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 ٦  صفحه 

 هئيتي بلندپايه از  
حزب دمکرات و اتحاديه    

 ! ميهني به قنديل مي روند 
بر اساس گـزارشـهـاي مـنـتـشـر            

 مه هـئـيـتـي       ۲۶ شده قرار است روز     
بــلــنــد پــايــه از حــزب دمــکــرات و            

 زندانيان سياسي
سوم خردادماه، فخرالدين فـرجـي      
زندانـي سـيـاسـي اهـل مـريـوان، در                
بيمارستان تامين اجتماعي سـنـنـدج        
به دليل بيمـاري ديسـک کـمـر مـورد              

پزشـک  . عمل جراحي قرار گرفته است 
معالج اين زنداني سياسي اين عـمـل       

آمـيـز تـوصـيـف           جراحي را موفقيت     
کرده و وضعيت عمومي فـخـرالـديـن           

 .فرجي را مناسب اعالم کـرده اسـت       

فخرالدين فرجي که در زنـدان طـبـس           
شــود، اواخــر هــفــتــه        نــگــهــداري مــي  

گذشته با موافقـت مسـئـوالن زنـدان           
طبس و به منظور معالجـه پـزشـکـي         

ــه مــدت        ــه مــرخصــي           ١٥ ب  روز ب
استعالجي آمد و از روز شـنـبـه دوم              

 در بيمارستان تـامـيـن        ٩٤ خردادماه  
 .اجتماعي سنندج بستري شـده اسـت      

 سـال زنـدان و       ٣٠ فخرالدين فرجي به  
محـکـوم شـده       تبعيد به زندان طبس، 

 . است
 

 تحرک نظامي 
 جمهوري اسالمي

از چند هفته گـذشـتـه نـيـروهـاي              
سپـاه پـاسـداران در مـنـاطـق مـرزي                 
کردستان به حالت آماده باش درآمـده       

و نيروهاي بومي سپاه در اشنويـه       .اند
و اروميه را نيز به حالت آمـاده بـاش            

ســپــاه پــاســداران در       .درآورده اســت  
اشنويه، نـيـروهـاي بـومـي را جـهـت               
مقابله با هرگونه حرکت نـظـامـي در           
داخل شهرها و روستاهاي کـردسـتـان        
سازماندهي و با مهمات جـنـگـي بـه        
مـنــاطــق مــرزي اشــنـويــه بــا اقــلــيــم            

نـيـروهـاي     .کردستان اعزام کرده است 
حکومت اسالمـي ايـران هـمـچـنـيـن             
ــوگــيــري از رفــت و آمــد                  ــراي جــل ب
نيروهاي احزاب اپوزسيون در چنـديـن      

 ٦  صفحه 

 ٥  صفحه 

طــبــق اخــبــار مــنــتــشــر شــده           
ک طي يک تعرض از   . ک. نيروهاي پ 

پيش برنامه ريزي شـده بـه پـايـگـاه              
حزب دمکرات کردستان ايران حمله      
کرده و تـا کـنـون دو نـفـر از افـراد                    

مسلح حزب دمـکـرات را بـه قـتـل              
اعـــــالم  هـــــدف.  رســــانـــــده انـــــد      

ک از اين حمله ممـانـعـت        . ک. پ شده
از مسـتــقـر شـدن نــيـروهــاي حــزب             
دمکرات کردستان ايران در منطـقـه       

در مــرز کــردســتــان      "  کــيلــه شــيــن   " 
 .اشنويه بوده است -عراق
از روز پنجشنبه گذشته تا روز        

 خــرداد نــيــروهــاي حــزب       ۲ شــنــبــه   

 ! را محکوم ميکنيم  ک به حزب دمکرات.ک. حمله نظامي پ

 کارگران جهاد کشاورزي    نفر از  
ماه است کـه  ٤٠ در کرمانشاه مدت    

. فاقد حقوق و مزاياي خود هسـتـنـد      
با طرح هدفمندي يارانه ها کارگـران       

کــارگــران جــهــاد   .  بـيــکــار شــده انــد     
ــق                ــق ــح ــراي ت ــا ب ــاره کشــاورزي ب
مطالباتشان دست بـه اعـتـرض زده         

اند و با ارسال نامه به نهادهاي دزد        
دولت يـازدهـم خـواسـتـار پـرداخـت              

 . چهل ماه حقوق هاي خود شده اند
دولــت و جــهــاد کشــاورزي بــا           
جوابهاي مزورانه تاکنون از پرداخت     
حقوق دويست نفر از کارگران سربـاز       

  دزدي از جيب خالي کارگران

 

 

 

 

 

 

 نسان نودينيان 

 ٢  صفحه 

حمله نظامي پ ک ک به حـدکـا        
 مه از دو منظر  ٢٤ در روز يکشنبه    

. قابل بررسي و محکوم کردن اسـت     
يــکــم ايــنــکــه چــنــيــن تــحــرکــاتــي           
مستقيما تاثيرات مخربي در ايجاد 
فضاي ميليتاريستي و بـه حـاشـيـه          
راندن مبارزات و اعتراضات مـردم       
ميگذارد، منطقه را نـا امـن و در             

صورت تداوم چنين تنشـهـايـي، بـه           
جان و مال مردم ساکن در مـنـطـقـه           

دوم اينکه  .  آسيبهاي جدي ميرساند  
حمله نظامي از سـوي هـر حـزب و             
جرياني نسبت به حزب ديگر، نقض      
آزادي فعاليت احزاب خواهد بود که   
بايـد بـطـور جـدي و قـاطـعـانـه در                   

  در رابطه با حمله نظامي پ ک ک به حدکا
 

 

 

 

 

 

 

 عبدل گلپريان 

 

 ٤  صفحه 

 

 ٤  صفحه 

 خـرداد    ٢ روز يکشـنـبـه       : ايسکرا
کـيلـه   " نيروهاي پ ک ک مسـتـقـر در           

در مرز کردستان عراق و شـهـر       "  شين
اشنويه طي حـملـه اي بـه نـيـروهـاي                
حزب دمکرات کردستان ايران يک نفر  
از افراد اين حزب کشته و چـنـد نـفـر            

در حال حـاظـر بـنـا بـه            .  زخمي شدند 
خبرهاي منتشر شده اين دو نـيـرو در          

ابـتـدا از     .  مقابل هم سنگر گرفته انـد     
چگونگي اين واقعه و داليل بروز ايـن       

درگيري براي خوانندگان ما تـوضـيـح        
 .دهيد
 

قـبـال ايـنـرا         : محمد آسنگـران  
تاکيد کنم که هر نوع درگيري نظامي       
در منطقه به ضرر مردم و مـبـارزات        

امـا  .  حق طلبانه آنها تـمـام مـيـشـود          
دليل اين درگيري از نـظـر دو طـرف              
درگير متـفـاوت تـوضـيـح داده شـده              

با ايـن حـال روشـن اسـت کـه                .  است
ک صريح اعالم کرده اسـت کـه          . ک. پ

استقرار و فعاليت نـيـروهـاي احـزاب           
ديگر در دامـنـه قـنـديـل و مـنـطـقـه                  
مرزي کردستان عـراق بـا کـردسـتـان             

اين در حـالـي   .  ايران را تحمل نميکند 
است که اين منطقه بخـشـي از خـاک            

. عــراق و هــم مــرز بــا ايــران اســت               

 در مورد درگيري پ ک ک با حدکا 
 گفتگوي ايسکرا با محمد آسنگران          

 ٢  صفحه 

 ٣  صفحه 

 محمد آسنگران    /     بايد از آزادي فعاليت احزاب دفاع کرد               

 در محکوميت قلدرمنشي پ ک ک، 
 عبدل گلپريان/  در دفاع از آزادي فعاليت احزاب سياسي   
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 ١ از صفحه 
 ١ از صفحه 

ک يــک حـزب اپــوزيسـيــون در           . ک. پ
ترکيه است و قاعدتا و طبق سنـت و          
روال معمول نبايـد در ايـن مـنـطـقـه               

 . دخالتي ميکرد
ــه پ               ــع ــن واق ــا در اي ک . ک. ام

ــبــش                ــده جــن ــدر خــوان خــودش را پ
ناسيونالستي کرد و بقيه احزاب فعال 
در کردستان را رقيب خودش ميدانـد       
و تا جايي که تـوانسـتـه اسـت مـانـع               
فعاليت مسلحانه ديگر احـزاب بـوده        

ايــن اولــيــن بــار نــيــســت کــه           .  اســت
ک دست بـه چـنـيـن جـنـايـتـي                . ک. پ

 به افـراد    ١٩٨٨ قبال در سال  .  ميزند
اتـحـاد   "مسلح جريان ديگري به اسـم        

 نـفـر از     ٩  حمله کرد و     "انقالبيون کرد 
آنجا هم بـهـانـه    .  آنها را به قتل رساند    

اين بود کـه فـعـالـيـت ايـن             .  ک.ک. پ
جريان در مـرز ايـران و عـراق بـدون                

 . ک ممکن نيست.ک.اجازه پ
اين سياست قـلـدر مـنـشـانـه در             

و جريانات نزديـک بـه     . ک.ک.ميان پ 
او و يا شاخه هاي نزديک به او سابقـه           

چنيـن اقـدامـاتـي       .  طوالني تري دارد  
مختص و محدود به جنگ بـا حـزب        

در .  دمــکــرات و بــه امــروز نــيــســت         
ک . ک. کردستان ترکيه و سوريه هم پ      

همين سياست را پيروي کرده و هـيـچ         
حزب و جريان ديـگـري حـق داشـتـن              

يـکـي از     .  نيروي مسلح خود را ندارد    
. د. ي. اختالفات احزاب ديـگـر بـا پ         

در کردستان سوريه همـيـن اسـت کـه            
اجازه نميدهد احـزاب رقـيـب نـيـروي            

در .  مسلح خودشان را داشته بـاشـنـد       
کردستان ترکيه از اوايل دهه هشـتـاد        
ميالدي تا کنون بارها اتفـاق افـتـاده          

ک حتي به افـراد جـدا         . ک. است که پ  
شده از خودش هم رحم نکرده و آنـهـا           
را غير مستقيم و يـا رسـمـا از بـيـن                

 . برده است
در اين مورد مشخص الزم است      
تاکيد کـنـم کـه احـزاب اپـوزيسـيـون               
مسلح جمهـوري اسـالمـي از جـملـه             
حزب دمـکـرات کـردسـتـان ايـران و               
کومه له از اوايل دهـه نـود مـيـالدي            
نــاچــار شــدنــد کــه در عــمــق خــاک               
کردستـان عـراق مسـتـقـر بشـونـد و                
عمليات نـظـامـي عـلـيـه جـمـهـوري                

 . اسالمي انجام ندهند
اما با تحوالتي کـه در مـنـطـقـه             
آغــاز شــده اســت حــزب دمــکــرات            
تصــمــيــم گــرفــتــه اســت در قــدم اول            
بخشي از نيروي مسـلـح خـود را بـه               
دامنه قنديل اعزام کـنـد تـا بـتـوانـد               
فعاليت مسلحانـه عـلـيـه جـمـهـوري             

هـمـيـن    .  اسالمي را از سـر بـگـيـرد            
ک را نگران کرده زيرا از  . ک. مسئله پ 

يک طرف آنرا به ضرر يکه تازي خـود         
در اين منطـقـه مـيـدانـد و از طـرف                
ديگر بده بستـان خـود بـا جـمـهـوري               

به همين . اسالمي را در خطر ميبيند
داليــل ايــن اقــدام حــزب دمــکــرات           

ک غير  . ک. کردستان ايران از منظر پ    
 . قابل تحمل اعالم شده است

ک . ک. مهمترين موضوع براي پ    
اين است که مناسباتش با جمـهـوري        
اسالمي و توافقاتي رسـمـي و غـيـر              
رسمي که در مرزهاي کردستان ايـران     
و کردستان عراق با هـم دارنـد دچـار            

زيرا ايـن تـوافـقـات        .  مشکل ميشود 
بود که توانست پـايـه تـوافـق اسـد و               

ک و حــزب هــمــپــيــمــانــش در          . ک. پ
 . کردستان سوريه را بسازد

همين يک فاکـتـور آخـري کـافـي            
ک بـا    . ک. است کـه هـمـکـاريـهـاي پ           

جمهوري اسالمي از اهـمـيـتـش کـم             
ک و .ک.بشود و سياست بده بستان پ

جمهوري اسالمي در مرزهاي ايران و     
در کردستـان سـوريـه  کـم رنـگ تـر                  

 . گردد
 

اطــالعــيــه کــمــيــتــه      : ايســکــرا
ــه                ــع ــن واق ــان در مــورد اي کــردســت
تاکيدش بر آزادي فـعـالـيـت احـزاب             

ک را بـه دلـيـل        . ک.سياسي است و پ 
نــقــض ايــن حــق و حــملــه بــه حــزب              
دمکرات کـردسـتـان ايـران مـحـکـوم             

بـحــث آزادي فـعــالــيــت       .  کـرده اســت   
ک . ک. احزاب و محدوديتهايي کـه پ      

امروز ميخواهد به حـزب دمـکـرات          
تحميل کند چه جايگاه و سـابـقـه اي            
 دارد که شما آنرا با اهميت ميدانيد؟  

 
بـبـيـنـيـد        : محمد آسـنـگـران    

مــوضــوع آزادي فــعــالــيــت احــزاب           
. سـيـاسـي اوال يـک پـرنسـيـب اسـت                

آزادي سياسي بدون آزادي فـعـالـيـت           
دوما همـه  .  احزاب بي معني ميشود 

احزاب ناسيونـالـيـسـت کـرد مـانـنـد              
دولتهاي ديکتاتور و ناقض آزادي در       
دوره هاي مـخـتـلـف ايـن حـق آزادي               
فعاليت احزاب را هر جا توانسته انـد         

خـارج از مـاهـيـت         .  نقض کـرده انـد      
سياسي احزاب، آزادي فعاليت هـمـه         
احزاب سياسي اگر بـه يـک قـاعـده و            
مورد پذيرش عموم قرار گيرد اولـيـن       
خاصيتـش ايـن اسـت کـه جـنـگ و                 
خونريزي و تـوطـئـه هـاي دولـتـهـا و                
ــي                ــث ــض آزادي را خــن ــاق احــزاب ن

بايد آنها را ناچار به رعـايـت   . ميکند
حقوقي کرد که به نفع مردم و جامعـه    

 . است
ــت بشــود               ــن حــق رعــاي اگــر اي
جريانات رقـيـب و مـخـالـف نـاچـار                
ميشوند براي حـل و فصـل مسـايـل            
مورد اختالف به جاي دست بردن بـه          
ــتــگــو و مــذاکــره را                 ــحــه، گــف اســل

در شرايط آزدي فـعـالـيـت         .  برگزينند
احزاب مردم راحـتـر تـر مـيـتـوانـنـد                
سياست مورد نظـرشـان را انـتـخـاب            

 . بکنند
اما در مورد سابقه نـقـض آزادي        
فعاليت احزاب سياسي در کردسـتـان       

ايـنـجـا    .  بحث مفصلي ميـتـوان کـرد       
فقط به نمونه هايي اکتفا ميکنم کـه         
ــبـــش              ــنـ ــزاب جـ ــم احـ ــدهـ ــان بـ نشـ
ناسيونالـيـسـتـي کـرد بـدون اسـتـثـا                 

هـم عـلـيـه       .  ناقض اين حق بـوده انـد        
کــمــونــيــســتــهــا هــم عــلــيــه احــزاب           
ناسيـونـالـيـسـت رقـيـبـشـان هـر جـا                  
توانسته اند دست به اسـلـحـه بـرده و              
تالش کرده اند رقيب خود را بـه زور            

 . نيروي مسلح از ميدان بدر کنند
بــراي مــثــال دوره اي کــه مــال              
مصطفي بـارزانـي بـر مـنـاطـقـي از                
کردستان عراق تسلط داشت و با شاه       
ايـران و سـاواک هـمـکــاري مــيـکــرد              
همين حزب دمکرات کردستان ايـران      
و افرادي مانند مال آواره و سـلـيـمـان           

که اپوزيسيون سلطنت ....  معيني  و  
و با حزب دمـکـرات کـردسـتـان هـم               
تفاوتهايي داشتند تـعـدادي از آنـهـا            
بوسيله مال مصطفي بارزانه يا کشته 
شدند و يا دستگير و آنها را تـحـويـل           

آن دوره هـيـچ حـزب و          . ساواک دادند 
جريان ديگري بجز حزب بارزاني حـق     
فعاليت نداشت، مـگـر ايـنـکـه تـابـع              

بعد از شکسـت سـال     .  بارزاني ميشد 
 مــيــالدي و بــعــد از قــرار داد                ٧٥ 

الجزاير که شـاه و صـدام حسـيـن بـه                
توافق رسيدند، حزب ديگـري درسـت        
شد به اسم اتحاديه ميهني کردستـان        
عراق، آنها در نزديک همين کوههـاي        
قنديل و در منـطـقـه حـکـاري مـورد              
حمله نيروهاي بارزاني قرار گرفتند و       
صدها نفر از آنها کشته، اسير و يا از      
شدت سـرمـا و گـرسـنـگـي از بـيـن                   

 . رفتند
بعدا خود همين اتحاديه ميهنـي      
بــارهــا بــه حــزب بــارزانــي و حــزب              
شيوعي عراق و جريانات ديگر حملـه   
کـرد و آخـريـن مـورد هـم بــه حــزب                  
کمونيست کارگري عراق حمله کرد و       
در هر مورد تعـدادي از ايـن احـزاب             

 . کشته و اسير و سربه نيست شدند

حزب دمکرات کـردسـتـان ايـران          
ــي                  ــانـ ــربـ ــودش دوره اي قـ ــه خـ کـ
سياستهاي بارزاني شده بود و آزادي        
فعاليت سياسي نداشت و بـه هـمـيـن           
دليل تلفاتي هم متحـمـل شـده بـود،            
بــعــدا خــودش تــالش کــرد هــمــيــن             
محدوديت را در مورد فعاليت کومه      
له سازمان کردستان حزب کمونيست     
ايــران و ســازمــان پــيــکــار و ديــگــر             

جـنـگ   .  سازمانهاي چپ اعمال کـنـد     
کومه له و دمکرات در واقع جـنـگـي          
بر سر آزادي فعاليت احزاب سيـاسـي         

حــزب دمــکــرات مــيــخــواســت      .  بــود
کومه لـه را تـابـع سـيـاسـت خـودش                
بکند و کومه له هم در دفاع از آزادي        
فعاليت احزاب به اين زورگـويـي تـن           

نهايتا حزب دمکرات شکـسـت   . نداد
 . خورد و ناچار به عقب نشيني شد

اکنـون هـمـيـن حـزب دمـکـرات              
خودش در موقعيتي قرار گرفته است    

ک بگويد آزادي فعاليت  . ک. بايد به پ  
 . ديگر احزاب را رعايت کند

دهها نـمـونـه از ايـن مـوارد در                
تاريخ احزاب ناسيوناليست کرد عليه 
رقبايشان در تاريخ ثبت شده اسـت و         

بـه هـمـيـن       .  غير قابل انکار هستـنـد     
دليل ما مصرانه تالش ميکـنـم حـق         
آزادي فعاليت احزاب به يـک مسـئلـه         
همه گير و جا افتاده تبديـل بشـود و            

 . هيچ جرياني نتواند آنرا نقض کند
 

در ظاهر امـر ايـنـگـونـه          : ايسکرا
بنظر ميرسد که اين درگيري و تقابـل        
بين اين دو حزب بر سر استقرار حزب     

دمکرات در کيله شين بـوده و پ ک          
. ک مخالف استقرار آنهـا بـوده اسـت          

آيا موضوع به همين سادگي است يا       
اينکه فاکتورهاي ديگري در بروز اين 

 درگيريها دخيل هستند؟
 

حـتـمـا      : محمد آسـنـگـران     
. فاکتورهاي ديگري عمل کرده اسـت     

سعي ميکنم به اهم آنها بپردازم، اما     
هر فاکتوري کـه مـطـرح بـوده بـه آن                

. احزاب و سياستشان مـربـوط اسـت         
بحث من ايـن اسـت کـه حـق آزادي                
فعاليت احزاب تحت هيـچ شـرايـطـي          

 . نبايد نقض بشود
هميشه فاکتورهايي براي نـقـض        
آزادي فعالـيـت احـزاب دخـيـل بـوده              

اين حق دولتها و جرياناتي که  است و   
را نقض کرده اند حتـمـا تـوجـيـهـاتـي             

اما ناقضـيـن آزادي     .  براي خود دارند  
و آزادي فعـالـيـت احـزاب بـر اسـاس               
سياستي که تعقيب کـرده انـد نـقـض            
اين حق را به نـفـع حـزب خـود و يـا                   

دولـتـهـاي    .  حاکميت خود دانسته انـد  
ديکتاتور حاکم هم براي نقض حـقـوق      
مردم داليل ديگري عالوه بر سياست      

 .  ضد آزادي بيان ميکنند
 

پ ک ک گفتـه اسـت کـه          : ايسکرا
حزب دمکـرات کـردسـتـان ايـران بـه              
قصد گرفتن گـمـرکـات از کـاالهـاي             
قاچاق نيروهايـش را در ايـن نـقـطـه                
متمرکز کرده است و از طـرف ديـگـر           
اين را مطـرح کـرده اسـت کـه حـزب                

 

دولـت روحـانـي و وزارت          .  زده اند 
جهاد کشاورزي عمـال از جـيـب و            
ســفــره خــالــي کــارگــران بــا عــدم             
پرداخت حقوق و مزايـاي پـرداخـت         
نشده بـه دزدي اشـکـار و عـلـنـي                 

 .دست زده اند
پرداخت نشدن  دسـتـمـزدهـا و          
همراه آن اخراج و بـيـکـارسـازي در           
نظام جـمـهـوري اسـالمـي بشـکـل             

 . گسترده اي در جريان است
صدها مـرکـز تـولـيـدي مـواد             
خوراکي در يکسال گذشته تعطيـل      
شده و دسـتـه دسـتـه کـارکـران بـا                  
سوابق بيـش از ده و پـانـزده سـال                

 . اخراج شده اند
راه حــل تــعــرضــي کــارکــران          

جهاد کشاورزي تجمع اعـتـراضـي،     
ــارزه اي                  ــب ــه م ــحــصــن و ادام ت

 .  متحدانه است
کارگران لـوـلـه نـورد صـفـا بـه               
مدت بيش از سي روز عليه دولـت     
ــرمــاهــا کــه چــهــار مــاه                و کــارف
دستمزها را پـرداخـت نـکـرده انـد              

. دست به اعـتـصـابـي بـزرگ زدنـد            
توسل به تجمع و حمايـت خـانـواده          
هاي کارگران و فعالين کارگري  در    
اعتراضات کـارگـران در يـکـسـال            
گذشته به سنت و روشي جا افـتـاده      

 .تبديل شده است
دولت روحـانـي، دولـتـي دزد،          
جاني و جنايتـکـاري اسـت کـه در             
مقابل گله رانـدخـواران و دزدهـاي         
ميليوني به زانو درآمده و سـکـوت        

ايــن دولــت مســئــول      .  کــرده اســت  
تامين زندگي و مـعـاش کـارگـران           

 . *بيکار است

 ... دزدي از جيب خالي      

 ٣  صفحه 

 ... در مورد درگيري 
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 ١ از صفحه  ٢ از صفحه 

دمکرات کردستان ايـران عـمـدا ايـن           
فضاي تنش آلود را ايـجـاد کـرده کـه            
افراد وابسته به پ ک ک در انتخابات         

ايـن  .  اخير در تـرکـيـه راي نـيـاورنـد              
سخنان را چگونه ارزيابي مي کنيد و   
آيا اين گفته هاي پ ک ک مـيـتـوانـد          
دليلي بر ايجاد مـحـدويـت در بـرابـر             
فعاليت سـيـاسـي و نـظـامـي حـزب                

 .دمکرات باشد؟
 

در مـورد      : محمد آسنـگـران   
ک اگـر    . ک. اخاذي و گمرک گرفـتـن پ       

مخالف آن بود خـودش سـالـهـا ايـن              
حـتـي بـه      .  اخاذي را از مردم نميکرد    

فرض اينکه حزب دمـکـرات هـم بـه             
اين هدف در کيله شين مستقـر شـده          

ک . ک. سوال ايـن اسـت چـرا پ         .  باشد
بـالخـره   .   خودش اين کار را ميـکـنـد       
يـا ايـن     .  يک بام و دو هوا که نميشود      

کار خوب نيست و هيچ کـس نـبـايـد           
ک . ک. آنــرا انــجــام بــدهــد يــا اگــر پ           

خودش دست به اخـاذي از مـردم بـه             
اسم گـرفـتـن گـمـرک مـيـزنـد، حـزب                  
دمکرات هم بر اساس هـمـان داليـل           

ک . ک. قاعدتا نبايد مورد اعتراض پ    
بنا بر اين حـتـي اگـر          .  قرار ميگرفت 

ک جدي بگيريم معنايش    . ک. حرف پ 
اين است که او ميخواهد تنها و بدون 
رقيب در اين مـرز بـه اخـاذي دسـت              
بزند و نميخواهد سهمي از آن عـايـد           

 . حزب دمکرات کردستان ايران بشود
موضع من در مقـابـل ايـن نـوع            
اخاذي اين است که هـيـچ کـس حـق               

ــد              ــن ــدارد از مــردم اخــاذي ک ــه .  ن ن
ک و نـــه حـــزب دمـــکـــرات              . ک. پ

کردسـتـان ايـران و نـه هـيـچ جـريـان                   
اما تا به امروز اين يک اتهام . ديگري

ک به حزب دمـکـرات       . ک. از جانب پ  
زيرا سند و مـدرک و گـزارشـي        .  است

ک را   . ک. نيـسـت کـه ايـن ادعـاي پ             
 . ثابت کند

ک از   . ک. ولي در مورد اخاذي پ     
مردم تلويزيونهاي کردستان عـراق از       

تـي کـه گـفـتـه          .  آر. جمله تلويزيون ان 
ميشود متعلق بـه يـکـي از رهـبـران             
ــه مــيــهــنــي اســت گــزارش            اتــحــادي
مستنـدي پـخـش کـرد کـه مـردم از                 

ــرده و           . ک. دســت پ    ــت ک ک شــکــاي
ميگفتنـد تـوان پـرداخـت ايـن هـمـه                

 . اخاذي به اسم گمرک را ندارند
ــه پ              ــت کـ ــح اسـ . ک. ک. واضـ

هيچکدام از اين توجيهاتـش واقـعـي         
اوال جــنــگ ايـن دو حــزب          .  نـيــســت 

تاثيري بر نتيجه  انتخابات ترکـيـه و           

اگـر  .  ک ندارد . ک. احزاب وابسته به پ   
ک تاثير دارد و بـه      . ک. هم از منظر پ   

ايــن دلــيــل حــزب دمــکــرات بــه آن             
منـطـقـه رفـتـه اسـت قـاعـدتـا خـود                   

. ک نبايد آغازگر جنگ ميبـود     . ک. پ
در حاليکه همه شواهد قبل و بعد از          
جنگ و گفته هـاي مـقـامـات خـود              

ک همگي دال بر اين اسـت کـه           . ک. پ
ک آغــاز کــرده     . ک. ايـن جــنــگ را پ       

اسنادي وجود دارد کـه حـزب          .  است
دمکرات تالش کرد که چنين جنگـي      

ــيــفــتــد     قــبــل از درگــيــري       .  اتــفــاق ن
درخواست مذاکره حزب دمکـرات از       

کســي کــه   .  ک رد شــد    . ک. جــانــب پ  
جنگ را آغاز کرده اسـت نـمـيـتـوانـد            
طرف مقابلش را مقصر آغاز جـنـگ        

باالخره اگر اين جنگ بد بود و  .  بداند
به نفع دولتهاي سرکوبگر اسـت و بـه           

ک در   . ک. ضــرر احــزاب مــتــحــد پ         
ک آنـرا    . ک. انتخابات ميباشد چـرا پ     

 . آغاز کرد؟
 

احـزاب و جـريـانـات            : ايسکـرا 
سياسي از طـيـفـهـاي مـخـتـلـف چـه                
مواضعـي در مـقـابـل ايـن مسـئلـه                
اتخاذ کرده اند و صف بنديها بـه چـه           

 شکلي است؟
 

تـا جـايـي کـه           : محمد آسنگران 
من خبر دارم احزاب و سـازمـانـهـاي          
سياسي فعال در کـردسـتـان ايـران و              
عراق بجز کومه له سازمان کردستـان   
حزب کمونيسـت ايـران کـه سـکـوت             
کرده است، بقيه احزاب و سازمـانـهـا         
در اين مورد سـيـاسـت خـودشـان را              
بيان کرده و هـچ جـريـانـي سـيـاسـت                

بـجـز   .  ک را تاييد نـکـرده اسـت     . ک. پ
اتــحــاديــه مــيــهــنــي کــه مــوضــعــي          
بينابيني گرفته اسـت بـقـيـه احـزاب              

ک را و جنگ طلبي را     . ک. سياست پ 
 .  به ضرر مردم ارزيابي کرده اند

 
نقش جمهوري اسـالمـي       : ايسکرا

در اين واقعه چيست و چه اقـدامـاتـي       
 . کرده است

 
يک روز بعد از       : محمد آسنگران 

اين درگـيـري سـايـتـهـاي نـزديـک بـه                 
جمهوري اسالمي اعـالم کـردنـد کـه            
چند نفر از نيروهاي سپاه پاسدارن در        

هـمـان   .  اين منطقه کشـتـه شـده انـد           
سـايـت تـاکـيـد کـرده اسـت کـه ايـن                    
نـيــروهـا بـه دســت حــزب دمــکــرات            

اما نـه  .  کردستان ايران کشته شده اند   

جمهور اسالمي و نه حزب دمـکـرات        
تا کنون نگفته اند با هم درگـيـر شـده        

بنابر اين اگر کسـي کشـتـه شـده         .  اند
است و جنازه اش را به ارومـيـه بـرده             
اند و ايـن خـبـر تـايـيـد شـده اسـت،                    
قاعدتا در همان جنگ کشته شده اند  

ک عـلـيـه حـزب دمـکـرات             . ک. که پ 
حزب دمکرات کـردسـتـان      .  آغاز کرد 

ايران همان روز درگيري اعالم کرد که   
نيروهاي سـپـاه بـا لـبـاس هـم رنـگ                 

ک در   . ک. ک و نيروهاي خود پ  . ک. پ
يک جبهه قرار گرفته بودنـد و عـلـيـه             
نيروهاي حـزب دمـکـرات دسـت بـه              

بنابر اين اخبار منـتـشـر    .   حمله زدند 
شده نشان ميدهد که نوعي همکـاري    

ک وجــود   . ک. ســپــاه پــاســداران و پ        
 . داشته است

 کــه اوضــاع        ٢٠١٢ در ســال       
بحراني سوريه به سقوط اسد نـزديـک         
شد، در همين منطقـه مـورد بـحـث،            

ک و جمهـوري اسـالمـي        . ک. جنگ پ 
تمام شد و بـا هـمـديـگـر آتـش بـس                   

از آنطرف در کردستان سوريـه    .  کردند
ک تحت نـام  . ک.نيروهاي وابسته به پ 

د بوسيلـه ارتـش اسـد مسـلـح             . ي. پ
شدند و قدم به قدم کردستان سوريه را 

تا بـه    .  ک داند. ک. تحويل متحدين پ  
امروز هم بزرگترين شـهـر کـردسـتـان            

حــزب .  د. ي. سـوريـه کـه بـوسـيلـه پ            
ک اداره مــيــشــود در       . ک. مــتــحــد پ  

مرکز آن پادگان هوايي اسد همچـنـان     
 . داير است

ــان               ــده بســت ــزديــک و ب ــطــه ن راب
و اسد در کردستان سوريه بر . د.ي. پ

جــمــهــوري .  کسـي پــوشــيــده نــيــســت     
اســالمــي مــعــمــار ايــن هــمــکــاري           

 . ک و اسد بود.ک.پ
 

بنظر شـمـا آيـنـده رونـد              : ايسکرا
تنش کـنـونـي بـه کـدام سـو خـواهـد                  
رفت؟ آيا چشم اندازي براي جلوگيـري    
از ادامه تنش نظامي وجود دارد يـا          
اينکه شـاهـد جـنـگ ديـگـري و در                 
جبهه ديگري در منطقه خواهيم بـود        
چرا که بنا به آخرين خبرها گـويـا در            
سه نقطه نيروهاي طرفين در مـقـابـل         
هـم سـنـگـر گـرفـتـه انـد و مسـعـود                     
بارزاني هم  روز دوشنبه اعـالم کـرده          
بود که حکومت اقليم اجازه نخـواهـد        
داد مناطق تحت حاکميتش به محل      
تسويه حسابهاي سياسي بين احـزاب      

 .تبديل شود
 

مـن تصـورم       : محمد آسنگـران  
اين است کـه ايـن جـنـگ در کـوتـاه                  

بـه  .  مدت ابعاد بيشتري پيدا نميکند 

اما .  جنگ تمام عيار تبديل نميشود    
زيـرا صـف     .  ريشه کن هـم نـمـيـشـود         

بندي جريانات سياسـي در مـنـطـقـه            
ــاوت و                ــف ــاســت مــت اهــداف و ســي

 . متناقضي را پي ميگيرند
قـبــال در مــورد صــفــبــنــديــهــاي         
سياسي نـظـامـي مـنـطـقـه مـفـصـل                

اما در اين درگيـري مـيـان      .  نوشته ام 
ک و حزب دمکرات کـردسـتـان        . ک. پ

ايران، همان صفبنـديـهـاي قـبـلـي را             
ميبينيم و همـچـنـان بـه قـوت خـود               

ــاقــي اســت      ک و   . ک. ايــنــکــه پ     .  ب
نيروهاي وابسته به او در کـردسـتـان            
ايران و سوريه و عراق ترکيـه خـود را         
در جبهه اسد و جـمـهـوري اسـالمـي              

دليل نـزديـکـيـشـان بـه         .  قرار داده اند  
اتحاديه ميهني هم هميـن اسـت کـه           
در صفبنديهاي منطقه هر دو در يـک        

 . جبهه قرار گرفته اند
اما حـزب دمـکـرات کـردسـتـان            
ايران هم متحدين منطقه اي خـودش        
را دارد و بــارزانــي  کــه در صــف                  
آمريکا و ترکـيـه قـرار گـرفـتـه اسـت                
متحد و نزديـک بـه حـزب دمـکـرات             

 . کردستان ايران  است
 

بنظر شما ايـن درگـيـري          : ايسکرا
ربطي به تحوالت منطقه اي و جبـهـه         
بنديهاي احزاب و دولتهـاي مـنـطـقـه           
دارد يا اينکه اتفاقي بـيـن دو حـزب             
 جنبش ناسيوناليسم کرد بوده است؟ 

 
فـعـال پـاسـخ         : محمد آسنگران 

دقيقي نميتوان به اين سوال داد زيـرا         
آنچه که منتشر شده است نظر احزاب  

درگير است نه کل واقعيات و اهـداف   
و سياست پنهان احتمالي پشـت ايـن         

اما يک چيز روشن است کـه       .  درگيري
ک و جمهوري اسالمي از چـنـد     . ک. پ

ــا                   ســال قــبــل بــعــد از آتــش بــس ب
همديگر، تا کنون بده بستانهـايـي بـا         

در عــيــن حــال در        .  هــم داشــتــه انــد    
کردستان عراق اتحاديه ميهني که به      
جبهه جمهوري اسالمي نزديک اسـت       

ک . ک. خــود را مــدافــع و نــزديــک پ           
ــد  ــهــا حــزب          .  مــيــدان ــل آن در مــقــاب

دمکرات کردستان عـراق کـه رابـطـه           
نزديکي با ترکيه دارد خود را نـزديـک     
به حزب دمـکـرات کـردسـتـان ايـران              

 . ميداند
اين جبهه بندي قطعا تـاثـيـراتـي          
در بوجود آمـدن ايـن جـنـگ داشـتـه               

ک . ک. اما روشـن اسـت کـه پ          .  است
آغازگـر جـنـگ بـا حـزب دمـکـرات                
کردستـان ايـران بـوده و طـبـق خـبـر                  
سايت کردپا در جنگ ايـن مـنـطـقـه             
چند نفر از نيروهاي سـپـاه پـاسـداران           
هم کشته شده اند و جنازه سه نفر آنها 

همه اين فاکتها . را به اروميه برده اند
نشان ميدهد که نوعي همکاري و يـا       
هماهنگي در ميان نـيـروهـاي سـپـاه            

ک وجــود داشــتــه     . ک. پـاســداران و پ     
کسـي کـه شــنـاخـتــي از ايــن             .  اسـت 

منطقه داشته باشد و محل درگـيـري        
و استقرار نيروهـاي ايـن دو حـزب و              
محل استقرار سپاه پاسداران را بداند      

ک . ک. متوجه ميشود که نيروهاي پ     
و سپاه پاسداران در يـک جـبـهـه قـرار           

 . دارند
 *** 

 

دمکرات در مـحـاصـره نـيـروهـاي            
ک قرار گرفته بودند و به آنهـا  .ک. پ

اخطار شده بـود کـه حـق مسـتـقـر               
شدن در مـنـاطـق مـرزي ايـران را               

 .ندارند
ک نقض .ک.اين قلدرمنشي پ  

فعاليـت آزادانـه احـزاب سـيـاسـي             
است و از جـانـب هـمـه نـيـروهـاي                
ــزاب               ــه احـ ــيـ ــلـ ــواه و کـ ــخـ آزاديـ

. اپوزيسيون بـايـد مـحـکـوم شـود            
ک عـمـال     . ک. اين سـيـاسـت پ       زآزا

همسويي اين جريان بـا جـمـهـوري           
 .اسالمي عليه اپوزيسيون است

کـــــردســـــتـــــان  کـــــمـــــيـــــتـــــه
کمونـيـسـت کـارگـري ايـران            حزب  

ضمن محکوم کردن حمله نيروهاي     
نــيــروهــاي  بـه .  ک.  ک.  نـظــامــي پ   

حزب دمکرات کـردسـتـان       نظامي  

ايران از مردم آزاديخواه کردستان و     
همه احزاب سياسي ميخـواهـد در        
دفاع از فـعـالـيـت آزادانـه احـزاب              

ک را به دليل نقـض     . ک. سياسي، پ 
اين حـق پـايـه اي قـويـا مـحـکـوم                  

در عــيــن حــال تشــبــثــات        .  کــنــنــد
جمهوري اسالمي و مـيـلـيـتـاريـزه            
کردن فضاي جامعه يکي از نتـايـج    
وخيم اين درگيري است و عـواقـب        
اين سياست ضد آزادي تـمـامـا بـه           

ک و احزابـي اسـت کـه        . ک. عهده پ 
مانـع فـعـالـيـت احـزاب سـيـاسـي                

 .ميشوند
  

 کميته کردستان  
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ١٣٩٤ خرداد ٤ 

 ... در مورد درگيري  ... ک  . ک. حمله نظامي پ     
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 عبدل گلپريان
طي چـنـد روز اخـيـر پ ک ک                
ــه مــحــدده                تــالش کــرده اســت ک
فعاليت حزب دمکرات کـردسـتـان        
ايران در نـوار مـرزي را تـعـيـن و                 
بدين منـظـور از حـزب دمـکـرات             
کردستان ايران خواسـتـه اسـت کـه           

. منطقه حضور خود را تـرک کـنـد           
حزب دمکرات کردستان ايران نـيـز    
از طرف حسن شرفي معاون دبـيـر         
کل اين حزب اعالم کرده اسـت کـه       
سالها است در اين منطقه حضـور        
دارند و پ ک ک نبايد براي حضـور         
آنان در منطقه تعين تکليف کند و 
ــد              اگــر حــرفــي بــراي گــفــتــن دارن
ميتواننـد بـا گـفـتـگـو بـر سـر آن                   

بگفته حسن شـرفـي    .صحبت کنند 
اما پ ک ک نه تـنـهـا بـه خـواسـت                
حـزب دمـکـرات کـردسـتـان ايــران             
پــاســخــي نــداده اســت بــلــکــه روز           
يکشنبه در اثر حمله نظامي پ ک      
ک بـه حـزب دمـکـرات کـردسـتـان               

ايران دو نفر از افراد اين حزب جان 
 .خود را از دست داده اند

قلدرمنشـي و کـدخـدامـنـشـي           
احزاب و جريانات ناسيونـالـيـسـت        
کــرد در ايــجــاد مــحــدويــت بــراي           
فعاليت سياسي نيروهايي کـه هـر         
يک ديگري را رقيب خود ميـدانـد،        
تاريخي بس طوالني دارد و اينکـه       
داليل حرکت اخير پ ک ک بخاطـر        
چــيــســت فــعــال مــورد بــحــث ايــن          
ــســت و در                 ــي ــاه ن ــوت ــت ک ــامــن ک
فرصتهاي ديگر به تاريـخـچـه ايـن          
باج خواهي و سياستي کـه امـروز           
پشت اين حرکت پ ک ک نـهـفـتـه               

اما عجالتا . است خواهيم پرداخت
بــايــد گــفــت کــه هــمــيــن ســبــک و            
ســيــاســت را اکــنــون پ ک ک                    
ميخواهد در خـوش خـدمـتـي بـه              
جــمــهــوري اســالمــي در مــنــطــقــه         

  .کماکان بکار گيرد
نه پ ک ک و نـه هـيـچ نـيـرو و               
حزب سياسي ديگري حق و اجـازه         

ندارد براي احزاب و نيروهاي ديگر 
ــيــن تــکــلــيــف کــنــد          ــعــي حــزب .  ت

دمکرات کردستان ايـران در دوره         
هاي معيني همين راه کـنـونـي پ          
ک ک را بــراي ايــجــاد مــحــدويــت            
فعاليت سياسي احزاب پيموده بود 

  .و سرش به سنگ خورد
نيروها و جـريـانـات سـيـاسـي             
مــدافــع آزادي بــي قــيــد و شــرط             
فعـالـيـت سـيـاسـي احـزاب، بـايـد                
گردنکشي و گردنه بگيري اخير پ      
ک ک براي ايجاد مانع در مـقـابـل            
حضورحـزب دمـکـرات کـردسـتـان           
ايران در منطقه و ايجاد مـانـع در          
مقابل فعاليت احزاب سياسـي در        

  .هر جاي ديگر را محکوم کنند
درســت اســت کــه دو نــيــروي            
ناسيونـالـيـسـت کـرد بـر سـر ايـن                 
مسئله شاخ به شاخ شـده انـد امـا            
جرياني که قدم در راه ايـجـاد ايـن            

پ ک   (  محدويت گـذاشـتـه اسـت           
ايــجــاد فضــاي تــنــش      .  اســت)  ک   

نـظــامــي و يــکــه تــازي پ ک ک،               
مــوضــع روشــن و قــاطــع احــزاب،          

سازمانها و شخصيتهاي سـيـاسـي       
مدافع آزادي فـعـالـيـت احـزاب را             

نبايـد  .  بطور جدي و قاطع ميطلبد    
اجــازه داد کــه پ ک ک مــنــاطــق              
مـرزي در کــردسـتـان ايــران را بــه              
ميدان تاخت و تاز خود و نيروهاي   

 .جمهوري اسالمي تبديل کند
سياست پ ک ک در همـسـويـي        

با جمهوري اسالمي و براي ايـجـاد      
محدويت حضور فعـالـيـت احـزاب         
ديگر، در خـدمـت ايـجـاد فضـاي             
ميليتاريستي در کردستان ايران و    
حرکتي در تقـابـل بـا اعـتـراضـات            
روز افزون اجتماعـي مـردم عـلـيـه            

 .جمهوري اسالمي است
 ٢٠١٥مه  ٢٤

 در محکوميت قلدرمنشي پ ک ک، 
 در دفاع از آزادي فعاليت احزاب سياسي

محکوميـت آن و ايـجـاد مـانـع در                 
مقابل نقـض ابـتـدايـي تـريـن اصـول               

 . آزادي فعاليت احزاب ايستاد
از ابتدا تا به امـروز بـخـشـي از               
تاريخ  جنبش ناسيوناليسـم کـرد در           
منطقه، مملـو بـوده اسـت از دسـت              
بــردن بــه اســلــحــه عــلــيــه احــزاب و             
نيروهاي سـيـاسـي ديـگـر در جـهـت               
ايجاد محدوديت فعاليت سياسي بـر       
آنان و به منظور اعـمـال يـکـه تـازي               
براي تحـقـق اهـداف و سـيـاسـتـهـاي                

بي گمان پرداختن به تاريـخـچـه    .  خود
عملکرد ايـن جـريـانـات  مـيـتـوانـد                 
صفحات زيادي را بخود اخـتـصـاص         
دهد که از حوصله اين نوشـتـه خـارج           

اما براي معرفي چنين سنت و     .  است
سياستي، تـيـتـر وار هـم شـده بـايـد                  
ليست شاخص ترين آنـهـا را يـادآور             

براي مثال جنگ حزب بارزانـي     .   شد
عليه کومه له و در کـنـار جـمـهـوري             

 . ٥٧ اسالمـي در مـقـطـع انـقـالب               
حمله مسلحانه جريان بارزاني عـلـيـه         

حمله پ  .  اتحاديه مينهي در حکاري   
 شمرگان سازمـان ي از پيک ک به واحد  

 در ســال     "اتــحــاد انــقــالبــيــون کــرد      " 
چندين دور جنگ و درگيـري  . ١٩٨٨ 

حملـه  .  بين اتحاديه ميهني و بارزاني 
نظامي حدکا به نـيـروهـاي سـازمـان            

پيکار و چريکهاي فـدايـي تـا حـملـه              
نظامي حدکا بـه کـومـه لـه در سـال                

که نهايتا به شـکـسـت حـدکـا           ١٩٨٤ 
و بـاالخـره مـورد اخـيـر            .  منجر شـد   

حمله پ ک ک بـه حـدکـا و بسـيـاري                 
ديگر از تـهـديـدات نـظـامـي احـزاب              
ناسـيـونـالـيـسـت کـرد عـلـيـه ديـگـر                   
جريانات در منطقه، همگـي گـويـاي         
کارنامه قلدرمنـشـي ايـن جـريـانـات            

 .بوده است
 نيـ ن است که چـنـ     يت امر ا  يواقع

اقداماتي از سوي اين نيروها بخشـي       
از سياست احزاب ناسيوناليست کرد      
بــراي يــکــه تــازي و بــرتــري طــلــبــي            
موقعيت خود بر رقبا در رسـيـدن بـه          
اهدافشان بوده است کـه بـراي کـنـار             
زدن احزاب و نيروهاي ديگر فقـط بـا         
تهديد، از طريق نطامي و بکار بـردن       
اسلحه تالش کرده اند آغايي خود بـر        
ديگر جريانات و احزاب سـيـاسـي را           

در مـورد    .  تحميل و به اجرا بگذارنـد     
تاريخچه جنگهاي اتحاديه ميهني و      
بارزاني عليه همديگر براي دست باال  
داشتن يکي بر ديگري بعنوان قـدرت       
بالمنازع از يک سو و از سوي ديـگـر        
ــروي احــزاب و               اســلــحــه کشــيــدن ب
نيروهاي چپ، توسط احزاب جـنـبـش      
ناسيوناليست کرد، کتابـهـاي زيـادي        

منتشر شده و به رشته تحرير در آمده     
در هيچ دوره تاريخي نمي توان . است

ايــن را مشــاهــده کــرد کــه احــزاب              
ناسيونـالـيـسـت کـرد کـاربـرد زور و                
اسلحه عليه رقباي خود و بويژه عليـه     
احزاب چپ و کـمـونـيـسـت را بـکـار                

 . نگرفته باشند
احزاب جنبش ناسيوناليست کرد  
که ذکرشان رفـت، تـا دو سـال قـبـل                
ادعا ميکردند که دارند بعـنـوان يـک          

را "  کنگره ملي کـرد " قدرت منسجم،   
هـمـان مـوقـع       .  پايه ريزي مـيـکـنـنـد        

بـه  "  کنگره ملي کـرد   " گفتيم که قباي    
تن احزاب ناسيوناليست کرد زياده از   
حد گشاد است چرا که هم اهـدافشـان         
به خواست و توقعات دنياي امروز در 
جامعه نامربوط است و هـم ايـنـکـه             
وزن و پتانسيل کارنامه ايـن احـزاب          
در رقابت و جنگهاي مسـلـحـانـه بـا              
همديگر سنگين تر و خصلت نمـا تـر       

" کـنـگـره مـلـي کـرد          " از  بستن نطفه     
بنا به همين دو فـاکـتـور سـاده       .  است

گفتيم و نوشتيم که بحـکـم واقـعـيـت            
عيني در دنياي امروز، ايـن کـنـگـره           

اکنون با تـنـشـهـاي     .  زاده نخواهد شد  
اخير و بسياري فاکتورهاي ديگـر در        
اوضاع سياسي منطقه، کامال افق و       

بمراتـب  ” کنگره ملي کرد"چشم انداز  
 .و  بيش از گذشته عقيم گشته است

که بـه پ ک ک بـعـنـوان              ييتا جا 

ي از دايره جنبش ناسيوناليسـم      عضو
کرد بـرمـيـگـردد، هـمـيـشـه و مـدام                 
کوشيده است که ظـرفـيـت تـحـکـم و              
ايفاي نقش مـبـصـر بـر بـقـيـه را بـه                    

پ ک ک در       .  معرض نمايش بگذارد  
کردستان ترکيه، سوريه و عـراق ايـن          
نقش را بعنوان کدخدا براي خود قائل 
بوده و اکنـون دارد در مـيـان ديـگـر                
ــيــســت کــرد در             ــال ــاســيــون احــزاب ن
کردستان ايـران بـه مـحـک آزمـايـش              

با توجه به صفـبـنـدي ايـن       .  ميگذارد
جريانات در تحوالت منطـقـه، پ ک         
ک بيشـتـر از هـر زمـانـي در جـهـت                   
تبديل شدن به نيروي چريکي و پـيـاده    
نظام جمهوري اسالمي در قـنـديـل و          
نوار مرزي دارد گام بـرمـيـدارد و در            
کردستان عراق از حمايتهاي اتحاديـه    
ميهني نيز که کامال گـوش بـفـرمـان        
مقامات جمهوري اسالمي ميبـاشـد      

از طرف ديگر بنا بـه    .  برخوردار است 
روابط حسنه حزب دمکرات بارزانـي      
با دولت ترکيه و اختالف بارزانـي بـا           
پ ک ک و جمهوري اسالمـي، حـدکـا           

 . نيز در اين صف جاي گرفته است
خـچـه جـنـگ       يـ  اما خارج از تـار    

 هـم و قـرار         ست بـا   يونالياحزاب ناس 
گــرفــتــن هــر يــک در مــعــادالت و               
صفبندي هاي کنوني، هيـچ حـزب و          
نيروي سياسي اي حق و اجازه ايـن را        
ندارد که به بهانه هاي مختلـف بـراي        

ديگر نيروها و احزاب سياسي حـد و        
آزادي فعاليت احزاب . مرز تعين کند 

و نيروهاي سياسي بايد از سـوي هـر           
جريان سياسي برسميت شـنـاخـتـه و            

کـدخـدامـنـشـي      .  محترم شمرده شـود   
اخير پ ک ک تحت هر عنوان و بهانـه   
اي از سوي هر نيرو و جـريـانـي بـايـد           

ايجاد فضاي نـظـامـي      .  محکوم شود 
در مناطق مرزي و تداوم اين تنشـهـا         
مستقيما در خدمت اهداف جمهوري     
اسالمي قرار دارد که با بـهـانـه هـاي            
گونـاگـون و بـا مـيـلـيـتـاريـزه کـردن                   
مــنــطــقــه مــيــکــوشــد مــبــارزات و           
اعتراضات اجتماعي مردم بويـژه در       
شهرهاي کردستـان ايـران را سـاکـت            

اکنون پ ک ک دارد اين امـکـان   .  کند
را بـراي جـمـهـوري اسـالمـي فـراهـم                
ميکند که مبـارزات و اعـتـراضـات           
اجتماعـي هـر روزه مـردم را تـحـت                

بـدون  .  شعاع وقايع اخـيـر قـرار دهـد           
شک رشـد و گسـتـرش جـنـبـشـهـاي                 
ــران و در                  ــراضــي مــردم در اي اعــت
شــهــرهــاي کــردســتــان ايــران عــلــيــه          
جمهوري اسالمي براي دست يابي بـه   
خواستهاي انسـانـي و بـرحـق خـود،              
ماهيت پ ک ک و هر نيـرويـي را کـه         
بخواهد فضاي اعتراضـات مـردم را         
بسوي فضاي ميـلـيـتـاريسـتـي سـوق            

 .دهد ترد و رسوا خواهند ساخت
 ٢٠١٥  مه ٢٦  

 ...در رابطه با حمله نظامي           
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روسـتــاي اشــنــويــه اقــدام بــه ايــجــاد           
. انـــد    هـــاي بـــازرســـي کـــرده          پســت 

بـيـل، گـالز،        روستاهاي منطقه دشت  
سوجه، گـونـد ويلـه، حسـن نـوران و                
بــيــژاواه روســتــاهــايــي هســتــنــد کــه         
نيروهاي بومي سپاه در اين روستاهـا    

هـاي بـازرسـي         اقدام به ايـجـاد پسـت       
نيروهاي بسيجي و لـبـاس        .اند  نموده

شخصي حکومت اسالمي ايـران در        
سطح شهر اشنويه درحال رفت و آمـد        

 .باشند مي
 

 هکتار از   ٦ آتش سوزي   
 درختان بلوط از توابع    
 شهرستان جوانرود   

ــوط اطــراف           جــنــگــل   ــل هــاي ب
از توابع شهرستـان  "  برد رش"روستاي  

 .جـــوانـــرود در آتـــش ســـوخـــتـــنـــد          

 هـکـتـار     ٦ سوزي بخش بازان      در آتش 
فعـاالن   .از درختان بلوط نابود شدند    

عضو انجمن سبز ماپريس در اقـدام         
گروهي و با همکاري اهـالـي بـومـي            

 سـاعـت   ٢ منطقه توانستند در مدت  
آتش را مـهـار و از نـابـودي کـامـل                  

مـنـشـاء     .درختان جلوگيري نـمـايـنـد      
 کــيــلــومــتــري شــهــر       ١٥ حــريــق در      

بـاشــد امــا       جـوانـرود نـامـعــلـوم مــي         
گزارشات حاکي از حريق غيـرعـمـدي      

پيشتر نيز مراتع جنگلي ايـالم   .است
و مريوان با آغاز فصـل گـرمـا دچـار          

سوزي شده و چندين هکتار را از         آتش
  .بين برده بود

 
 کارگران 

جعفر عظيم زاده محاکمه و به     
 زندان مرکزي ساوه منتقل شد    

 پـس    ٩٤ چهارم خرداد      ظهر روز 
از برگزاري جلسـه مـحـاکـمـه جـعـفـر               
عظـيـم زاده ريـئـس هـيـئـت مـديـره                  
اتحاديه آزاد کارگران ايران به دسـتـور    
قاضي شعبه يک دادسراي ساوه روانه       

جعفر عظيم زاده روز . بازداشتگاه شد
سوم خرداد در جريان همراهـي کـردن         
خانواده شـاپـور احسـانـي راد عضـو             
هيئت مديره اتحـاديـه آزاد کـارگـران           

 روز پـيـش بـه اتـهـام             ١٠ ايران که از    
تحريک کارگران اعتصابـي کـارخـانـه         
لوله و نورد صفا در بازداشت بـه سـر           

جـعـفـر عـظـيـم         .  ميبرد دستگير شـد   
بــه اتــهــام تشــويــش اذهــان                   زاده

از طـريـق انـتـشـار اخـبـار              ! عمومي   
مربوط به کارگران لوله و نورد صـفـا          
که بيش از يک ماه در اعـتـصـاب بـه             

مـورد مـحـاکـمـه قـرار              سر ميبردند 

در ضمن روز چـهـارم خـرداد           .  گرفت
دادپرس شعبه يک دادگستري ساوه به 
خانواده شاپور احسانـي راد گـفـتـنـد            
فعال تا آخر هفته بعد، پيگـيـر آزادي          

محاکمه و بـازداشـت      .  ايشان نباشيد 
شاپور احساني راد به دليل مشاور و       
نمايندگي کردن کارگران لوله و نـورد        

و !  صفا تحت عنوان تحريک کارگـران     
نيز محاکمه و بازداشت جعفر عظـيـم     
زاده به دليل انـتـشـار و درج اخـبـار                
اعتصابات و اعـتـراضـات کـارگـران           
بخصوص خبر لوله و نـورد صـفـا در            
ســايــت اتــحــاد در حــالــي صــورت             

 ماه حقوق ٥ ميگيرد که اين کارگران    
 ماه بيمه تـامـيـن      ١٧ معوقه دارند و   

اجتماعي آنان پرداخت نشده اسـت و        
به گفته کارگران، صـاحـب کـارخـانـه            

 ٦٥٠٠ اخـــتـــالس       مـــحـــکـــوم بـــه   
امــا هــيــچــوقــت   .  اســت   مـيــلــيــاردي 

مقـامـات و نـهـادهـاي امـنـيـتـي و                  
قضايي اين کارفرما را جـهـت عـدم            
ــا              ــمــزده ــع دســت ــه مــوق ــرداخــت ب پ
بازداشت و يا حتي مورد بازخواسـت       
قرار نـمـيـدهـد و بـه يـک نـوعـي بـه                      
کـارفــرمــا يــاري هــم مــيــرســانــنــد و           
کارگران را مورد بازخواست و اخـراج        

اتحاديه آزاد کارگران  .  قرار مي دهند  
 ٩٤  خرداد ٤ ايران 

 
 يوسف آبخرابات    

 !در معرض خطر نا بينايي   

يوسف آبخرابات، کارگر اخراجي    
شرکت کشت وصنعت مهاباد کـه بـه       
جرم شرکت در مجمع عمومي ساالنه 
کميته هماهـنـگـي از طـرف دادگـاه              
شهر مهاباد به دوسال زندان محکـوم       

 مـاه ازايـن مـدت را در              ١٤ شده و     
شرايط سـخـتـي گـذرانـده اسـت هـم                
اکنون به عـلـت عـدم دسـتـرسـي بـه                  
امکانات پزشکي دچار کـم بـيـنـايـي           
شديد شده و در معرض خطرنابينايي      

يوسف بـه دلـيـل مشـکـل             .قراردارد
شبکيه چشم که در نتيجه کار طاقـت      
فرساي او در شرکت آرد سازي تشديد 
گرديـد، تـحـت عـمـل جـراحـي قـرار                 
گرفته وازآن به بعدتحت کنترل پزشـک    
بــوده امــا در دوران مــحــکــومــيــت           
عليرغم تذکرات مکرر خانواده وي به   
مســئــوالن قضــايــي و هــمــچــنــيــن           
مسئوالن زنـدان، بـه وي اجـازه داده             
نشده تحت نـظـر چشـم پـزشـک قـرار                
بگيـرد و در نـتـيـجـه وي دچـار کـم                    
بينايي شديد شده و در صورت ادامه       
اين وضـعـيـت مـمـکـن اسـت دچـار                 

در  .مشکالت جبران ناپذيـري گـردد      
جامعه اي که محکومين به اختالس      
که ميلياردها تومان از امـوال مـردم         
را به سرقت بـرده انـد بـه راحـتـي بـه                  
مرخصي رفته و يـا آزاد مـي شـونـد              
چرا بايد کارگران و فعالين کارگري به   
جرم دفاع از حقوق خود و هـم طـبـقـه          
اي هايشان به زندان بروند و در زنـدان       
نيزاز ابتدايي ترين حقوق خود يعـنـي        
 امکانات پزشکـي مـحـروم بـاشـنـد؟           
ازمسئله مشـکـل پـزشـکـي و نـيـاز                
يــوســف آبــخــرابــات بــه امــکــانــات           
پزشکي وچشـم پـزشـک کـه بـگـذريـم               
قانونا هر زنداني که بيش از نيمي از         
دوران محکـومـيـت خـودرا گـذرانـده            
باشد مي تواند به مرخصي بـرودامـا       
در حاليکه يوسف بيش از نـيـمـي از            
دوران محکوميت خـود را گـذرانـده           
است به دليل عناد مسئوليـن زنـدان         

کميـتـه    .از اين حق محروم شده است     
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   
تشـــکـــل هـــاي کـــارگـــري ضـــمـــن           
محکوميت صدور احکام زندان براي     
کارگران و فعالين کـارگـري خـواهـان           
آزادي هـرچـه سـريـع تـر ايـن کـارگـر                  
زحمتکش بوده، ياد آوري مـي کـنـد           
کــه مســئــولــيــت ســالمــتــي يــوســف        
آبخرابات به عـهـده قـوه قضـائـيـه و                

کـمـيـتـه      .مسئولين زندان مي بـاشـد     
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   

 ١٣٩٤ خرداد ٢  تشکل هاي کارگري
  

 مرگ قادر شبرو کارگر کولبر
شــنــبــه بــيــســت و نــهــم           روز ســه  
ماه، نيروهـاي انـتـظـامـي           ارديبهشت

حکومت اسالمي ايران در يـکـي از           
نــقــاط مــرزي اشــنــويــه، گــروهــي از          
کولبران را مـورد تـعـقـيـب و هـدف                
تيراندازي قرار داده که در نتيجه، يک       
کولبر به نام قادر شبرو به دليل پـرت        

قـادر شـبـرو       .شدن جان باختـه اسـت      
 .باشد اهل بخش نالوس اشنويه مي

 
بهنام ابراهيم زاده همچنان در     

شرايط او    دارالقران زنداني است     
 !  اضطراري است   

بهنام ابراهيم زاده فعال کـارگـري        
، فعال دفاع از حقوق کـودک و دفـاع            

او چــهــره    .  از حــقــوق انســان اســت         
شناخته شده کارگري است که از سال       

او با اتـهـامـاتـي       .   در زندان است ٨٩ 
پوچ دوباره محاکمه شده و در حـکـم           
جديدي به نه سال و چهار مـاه زنـدان            

بـهـنـام بـه ايـن          .  محکوم شـده اسـت      
اتهامات اعـتـراض کـرده و آنـهـا را               

اکنون بهـنـام در     .  تکذيب نموده است  
بند دو زندان رجايي شهر معروف بـه         

 .دارالقران بسر ميبرد
دارالقران از بندهاي ايدوئولوژيک    
زندان و مخصوص زندانيان مذهـبـي       

هــمــچــنــيــن زنــدانــيــانــي کــه        .  اســت
ميخواهند با حفظ و خواندن قـرآن و          
انجام امور ديني از عفو و مـرخصـي         
استفاده کننـد، در آنـجـا نـگـهـداري               

در اين بنـد بـهـنـام بـا يـک             .  ميشوند
متهم به قتل هم اتاق اسـت کـه فـرد              
خطرناکي است و بهنام از ايـن بـابـت           

و حـتـي بـنـوعـي         .  بسيار نگران است  
در اين بـنـد       . تهديد جاني شده است   

همه چيز پولي است و بـايـد زنـدانـي             
حـتـي   .  هزينه اش را خودش بـپـردازد     

براي درمان بيماري لثه هاي بهنام از      
او پول خواستـه انـد، و بـراي بـهـنـام                 
پرداخت اين هزينه ها بسـيـار دشـوار       

عليرغـم هـمـه ايـن فشـارهـا               . است
بهنام بر حقانيت مبارزه خود تـاکـيـد          
کرده و خواستار حـق و حـقـوقـش در              
زندان است و براي آن بارها دسـت بـه           

خواستهايي چون .  اعتراض زده است   
استفاده از امکانات درمانـي بـيـرون         
از زندان، مرخصـي و بـودن درکـنـار             
فــرزنــدش کــه بــه بــيــمــاري ســرطــان           
مبتالست، استفاده از کـتـابـخـانـه و            
کالـسـهـاي آمـوزش فـنـي از جـملـه                 
ــهــنــام اســت             ــوري ب  خــواســتــهــاي ف

مالقات با وي بدليـل دوري راه و          .
از .  هزينه سنگين سـفـر شـوار اسـت           

همين رو دو ماهي اسـت کـه بـهـنـام              
مـالقـاتـي نـداشـتـه اسـت و ايـن در                   
حاليست کـه فـرزنـد او بـه بـيـمـاري                  
سرطان مبتالست و اين مشکـل هـم         
بر بهنام و هم بر خانواده او همـسـرش         

 . و فرزندش فشار سنگيني است
به عبارتي خـانـواده بـهـنـام نـيـر              
همراه با خود وي تحـت اذيـت و آزار           

بــهــنــام در     . حــکــومــت قــرار دارنــد     
. وضعيت جسماني بدي بسر مـيـبـرد        

او به آرتروز گردن و بيمـاري کـلـيـه و              
خونريزي لثه مبتالست و در مـدتـي          
که در زندان بوده است زير شـکـنـجـه            
ها و فشارهاي درون زندان، وصعيـت       

امـا او    .  سالمي بدي پيدا کرده اسـت     
ــرخــورداري از درمــان              از امــکــان ب

و وقتي او از درد رنـج        . محروم است 
ميبرد تنها کاري که ميکنند وي را         
به بهداري زندان کـه فـاقـد هـر گـونـه              
امکانات درماني است ميبرند که به      

مقـامـات زنـدان      .  وي کمکي نميکند 
عليرغم نياز بهنام به درمان فوري از     
اعزام وي به بيمارستاني در خـارج از         

بـهـنـام      . زندان خودداري مـيـکـنـنـد        
ابراهيم زاده و خانواده وي به بيشترين 

خواهان آزادي  .  حمايت ما نياز دارند   

ــم               ــوي ــدان ش ــوري او از زن آزادي .  ف
کارگران زنداني و زندانيـان سـيـاسـي          

 تشـکـل     ٧ يک بند مهم قـطـعـنـامـه            
. کارگري براي روز جهاني کارگر بـود       

براي تحقق آن مبارزه اي متحـد الزم         
 .است

 
احضار رضا امجدي فعال     

 کارگري به شعبه دوم   
 دادگاه انقالب سنندج 

به گزارش رسيده روز چهار شنبـه       
 رضـا امـجـدي        ٩٤  ارديبهـشـت     ٢٣ 

فــعــال کــارگــري و عضــو کــمــيــتــه              
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   
تشکل هاي کارگـري بـه شـعـبـه دوم              

. دادگاه انقالب سننـدج احضـار شـد          
الزم به ذکر است اين فـعـال کـارگـري            

اول ماه ( در آستانه روز جهاني کارگر    
روز در   ١٥ بـازداشـت و مـدت          ) مه  

اداره اطالعات مورد بازجـويـي قـرار        
 مـيـلـيـون     ٣٠ گرفته و سپس با وثيقه   

همـاهـنـگـي        کميته .توماني آزادشد 
براي کمـک بـه ايـجـاد تشـکـل هـاي                 

 ١٣٩٣ ارديبهشت ٢٧  کارگري
 

تجمع کارگران تعاوني مسکن     
 نساجي کردستان   

بــنــا بــه خــبــري کــه در ســايــت              
اتحاديه آزاد کارگران ايـران مـنـتـشـر           

 خـرداد    ٥ شده است روز سـه شـنـبـه             
ــي      ١٥٠  ــران        ٢٠٠  ال ــر ازکــارگ ــف  ن

تعاوني مسکن نساجي کردستـان بـا        
تجمع در محل زمين خريـداري شـده          

 سال توانستنـد بـا حـکـم         ١٣ ،بعد از  
 دادگاه زمينشان را تصاحب کنند

 نــفــر از کــارگــران        ٣٣٠ تــعــداد   
نساجي کردستان عضو اين تـعـاونـي       

 سـال پـيـش از طـرف             ١٣ هستند و    
تعاوني اين زمين خريداري شـده بـود        
ولي تاکنون مشکل تصاحب زمين و      
ايجاد مسکن براي کارگران با موانـع       

 متعددي برخورد نموده است
آقاي جبار خـدا مـرادي در ايـن             
باره به سايت اتحاد گفت در طي ايـن        
سالها بارها از مراجع مختلف حـکـم        
تصاحب زمين را گرفته ايم ولـي هـر          
بار به نوعي اين زميـن را از چـنـگ              
کارگران در آورده اند و اجازه سـاخـت          
را به آنان نميدادند تا ايـنـکـه امـروز             
حکم دادگاه مبني برتخريب درخـتـان     
و خانه مسکوني داير شده در آن را از  
دادگستري دريافت نموديم و کارگران     

 ١٤ با حضور يگـان ويـژه کـالنـتـري              
سنندج و نيروي انتظامي زميـنـشـان        

 . را تصاحب نمودند
 به نقل از سايت اتحاد

 ٩٤ خرداد  ٥ 
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اتحاديه ميهني براي خاتمه دادن بـه         
درگيري و اختالفات پ ک ک و حـزب        
دمکرات کـردسـتـان ايـران بـه قـنـدل               

 مـه    ۲۱ از روز پـنـج شـنـبـه              .  برونـد 
نيروهاي پ ک ک در مـنـطـقـه کـيلـه                
شين واقـعـا در مـرز ايـران و عـراق                  
تعدادي از نيروهاي حـزب دمـکـرات         
کردستان ايران را محاصر مي کنـنـد        
و از آنها مي خـواهـنـد کـه مـنـطـقـه                 

پ ک ک     .  کنترل آنها را بجا بگذارنـد     
هـنـگـامـي کـه بـا جـواب رد حــزب                  
دمکرات مواجه مـي شـود بـه روي              
نيروهاي حزب دمـکـرات آتـش مـي            
گشــايــنــد و در نــتــيــجــه دو تــن از                
ــان               ــاي حــزب دمــکــرات ج ــروه ــي ن
خودشان را دست مي دهند و دو تـن          
از نيروهاي پ ک ک نيز توسط حـزب         

بعد از ايـن  . دمکرات اسير مي شوند 
ماجرا تالش براي حل اين درگيـريـهـا      
آغاز مي شـود و رفـتـن هـئـيـتـهـاي                 
اتحاديه ميهني و حزب دمکرات هـم   

 . در همين رابطه مي باشد
الزم به ذکر است کـه ايـن اولـيـن          
بار نيست که احزاب ناسيوناليست به 
روي هم اسلحـه مـي کشـنـد، بـلـکـه                
تاريخ اين احزاب پر است از جنـگ و      
درگيري و اسـلـحـه کشـيـدن بـه روي                

هـمـچـنـيـن هـمـيـن حـزب              .  همديگـر 
دمکرات کردستان ايـران کـه امـروز           
تــوســط پ ک ک بــه شــيــوه اي                       
قلدرمنشانه مورد تعـرض قـرار مـي          
گيرد، زماني نه چندان دور با هـمـيـن       
بهانه هاي امروز پ ک ک جنگ چنـد         
ساله اي را به کومه له تحميل کـرد و         
دهها نفر از طرفين کشته شدند و در         
نهايت هم حزب دمـکـرات شـکـسـت           
خــورد و عــواقــب هــمــيــن جــنــگ               
تحميليش به کومه له حزب دمکرات     

حـملـه امـروز      .  به دو شاخه تبديل شد 
پ ک ک به حـدکـا بـا هـر بـهـانـه اي                    
باشد، بايد بشدت محکوم شود و از        
آزادي فعاليت سياسي احزاب بـدونـه        

 . قيد و شرط حمايت کرد
 

 گفتگو براي حل تنش بين   
پ ک ک و حدکا از سوي    

 حکومت اقليم کردستان    
بنا به اخبار منتشر شده از سـوي   
تلويزيـون روداو، قـرار بـود روز سـه                

 مه جـلـسـه اي بـا شـرکـت               ٢٦ شنبه  
نچيروان بارزاني نخست وزير و چـنـد         
وزير ديگـر حـکـومـت اقـلـيـم بـا دو                  

هيئت از پ ک ک و حدکا به مـنـظـور            
حل تنش بين ايـن دو حـزب بـرگـزار              

همين خبـرگـذاري اعـالم کـرده         .  شود
اسـت کــه هــيــئـت پ ک ک در ايــن                 
نشست حـاضـر نشـده و دلـيـل آنـرا                 
وضعيت تکنـيـکـي در آمـد و رفـت               

در رابطه با هـمـيـن       .  اعالم کرده است  
مسئله حدکا بسياري از نـيـروهـايـش         
را به نوار مرزي منتقل کرده اسـت و       

نـيـز   )  شاخه ديگر اين حـزب    (  حدک  
با حـدکـا بصـورت هـمـاهـنـگ ايـن                 
حضور را  در مناطق مرزي تکـمـيـل          

 .کرده است
 
کردستان مستقـل در راه       " 
 "!است

مسعود بـارزانـي رئـيـس اقـلـيـم             
 ۲۴ کردستان در ديداري بـا فـرانـس            

بعد از شـکـسـت داعـش         "  مي گوئيد 
در عراق و سـوريـه اوضـاع مـنـطـقـه                
چنين نخواهد مـانـد و مـي گـويـد،                

". کـورســتــان مســتــقــل در راه اســت         
: بارزاني در اين گفتگو مي گويد کـه       

حکومت مرکزي به توافقات انـجـام    "  
شده با اقليم کردستـان احـتـرام نـمـي             
گذارد و اگـر اوضـاع چـنـيـن بـاشـد،                
اقليم خود مستقال نـفـت را خـواهـد             

الزم به ذکر است که اخـيـرا     ".  فروخت
بـــاز هــــم بـــارزانــــي و احــــزاب                   
ناسيوناليست حاکـم بـراي فشـار بـر             
دولت مرکزي هـر از گـاهـي در بـاره              
استقالل بحثي به ميان مـي آورنـد و           
بعد از نشست و مذاکره اي بـا دولـت         
مرکزي کال يادشان مي رود که اينها       
گفته بودند دنبال استقالل هستـنـد و         
گــفــتــه هــاي اخــيــر بــارزانــي ادامــه           

 سال گذشته آنهاست کـه    ۲۴ سياست  
هر گاه نتوانستند با دولت مرکـزي و          
دولتهاي مرتجع منطقه بـه تـوافـق و           
مماشات برسند به ياد استقـالل مـي        
افتند وگرنه همگـان مـي دانـنـد کـه              
اولــيــن مــانــع بــر ســر راه اســتــقــالل             
کردستان خود همين احـزاب قـومـي          

 . وعشيره اي حاکم هستند
 

 دخالت بيشتر ايران    
 ! در اوضاع عراق  

مسعود بارزاني در گفگتويي بـا       
 فـران اعـالم کـرده کـه             ۲۴ تلويزيون   

ايران امروز در اوضـاع عـراق نـقـش              
بازاني .  بيشتري را دارد ايفا مي کند     

نـقـش ايـران در        : "  در اين باره گـفـت      

عراق در مقايسه با گذشته زياد شـده        
گرچـه بـارزانـي تـوضـيـحـات            ".  است

بيشتري نداده، اما همگان مي دانند       
که رژيـم اسـالمـي در طـول حـيـات                 
ننگين خود هميشـه سـعـي کـرده در            
کانونهاي بحران منطـقـه و از جـملـه             
عراق، چه با مسـلـح کـردن گـروهـاي             
طرفدار خود و چه از طريق فـرسـتـاده           
ــقــش کــثــيــف و                  ــژه خــود ن گــان وي

امـا  .  جنايتکارانه خود را ايـفـا کـنـد         
چيزي که مسعود بـارزانـي و احـزاب           
ناسيوناليست کرد در اقليم کردستـان     
از گفتن آن شرم دارند و بـايـد گـفـتـه             
شود، روابط حسنه و هـمـکـاريـهـاي            
وسيع اين احـزاب بـا رژيـم اسـالمـي              
بوده وحـتـي زمـانـي نـه چـنـدان دور                 
همين حزب آقاي بـارزانـي تـا سـطـح             
مزدوري و جنگ در صفوف نيروهاي      
سپاه پاسداران و عليه مردم و احـزاب      
سياسي در کردستان ايـران را پـيـش            

 . برد
  

  نفره  ۲۱ جلسات هئيت  
 ! قانون گذاري 

 مــه جـلـســه       ۲۵ روز دو شـنـبــه         
 نفره احزاب حاکم بر اقلـيـم   ۲۱ هئيت  

کردستان براي تغيير قانون تشـکـيـل         
شد و در ميان خود باز هم يک هئيت          

. ديگر هفت نفره را انـتـخـاب کـردنـد           
اين هئيت که از نـمـايـنـدگـان هـفـت                
حزب در قدرت تشـکـيـل شـده قـرار               
است تا جلسه روز پنج شنبه کارنامه       
هئيت نوشتن قانون براي همه پـرسـي        

الزم به ذکر است کـه  . را تکميل کنند 
اين هئيت و قانونش قرار است کـمـک    
کند کـه بـاز هـم صـدارت مسـعـود                 
بارزاني رئيـس اقـلـيـم کـردسـتـان را               
تمديد کند، چرا که طبق قـوانـيـن تـا             
کنوني مسعود بارزاني نـه تـنـهـا دو            
دوره رئيس اقليم کردستان بوده، بلکه 
وراي قانون موجـود و بـا تـوافـق دو               
حزب اصلي اتحاديه ميهني و حـزب        
دمکرات او براي دو سال ديگر هم در   
پست خود ابقا شده بود و هـم اکـنـون        
که دوره ده ساله مسعود بـارزانـي بـه           
پايان مي رسد، احزاب حاکم و بـويـژه        
حزب دمکرات و شخص بارزاني کـه        
نمي خواهند اين پسـت را از دسـت              
بدهند به فکر تغيير قانـون بـراي بـاز          
هم بر سر کار ماندن مسعود بارزانـي      

گفتنـي اسـت کـه گـرچـه ايـن               .  شوند
تالش حزب دمـکـرات تـا کـنـون بـه               
جمع شدن بقـيـه احـزاب حـاکـم بـراي              
تغيير قانون شده، امـا خـود هـمـيـن              

مســلــه ريــاســت اقــلــيــم و صــدارت            
بارزاني يکي از اخـتـالفـات احـزاب             
حاکم بر اقليم است که ماههاست بـا         

  .آن دست به گريبانند
   

 نفر از ۱۷۸۵ در چند ماه گذشته  
 !دست داعش نجات يافته اند

طبق گزارشهاي منتشر شـده در        
مورد ربوده شدگان داعش، در چـنـد          
ماه گذشته و تا هم اکـنـون بـيـش از               

 تن رهايي يافتـه انـد، گـفـتـه          ۱۷۸۵ 
 نـفـر     ۷۸۵ مي شود که از اين تعداد        

در .   نفـر زن بـوده انـد         ۶۸۲ کودک  و  
اين باره حسين کورو مسئول آوارگـان     

ايـزدي ربــوده شــده تــوســط           و مــردم  
بعد از حملـه  : "  داعش اعالم کرده که   

به شنگال و کنترل آن تـوسـط داعـش       
ــفــر از مــردم ايــزدي ايــن               ۴۵۰۰   ن

الزم بـه ذکـر       ".  منطقه ربوه شـده انـد      
است که داعـش ايـن گـروه جـنـايـت                
پيشه و تروريسـت بـا ربـودن زنـان و               
دختران جوان در مناطق تحت کنتـرل       
خود بازار فروش زنـان و دخـتـران را              
دائر کرده و گفـتـه مـي شـود تـا هـم                  
اکــنــون تــعــدادي زيــادي از زنــان و             
دختران جوان ايزدي در اين بازارها به      

 .فروش رفته اند
 *** 
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 محمد آسنگران
طبق اخبار مـنـتـشـر شـده از             
جانب حزب دمـکـرات کـردسـتـان           

ايـن دو حـزب از         .  ک.ک.ايران و پ 
روز پنجشنبه گذشته تا کـنـون در          

  .حال تنش با همديگر بسر ميبرند
حزب دمکرات کردستان ايران    
واحدهايي از نيروي مسلح خود را      

در مـرز کـردسـتـان         "  کيله شين"به  
ايران و کوههاي قنديل فرستـاده و        

 .در اين مکان مسـتـقـر شـده انـد            
طبق اخبار مـنـتـشـر شـده نـيـروي              
حزب دمـکـرات کـردسـتـان ايـران             

  .دراين محل مستقر شده اند
از حضور حـزب    .  ک. ک. اما پ 

دمکرات کردستان ايران در نزديک      
 .مــرز بــا ايــران نــاخــرســنــد اســت         

طبق گفته هـاي حسـن شـرفـي از              
اعضــا رهــبــري حــزب دمــکــرات         
کردستان ايران، نـيـروهـاي مسـلـح          

ک بـــه نـــيـــروهـــاي حـــزب           . ک. پ
دمکرات کردستان ايران گفتـه انـد        
حق ندارند در اين مـحـل مسـتـقـر            

بشوند و در عين حال حق ندارند از 
اين منطقـه وارد خـاک کـردسـتـان             

 .ايران بشوند
خارج از ماهيت سياسـي ايـن        
دو حزب ما خواهان آزادي فعاليت  
همه احزاب سياسي هستيـم و هـر        
نــوع مــانــع تــراشــي و تــهــديــد و             
مــحــدوديــت ايــجــاد کــردن بــراي          
فــعــالــيــت احــزاب را ســيــاســتــي          

  .ارتجاعي و سرکوبگرانه ميدانيم
وظيفه همـه احـزاب سـيـاسـي           
جدي و مردم آزاديخواه ايـن اسـت          
که از فعاليت آزادانه احزاب دفـاع         

هر نوع مانع تراشي و بهانـه     .  کنند
ک براي ايجـاد   . ک. و توجيهي که پ   

محدوديت بـراي حـزب دمـکـرات          
کردستان ايران بسازد غـيـر قـابـل           

 .قبول است
ک را   . ک. ما ايـن سـيـاسـت پ         

محکوم ميـکـنـيـم و مسـئـولـيـت              
ک . ک. عواقب اين تنش به عهده پ     

  .است
 *** 

 بايد از آزادي فعاليت احزاب دفاع کرد            


