعـه        
نفوذ سياسي و اجتمـاعـي بـااليـي          

اين صف آگاه عليه راه حـل      . دارند
هاي مسخـره مـزدوران جـمـهـوري           

خود را گفته و خواهـنـد   "  نه" جواب  
 . گفت

راه حل بـيـکـاري، اشـتـغـال و              
بــراي ايــن   .  بـيــمــه بــيــکــاري اســت     

خواست مهم که چالش اصـلـي بـا            
نــيــروي مــيــلــيــونــي نــمــايــنــدگــي         
ميشود، جنبش عليه بيـکـاري راه        

پـيـش بسـوي      .  حل کـارسـاز اسـت       
ــه            ــي ــارکــران عــل ــدهــي ک ســازمــان

 !بيکاري
    

 ... دولت و راه حل    

 ٣  صفحه 
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 ٢ از صفحه 

طبقات دارا، بلکه با قدرت و شرکـت        
امروز حـرکـت    .  شهروندان اتفاق افتاد  

مردم فرانسه و پـاريـس کـه بشـريـت              
متمدن را نمايندگـي کـردنـد، تـحـت            
تاثير جايگاه يک نشريـه چـپ اتـفـاق             
ــرض                 ــع ــه مــورد ت ــاده اســت ک ــت اف

 .تروريستهاي اسالمي قرار گرفت
در جريان کمون پاريس حـاکـمـان       
آلمان و فرانسه با اينکه با هـمـديـگـر          
در حال جنـگ بـودنـد عـلـيـه کـمـون                 

امـا  .  پاريـس مـتـحـد عـمـل کـردنـد              
امروز حقانـيـت مـردم و شـهـرونـدان              
پاريس و فرانسه و محبوبيت نشـريـه         
شارلي ابدو آن چنان قـدرتـمـنـد اسـت         

 کشور دنـيـا را       ٤٠ که همه مقامات    
ناچار کرده است که خود را در صـف        

 .همين شهروندان جا بزنند
بنابراين در دهه دوم قرن بيست و 
ــار ديــگــر شــاهــد                  يــکــم مــا يــک ب

. درخشيـدن نـقـش پـاريـس هسـتـيـم              
امروز شهروندان پاريس و فرانسـه بـا          
قــدرت و وســعــتــي بــي نــظــيــر وارد            
ميداني از جدال سياسـي و حـقـوقـي            
شده اند که تا کـنـون نـمـونـه آنـرا در                  

ايـن اقـدام     .  جهان شـاهـد نـبـوده ايـم          
شهروندان امـروز پـاريـس بـرعـکـس             
دوران کمون، با حمايت ميـلـيـونـي و           
حتي همدلي ميلياردي بشر مـتـمـدن        

 . در سراسر جهان همراه شده است
اين حرکت چنان حقانيت خود را       
به جهانيان نشان داده است که حـتـي          
حاکمان و پيروان مذاهب هم براي هم       
رنگ شدن با جماعت و در عين حـال         
بـراي کـنــتـرل و مــهـار ايـن حـرکــت                 
انقالبي، ناچار شـده انـد خـود را در               

 .صف مردم نشان بدهند
دفاع مردم فرانسه از آزادي بـيـان    
و عليه تروريسم اسالمي، گـوشـه اي         
از قدرت قطب سـوم و راه حـل سـوم               
است که امروز مارش دو نيم ميليون       

اين تحول  .  نفري را به نمايش گذاشت    
مهـمـي در جـامـعـه بشـري اسـت و                    

سرآغاز تحوالت مهم ديگري خواهـد      
 ١١ اين غول خفته روز يکشنبه       .  شد

 شيپـور بـيـداري را در          ٢٠١٥ ژانويه  
ميدان جمهوريت پـاريـس نـواخـت و            
آغاز تعرض به جنبش اسالم سياسـي      
و حاکمان مماشاتگر و هـمـدسـت و            

. پشتيبان آنها را به چـالـش طـلـبـيـد             
درسهاي اين روز را بايد ارج نـهـاد و            

. از آن ياد گرفت و آنرا گسـتـرش داد           
همگان بايد بدانند پرچم آزادي بـيـان        
در قرن کنوني فقط مـيـتـوانسـت در            
دست شـهـرونـدان آزاده و مـعـتـرض               

بــاشــد و مــردم پــاريــس و فــرانســه              
 .پيشقدم اين راه شدند

 
 ٢٠١٥  ژانويه ١١ 

 
تروريستهاي اسالمي در دو    
محل همزمان در پاريس و حومه       

 گروگانگيري کردند   

 ايـــن    ٢٠١٥  ژانـــويـــه        ٩ روز    
گروگانگيري هنوز ادامه دارد و پايان 
آن معلوم نـيـسـت چـگـونـه و بـا چـه                   

  .نتايجي خواهد بود
دو بـرادري کـه بـه دفـتـر مـجلـه                 
چارلي ابدو حمله کردند اکنون در يک        

  .چاپـخـانـه در مـحـاصـره هسـتـنـد               

باز هـم تـروريسـتـهـاي اسـالمـي در                
پاريس و حومه حداقل تـا کـنـون دو             

 .نفر را کشته اند

يک روز بعد از حـملـه بـه مـجلـه               
 نـفـر بـه      ١٢ چارلي ابدو و کشته شدن  

 ٨ دست تروريستهاي اسالمي، ديروز 
ژانويه هم تروريستهـاي اسـالمـي بـا           
شليک به دو پليـس يـکـي را زخـمـي               

  .دومي را کشتند
 ٩ به دنبال اين دو واقـعـه امـروز          

ژانويه در پاريس و حومه در دو محل 
ــنـــگ                  ــاهـ ــمـ ــا هـ ــم امـ ــدا از هـ جـ
تــروريســتــهــاي اســالمــي دســت بــه          

گـروگـانـگـيـرهـا       .  گروگانگيـري زدنـد    
گفته ميـشـود هـمـان تـروريسـتـهـاي              

در يک چـاپ     .ديروز و پريروز هستند 
خانه در حومه پاريس گفته مـيـشـود         
دو تروريسـت مـجلـه چـارلـي امـروز              
حداقل يک نفر را گروگان گرفته و هـم         

در .  اکنون در محاصره پليس هستند    
مرکز پاريس هم امروز تروريستي که       
ديروز دو پليس را مورد حـملـه قـرار             
داده بود دست به گروگانگيري زده و         

 نفـر از جـملـه دو زن و دو                ٥ حداقل  
کودک را به گروگان گرفته و عالوه بـر          

 .آنها تا کنون دو نفر را کشتـه اسـت        

اکنون بايد گفـت پـاريـس و بـه يـک                
مـعـنــا اروپــا بــه عـراق و ســوريـه و                 

.... پاکستان و يمن و افـغـانسـتـان و           
  .وصل شده است

ــي            ــت ــدم ــروريســم اســالمــي ق ت
اما بعد از قدرتگـيـري      .  طوالني دارد 

جــمــهــوري اســالمــي در ايــران ايــن            
جنبش وارد دوره تازه اي شد و اکنون        
کل جامـعـه بشـري را بـا تـوحـش و                  
خونريزي و آدمکـشـي مـواجـه کـرده             

  .است

راه حـل و کـلـيـد شـکـسـت ايـن                  
جنـبـش در دسـت مـردم آزاديـخـواه               

عبور از اين توحـش اسـالمـي         .  است

فـقـط بــا بـه مـيـدان آمــدن بشـريــت                 
بـايـد بـا تـمـام          .  متمدن ممکن اسـت   

قدرت به ميدان آمد و ايـن جـنـبـش              
ايـن  .  کثيف اسـالمـي را جـارو کـرد            

ايــن نــوع   .  مـمــکــن و عــمــلــي اســت       
اقدامات تروريستي از سر استيـصـال     

مردم جهان اکنون نـه    .  است نه قدرت  
ــد                ــه عــقــاي ــا احــتــرام گــذاشــتــن ب ب
ارتجاعي، بلکه با احترام گذاشتن بـه       
کـرامـت انسـانــي و افشــاي عــقـايــد             
ارتجاعي بايد پرچم مخالفـت و نـقـد         

هـب را بـرافـراشـتـه و بـه                 اسالم و مذ 
  .ميدان بيايند

 ٢٠١٥  ژانويه ٩ 
 

تروريستهاي اسالمي با شعار   
 اهللا اکبر در پاريس    

 حمام خون به پا کردند    

 حـدود    ٢٠١٥  ژانـويـه       ٧ امروز   
 دقيق ظهر به وقـت    ٣٠  و ١١ ساعت  

اروپاي مـرکـزي گـروهـي تـروريسـت             
" چارلي هبدو"اسالمي به دفتر نشريه 

در پاريس حمله مسلحانه کرده و تـا           
 نفر کشته شـده و تـعـدادي           ١٢ کنون  

تروريستها فرار کـرده  .  زخمي شده اند  
فيلم منتشر شده از لحـظـه تـرور         .  اند

دو نفر با لباس سيا و کالشـيـنـکـوف         
سوار يک ماشين سياه رنگ شده و از        

اين هفـتـه نـامـه       .  محل دور ميشوند  
چــپ قــبــال کــاريــکــاتــور پــيــغــمــبــر           
مسلمانان را چاپ کرده بود و يکي از 
نشريات منتقد اسالميستها و ديگـر      

دو نفر از   .  مذاهب و نظام حاکم است   
کشته شدگان پليس محافـظ بـوده و          
ده نفر از کارمندان نشـريـه از جـملـه              
چهار کـاريـکـاتـوريسـت ايـن نشـريـه              

در ويدئوي منتـشـر شـده از          .  هستند
مـا  " اين محل، تروريستها گفته انـد         

ــيــغــمــبــر اســالم را اجــرا               دســتــور پ
 ." و حق با پيغمبر است.ميکنيم
 

واقــعــه تــرور اخــيــر در پــاريــس فــاز            
ديگري از سياست و اقدامات قانوني 
و سياسي و ائتالفها و افتراقهاي تازه   

تا وقـتـي کـه بشـر          .  را باعث ميشود  
نتواند اين جنبش کثيف و جـانـي را            
افسار بزند اين حمام خـونـهـا مـرتـب            

کشورهاي غـربـي   .  تکرار خواهند شد  
 سـپـتـامـبـر هـم           ١١ بالخره بـعـد از         

نخواستند از اين جنبش کثيف و آدم        
کش دست بردارند و انقالب سوريه را   
به کمک همين جنبش به خاک و خـون     
کشـيـدنــد و ايــن عـواقــب امـروز آن               

  .مملکت است که ميبينيم
اکــنــون در پــاريــس شــاهــد ايــن          

اما ايـنـبـار بـعـد از            .  جنايت هستيم 
واقــعــه پــاريــس، اتــفــاقــات ديــگــري        

آنــچــه مســلــم اســت     .  خــواهــد افــتــاد  
فضاي تعرض به اسالميستهـا جـدي        

چـپ و    .  تر و گسترده تر خـواهـد شـد         
حزب کمونـيـسـت کـارگـري در راس             
چپ ايران بايد فورا وارد ايـن مـيـدان            
تازه بشوند و تعرض خـود را بـه ايـن            

آنچه در پـي    .  جنبش گسترده تر کنند   
اين توحش در ابـعـاد جـهـانـي ديـده                
خواهد شد و اتفاق خواهـد افـتـاد نـه             
ترس و محافظه کاري، بلکه تـعـرض         

متـوهـمـيـن هـم        .  به اين جنبش است   
. مجبـورنـد از خـواب بـيـدار شـونـد               

" ضد امپريالـيـسـت    " چپهاي اسالمي   
که تا ديروز با عکس حسـن نصـراهللا          
به خيابان مي آمدند حـاشـيـه اي تـر              

مساجد اروپا کـه بـدون       .  خواهند شد 
استثنا جاي پـرورش ارتـجـاع و ايـن             
نوع تروريستها است، بيش از پـيـش          

. مورد نفرت عمومي خـواهـنـد بـود          
امــا بــايــد هشــيــار بــود راســتــهــا و            
فاشيستهاي اروپا هم ميدان فعاليـت      

چـپ اگـر     .  بيشتري پيدا خواهند کـرد    
با قدرت و روشنبيني به ميدان نيايد        
راست ناسيونالـيـسـت و فـاشـيـسـت              

بـايـد ضـمـن       .  اروپا ميداندار ميشود  
همدردي با خانواده قربانيان و مـردم         
ــه دلــيــل ايــن کشــتــار              آزاديــخــواه ب
بيرحمانـه بـه خـيـابـان آمـد و پـرچـم                   
مقابله با تروريسم اسالمـي و پـرچـم            

هـب و          آزاديخواهي و آزادي نقد مـذ      
بايد مردم متمدن . اسالم را برافراشت

دنيا عليه اسالميستها و راسيستـهـا       
به ميدان بيايند و اين جنبشهاي ضد      
انساني بويژه جنبش هار اسالمـي را        

  .سر جاي خود بنشانند
 ٢٠١٥  ژانويه ٧ 

  ... يادداشتهاي هفته     

اســالمــي قــرار گــرفــتــه بــود و             
مســئــولــيــن و نــويســنــدگــان آن         
چندين بار به مرگ تـهـديـد شـده         

در حمله اسالميستها بـه    . بودند
 نـفـر از       ۱۲دفتر اين هفته نامه     

جــملــه ســردبــيــر نشــريــه و ســه            
ــاس         ــوريســت ســرشــن ــکــات ــاري ک

ايـن  .  فرانسوي کشـتـه شـده انـد          
حمله اي مستقيم به آزادي بيان،     
آزادي نقـد مـذهـب و حـملـه بـه                

  .مدنيت و انسانيت است
اين جنايت بار ديـگـر مـردم         
جهان را متوجه فجايع عظـيـم و         
هر روزه اي ميکند که دولت هـا       
و سازمان هاي اسالمي در ايران   
و افغـانسـتـان و عـراق و سـايـر                
ــه             ــي کشــورهــاي اســالم زده عــل
مخالفين خود و عليه مـنـقـديـن         

ــشــونــد             ــي ــکــب م ــرت ــالم م . اس
دولتهاي غربي که براي پيشـبـرد       
ســيــاســتــهــا و اهــداف خــود بــه          
دولتها و نيروهـاي اسـالمـي در          
خاورميانه اتکا ميکنند و خـود      
در مطرح شدن و قدرتگيري آنان       
نقش داشته اند، عمال در بـرابـر          
ــي و                  ــالبـ ــقـ ــپ انـ ــه چـ ــهـ ــبـ جـ
سکوالريستها و آته ئيـسـتـهـا و          
بشـــريـــت آزاديـــخـــواهـــي قـــرار       
ميگيرند که مبارزه با نيروها و       
دولتهاي اسالمي در همه شـاخـه      
هاي آنرا امر و وظيفه خود قـرار      

هفـتـه نـامـه چـارلـي           .  داده است 
 .ابدو به اين جبهه متعلق بود

بشريت متمدن و آزاديـخـواه       
بايد بپا خـيـزد و عـلـيـه اسـالم                 
ســيــاســي، عــلــيــه ســيــاســتــهــاي      
مماشات جويانه دول غـربـي بـا          
دولتها و جريانات اسالمي، و با    
پرچم دفاع از انسانيت، دفـاع از     
آزادي بــي قــيــد و شــرط نــقــد               
مذهب و مشخصا نقد اسالم، و       
با پرچم دفاع از سـکـوالريسـم و          
جدايي مذهب از دولـت در هـر            

هـم  .  نقطه جهان بـمـيـدان بـيـايـد          
اکنـون تـجـمـعـات و تـظـاهـرات               
عــلــيــه نــيــروهــاي اســالمــي در          
فرانسه و آلمان و انگليـس آغـاز         

اين مـيـتـوانـد شـروع        .  شده است 
يک صفبندي جهاني تازه عـلـيـه         

  .نيروهاي اسالمي باشد
حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري            
ــا              هــمــدردي عــمــيــق خــود را ب
بازماندگان قربـانـيـان حـملـه بـه            
دفتر مجله چـارلـي ابـدو اعـالم            
ميدارد، اين جنايت را قاطعـانـه      
محکوم ميکند، و همه نيروهاي  
چپ و سکوالر و آتـه ئـيـسـت و               
هــمــه انســـانــهــاي شــريــف و                
آزاديخواه در سراسر جهان را فرا      
ميخواند که عليه اسالم سياسي     
و در دفاع از آزادي بيان و بويـژه         

  .آزادي نقد مذهب بميدان بيايند
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 به ژرارد بي اَرد، سردبير، و           

بنا به گزارش رسيده بـه کـمـيـتـه              کارکنان شارلي ابدو      
کردستان حزب کمونـيـسـت کـارگـري          

 ديــمـاه مــردم شــهــر        ٢٠ روز شــنـبــه      
مريوان فستيوال آدم برفي را بـرگـذار          

نيروهاي سـرکـوبـگـر رژيـم        ..  کرده اند 
بعـد از حـملـه بـه ايـن بـرنـامـه، آدم                     
برفيهاي ساخته شده را خراب کـرده و     

 . مردم را پراکنده کردند
ماموران رژيم در حـالـي بـه ايـن            
مراسم تـعـرض کـردنـد کـه بـرگـزاري               

جشن آدم برفيها سالها اسـت کـه بـه             
سنـتـي جـا افـتـاده در مـيـان مـردم                    

. شهرهاي کردستان تبديل شده اسـت      
نيروهاي سـرکـوب رژيـم حـتـي تـاب              
تحمل شادي و سرور کودکان در ايـن       
فستيوال را نداشتند و به آدم بـرفـيـهـا        

رژيم ضد کودک و   .  نيز حمله ور شدند 
ضد شادي از هر آنچه که بوي شـادي          

کـمـيـتـه     .  و نشاط  بدهد وحشت دارد   
کردستان حزب بـه مـردم مـريـوان و               

فعاليـن و سـازمـانـدهـنـده گـان ايـن                 
 .  فستيوال درود ميفرستد

زندگي شاد، ايمن و خالق حق 
 مسلم کودکان است

 
 کميته کردستان  

 حزب کمونيست کارگري ايران
   ٩٣  دي ٢٠ 

 ٢٠١٥  ژانويه ١٠ 
 

 برگزاري فستيوال آدم برفي در شهر مريوان

 

اين نامه را بـراي اعـالم عـمـيـق             
ترين همدردي مان نسبـت بـه حـملـه            
جبونانه عليه دفـتـر شـارلـي ابـدو و               
کشتار بيرحمانه هـمـکـارانـتـان مـي            

ما اين عمـل وحشـيـانـه را            .نويسيم
 .شديدا محکوم مي کنيم

اين فقط حمله اي نفرت انگيز به       
مجله شما کـه شـجـاعـانـه در بـرابـر                
جهالت، تبعيض و خـرافـه ايسـتـاده            
است نبود، بلکه همچنين حـملـه اي          

آزادي بيان و حـق بـي قـيـد و             به  بود  
شرط انتقاد از مـذهـب و تـمـسـخـر                

ايـن حـملـه اي بـود عـلـيـه                .  مذهـب 
 .مدنيت و انسانيت

آنها اميد داشتند شـمـا و آزادي         
بـرعـکـس، در       .بيان را ساکت کنـنـد   

پــي ايــن حــملــه، يــک مــوج عــظــيــم            
انساني در فرانسـه، اروپـا و سـراسـر             
جهـان در هـمـبـسـتـگـي بـا شـمـا و                     

 .آرمانتان شکل گرفت

تروريست هاي اسـالمـي کـه بـه            
ايــن عــمــل وحشــيــانــه دســت زدنــد           
متعلق به جنبشي هستند کـه دهـهـا        
سال است مشغول جنايـاتـي عـظـيـم           
عليه مردم و منتقدين بـه اسـالم در            
کشـورهــائــي مــانــنــد ايــران، عــراق،        
افغانستان و نيجريه و ديگر منـاطـق        

 .اسالم زده است

مــقــابلــه بــا ايــن جــنــبــش کــار            

نيروهاي چپ، سـکـوالر، آتـئـيـسـت،          
آزادانديش و مترقي است که دفاع از       
آزاديهاي بي قـيـد و شـرط بـرايشـان              

شارلي ابدو به اين  .هدفي مقدم است
 .کمپ تعلق دارد

حزب ما متعهد بـه مـبـارزه اي            
سرسخت عليـه اسـالمـيـسـم هـم در              

ما .  ايران و هم در سطح جهاني است      
متعهد به دفاع از آزادي بـي قـيـد و              

. شرط بيان و نـقـد مـذهـب هسـتـيـم              
رفقاي ما سالهاست در سطح جهاني      
براي سکوالريسم و حقوق جهانشمول   
و عليه قوانين شريعه، ترک مذهب و        
کفر و مجازات اعـدام و سـنـگـسـار              

در ايـران، مــا      .  کـمــپـيــن مــيـکــنــنـد      
مـتـعــهـد بـه ســرنـگــونـي جــمـهــوري              
اسالمي، يعني يکـي از پـايـه هـاي              
اسالم سياسي و اسالميسم، و ايجاد       

 .جامعه اي آزاد، باز و برابر هستيم

 

در همـبـسـتـگـي بـا شـمـا و در                  
گراميداشت ياد عزيـز هـمـکـاران از           

 دست رفته تان
براي جـهـانـي رهـا از مـذهـب،               

 جهالت، تبعيض و خرافه
 براي جهاني بهتر

 

 اصغر کريمي
 از طرف هيات اجرائي

 حزب کمونيست کارگري ايران

مذاهب هميشه امکان تبـلـيـغ خـود        
حـتـي در حـکـومـت هـاي             .  را داشته اند  

غير مذهبي اين امـکـان بـه مـذاهـب و                
امـا  .  مقامات مذهـبـي داده شـده اسـت           

مخالفين مذاهب در طول تـاريـخ مـورد           
تعقيب و آزار قـرار گـرفـتـه انـد، مـلـحـد                  
شناخته شـده و حـتـي فـتـواي قـتـلـشـان                   

حـتـي در کشـورهـاي         .  صادر شـده اسـت     
غربي که به يمن مبارزات روشنگرانه، به       
يمن مبارزات آزاديخـواهـان و احـزاب و            
جريانات سـوسـيـالـيـسـت و پـيـشـر و و                    
سکوالر دست مذهب بدرجات زيـادي از        
دولت کوتاه شـده اسـت، مـذاهـب آزادي              
کامل داشته اند اما بدليل مماشات دول       
غربي با جريانات مذهـبـي و در دو سـه              

دهه اخير بدليل مماشـات بـا جـريـانـات             
اسالمي، اينجا و آنجا تالش کرده اند بـر     
آزادي نقد مذهب محدوديت بـگـذارنـد و        
بعضا در قوانيـن اسـاسـي شـان هـم ايـن                 

امــا .  مـحـدوديـت هـا را وارد کـرده انـد                
آزادي بيان و عقيده قبل از هرچيز يـعـنـي       

هـيـچ نـوع      .  آزادي نقد و افشـاي مـذهـب        
محدوديتي بر آزادي بـيـان و هـيـچ نـوع                
محدوديتي را بر آزادي نقد مذهب نبايـد         

نبايد در مقابل فشـار جـنـبـش           .  پذيرفت
. هاي ارتـجـاعـي مـذهـبـي کـوتـاه آمـد                 

دولتها را بايد براي پذيرش آزادي بي قيد        
و شرط بيان و عقيده و همـچـنـيـن آزادي             
بي قيد و شرط اعتراض و اعـتـصـاب و              
مطبوعات و تـحـزب و تشـکـل تـحـت                  

 .فشار دائم قرار داد
در مــقــابــل اقــدام جــنــايــتــکــارانــه           
اسالمي ها در پاريس بايد هرچه بيـشـتـر        
کاريکـاتـورهـاي مـجلـه چـارلـي ابـدو و                 
. ادبيات ضد اسـالمـي را گسـتـرش داد             

بايد رسانه ها و ملي اسالمي ها و تـمـام           
جريانات ارتجاعي که روي آزادي قـيـد و          
شرط و حد و حدود ميگذارند قـاطـعـانـه         

 *.افشا و بي آبرو کرد
 

  آزادي بيان يعني آزادي نقد مذهب          

 

 

 

 

 اصغر کريمي
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با کمبود آب آشـامـيـدنـي مـواجـه و              
نيروهاي نظامي با همکاري اداره آب   
و فاضالب درصدد بودند که با انتقال 
آب روسـتـاي دلـو، آب آشـامـيـدنـي                

 يـکـي   .روستاي دربند را تامين کنند    
در : " گـفـت  "  دلـو " از ساکنين روستاي   

صورت انتقال آب روسـتـاي دلـو بـه              
روستاي دربند ما دچار کـمـبـود آب           

 )منبع کُردپا(."خواهيم شد
 

فشار مالي هزينه درمان    
 مصدومان شيميايي  

" فـرد       هادي اسماعيلي: " مريوان
 سـال قــبــل دچــار مصــدومــيــت          ٢٧ 

شيميايي ناشـي از گـاز خـردل شـده              
اکنون در تأمين دارو و درمـان بـا          هم

وپـنـجـه نـرم          مشکالت جـدي دسـتـه       
 ٤٠٠  و ماهيـانـه بـيـش از             .کند  مي

هـاي     هزار تـومـان را صـرف هـزيـنـه             
کـنـد و ادارات ذيـربـط              دارويي مـي   

از )  بنياد شهيد و امور ايثـارگـران         ( 
 .خبر هستـنـد   وضعيت جسمي وي بي   

معلم مدارس "  فرد    هادي اسماعيلي " 
ابـتـدايــي روسـتــاهـاي اورامــانـات و            

باشد کـه از       شهرستان مريوان نيز مي   
 سال قبل به دليل تشديـد بـيـمـاري       ٢ 

اي و مشکالت تـنـگ نـفـسـي از               ريه
 .ادامه تدريس بازمانده است

 
نژاد، پس  مسعود شمس:   دي٢٢ 

ــمــام دوران                ٤ از     مــاه حــبــس و ات
 .محکوميت از زندان آزاد گرديد

  
 اعدام

صابر مخلد موانه، اهل  : دي١٦ 
اروميه پس از دو سـال بـازداشـت در           

شنبـه،    زندان اروميه، سحرگاه روز سه    
ماه حکـم اعـدام وي بـه             شانزدهم دي 
 .اجرا درآمد

 
 حکم اعدام سه زنداني     

 در سنندج 
فرشاد شريعتي، افشين مختاري    

سه زنـدانـي     “  و سيد حمداهللا حسيني   
شنـبـه     محکوم به اعدام، سحرگاه پنج    

، در زنـدان مـركـزي          ۱۳۹۳  دي    ۱۸ 
 .سنندج به دار آويخته شدند

 
 دستگيري 

يـحـيـي سـرخـانـي ، بـا دسـتــور                 
مقامات امنيتي مـهـابـاد بـه زنـدان            

 چشم چپ اين    .مرکزي بازگردانده شد  
زنداني  دچار عفونت گرديده و بـنـابـه     
تذکر پزشک در صورت عدم معالـجـه        
در بيرون زندان با خطر از دست دادن         

  .شود رو مي بينايي روبه
 

 کارگران
 جانباختن دو کارگر فصلي

 ٤٥ پـور       الماس رحيـم  :  کامياران
 سـالـه     ٥٠ پـور       ساله و رمضان رحيـم  

از تـوابـع     "  درويان عليا" اهل روستاي  
شهر کامياران کـارگـران فصـلـي کـه             
براي امرار معاش به شيراز مهاجرت      
کرده بودند ، در نتيجه گاز گرفـتـگـي       

 دلـيـل     .انـد    جان خود را از دست داده     
وقوع اين حادثه روشن کـردن وسـيلـه         

در داخل خودور  )  پيک نيک ( گازسوز  
 .عنوان شده است) سايپا(

 
دو کـارگـر اهـل        :  قروه:   دي١٤ 

ميـدان  " بار    شهر قروه که در ميدان تره     
تـهـران مشـغـول       "  يافت آبـاد    –معلم  

کار بودند براثر انفجار کـپـسـول گـاز           
 .جان خود را از دست دادند

 
) مـاشـيـن   ( خـودرو :  کاميـاران 

" تيلکو" فرشاد رازياني  اهل روستاي     
از توابع شـهـر کـامـيـاران بـه دلـيـل                  
تعقيب و گريز نـيـروهـاي انـتـظـامـي              
واژگون گرديد و فرشاد جان خود را از 

 .دست داده است
 

 تجمع اعتراضي کارگران مرزي      
در اعــتــراض بــه رفــتــار       :  دي١٧ 

غير انساني و تبعيض آميز از سـوي         
گذاران و بـازرگـانـان بـازارچـه            سرمايه

نـفـر از     هـا       با شرکـت ، ده     " رش  قاسم
 مـرزي و کـولـبـر در فـلـکـه                 کارگران

غربي شهر ربط  تـجـمـع اعـتـراضـي              
 . برگزار شد

 
 اخراج گارگران سد بنير   

کـارگـران سـد بـنـيـر            ازنفر   ٢٥٠ 

مريوان شاغل در قسمتهاي تـونـل و          
معدن توسط کارفرماي اين پروژه بـه        
مرخصي اجباري بدون حقوق و مزايا       

 . فرستاده شده اند
  

 سقز بيکارسازي   
 کارگران فضاي سبز   

با اتـخـاذ سـيـاسـت خصـوصـي              
سازي و واگذاري اداره فضاي سبز بـه     

نفـر از کـارگـران        ٦٠ بخش خصوصي  
 . فضاي سبز بيکار شدند

 
صله با    کولبرجواني در مرز شيخ   

تيراندازي مأموران نظامي سپاه    
 جان سپرد 

 ٢٥ اکبر کيـکـاوسـي جـوان            علي
ساله کولبر جوان در مرز شـهـرسـتـان        
ثالث باباجاني بر اثر شلـيـک گـلـوـلـه            
نظاميان رژيم جمهوري اسالمي جـان     

  .خود را از دست داد
 

 محکوميت مجدد    
 بهنام ابراهيم زاده  

محکوميت مجدد بهنام ابراهيم    
زاده به نه و نيم سـال زنـدان را قـويـا                 
محکوم ميکـنـيـم و خـواهـان آزادي             

 ! فوري اين فعال کارگري هستيم
بهنام ابراهيم زاده فعال کـارگـري        
و حقوق کودک پس از تحمـل نـزديـک           

 سال حبس و در حـالـي کـه يـک           ٥ به  
زنداني اسـت و دسـتـش از هـر نـوع                 
اعتراض خياباني و اعمـال فشـار بـر           
قدرت حاکم کوتاه است بار ديگـر بـه          

. نه و نيم سـال زنـدان مـحـکـوم شـد                
بهنام يک کارگر معترض و يک انسان    
شريف است و نميتواند هيـچ جـرمـي         
جز سازش ناپذيري در زندان مرتکـب       

آيا تکاندهنده تـر از ايـن          .  شده باشد 
مـيــتــوانــد وجــود داشـتــه بــاشــد کــه            

 سـال از      ٥ انساني را که نـزديـک بـه            
بهتريـن دوران عـمـرش را در زنـدان               

 ٥/٩ سپري کرده است بار ديگـر بـه         
ســـال زنـــدان مـــحـــکـــوم کـــنـــنـــد؟           
محکوميت چنين انساني به نه و نيم       
سال زندان ديـگـر، بـيـش و قـبـل از                  
اينکه کوچکترين اتهامي را مـتـوجـه      
اين انسان عزيز بکند بيانگر سيمائي 
از يک وضعيت خشونت بار و بغـايـت     
غير مدني اسـت کـه امـروز در قـرن               

صـدور   .کشور ما حاکم است    بر٢١ 
چنين حکمي بر عليه يـک کـارگـر در         
حــالــي صــورت گــرفــتــه اســت کــه              
غارتگران ميلياردها ميليارد تومـان    
از اموال ما کارگران بـا اسـکـورت و            
محافظ راست راست ميگردند و در        
بهترين و مجلل ترين خانه ها زندگي       
ميکنند اما کارگري همچون بـهـنـام         
که تمام عمرش رنج و زحمت بـوده و            
تنها جرمش مـبـارزه و تـالش بـراي              

پايان دادن به کار کودکان و دفـاع از           
حقوق هم طبقه اي هايش بـوده اسـت        

 سـال    ٥ بايد پس از تحمل نزديک بـه         
حبس و دوري از يگانه فرزند بيمارش 
و در حالي که خانواده اش در منزلـي         
استيجاري در جـنـوبـي تـريـن نـقـطـه               

 سـال    ٥/٩ تهران زندگي ميکنند به      
 . زندان ديگر محکوم شود

اين آن وضعيت دردنـاک و غـيـر            
قابل تحملي است که ما کـارگـران و           
مردم ايران با آن مـواجـه ايـم و بـراي               
برون رفت از آن بايد دسـت در دسـت            
هم بگذاريم و اجازه ندهيم هر بـالئـي         

 .که ميخواهند بر سـرمـان بـيـاورنـد          

وضـعــيــتـي کــه بــر بـهــنــام و ديــگــر               
کارگران زنداني ايجاد شده است تنها      
گوشه اي از شرايط مصـيـبـت بـاري             
است که در اين کشور بر ما کارگـران         

نيروي کار مال ما .  تحميل شده است  
کارگران است اما ديگراني از باال بـر     
سر قيمت آن تصميم گيري ميکنـنـد،     
خط زنـدگـي را بـراي مـا خـط فـقـر                   
تعريف ميکنند اما به اين هم اکتـفـا         
نميکنند و مزد ما يعني سـهـم مـان           
از زندگي را چندين برابر زير خط فقـر    
تعيين ميکنند، با اين حال براي ايـن        
دور تسلسل سـتـم گـرانـه نـيـز هـيـچ                  
مرزي قائل نميشوند و هـمـيـن مـزد            
چندين برابر زير خط فقـر را مـاهـهـا             

قــراردادهــاي .  پــرداخــت نــمــيــکــنــنــد   
ــاف                 ــف ــد امضــا ک ــي ــت و ســف مــوق
غارتگري شان را نميدهد در مجلـس        
شوراي اسالمـي در صـدد تـحـمـيـل              
شرايط راحت تري براي اخراج مان بـر   

تـا بـا وارد         ميايند و تالش ميکنند 
کردن شرايط اقتصادي و اجتماعي و       
سياسي کشور بر معيار تعييـن مـزد         

امنيت شغلي، قوت اليموتمـان را         و
آنوقت و  .  نيز از گلويمان بيرون کشند    

در تحت چنيـن شـرايـط غـيـر قـابـل                
تحملي اگر کارگري صدايش در بيايد   
چه در محل کار و چه بيرون از محـل          
کار مورد اسـتـنـتـاق و بـازداشـت و                
تعقيب قضائي قرار مـيـگـيـرد و بـه              

بـدون  .  سالها زندان محکوم مـيـشـود      
ترديد چنين وضعيتي غير قابل دوام       
است و همچنانکه شاهديم عـلـيـرغـم         
وجود باالترين درجه از ناامني شغلي 
و باز بودن دست دولت و کارفرمايـان        
در اخراج کارگران و اين همه بگـيـر و        
ببند آنان، روزي نيست کـه در جـاي             
ــه                 ــران دســت ب ــارگ ــاي کشــور ک ج

 . اعتصاب و اعتراض نزنند
اين اعتراضات شاهد محـکـمـي       
بر اين مدعاسـت کـه طـبـقـه کـارگـر                
ايران و پيشروان آن، نه تنها با بگير و      

ببند و زندان و احـکـام تـکـانـدهـنـده               
همچون حکـمـي کـه بـه بـهـنـام داده                 

ذره اي عقب نشينـي نـخـواهـنـد              اند
کرد بلکه با عـزمـي راسـخ تـر و بـا                  
اتحاد و همبستگـي روز افـزون تـري            
براي دست يابي به يک زندگي انساني 

بهنام ابراهيـم   .به ميدان خواهند آمد 
زاده يک کارگر زنداني اسـت و تـنـهـا           
جرمي که در داخـل زنـدان مـرتـکـب             

. شده است ابراز نظر بوده است و بـس        
محکوميـت ايـن انسـان شـريـف بـه               

 سال حـبـس مـجـدد بـيـش از                ٥/٩ 
اينکه چيزي در مورد مجرميت ايـن        
فعال کارگري بگويد بـيـانـگـر تـالش            
سرمايه داري ايران براي تحميل بـرده       
وارترين شرايط بـر طـبـقـه کـارگـر و                
تـــرس و دســـت پـــاچـــگـــي دســـت             

از ابراز نظر يک کارگر از   اندرکارانش
مـا صـدور ايـن         .داخل زنـدان اسـت      

حکم را قـويـا مـحـکـوم مـيـکـنـيـم،                  
خواهان لغو فوري آن و آزادي بي قيـد      
و شرط بهنام و ديگر کارگران دربـنـد      
و هـــمـــه انســـانـــهـــاي شـــريـــف و               
آزاديخواهي هستيم که در زنـدانـهـاي     
سراسر کشور به بند کشيده شده اند و     
بديـنـوسـيلـه از هـمـه سـازمـانـهـا و                   
نهادهاي کارگري و حقـوق بشـري در          
ايران و سراسر جهان ميـخـواهـيـم تـا             

 سـال    ٥/٩ نسبت بـه صـدور حـکـم            
زندان مجدد بر عليه بهـنـام ابـراهـيـم           
زاده دست به اعتراض بزنند و اجـازه          
ندهند صدور چنين احکامي بـه يـک          
روال در برخورد به فعـالـيـن کـارگـري            

اتحاديه آزاد کـارگـران        .تبديل بشود 
 ١٣٩٣  دي ماه ١٨  –ايران 
 

صدور حکم زندان نه و نيم ساله      
عليه فعال کارگري ، بهنام ابراهيم   

 !!!زاده را محکوم مي کنيم  

نهاد هاي حکومت سرمايه داري  
، در جهت حفظ حاکميت طبقاتـي و         
حـفـظ قـدرت در دسـتـتـان عـوامــل                
ســرمــايــه داري حــاضــر در قــدرت،           
مانند دزدان ميلياردري اموال مـردم      
و يا توسط مافياي قـدرت و ثـروت،           
در جهت چپاول و انباشت ثروت هاي        
نجومي، به بـهـاي گـرسـنـگـي ، بـي                
خانماني ، افسردگي ، در يـک کـالم             
ايران را به بهشت ميلياردرهاي حاکم    

 ٥٠ و جهنمي براي ما خانواده هـاي          
 .ميليوني کارگري تبديـل کـرده انـد        

ضمن تحميل مرگ تدريـجـي بـه مـا          
کارگران از طريق گـرانـي نـان، آب ،              
برق ، گاز، گراني کرايه ها و مسـکـن       
، ايجاد بيکـاري هـاي مـيـلـيـونـي ،               
معوقه کردن دسـتـمـزدهـاي نـاچـيـز،             

 ١ از صفحه 

 ٦  صفحه 
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سرکوب ، دسـتـگـيـري و مـحـاکـمـه                
کارگران معترض و اعتصابي ، پولي      
کردن بـيـمـارسـتـانـهـا ، بـهـداشـت و                  
ــولــي کــردن مــدارس و                درمــان ، پ
دانشگاه ها ، فروش اموال عمومي و  
خــدمــاتــي بــه بــخــش خصــوصــي ،           
محروم کردن فرزندان ما کـارگـران از         

بـاعـث رشـد و شـدت           ...  تحصيل،   
يابي هر چه بيشتـر مـعـضـالت ضـد             
اجتماعي و ضد انساني نظام سرمايه 
داري از جمله فساد، اعتياد ، فحشا، 
کودکان کار، کودکان خيابان ، طـالق       

در ...  ، دزدي ، اختالس ، بيکاري و     
  .جامعه ايران شده و مي شوند

هـر گــاه کـارگــران آگـاه و فـعــال               
بخواهند بـا اعـتـراض و بـا ايـجـاد                  
تشکل، طبق وظيفه طبقاتي خـود از     
حق و حقـوق خـود و هـم طـبـقـه اي                   

نــهـاد هــاي       هـايشــان دفــاع کـنــنــد،      
مختلف اقدام به سر کـوب و تـنـبـيـه             
آنـان مـي کـنـنــد، در شـرايــطـي کــه                 
بـرادران و خـواهـران مـا در سـراســر                
کشور در مقابله با اين نا برابري و نـا          
عدالتي و تبعـيـض، هـر روز دامـنـه              
اعتصابـات و اعـتـراضـات خـود را              
مانند واگن پـارس ، پـارس خـودرو             
تهران ، اعتصاب سراسـري کـارگـران         

گستـرده  ...  برق ، ايران تاير ، البرز و    
تر ، عميقتر ، و آگـاهـانـه تـر پـيـش                  
ميگيرند و در زمـانـي کـه ضـرورت             
ايجاد تشکل هاي مستقل صنفـي و        
سراسري در قالب فدراسيون سراسـري   
براي ادامه سازمان يافته، با بـرنـامـه         

سراسري اعتصابات حيـاتـي و در          و
حکم مرگ و زنـدگـي بـراي جـنـبـش               
کارگري است، دادن حکم دو باره نه و       

به بهنام ابراهيم زاده عضـو          نيم سال 
کميته پيگيري ايـجـاد تشـکـل هـاي            
کارگري در حقيـقـت جـلـو گـيـري بـا                
ترس و وحشت از ايجاد شدن اتحاديه 
ــعــنــوان يــکــي از              هــاي ســراســري ب
مهمترين ابزار مقاومت و مـقـابلـه و          
مبارزه سازمان يـافـتـه مشـتـرک مـا             

 ميليوني طبـقـه کـارگـردر بـرابـر            ١٤ 
سياسـت هـاي ضـد کـارگـري دولـت               
سرمايه داري مـي بـاشـد، سـرمـايـه              
داران ميخواهند در سايه برنامه هاي 
ســرکــوب گــرانــه و ايــجــاد رعــب و             
وحشت از طريق دادگاه ها و زندانـهـا         
به عمـر نـنـگـيـن حـکـومـت خـود و                   
استثمار کارگران و غـارت و چـپـاول            

تــنــهــا گــنــاه     .مــالــي ادامــه دهــنــد     
نابخشودني اين کارگر آگاه کـارخـانـه       

در مقابل طبقه ) بهنام ابراهيم زاده( 

استثمار گر حاکم تالش بـراي ايـجـاد        
تشــکــل هــاي مســتــقــل ســراســري            

  .کارگري مي باشد
ــا ايــجــاد تشــکــل        :   کــارگــران  ب

مستـقـل سـنـديـکـايـي و بـا ايـجـاد                   
فدراسيون سراسري به مـثـابـه تـنـهـا              
وسيله تحقق مطالبات صنـفـي مـان          
مانند امـنـيـت شـغـلـي ، دسـتـمـزد                  
شــايســتــه ، حــق تشــکــل، حــق                    

بيمه هاي درماني، بيـمـه         اعتصاب،
و    از کار افتادگي...   هاي بيکاري ،

به مقابله با سياست هاي ضـد          غيره
کارگري حکومت سـرمـايـه داري بـر            

مبارزه بـراي آزادي بـهـنـام و           . خيزيم
همه ي فعالين کارگري مبـارزه بـراي          

از هـر     .حق حيات انساني مي باشـد     
طريق ممکن مانند طومار ، تحصـن   
در مقابل قوه قضائـيـه ، اعـتـصـاب             

به مقابله با سياست هاي دولت ...  و  
سـنـديـکـاي      . سرمايه داري بر خيزيم 

هـيـات   .  کارگران نقاشان استان البـرز    
بازگشايي سنديکاي کارگران نقاش و 

انـجـمـن    .  تزئيـنـات تـهـران و حـومـه            
. ســالمــت اجــتــمــاعــي آذربــايــجــان        

کـــارگـــران پـــيـــشـــرو بـــنـــدر عـــبـــا           
 ١٨/١٠/١٣٩٣ 

 
مهدي فراحي از دادگاه مجدد    

 !!!به انفرادي مجدد منتقل شد  

ــبــه         ١٣/١٠/١٣٩٣ روز شــن
مــهــدي فــراحــي شــانــديــز يــکــي از            
اعضاي کميته پيگيري ايجاد تشکل     

را که در اول مـاه مـه               هاي کارگري 
 در پارک الله دسـتـگـيـر شـده        ١٣٨٨ 

بود و هم اکنون در زندان گوهر دشـت      
است ،از سـلـول انـفـرادي بـه دادگـاه                

 به رياسـت قـاضـي      ١٥ انقالب شعبه   
صلواتي بردند تا تحت پوشـش طـرح         
جديد پرونده سازي هاي دروغـيـن بـا          
اتهـامـات سـاخـتـگـي طـي بـرنـامـه                 
جديدي که جمهـوري اسـالمـي بـراي            
محاکمه و تنبيه زنـدانـيـان سـيـاسـي            
مقاوم براي شکستن مقـاومـت آنـهـا          
طراحي کرده اسـت وادار بـه تسـلـيـم              
کنند يا مورد محاکمه مـجـدد قـرار           

همان گونه که در رابـطـه بـا           ( بدهد ،   
) بهنام ابراهـيـم زاده عـمـل کـردنـد                

مهدي فـراحـي شـانـديـز در مـقـابـل                 
و ســاخــتــگــي       اتــهــامــات دروغــيــن   

قاضي صلواتـي ضـمـن رد تـمـامـي              
اتهامات دست به افشاگري هـاي زد         
که قاضي صلواتـي تـحـمـل شـنـيـدن             
واقعيت هـا را نـداشـت دسـتـور داد               
شانديز را مجدد به انفرادي مـنـتـقـل        

کــنــنــد و تــا زمــانــي کــه دســت از                
افشاگري بر نداشتـه و اتـهـامـات را              

 .قبول نکرده است در انفرادي بمـانـد       

ما ضمن محکوم کردن طـرح جـديـد          
پرونده سازي قوه قضائيه و نهاد هاي        
مربوط به زندانها و همچنـيـن عـمـل           
ضد انساني و ضد کارگري محاکـمـه        
مجدد زندانيان را عمل ددمـنـشـانـه           
حکومت ارتـجـاعـي سـرمـايـه داري             
جمهوري اسالمي مي دانـيـم ، و از             
تمامي مردم آزادي خواه و کارگران و     
مبارزان و از جوانان مي خـواهـيـم از       
هر طريق ممکن بـه مـقـابلـه بـا ايـن                

مهدي فـراحـي      .طرح جديد بر خيزند   
شـانـديـز را از مــحـاکـمـه مـجـدد و                   

اجـازه نـدهـيـم        .انفرادي نجات بدهيم 
جمهـوري اسـالمـي بـا طـرح جـديـد                
زنــدانــيــان ســيــاســي و کــارگــري را            

 .محاکمه کند" مجددا
 
 

وضعيت نامشخص فردين      
 ميرکي از اعضاي کميته هماهنگي     

بعد از پـيـگـيـري هـا ي مـکـرر                 
خانواده فريـدن مـيـرکـي ازاعضـا ي             
کميته هماهنگي در بـنـد و پـس از               
گذشت نـزديـک بـه دو مـاه از زمـان                 
بــازداشــت وي ،هــنــوز وضــعــيــت او          
مشخص نـبـوده و روز چـهـارشـنـبـه                

 نيز در پـي مـراجـعـه         ١٧/١٠/٩٣ 
بـه     آرزو روحي ،همسر فردين ميرکي    

شعبه چهارم بازپرسي دادگاه انقال ب      
سنـنـدج ، بـا عـکـس الـعـمـل تـنـد                     
مقامات قضاي روبرو شده و بـه وي           

همسرش وثيـقـه      گفته اند براي آزادي   
تهيه کند ولي بعد از مراجعه مجد د    

جواب رد داده وبه او گفـتـه انـد        به او 
که تحقيقات در مورد همسرت هنوز      

نرسيده و ما به ميل خود تا          به اتمام 
زماني که بخواهيم او را در بازداشت       

کــمــيــتــه   .  نــگــه خــواهــيــم داشــت       
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   

 دي مـاه      ١   ٨  تشکل هاي کـارگـري       
 ١٣٩٣ 

 
اعمال فشار بر کارگران سقز سازي     

 براي کسب   ) ون (کردستان 
 سود بيشتر 

شــرکــت تــولــيــدي ســقــز ســازي          
کـنـنـده آدامـس           تـولـيـد      کردسـتـان  

اين بار بـراي        طبيعي و انواع لواشک   
کسب سود بيشتر کارگران را وادار به     

سـاعـت      کار بيشـتـر امـا در هـمـان            
کاري توليد قبل نـمـوده انـد بـه ايـن                
شـکـل کـه کــارگـران قسـمـت بسـتــه                

از سوي کارفرماي اين شـرکـت       بندي
مورد فشار قـرار گـرفـتـه و بـه آنـهـا                  

ــايــد در هــر                  گــوشــزد شــده اســت ب
ــن ادامــس و در             ٣    ســاعــت  ــارت  ک

 کـارتــن در طــول روز          ٢٢ مـجــمـوع     
اماده و بسته بندي کنند و در غـيـر              
اين صورت از حقوق ارزشيـابـي انـان          

بـنـا بـه       .در هر ماه کسر خواهد شـد       
يکي ديگـر از کـارگـران            اين گزارش 

اين شرکت با نام جبريل خانه بـيـگـي          
سـال کـار را دارد از           ١٠ که سـابـقـه        

جانب کارفرماي اين شرکت مـجـبـور        
بـه انـجـام انـواع کـارهـاي سـخـت و                   
طاقت فرسا شـده و بـه بـهـانـه هـاي                  
مختلف مورد تهديـد و اخـراج قـرار            

کميته هماهنگـي بـراي       .گرفته است 
 کمک به ايجاد تشکل هاي کارگري

 
خبري ديگر از خصوصي سازي       

 و اخراج کارگران   
در ادامــه ســيــاســت خصــوصــي        
سازي وکاهش هزينه ها ي ادارات و         
سازمانهاي دولتي، شهـرداري سـقـز،        
اداره فضاي سبز اين شهر را به بخش         
خصوصي واگذار کرد که نـتـيـجـه آن           

و    طبق معمول چيزي نبود جز اخـراج   
 نفر از کارگران فضاي ٦٠ بيکار شدن 

اين کارگران عـلـيـرغـم     .  سبز اين شهر  
پي گيري هاي مکرر و چـنـديـن بـار              
مراجعه به اداره کار، تاکنون نـتـيـجـه          
اي نگرفته اند و کارفرماي جديد نـيـز      

 .حاضر به پذيرفتن انها نـمـي بـاشـد          

آنچه که در اين ميان هيـچ اهـمـيـتـي         
براي سـرمـايـه داري و ارگـان هـا و                  
نهادهاي تابعه و در اين جا شهرداري       
سقز و همچـنـيـن کـارفـرمـاي جـديـد               
ندارد، زندگي و سرنوشت کـارگـران و       

 .خانواده هاي آنها است
کميته هماهنگي براي کـمـک بـه         
ايجاد تشکل هـاي کـارگـري ضـمـن             
محکوم نمودن هر نوع اخراج و بيکار 
سازي تحـت هـر عـنـوان بـار ديـگـر                 
تاکيد مـي کـنـد کـه کـارگـران بـراي                 
مواجهه با چنيـن سـيـاسـتـهـاي ضـد             
کارگري و جهت دفاع از منافـع خـود       
چاره اي ندارند جز اينکه تشـکـلـهـاي          

کـمـيـتـه      .مستقل خودرا ايجاد کنند   
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   

 ١٠/١٨ /٩٣  تشکل هاي کارگري
 

يورش نيروهاي اطالعاتي به      
 ! منزل فعال کارگري جليل محمدي   

ــده روز                 ــي ــزارش رس ــه گ ــا ب ــن ب
 چندين نفر ٩٣/١٠/١٧ چهارشنبه  

اطــالعــات در    از مــامــوريــن وزارت    
ساعت هشت و نيم صـبـح بـه مـنـزل             
فــعــال کــارگــري جــلــيــل مــحــمــدي            

برده و اقدام به تفتـيـش مـنـزل            يورش
بـا تـوجـه بـه ايـنـکـه              .  ايشان نمودنـد  

اسـت در شـهـرسـتـان           نامبرده مدتـي  
مشغول به کار مي باشـنـد در زمـان          
مراجعه مامورين در مـنـزل حضـور           

اطالعاتي عـلـت      مامورين.  نداشتند
اين اقدام خود را براي خانواده ي ايـن          
فعال کارگري درخـواسـت بـراي پـاره            

از توضيحات از جانب وي دانسته  اي
الزم بــه ذکــر اســت کــه جــلـيــل             . انـد 

محمدي ازفعالين کارگري و از چـهـره       
هاي خوشنام درميان کـارگـران شـهـر        
سنندج مي باشد و سالهاست کـه در         
راستاي حقوق کارگران فعالـيـت مـي        

کميته هماهنگي براي کمک بـه         . کند
ايجاد تشکل هاي کارگري اين اقـدام       

امنيتي را به شدت محکوم      نيروهاي
نموده و خواهان رفع هرگونه فشـار و          
اتهامي عليه اين فعال کارگـري مـي         

کميته ي هماهنگي براي کمک   .  باشد
 ١٩ به ايجاد تشکـل هـاي کـارگـري             

 ١٣٩٣ دي 
 

 ادامه اخراج کارگران    
 !سد بنير مريوان 

ــده روز                 ــي ــزارش رس ــه گ ــا ب ــن ب
 تــعــداد   ١٧/١٠/٩٣ چـهــارشـنــبـه      

کــارگــران ســد بــنــيــر          نــفــر از    ٢٥٠ 
مريوان شاغل در قسمتهاي تـونـل و          
معدن توسط کارفرماي اين پروژه بـه        
مرخصي اجباري بدون حقوق و مزايا       

کارفرما دليـل ايـن     . فرستاده شده اند 
اقدام خود را کمبود بودجه و اعتـبـار          
کافي دانسته است و ايـن در حـالـي              
است که اين کارگران حقـوق مـعـوقـه           
خود را از سه ماه و نيم پيش دريافت          

الزم به ذکر است ايـن سـد       . نکرده اند 
 کيلومتري روستاي نگـل    ٥ خاکي در   

 ٤٥٠ از توابع مريوان واقـع و داراي           
کـارفـرمـاي ايـن       .  نفرکارگر مي باشد  

شرکت از آغاز فصل سـرمـا در سـال          
جاري اقدام به اخراج کارگران به بهانه      
هاي مختلف نموده است و در هميـن        

 نفر ديـگـر     ٧٠ راستا چندي پيش نيز     
از کارگران را اخراج و از کـار بـيـکـار         

در حال حاضر تعداد معـدودي      .  نمود
از کارگران ايـن شـرکـت در قسـمـت               
خاک بـرداري مشـغـول بـه کـار مـي                 
باشند و پروژه به حالت نيمه تعـطـيـل          

کميته ي هـمـاهـنـگـي        . در آمده است  
براي کمـک بـه ايـجـاد تشـکـل هـاي                 

 ١٣٩٣  دي ١٩  کارگري
 

سوء استفاده و بي حرمتي به  
متقاضيان آزمون عملي در سازمان     

 !فني حرفه اي شهر سنندج 
ــي،             ــت ــاف ــات دري ــزارش ــق گ ــب ط
سازمان فني و حرفه اي سـنـنـدج کـه            

 ... مجموعه اي از اخبار          : نگاه هفته  ٥ از صفحه  

 ٧  صفحه 
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بنا به گزارش کميته هماهـنـگـي        
براي کمک بـه ايـجـاد تشـکـل هـاي                 
کارگري روز چهارشنبه گذشتـه چـنـد         
نفر از مامورين وزارت اطالعات در      
ساعت هشت و نيم صبـح بـه مـنـزل             
يک فـعـال کـارگـري بـه اسـم جـلـيـل                    
مــحــمــدي يــورش بــرده و اقــدام بــه             

با توجـه  .  تفتيش منزل ايشان نمودند   
به اينکه نـامـبـرده مـدتـي اسـت در                
شهرستان مشغول به کار مي بـاشـد،        
در زمان مراجعه مامورين در مـنـزل        

مامورين اطالعاتـي   .  حضور نداشت 
علت اين اقـدام خـود را درخـواسـت              
پاره اي تـوضـيـحـات از جـانـب وي                 

الزم به ذکر است کـه    .  اعالم کرده اند  

جليل محمدي ازفعالين کارگري و از      
چهره هاي خوشنام درميان کـارگـران        
شهر سنندج مي باشد و سـالـهـاسـت          
که در راستاي حقوق کارگران فعاليت 

 .مي کند
کميته کـردسـتـان حـزب ضـمـن             
مــحــکــوم کــردن ايــن اقــدام وزارت            
اطــالعــات رژيــم از هــمــه فــعــالــيــن          
ــهــاي کــارگــري              کــارگــري و تشــکــل
ميخواهد اين اقدام وزارت اطالعات     

 . را محکوم کنند
 کميته کردستان  

 حزب کمونيست کارگري ايران
   ١٣٩٣  دي ماه ٢٠ 

 ٢٠١٥  ژانويه ١٠  

نيروهاي اطالعاتي سنندج منزل يک فعال              
 کارگري را مورد يورش قرار دادند          

ــنــون                 ــوزش ف ــه آم ــف ــي ــرا وظ ــاه ظ
ومهارتهاي کاري را به عهده دارد بـه        
هنگام مراجعه افراد به اين سازمان،      
جـهــت بــرگـزاري آزمــون عــمـلــي در            
خصوص حرفه خود و کسـب کـارت           
مهارت، تنها بعد از پـرسـيـدن چـنـد             
سئوال آنها را به بيگـاري در امـوري           
نظير جارو کشي و تي زدن سالن هـا          
و جا به جا کردن صندلي ها و جـارو       
کردن محوطه اين سازمان وادارمـي       
کند و بـعـد از اتـمـام کـاري کـه بـه                     
شخص محول کرده آنها را بـه امـور            
اداري معرفي و امور اداري نيز برگـه        
اي را امضا کرده بـه اتـاق امـتـحـان               
تحويل داده و بـه اصـطـالح از ايـن                 
طريق قبولي اين افراد را تايـيـد مـي         

 . کنند
الزم به ذکر است کـه ايـن عـمـل             
شرم آور بدون در نـظـر گـرفـتـن سـن                 

وسال وتوانايي جسمـي افـراد انـجـام           
  .مي گيرد

کميته هماهنگي براي کـمـک بـه         
ايجاد تشکل هاي کارگري اين رفتار      
توهين آمـيـز، غـيـرانسـانـي و غـيـر                
قانـونـي را کـه بـا سـوءاسـتـفـاده از                   

يـعـنـي     شرايط موجود در جـامـعـه،        
بيکاري مفرط از يـک سـو و فـقـدان              
تشــکــلــهــاي مســتــقــل کــارگــري و           
بيکاران از ديـگـر سـو صـورت مـي              
گيرد به شدت محکوم کـرده تـاکـيـد            
مي کند تـا زمـانـي کـه کـارگـران و                 
ازجمله بيکاران نتوانند تشکل هـاي        
مستقل خود را تشکيل دهند هرروز       
شاهد تحـمـيـل بـي حـقـوقـي هـرچـه                 

 .بيشتر به اين طـبـقـه خـواهـيـم بـود               
کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد    

 تشکل هاي کارگري
 ١٣٩٣  دي ١٩  

تنها بعنوان راهي بـراي مـقـابلـه بـا             
دزدي و چپاول در نظـر بـگـيـريـد نـه               

ايــن عضـو پــارلــمــان      ... ".  بـيــشــتــر 
افزوده، آن کيس هايي که عليه اشان     

دزدهـاي بـزرگ     "  شکايت مي کـنـم      
دارايي، گم شدن سـرنـوشـت هـزاران           
پروژه دزدي در امور مـنـاطـق، سـو            
استفاده از قدرت و دزدي در امـور           

الزم  به ذکر است که احـزاب    " .  نفت
نـاســيـونــالـيــسـت حـاکــم بــر اقــلـيــم             

 سـال گـذشـتـه بـه          ۲۴ کردستان طي   
چنان دزدي و چپاولي از اموال مردم    
پرداخته اند کـه افشـاگـريـهـاي ايـن              
عضو پارلمان تنـهـا گـوشـه بسـيـار              
کوچکي از اين حاکميت قـبـلـيـه اي           
ناسيوناليزم را نشان مي دهد، مردم    
اقلـيـم کـردسـتـان در چـنـديـن سـال                  
گذشته بارها عليـه دزدي و چـپـاول            
احزاب حاکم دسـت بـه اعـتـراض و             
مبارزه زده اند و اينها هم مثل همـه         
دولتهاي دزد و سرکوب جز زنـدان و         
گلوله جوابي بـراي مـردم مـعـتـرض            

 . نداشته اند
 

 بيانيه نيچيروان بارزاني   
 ! عليه ترور در فرانسه 

روز چهاشنبه هفتم ژانويه و بعد      
از جنايـت هـولـنـاک تـروريسـتـهـاي              
اسالمي در کشتار کاريکاتوريستها    
و دست اندرکاران نشريه چارلي ابـدو    
در پاريس، نچيروان بارزاني نخسـت      
وزير اقليم کردستان با انتشار بيانيه      
اي اين جنايت را محکوم کرد و بـه           
مردم فرانسه تسليت گفت و حمايـت   
خود را از مبارزه مردم فرانسه عليـه   

الزم بـه ذکـر       .  تروريسم اعـالم کـرد      
است که نچيروان بارزاني و حکومت 
اقليم کردستان در حالي اين جنايـت       
هولناک را محکوم مي کنند کـه در        
اقليم کـردسـتـان و مـنـاطـق تـحـت                
حاکميت آنها جريانات اسـالمـي تـا        
هم اکنون تعداد زيـادي را بـه قـتـل              
رسانـده انـد، عـلـيـه دهـهـا نـفـر از                    
کمونيستهـا، فـعـالـيـن سـيـاسـي و               
مخالفين مذهب فتوا صـادره کـرده        
اند، اما نه تنها کوچکترين اقدامـي       
عليه آنها انـجـام نـداده انـد، بـلـکـه                
بخشي از ايـن جـريـانـات رسـمـا از               
حکومت اقليم حقوق مي گيرنـد تـا         
بـه تـهـديـد و فشـار و تـرور عـلـيــه                     

در . شهروندان آن جامعه ادامه دهند 
 هـنـگـامـي     ۲۰۱۴ همين اواخر سال  

که يکي از منتقدين مذهب به اسـم         
يــوســف مــحــمــد عــلــي بــه دادگــاه           

شکـايـت مـي کـنـد کـه جـريـانـات                  
مرتجع اسـالمـي او را تـهـديـد بـه                 
مرگ کرده انـد، در کـمـال نـابـاوري              
همين حـکـومـت بـارزانـي بـه جـاي               
تحت تـقـيـب قـرار دادن جـريـانـات                
اسالمي و کسـانـي کـه يـوسـف را                
تهديد به مرگ کرده اند، بي شرمانه       

 روز زنـدانـي       ۱۱ يوسف را به مدت     
کرده و بعدا هم او را با قـرار وثـيـقـه               
آزاد مي کنند که هم اکنون کمـپـيـن          
وسيعي در دفاع از يوسـف و آزادي           
بيان و عليه جـريـانـات اسـالمـي و              
همين حكومت بـارزانـي در جـريـان           

 . است
 

استعفاي مسئول دادگستري  
 ! شهر سليمانيه

روز هشتم ژانويه دکـتـر فـرهـاد           
حـاتــم، مســئــول دادگســتــري شــهــر        
سليمانيه بعد از سـه سـال از پسـت             

حــاتـم در بــاره      .  خـود اســتـعــفـا داد       
کارهاي انجام شده و در بـخـشـي از            

در : "  استعفاي خود چـنـيـن نـوشـت         
طول اين مدت چندين کـار مـهـم و             
بزرگ را جابجا کرديم و تـعـدادي از         
ــه دزدي و چــپــاول از                مــتــهــمــان ب
پستهاي وزرا، استاندار، شـهـردار و        
مقامهاي باالي حکومتـي را روانـه         
دادگاه کرديم و صدها ميليـون دالر        
را به خزانه عمومي برگردانديم، امـا       
هنوز آنطور که انتظار مـردم هسـت         
مقررات قـانـونـي مـنـاسـب بـرقـرار               

حاتم در نامه خـود چـنـديـن           ".  نشده
سند و دلـيـل ديـگـر را مـبـنـي بـر                    
ممانعت مقامات حکـومـتـي بـراي         
رسيدگي بـه پـرونـده هـاي دزدي و                
چپاول را برشمرده و به هميـن دلـيـل           

الزم بـه    .  از پست خود استـعـفـا داد        
ذکر است که همه قوانيني که امـروز     
اقليم کردستان بر آن اسـتـوار اسـت            
قوانين دوران رژيم بعث عـراق اسـت         
که يکي از پايه هايـش حـفـاظـت از          
مسئـولـيـن، نـهـادهـا و ارگـانـهـاي                
دولتي است که در استـعـفـاي حـاتـم          
هم به بـخـشـي از آن اشـاره شـده و                   
احـزاب حـاکــم بــا حــمـايــت چــنـيــن             

 سال اسـت بـه        ۲۴ قوانيني است که    
دزدي و چــپــاول خــود ادامــه مــي             
دهنـد، بـدون ايـنـکـه کـوچـکـتـريـن                 
مسئوليني در قبال جامـعـه داشـتـه          

 . باشند
 

 تير اندازي به دانشجويان    
 ! شهر کرکوک   

هفته گذشتـه در پـي اعـتـراض            

تــعــدادي از دانشــجــويــان فــارغ               
الـتــحــصــيــل دانشـگــاه کــرکــوک در         
مقابل دفـتـر پـارلـمـانـي حـكـومـت               
اقليم، نيروهاي امنيتي دانشجويـان     

. مــعــتــرض را بــه رگــبــار بســتــنــد           
دانشجويان با تجمع در مقابل دفتـر       
نمايندگي پارلمان خواهان کار شـده       
بودند که مـامـوريـن امـنـيـتـي ايـن               

. دفتر دانشجويان را به رگبار بستند     
در مقابل حمله مامورين امـنـيـتـي          
دانشجويان نه تنها عـقـب نشـيـنـي            
نکردند، بلکه بـا تـخـم مـرغ دفـتـر                
نمايندگي پارلـمـان را مـورد حـملـه             
قرار دادند و نيـروهـاي امـنـيـتـي را              

الزم به .  وادار به عقب نشيني کردند    
ذکــر اســت کــه حــملــه بــه ايــن                     
دانشجويان در حالي صورت گـرفـت       
که يکي از خبرنگاران مشغول تهيـه       
ــع                   ــجــم ــن ت ــزارش از اي ــر و گ خــب
اعتراضي بود و فيلم اين تعـرض بـه        
دانشجويان بالفاصله در بسياري از      
سايتها مـنـتـشـر شـد و اسـتـانـدار                 
کرکوک نجم الدين کـريـم هـم نـاچـار             
شد که روز يکشنبه گذشته حمله بـه       
دانشــجــويــان را مــحــکــوم کــنــد و           
ــه خــواســت             خــواهــان رســيــدگــي ب

 . دانجشويان شود
 

فرار يکي از فرماندهان جنگ      
با داعش و کشتار تعداد زيادي از     

 ! نيروهاي تحت فرمانش   
هفته گذشته در منطـقـه گـويـر،          
سيروان بـارزانـي وابسـتـه بـه حـزب              
دمـکـرات فــرمـانـده ايــن مـحـور و               
صاحب کمپـانـي کـوره ک يـکـي از               
بـزرگــتــريــن کــمــپــانــيــهــاي خــانــواده       
بارزاني، در مقابل حمله داعـش پـا          
به فرار مي گذارد و منطقه درگيـري        
را تـرک مـي کـنـد و بـديـن وسـيلـه                    
نيروهـاي تـحـت فـرمـانـش تـوسـط               
جانيان داعش قصابي مي شـونـد و         

. دهها نفر از آنان کشته مـي شـونـد          
سيروان بارزاني در دفاع از فرار خود   
در مصاحبه اي با تلويـزيـون روداو،         

ايـن اولـيـن بـار         "   اعالم مي کند که  
نيست که فرار مـي کـنـيـم، مـا بـه                 
ايران فرار کرديـم، بـه  تـرکـيـه فـرار                 

الزم به ذکر است که از ... " .   کرديم
ابتدائي حمله داعش به عراق مـردم         
نيروهاي حزب دمکرات را بـارهـا و         
بارها ديده اند که به جـاي جـنـگ و             
مقاومت، پا به فرار گذاشته اند و از        
جمله در شنگال اين نيروهاي حـزب        
دمــکــرات بــارزانــي بــودنــد کــه دو           
دستي شهر شنگال را تقديم  داعـش    
کــردنــد و آن جــنــايــک هــولــنــاک را            

 . *آفريدند

 

 ... اخبار هفتگي از رويدادهاي            ١ از صفحه 
 ... مجموعه اي از اخبار          : نگاه هفته  ٦ از صفحه  

بنا به خبر دريافتي منيـژه صـادقـي         
فعال مدني اجتماعي شهر سـنـنـدج کـه            
روز پنجم آذر ماه در مـنـزل مسـکـونـي               

 دي ٢٠ اش دستگير شده بود، روز شنبه       
ماه  از سوي دادگاه و بدون هيچ جـرمـي             
. به سه ماه و يک روز زندان محکـوم شـد           

منيژه صادقي بدليل اذيت و آزار هـايـي         
که پيشتر در زندان به او روا داشـتـه شـده         
است با نارحتي قلبي و فشـار خـون بـاال           
مواجه بوده که  با سر دردهاي  شـديـد و        

 . مزمن روبرو  شده است
منيژه صادقي از بيماري قلبي رنـج        

او يک مـادر اسـت و بـايـد در                .  مي برد 
زندان جاي فعاليـن  . کنار فرزندانش باشد 

کـمـيـتـه     .  سياسي و اجـتـمـاعـي نـيـسـت           
کردستان حزب کمونيست کارگري حـکـم    
ضد انساني دادگاه رژيم را محکوم مـي          
کند و خواهان آزادي مـنـيـژه صـادقـي و              
هــمــه فــعــالــيــن ســيــاســي، کــارگــري و            

 .اجتماعي مي باشد
 کميته کردستان   

 حزب کمونيست کارگري ايران      
   ٩٣  دي ماه  ٢٣ 
 ٢٠١٥  ژانويه    ١٣ 

 صدورحکم بيدادگاه رژيم براي منيژه صادقي             
 فعال اجتماعي و مدني       
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مرتب دارم ميشنوم کمونيسم در    
کـجـا قـرار      ...  کوبانـي و شـنـگـال و          

 دارد؟ 
اگر فکر ميکنيد کـمـونـيـسـم در          
کردستان سوريه و کردستان عراق کـم       
قـدرت يــا بــي قــدرت اســت، لــطـفــا             
مــنــتــظــر ديــگــران نــبــاشــيــد بــرويــد         

قـدرتـمـنـد کـردن        .  قدرتمندش کـنـيـد    
کمونيسم کار انسانهاي بـافـکـر و بـا           

کمونـيـسـم يـک جـنـبـش            .  عمل است 
اجتماعي قائـم بـذات اسـت و بـراي              
قدرتمند کردن خـودش قـرار نـيـسـت            

 .دنبالچه جنبـشـهـاي ديـگـر بشـود           

کسي در اين راه به . راهش اين نيست 
امـا  .  کمونيسم خدمتي نکـرده اسـت      

جنبش ما، بعد از شکـسـت انـقـالب           
اکتبر تا کنون در حالت کـم تـاثـيـري            

اگر کسي از  .  بسر برده و هنوز ميبرد    
سوراخ کوباني متوجه آن شـده اسـت          

  .اشتباه ميکند
بعد از شکسـت انـقـالب اکـتـبـر             
ريختن ديـوار بـرلـيـن هـم در ابـعـاد                 
جهاني متاسفانه آوارش بـر مـا هـم             

اما اين جنبش در يک دوره با .  ريخت
وجود کسي مثل مـنـصـور حـکـمـت            
اميدوار شد که بـتـوانـد در جـايـي و               
مکاني دوباره قدرتمند بشود و توجـه   
ها را در ابعاد جهاني هم بـه خـودش            

اين اتفاق در شرف افتـادن  .  جلب کند 
بود کـه مـرگ نـابـهـنـگـام مـنـصـور                  

بعد از .  حکمت مجال اين کار را نداد 
" مـن مـنـم     " ،   " دو مـاراتـون    "مرگ او  
واضح است کـه گـرايشـات      .  آغاز شد 

مختلف هـمـيـشـه در احـزاب وجـود              
دارند و دوره هايي مـعـيـنـي زنـده و               

در حزب مـا هـم ايـن        .  فعال ميشوند 
اتفاق بعد از مرگ منصـور حـکـمـت           
افتاد و اکنون سرنوشت همـه آنـهـا و            

. وزن آنها جلو چشـم هـمـه مـا اسـت              
فکر نميکنم هيچ آدم منصفي حـزب        
کمونيست کارگري را با بقيه اشـتـبـاه         

اکنون اگر هـر کـس ديـگـري            .  بگيرد
بخواهد کاري براي قـدرتـمـنـد کـردن            
کمونيسم بکند بايد همين جنبشهاي     

اجتماعي موجود در جريان را تقويت     
بـويـژه در     .  کند و بـه جـايـي بـرسـانـد           

جايي مثل ايران مـوفـقـيـت جـنـبـش             
کارگري و کـمـونـيـسـتـي شـاه کـلـيـد                 
قدرتمند شدن کمونيسـم و بـاز شـدن            

 .اين دروازه قفل شده است
راه قدرتمند کردن کـمـونـيـسـم از           

صندليـهـاي آنـجـا       .  کوباني نميگذرد 
بوسيله ناسيوناليسم کرد اشغال شـده       

کــمــونــيــســمــي کــه بــخــواهــد        .اســت
دنبالچه کوباني بشود سرنوشتـش از       

شکست قطعي بـر    .  حاال معلوم است  
در مورد  .  پيشانيش نوشته شده است   

کوباني کمونيستـهـاي ايـرانـي فـقـط            
ميتوانند تبييـن درسـت و حـمـايـت              
خود از مدنيت در تقابل با توحش را      

امـا مـتـاسـفـانـه         .  به نمايش بگذارند  
همه چپهاي سنتـي فـکـر مـيـکـنـنـد               
مرکز عالم کوباني است و اگر کسـي         

  .آنجا نبود ديگر بدرد نميخورد
بحث من اين است کـه بـايـد بـا              
تعمق بيشتـري جـنـبـشـهـا و احـزاب               

کسـي کـه     .  منبعث از آنـهـا را ديـد           
شــکــســت شــنــگــال را مــيــبــيــنــد و           
مقاومت کوباني را تقديس ميکـنـد،       
حتي از لحاظ خبري و اطالعاتي هـم     

زيرا در کوباني هم . محدود نگر است
 روستا و تـمـام شـهـر هـمـانـنـد              ٣٦٠ 

شنگال، مردم ناچار به ترک خانه خود 
و روي آوردن به آوارگي شدند و اکنون      

تـنـهـا    .  در ترکيه و عراق بسر ميبرنـد     
ــزب                     ــه حـ ــود کـ ــن بـ ــاوت ايـ ــفـ تـ
ناسيوناليست منطقه کوباني يـعـنـي        

مثل اتحاديـه مـيـهـنـي در           .د. ي. پ
جلوال مقاومت کرد و عقب نشـيـنـي          

در شـنـگـال      .  را قدم به قدم انجام داد     
اين نيـروي نـاسـيـونـالـيـسـت يـعـنـي                 

اکــنــون در   .  بــارزانــي هــزيــمــت کــرد     
شرايط فعلي شنگال بـه مـوقـعـيـتـي            
رسيده که کوباني امـروز در آن قـرار             

در هر دو شـهـر جـنـگ ادامـه              .  دارد
هر دو جـنـگ مـاهـيـتـا يـکـي             .  دارد
 .است

براي من جنگ نيروهاي مسـلـح        
کردستان علـيـه داعـش قـابـل دفـاع              
است زيرا در مقابـل نـيـروي وحشـي             
اسالمي و داعشي قرار گرفتـه انـد و         

تفاوت مـن  .  از مدنيت دفاع ميکنند 
با کسي مثل فاتح شيخ و ديـگـرانـي           
که جنگ کوباني و شنگال را از هـم           
تفـکـيـک مـيـکـنـنـد و دو مـاهـيـت                    

دلبخواهي براي آن مـيـتـراشـنـد ايـن             
است که مـن مـيـگـويـم ايـن جـنـگ                 
جنگ احزاب، دولـتـهـا و نـيـروهـاي              

در جنگ مسلحانه .  مسلح آنها است  
جايي براي ابراز وجود توده مـردم بـا          
گرايشات متفاوت و منافع طبقـاتـي       
مختلـف مـحـدود و حـتـي مسـدود               

آنچه تعيين کننده است بـرد و      .  است
باخت احزاب و دولتـهـاي درگـيـر در            

  .جنگ است
در :  به هـمـيـن دلـيـل نـوشـتـه ام               

کوباني حزب اتـحـاد دمـکـراتـيـک و             
ک جــنــگ را       . ک. شــاخــه ســوري پ      

سازمان ميدهد و در شنگال بارزانـي       
دفـاع  .  و در جلوال اتحاديـه مـيـهـنـي        

من از جنگ عليه داعش در هـر سـه        
مورد يک ماهيت دارد و يک هدف را       

آنهم جامعه مدني و     .  تعقيب ميکند 
حتي بورژوايي موجود را به جـامـعـه       
تحت تسلط داعش اسالمي تـرجـيـح        

دفاع من به اين دليل نيسـت  . ميدهم
که گويا در کوباني مـردم حـامـي آن            
جنگ هستند اما در جلوال و شنگال      

زيـرا در    .  اين واقعي نيـسـت  .  نيستند
همه جبهه هاي جنگ در کـردسـتـان           
عراق و سوريه مردم بشدت مـخـالـف     

.  داعش و اسالميهاي خونريز هستند    
بنابر اين حمايت من از اين جنگ بـه       
اين دليل نيسـت کـه گـويـا بـارزانـي               

. د. ي. نــاســيــونــالــيــســت اســت و پ        
بـه ايـن دلـيـل         .  ناسيوناليست نيست 

نيست که گويا دو جنبـش مـتـفـاوت           
در شنگال و کوبـانـي درگـيـر جـنـگ              

  ....هستند و
. اينها هيچکدام واقعي نيسـتـنـد    

زيرا ماهـيـت هـمـه احـزاب در گـيـر                 
جنگ در اين منطقه تفاوت ريشه اي       

آنـچـه واقـعـي اسـت،          .  با هم نـدارنـد     
منهاي اسالميستها، مخالفت هـمـه      
اقشار مردم متمدن با داعش و ديگر       

هـر چـنـد      .  جريانات اسـالمـي اسـت       
ــا هــم                   ــن احــزاب ب ــم کــه اي ــدان مــي
تفاوتهايي دارند اما همه آنها از يـک         
جنبش و يک طبـقـه هسـتـنـد، فـقـط               

 .منافع متفاوتي دارند
کسـي کـه تـفــاوت مــنـافــع ايــن             
احزاب کردستاني مبناي سيـاسـتـش        
باشد مستقيم و غير مستقيم از يـک         
نيروي ناسيوناليست در مـقـايسـه بـا          
نيروي ديگر نـاسـيـونـالـيـسـت دفـاع              

در حـالـيـکـه در هـمـه ايـن                .  ميکند

جبهه ها مردم حامي جـنـگ عـلـيـه             
اما حمايت مـردم از      .  داعش هستند 

جنگ عليه داعش الزاما حمايـت از        
بلـکـه   .  احزاب درگير در جنگ نيست 

ــل                  ــي ــه دل ــا ب ــه ــروز آن ــت ام ــاي حــم
ايـنـکـه    .  مخالفتشان با داعش اسـت     

کمونيسم آنجا هست يا نيست بـحـث        
ديگري است که مـخـتـصـرا در بـاال              

ــتــم راهــش چــيــســت         اگــر مــا     .گــف
ميخواهيم کمونيسم آنجا قـدرتـمـنـد         

راهش اين است برويم هـر جـا          .  باشد
که ميتوانيم قدرت و نـفـوذ جـنـبـش             

  .خودمان را گسترش بدهيم
براي مثال اگر کمونيسم در ايـران   
صاحب سـازمـان و قـدرت و تـاثـيـر                
گذاري در جنبـش کـارگـري و ديـگـر              

جنبشهاي اجتماعي باشـد، جـنـبـش         
عليه اعدام و دفـاع از حـقـوق زن و                 
دفاع از زندانيـان سـيـاسـي و عـلـيـه                

را کــه نــقــش     ....  اســالم ســيــاســي و    
مهمي در آن داريم بـيـشـتـر تـقـويـت               
کنيم به قدرتمـنـد کـردن کـمـونـيـسـم               

ــدمــت کــرده ايــم          ــا و هــمــه         .  خ م
کمونيستهاي جهان عليـه داعـش در        
عراق و سوريه نهايتا و در بـهـتـريـن              
حالت نقش حمايت کننده و مـعـنـوي         

زيـرا اوال    .  ميتوانيـم داشـتـه بـاشـيـم          
امکاناتي در دستـرس نـداريـم دومـا           
قدرتمنـد کـردن کـمـونـيـسـم در ايـن                 
کشــورهــا در وهلــه اول وظــيــفــه                  

 .*کمونيستهاي آن کشورها است
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