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اعتصاب وتجمع اعتراضي    
معلمان شهر مريوان درمقابل     

 آموزش وپرورش اين شهر     
براساس گزارش رسيده، روز سه     

 ديماه، معلمان و دبـيـران       ٣٠ شنبه  
ــوان در              شــمــاري از مــدارس مــري
اعتراض به موضع دولت جـديـد در         
قبال وضعيت مـعـلـمـيـن دسـت بـه              

بـرپـايـه     .اعتصاب و تـجـمـع زدنـد          
ــن              ــان اي ــور، در جــري گــزارش مــزب
اعتصاب دبيرستان هايي از جـملـه        

 ٧  صفحه 

 ٢  صفحه 

بنا به اخبـار مـنـتـشـر شـده در                
 بهمن مـعـلـمـان       ١  دي و ٣٠ روزهاي  

در شهرهاي مريوان، سقز، سـنـنـدج،         
کامياران، پاوه  و جوانرود دسـت بـه            
اعتصاب زده و از رفتن به کالسـهـاي    

 . درس خودداري کردند
اول بهمن مـاه بـيـش از          :  مريوان

نيمي از معلمان مريوان از حضور در      
مــدارس اجــتــنــاب کــردنــد و حــدود          

پــانصــد نــفــر از آنــان در حــرکــتــي               
اعتراضي در تـقـاطـع مـجـاور اداره              

بنا به .  آموزش و پرورش تجمع کردند 
اين خبر بيـش از هـفـتـاد درصـد از                 
دبيرستانهاي پسرانه و سي درصد از       
دبيرستانهاي دخـتـرانـه و نـيـمـي از               
مــدارس ابــتــدايــي پســرانــه در ايــن            

در پايان اين .  اعتصاب شرکت کردند 
 .تجمع بيانيه معلمان قرائت شد

 معلمان در شهرهاي کردستان دست به اعتصاب زدند

 

 ٢  صفحه 

ده ها هزار از معلمين در سـطـح           
سراسري در ده هـا شـهـر و ازجـملـه                  
تهران در روزهـاي سـي ام دي و اول               

. بــهــمــن دســت بــه اعــتــصــاب زدنــد         
اعتصاب مـعـلـمـيـن بـراي حـقـوق و                
مزاياي مکفي، امنيت شغلي و رفـاه       

. خود و خانواده هايشان انجام گـرفـت       
در تهران بيش از ده مدرسه در نواحي    

در .  مختلف به اعتصاب پـيـوسـتـنـد         
شهرهاي کردستان در سنندج و سـقـز         

و مريـوان مـعـلـمـيـن بـه اعـتـصـاب                   
ــنــد       ــيــوســت اعــتــصــاب  .  ســراســري پ

معلمين در مريوان بـا مـيـتـيـنـگ و              
قــرائــت بــيــانــيــه اي کــه خــواســت و             
مطالبـات مـعـلـمـيـن را مـنـعـکـس                 

در اول بـهـمـن      . ميکند به پايان رسيد 
ماه بيش از نيمي از معلمان مـريـوان         
از حضور در مدارس اجتناب کـردنـد         
و حدود پانصد نفر از آنان در حرکـتـي      
اعتراضي در تـقـاطـع مـجـاور اداره              

بـيـش   .  آموزش و پرورش تجمع کردند 
از هفتـاد درصـد از دبـيـرسـتـانـهـاي                
پسرانه و سي درصد از دبيرستانـهـاي        
دخترانه و نيمي از مـدارس ابـتـدايـي           
پسـرانــه در ايـن اعــتــصـاب شــرکــت            

در پايان ايـن تـجـمـع بـيـانـيـه             . کردند
  .معلمان قرائت شد

  !اعتصاب معلمين

 

 

 

 

 

 

 
 نسان نودينيان  

سفر نيچيروان بارزاني به    
 ! عربستان سعودي 

بـراي شـرکــت در مــراسـم مــرگ            
پادشاه عربستان سـعـودي، از طـرف           
مسعود بارزاني، نيچـيـروان بـارزانـي         
نخسـت وزيـر اقـلـيـم کـردسـتـان روز                 

 ژانــويــه وارد ريــاض       ۲۵ يـکــشــنــبــه    
الزم .  پايتخت عربستان سعـودي شـد      

به ذکر است که پادشاه جنايت پـيـشـه       
 ژانـويـه در       ۲۳ عربستان روز جمـعـه       

مـرگ ايــن    .   ســالـگـي مــرد      ۹۰ سـن    
ديکتـاتـور و جـانـي از طـرف مـردم                 
آزاديخواه و برابري طلب دنيا که او را        
بعنوان نماد، دزدي، فساد، چـپـاول و         

وحشيگري خانـدان انـگـل آل سـعـود             
شناختند، بار ديگر ارتجاع منطقه و       
دولتهاي هـمـيـشـه طـرفـدار دزدان و              
جانيان غربي را به دور خود جمع کرد        
تا براي يکي از كثـيـف تـريـن مـردان           
تــاريــخ اشــک بــريــزنــد و بــا شــرکــت             
ــت              ــکــوم ــي، ح ــارزان ــروان ب ــي ــچ ــي ن
ناسيوناليـسـتـهـاي کـرد هـم بـه ايـن                 
ارکستر مشمز کـنـنـده و ارتـجـاعـي              

 . پيوست
 ۴۰۰  بـيـش از         ۲۰۱۴ در سـال     

متکدي در شهر سليمانيه دسـتـگـيـر          
 !شده اند

 

 "کنگره ملي کرد"
بـرگـزاري   "  کنـگـره مـلـي کـرد         " 

ــزاب              ــه اح ــم ــرک ه اجــالس مشــت
ناسيوناليست کـرد در مـنـطـقـه و              
تحقق آرزوي ديـريـنـه آنـان در هـر                
چــهــار بــخــش کــردســتــان، عــراق،         
ترکيه، سوريـه و ايـران و يـکـي از                
تالشهاي هميشگي اين احـزاب در        

مـجـمـع    " جهت دست يابي بـه يـک           

بــوده اسـت کـه در پـنـاه آن               "  مـلـي  
جايگاه و موقعيت نـاسـيـونـالـيـسـم         

 .کرد را تا حدودي تضمين کنند
بعد از چند دهه تقـابـل احـزاب          
ناسيوناليـسـت کـرد در کـردسـتـان             
عراق با يکديگر و همچنين جنگها     
و آشتي هاي آنان با حکومت بـعـث         
صدام حسين، باالخره بر بستر حمله 

 ! طرح شکست خورده ناسيوناليسم کرد " کنگره ملي"

 

 

 

 

 

 

 
 عبدل گلپريان 

اگر کسي فضاي سياسـي دنـيـا         
را نگاه کند اين اخبار از ميان ديگر    

. اخبار جهان جايگاه ويژه اي دارنـد         
جايگاهـي کـه مـردم آزاديـخـواه را              
خوشحال و حاکمان و اسالميسـتـهـا     

 . را نگران کرده است
اجازه بدهيد از آخرين خبـر مـاه         
ژانويه آغاز کنم که خبر بيرون رانـدن      

 . داعش از کوباني بود
کوباني بيش از چـهـار مـاه در             

. خطر سقوط به دسـت داعـش بـود           
 ژانويه خـبـر بـيـرون       ٢٦ روز دوشنبه   

راندن داعش از اين شـهـر مـنـتـشـر              

 ! ميليونها نفر عليه تروريسم اسالمي در فرانسه به خيابان آمدند                                                           -
 مناطق وسيعي در شنگال و زومار از داعش پاک شد و                                               

 ! کوباني هم گورستان داعش شد                         -
 ! چپها در يونان پيروز انتخابات شدند                                 -  

 سه خبر خوب در ماه ژانويه و 
 اميد به گشايش روزنه هاي رهايي بشر

 فاصله طبقاتي و گفته هاي يک آخوند مرتجع
 نسان نودينيان

 ٢  صفحه 

 ٤  صفحه 

 ٣  صفحه 

 ٣  صفحه 

 

 

 

 

 

 

 
 محمد آسنگران



 

764شماره &1!�ا                                            ا                                                 2 صفحه   

 ١ از صفحه  ١ از صفحه 

در سقز، اعتـصـاب گسـتـرده تـر            
معلمان به هـمـراه دانـش آمـوزان در             

بـنـا بـه خـبـر،          .  روز دوم ادامه داشت   
ــمــان در مــقــطــع              اعــتــصــاب مــعــل

هنرستان شهيد بيدهندي،   :  دبيرستان
تيزهوشان، شهيد بهشتي، هنرسـتـان      
آزادگان، انديشه، فارابي، نمونه فجر،     
پروين اعتـصـامـي، امـام خـمـيـنـي،              
شــاهــد هــوشــمــنــد، نــمــونــه الــزهــرا،        
طالـقـانـي، انـبـيـا، حضـرت زيـنـب،                
ســتــوده و در مــقــطــع راهــنــمــايــي،            
اعــتــصــاب در مــدارس راهــنــمــايــي        
صالح الدين ايوبي، تـوحـيـد و امـام             

  .شافعي
درســنــنــدج،  در ســنــنــدح نــيــز           
معلمان در همراهي با ديگر معلـمـان    
شهرهاي کشور براي تامين خـواسـت       
و مطالبـات خـود دسـت بـه تـجـمـع                 
اعــتــراض زده و نســبــت بــه آنــچــه               

وضعيت نابسامان آموزش و پـرورش      
و فقر معيشتي معلمان عنـوان کـرده         
اند، اعتراض کرده و بـيـانـيـه صـادر              

 در شــهــرهــاي، کــامــيــاران،        .کــردنــد
جوانرود و پاوه نيز معلمان با شـرکـت         
در تــجــمــعــات در مــقــابــل ادارات             
آموزش و پرورش که در هر يک از اين   
شـهـرهـا بــرگـزار شـد، بــه وضـعـيــت                
معيشتي خود اعـتـراض داشـتـنـد و            
خواستهايشان را در بـيـانـيـه هـايـي               

  .اعالم کردند
اعتصاب و اعتراضات معلمـيـن     

ما معلمين و .  به نقطه پاياني نرسيده   
دانش آموزان را فرا مـيـخـوانـيـم ايـن           
مطالبات را به خـواسـت و مـطـالـبـه              

/ سراسري خود تبديل کـنـنـد؛ الـف            
افزايش حقوق معلمان، حـقـوق هـيـچ          
معلمي نبايد از خط فـقـر پـايـيـن تـر            

آزادي بـي قـيـد و شـرط             /  ب.  باشد

ــصــاب و                    ــت ــان و تشــکــل و اع ــي ب
آزادي معلمان زنـدانـي   /  ج.  اعتراض

جـمـع   /  د.   و کليه زندانيان سـيـاسـي      
کردن بساط آخـونـد و نـمـازخـانـه از                

تعليم علم بجاي مذهب /  ن. مدارس
و جدا کردن کامل مـذهـب از کـتـب              

/ پ.  درســي و آمــوزش و پــرورش           
/ ش.  انتخابي بودن مديران مـدارس     

تحصيل بايد تمامـا رايـگـان بـاشـد،            
/ س   .   اخاذي از خانواده ها ممنوع    

يک وعده غذاي گرم و رايگان به کليـه        
 . محصالن

اعتصاب معلمين، نـقـطـه آغـاز          
اعتصابـات گسـتـرده تـري در هـمـه                

در شهر و روسـتـاهـاي         .  شهرها است 
کردستان زمـيـنـه هـاي اعـتـراضـات             
گسترده عليه گراني و بيکاري و فـقـر      

مردم در اشکال علني از .  فراهم است 
وضعيت کنوني و ضعيت معيـشـتـي        

در .  و بيکاري ناراضي و معـتـرضـنـد      
شــهــرهــاي کــردســتــان شــبــکــه هــاي         
وسيعي در زمينه هاي اجتماعي کار       

فعالين سيـاسـي   .   و فعاليت ميکنند  
و اجتماعي، جـنـبـش بـرابـري زنـان،              
معلمين و کارگـران و جـوانـان داراي            

. تــجــارب قــابــل اتــکــايــي هســتــنــد         
جمعبندي اين تحارب و ايجاد شبکـه   
هاي محلي و سـراسـري بـه مـنـظـور               
سازماندهي اعتصاب هاي عمـومـي      

دستاوردهاي با ارزش    .  اهميت دارند 
اعتصاب معلمين را با ايجاد شبـکـه    

 .هاي وسيع اعتصاب گسترش دهيم
  *** 

 

مـا  :  در اين بيانيه آمـده اسـت        
معلمين مقاطع مختلف تحصيلي    
شهرستان مـريـوان خـواسـتـه هـاي            
برحق صنفي خود را بـه شـرح زيـر           

آزادي فعالـيـن   ١   :اعالم مي نماييم  
صــنــفــي در بــنــد و لــغــو احــکــام             
مــحــکــومــيــت هــاي قضــايــي و           
همچنين احکام مربوط بـه هـيـات         

 ٢ . تخلفات اداري فعاليـن صـنـفـي        
 قــانــون مــديــريــت      ٥ اجــراي بــنــد      

 تاسيس بـانـک   ٣ .  خدمات کشوري 
 تشــکــيــل بــيــمــه      ٤ .  فــرهــنــگــيــان

 رفع تـفـاوت     ٥ .  مستقل فرهنگيان 
شغلي فرهنگيان با کارکنان سـايـر       

 بـرابـري حـقـوق         ٦ .  وزارتخانـه هـا    
 ارائـه    ٧ .  کامل کارکنان زن و مرد    

هر چه سريعتـر طـرح رتـبـه بـنـدي               
 ايـجــاد    ٨ .  مـعـلـمـان بـه مـجـلـس            

فضـاي مـنــاسـب جــهـت امـنــيــت            
 اجـراي  ٩ .  حقوقي و جاني معلمين   

بند پـرداخـت حـق نـوار مـرزي بـه                
شـهــرهـاي مــرزي کشــور و بــويــژه           

حضـور زنـان     .  شهرسـتـان مـريـوان      
معلم و همراهي دانـش آمـوزان بـا          

 . اعتصاب چشمگير بود
اعتـصـاب گسـتـرده تـر          :  سقز 

معلمان به همراه دانش آمـوزان در         
بـنـا   .  روز دوم در سقز ادامه داشـت      

به خبـر، اعـتـصـاب مـعـلـمـان در                
هنرستان شـهـيـد      : مقطع دبيرستان 

بـيـدهــنـدي، تـيــزهـوشــان، شــهـيــد           
بــهــشــتــي، هــنــرســتــان آزادگــان،         
انديشه، فارابي، نمونه فجر، پرويـن     
اعتصامي، امام خميـنـي، شـاهـد         
هوشمند، نمونه الزهرا، طالـقـانـي،       

در  انبيا، حضرت زينب، ستوده و       
مقطع راهنـمـايـي، اعـتـصـاب در            
مدارس راهنـمـايـي صـالح الـديـن            

 . ايوبي، توحيد و امام شافعي
ــز        :  ســنــنــدج   ــي ــنــدح ن در ســن

معـلـمـان در هـمـراهـي بـا ديـگـر                  
مـعــلـمــان شــهــرهـاي کشـور بــراي           
تــامــيــن خــواســت و مــطــالــبــات          

دست به تجمع اعتراض زده و     خود
نسبت به آنچه وضعيت نـابسـامـان      
آموزش و پرورش و فقر معيـشـتـي         
معلمان عنوان کرده اند، اعـتـراض       

  .و بيانيه صادر کردند کرده 
در :  کامياران، جوانرود و پـاوه    

کـامـيـاران، جـوانـرود و          ،  شهرهاي
پاوه نيـز مـعـلـمـان بـا شـرکـت در                  
تجمعات در مقابل ادارات آموزش 
و پـرورش کـه در هـر يـک از ايـن                   
شهرها برگـزار شـد، بـه وضـعـيـت              
معيشتي خود اعتراض داشتنـد و       
خواستهايشان را در بيانـيـه هـايـي         

   .اعالم کردند
 کارگران و مردم مبارز 

معلمان در شهرهاي کردستـان     
در هماهنگي با معلمان شهـرهـاي       
ديگر کشور خواهان تامين حـقـوق        
مکفي، بـيـمـه درمـانـي کـامـل و               
برخورداري از يک زندگي انسـانـي،        
امنيت شغلي و بسياري ديـگـر از          
خواست ها و مـطـالـبـات بـرحـقـي             

. هستند که شايسته معلمان اسـت      
بــايــد از اعــتــصــاب، اعــتــراض و          
خـواسـت و مـطـالــبـات مـعـلـمــان               

 .حمايت کرد
اعتصاب معلمان در روزهـاي    

گـــذشـــتـــه، مـــيـــتـــوانـــد نـــقـــطـــه         
آغازاعتصابات گسـتـرده تـري در          

کميته کردستان  .  همه شهرها باشد  
ــيــســت کــارگــري از            حــزب کــمــون
اعتصاب و اعـتـراض مـعـلـمـان و             
خواست هاي بـحـق آنـهـا حـمـايـت              
ميکند و همه مـعـلـمـان و ديـگـر               
بخشـهـاي مـخـتـلـف مـردم را بـه                 
حمايت و تقويت اعتصاب معلمان     
تا دستيابي به همه خواستهاي آنان    

 .فرا مي خواند
  

 کميته کردستان  
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ٩٣  بهمن ٢ 
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 اعتصاب معلمين     ... معلمان در شهرهاي      

گفته و مـنـبـر رفـتـن آخـونـدهـا،               
مالها و امام جمعه ها در شـهـرهـاي         

. کردستان مايه مزاح و شوخي اسـت       
دلقک بازي ايـن تـعـداد مـزدور بـراي             
نظام جمهوري اسالمي مايه اي بـراي       

اخـيـرا   .  سود اندوزي فـرديشـان اسـت       
يک مالي احمـق امـام جـمـعـه شـهـر                

پرداخـت زکـات     " سروآباد گفته است؛    
فاصله طبقاتي بين فقيـر و غـنـي را           

قـرآن  .   دهـد    در جامعـه کـاهـش مـي         
کريم به مسئله زکات و جمع آوري آن         
توسط والـي امـر و يـا حـاکـم وقـت                  

 ". کند کشور تاکيد مي
ديکته اين مزخرفات و برآمده از      
قران اسالم به اين معني است که مال    
و آخوند و امام خميني شريک سفره و      

ايـنـهـا ايـن       .  دسترنج توده مردم است 
عرف مالي به اسم زکات را در جيـب         

از اين طـريـق     .  نامبارک خود ميريزند  
. اليگارشي مالي خود را بهم زده انـد        

مزخرفات فاصله طبقـاتـي کـارگـر و           
ــا اقشــار غــنــي و                 مــردم کــارکــن ب
ثروتمند پوششي است براي دزدي از        

ماموسـتـا سـيـد احـمـد           .  جيب مردم 
سجادي دزد سر راه و جيب بـر حـرفـه            

. ايــنــهــا را افشــا کــنــيــد         .  اي اســت  
اليگارشي مالي و جيب بري اينها را      

 .  افشا کنيد
 *** 

 

 فاصله طبقاتي و گفته هاي يک آخوند مرتجع
 نسان نودينيان

 

برخورداري از يک زندگي انساني 
 ! شايسته همه معلمان است

 
 از اعتصاب، اعتراض، خواست 
 ! و مطالبات معلمان حمايت کنيم
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 ١ از صفحه 

اين خبر بسيار خوشحال کـنـنـده      .  شد
اي براي مردم آواره اين مناطق و همه 

زيــــرا .  مـــردم آزاده دنـــيــــا بـــود               
تروريستهاي اسالمي داعش نه تنهـا      
از تصرف اين شهر بازماندند، بـلـکـه          
بطور کلي از شهر بيرون رانده شـده و           
آغاز عقب نشـيـنـي آنـهـا در ديـگـر                 
مناطق کوباني ميتواند بـراي دهـهـا         
هــزار مــردم آواره، نــويــد بــخــش                  
بازگشتن به سر کـار و زنـدگـي خـود             

در عين حال اين خبر هنگامي . باشد
اتفاق افتاد که قبال داعش با تلـفـات         
بسيار بيشتري مناطق قابل توجـهـي       
از شنگال و زومار را از دسـت داده             

 . بود
بيرون راندن داعـش از زومـار و           
مناطق بسيار وسيعي از شنگـال کـه       
طبق اخبار فقط در يـک روز جـنـازه              

 نفر تروريست در ميدان جـنـگ    ٢٠٠ 
بجاماندند، نشاندهنده فاز ديگري از     

. جنگ با تروريستهاي اسالمـي بـود       
دوره اي کـه داعـش در حـال عـقــب                 
نشيـنـي و تـدافـعـي قـرار گـرفـتـه و                    
نيروهاي مـخـالـف در حـال بـازپـس               
گيري مناطق تحت اشغال اسالميهـا      

 . هستند
هنگاميکه در ميدان جـنـگ در        

جبهه هاي کـردسـتـان عـراق و بـعـدا              
کردستان سوريه داعش دچار تـلـفـات       
شد و مناطـق وسـيـعـي را از دسـت                
داد، پــيــروزي عــلــيـه تــروريسـتــهــاي         
اسالمي فقط محدود به مـيـدانـهـاي          
جنگ نماند، بلکه در فرانسه و ديگـر        
کشورهاي جهان با محوريت پـاريـس       
تعرض به اين جنبش اسالمي ابـعـاد         

 . تازه اي به خود گرفت

با به خيابـان آمـدن مـيـلـيـونـهـا               
انســان آزاده عــلــيــه تــروريســتــهــاي           
اسالمي از نظر سياسي و استراتژيـک       
جامعه بشـري وارد فـاز تـازه اي در               

مـهـم ايـن      .  مقابله با اين جنبش شـد     
اســت کــه هــمــه جــريــانــات چــپ و               

و جـايـگـاه ايـن         آزاديخـواه اهـمـيـت         
 .تعرض و فاز تازه را متوجـه بشـونـد          

ايــن فــاز دوره اي را بــه مــا نشــان                 
ميدهد که تروريسم اسـالمـي افسـار         
زده ميشود و در حال عقـب نشـيـنـي         

ايـن  .  در همه جبهه هـا خـواهـد بـود            
عقب نشيني در جبهه هاي کردستـان    
فقط گوشه کوچکي از شکست اسالم    
سياسي و نيروي خونريز اين جـنـبـش        

امـا ابـعـاد و        .  به اسـم داعـش اسـت        
عمق و وسعت مقابله و آغاز شکست 

اسالم سياسي را مردم پاريس کـلـيـد          
 . زدند

ــدن                ــرد شـ ــاز خـ ــوس آغـ ــاقـ نـ
استخوانهاي جنبش اسـالم سـيـاسـي         

امروز اگر . ابتدا در پاريس شنيده شد
در شــنــگــال و کــوبــانــي مــا شــاهــد            
شــکــســت نــظــامــي تــروريســتــهــاي         
اسالمي از گور بـرخـاسـتـه هسـتـيـم،           
بايد متوجه اين حقيقـت بـاشـيـم کـه             
حرکت ميليوني مـردم آزاده فـرانسـه          

 . پيشقراوالن اين پيروزي هستند
اما همزمان با آغاز تعرض مردم 
متمدن دنيا عليه اسـالم سـيـاسـي و            
آغاز شکستهاي نظـامـي داعـش در          
جبهه هاي کردستان عراق و سـوريـه،       
ما شاهد عـقـب نشـيـنـي و زبـونـي                  
بخش ديگري از هـمـيـن جـنـبـش در              

 . ايران هستيم
اما همزمان با اين جـدال وسـيـع         
علـيـه اسـالم سـيـاسـي کـه ابـعـادي                  
جهاني بخـود گـرفـتـه اسـت، مـا در                
اروپا شاهد سنگر بندي از نوع ديگـر        

کـه  .  و آغاز دور تازه ديگري هسـتـيـم        
اين دوره را دوران بـازگشـت چـپـهـا                

 . ناميده اند

سنگر بندي تازه اي که از يـونـان          
آغاز شده اسـت، تـاثـيـرات و ابـعـاد                

بسيار وسيع و تحول بخشي را نـويـد        
اگــرجـــدال اولــي مـــردم         .  مــيــدهــد   

آزاديخـواه عـلـيـه جـنـبـشـي از گـور                  
برخواسته اسالمي و خونريز اسـت و         
وصله ناجوري بر تن بشر قرن بـيـسـت      
و يکم است و با پيشتازي پاريـس در       
حال پيشروي است، اين آخرين مـورد      
در يونان با پيروزي چپها و تشـکـيـل           
دولت به رهبري آنها، تعرضي بسيـار        

ايـن  .  مهمتر و جدي تر از اولي اسـت        
يـکـي تـعـرض بـه جـبـهــه بــورژوازي                
نيوليبرال است که با پرچم دمکراسي      
و بازار آزاد مردم جهان را با کـابـوس          
فقر و جنگ و نا امني مـواجـه کـرده             

تعرض به جنبش و آلترناتـيـوي   . است
است که خود را آخر خـط پـيـشـرفـت             

 .جامعه بشري معرفي کرده بود
ــا و شــکــســت               ــه ــپ ــروزي چ ــي پ
ــازار آزاد و                ــع بـ ــدافـ بـــورژوازي مـ
دمکراسي در انتخابات يونـان فـقـط         
شــکــســت بــورژوازي يــونــان در يــک          

اين شکست الگوي . انتخابات نيست
کل سيستم دمـکـراسـي مـتـکـي بـر               
بازار آزاد است که به جهـان مـخـابـره            

اينکه چـپ يـونـان چـکـار          .  شده است 
خـواهـد کـرد و آيـا ايـن پـيـروزي را                    
ميتواند تعميق ببخشد يـا نـه بـحـث            

. ماهها و احتماال سالهاي بعد اسـت       
بايد اميدوار بود چپ اسپانيا هـم بـه          
همين روند وصل بشود و اين جـبـهـه           

 .  را تقويت کند
اما در قدم اول و براي اوليـن بـار          
در قرن بـيـسـت و يـکـم پـيـروز ايـن                    
انتخابات در يونان هـنـگـامـيـکـه بـا             
دسته گل بر مزار کمونيستهاي يونان      
که در جنگ با فاشيسم جـان بـاخـتـه            

ــم                  ــرد، اس ــدا ک ــي ــد حضــور پ ــودن ب
کمونيسم و احترام بـه کـمـونـيـسـتـهـا            

در هـمـيـن      .  وارد فضاي ديگـري شـد      
اولين قدم يکي از تابوهاي بـورژوازي       
بــازار آزاد و دمــکــراســي دروغــيــن           

اين آغاز  .  بورژوازي ليبرال ترک خورد   
دوره اي اســت کــه کــمــونــيــســتــهــا             
مــيــتــوانــنــد هــم امــيــدوارتــر و هــم            
بازيگران مطرحي در سياست دنـيـاي       

 . امروز باشند
کمونيستي که اين تحوالت فـوق       
را نبيند و خـود را بـراي جـنـگ در                 
ميدانهاي سياست مبارزه طـبـقـاتـي         
اين دوره آماده نـکـنـد و دسـتـبـکـار                
نشود، راهي بجز در حاشيه مانـدن و     
به خيل فسيلهاي سنتي قبلـي وصـل        

 . شدن نخواهد داشت
اما چپهاي قديمي و تاکنوني هر      
سياست و جهتي را در پيش بگيرنـد،     
يک امـر واضـح و قـطـعـي بـه نـظـر                     

اين پـيـروزيـهـا و         : ميرسد و آن اينکه 
جدالهاي نامبرده فـوق مـحـورهـايـي           
ــپ و                     ــازه چ ــه نســل ت ــد ک ــن هســت
کمونيستهاي اميدوار و پـر انـرژي را         
به مـيـدان جـدال مـبـارزه طـبـقـاتـي                  
خواهد کشاند و کادر و سياستمدار و       
سخنـگـو و رهـبـر و فـعـال خـود را                    

. ميسازد و بـه جـلـو سـوق مـيـدهـد                
جامعه بشري با پيشتازي اين نسل و       
اين دسته از کمونيستها، روزنه هـاي        
ــت                   ــل بشــري ــه روي ک ــي را ب ــاي ره
ميگشايد و اين نياز زمانه ما اسـت         

 . و نبايد در آن شک کرد
 

 ٢٠١٥  ژانويه ٢٧ 
 

 ... سه خبر خوب در ماه ژانويه و 

 

 

 

" وحدت، شريعتي، شاهد و خمـيـنـي      " 
همچنـيـن تـعـدادي از         .  تعطيل شدند 

معلمين نيز روز سه شنبه در مـقـابـل       
آمــوزش و پــرورش رژيــم در شــهــر              
مريوان دست به تجمع اعتراضي زده       

روز چـهـارشـنـبـه        « :  و اعالم کرده اند   
اول بهمن ماه نيز بار ديگر در مقابـل        

اداره آموزش و پرورش رژيم در شـهـر        
 ». مـريــوان تــحــصــن خــواهــنــد کــرد        

همچنين اخرين اخبار رسيـده حـاکـي       
از اين است که ساعت نه و نيم صبـح         
روز چهارشنبه تا يک بعدظهـر حـدود         
پانصد تن از مـعـلـمـيـن زن و مـرد                   
مريوان در مجاورت اداره آمـوزش و         

پرورش مريـوان تـجـمـع بـاشـکـوهـي              
برگزارکردند و در پايان بيانيه اي کـه         
بدين مناسبت صادر شده بود توسـط   
لقمان ويسي عضو انـجـمـن صـنـفـي            
معـلـمـان اسـتـان کـردسـتـان قـرائـت                 

متن بيانيه صادر شده به دين .  گرديد
  .شرح است

تـجـمـع امـروز        :فرهنگيان عزيز 
ما بنا به جهت وضعـيـت مـنـزلـت و            
معيشت نامطلوب جامعه فرهنـگـي      
است که در ساليان اخير هـرگـز رونـد           
روبه رشـدي نـداشـتـه و مـتـأسـفـانـه                  
تاکنون وعده هاي مـکـرر دولـت هـا            
جهت تغيير اين وضعيت جنبه عملي  

خواسـت هـاي جـامـعـه          .  نيافته است 
فرهنگي به بهانه هايي چون مصرفي      
بودن آب ناديده گـرفـتـه مـي شـود و               
چنين است که شـأن مـنـزلـت مـعـلـم               

. مورد بي مهري قـرار گـرفـتـه اسـت            
وزير فعلي آموزش و پرورش همچـون       
غالب وزراي پيشين برنامه اي جـدي        
و عملي براي حل مشکـالت صـنـف          
معلمين نداشته و همچـنـان در نـظـر            
دارد که با وعده هاي عملي نشـده از           
حرکت اعتراضي معلمين جلـوگـيـري       

ما معلمين مقاطع مـخـتـلـف     .  نمايد
تحصيلي شهرستان مريوان خـواسـتـه       
هاي بر حق صنفي خـود را بـه شـرح              

ـــ آزادي   ۱ زيـر اعــالم مــي نــمــايــيــم          
فعالين صنفي در بند و همچنين لغو      
احکام و محکوميت هاي قضايـي و        
همچنين احکام مـربـوط بـه هـيـات             
 هاي تخلفات اداري فعاليـن صـنـفـي         

 قـانـون خـدمــات        ۵ ــ اجــراي بـنــد         ٢ 
 ـ تأسيس بانک فرهـنـگـيـان     ٣   کشوري

 ـ تشکيل بيمه مستقل فرهـنـگـيـان        ٤ 

ـ رفع تفاوت شغلي فـرهـنـگـيـان بـا          ٥ 
ـ برابري ٦   کارکنان ساير وزارتخانه ها 

ـ ٧   حقوق کامل کارکـنـان زن و مـرد           
ارائه هر چه سريعتر طرح رتبه بـنـدي          

ــ اجـراي بـنـد ـ           ٨   معلمان به مجلـس   
ايجاد فضاي مناسب جهت امـنـيـت         

ـ پرداخت حق نـوار     ٩   حقوقي معلمين 
مرزي در شهرهاي مرزي کشور و بـه         

 صورت خاص مريوان
 

 ها معلم در سقز    اعتصاب ده
ماه، شمار    ام دي   شنبه سي   روز سه 

چشمگيري از معلمان مـدارس سـقـز         
بــه نشــانــه اعــتــراض بــه وضــعــيــت            
نامناسب آموزش و پرورش،دست بـه      

بـيـش از نـيـمـي از             .اعتصاب زدنـد  
هاي دبـيـران مـدارس       معلمان در اتاق 

 ١ از صفحه 

 ٦  صفحه 
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 ١ از صفحه 

نظامي آمريکا به عـراق، فـروپـاشـي           
بــلــوک شــرق و بــه يــمــن اوضــاع و                 
تحوالت جهاني و منطقه اي، سـکـان     
امور در کردستان عراق بدست حـزب       
بارزاني و اتحاديه ميهني طـالـبـانـي        

موجوديـت حـکـومـت اقـلـيـم            .  افتاد
کردستان عراق که اکنون بيـش از دو       
دهه از استقـرار آن مـيـگـذرد، بـراي              
تمامي احزاب جنبش ناسـيـونـالسـت        
کرد در هر چهـار بـخـش کـردسـتـان،              
بعنوان نقطه اميد و سکوي پرشي در        

و "  کـنـگـره مـلـي کـرد          " راه رسيدن به    
نهايتا روياي کردستان بزرگ نيز بوده      

 .است
آخرين تقالها بـراي تـحـقـق ايـن             

 صـورت گـرفـت        ٢٠١٣ آرزو در سال    
 حـزب و سـازمـان          ٣٩ که قـرار بـود        

کـنـگـره    " سياسي  در اجالسـي بـنـام           
کنگـره  .  دور هم جمع شوند"  ملي کرد 

اي که بدون حضور نـمـايـنـدگـانـي از             
سوي دولتهاي منطقه قابل بـرگـزاري        

احزابي که بعنوان عضو در اين  .  نبود
کنگره قرار بود حضور بهم برسانـنـد،        
بدين امر واقف بودند که نماينده گان        
دولت ترکيه، جـمـهـوري اسـالمـي و             
دولت عراق که در گذشته و حـال در            
سرکوب مـبـارزات مـردم کـردسـتـان            
نقش ايفا کـرده انـد در ايـن کـنـگـره                 

ــد داشــت            ــرکــت خــواهــن حــزب .  ش
دمکرات کردستان عراق بارزاني کـه       
ــم                ــي ــل در اداره امــور حــکــومــت اق
کردستان عراق از موقـعـيـت بـرتـر و             
بيشتري نسبت بـه سـايـر احـزاب در             
حاکميت کردستـان عـراق بـرخـوردار          
است، ابتکار عمل بـراي راه انـدازي            

پ ک   .  اين کنگره را در دست داشـت      
ک بعنـوان حـزب رقـيـب در مـقـابـل                 
حزب بارزاني، خـود را مـحـق تـر و                
شايسته تر از حزب بارزاني بـراي در          
دست گرفتن ابتکار عمل و صـاحـب          
نــام در راس  چــنــيــن کــنــگــره اي                  

ــنــشــهــاي زيــادي در        .  مــيــدانســت  ت
صفوف احزاب ناسيوناليست کرد در     
به سرانـجـام رسـانـيـدن ايـن کـنـگـره                 
صورت گرفت اما تحوالت سـيـاسـي        
مــنــطــقــه از يــک ســو و شــکــاف و                
اختـالفـات درون ايـن احـزاب اجـازه              

 . تحقق اين امر را به آنان نداد
 

داليل عدم توفيق در برگزاري       
 " کنگره ملي کرد  "

يـکـي از داليـل اصــلـي درعــدم             
توفيق و غير ممکـن شـدن تشـکـيـل           

و هر گونه اتحاد و   "  کنگره ملي کرد " 

نـزديــکـي بـيــن احــزاب و نـيــروهــاي             
ناسيوناليست کرد به تحوالت و روند      
اوضاع سياسي در مـنـطـقـه مـربـوط            
است که بنوبه خود متاثر از روندهاي 
کـالن اوضـاع و تـحـوالت سـيـاســي               

نکتـه ديـگـر مـاهـيـت           .  جهاني است 
رقــــابــــت در مــــيــــان  احــــزاب                  

رقـابـت و     .  ناسيوناليست کـرد اسـت      
ــزاب                ــن احـ ــيـ ــي بـ ــبـ ــلـ ــري طـ ــرتـ بـ

جـنـبـش    " ناسيوناليست کرد بر بستر      
و تا رجوع به قوميگري بعنوان     "  ملي

خصلت نماي اين جنبش، بارهـا ايـن         
احزاب را با برخورداري از پـتـانسـيـل          
باال در جنگ با يکديگر در مـقـابـل          

تـاريـخ احـزاب و        .  هم قرار داده اسـت   
جنبش ناسيوناليسم کرد در مـنـطـقـه      
براي کسب هژموني يکي بر ديگـري،    
خونبارترين جنگها را تاکـنـون نشـان        

 .داده و به ثبت رسانيده است
کـنـگـره    " براي ناسيوناليسم کـرد      

قرار بود به لحاظ ، آرمـانـهـاي         "  ملي
ملي، ايدئولوژيک و سياسـي در يـک          

حــداقــل آنــان را       "  اتــحــاديــه کــردي    " 
بعنوان نيرويي مطرح و سـمـبـولـيـک            

يـکـي ديـگـر از         .  دور هم جمـع کـنـد       
، عدم " کنگره ملي"داليل عدم توفيق  

تناسب و تـقـارن شـرايـط و اوضـاع                
سياسي، اجتماعي کنـونـي و سـطـح           
توقع و انتظارات جامعه با آرزوهـاي        

ناسيوناليسم .  ناسيوناليسم کرد است  
کرد تحقق آرزوهاي اوايل يـا اواسـط          
قرن بيستم را هـمـچـنـان در مـخـيلـه               
خود جستجو ميکند امـا اوضـاع و           
شرايط دهه دوم قرن بـيـسـت و يـکـم              
اين امکـان را از دسـتـرس جـنـبـش                
ناسيوناليسم کرد بـدور نـگـه داشـتـه            

از اين رو تنها راهي کـه بـراي           .  است
احزاب و نيروهاي نـاسـيـونـالـيـسـتـي            
متصور است اين است که دسـت در           
دست دولتهاي منـطـقـه و بـر بسـتـر               
شکافـهـا و هـرج و مـرج حـاکـم بـر                    
اوضاع خود را با شرايط کنوني وفـق       
دهند و در پرتو سياستهاي آنـان قـدم         

 . بردارند
حاکميت اقليم کردستان و افـق و     
ــســت            ــي ــال ــون ــاســي اهــداف احــزاب ن
بخشهاي ديـگـر کـردسـتـان، اکـنـون              
بيش از دو دهه اسـت کـه در تـالش               
براي وفق دادن خود با چنين شرايطي       

احزاب حاکـم بـر حـکـومـت           .  هستند
اقليم کردستان در بـيـش از دو دهـه              
گذشته رسما در دايره چـنـيـن افـق و              
سـيـاسـتــهـايـي در تـالش بـراي ايــن                
هماهنگي بـوده و دارنـد آنـرا ادامـه              

پ ک ک و اوجــالن در             .  مــيــدهــنــد 
کردستان سوريه افق آشتي بـا دولـت          
ترکيه را به سـيـاسـت و خـط مشـي                

در کـردسـتـان      .  خود تـبـديـل کـردنـد         
سوريه احـزاب دخـيـل در اوضـاع و               
تحوالت آنجا بعضا در همـکـاري بـا          
بشار اسد، بعضا در هـمـاهـنـگـي بـا             
ديگر نيروهاي درگير در منطقه و در      
مواردي با ديد و بازديد و گفتگـو بـا         
سران حکومتهاي منطقه و دولتـهـاي       
غربي در تدارک همخوان نمودن خـود        

احـزاب و    .  با اوضاع جديـد هسـتـنـد        
ــيــســت کــرد            ــال ــاســيــون ــات ن ــان جــري
اپوزيسيون جمهوري اسالمي، انتظار    
در اردوگاههاي لب مرز، سرگرم شدن    
و ديدارهاي پـنـهـانـي بـا مـقـامـات                
وزارت اطالعات و فرمانده هان سپاه      
پاسداران جمهوري اسـالمـي و چشـم          
دوختن به حکومتي که مردم منتظـر       

" مبارزه" سرنگون کردنش هستند، به     
در .   بــراي آنــان تــبــديــل شــده اســت         

حاليکه قدرتهاي جهاني و منطقه اي      
با يک بحران جدي سياسي، اقتصادي  
و منطقه اي روبـرو هسـتـنـد، حـتـي               

فـرمـال و     "  کـنـگـره مـلـي       " تحقق يک    
کاغذي براي احزاب ناسـيـونـالـيـسـت          
کرد به آرزويي دست نيافتني تـبـديـل        

 . شده است
 

 " کنگره ملي کرد  "
  آيا پيش درآمدي براي   

 روياي کردستان بزرگ است؟     
، در سوخـت و      " کنگره ملي کرد  " 

ساز احزاب و نيـروهـاي مـتـعـلـق بـه               
جنبش ناسيـونـالـيـسـم کـرد، نـوعـي              
اعالم وفاداري اين جنبـش و احـزاب          
تشکيل دهنده آن به آرمانهاي ملي و     

، " کـنـگـره مـلـي کـرد          . " ميهني است 
ظرفي است که احزاب تشکيل دهنده     
آن با اتکا به تـعـلـق مـلـي و حـزبـي،               

" کردستان بـزرگ  " استراتيژيکا آرزوي   
. را هم براي خود تـرسـيـم مـيـکـنـنـد              

احزاب جنبش ناسيوناليسم کرد ايـن       
" کـنـگـره مـلـي کـرد          " را ميدانند کـه     

کردسـتـان   " براي نزديک شدن به آرمان  
، با روند تحوالت سيـاسـي در         " بزرگ

جهان و منطقه، با توقع و انـتـظـارات       
مردم و نسل جديد در شرايط کنـونـي    

. عصر حاضـر ابـدا خـوانـايـي نـدارد             
نه تنها با آرمانهاي "  کردستان بزرگ " 

نسل امروز، تحوالت سياسي منطقه     
و شـرايــط اقـتــصـادي، اجــتـمـاعــي،            
سياسي و تاريخي زنـدگـي مـردم در            
هر چهار بخش کردستان امـري غـيـر          
واقعي و غـيـر مـمـکـن اسـت بـلـکـه                  

بـعـنـوان پـيـش        "  کنـگـره مـلـي کـرد         " 
درآمد چنين آرزو و رويايي، خـود بـه          

شکست کشيده شده واز گردونه خارج 
شکافهاي گذشتـه و حـال        .  شده است 

ــاي                 ــروه ــي ــزاب و ن ــوف اح در صــف
نـاسـيـونـالـيـسـم کـرد عـمـيـق تـر از                     
توافقات تاکتيکي، مصلحت جويانـه    

 .و منفعت خواهانه شان است
احــزاب نــاســيــونــالــيــســت کــرد        
مستقيما بصورت علني و رسمـي از        

حرفي نمي زنند چرا " کردستان بزرگ" 
که آنان  خود بخوبي به اين امر واقف   
هستند که تاريخ مصـرف آن سـپـري           

احـــزاب جـــنـــبـــش        .  شـــده اســـت     
ناسيـونـالـيـسـتـي کـرد در مـحـدوده                
کردستان عراق که قدرت مـحـلـي را           
در دست دارند حتي از عملي ساختن    
طرح استقالل کردستان عراق پـرهـيـز       

" کنگره مـلـي  " طرح و پروژه .  ميکنند
در بهترين حالت تـالـشـي بـود بـراي              
رايج ساختن فرهنگ و ادبيات مـلـي        

بي دليل .  و ميهني ناسيوناليسم کرد 
نبود که بعد از وقايع کردستان سوريه 
و جنگ در کوباني و حتي قـبـلـتـر از         

ــارت             ــب ــردن ع ــکــارب روژآواي " آن، ب
وارد )  غرب کـردسـتـان       " (  کردستان

ــاي                ــروهـ ــيـ ــزاب و نـ ــات احـ ــيـ ادبـ
ناسيوناليست کرد شد و از اين طريق       
تالش کردند اقال در گـفـتـار هـم کـه               

کـردسـتـان    " شده واژه هاي جغرافيايي     
را بـه فـرهـنـگ عـمـومـي در               "  بزرگ

ميان جنبش ناسيوناليسم کرد تبديل   
بمعنـي  " روژآوا"بکار بردن واژه . کنند

غرب کردستان به مفهـوم هـر چـهـار            
يـا  "  باشور کردسـتـان  . " بخش آن است  

جنوب، به محدوده کـردسـتـان عـراق          
" بـاکـور کـردسـتـان       . " اطالق ميـشـود   

يعني شمال و به محـدوده کـردسـتـان           
ــاالخــره           روژهــه التــي    " تــرکــيــه، و ب

، بــه قســمــت شــرقــي در         " کـردســتــان 
اطـالق  .  کردستان ايران گفته ميشـود    

اين واژه ها در بيان ناسيوناليسم کرد       
يــعــنــي دل خــوش کــردن بــه رويــاي             

در حال حاضر هم در . کردستان بزرگ
تمامي ميديا و رسانه هاي تبـلـيـغـي         
احزاب ناسيونـالـيـسـت در قـدرت و              
بيرون از قدرت در هـر چـهـار بـخـش              
کردستان، با همين عبارات و واژه ها    
از محدوده هاي جغرافيايي اسم بـرده       

مـــتــاســـفــانـــه در ايـــن         .  مــيـــشــود  
هم بودند که دنبالـچـه   " چپهايي" اواخر

بکارگيري همـيـن ادبـيـات شـدنـد و              
دانسته يا ندانسته هـمـيـن واژه هـاي            
ــت از                  ــعــي ــب ــه ت ــي را ب ــاي ــي ــراف جــغ

 . ناسيوناليسم کرد بکار ميبردند
براي ناسيوناليسم کرد وارد کردن 
اين واژه هـا بـراي بـيـان مـوقـعـيـت                   
شمال، جنوب، شرق و غرب مسـئلـه          

اي اتفـاقـي در اطـالق جـهـت يـابـي                 
بلکـه مـفـهـومـي        .  جغرافيايي نيست 

و بيان کننده آرزوهـاي   "  ملي" عميقا    
دوران سپري شده جـنـبـش و احـزاب             
ناسيوناليست کرد در آن نهفته اسـت        
که جهت يابي محـدوده هـاي مـرزي           

را حداقل در افـکـار   "  کردستان بزرگ" 
عمومي بعنوان يک واقعيت فرضي و      
داده شده به فرهنـگ عـمـومـي الـقـا              

براي ناسيوناليسـم کـرد رويـاي         .  کند
کـردســتــان بـزرگ چــيــزي شـبــيــه بــه             
حکومت فعلي اقليم کردستان عـراق       
اما در مـقـيـاسـي بـزرگـتـراسـت کـه                 
بازيگر صحنه سيـاسـي در مـنـطـقـه             
باشد و تمامي احزاب ناسيوناليـسـت     
کرد در حـاکـمـيـت و در دامـن ايـن                  

. روياي بزرگ شريک و سهيـم بـاشـنـد          
ــازيــگــر در                 در حــال حــاضــر ايــن ب
مقياسي نسبتا کوچکتر در کردستان     
عراق حي و حاضر در صحنه سياسي  
و اقتصادي منطقـه مشـغـول ايـفـاي            
همان نقشـي اسـت کـه در مـقـيـاس                

بـا  .  چهاربرابر ميتوانست ايـفـا کـنـد         
نگاهي اجمـالـي بـه رونـد اوضـاع و               
شرايط تاريخي، اجتماعي، سيـاسـي       
و اقــتــصــادي در هــر چــهــار بــخــش            
کردستـان، رويـاي کـردسـتـان بـزرگ             
فقط يک توهم است و با نـگـاهـي بـه          
صفوف آشفته و درهم ريخته، رقابـت       
و اخــتــالف در صــفــوف احــزاب                  

" کنگره ملي کـرد " ناسيوناليست کرد   
در .  نيز در تابوت قرار گـرفـتـه اسـت           

حاليکه دو حزب اصلي در حاکمـيـت        
کردستان عراق، بارزاني و طـالـبـانـي         
عليرغم طرحي ارائه شده به پـارلـمـان         
حکومت اقليم مبني بر داشـتـن يـک          
ــلــيــم               نــيــروي نــظــامــي واحــد در اق
کــردســتــان، هــيــچــکــدام حــاضــر بــه         
پذيرش چنين مصوبه اي که نيروهاي      
مسلح خود را زير يک سيسـتـم واحـد        
نظامي قرار دهند نيستند، سرنوشت     

کامال روشن "  کنگره ملي کرد  " پديده  
ــه             .  اســت ــام ــارن ــگــر ک از ســوي دي

حکومت کنوني اقليم کردستان عراق   
متشکل از احزاب بارزاني، طالبانـي      
و ديگر احزاب اسـالمـي و بـا مـدل،            
افق، سياستهـا و عـمـلـکـردشـان در              
بيش از دو دهـه گـذشـتـه نشـان داده              

کـردسـتـان    " شده است که نـه در يـک            
بــلــکــه در يــک مــحــدوده               "  بــزرگ

کوچکتـري نـظـيـر حـکـومـت اقـلـيـم                 
کردستان عراق بر سر سهم خواهـي و         
رقــابــت از ســوي ايــن احــزاب، چــه              
تراژيدي هاي هولناکي مي تواند رخ        

 .بدهد

 ... طرح ”  کنگره ملي کرد   "

 ٥  صفحه 
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 ٤ از صفحه 

 فاکتورهايي که    
و ديگر  " کنگره ملي کرد   "

 آرزوهاي ناسيوناليسم کرد را     
 غير ممکن ساخته است  

يکي از فاکتورهاي مـهـمـي کـه           
را براي رسيـدن بـه       "  کنگره ملي کرد  " 

روياي کردستان بـزرگ غـيـرمـمـکـن            
کـرده اســت، ويــژگــيـهــاي ســيــاســي،         
اجتماعي، اقتصادي و تاريخي درهر      

تـاريـخـا    .  چهار بخش کردستان اسـت    
مناسبات اقتصـادي، اجـتـمـاعـي و           
اوضاع سياسي مـتـفـاوت در ايـران،           
ترکيـه، سـوريـه و عـراق، امـکـان و                 

را غـيـر    "  بزرگ" اجازه تحقق آرزوهاي    
انـتـگـره شـدن       .  ممکن کرده اين است  

مناسبات اقـتـصـادي، اجـتـمـاعـي،            
طبقاتي و فرهنگي مـردم سـاکـن در           
هر يک از بـخـشـهـاي کـردسـتـان در                 
روابط و مناسبات با ديگر شهروندان  
هر يک از اين چهار کشور بـه قـدمـت         
يک قرن  سبب شده است کـه مـردم و         
شهروندان هـر يـک از ايـن کشـورهـا               
براي دست يابي به خواستـهـايشـان و         
ــا افـــق و اهـــداف                    ــز بـ ــايـ ــمـ در تـ
نــاســيــونــالــيــســم کــرد، مــبــارزه اي          
مشترک عليه حکومتهاي مرکزي را       
بعنوان افق و اهداف خود تـعـيـيـن و             

رونـد تـحـوالت      .  دست نشـان کـنـنـد        
تاريخي تا کنون اين واقـعـيـت را بـه              

کردسـتـان عـراق      .  ثبت رسانيده است  
بنا به داليلي کـه پـيـشـتـر در مـورد                
طرح استقالل کردسـتـان عـراق از آن            
بتفصيل گفته شده اسـت، ويـژگـي و            

 .تفاوت خود را دارد
 

 کردستان سوريه    
 عـــلـــيـــرغـــم     ٢٠١١ در ســـال       

تحوالتي که بعد از انقالبات مـوسـوم     
به بهار عربي بوجود آمد و کردسـتـان    
سوريه را در شکل کنونـي قـرار داد،           
بجز وفاداري ملـي احـزاب سـيـاسـي            
کنوني، نه تنها کوچکترين نشانه اي       
از آميختگـي کـردسـتـان سـوريـه بـا               
حکومت اقليـم، چـه از نـظـر اداري،              
جغرافيايي و سـيـاسـي وجـود نـدارد             
بلکه اختالفات و رقابتها، بيشـتـر از         
هر نوع نزديکي و همکاري بيـن آنـان        
قابل مشاهده اسـت امـا خـواسـت و             
مطالبات واقعي و انساني شهرونـدان    
در کــردســتــان ســوريــه نــه در دوران            
خانـدان اسـد و در شـرايـط کـنـونـي                  

در صورت تبديـل  .  متحقق شده است  
شدن کردستان سوريه بـه سـاخـتـاري           
شبيه به حکومـت اقـلـيـم کـردسـتـان              
عراق و يا در اشکال کانتونـهـاي سـه           

گانه، سهم مـردم کـردسـتـان سـوريـه              
همان است کـه در کـردسـتـان عـراق               

 .هست
 

 کردستان ترکيه  
اين روند در تحـوالت کـردسـتـان          
ترکيه نيز با توجه به توافـقـات پ ک            
ک و ديگر نيروهاي نـاسـيـونـالـيـسـت            
کرد در کردسـتـان تـرکـيـه و طـرح و                 
پروژه اوجالن بـراي آشـتـي بـا دولـت               

، روي   ٢٠١٢ ترکيه در اوايـل بـهـار           
. ميز طـرفـهـاي درگـيـر قـرار گـرفـت               

ــر از مــردم                ــف ــيــکــه هــزاران ن زمــان
کــردســتــان تــرکــيــه در کــنــار مــردم           
شهرهاي ترکيه بر سر مسئله مـيـدان         
تقسيـم بـه تـظـاهـرات عـلـيـه دولـت                  
اردوغان پرداختند، پ ک ک بي ربطي 
خود به اين همسرنوشتي اجتماعي و    
سياسي در داخل تـرکـيـه را از خـود              
بنمايش گذاشت و اولويت براي پ ک    
ک همان پروژه صلح و آشتي و دسـت          
يابي به موقعيتي براي خـود بـود نـه            
مبارزه برحق و واقعي مردم کرد زبان       

در جـريــان    .  و تـرک زبـان در تــرکـيــه           
خــيــزش عــمــومــي مــردم در ســال              
گذشتـه، پ ک ک عـمـال در جـبـهـه                   
اردغــان و در بــهــتــريــن حــالــت در              

همسرنوشتي مـردم   .  سکوت بسر برد  
کرد زبان و ترک زبان در جـريـان ايـن              
اعتراضات که دولـت را بـا مشـکـل            
جــدي روبــرو ســاخــتــه بــود گــويــاي            
واقعيت مناسبات مردم در مـبـارزه         
ــي بــه                   مشــتــرک بــراي دســت يــاب
خواستهايشان بود نه بده و بسـتـان و         
معامله دولت ترکيه با پ ک ک بـراي      
تامين و تحقق آرزوهاي ناسيوناليسم    

 .کرد
  

 کردستان عراق   
ــن              ــا داشــت ــان عــراق ب ــت ــردس ک
حکومت محلي اقليـم مـتـشـکـل از            
احــزاب نــاســيــونــالــيــســت و ديــگــر          
جريانات اسالمي، خود با مشکالت     

بـعـد از     .  عديده بسيـاري روبـر اسـت        
بهار عربي، با رسيدن بوي اين نسـيـم         

به مشام احزاب حـاکـم بـر          "  ترسناک" 
کردستان عراق، بالفاصله  خيابـانـهـا      
ــظــامــي و                 ــا ن ــن شــهــره ــادي و مــي
خواستهاي بـرحـق مـردم بشـدت بـا               

اکـنـون نـيـز       .  گلوله پـاسـخ داده شـد         
بحران جنگ با داعش از يک سو و از       
سوي ديگر بدلـيـل فسـاد، چـپـاول و              
ــارزانــي و               ــدان ب عشــيــره گــري خــان
ــا احــزاب اســالمــي و              طــالــبــانــي ب

همچنين ايجاد فاصله طـبـقـاتـي در           
جامعه، کـردسـتـان عـراق هـر آن بـا                
اعتراضات عـمـومـي و اجـتـمـاعـي              

 . جديدي از سوي مردم روبرو است
مسئله استقالل کردستـان عـراق       
که در يک رفراندم آزاد مي توانست و        

 ٩٩ همچنان مي تواند مورد تـوافـق         
درصد شهروندان کردستان عراق قـرار   
گيرد، ممکن تريـن و عـمـلـي تـريـن               
طرح براي مردم کردستان عراق بـراي       
تضمين حداقلي از امنيت و دوري از    
مواجه شدن با گرداب داعش بود اما  
بدليل اهـمـيـت و جـايـگـاه کـنـونـي                  
ساختار اقليم کردستان در شـکـل دو         
فاکتوي کنوني در پيوند با حکـومـت      
عراق و همچـنـيـن مـنـافـع مشـتـرک               
احزاب ناسيوناليست حاکم بر اقـلـيـم         
کردستان در منـاسـبـات سـيـاسـي و             
اقتصادي منطقه اي و جـهـانـي، بـه              
طرح استقالل کـردسـتـان عـراق روي            

بـراي احـزاب     .  خوش نشان داده نشـد     
ناسيوناليست و اسـالمـي حـاکـم بـر             
کردستان عـراق وجـود بـحـران هـاي              
کنوني در تـحـوالت مـنـطـقـه سـود                
بخش تر از يک کردستان مستقـل در         

يک کردستان مستـقـل و      .  عراق است 
دور از فضــاي جــنــگ و نــزاعــهــاي            
کنوني ميتواند خواستها و مطالبات     
اجتماعي و طبقاتي مردم و کارگـران       
را بـمـيـدان رودررويـي بـا حـکـومـت                
تبديل کند از اين رو سپري کـردن در       
باطالق بـحـرانـهـا بـراي تـداوم وضـع               
پادرهواي موجود باب مـيـل احـزاب         
حـاکـم فـعــلـي در حـکــومـت اقــلـيــم                
کردستان عـراق اسـت تـا بـه بـهـانـه                  
اوضاع جنگي و دهها بهانه ديگـر از        

 . اين نوع، به بقاي خود ادامه دهند
 

 کردستان ايران   
در کــردســتــان ايــران عــلــيــرغــم          
فعاليتهاي گذشـتـه حـزب دمـکـرات           
کردستان و پيشينـه اش، ايـن حـزب            
تاريخ پر فراز و نشيبي را براي تحقـق      
آرمانهاي ملي نـاسـيـونـالـيـسـم کـرد             

اين حزب کـه  .  پشت سر گذاشته است  
اکنون در قامت دو حـزب فـعـالـيـت              
دارد همگام با احزاب ناسيوناليـسـت       
ديگري که فاقـد جـايـگـاه و پـايـگـاه                
اجتماعي در کردستان ايران هستنـد،      
مدام در تالش بوده اند که در سـازش         
و معامله بـا حـکـومـت مـرکـزي بـه                

احزاب و جريـانـات   .  موقعيتي برسند 
جنبش ناسيوناليستي کردستان ايران    
کــه ســالــهــا اســت در اردوگــاهــهــاي          
کردستان عراق مستقر هسـتـنـد، بـا           
گذشت بيش از سـه ده از تـغـيـيـر و                  

تــحــوالت بســيــاري کــه در اوضــاع            
سياسي جهان و منطقه بوجـود آمـده         
است، کمـاکـان از هـمـيـن سـيـاسـت                

نــمــايــنــدگــان و    .  پــيــروي مــيــکــنــنــد   
سخنگويان احزاب نـاسـيـونـالـيـسـت           
کرد در کردستان ايران، بارها بر روي        
اين مسئله تاکيد داشته اند کـه آنـان          
فقط در چـهـارچـوب نـظـام مـرکـزي                
حاکم بر کشور خواهان دست يابي بـه       

آنــان  .  خــواســتــهــايشــان هســتــنــد          
آرزوهايشان در چهارچوب رسيدن بـه       
مقـام و مـنـصـبـي اداري اسـت کـه                  
حکومت اسالمي کوچکترين توجهي 
حتي به اين حـقـيـرتـريـن مـطـالـبـات               

ايـن احــزاب نــيــز      .  نشـان نـمــي دهـد       
در "  اتحاد مـلـي  "و " کنگره ملي کرد" 

ميان احزاب ناسيوناليـسـت کـرد در          
ديگر بخشهاي کردستان را بـعـنـوان          
نمادي فرمال در جهت تقويت روحـيـه    

رد نـمـي کـنـنـد امـا تـحـقـق                  "  ملي" 
اهداف خود را در سازش و مـعـاملـه          
با حکومت مرکزي يعنـي جـمـهـوري          

کافـي اسـت کـه        .  اسالمي مي بينند  
جمهوري اسالمي موازيني بر اسـاس     
معيارهاي خود براي فعاليت عـلـنـي        
در داخل به آنان اعطا کند و افـرادي           
را به پستهاي محلي منصـوب کـنـد          
ديـگـر مشــکـلـي بـا وضــع مـوجــود               

خـواسـت و مـطـالـبـه حـزب              .  ندارنـد 
دمکرات کردستان ايـران در مـقـطـع           

 با نمايندگان خـمـيـنـي  در             ٥٨ سال  
 .دولت موقت فراتر از اين نبود

 
 چپ، کمونيزم و     

 کارگر در کردستان   
کردستان ايران در طول بـيـش از          
سه دهه گذشته تا به امروز ويژگيهاي   
ديگري نسبت بـه بـخـشـهـاي ديـگـر               

 در   ٥٧ انقالب سـال      .  کردستان دارد 
ايــران نــمــونــه اي گــويــا و شــاهــدي             
تاريخي، زنده و مستند در رد خـواب       
و خيال ناسيوناليسم کـرد در قـامـت          

. حزب دمکرات کردستان ايـران بـود        
جايگاه محوري شهرهاي کردستان و      
چپ تحزب يافته آنـدوره در دفـاع و              
براي به پيروزي رساندن انقـالب سـال         

ــا                 ٥٧   مــردم در ســراســر ايــران و ب
خــواســـتــهـــاي چــپ، راديــکـــال و              
آزاديخواهانه که خواست و مـطـالـبـه          

 بود، يکي از نمونـه هـاي     ٥٧ انقالب  
بارز و تاريخي در حاشيـه اي کـردن،           
ــاي              ــهـ ــتـ ــاسـ ــيـ افـــق، اهـــداف و سـ
ناسيوناليسم کـرد در قـامـت حـزب             

شرکـت  .  دمکرات کردستان ايران بود   
ــقــش مــردم شــهــرهــاي                ــفــاي ن و اي
کردستان ايران در مبارزه مشـتـرک و         
متحدانه عليه رژيم شاه، ادامه همين     
ــد در دفــاع پــرشــور از اهــداف                رون

  دسـت در دسـت ديـگـر             ٥٧ انقالب  
مردم شهـرهـاي ايـران و در مـقـابـل                
حکومت تازه بقدرت رسيده اسالمـي      
و افشا و ترد سياستـهـاي مـمـاشـات           
ــه حــزب                ــاران ــه و ســازش ک ــان جــوي
ناسيوناليست کرد با خميني و دولت       
مــوقــت، تــاريــخ درخشــان مــردم و            
نيروهاي چپ در کردستان ايران بـوده        

 . است
بدليل حضور چپ اجـتـمـاعـي و           
چپ تحزب يافته در کردستان ايـران،        
نه تنها روياي کنگره ملي کرد بـلـکـه          
آينـده افـق و سـيـاسـتـهـاي خـانـواده                  
ناسيوناليسم کرد در کردستـان ايـران        

چـپ  .  بشدت حاشـيـه اي شـده اسـت           
اجتماعي و تحزب يافته در کردستان      
ايران بعنوان نمـايـنـده و سـخـنـگـوي              
جنبش ديگري در جامعه از پيشيـنـه        
اي تــاريــخــي و درخشــان بــرخــوردار          

حضور چپ اجتماعي و تاريخا . است
تحزب يـافـتـه در کـردسـتـان ايـران،                
وجود گرايشات راديکال اجتـمـاعـي،       
سکوالر و ضد مذهب، برابري طلبـي       
و مدرنيـسـم از يـک سـو و از سـوي                   
ديگر به ميدان آمدن و رشد جـنـبـش           
کارگري که يک سـر آن در شـهـرهـاي              
کردستان و سر ديگر آن بـه  تـهـران،               
اصفهان، تبريز، خوزستان و مـابـقـي         
شهرهاي صنعتي کشور وصل اسـت،     
هر گونه مانـووري از جـنـس تـحـرک              
ناسيوناليسم کـرد را مـحـدود کـرده             

فاکتـور ايـفـاي نـقـش حضـور             .  است
قدرتمند جنبش کارگري، جنبشـهـاي      
چپ و راديکال اجتماعـي کـردسـتـان          
ايران در فـردادي تـحـوالت سـيـاسـي            
براي سرنگوني جـمـهـوري اسـالمـي،          
بتنهايي امـيـد و آرزوهـاي مـلـي و                
ميهني ناسيوناليسم کرد در منطـقـه        

گـرايـش   .  را حاشيه اي تر خواهد کـرد     
چپ، ايفاي نقش جنـبـش کـارگـري و          
جنبشهـاي راديـکـال اجـتـمـاعـي در              
شــهــرهــاي کــردســتــان ايــران، نــقــطــه        
اميدي براي رنگ و بوي انقالب آتـي        
ايران و تاثيرگذاري بر فضاي سياسـي     
و طرح خواستهاي چپ و طبقاتـي در       

 .ديگر بخشهاي کردستان خواهد بود
 ٢٠١٥  ژانويه ٢٧  

 ... طرح  ”  کنگره ملي  "

 
استقالل کردستان عراق ممکن ترين و عملي ترين               

 راه حل براي مردم کردستان عراق است            
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هـاي درس      حاضر و از رفتن به کالس     
ايـن اعـتـصـاب در          .امتناع نمودنـد  

ميـان مـعـلـمـان مـقـطـع مـتـوسـطـه                   
چشمگيرتر بوده و معلـمـانـي کـه در            

هــاي درس حــاضــر شــده از              کــالس
طـي   .تدريس دروس خودداري کردند   

بيست و ( روزهاي يکشنبه و دوشنبه     
، ) مـاه    هفتم و بـيـسـت و هشـتـم دي             

شمار چشمگيري از معلمان شهرهاي     
ديگر کُردستان ايران به اداره امـاکـن         
احضار و تهـديـد شـده بـودنـد کـه از                 
شرکت در ايـن اعـتـصـاب خـودداري           

شـود، شـمـاري از           گفـتـه مـي      .کنند
معلمان شهرهـاي بـوکـان، مـهـابـاد،            
پيرانشهر، اشنويه، اروميه و نقده نيـز       
در اعتراض به سيستـم آمـوزشـي بـه          
اين اعتصاب پيوستنـد و از حضـور           

هـــاي درس خـــودداري            در کـــالس   
 .نمودند
 

 اعتصاب معلمان مدارس سنندج    
 ديماه، معلمان   ٣٠ روز سه شنبه    

ــي و                ــمــاي ــران مــدارس راهــن ــي و دب
دبــيــرســتــانــهــاي شــهــر ســنــنــدج در         
هماهنگي با معلمـان سـراسـر ايـران            

معلمـان و      .دست به اعتصاب زدند   
دبيران مدارس سنندج در هماهنگـي      
با معلمان سراسر ايران در اعـتـراض          
به وضعيت معيشت و پـائـيـن بـودن            
حقوقهايشان از رفـتـن بـه سـرکـالس             

مـعـلـمـان در       .  درس خودداري کردنـد   
اين حرکت اعتراضي عليرغـم رفـتـن         
ــه مــدرســه، از حــاضــر شــدن در                  ب
سرکالـسـهـا خـودداري کـردنـد و بـا                 
وجود دخالت نيروهاي امنيتـي رژيـم       
همچنان از رفتن به سر کالسها سرباز 

 .زدند
 

تجمع اعتراضي فرهنگيان     
 کرمانشاه مقابل اداره کل    

 آموزش و پرورش    
فرهنگيان استان کـرمـانشـاه در         
اعتراض به عملکرد دولت و مديرکل     
آمــوزش و پــرورش کــرمــانشــاه در             

 .مقابل اين اداره کل تجـمـع کـردنـد          
تجمع کنندگان با شعـارهـايـي مـثـل           

دولت تدبير و اميد معـلـم از تـو نـا           " 
مدير کـل نـاتـوان اسـتـعـفـا            " و " اميد

اعــتــراض خــود را اعــالم       "  اســتــعــفــا
 .کردند
   

 در حمايت از     : پاوه
 . محيط ريست   

فعاالن محيط زيست در حرکتي      

خودجوش بـا هـدف حـفـظ مـحـيـط               
زيست اقدام به کاشت بذر درخت ديم       

  در     .در باينگان نمـودنـد  )"  بنه( ون " 
اين حرکت زيست محيطـي، فـعـاالن         

 هـزار بـذر      ٦ محيط زيست نزديک به     
 .درخت ديم ون را کاشتند

 
 رسانه ها عليه بيکاري

صــداي " دو نشــريــه     :  کــرمــانشــاه
ــاه     "  ابـــوذر" و    "  آزادي ــانشـ ــرمـ در کـ

بـرخـالف دفـعـات قـبـل بـه صــورت                
متفاوت و مـنـحـصـر بـفـرد چـاپ و                

صـداي آزادي       نامه   هفته .توزيع شدند 
بيرون آمدن صفحات خـود در اوايـل          

اعـتـراض بـه      "  جاري را نـوعـي           هفته
" آمار بيکاري و وضـعـيـت مـوجـود            
 .استان کرمانشاه عنوان کـرده اسـت        

مدير مسـوؤل صـداي آزادي دربـاره            
اين اقدام جالب توجـه نشـريـه گـفـتـه              

چون عزمـي در اسـتـان بـراي           : " است
رفع مشکل بيـکـاري اسـتـان نـديـدم              
مجبور شدم صداي خود را ينگونه به    

در طول يک ".  گوش مسوولين برسانم 
سال و نيم گذشته، نـرخ بـيـکـاري در             

 ٥ اســتــان کــرمــانشــاه بــا افــزايــش             
کـارتـريـن اسـتـان          درصدي، رکورد بي  

همچنـيـن در     .کشور را شکسته است   
راستـاي حـمـايـت از صـداي آزادي،              

 ابوذر ديـگـر نشـريـه اسـتـان               روزنامه
کرمانشاه نيز شماره روز گذشته را بـه   

در حـال    .  صورت سفيد منتشـر کـرد      
ــيــکــاري در اســتــان               ــرخ ب حــاضــر ن

 .باشد  درصد مي۱۵.۳ کرمانشاه 
 

 خودکشي
" الـف . ر"  ساله به نـام       ٢١ جواني  

اشـنـويـه از      "  سـيـدآبـاد   " ساکن محله    
دار    آويزنمودن بـا طـنـاب            طريق حلق 

  .اقدام به خودکشي کرد
 

 دستگيري 
سليمان عبدي توسط اداره     :  سقز

سليمان .  اماکن به دادگاه معرفي شد    
ــي از                      ــم  و يـــکـ ــلـ ــعـ ــدي مـ ــبـ عـ
برگزارکنندگان تـحـصـن اعـتـراضـي           

 .باشد ماه مي ام دي معلمان در سي
شـيـرکـوه فـرزنـد عـبـداهللا              :  ربط
نيروهاي  اطالعات در استان   توسط  

غربي  بازداشت و به مکان        آذربايجان
 . شد نامعلومي انتقال داده

مهدي دعاگو از سـوي          : سنندج
شعبه يکم دادگـاه انـقـالب سـنـنـدج              
مطلع شده که بايد روز بيست و پنجم      

ماه، خود را به دادگـاه مـعـرفـي         بهمن

 بـه    ٨٨  مهـدي دعـاگـو سـال            .نمايد
دليـل شـرکـت در مـراسـم سـالـگـرد                 

همراه شماري از     الهي، به   ابراهيم لطف 
دانشجـويـان بـازداشـت و سـپـس بـا                

 ميليونـي آزاد شـده        ٥٠ توديع وثيقه   
 .بود

 
 اعدام

 ٣٥ نورالديـن سـعـيـدي           : اروميه
ساله فرزند ابراهيم در زنـدان  اعـدام           

اين زنداني از اهـالـي روسـتـاي            .  شد
از توابع بخش مرکزي ارومـيـه     "  بالو" 

 .است
سـلـيـمـان احـمـدنـژاد            : اصفهـان 

بـامـداد يـکـم       )  ساکن شهـر بـوکـان      ( 
ماه در زندان مرکزي اصفهان به        بهمن

  .دار آويخته شد
 

 زندان
 زينب جالليان: زندان

عليرغم اينکـه زيـنـب جـاللـيـان            
آبـاد     بارها از مسئوليـن زنـدان ديـزل         

بـه شـهـر       انـتـقـال    کرمانشاه تقـاضـاي   
ماکو را کرده بـود، امـا بـه دسـتـور                 

آبـاد     دستگاه قضايي از زنـدان ديـزل         
کرمانشاه به زندان شهر خوي انـتـقـال         

  پــيــشــتــر زيــنــب         .داده شــده اســت     
جالليان در زنـدان کـرمـانشـاه دچـار             

گــرديــده و ايــن      "  نــاخــنــک" بــيــمــاري   
بيماري سبب تاري ديد وي شده است        
که تاکنون نيز اقدامي جهت معالجـه    

 .پزشکي وي صورت نـگـرفـتـه اسـت           
دادسـتـان کـل کـرمـانشـاه بـا عـمـل                  
جراحي زينب جاللـيـان در بـيـرون از            
زندان مخالفت کرده بود و اين زنداني 

 چشـم رنـج          همچنان نيز از بـيـمـاري        
  زينب جالليان در اسفندمـاه   .برد  مي

 و در شــهــر کــرمــانشــاه             ٨٦ ســال    
تاکنون از حق مالقات .  بازداشت شد 

 .اش مـحـروم بـوده اسـت             با خـانـواده   
و "  محـاربـه  " به اتهام    زينب جالليان،   

عضويت در يکي از احزاب کـردي از       
سوي دادگاه انقالب ابتدا به اعـدام و         

 .سپس به حبس ابد محکوم گرديد
 

 کارگران
 

تجمع اعتراضي کارگران نانوا      
 مقابل فرمانداري سنندج   

 کـارگـر     ۱۵۰ بـيـش از       :  بهمـن ٤ 
نانوا در سنندج  مقابـل فـرمـانـداري           

ايـن کـارگـران      .  اين شهر تجمع کردند   
به ثابت ماندن دستمـزدشـان از سـال           

مسـئـوالن    .انـد     تاکنون معتـرض ۹۱ 
فرمانداري سنندج با کارگران دربـاره       
ميزان افزايش مزد کـارگـران شـاغـل          

هاي سنندج وارد مـذاکـره          در نانوايي 
تجمع امـروز کـارگـران در          .   شده اند 

شود کـه مـذاکـرات          پي آن برگزار مي   
نمايندگان کارگران و کارفرمـايـان در      

هاي گذشته درباره افزايش مـزد         هفته
 .نتيجه مـانـده بـود        کارگران نانوا بي  

کـه نـمـايـنـدگـان         :  کارگران ميگوينـد  
کارفرمايان با افزايش مـزد کـارگـران         
خباز حـتـي بـراي چـنـد درصـد نـيـز                  

دولـت از اوايـل         .کنند  موافقت نمي 
 ۳۰ آذر ماه قيمت نان را نـزديـک بـه              

درصد گران کرده است اما دسـتـمـزد          
هــاي    کــارگــران شــاغــل در نــانــوايــي       

 افزايشي نـداشـتـه      ۹۱ سنندج از سال    
اين در حالي اسـت کـه دولـت           .است

يکي از داليل اصلي افزايش قـيـمـت          
نان را افزايش دستمزد کارگران نـانـوا        

 .عنوان کرده بود
 

 تجمع چغندرکاران      
 پيرانشهر و اشنويه  

کشــاورزان شــهــر و روســتــاهــاي        
در "  پــيــرانشــهــر و ارومــيــه      " اطــراف   

 مـاه     ٤ اعتـراض بـه عـدم پـرداخـت              
حقوقهايشان در مقابل کارخانه قـنـد      
تجمع و خواستار رسيدگي به حـقـوق          

 .معوقه خود شدند
 

 آزادي فردين ميرکي    
   !از اعضاي کميته هماهنگي   

بنا به گزارش رسيده پـنـجـشـنـبـه        
 بـعـد از       ٥  در ساعـت    ٩٣ / ٢/١١ 

ظهر، فردين ميرکي،فعال کارگـري و       
عضو کميته هماهنگي براي کمک به       
ايجاد تشکلهاي کارگري پـس از دو          
ماه بازداشت در بـازداشـتـگـاه اداره            
اطالعات سـنـنـدج و پـيـگـيـريـهـاي                
مداوم خانواده و فـعـالـيـن کـارگـري،             

 ١٠٠ ســرانــجــام بــا تــوديــع وثــيــقــه           
الزم بـه    .  ميليون توماني آزاد گرديـد    

ذکر است که اين فعال کارگري مـورد        
استقبال خـانـواده، دوسـتـان و جـمـع              
کثيري از کارگران و فعالين کـارگـري        

کـمـيـتـه      .شهر سنـنـدج قـرار گـرفـت          
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   
تشکلهـاي کـارگـري ضـمـن تـبـريـک               
آزادي فردين ميـرکـي بـه خـانـواده و              
تمامي کارگران و فـعـالـيـن کـارگـري            
خــواهــان آزادي تــمــامــي فــعــالــيــن           
کارگري و زندانيان سيـاسـي در بـنـد            

فردين ميرکي آزاد شد بـر     .  مي باشد 
طبق اخبار واصله، فردين ميرکـي از       
فعالين کارگري سـنـنـدج کـه در روز             
تجمع به نفع کوباني توسط نيـروهـاي       
امنيتي در سـنـنـدج بـازداشـت شـده             
بود، پس از مـدتـهـا بـازداشـت آزاد               

کانون مدافعان حـقـوق کـارگـر،          .شد
آزادي اين فعال کارگري را به خانـواده   
ايشان و به خـانـواده بـزرگ فـعـالـيـن               

اطـالعـيـه    .  کارگري تبريک ميـگـويـد     
 کميته دفـاع از فـعـالـيـن             ۳۳ شماره  

 کارگري مهاباد
Formularbeginn 
Formularende 

 
 نفر از بازنشستگان    ٣٥ تجمع  

 در شعبه تامين اجتماعي سقز  

کارگران بـازنشـسـتـه بـه شـيـوه             ( 
حسابرسي و محاسبه مستمري شـان     
توسط سازمـان تـامـيـن اجـتـمـاعـي              

 نـفـر از       ٣٥ حـدود    ).  اعتراض دارند 
کارگران که تحت قانون بازنشستگـي      
پيش از موعد بـازنشـسـتـه شـده انـد             

مقابل )  دي ۲۸ يکشنبه ( صبح روز  
ــمــاعــي در             ــامــيــن اجــت ســازمــان ت

ايـن   .شهرستان سقـز تـجـمـع کـردنـد           
تعداد از کارگران بازنشسته به شـيـوه         
مـحــاســبـه مســتـمــري شـان تــوســط           
سازمان تامين اجتمـاعـي اعـتـراض         

سازمان تـامـيـن اجـتـمـاعـي             .دارند
مستمري اين کارگران بازنشـسـتـه را         
که سابقه کاري بـيـسـت و چـهـار يـا                 
بيست و پنج سالـه دارنـد بـر اسـاس              
ميانگين حقوق آخرين دو سال کـاري        

 . آنها حساب کرده است 
به گـفـتـه مـعـتـرضـان بـا وجـود                 

سازمان تامين اجتماعي حـق        اينکه
بيمه پنج سال آخر را از کارفـرمـا هـا            
دريافـت کـرده، آن را در مـحـاسـبـه                 
مستمري کارگران بازنشسته حسـاب      

ــکــرده اســت     ــري       .  ن ــم ــزان مســت مــي
بازنشستگي عبارت است از يک سي    
ام متوسط مزد ياحقـوق بـيـمـه شـده             
ظرف دو سال آخـر ضـربـدر سـنـوات              

بـه ايـن تـرتـيـب           .پرداخت حق بـيـمـه     
مستمري کارگران بازنشسـتـه بـجـاي         
اين که بر مبناي سي سـال پـرداخـت            

بيست و چـهـار        گردد فقط بر مبناي   
ــعــداد   .ســال پــرداخــت مــي شــود          ت

مستمري بگيران تامين اجتماعي که  
بــراســاس قــوانــيــن کــار و تــامــيــن             
اجتماعي در استخدام دستگـاه هـاي        
دولتي بودنـد و پـنـج سـال پـيـش از                  
مــوعــد مــقــرر بــازنشــســتــه شــد ه              

 . اند،حدودا چهل هزار نفر مي شود
الزم به توضيح است که آنـهـا در          

 با مصـوبـه   ۸۹  تا   ۸۶ فاصله سالهاي 
دولت و مجلس از مـزايـاي سـنـوات            
ارفاقي استـفـاده کـردنـد و پـيـش از                

بـر اسـاس      .موعد بازنشستـه شـدنـد      
مقرراتي که به بازنشستگي پيـش از        
موعد ايـن گـروه از کـارگـران دولـت               
منجر شد، سازمان تامين اجتماعـي    
در زمان صدور حکم بـازنشـسـتـگـي           
اين کارگران، حق بيمـه و مسـتـمـري            

 
 ... مجموعه اي از اخبار          : نگاه هفته  ١ از صفحه 

 ٨  صفحه 



 

764شماره &1!�ا                                            ا                                                 7 صفحه   

 

بعد از شروع اجراي طرح نظامـي      
نيروهاي ائتالف از طريق هوا از يـک         
سو و از سوي ديگر حضـور زمـيـنـي            
نيروهاي حکومت اقليم کـردسـتـان و         
بخشـي ازنـيـروهـاي مسـلـح احـزاب              
وابسته به پ ک ک براي باز پس گيري   
شنگال از داعش، با توجه به ايـنـکـه           
هنوز پيشروي قابل تـوجـهـي در بـاز            
پس گيري شنگال صـورت نـگـرفـتـه             
است، از هم اکنون رقـابـت احـزاب و            
نيروهاي مختلف ناسيوناليست کـرد      
درگير در منطقه بر سر شنگـال بـيـن           
حزب بارزاني که بـخـشـي از احـزاب            
حکومت را پشت سر خود دارد با پ         
ک ک کـه تـعـدادي از افـراد مسـلــح                  
ايزدي شنگال را طـي ايـن مـدت بـا              
خـود هـمــراه کـرده اســت آغـاز شــده               

 .است
 يـک طـرح     ٢٠١٥ از اوايل ژانويه  

نظامي هماهنگ  براي بيـرون رانـدن         
داعش از شنگال و مناطق اطراف آن      
آغاز شد که منجر بـه پـيـشـرويـهـاي              
اندکي در قسـمـتـهـايـي از مـنـاطـق                

قـبـل از     .  اطراف و داخل شنگال شـد     
اجراي اين طرح نظامي و از مـقـطـع            
اشغال شـنـگـال از سـوي داعـش در               

، نـيـروهـاي مسـلـح          ٢٠١٤ تابستان  
وابسته به پ ک ک بهمراه تـعـدادي از           
اهالي مسلح ايـزدي و حـدود هشـت            
هزار نفر از اهالي ساکن شنـگـال، در      
ارتفاعات کوههاي شنگال مـانـدگـار       

 .شدند
بعد از تهاجم داعش در تابستـان       
سال گذشته بـراي تصـرف شـنـگـال،             
نيروهاي نـظـامـي حـکـومـت اقـلـيـم               
کردستان عراق بجاي دفاع از شهـر و         
دفاع از ساکنان ايزدي آنجا، همانـنـد        
مقطع تصرف موصل از سوي داعش   
که ارتش عراق بـا بـرجـاي گـذاشـتـن              
سالح و مهمات پا به فرار گذاشتنـد،         
ــم             ــيـ ــلـ ــت اقـ ــومـ ــکـ ــاي حـ ــروهـ ــيـ نـ

نيز با خروج از شنگال ) پيشمرگان ( 
و هزيمت از آنجا، در واقع شنگـال را      

دو دستي تقـديـم داعـش کـردنـد کـه               
نتايج دهشتناک آن واقعه دردناک يک       
فاجعه انساني را آفريد که دنيا شاهد       

پ ک ک طـي ايـن مـدت بـر               .  آن بود 
روي اين نقطه ضعف حکومت اقلـيـم        
و نيروهاي حزب بارزاني متمرکز و با     
استقرار بخشي از نـيـروهـاي مسـلـح            
خود در کوههاي شـنـگـال، مشـغـول           
جذب نـيـرو از مـيـان افـراد مسـلـح                   

 .ايزدي شنگال بوده است
اکنون تنش بر سر شنگال بين پ      
ک ک از يـک سـو و از سـوي ديـگـر                     
احزاب شريک در حکومت اقليم بطور  
عموم و حزب بـارزانـي بـطـور اخـص             

کـانـتـونـي کـردن        .  باال گـرفـتـه اسـت        
شنگال اولين بار از زبـان دمـيـرتـاش          
رهبر حزب دمکراتيک خـلـق عـنـوان           

بعـد از واکـنـشـي کـه از سـوي                 .  شد
حکومت اقليم کردسـتـان نشـان داده          
شــد، ديــمــرتــاش اعــالم کــرد کــه از            
صحبتهاي او سو برداشت شده اسـت        
و هيچ منظور خاصـي بـراي تـبـديـل             

امـا  .  شنگال به کانتون نداشته اسـت      
داستان به همينجا ختم نشد و بعضي 
از سخنگويان پ ک ک در کـردسـتـان           
عراق، در کردستان سوريه و مسـتـقـر        
در کوههاي قـنـديـل مـجـددا قضـيـه              

پ ک . کانتون شنگال را مطرح کردند
ک با طرح اين مسئله و تـکـذيـبـهـاي           
دست و پـا شـکـسـتـه، واکـنـشـهـاي                 

بعد از سپـري  .  مختلف را مزمزه کرد  
شدن اين مدت اکنون ديگر پ ک ک           
بعناوين مختلف رسما از کـانـتـونـي          
کردن شنگال دفاع ميـکـنـد و حـتـي             
افرادي از آنان که در جريان تشـکـيـل         
انجمن سرپرستي کانتون دخيل بـوده       
اند، از طرح و برنامه و قوانيني که از    
قبل براي چگونگـي اداره کـردن ايـن            
کانتون در دسـت تـهـيـه بـوده اسـت                 

 .حرف مي زنند
رقابت بين احزاب ناسيوناليسـت     
کرد پيشينه تاريخي تري دارد کـه از       
حوصله اين نوشته خـارج اسـت امـا            

همينقدر ميتوان گفت که،  پ ک ک           
و حزب دمـکـرات بـارزانـي هـر يـک                
جداگانه خود را نيروي اول در منطقـه       

پيشتر اين احزاب در رقـابـت   . ميداند
با هم دست در دست دولتهاي منطقه  
جنگهاي خونباري عليه همديگر بـراه     

 در جـريـان       ٢٠١٣ سال   .  انداخته اند 
بر سر اينکه "  کنگره ملي کرد  " تدارک  

کدام يک از اين دو حزب دست باال را         
در اين کنگره داشته بـاشـد اخـتـالف            

اما بر زمين افتادن جـنـازه   .  بروز کرد 
کــنــگــره مــلــي کــرد عــلــت اصــلــي              
اختالفات اين دو حزب نيست بـلـکـه        
داليل پايه اي تري دارد که در نوشتـه         
ديگري بطور جداگانه به آن خـواهـيـم          

اکنون دعوا بر سر شـنـگـال      .  پرداخت
نيز به پيشينه اختالفات تاريخي ايـن    
دو حزب اضافه شده اسـت کـه بـدون             
نشان دادن نقش جمهوري اسالمـي و       
کال معادالت در اوضاع منطقه قابل   

جـمـهـوري اسـالمـي        .  توضيح نيست 
يک پاي اصلي آتش بيار مـعـرکـه در            
تحوالت منطقـه و از جـملـه قضـيـه               

 .کانتوني کردن شنگال است
پ ک ک مي گويد که در جـريـان           
تصــرف شــنــگــال از ســوي داعــش،           
نيروهاي حکومت اقليم کـردسـتـان و         
مشخصا افراد مسلح حزب بـارزانـي       
مــنــطــقــه را رهــا کــرده و پــا بــفــرار              

از سـوي ديـگـر نـيـز در              .  گذاشـتـنـد   
گذشته بعد از تصرف شنگال از سوي  
داعش و بر بستر ايـن اخـتـالفـات و              
رقابتها بين اين دو حـزب، پ ک ک،            
فاجعه شنگال، آوارگي مردم آنـجـا و         
اسارت و کشتن زنان و مردان ايـزدي         
را متوجه کوتاهـي و عـدم احسـاس             
مسئوليت حزب دمکرات بارزانـي و       

. حکومت اقليم کردستـان مـي کـنـد          
ايــن مســئلــه ســبــب شــده اســت کــه            
بخشي از ايزديهاي ساکن شنگال بـه        

. سوي پ ک ک سمپاتي نشـان دهـنـد          
اين کشش و سمپاتـي مشـخـصـا در            
ميان افراد مسلح ايزدي تنها به ايـن         
موضوع خالصه نميشود بلکه بدليل      
موقعيت جغرافيايي استان نينوا و از  
جمله نواحي شنگال درهم مرز بـودن         
با کردستان سوريه که محل فعالـيـت        
احزاب وابسته به پ ک ک بوده است و 
حضور فيزيکي و فکري پ ک ک در           
آن نواحي، پيش زمينـه هـاي قـبـلـي             
تري براي فراهم نمودن اين سـمـپـاتـي          

 .بوده است
اين اتفاق زمينه هـايـي را بـراي            
نفوذ بيشتر پ ک ک در ايـن نـواحـي              

فراهم نموده و پ ک ک طي اين مدت         
توانسته است با استفاده از اين نقطـه        
ضعف نيروهاي بـارزانـي در جـريـان            
تخلـيـه شـنـگـال، تـعـدادي از افـراد                 
صاحب نام و با اتوريته ايـزدي را بـا             

 ژانويـه  ١٤ در تاريخ   .  خود همراه کند  
 که پيشرويـهـايـي در اطـراف         ٢٠١٥ 

شنگال بـدسـت آمـده بـود، پ ک ک                
فرصت را غـنـيـمـت شـمـرد و حـدود               
دويست نفر از اهالي مسلـح و چـنـد             
نفر صاحب نام از ايزديهـاي مسـتـقـر         
در کوههاي شنگال را دور هـم جـمـع          
نمود و دست به تشکيل انجمني بنام       

جـاي  .  انجمن اداره کانتون شنگال زد    
پاي تشويق و حمايت مادي جمهوري      
اسالمي در اين مسئله قابل روئييـت       

ــفــاق واکــنــش حــزب           .  اســت ــن ات اي
بارزاني و احـزاب ديـگـر شـريـک در                
حکومت اقليم کـردسـتـان را ايـنـبـار            

 .تندتر برانگيخت
ابتدا سخنگويان پ ک ک اعـالم         
کردند که اوجالن چنين حرفي مبـنـي        
بر اعالم کانتون در شنگال نزده اسـت     
و تلويحا نقش خود را با ايـن مـجـوز           
که اين خواست مردم ايزدي شـنـگـال          
است عنوان کردند اما در عالم واقـع         
اين پروژه مستقيما از سوي پ ک ک          
و بــا حــمــايــت جــمــهــوري اســالمــي          

مسئله ديگري که   .  طراحي شده است  
در اين واقعه موضوع را بـغـرنـج تـر              
کرده است ايـن اسـت کـه در جـريـان                
جلسه اي که انجمن کانتـون شـنـگـال           

 ژانويه براي اعـالم کـانـتـونـي          ١٤ در  
کردن شنگال برگزار شده بود، يکي از 
مقامات بـاالي اتـحـاديـه مـيـهـنـي               
طالباني در اين جلسه اعالم انـجـمـن          
کـانـتــون شــنـگــال شــرکـت داشـت و              

حضـور او    .  سخنراني هم کـرده اسـت      
 .مورد انتقاد حزب بارزاني است

دست داشتن عناصر اطالعـاتـي      
و طراحان نظامي جمهوري اسـالمـي       
در ايـن مـاجـرا بـه صـف بـنـديـهـاي                   
دولـــتـــهـــاي مـــنـــطـــقـــه و احـــزاب            
ناسيوناليست کرد که هر يک در يکي 
از ايــن دايــره هــا قــرار قــرفــتــه انــد               

اول ايــنــکــه جــمــهــوري     .  بـرمــيــگـردد  
اسالمي در رقابت و اختالف با دولت 
تــرکــيــه کــه در مــقــابــل بشــار اســد             
ايستاده بود، دوم ايـنـکـه در مـيـان               
احزاب حاکم در اقلـيـم کـردسـتـان از             
اتحاديه ميهـنـي حـمـايـت پـرشـوري             
مـيــکـنــد بــا تــوجـه بـه ايـنــکـه ايــن                 
حمايتها يکطرفه نيسـت و اتـحـاديـه           
ميهني هم دارد به وظـيـفـه خـود در              
قبال جمهوري اسـالمـي عـمـل مـي             
کند، سـوم ايـنـکـه حـزب دمـکـرات                

بارزاني در جبهه دولت ترکيه و يکـي        
از احزاب رقيب اتحاديه ميـهـنـي در          
حکومت اقليم کردستان عـراق اسـت        
و بــاالخــره چــهــارم ايــنــکــه در ايــن              
صفبنديها جمهوري اسالمي از پ ک     

 .ک حمايت ميکند
از نظر قانوني شنگال جزو استان      
نينوا در شمال غربي عراق است و از         

 قانون عـراق  ١٤٠ آنجا که طبق ماده    
بين حکومـت مـرکـزي و حـکـومـت              
اقليم بر سر آن کشاکش وجـود دارد،          
حکومت اقليم طبق اين ماده شنگال      
را بعنوان بخشي از مناطق کردنشين 

. حکومت اقليم محسوب مـي کـنـد         
در واقع بردن شنگال بسوي ايجاد يک 
کانتون از سـوي پ ک ک و از نـظـر                  
قانوني حسـاسـيـت هـر چـه بـيـشـتـر                 
حکومت اقليم کردستان عراق که اين   

 ١٤٠ منطقه بخشي از دعواي مـاده        
ــم                ــت مــرکــزي عــراق ه اســت، دول
ترجيحش تبديـل کـردن شـنـگـال بـه              
کانتون است که در در صف بـنـدي و            
دعوا بر سر شنگال در کنار جمهوري       
اسالمي مي ايسـتـد الـبـتـه در ايـن                
اوضاع آشفته بازاري که در مـنـطـقـه           
ايجاد شده است در مـيـان احـزاب و             
نيروهاي ناسيوناليست کرد اتـکـا بـه         
قانون و موازين قانوني در درجـه اول         
اهيمت قرار ندارد بلکه رقابت، سـهـم        
خواهي، گلـوـلـه اسـلـحـه، تـهـديـد و                 
نهايتا  بـده و بسـتـان، حـرف اول را                 

 . ميزند
با توجه به آنچه که اشاره شد، در        
حالي دعواي احزاب ناسيوناليست و      
نيروهاي مسلح بر سر تصاحب شـدن        
شنگال در جـريـان اسـت کـه هـنـوز                 
بخش بيشتري از شـنـگـال در دسـت             
داعش است و جـنـگ هـمـچـنـان در              

و مهمتر از همه در    .  آنجا جريان دارد  
طول چند ماه گذشته هـزاران نـفـر از           
مردم ايزدي ساکن در شنگال، کشتـه       
و زخمي شدند، تعـداد زيـادي هـنـوز           
اسير در دست داعش هستند و چـنـد         
هزار نفر در اردوگاههاي آوارگـان در         

 .شمال کردستان عراق بسر مي برند
 

   ٢٠١٥  ژانويه ٢١  

  وشکافهاي بيشتر در صفوف ناسيوناليسم کرد            "  کانتون شنگال  "
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بنا به گزارشي مـتـکـديـان شـهـر             
سليمانيه چنان رو به افزايش بوده، که     

 هئيتـي مـخـصـوص بـه           ۲۰۱۴ سال  
آنها تشکيل شده که توانسته در ايـن       

 نـفـر از آنـان را دسـتـگـر                 ۴۰۰ سال  
 ٪ اين تعداد را ۶۰ کنند، که بيش از  

 . زنان تشکيل مي دادند
اين گزارش مي افزايد که تـعـداد         
کــمــي از دســتــگــيــر شــدگــان اهــل             
سـلـيـمـانـيــه بـوده انـد و بـيـشـتـر از                      
شهرهاي جنوب عراق و تـعـدادي هـم         

الزم به ذکر اسـت    .  اهل ايران بوده اند   
که انسان در نگاه اول فکر مـي کـنـد           
که باالخره هيتي جهت رسـيـدگـي بـه           
وضعيت متکديان تشـکـيـل شـده و             
شايد اين هيئت بـتـوانـد مـتـکـديـان              
مــحــتــاج يــک لــقــمــه نــان را از ايــن              
وضعـيـت اسـفـبـار در بـيـاورد، امـا                 
متاسفانه نه تنها اين نيـسـت، بـلـکـه         
همين خبر در خـود مـي فـزايـد کـه                  
متکديان بعد از دستگيري آنهايي که 
اهل شهر نبـودنـد بـه مـنـاطـق خـود                
فرستاده شدند،  تـعـدادي مـحـاکـمـه             
شدند و تـعـدادي هـم جـريـمـه نـقـدي                 
ــيــب احــزاب                 ــد و بــه ايــن تــرت شــدن
ناسيوناليست حاکم بر اقليم کردستان 
راه حل خود را در مـقـابـل، آوارگـي،             
فقر، گراني و نداري که خود بخشي از 
مسببين آن هستند نشان دادند و بـه          
اين ترتيب فکر مـي کـنـنـد بـا پـاک                 
کردن متکديان محتاج از خـيـابـانـهـا       

 سـال سـرکـوب،        ۲۴ مي توانـنـد بـه         
 . دزدي و چپاول خود سرپوش بگذارند

 
 حضور آنجيال جولي      

 !در کمپ آوارگان در دهوک      
اوائل اين هفـتـه آنـجـيـال جـولـي              
هـنـرپـيـشـه مـهـشـور آمـريـکـائـي و                   
نماينده ويژه سازمان مـلـل در امـور            
پناهندگي وارد اقليم کردستان شـد و       
از يکي از کمپهاي آوارگـان سـوري و        
شنگالي در نزديکيهاي شـهـر دهـوک         

الزم به ذکر اسـت کـه در           .  ديدار کرد 

نتيجه وحشيگريهاي داعش در عراق     
و سوريه هم اکنون دهها هزار نـفـر از           
آوارگان سوري و عراقي و بويژه مـردم        
شنگال در کمپهاي آوارگان در اقـلـيـم         
کردستـان جـاي داده شـده انـد و در                 
شرايط بسيار اسفناکي زندگي  مـي         

 .کنند
 پرادخت حقوقهاي معوقه      

 ! چند وزارتخانه ديگر    
بنا به خبري از وبسايت ان ار تي، 

 ژانـويـه حـقـوقـهـاي           ۲۶ روز دوشنبه    
، چــنــد   ۲۰۱۴ مــعــوقــه مــاه يــازده         

وزارتخانه ديگر از کـارمـنـدان دولـت          
. اقليم کردستان پـرداخـت مـي شـود           

ايـن خـبـر مـي افـزايـد کـه،  امــروز                    
 ژانويه حقوق کـارمـنـدان      ۲۶ دوشنبه  

وزارت کشاورزي، شهرباني، تـوريـزم،      
انـفـالـهـا پـرداخـت         * خانواده شهدا و    

الزم به ذکـر اسـت کـه در             .  مي شود 
چــنــد هــفــتــه گــذشــتــه اعــتــراضــات          
بخشهاي زيادي از کـارمـنـدان دولـت        
اقــلــيــم نســبــت بــه پــرداخــت نشــدن            
حقوقهاي معوقه خود بسيار باال بوده 
و هــمــيــن هــفــتــه گــذشــتــه بــود کــه             
کارمندان وزارت بهداشت الـتـمـاتـوم         
داده بودند کـه در صـورت پـرداخـت              
نشدن حقوقهـاي مـعـوقـه خـود وارد              

 . اعتصاب خواهند شد
 
تصويب بودجه حلبچه بعنوان       

 !يکي ديگر از استانهاي عراق   
 بعنوان ۲۰۱۳ حلبچه که در سال  

آخــريــن اســتــان عــراق بــه رســمــيــت           
شناخـتـه شـد، قـرار اسـت بـه زودي                 

 آن توسط هـئـيـت      ۲۰۱۵ بودجه سال  
. دارائي پارلمان عراق تصـويـب شـود       

در گزارشي در اين باره آمده است کـه         
بعد از تصويب بودجه حلبچه بعـنـوان     
يک استان، اقليم کـردسـتـان مـوظـف           
است که بودجه آنرا برسمت بشناسد و 

الزم بـه ذکـر اسـت کـه             .  تامين کنـد  
 و   ۱۹۸۸ حلبچه شهري که در سـال          

در گرماگرم جنگ ارتجاعي ايـران و         
عراق مورد هجوم وحشيانه بـمـبـاران       

شيمائي دولت بعث عراق قرار گرفـت       
 هزار نفر از مردم آن ۵۰۰۰ و بيش از  

در کمتر از چند دقيقه جانشـان را از            
از آن تاريـخ بـه بـعـد و           .   دست دادند 

بخصوص بعد از قدرت گيري احـزاب       
ناسيوناليسـت کـرد کـه هـمـگـي بـه                
ظاهر براي حلبچه و مـردمـش اشـک           
تمساح مي ريزند، يکي از فقيرتـريـن         
مناطق اقليم کردستان بـوده و مـردم          
اين ديار بـارهـا عـلـيـه کـم تـوجـهـي                  
احزاب حـاکـم دسـت بـه اعـتـراض و                

 .  مبارزه زده اند
 
دو خودکشي در شهر اربيل،      

 !در کمتر از يک هفته   
 ژانويه پليس شهر اربـيـل   ۲۵ روز  

جنازه مردي را بـه اسـم بـارش بـاران              
پيدا کرده که در خانه اش خود را حلق 

ــود       کــاروان خــوشــنــاو     .  آويــز کــرده ب
" سخنگوئي پليس اربيـل مـي گـويـد         

بعد از تحقيقات اوليه معلوم شد کـه         
بارش اهل کردستان سـوريـه اسـت و            

ــوده      ــکــار ب ــي ــن           " ب ــن اي ــي ــچــن ــم ، ه
سخنگوئي پليس گفت که چهارشنبـه      

 سـالـه     ۳۲ گذشته هم جنازه يک مرد       
ديگر را که او هم خود را حـلـق آويـز               
کرده بود در شـهـر اربـيـل پـيـدا شـده               

 .است
 

يک حمله نيروهاي داعش در      
 کيلومتري شهر اربيل درهم     ۶۰ 

 ! شکسته شد
بــر اســاس گــزارشــي از جــبــهــه            

 کـيـلـومـتـري جـنـوب          ۶۰ مخمور در   
 ژانويه يک حـملـه     ۲۴ شهر اربيل شب  

نيروهاي داعش به دو روسـتـاي ايـن            
يـکـي از     .  منطقه درهم شکسته شـده    

فرماندهان نيروهاي پيشمرگ اقـلـيـم        
کردستان به اسم سوبحي بـاکـرمـانـي          

شب گذشته داعش " در اين باره گفت 
بـا حــملـه بــه دو روســتـاي تــلـريــم و                 
تلشعير توانستند بخشي از روسـتـاي       
تلريم را اشغال کنند، که در حملـه اي       
متقابل، نيروهاي ما توانستند آنـهـا        
را وادار به عـقـب نشـيـنـي کـنـنـد و                   

 ".ضرباتي را نيز بر آنان وارد کنند
 ***  

 

 ... اخبار هفتگي از رويدادهاي            ١ از صفحه 

مربوط به سنوات ارفاقي را به نرخ        
روز حسـاب کـرده و عـالوه بـر آن                
بابت هر سال باقيمانده تا پـر شـدن          
سابقه پرداخت حـق بـيـمـه، مـبـلـغ              
اضــافــي ديــگــري را کــه بصــورت          

 محاسبـه  ۱ .  ۱ پلکاني و با ضريب  
بـر   .مي شد، پرداخـت کـرده اسـت         

 قـرار  ۸۶ اين اساس چنانچه در سال   
بود يک کارگر شاغل در دسـتـگـاه           
دولتي با استفاده از ايـن مصـوبـه            

 سال پرداخت حق بـيـمـه       ۲۵ پس از   
بصورت پيش از موعد بازنشسـتـه       

بـه     شود، دولت در مقام کـارفـرمـا       
 سـال حـق       ۵  مـعـادل     ۸۶ نرخ سال   

ــامــيــن                ــه ســازمــان ت ــمــه را ب ــي ب
اجتماعي پرداخت کرد ه و از سـوي        

 سـال ،مـبـلـغ         ۵ ديگر بابت همين     
. ۱ اضافي ديگري را که با ضريـب     

 و بصورت پلکانـي و تصـاعـدي         ۱ 
محاسبه مي شـد نـيـزبـه سـازمـان            
تامين اجـتـمـاعـي پـرداخـت کـرده             

  .است
طـبـق گـفـتــه بـازنشـسـتـگــان،             
ســازمــان تــامــيــن اجــتــمــاعــي در        
شرايطي که بـابـت بـازنشـسـتـگـي             
پيش از موعد آن ها هـمـه هـزيـنـه            
هــاي جــانــبــي را مــحــاســبــه و از            
کارفرما دريافت کرده است اما در       
محاسبه و پرداخت مستمري آن ها   

 .بد حسابي و کم فروشي کرده است
بــر ايــن اســاس در شــرايــطــي کــه             
ــمــري            ــنــاي مــحــاســبــه مســت مــب
بازنشستگي بيمه شدگان سـازمـان      
تامين اجتماعي، ميانگيـن جـمـع         
حقوق بيمه پرداخت شده ي دو سـال   
آخر سابقـه کـاري اسـت، سـازمـان             
تامين اجتـمـاعـي مسـتـمـري ايـن             
تعداد از بـازنشـسـتـگـان پـيـش از               
موعد را بدون در نظر گرفتن هزينه     
هاي مربـوط بـه سـنـوات ارفـاقـي              

معترضان بـه     .محاسبه کرده است  
اين شـيـوه ي مـحـاسـبـه سـازمـان                
تامين اجتماعي اعتراض دارنـد و       

مـدعــي انــد کـه بــر طــبــق قــانــون             
کارفرمايان آن ها هـمـه ي هـزيـنـه              
هاي اضافي بازنشستگي پيـش از       
موعد آن ها را پرداخت کرده اند، و   
دليلي ندارد که اين هـزيـنـه هـا در             

هـاي آن هـا          محاسبـه مسـتـمـري      
ــحــاظ نشــود      ــان     .ل ــگ ــت ــازنشــس ب

معترض مي گويند که مسـتـمـري         
 سـال    ۵ آنان، که بـدون مـحـاسـبـه             

ارفاق سنوات بازنشسته شـده انـد،        
با يک بازنشسته ي معمولي که بـا         
سنوات کامل بازنشسته شده است      
حدود يک ميليون تومـان اخـتـالف         

 .دارد
اين تعداد از بازنشستـگـان بـا         
يادآوري اينکه در فاصله سـالـهـاي         

 هـزار نـفـر از          ۵  حـدود    ۹۰  تا  ۸۶ 
هــا بــا طــرح دعــوي در ديــوان               آن

عدالت اداري توانسـتـنـد سـازمـان          
تامين اجتماعي را نسبت به تغيير    
شيوه محاسبه مستمري هاي خـود      
وادار سازند، مي گـويـنـد از سـال             

 سازمان تامين اجتـمـاعـي در         ۹۰ 
شيوه بازنگري مسـتـمـري هـمـه ي            
بيمه شدگاني که با چنين وضعيتي    
بازنشسته بودند تجديد نظر کـرد ،        

 تـاکـنـون      ۹۱ اما در نهايت از سال     
اين سازمان به استنـاد راي جـديـد         
ديوان عدالت اداري در مـحـاسـبـه           

ها به شيـوه سـابـق         هاي آن   مستمري
کم فـروشـي و بـدحسـابـي کـرده و                 

هــاي مـربـوط بـه سـنــوات              هـزيـنـه   
قابـل   .ارفاقي را ناديده گرفته است 

ذکر است معتـرضـيـن در سـاعـت            
يازده ونيم به تجمع خود پايان داده        
و به سازمـان تـامـيـن اجـتـمـاعـي               
التيماتوم دادند که تا بر آورد کامل 

دست از تجـمـع بـر         مطالبات خود 
قرار تجمع بـعـدي      .نخواهند داشت 
ــه      ــب ــن ــت   روز دوش ــه     " .اس ــت ــي ــم ک

هماهنگي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد              
 " تشکل هاي کارگري
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