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با اعالم خبر آزادي کـوبـانـي از          
) داعـش ( نيروهاي دولـت اسـالمـي      

دولت اسالمي در ايران در بـيـشـتـر           
شـهــرهـاي کــردسـتــان بــا اسـتــقــرار           
نيرهاي نظامي و امنيـتـي و آوردن          
تانـک و تـوپ و مسـلـسـل فضـاي                 

نـظـامـي    .  امنيتي را تشـديـد کـرد         
کردن فضاي سياسي ــ اجـتـمـاعـي            
شهرهـا در کـردسـتـان بـراي نـظـام                 
جمهوري اسالمي ترس از حرکـت و        
ــران                 جشــن و شــادي مــردم در اي

پيدا شدن گوري دسته جمعي    
 ! در شنگال

ــه در                 ــوري ــه دوم ف ــب ــن روز دوش
نزديکيهاي خانه سـوري از مـنـطـقـه             

 نفر در يـک    ۲۰ شنگال جنازه بيش از   
آخـريـن   .  گور دسته جمعـي پـيـدا شـد         

خبرها در اين باره حاکيست تا غروب 

 جــنــازه پــيــدا شــده و           ۲۰ ايــن روز     
گروههاي تحقيق هنوز مشغول دنبال     
کردن جريان اين گـور دسـتـه جـمـعـي             

الزم به ذکـر اسـت کـه سـال             .  هستند
گذشته و بعد از حمله جانيـان داعـش      
به منطقه شنگال دهها هـزار نـفـر از             

اعتراض به عدم امنيت جاني    
 دانش آموزان   

آموزان روستاي  دانش:  بهمن١٢ 
از تــوابــع بــخــش مــرکــزي          "  نســل" 

شهرستان سروآباد، دو روز است کـه       

در اعتراض به وضعيت نـامـنـاسـب        
ديـوارهــاي ســاخــتــمــان مــدرســه از        

ــالس         ــور در کـ ــاي درس         حضـ هـ
 طي مـدت اخـيـر،      .خودداري کردند 

دو بار ديوار مدرسه روستـاي نسـل          
تــخــريـــب شـــده و هـــرچــنـــد بـــه                

آموزي آسـيـب نـرسـيـده، امـا              دانش

من فکر نميکنم سيريزا مـا را    " 
رها ميکند اما حـرمـت را بـه مـا               

 "بازميگرداند
تيتر اول به نقل از مـانـيـفـسـت            
کمونيست و تيتر دوم به نقل از يـک        

امـروز هـر دو       .  کارگر يوناني اسـت   
مضمون و هـر دو سـيـاسـت را در                

کسـي کـه     .  اروپا مشاهده ميکنـيـم    
نتواند معني سياسي و رابـطـه ايـن         
دو مضمون را بفهمد نه مانيـفـسـت         
را فهـمـيـده اسـت و نـه حـرف ايـن                   
کارگر را که حـرف دل مـيـلـيـونـهـا                
انسان معترض يوناني را بيان کـرده       

 . است

شايد بـراي کسـانـي هـنـوز ايـن               
سئوال مطرح باشد که کانتون چيست      
و چه تعريفي از آن مـي تـوان بـدسـت             

آيـا ســاخــتــاري بـنــام کــانــتــون         .  داد؟
پاسخگوي اداره امور زنـدگـي مـردم           
هست؟ و باالخره چرا کانتون که قبـال         

بندرت کسي اين اسم را شـنـيـده بـود            
اکنون از سوي احزاب ناسيونالـيـسـت        
کرد بعنوان سيستمي خودگردان براي      
مناطق کردستان سوريه تبـديـل شـده         

اين موارد و موارد ديگري که . است؟
به ساختار کانتـون مـربـوط اسـت را             

 .مروري بکنيم
کانتون بعـنـوان شـکـلـي از اداره             
امور جـامـعـه اولـيـن بـار در کشـور                 
سوئيس کنونـي مـوضـوعـيـت پـيـدا             

کشور سـوئـيـس بـا جـمـعـيـتـي               .  کرد
 ميليون نفر و مسـاحـتـي        ٨ نزديک به   

 کيلـومـتـر مـربـع و          ٤١،٢٩٠ بالغ بر  
 ايالـت  ٢٦ بصورت جمهوري فدرال از   

تشکيل شده است که به ايـن ايـاالت           

 يا برسميت شناسي " کانتون " 
 حقوق برابر شهروندي؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 عبدل گلپريان 

  تشديد فضاي امنيتي با آزادي کوباني

 

 

 

 

 

 

 نسان نودينيان 

 !" است، شبح کمونيسم شبحي برفراز اروپا به حرکت درآمده"

 

 

 

 

 

 

 محمد آسنگران

  ديش هاي ساتااليت        يجمع آور   
 در شهرهاي کردستان      

 مردم در مهاباد با سرکوبگران درگير شدند              

 

 ۲۰۱۵  فوريه ٢   
  

 الکسيس سيپراس عزيز
  

از طــرف حــزب کــمــونــيــســت           
کارگري ايران پيروزي چشمگير شما      
و سيريزا در انتخـابـات و تشـکـيـل             

. دولت جديد را تـبـريـک مـي گـويـم             
پيروزي شما ضربه اي عليه رياضـت      
اقتصادي و گامي بـزرگ بـه پـيـش             

تاثيرات ايـن  .  براي مردم يونان است   

پيروزي، اما، از محدوده يک کشـور       
ــي رود         ــر م ــرات ــازگشــت      .  ف ــن ب اي

اميدبخش چپ راديکال بـه صـحـنـه        
اصلي سـيـاسـت و سـربـرآوردن يـک              
کمونيسم سياسي دخالـتـگـر جـديـد          
است که تاثيري تعـيـيـن کـنـنـده در              
اوضاع سياسي اروپا و جهان خواهد      

هـم اکـنـون اثـرات مـثـبــت             .  داشـت 
پيروزي شما را در اسپانيا در شکـل        

و ايـن  .  شاهديم » پودموس« جنبش  

  .تازه آغاز کار است
رياضت اقتصادي، بعـنـوان راه        

حلي کاپـيـتـالـيـسـتـي بـراي بـحـران                
مزمن سرمايه داري، در برابر آنـچـه       

درصد مردم مي خواهـنـد و       ۹۹ که  
و .  به آن نياز دارند قـرار مـي گـيـرد            

آنچه در يونان مي گذرد دريـچـه اي           
جديد براي پايان بخشيدن نه تنها به        
اين سياست بلکه به نظامي که به آن 

 پيام تبريک بمناسبت پيروزي سيريزا در انتخابات
 از حميد تقوائي، ليدر حزب کمونيست کارگري ايران                 

 به الکسيس سيپراس، نخست وزير يونان           
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 يادداشتهاي هفته      
 عبدل گلپريان   
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کانتون گفته ميشود اما بندرت به آن  ١ از صفحه 
اشاره و يا اين اسـم بـکـار بـرده شـده                

در حال حاضر سوئيس با رايـج  .  است
بودن چهار زبان برسـمـيـت شـنـاخـتـه             

آلــمــانــي، فــرانســوي،     :  شــده شــامــل   
ايتاليايي و رومانش بعنوان يکـي از        
ثروتمند ترين کشورهاي جهان بشمار     

 .مي رود
البته هيـچـکـدام از ويـژگـيـهـاي             
کشـور سـوئــيـس کـه ذکـر آن رفــت،                
مبنايي براي رايج ساختن کانتون در       

چـه  .  مناطق کردنشين سوريه نيـسـت     
بسا مدافعان سيسـتـم کـانـتـونـي در             
مـنـطـقـه، اطـالعـي از  چـگـونـگــي                  
ساختار حکومتي در سوئيس را هـم         

خارج از جنبه تاريخي . نداشته باشند
کانتون در جايي همچون سوئيس، بـه     
نقش و جايگاه کـانـتـون هـاي مـورد              

 .بحث در کردستان سوريه بازگرديم
سيستم کانتوني و استفاده از آن        
در عفرين، جزيره و کوباني توسط پ        
ک ک موضوعيت پيدا کـرده اسـت و           
اکنون بـه سـيـسـتـمـي رايـج در ايـن                  

اخيرا پ ک .  مناطق تبديل شده است   
ک  اين شکل از اداره امور محلـي را         
براي شنگال هم مطرح کرده است  که    
بر سر آن تنشهايي را بين پ ک ک و             
حکومت اقليم کردستان، مشـخـصـا        
حزب دمکرات بارزاني بوجـود آورده        

پيشتـر در نـوشـتـه اي تـحـت               .  است
و شکافهـاي  "  کانتون شنگال: " عنوان

بيشتر در صفوف ناسيوناليسم کـرد،      
 .به اين موضوع اشاره کرده ام

حزب "پ ک ک در ابتداي تاسيس 
هـدف خـود را       "  کـارگـران کـردســتـان      

. تحقق کردستان بزرگ قرار داده بـود       
بيش از سـه دهـه قـبـل کـه شـرايـط                   
اوضاع جهاني و منطـقـه بـگـونـه اي             
ديگر بود، افق و اشتهـاي کـردسـتـان           
بــزرگ تــوانســتــه بــود نــيــروي قــابــل          
مالحظـه اي را دور پ ک ک جـمـع                  

با روند تغـيـيـر و تـحـوالت در              .  کند
مــنــطــقــه، زنــدانــي شــدن اوجــالن و           
ــگــري در اوضــاع             ــاکــتــورهــاي دي ف
کردستان عراق و متعاقب تـحـوالتـي        
ديگر که در منطقه بوجود آمـد، افـق      
ــزرگ در مــذاکــرات و              کــردســتــان ب
مصالحه ها از سوي پ ک ک بکناري 

اوجــالن و پ ک ک از            .  نــهــاده شــد   
خواست اوليه خود عقب نشستـنـد و          

دو سال قبـل اوجـالن پـيـام صـلـح و                 
 . آشتي براي دولت ترکيه فرستاد

دوراني که نيروهاي پ ک ک  در          
سوريه مسـتـقـر بـودنـد ايـن امـکـان                
فراهم شده بود که پ ک ک تـاثـيـراتـي        
از اهداف و سياسـتـهـاي خـود را در              
مناطق کـرد نشـيـن سـوريـه بـرجـاي               
بگذارد که بعد از زنداني شدن اوجالن 
و خروج نيروهاي پ ک ک از سـوريـه،          
اين تاثيرات در مقطع انقـالب مـردم         
سوريه عليه بشار اسد و تحـوالت در        

. مناطق کردنشين سوريه نمايان شـد      
بنا به روند تاريخي از حضور پ ک ک 
در دوران تبعيـد در سـوريـه، اکـنـون              
ميتوان گفت کـه تـمـامـي احـزاب و               
جريانات مسلح در کردستان سوريه و 
متاثر از اين سياستها همگي وابسته 

 .به پ ک ک و اوجالن هستند
با توجه به عدم تحقق اسـتـراتـژي         
ــي بــه يــک                     پ ک ک در دســت يــاب
کـردسـتـان بـزرگ و يـا حـداقـل يــک                  
کردستان مستقل و يا خودمختار در      
محدوده تـرکـيـه، اکـنـون و بـدنـبـال                  
انقالب مردم سوريه، کردستان سوريه 
مکان و موقعيت منـاسـبـي از نـظـر           
دايره نفوذ جغرافيـايـي بـراي اجـرا و             
پيشبرد طرح و سياستهـاي پ ک ک           
است تا بلکه اينبار بتواند با استفاده       
از موقعيتي که براي احزاب وابسـتـه         
بخود در آنجا فراهـم شـده اسـت، در             
کــردســتــان ســوريــه مــوقــعــيــتــش را         

اکـنـون پ ک ک بـا            .  تحکيم بخـشـد   
توجه به موقعيت و  اتکا به جـايـگـاه           
جنبشي خـود، مسـتـقـيـمـا در دايـر               
کردن و تقويت کانتونهاي سه گانه در       
کردستان سوريه و از طـريـق احـزابـي           
که در آنجا فعاليت دارند اعمال نفوذ       

 .ميکند
آيا پـديـده کـانـتـونـي کـردن ايـن                
مــنــاطــق مــي تــوانــد پــاســخــگــوي          
تــغــيــيــراتــي بــنــيــادي در شــرايــط و          
موقعيت زندگي مردم ايـن مـنـطـقـه            

 باشد؟ 
بدون شک پ ک ک افقي همـچـون         
آنچه که در سوئيس ذکـرش رفـت را            
مد نظر ندارد و اگـر روزي پ ک ک                
براي موجه جلوه دادن خـود از نـظـر              
افکار بين المللي يا دولتها بـخـواهـد         
الگوي سوئيس را نشان دهد تنها بـه       

پ ک ک     .  يک جوک شبيه خواهد بـود     

بر روي سرمايه اي در درون جـنـبـش            
ناسيوناليستـي کـه از قـبـل بـدسـت               

با اتـکـا     .  آورده حساب باز کرده است 
به اين سرمايه، هم اکـنـون از طـريـق             
چندين حزب و سازمان در کردسـتـان         
سوريه و در مـذاکـرات بـا دولـتـهـاي              
منطقه و بـخـشـا دول اروپـايـي دارد              

چنين موقعيتـي  .  نقش ايفا مي کنند 
اساسا براي تبديل کردن خود بعـنـوان    
نيرويي که بايد مد نظر دولتـهـا قـرار           

گويا احزاب . گيرد قابل توضيح است
وابسته بـه پ ک ک و رونـد اوضـاع                  
دارند همان پروسه اي را طي ميکنند 
که به يمن جنگ خليج براي طالبانـي       
و بارزاني فراهم شد امـا در اشـکـال             

 .متفاوت تري و با سيستم کانتوني
همانطور کـه اشـاره شـد اعـمـال             
نفوذ سياسي، نـظـامـي و جـنـبـشـي               
جريان پ ک ک در کردستان سوريـه و          
تاکيد و پافشاري بر روي اداره امـور          
در شکل کانتون، بعنوان امتيازي در      
رونـد تــحــوالت بــعــدي در مــنــطــقــه           
موضوعيت دارد وگرنه سيستم اداره      
امور  مناطقي که مردم در آن ساکـن        
ــط و              ــاســخــگــوي شــراي ــنــد پ هســت

در .  موقعيت امروز براي آنان نيـسـت     
دوراني زندگي ميکنيم که تبديل هـر       
منطقه و اداره امور نواحـي بـه قـوم،            
قبيله و فرقه هاي متـعـدد خـوانـايـي             

پ ک ک در مورد شنـگـال هـم      .  ندارد
بر روي ايـن طـرح حسـاب بـاز کـرده                

حتي اگر مردم شنگال يکصـدا  . است
خواهان اداره منطقه شنگـال بشـکـل         
کانتوني بـاشـنـد و حـتـي زيـر نـظـر                   
حکومت اقليم اداره شود و پ ک ک          
هم در آن دخـالـتـي نـداشـتـه بـاشـد،                  
بمعناي ساختن گـتـويـي بـراي مـردم            
ايزدي و ديگر اديان و چندين طايفه و  
عشيره ديگر در يک محدوده خـواهـد        

 . بود
راه حل شکل اداره امور بشـکـل          
کانتون راه حل پاسخ دادن به وضعيت 
زنــدگــي مــردم ايــن مــنــاطــق و بــا              

مبني بـر  "  دلسوزي" توجيهاتي از سر    
تـبـديـل کـردن       .  حمايت از آنان نيست 

کردستان سوريه و شنگال يا هر جـاي     
ديگري به کانتونهاي مجمع الـجـزايـر       
مانند و تقسيـم انسـانـهـا بـر اسـاس               

ــره " ،   " مــذهــب" ،   " مــلــيــت "  و "  عشــي
، معنايي بجز تداوم زخمهاي     " طايفه" 

ديرينه و ايجاد چند دستگي در ميان  
سـيـسـتـم و       .  مردم کـردسـتـان نـدارد        

ساخـتـار کـانـتـونـي يـعـنـي بـعـد از                    
تقسيمـات مـلـي و مـذهـبـي، بـايـد                 
شاهد تقسيم فکري و تقسيم عـاليـق         
هر چنـد تـا روسـتـا و نـواحـي بـدور                   

طـرح کـانـتـونـي کـردن           .  همديگر بود 
مناطـق در نـهـايـت يـعـنـي تـجـزيـه                   
اجتماعي انسـانـهـاي سـاکـن در هـر              
منطقه و اين براي مـردم و نسـلـهـاي             
بعدي عواقـب مـخـرب و زيـانـبـاري              

 . خواهد داشت
اگر پ ک ک قـادر بـه تـاسـيـس                 
دهها کـانـتـون و بـا آراي مـردم هـم                  
باشد، مادام که سخني از حقوق برابر    

شهروندي در مـيـان نـبـاشـد چـنـيـن                 
کانتونهايي ابزار و بستري براي بده و        
بستانها و به معامله گذاشتن آينده و      

برسميـت  .  سرنوشت مردم خواهد بود   
شناسي حقوق برابر شهرونـدي تـنـهـا          
پاسخ و تنها راه حل براي پاياين دادن  
به تـقـسـيـم انسـانـهـا بـر اسـاس نـام                    

 . گذاريهاي کاذب  است
   ٢٠١٥  فوريه ٤ 

 ... يا برسميت    " کانتوني  "

 

بمناسبت شکست اسالم سـيـاسـي         
نوع داعش  کـه هـم جـنـس و هـم                 
گــيــت نــظــام جــمــهــوري اســالمــي        

 . هستند
داعـش اسـالمــي در عـراق و            

. کوباني و شـنـگـال جـنـايـت کـرد              
حمله وحشيانه بـه زنـان و         .  سربريد

کودکان و مردم  را در ابعاد فاجعه        
جمهوري اسالمـي   .  آميز انجام داد  

هم قد و هم وزن داعـش بـيـش از               
صد هزار نفر را بجوخه اعدام روانه       

سـنـگـسـار و زن سـتـيـزي و                .  کرد
خارجي ستيزي و هم جنسگرايي را 
با برقراري قوانين اسالمي اعـمـال        

مردم از داعـش و نـظـام            .  ميکند
جمهوري اسالمي بدليل اعدام، زن     
ستيزي، کودک ستيزي، و دشـمـنـي      

تنفـر  .  با ارزشهاي انساني متنفرند   
مردم در شهرهاي ايران از جمهوري 
اسالمي آتش زير خاکستري اسـت       

که شعله هاي آن اينجا و آنـجـا در            
اعــتــراضــات مــردم در شــورش و          
تــظــاهــراتــهــاي خــيــابــانــي در                
اعتصابات و نارضايتي هاي تـوده       

پــيــروزي در    .  اي، ديــده مــيــشــود     
کوباني شـادي مـردم در شـهـرهـا              
عليه اسـالم سـيـاسـي در ايـران و                

ترس رژيـم    .  کوباني و شنگال است   
داعش اسالمي در ايران و تشـديـد        
فضــاي امــنــيــتــي در شــهــرهــاي           
کــردســتــان تــرس از شــعلــه هــاي            

ــنــفــر مــردم اســت           ــده ت در .  ســوزن
کوباني هيوالي اسالمي شـکـسـت       

ــظــام           .  خــورد مــردم مــتــنــفــر از ن
اســالمــي بــا اعــتــمــاد و نــيــروي            
متشکل آماده شـکـسـت هـيـوالي          

 .    اسالمي در ايران هستند
 ١٣٩٣ بهمن ١٥ 
   ٢٠١٥ فوريه ٣ 

 ...  تشديد فضاي امنيتي 

 

نيازمند است و آن را ديـکـتـه مـي          
 .کند گشوده است

  
هر گام به پيش عليه ريـاضـت         
اقتصادي، مساله اعتبار و کاربـرد    
کل سيستـم سـرمـايـه داري را بـه               

در نهايت، جامعه .  ميان مي کشد  
يونان حول اين مساله قطب بـنـدي         

شــمــا در آغــاز ايــن       .  خــواهــد شــد  
مســيــر قــرار داريــد؛ مــبــارزه اي            
طوالني و پر پيچ و تاب کـه تـنـهـا              
در صــورت اتـکــا بـه مــردم و بــه               

، که تا هم اکنـون  » نيروي خيابان« 

عامل تعيين کننده اي در پـيـروزي    
. شما بوده، مي تواند پـيـروز شـود        

در اين مسير و در هر يـک گـام بـه              
 ۹۹ پــيــش، مــردم جــهــان، اردوي         

درصـد، هـمــراه و در کـنــار شــمــا              
 .خواهند بود

  
 در همبستگي

  
 حميد تقوائي 

 ليدر حزب کمونيست 
 کارگري ايران 

 

 ... پيام تبريک بمناسبت پيروزي        

 برسميت شناسي حقوق برابر شهروندي تنها پاسخ               
 و تنها راه حل براي پاياين دادن به تقسيم انسانها                  

 .  بر اساس نام گذاريهاي کاذب  است              
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 ١ از صفحه 

طبق اخبار رسيـده بـه کـمـيـتـه             
کردستان حزب در چـنـد روز اخـيـر            
يورش نـيـروهـاي انـتـظـامـي رژيـم               
اسالمي به مـردم گسـتـرش يـافـتـه             

در جريـان يـورش وحشـيـانـه           .  است
نيروهاي مسلـح رژيـم بـه مـنـظـور              
جمع آوردي ديش هاي سـاتـااليـت،         
مردم در شهرهاي مهاباد و پاوه بـه         

. مقابله با سرکوبـگـران پـرداخـتـنـد          
هنگاميکه تعداد زيـادي از مـردم          
مهاباد دست به مقـاومـت زدنـد و            
نيروهاي مسلح را ناچـار بـه عـقـب           
نشيني کردند، آنـهـا سـراسـيـمـه از             
مرکز فرماندهـي خـود درخـواسـت          

در جـريـان درگـيـري         .  کمک کـردنـد    
مردم و نيـروهـاي مسـلـح رژيـم در              

 .مهاباد يک نفر از مردم زخمي شد
در پاوه سرکوبگران ضمن جمـع      
آوري ديشـهـا، مـردم مـعـتـرض را              

. مورد تهديد و اهانـت قـرار دادنـد          
چند روز قبل هـم در کـرمـانشـاه و              
کامياران سرکوبگران دست به جمـع   

يـــکـــي از    .  آوري ديشـــهـــا زدنـــد       

مقامات رژيم در کـردسـتـان اعـالم          
کرده است که سيـاسـت جـمـع آوري          
ديشها به شکل گستـرده تـر ادامـه           

 . خواهد يافت
کميته کردستـان حـزب ضـمـن          
محکوم کردن حمله نيروهاي مسلح   
رژيم به حريم خصوصي شهـرونـدان،      
از همه مردم درخـواسـت مـيـکـنـد             
هـمـاهـنـگ و مـتـحـد در مـقـابــل                  
نيروهاي رژيم اسالمي بايسـتـنـد و         
اجازه ندهد بيش از اين حقوق مردم       

دسـتـرسـي مـردم بـه          .  پايمال شـود   
رسانه ها و وسايل ارتباط جمعي از 
جمله حقوق پايه اي هـر شـهـرونـدي           

مردم نبايد اجازه بدهـنـد کـه       .  است
سرکوبگران به حريم خصوصي آنهـا      

 . تعرض کنند
 

 کميته کردستان  
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ٩٣  بهمن ٩ 
 ٢٠١٥  ژانويه ٢٩ 

 

بورژوازي ابتدا در يـونـان تـالش           
زيادي کرد که هم شبح کـمـونـيـسـم و         
هم بازگرداندن حـرمـت بـه مـردم در              

امـا  .  آسمان اروپا به پرواز در نـيـايـد          
مردم و توده کارگر و زحمتکش يونان      
با اعترض و انتخاب خـود ايـن امـر             

امـروز  .  را ممکن کردند  "  غيرممکن" 
از يک طرف تيتر اصلي روزنامه ها و      
رسانه هاي رسمي بورژوازي شکـسـت    
سياست رياضت کشي اقتـصـادي در       
يونان است و از طـرف ديـگـر اعـالم              

 . را جار ميزنند" خطر کمونيسم"
معلوم شد کمونيسم همچنان نـه        
تنها آلترناتيو کارساز و رهايي بخش      
در مقابل سياست و اقتصاد بورژواي      

انگاشتـنـد   "  مرده'است، بلکه آنچه که  
نه تنها زنده بلکه در يک نبرد مـعـيـن           
پشت بورژوازي را بـه خـاک مـالـيـده               

تا همين جـا و هـمـيـن انـدازه               .  است
پيروزي مردم يونان شکست مـهـمـي         

. براي بورژوازي مـحـسـوب مـيـشـود          
آنچه بازار آزاد و دمکراسـي نـامـيـده         
بودند و ريـاضـت کشـي اقـتـصـادي               
بخش اينتگره آن بود، امروز در يونان    

ايـن بـي     .  بي اعتبار اعالم شده اسـت     
اعتباري البته به يونان محدود نمانده 

زيــرا بــخــش زيــادي از خــود           .  اســت
بورژوازي به آن اعتراف کرده اسـت و          
اتاقهاي فکر و استراتژيستهـاي آنـهـا         
در حال تعمق و تالش براي پيدا کردن       

يکي از راه حـلـهـاي          . راه حل هستند 
آنها تا کنون ايـن بـوده اسـت کـه بـا                  
عقب نشيني موقـتـي بـتـوانـنـد ايـن              
روند شکست سيـاسـت و اسـتـراتـژي            
خود را که از يونان آغـاز شـده اسـت              

 .  سد کنند
عــکــس الــعــمــلــهــاي مــقــامــات       

رئيـس پـارلـمـان       .  اروپايي ديدني بود  
اروپا بالفاصله بعد از اعـالم نـتـايـج            
انتخابات يونان با عصبانـيـت اعـالم       
کــرد کــه حــوصــلــه شــنــيــدن بــحــث             

يـک  .  سيـريـزا را نـدارد       "  ايدئولوژيک" 
روز بــعــد وزيــر دارايــي خــود را                    
فرستادند کـه هشـدارهـاي بـورژوازي          
اروپا را به نمايندگان سيريزا گـوشـزد         

" قـاطـع  "هنگاميکه اين نماينده . کند
ميلياردرهاي اروپا در مقابـل پـاسـخ         
رد سيريزا مواجه شد فقط توانست با    

 . عصبانيت جلسه را ترک کند

اما چند روز بعد همين خانمها و       
ناچار شدند که سياست " قاطع"آقايان 

چماق و شيريني را بکار گيـرنـد و بـا          
احترام ظاهري و سينه اي پر از کـيـن           
وارد مـذاکـره بـا مـقـامـات سـيـريـزا                 

اين پروسـه تـا اطـالع ثـانـوي             .  شدند
 . همچنان ادامه دارد

ــود کــه              ــن ب ــورژوازي اي هــدف ب
اميدها را به ناميدي و خوشبينـي را         
به ياس و مقاومت را به تسليم تبديل 

اما بعد از نـتـايـج انـتـخـابـات               .  کند
يونان و حمايت اسپـانـيـا از مـردم و              
چپ يونان، که دهـهـا هـزاران نـفـر از             
مردم معترض اسپانـيـا بـه فـراخـوان            
چپ آن جامعه به خيابان آمـدنـد، هـم       
شبح کـمـونـيـسـم بـر فـراز اروپـا بـه                     
تصويري واضحتر و اميد بخش تـري        
تبديل شد و هم امـيـد بـه رهـايـي و                 

 . خوشبيني در جامعه تقويت گرديد
تحوالت امروز يونان و احـتـمـاال         

... فردا در اسپانيا و پـس فـردا در               
عالوه بر بازگشت اميد و خوشبـيـنـي     
و نهايتا اميد رهايي به مردم، معني       

مـردم  .  مشخص و بالفصلي هم دارد     
مـردم  .  چپ را به راست ترجيح دادنـد      

يونان چپ جامعه موجود را انتخـاب       
کردند و دست رد به سينه نماينـدگـان       
راست و مدافعين سيـاسـت ريـاضـت          

اين مـهـتـريـن       .  کشي اقتصادي زدند  
اتفاق قرن بيست و يکم تـا بـه امـروز           

 . است
من فکـر  " گفته اين کارگر يوناني     

نميکنم سيريزا ما را رها ميکند اما       
" حــرمــت را بــه مــا بــازمــيــگــردانــد          

مضــمــون ايــن تــحــول يــونــان را در             
شرايط کنوني بسيار دقـيـق و خـوب           

مـعـلـوم اسـت کـه ايـن             .  بيان ميکند 
کارگر نه دچار تـوهـم شـده اسـت کـه               
گويا با قدرتگيري سيريزا جامـعـه از         
سيستم سرمايه داري رها شده  و نـه           
اتفاق بزرگي که در يونان افتاده اسـت        

 . را کم اهميت ميکند
تاکيد ايـن کـارگـر بـر مضـمـون               

. سياسي و عملي اتفاقات يونان است
او پيروزي چپ بر راست در انتخابات       
آن کشور را بسيار مهم و تحول بخش      

در عين حال ميداند که . دانسته است
بازگرداند حرمت به شـهـرونـدانـي کـه           
مورد تحقير و اهـانـت سـيـاسـتـهـاي              

تروئيکا قرار گـرفـتـه بـودنـد، شـروع              
دوره اي تازه و فـاز نـويـنـي را نشـان                

 . ميدهد
درک اين دوره تنها بـا اقـدامـات           
اقتصادي و نتايج مذاکـرات سـيـريـزا        

هر چند ايـنـهـا    .  توضيح داده نميشود  
مهم هستند و بايد ديد دولـت جـديـد        

. کدام جهت و افق را دنبـال مـيـکـنـد            
اما آنچـه در يـونـان در حـال اتـفـاق                  
افتادن است و پروسه آن از چنـد سـال           
قبل آغاز شـده اسـت ايـن اسـت کـه                 
سياست و افـق بـورژوازي شـکـسـت              
خــورده و ســيــاســت و افــق چــپ آن               

يـکـي از     .  جامعه پـيـروز شـده اسـت          
نتايج اين پيروزي برنده شدن سـيـريـزا          

نتيجه مهـمـتـر و      .  در انتخابات است  
شعـف انـگـيـز تـر آن ايـن اسـت کـه                     
شبحي را بر فـراز اروپـا بـه پـروز در                
آورده است و کل بورژوازي اين شـبـح          

 .را کمونيسم مينامد
کمونيسمي که از نظـر بـورژواهـا         

آنرا حتـي پـايـان      "  پايان"بود و " مرده" 
تاريخ نام نهادند، اکنون نه تنها زنده،       
بلکه آنقدر قدرتمند است کـه احـزاب          
ــس                 ــن جــنــبــش شــان ــه اي ــک ب ــزدي ن

 . قدرتگيريشان بيشتر شده است
پــيــروزي حــزب ســيــريــزا بــر                 
نــمــايــنــدگــان و احــزاب و ســيــاســت           
بورژوازي يونان تا هـمـيـن حـدي کـه              
اتفاق افتاده است، نتيجه چـپ بـودن          
آن و نزديکي و احترام ايـن حـزب بـه              

کمونيسمـي کـه     .  کمونيسم بوده است  
. خود را آلترناتيو بـورژوازي مـيـدانـد         

اين کمـونـيـسـم در يـونـان هـر چـنـد                    
زمخت و غـيـر شـفـاف هـم بـاشـد و                  
سيريزا هر درجه اي از نزديکي به اين        
کمونيسم را نمايندگـي کـرده بـاشـد،           
باز هم اهميت قضيه اين است که اين   
خود کمونيسم و جنبش کمونـيـسـتـي         

سـيـريـزا    .  است که معتبر شـده اسـت        
اگر انتخاب شده است به دلـيـل چـپ            
بودنش و چفت شـدنـش بـا آرزوهـاي             

کـمـونـيـسـم      .  مردم در اين دوره اسـت      
اجتماعي از ابتدا تا به امروز چـيـزي          
بجز جنبش اجتماعي نقد سرمـايـه و         
رهايي از سيستم سرمايه داري حاکـم    

سيريزا به هر درجه اي که . نبوده است
آرزوهاي مردم را نمايندگي کند و بـه      
اين افق نزديک باشد ميتواند حمايـت       

 . مردم را با خود داشته باشد
 ٢٠١٥  فوريه ٢ 
 

 ... شبحي برفراز اروپا        

 

  ديش هاي ساتااليت        يجمع آور   
 در شهرهاي کردستان      

 مردم در مهاباد با سرکوبگران درگير شدند              
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تــخــريــب پــي در پــي ديــوار حــيــاط            
آموزان   مدرسه، نگراني خانواده دانش   

ــت            ــه اس ــت ــي داش ــن     .را درپ ــدي  وال
آموزان در اعتراض به وضعيـت        دانش

نـامــنــاســب ســاخـتــمــان مــدرســه در          
هــاي درس حــاضــر و اعــالم             کــالس

کـردنــد تــا مشــکــل تـخــريــب ديــوار           
مدرسه رفع نشود و امـنـيـت جـانـي              
فرزندانشان تامين نگـردد از حضـور         

هـاي درس مـمـانـعـت             آنان در کالس  
 .آورند بعمل مي

 
 عمليات نظامي رژيم    

 ضد ماهواره   
ســنـنــدج نــيـروهــاي     :   بـهــمـن    ١٢ 

ها دستگاه ديش ماهواره      انتظامي ده 
ــان           ــاب ــوار    "  صــفــري " را در خــي ــل و ب

 .آوري کردند سنندج جمع" خسروآباد"
نيروهاي انتظامي اقـدام    :  بهمن٨ 

هـاي مـاهـواره در           آوري آنـتـن     به جمع 
 .شهر پاوه کردند " تپه کوله" محله
 
  

خطر نابودي و تغييرات   
  درياچه زريبار      اکولوژيکي   

رغم هشدارهـاي چـنـد سـال            علي
محيطي مبني بـر      اخير فعاالن زيست  

بحراني بـودن شـرايـط اکـولـوژيـکـي              
زريبار و اروميه اکنون زمـزمـه قـرار           

هـا در فـهـرسـت            گرفتن ايـن دريـاچـه      
موسـوم بـه مـونـتـرو عـلـنـاً شـنـيـده                    

نــام يــکــي از      "   مــونــتــرو   .شــود   مــي
شهرهاي کشـور سـوئـيـس اسـت کـه              

خطر نابودي "هاي که با  تمامي تاالب 
روبرو هستند "  و تغييرات اکولوژيکي 

 در   .گيرنـد   در ليست مونترو قرار مي    
هـا     دوم فـوريـه، روز جـهـانـي تـاالب             

هـاي دولـتـي و           مطالـبـي در رسـانـه        
هـا     هاي متعلق بـه انـجـمـن          سايت  وب

انتشار يافت که بر وضعيت بـحـرانـي          
هاي اروميه و زريـبـار تـأکـيـد             درياچه
 انجمن سبـز چـيـا در مـريـوان            .دارند
اي به قلم بيان نيکبين منـتـشـر           مقاله

بـيـنـي       نموده که در آن نگارنـده پـيـش       
کرده که تاالب زريـبـار هـم هـمـچـون              

هــا نــظــيــر شــور گــل،          ديــگــر تــاالب  
در …  شادگان، هامون و انـزلـي و            

قرار "  مونترو" هاي    ليست سياه تاالب  
 . خواهد گرفت

 
 مرگ دو کارگر کولبر   

و در   "  ربــنــي   بــه" در کــوهســتــان     
 بـر   "کاني خوا " نزديکي مکاني به نام     

اثر بـرودت هـوا در مـنـاطـق مـرزي                

هـاي     پيرانشهردو کارگر کولبر بـه نـام       
 سـالـه از       ٤٠ "  ابراهـيـم مـحـمـدزاده       " 

و "  جــاران   شــلــيــم " اهــالــي روســتــاي       
 سالـه از اهـالـي        ٢٧ " ابراهيم پايمرد" 

از توابع بخش الجـان  "  خرنج" روستاي  
پــيــرانشــهــر جــان خــود را از دســت             

   .دادەاند
 

 گذاري تلفات مين 
 ساله و ابراهـيـم   ٤٠ اقبال شريفي  

 ساله براثر انـفـجـار مـيـن در             ٢٥ تام  
 متروکه سپاه پاسـداران    اطراف پايگاه 

از تـوابـع     "  بـاغـان  " ساکن   روسـتـاي         
بخش سرشيو مريوان به شدت زخمي       

 .شدند
 

 محروميت تحصيلي سه دانشجو     
ــا مــردوخ روحــانــي ارشــد           پــوري
مهندسي مکانيک، احـمـد قـريشـي،          
ارشد مهندسي برق و رشـاد هـژبـري            
تـوســط ســازمـان سـنــجـش آمــوزش           
اوايل شهريـورمـاه امسـال از طـريـق             

شـود     بخش گزينش به آنان اعالم مـي      
که شما از لـحـاظ عـلـمـي پـذيـرفـتـه                  

ايد ولي اطالعات صالحيت تـان         شده
 .کند را تأييد نمي

 
مختار زارعي از سوي دادگاه    
انقالب شهرستان سنندج به اتهام   
 .اقدام عليه امنيت ملي احضار شد   

 احضار مختـار   نامه:    بهمن۱۳  
زارعي فعال مدني از اهالي سـنـنـدج         
به وي رسيده و از وي درخواست شـده        

ــا در روز            ــهــمــن    ۲۵ اســت ت مــاه     ب
جاري در دادگاه انقالب اين شهـر         سال

 اش حـاضـر         جهت رسيدگي به پرونده   
اي که به وي ابالغ شـده   در نامه .گردد

اقـدام عـلـيـه امـنـيـت            " است، اتـهـام      
 .براي وي عنوان شده است“ ملي

 
 کارگران

کارگران کارخانه پتروشيمي      
 مهاباد يک هفته است   

 دراعتصاب بسرمي برند   

ي    کـارگـران کـارخـانـه       :  بهمـن ١٢ 
پتروشيمي مهـابـاد در اعـتـراض بـه             
عــدم پــاســخــگــويــي مســئــوالن ايــن        
کــارخــانــه و عــدم پــرداخــت حــقــوق            

 .معوقه، دست بـه اعـتـصـاب زدنـد           

اعتصاب کارگران وارد هفتمـيـن روز        
ــن              .  شــده ــران اي ــارگ ــان و ک ــن ــارک ک

کارخانه، سه ماه است حقوق خـود را         
 .اند دريافت نکرده

 
نامه سرگشاده انجمن صنفي    

 هاي سقز و حومه     کارگران خبازي  
ــالم       ــا ســ ــه از            !  بــ ــال صــ خــ

هــايــي کــه در خصــوص            پــيــگــيــري 
دستمزد کارگران خباز در طـول سـال          

 توسط هيات مديره انجمن ۹۳  و ۹۲ 
صنفي کارگران خباز صورت گرفته و      

نتيجه بوده به شـرح زيـر           تا به حال بي   
 :باشد مي

ــال        ــار    ۶  طــي       ۱۳۹۲ در س  ب
مکاتبه با فرمانداري و اداره تـعـاون،        
کار و رفـاه اجـتـمـاعـي و اتـحـاديـه                   
کارفرمايان خباز و طومار جمعـي از       
کارگران در اعتراض بـه عـدم اجـراي           
مقررات قانون کار و همچنين چـهـار         
بار جلسه در محل فرمانداري و اداره        

اي    تعاون، کار و رفاه اجتماعي نتيجه  
 ۹۳ حاصل نگرديد و از ابتداي سـال          

 بار مکاتبه بـا فـرمـانـداري و            ۹ طي  
ــاز و                ــب ــان خ ــرمــاي ــارف ــه ک ــحــادي ات
استانداري استان کردسـتـان و سـايـر            

 بـار جـلـسـه در           ۸ ادارات مربوطه و     
محل فرمانداري و اداره تعاون و اداره 
اصناف و انجـمـن صـنـفـي کـارگـران              
خباز و دو مورد طومار دسته جمعي       
کارگران خباز در اعتـراض بـه عـمـل            
نــکــردن بــه مــقــررات قــانــون کــار و            
ــي کــار،              ــخــشــنــامــه شــوراي عــال ب
نمايندگان کارفرمـايـان بـه صـراحـت           

دارنـد کـه بـه هـيـچ وجـه                  اعالم مـي   
حاضر به افزايش دسـتـمـزد کـارگـران           
خباز و اجراي بخشنامه شوراي عالي 
کار نـبـوده و در طـول ايـن دو سـال                   
کارگران خباز کـمـاکـان بـا دسـتـمـزد              

  .ناچيز و بخور و نمير کارمي کنند
متاسفانه مسئولين محترم هيـچ    
توجهي به اين وضـعـيـت نـابسـامـان             
نداشته و کارگران عمال از هيچگـونـه        
حمايتي بـرخـوردار نـبـوده و ايـن در               

 بـه   حالي است که چنانچه کارگري بنا     
هر دليلي در محل کار حاضـر نشـود      
چندين مامور و بازرس براي مـقـصـر         

اي بـراي اخـراج          جلوه دادن و بـهـانـه         
کــارگــر در مــحــل حــاضــر شــده و                
مــوضــوع را بــه نــفــع کــارفــرمــايــان           

نمايند اما عمل نـکـردن         پيگيري مي 
بــه مــقــررات قــانــون کــار از جــانــب            
نمايندگـان کـارفـرمـايـان از ديـدگـاه              
مسئولين قصور يا مغايرتي با قانون   
کار نبوده چـون مشـکـالت مـوجـود             
کارگران خباز همچنان به قـوت خـود         

 .باقي است
 *** 

 

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

 بهمن  ١٤ صبح روز چهارشنبه    
 کارگران نورد و لولـه صـفـا بـا             ٩٣ 

تـجـمـع و آتـش زدن السـتـيـک در                  
مقابل کارخـانـه تـجـمـع کـردنـد و               
خواهان محـقـق شـدن وعـده هـاي             
ــرداخــت              ــر پ ــنــي ب ــرمــا مــب کــارف

 دستمزدهاي معوقه اشان شدند
در پي اين اعتراض ،کـارفـرمـا       

 ٢٥  بـهـمـن      ٢٠ تعهد کرده است تا  
درصد از يک ماه حقوق پرسـنـل را          
به حسابشان واريـز نـمـايـد کـه بـا                
 اعتراض شديد کارگران مواجه شد

ــراض اذان            ــران در اعــت ــارگ ک
نمودند که در طول اين مدت روزانه 

بـوده   يک وعده غـذا        قادر به تهيه    
اند و به کارفرما گـفـتـنـد کـه ايـن                
مبلغي که قرار است به حسـابشـان       
واريز شود پول نان مصرفي خانواده 

و آنان خـواهـان      هايشان هم نيست    
مبالغ معوقه اشـان     کليه   پرداخت  

 شدند
 ١٠٠ تـعـداد      در ضمن اکنون     

کاميون که مواد اوليـه بـه شـرکـت          
حـمـل نــمـوده اســت بـا امــتـنـا ي                 
کارفرما در پرداخت حق حمل اشان 

 در مقابل کارخانه تجمع نموده اند
کارگـران مـيـگـويـنـد مـعـلـوم              

نيست چطـور هـيـچ مسـئـولـي بـه               
مشکالت اين کارخـانـه رسـيـدگـي         
نميـکـنـد و کـارفـرمـا بـا داشـتـن                  
چندين کارخانه بزرگ و توان مالـي       
باال چطور منطقه ايي را به شـورش   

 و بلوا کشانده است
ــده              ــيـ ــاري رسـ ــبـ ــق اخـ ــبـ طـ

اتحاديه آزاد کارگران ، کارگـران   به  
نورد و لوـلـه صـفـا در پـي تـوافـق                  

 ١١ صورت گرفـتـه قـرار بـود روز              
بهمن ماه يکماه از دستمزد معوقـه    
کارگران لوله صفا به حسـاب شـان         
واريز شود اما از آنجا که کارفـرمـا       
به توافق صورت گرفته عمل نـکـرد     

 بهـمـن   ١٢ اين کارگران از ظهر روز   
بطور يکپارچه اي دست از کار   ماه

کشيدند و اعالم کردند در صـورت        
تداوم خلف وعده کارفرما همـچـون       
دور اعتراضات پيشين خود توام با 
آتش زدن الستيک دست به تـجـمـع          

 .در مقابل کارخـانـه خـواهـنـد زد           
همچنين کارفـرمـا بـه وعـده خـود             

 ماه حـق بـيـمـه         ٢٠ مبني بر واريز    
 .کارگران عمل نکرده است

 اتحاديه آزاد کارگران ايران 
 ١٣٩٣  بهمن ماه ١٤  

 

کارگران نورد و لوله صفا با آتش زدن            
 الستيک در مقابل شرکت        

 به اعتراض خود ادامه ميدهند            

 

 فعاالنه عليه گراني نان و                         
 ! ديگر مايجتاج زندگي  اعتراض کنيد                               
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مــردم بــي دفــاع ايــن مــنــاطــق آوره            
کوهها و دشتها شدند، تعداد زيـادي        
کشته شدند که تـا هـم اکـنـون هـيـچ                
آماري از تعداد کشته شدگان منتشر      
نشــده  و تـــعــدادي زيــادي هـــم،                   
بخصوص زنان توسط داعش بعنـوان      
اسيران جنگي ربوده شـدنـد و دهـهـا            
نفر از آنان در بازارهاي فروش زنان و         
سکس در مناطق تـحـت حـاکـمـيـت             
ننـگـيـن داعـش بـه حـراج گـذاشـتـه                  

پـيـدا کـردن ايـن گـور دسـتـه                .  شدند
جمعي لکه ننگين ديگري بر پيشاني      
داعــش ايــن گــروه ســيــاه کــثــيــف و             
اسالمي است که در قصـاوت و بـي             
رحــمــي هــيــچ حــد و مــرزي نــمــي                

 . شناسند
 

ديدار وزير امور خارجه اتريش         
 ! از اقليم کردستان 

روز اول ژانويه سباسـتـيـان کـورز         
وزير امور خارجه اتـريـش بـه هـمـراه              
رئيس کميته روابط پارلمـان اروپـا و          
تعدادي ديگر از امور خارجه اتـريـش        

در .  از اقليم کردستـان ديـدار کـردنـد          
اين ديدار وزير امور خارجه اتريش بـا   
نچيروان بارزاني ديدار و گفتگو کـرد        
و بار ديگر حمايـت اتـريـش را بـراي              
مقابله با داعش و کمـک بـه آوارگـان            

الزم به ذکر است    .  جنگ را عالم کرد   
در مــاهــهــاي اخــيــر دهــهــا نــفــر از             
نمايندگان، روسا و وزراي کشـورهـاي    
اروپائي از اقليم کردستان ديدار کـرده   
اند و هر کدام به شيوه هاي مخـتـلـف           
ــراي کــمــک و                 ــعــهــدات خــود را ب ت
همکاري در جنگ با داعش و کـمـک          
به آوارگان اين جنگ را اعـالم کـرده            
اند، اما چيزي که هـيـچـگـاه آمـار و              
ارقامي از آن پخش نمي شود، نسبت   
کمک و هـمـيـاري ايـن کشـورهـا بـه                  
آوارگان و به خـود اقـلـيـم کـردسـتـان                
است که احزاب حاکم براي جلوگـيـري      
از دزديها و چـپـاول خـود اصـوال در              
فــکــر کــوچــکــتــريــن اطــالع رســانــي         

نيستند و اين در حالي است که هنوز   
هم دهـهـا هـزار نـفـر از مـردم آواره                   
جنگ با داعش در اقليم کردستان بـا        
کمترين امکانات زندگـي فـالکـتـبـار         

 . خود را به سر مي برند
 

 داخلي   اختالفات 
 ! اتحاديه ميهني ادامه دارد 

بنا به گزارشي از سايت کردستان 
ــخ              ــاري ــه ت ــت ب ــوس ــه،     ۳۰ پ ــوي  ژان

مالبختيار از اعضاي دفتر سـيـاسـي        
اتحاديه ميهـنـي بـعـد از جـواب رد               
گرفتن از کوسرت رسول علي در بـاره        
ــل                  ــراي حـ ــرک بـ ــتـ ــه مشـ ــسـ ــلـ جـ
اختالفاتشان، سرگرم پـروژه اي بـراي         
کــنــار گــذاشــتــن اعضــاي نــاراضــي         

ايـن گـزارش     .  اتحاديه ميهنـي اسـت     
مي افزايد که مالبخـتـيـار در صـدد            
برگزاري جـلـسـه  رهـبـري اتـحـاديـه                 
ميهني است و قرار اسـت هـر کسـي            
هم در آن شرکت نکند، آنها را بعنوان   
اعضاي غير قانوني رهبـري قـلـمـداد        

هـمـچـنـيـن ايـن گـزارش مـي               .  کنند
افزايد که اينهـا مـخـفـيـانـه از هـمـه                 
تشکيالتهاي محليشان خواستـه انـد       
که بدون اجازه آنها براي هـيـچـيـک از            
اعضاي رهبري اتحاديه ميهـنـي کـه          
بيشتر منظور جناح مخالف، يـعـنـي        
کسرت رسول عـلـي و بـرهـم صـالـح                

از .  است جلسـه اي بـرگـزار نـکـنـنـد              
طرف ديگر با وجود جنگ و بـحـران           
مالي که دامنگير اقـلـيـم کـردسـتـان            
شده در هـفـتـه هـاي گـذشـتـه جـنـاح                 
مالبختيار و هيرو ابراهيم هـمـچـنـان         
مشــغــول تــقــســيــم رشــوه و پــخــش            
اتومبيل به کادرهاي طرفـدار جـنـاح         

بـورژوازي کـورد و از         .  خود بوده انـد   
جمله اتحاديه ميهني که بيش از دو         
دهه از حاکميتشان براقليم کردسـتـان     
مي گذرد، جز جنگ، بيکاري، دزدي 
و چپاول چيزي بـراي تـوده کـارگـر و                
زحمتکش به ارمغان نـيـاورده انـد و            
اختالفات دروني اينها هم تنها بر سر 

سهم بري بيشتر از ثروتهاي باده آؤرده 
از هستي و مردم و  دسترنج اکثريـت          
کارکن آن جامعه است که خود از آن          

 . محرومند
 

تعدادي از فرماندهان نيروي    
 ! پيشمرگه محاکمه مي شوند   

به گزارشي از سـايـت روداو روز           
يکشنبه اول ژانويـه آري هـرسـيـن از             
اعضاي هئيت فـعـالـيـتـهـاي نـيـروي             
پيشمرگ در پارلمان اقليم کـردسـتـان        

تعدادي از فرماندهـان    "  اعالم کرد که  
نيروي پيشمرگ که متهم به شکسـت        
در مقابل داعش هستـنـد دادگـاهـي          

از طـرف ديـگـر يـکـي          ".  خواهند شد 
ديگر از فرماندهان نـيـروي نـظـامـي            
حکومت اقـلـيـم، فـريـدون جـوانـروئ             
گفته که بـعـد از خـاتـمـه جـنـگ بـا                    
داعــش تــعــدادي از فــرمــانــدهــان و           
بخصـوص آنـهـايـي کـه در شـنـگـال                 
مقاومت نکردند محاکمـه خـواهـنـد          

الزم به ذکر است که در ابتـدائـي     .  شد
حمله داعش بـه عـراق، در مـنـطـقـه               
شــنــگــال هــمــه نــيــروهــاي نــظــامــي          
حکومت اقليم کردستان بـدون هـيـچ          
مقاومتي شنگال و منطقه وسـيـعـي         
را تسليم نـيـروهـاي جـنـايـت پـيـشـه                 
داعش کردند که در آن دهها هزار نفر       
از مردم ايزدي آن مناطق آواره شـدنـد     
و قصاوت و بـي رحـمـي داعـش در                
مقابل مردم بي دفـاع ايـن مـنـطـقـه               
جهانيان را با شوک و حکومت اقلـيـم         
کردستان و بويژه مسعود بـارزانـي و          
نيروهاي وفادار به او کـه فـرار را بـر               
قرار ترجيح داده بودند را با رسـوائـي         
بزرگي روبرو کرد که تا امروز هم ايـن        
رسوائي ادامه دارد و فشار مردم کـه         
باالخره چـي شـد و چـرا مـقـاومـتـي                 
انجام نگرفت، باعث اين مسلـه شـده       
که اينهـا هـر از چـنـد گـاهـي دم از                    
برخورد، بازداشت و محاکمه تعدادي     
مي زنند که در حقيقت بيشـتـر بـراي          
سرپوش گـذاشـتـن بـر سـيـاسـتـهـاي                 
مماشات جونانـه خـودشـان بـا گـروه             
جنايت پيشه داعش است تا هر چـيـز        

 . ديگر
  

هفته آينده نيچيروان بارزاني     
 ! از بغداد ديدن خواهد کرد     

بر اساس گزارشهاي منتشر شـده      
قرار اسـت هـفـتـه آيـنـده نـيـچـيـروان                  
بارزاني نخست وزير اقليم کـردسـتـان        
هـمـراه بـا هـئـيــتـي بـراي پـيـگـيــري                   
توافقات اقليم و حـکـومـت مـرکـزي             

ايـن گـزارش مـي        .  راهي بغداد شـود   
افزايد که با وجـود تـوافـق عـمـومـي               
حكومت اقليم با حکومت مرکزي بر      

سر چگونگي فروش نـفـت و در آمـد             
حکومت اقليم، اما هنوز بسياري از       
جنبه هاي اين توافق عمـلـي نشـده و           
بــيـــم آن مــي رود کـــه بـــاز هـــم                     

 . اختالفاتشان باال بگيرد
 

  نفر ۱۵ دستگيري 
 !  از نيروهاي داعش  

ــه     ۲۹  شــب       ۹ ســاعــت      ــوي  ژان
نيروهاي گروه جنايت پيشه اسـالمـي       
داعش در محور گويـر و زوومـار بـا           

حمله به نيـروهـاي اقـلـيـم کـردسـتـان               
. جنگي را با آنان شـروع مـي کـنـنـد             

يکي از نيروهاي نظـامـي اقـلـيـم کـه              
نخواسته نامش فاش شود، گفتـه در         
ــا              ــيــروهــاي داعــش ب ايــن جــنــگ ن
شکست کامل مواجه مـي شـونـد و            

 نفر از نيروهاي آنان توسط    ۱۵ تعداد  
نيروهاي پيشمـرگـه اقـلـيـم کـرسـتـان              

 . دستگير مي شوند
 

 *** 

 

  ... اخبار هفتگي از رويدادهاي            ١ از صفحه 
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گــفــتــه مــيــشــود بــيــشــتــريــن و          
بزرگتريـن فسـادهـاي قـرن در دوران             

دوران .  احمدي نژاد اتفاق افتاده است    
احمدي نژاد يعـنـي دوران پـر قـدرت             
ترين حمايتهاي ولي فقيه از احـمـدي         

نــظــرات آقــاي   " نــژاد، يــعــنــي دوران        
رئيس جمهور به نظرات بنـده نـزديـک         

 ".؟!تر است
اسحاق جهانگيري، مـعـاون اول      " 

در دوره   : " گـويـد     حسن روحـانـي مـي      
بيشتـريـن شـعـار در تـاريـخ             "  گذشته

کشور براي مبارزه با فساد داده شـد         
ها و بـزرگـتـريـن           بيشترين فساد " اما  

در ايـن دوره اتـفـاق          "  فسادهاي قـرن   
 ".افتاد

جهانگيري معـاون اول روحـانـي         
است و رحيمي مـعـاون اول احـمـدي             

هر دو دولت نيز نورچشـمـي   .  نژاد بود 
بـا ايـن حـال        .  هاي ولي فقيه بوده اند    

نبايد پيدا کردن پـرتـقـال فـروش کـار             
البد .  چندان سخت و پيچيده اي باشد  

اگر زبانم الل عمر ايـن حـکـومـت بـا              
چنين کارنامه اي تا دو سـال ديـگـر              
بدرازا بکـشـد و قـرار بـاشـد رئـيـس                 
جمهور و دولـت جـديـد ديـگـري بـر                 
سرکار آيد، جهانگيري و روحاني هـم        
پرونده اي قطورتر از نورچشمـي هـاي       
قبلي ولي فقـيـه زيـر بـغـل خـواهـنـد                 
داشت و اين دور تسلسل که داسـتـان       
ظهور حکومت اسالمي تا به امـروز        
است، در گـردونـه بـازيـگـران دزدي،             
فساد، غارت، و دولـت انـدر دولـت              

 . همچنان ادامه خواهد داشت
ها و بـزرگـتـريـن           بيشترين فساد " 

ــرن     ــظــام        "  فســادهــاي ق ــخ ن ــاري در ت
ــات                 ــبـ ــه اثـ ــازي بـ ــيـ ــي نـ ــالمـ اسـ

کافيست به ميلـيـونـهـا کـودک          . ندارد
کار و خيابان، به ميليونها معـتـاد و          
تن فروش، به عدم گنـجـايـش جـا در             

زندانها، به زندگي زير خط گرسنگـي       
و به نابودي محيط زيسـت نـگـاهـي            
بياندازيد تا عمق بزرگتـريـن فـاجـعـه           
انساني قرن در ايـران تـحـت تسـلـط               

 .کانگسترهاي اسالمي را دريابيد
ــامـــات          ــقـ ــاي مـ افشـــاگـــري هـ
حکومتي از همديگر و گـاز گـرفـتـن           
اسبها در سربااليي که اکنون بـه نـرم           
مــتــعــارفــي در کــارکــرد کــل نــظــام           
اسالمي تبديل شده اسـت، بـه يـمـن             
اعتراضات هـر روزه، نـارضـايـتـي و             
تنفرعميق مردم از حاکمان اسـالمـي       

 .ممکن شده است
پاسخ ما مردم بـه بـيـشـتـريـن و              

نـيـازمـنـد       بزرگترين فسادهـاي قـرن،     
بيشترين و بـزرگـتـريـن اعـتـراضـات،           
اعتصابات گسترده سراسري، متحـد     
و اجتماعـي قـرن بـه وضـع مـوجـود                

 . راه ديگري نيست. است
 

 برگرفته از ژورنال روزانه 
   ٢٠١٥  ژانويه ٤ 

 
 نيروي عظيم مردم       

 و حزب سياسي       
پاسخ به رياضت       

 اقتصادي است     

بعد از گذشت بيش از دو دهـه،           
مردم آثار و عواقب سياستهاي نـظـم         
خونين جهاني را در تـمـامـي ابـعـاد              

نـيـروي   .  زندگي خود تـجـربـه کـردنـد          
کارکن جامعه و مـردم دارنـد تـاوان             

بــحــران، بــن بســت و شــکــســت                   
سياستهاي دول سرمايه داري را پـس        

انسانيت، مدنيـت، شـغـل،      .  ميدهند
رفاه و زندگي نود و نـه درصـد مـردم             

. روز بروز در حال وخيم تر شدن اسـت        
اين اوضاع بيش از اين قابل تـحـمـل           

 .نيست و بايد کاري کرد
مردم يونان بعد از چـنـديـن دور            
کشاکش، زدوخورد و سـنـگـر بـنـدي            
هاي خياباني در تقابـل بـا سـيـاسـت            
ريــاضــت کشــي اقــتــصــادي دولــت،         
باالخره توانستند حزب چـپ خـود را          

بـا پـيـروزي حـزب چـپ            .  بزرگ کنند 
سريزا بارقه امـيـدي نـه تـنـهـا بـراي                 
مردم يونان و کارگران بـلـکـه اکـنـون             
هموار کننده راه براي مـردم و ديـگـر            
احــزاب چــپ هــم جــنــس خــود در                

. کشورهاي اروپايي نـيـز شـده اسـت           
ها هزار نفـره مـردم       حضور گسترده ده  

در مادريد پايتخت اسپـانـيـا در روز           
راهپيمـايـي   "  ژانويه و  بنام ٣٠ جمعه  
، کـه بـه دعـوت حـزب چـپ                " تغييـر 

پــودمــوس بــرگــزار شــد ايســتــادگــي        
ديگري در مقابل رياضت اقتـصـادي        

 . است
تحرک اخـيـر مـردم و تـالش دو               
حزب سريزا و پودموس در يـونـان و            
اسپانيا عليرغم مـوفـقـيـت يـا عـدم              
مــوفــقــيــت آنــان در آيــنــده بــعــنــوان           
آلترناتيويي در پاسخ به وضع موجود      
در ايـن دو کشـور، گـويـاي تـوقـع و                  
انتـظـارات مـردم در اروپـا و ديـگـر                 
کشورهاي مـخـتـلـف بـراي بـرقـراري             
عدالت اجتماعي، رفاه، امنيت و يک      

بايد ديد که بعد . زندگي انساني است
از شروع کار سريزا و سپـس پـيـروزي           
پودموس در اسـپـانـيـا، آيـا ايـن دو                
حزب افق و سياستشـان نـمـايـنـدگـي            
کردن خواست و مطالبات اجتمـاعـي       
و طبقاتي مردم و کـارگـران خـواهـد             
بود يا اينکه با اندک تعديـالتـي آنـان           
نيز در دايره سياستهاي دولتهاي قبل      

 . از خود قدم خواهند گذاشت
در ايران تحت حاکـمـيـت داعـش        

 سـال اسـت ريـاضـت           ٣٦ اسالمـي،    
ــا زنــدان، اعــدام و                اقــتــصــادي را ب
سرکـوب بـه هشـتـاد مـيـلـيـون نـفـر                   

جنتي نماينده ولـي     .  تحميل کرده اند  
فقيه در نماز جمعه تهران گفته اسـت          

در ".  بايد روزي يک وعده غذا بخويد   " 
و انتخابات آزاد  "  دمکراسي" ايران از   

اعتراض به حقـوقـهـاي     .  خبري نيست 
چندين ماه پرداخت نشده و اعـتـراض     

به فالکـت و ريـاضـت اقـتـصـادي و                 
خواست افزايش دستمزدها معـنـايـي       
بجز اعـتـراض بـه غـارت، چـپـاول و                
دزديهاي ميلياردي از سوي حاکـمـان       

 .اسالمي ندارد
بــا نــيــروي عــظــيــم مــردم و بــا             
پيشينه سنت دار و تحزب يافته چـپ        
و کمونيسم در ايران ميتوان و بايد به        

 سـالـه، بـه        ٣٦ ريـاضـت اقـتـصـادي          
خزعبالت يک وعده غذا و بـه غـارت        
و دزديهاي ميليـاردي در ايـران نـيـز             

 . پايان داد
 

 برگرفته از ژورنال روزانه
  ٢٠١٥  فوريه ١  

 
 

 مفهوم واقعي      
 آزادي کوباني    

 
شايد درنگاه اول اين مسـئلـه بـه         
اذهان متبادر شود که شهر کوچـکـي        
که شبيه به يـک ويـرانـه بـعـد از يـک                  
زلزله هفت دهم ريشتري شده است بـا    
آن چه ميشود کرد؟ و دهها سـوال از           

تصـرف مـجـدد کـوبـانـي           .  اين قبيـل  
فقط گرفتن يک شهر کـوچـک در يـک            

آزاد شدن کوبـانـي     .  نبرد نظامي نبود  
صرفا يک زورآزمايـي و يـک تـقـابـل              

هر چنـد گـرفـتـن       .  صرفا نظامي نبود 
تپه کوچکي در يک تقابل نظامي مي 
تواند شرنوشت جنگ را تعيين کـنـد         
و فاکتورهاي بنيـادي تـري را بـنـفـع              

امـا  .  جبهه پيروز به نتيـجـه بـرسـانـد          
گرفتن همين شهر کوچک و تـحـويـل            
گرفتن يک ويرانه در جبهه پيروز مـي       
تواند همان فاکـتـورهـاي بـنـيـادي را             

 .متحقق کند
تصرف کـوبـانـي يـعـنـي بـخـاک               
ماليدن پوزه تروريسم و اسالم در هـر         

 .شکل و شمايلي

 يعني آزاد شدن شهري کـه قـرار          
بود بعد از تصرف آن از سوي داعـش          
در آن بردگي زنـان و فـروش آنـان از                
ســوي پــيــام آوران اســالم بــنــمــايــش          
گــذاشــتــه شــود امــا نــگــذاشــت ايــن          

 .بربريت اتفاق بيافتد
 آزادي کوبانـي يـعـنـي دفـاع از              

ــي               ــانـ ــت انسـ ــرامـ ــت و کـ ــرمـ  . حـ
آزادي کوباني يعني خلق کردن امـيـد        

 . و جســارت در ايــفــاي نــقــش زنــان            
آزادي کوباني يعني ضربه اي سنگين 
به جنبش اسالم سيـاسـي در قـامـت            

 . وحشــــي تــــريــــن پــــديــــده قــــرن            
آزادي کوباني يعني تغيير مـعـادالت    

 . در منطقه بـنـفـع جـبـهـه انسـانـيـت                
آزادي کوباني يعني جرئت و جسارت      
مــردم آزاديــخــواه در بــرابــر ارتــجــاع          

 .اسالمي
 آزادي کــوبــانــي يــعــنــي تــاثــيــر        
گذاري بر روحيـه جسـارت و بـرابـري             

 .طلبي زنان در منطقه 
 آزادي کوباني يـعـنـي رفـتـن بـه             
استقبال تـقـويـت بـنـدهـاي مـتـرقـي                

 .کانتون جزيره
 آزادي کوباني يعني شـرمسـاري      
براي دولتهايي که داعـش را تـولـيـد             

 .کرده و زير بغلش را گرفته بودند
 آزادي کوبانـي يـعـنـي دفـاع از              
آزاديخواهي، يعني دفاع از سـرپـنـاه          

 .براي کودگان و سالخوردگان
  

به اميد اينکه از درون شرايط جـديـد         
و براي تقويت و تضـمـيـن آيـنـده اي                
بهتر براي مردم کـوبـانـي و مـنـاطـق              
اطـراف، و بـراي جـلـو گــيـري از بــه                  
معامله و بده و بستان گذاشتـه شـدن          
اين دستاوردها، جرياناتي راديکال و     
چپ، سکوالر و سـوسـيـالـيـسـت بـه               

 .ميدان بيايند
 در فيسبوک

  ٢٠١٥  ژانويه ٢٩ 
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