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 ٤  صفحه 

متهمان بازرگاني با داعش به    
 ! دادگاه نظامي داده مي شوند 

بعد از حمله داعش به عـراق در      
سال گذشته تعدادي از مسئولـيـن و      
بازرگانان اقليـم کـردسـتـان بـه جـرم              
بازرگاني با داعـش دسـتـگـيـر مـي            

 دستگيري
سرنوشـت اللـه خشـنـود، دانـش            
آموز مقطع دبيرستان که يک روز بعد       
از تظاهرات شهر مهاباد ناپديد شـده        

خـانـواده اللـه       .است نامـعـلـوم اسـت       
خشنود به تمامي مراجع و نهـادهـاي        

انـد،     امنيتي مراجعـه کـرده       -قضايي
اما تاکنون هيچ پاسخـي مـبـنـي بـر             

 خـود را بـه           ساله١٧ سرنوشت فرزند  
خانواده الله احتمال  .اند دست نياورده 

دهند که الله از سـوي نـهـادهـاي              مي
امنيتي و در رويدادهاي اخـيـر شـهـر            

خـانـواده    .مهاباد بازداشت شده باشد   
ي که الله در    ا مدرسه: " گويند الله مي 

آن مشغول به تحصيل اسـت، مسـيـر          
رفت وآمد دخترشان در مسير مـحـل         

  ."بوده است" هتل تارا"
 

 اسامي دستگير شدگان مهاباد  
وزارت اطـالعـات بـدون داشـتـن           
حــکــم قضــايــي، تــعــدادي زيــادي از          
معترضين اعـتـراضـات مـهـابـاد را             

اتهام وارده به اکثـر  .  اند  بازداشت کرده 
اقدام عليه امنيـت  "بازداشت شدگان،  

تـعـدادي از      .اعالم شـده اسـت      "  ملي
دستگير شـدگـان اعـتـراضـات مـردم            

ها بـازداشـت و         مهاباد، پس از مدت   
هـاي اداره       شکنجه در شـکـنـجـه گـاه         

اطــالعــات و اطــالعــات ســپــاه، بــه           
 زنــدان   ۱۱ و   ۱،۲،۳،۴،۹ بــنــدهــاي   

سن دستگـيـر     .اند  اروميه منتقل شده  
ــيــن         ــي      ۱۵ شــدگــان ب  ســال    ۴۵  ال

ــ حـوره     ٢ ـ نعمت گـلـي،        ١   .باشد  مي
ــــ عـــبـــدالـــرحـــمـــان    ٣ ســـلـــطـــانـــي،    

ـ عثمان ٥ ـ حسن اميني،    ٤ جمشيدي،
ـ ميالد عـزيـز زاده     ٦ ، ) پدر( عزيززاده

ــ آشـنـا، انـور         ٨ ــ کـريـم        ٧ ،   ) فرزند( 
ـ ١٠ ـ صابر الکـي دون،        ٩ درويشي ،   

ـ سيامند مـحـمـد       ١١ فوادشمشيري،  
ـ بختـيـار   ١٣ ـ کاوه عنايتي، ١٢ زاده،  

ـ ١٥ ـ هرمان کـاظـمـي،         ١٤ شيخي ،   
ــ جـعـفـر       ١٧ ـ پـورعـلـي،      ١٦ ... حاتم  

 ٨  صفحه 

 ٣  صفحه 

تجمع و اعتراضات معلمان طـي       
سه ماه اخير در ظرفيت بااليـي بـراي          
بدست آوردن خواست و مطالبـاتشـان        

مـعـلـمـان     .  سراسر کشور را درنورديـد    
: در شــهــرهــاي کــردســتــان از جــملــه          

ســنــنــدج، مــريــوان، کــامــيــاران،              
سردشت، جوانرود، سقز و پاوه هـمـراه        
با معلمان ديگر شهـرهـاي ايـران، در           

 ١٠  بـهـمـن،        ١  ديـمـاه،       ٣٠ روزهاي  
 ارديــبــهــشــت مــاه،       ١٧ اســفــنــد و       

تجمعات اعتـراضـي گسـتـرده اي را            
معلمان در تجمـعـات     .  سازمان دادند 

اعــتــراضــي خــودعــالوه بــر خــواســت        
آزادي هـر    خـواهـان     افزايش دستمزد،   

چه سريعتر معلـمـان زنـدانـي و لـغـو               
کليه احکام قضايي عـلـيـه فـعـالـيـن              

ــي،      ــف ــجــاد         صــن آزادي تشــکــل، اي
تسهيالت الزم براي تامين مسـکـن،        
استخدام معـلـمـان حـق الـتـدريسـي،             

اجـراي    ارائه بيمه درماني و تکميلـي،   
قانون بازنشستگي پيش از مـوعـد و         
ــاداش               ــرداخــت ســريــع و کــامــل پ پ

رفـع کـلـيــه قـوانـيــن            بـازنشـسـتـگــي،    
تبعيض آميز عليه زنان معلم مانـنـد         

 در   ٩٥ ــ    ٩٤ در سال تحصيلي    
  آمـوز در رده         دانـش   ٤٠٠ مريـوان    

 سال از تـحـصـيـل و         ١٧  تا  ٦ سني  
يکـي  !  رفتن به مدرسه محروم شدند 

از معلمان شهـر مـريـوان بـا اعـالم              
ايـن  : " چنـيـن آمـاري، گـفـتـه اسـت             

آموزان به دليل نداشتن پول به        دانش
روند و هرساله بر تعـداد        مدرسه نمي 

 روزنــامــه   ." شــود   آنــان افــزوده مــي     
فرهيختگان در گزارشي به نـقـل از           

اگـر  : " نـويسـد     اسکندر لـطـفـي مـي        

باالخره بعد از سه چهـار روز از          
عـلـيـه    .  ک. ک. ماجـراي درگـيـري پ       

حــزب دمــکــرات کــردســتــان ايــران         
امـا  .  رفقاي کومله ابراز نظر کـردنـد      

نظر آنـهـا مـتـاسـفـانـه از سـيـاسـت                  

شناخته شده خود کومله که دفاع از       
آزادي فعاليت احزاب بـوده فـاصـلـه          

مصاحبه رفيق ابراهيـم     .گرفته است 
عليزاده خيلي روشن ميگويد حـزب     

آفتاب هـرچـنـد بـي رمـق مـاه                
ــودش               ــال خـ ــرحـ ــر در هـ ــبـ ــوامـ نـ

مدتي بود درمـحـوطـه     .  غنيمتيست
ــار                 ــکــي از آث ــي ي ــوال ــي، ح ــارک پ

ــخــي       ــاري ــتــخــار ت ــراف ــي    -پ ــب مــذه
استانـبـول روي نـيـمـکـت مـنـتـظـر                 

دوستم نشسته بودم و در آن سـاعـت         
بغير از توريست   کم رفت وآمد روز،

هــا، چــنــدان کســي از آنــجــا گــذر              
همانـطـور کـه بـا چشـمـان             .  نميکرد

بسته زل زده بودم به آفتاب و سـعـي        
ميکـردم سـرمـاي نـاخـوشـايـنـد را               

وجود کسـي      ناگهان  .فراموش کنم 
را حس کردم، چشمانم را باز کردم و         
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 ١ از صفحه  ١ از صفحه 

 بهبـود شـرايـط کـاري          عائله مندي و  
خــود و فضــاي شــاد و انســانــي در              

 تجـمـعـات     معلمان در .مدارس شدند 
 در نـظـر گـرفـتـه         خود به ميزان بودجه   

شده براي آموزش و پـرورش در سـال           
 ..قاطعانه اعتراض کردند ۹۴ 

تجمعـات اعـتـراضـي مـعـلـمـان             
کماکان در اشکال مختلف، با اطـالع   
رساني براي تداوم اين تجمعات و در        
هماهنگي با معلمان سـراسـر کشـور          
همچنان يکي از موضوعات مـهـم و      
ــه                 ــي ب ــاب ــراي دســت ي ــان ب جــدي آن

ابـعـاد حـرکـت       .  خواستهايشان اسـت   
ــات               ــع ــجــم ــرده و ســراســري ت گســت
اعتراضي معلمان مقامـات و سـران         
حکومت اسالمي را بوحشت انداخت   
تا جاييکه مقامات حکومتي بـجـاي      
پاسخ به مـطـالـبـات آنـان، اقـدام بـه                 

. دستگيري فعالين مـعـلـمـان کـردنـد          
واکنش زبونانه حکومت اسـالمـي و         
بازداشت و دستگيري تـنـي چـنـد از             
آنان نه از سر ضعف معـلـمـان بـلـکـه                
گوياي هـراس و وحشـتـي اسـت کـه                
جمهوري اسالمـي از تـوان و قـدرت             

 . آنان دارد
معلمان و تمامي مزدبگيران حق     
دارنـــد و بـــايـــد تـــا رســـيـــدن بـــه                 
خواستهايشان به تجمعات اعتراضـي   

راه ديـگـري جـز        .  خود ادامـه دهـنـد       
معلمان حق  .  اعتراض و تجمع ندارند   

دارند هزاران نفره و ميليوني دست به        
به ميدان آمدن يکدسـت   .  تجمع بزنند 

و متحدانه معلمان يـک نـيـاز و يـک               
ضرورت اسـت چـرا کـه جـامـعـه اي                 
ميليوني نميتواند در مقـابـل فـقـر و            

 .فالکت ساکت بنشيند
طي تجمعات اعتراضي ماههاي  
اخير و بويژه در اواخر ارديبهشت مـاه    
فشــار و تــعــديــات رژيــم جــمــهــوري           
اسالمي که منجر به بازداشـت تـنـي           
چند از معلمان شـد، سـبـب شـد کـه               

بــعــضــا ايــنــجــا و آنــجــا نــجــواهــاي           
مماشات جويانه اي سربلند کـنـد کـه         

. خوشبختانه چندان قوي و جدي نبود     
اين نجواها سياست سـرکـوبـگـرانـه و           
امنيتي رژيم را خواسته يا ناخواسـتـه    
بعنوان ايجاد اهرم مـتـوقـف کـنـنـده             

. حرکت برحق معلمان بيان مـيـکـنـد          
هر چند اين را بايد به پاي تـوحـش و             
بگير و ببندهاي سياست سرکوبگرانه    
رژيم گذاشت و نبايد اجازه داد که اين 
نوع موتنع کوچکـتـريـن تـاثـيـري در             
بـرابـر حـرکـت اعـتـراضـي مـعـلـمــان                  

بي گمان معلمان دلسـوز     .  ايجاد کند 
و پيگير با توجه به تجارب ارزنده اي         
که طي اين مـدت کسـب کـرده انـد،              
قادر خواهند بود کـه بـا دقـت، تـيـز                
بيني و کارداني بااليي در مقـابـل آن         
بايستـنـد و نـگـذارنـد کـه سـيـاسـت                  
سرکوب و دستگيريهـا کـوچـکـتـريـن           
ــد اعــتــراضــات و                ــر رون ــيــري ب ــاث ت
ــه                   ــدن ب ــي ــا رس ــان ت ــات آن ــع ــجــم ت

 .خواستهايشان بگذارد
يکي ديگر از ابزارهاي فشـار بـر        
معلمان، باج گيري رندانه بانک مـلـي         

 هـزار تـومـانـي از           ٥ و کسري مبلـغ      
اقـدام   .  حسابهاي بـانـکـي آنـان اسـت          

بانک ملي در کسر نمودن اين مبلغ و      
بدون بخشنامه و بدون اطالع دادن به       
مشتريان بانکي، دزدي آشکار ديگـر      
از جـيـب مـردمـي اسـت کـه بـجـاي                  
درمان دردهاي آنان، ميکوشـنـد هـر         
روز زخم ديگري بر پـيـکـر وضـعـيـت            

. فالکتبار اقتصاديشان ايجاد کـنـنـد       
هــمــيــن يــک قــلــم دزدي کــه ســر بــه              
ميلياردها ميکشد، قرار است صرف   

 .  هزينه جنگي در يمن و سوريه شود
اما قدمهاي بعدي در تجـمـعـات        
اعتراضي معلمان و براي تـداوم ايـن          
حــرکــت تــا رســيــدن بــه خــواســت و             
مطالباتشان بسيار مـهـم و حـيـاتـي             

ــاشــد     ــت ادامــه        .  مــي ب ــقــوي ــراي ت ب
حرکتهاي اعتراضي بعدي ، معلـمـان       
نياز به حمايتهاي گسترده تر از آنـچـه     
که تا کنون ازشان بعمـل آمـده اسـت             

يکي از راهکارهاي جلب ايـن       .  دارند
حمايتها اين است که خانواده معلمان 
و محصلين به هـمـراه والـديـنـشـان و            
دانشجويان، از تجمعات اعتراضي و    
از مــطــالــبــات آنــان کــه خــواســت و            
مطالبات کـل مـردم اسـت حـمـايـت              

حـمـايـت ديـگـر تشـکـلـهــاي             .  کـنـنـد   
اجتماعي از معلمان بويژه تشکلهـاي      
کارگري در اين زمينه بسيار موثـر و         
تعين کننده است چرا کـه خـواسـت و            
مــطــالــبــات مــعــلــمــان، خــواســت و          

تــا .  مــطــالــبــات کــل جــامــعــه اســت       
همينجا تجمع اعتراضي معلمان چـه      
در شهرهاي کردستان و چه در سراسر       
کشـور تـوانسـتـه اسـت قـدرتـمـنـد و                  

ــتــحــد ظــاهــر شــود            اتــحــاد و     .  م
هــمــبــســتــگــي ســراســري مــعــلــمــان         
دستاورد گرانبهاي حرکت آنـان اسـت        

قـدرتـمـنـد و       .  که بايد آنرا حفـظ کـرد     
متحـد ظـاهـر شـدن، کـلـيـد اصـلـي                  
موفقيت بـراي پـيـشـرويـهـاي بـعـدي               

خنثـي کـردن هـر گـونـه نـواي               .  است
کوتـاه آمـدن، مـمـاشـات جـويـانـه و                 
سازشکارانه و يا وعده هاي دروغـيـن      
مقامات حکومتي، يـکـي ديـگـر از           
موانع بر سر راه تحقق خواستها اسـت   
که هـمـه مـعـلـمـيـن بـويـژه فـعـالـيـن                     
معلمان بايد هوشيارانه آنـرا خـنـثـي            
کرده و نگذارند تجمعات اعـتـراضـي         

و باالخره .   دچار خواهش و تمنا شود  
نکته سوم اتکا به سازمانيافته عمـل        
کردن است که تا کنون اين پتـانسـيـل          
را معلمان از خود بنمايـش گـذاشـتـه           
اند و يکي از دستاوردهـا و تـجـارب            
دور اخير حرکتهـاي اعـتـراضـي مـي           

تجربه چند ماه اخير اين را بـه       .  باشد
اثبات رسـانـيـده اسـت کـه تـنـهـا بـا                   
تجمعات اعتراضي متحد، گسـتـرده       
و سـراسـري مـيـتـوان صـداي بـرحــق                
خواست و مطالبات معـلـمـان و کـل            
مردم ناراضي از وضع موجـود را در       
گوش مقامات مفتخـور حـکـومـتـي          

به مناسـبـتـهـاي مـخـتـلـف           . فرو کند 
ميتوان دور هم جمع شد، به مشورت       
و تبادل نظر پرداخت و از موضع حـق         
بجانب و طلـب کـار، ضـمـن تـاکـيـد                
دوبــاره بــر خــواســت و مــطــالــبــات             
تاکنوني، ضمن خـواسـت آزادي بـي           
قيد و شرط معلمان بازداشت شـده و          
طرح خواست باز پرداخت پولي که از       
حسابهاي بانکـي مشـتـرکـيـن بـانـک             
مـلــي کســر شـده اسـت و بـا ادامــه                 
تجمعات اعتراضي سازمانيافته تر و  
قــدرتــمــنــد تــر، کــاربــدســتــان و                   
ميلياردرهاي دزد و چپاولگر را وادار     

 .به قبول مطالبات خود کرد
  ٩٤  ارديبهشت ١٢ 
    ٢٠١٥  ژوئن ٢ 

ــش          ــئــوالن بــراي دان آمــوزان    مس
روستايي امکانات و بودجه در نظر 

تـوان بسـيـاري از ايـن              بگيرند مي 
آموزان را به چرخه تـحـصـيـل           دانش

 نبود امکـانـات کـافـي       ."بازگرداند
يکي ديگر از علل بازماندن حـدود       

 ٣٠٠ آموز ابتـدايـي و         دانش ١٠٠ 
آموز راهنمايي و دبـيـرسـتـان          دانش

شود که به    در مريوان محسوب مي   
آور بودن خانواده از ادامـه         حکم نان 

تحـصـيـل در مـقـطـع راهـنـمـايـي                 
 چندي قبـل نـيـز      .گردند محروم مي 

مديرکل آموزش و پـرورش اسـتـان         
آذربايجان غربي از محروم مـانـدن        

آموز از تحصيـل خـبـر           دانش ٧٠٠ 
 علل چنين وضعيـتـي        داده و درباره  

تأمين مـعـاش   : "به ايسنا گفته بود 
خانواده و تخصيص نيافتن اعتبـار     
الزم جــهـت شـنــاسـايــي، جــذب و            
نگهداشتن کـودکـان بـازمـانـده از             
تحصيل باعث بوجود آمدن شرايط  

 ."کنوني شده است
نهادهـاي پـژوهشـي در نـظـام            
جمهوري اسالمي اعالم کـرده انـد؛        

يکي از نتايج فشارهاي اقتصادي     " 
بر خانوارهـاي مـحـروم، ايـن بـوده             
است که اکـثـريـت ايـن خـانـوارهـا               
هزينه مربوط به آمـوزش فـرزنـدان         

. انـد    خود را به حدود صفر رسـانـده        
براي مثال محاسبات ما برمبنـاي      

هاي بودجه خانوار مرکـز آمـار        داده
ــران در ســال       ــا    ١٣٨٩ هــاي       اي  ت

دهد که هـمـزمـان      نشان مي١٣٩٢ 
بــا حــاکــمــيــت رکــود اقــتــصــادي          
سنگين بر کشور، بطور ميانـگـيـن        

 درصد خانوارهاي داراي    ١٢ حدود  
 سـالـه در اسـتـان           ١٨  تـا      ٦ فرزند  

کمتر ( تهران، رقمي نزديک به صفر      
بـراي  )   تـومـان    ١٠٠٠ از ماهـانـه      

.  اند  آموزش فرزندان خود خرج کرده    
هايي مانند سـيـسـتـان و            در استان 

بلوچستان، بوشهر و کردستان، بالغ   
 درصـد خـانـوارهـا چـنـيـن              ٦٥ بـر    

  ."اند وضعيتي داشته
ترفندهاي دولت حسن روحاني    
و وزيــر آمــوزش و پــرورش دولــت           

" عــــدالــــت آمــــوزشــــي     " يــــازده     
دروغگـويـي هـاي شـاحـدار و بـي               
مايه اي است کـه بـه خـورد مـردم              

 . ميدهند
محروميت کودکان از تحصيل  
بر اثر فقر مالي فاجعه اي انسـانـي        

در نظام جمـهـوري اسـالمـي       .  است
کارگران در ابعاد ميليوني بيکار و      

. از مراکز توليدي احراج مـيـشـونـد       
بـيــکــاري يــک عــامــل جــدي تــرک           
تحصيل و محروميت کـودکـان بـه         

بار سنگين  اقتصاد .  مدارس است 
ويران در مملکت دزدان و مافـيـاي        
اقتصادي بر روي کودکان سنگيني     

دلسوزي و عالقه معلمين    .  ميکند
بــه دانــش آمــوزان و تــالش هــاي            
اعتراضي معلمين به منظور ارتقـا      
ــح آمــوزش و تــخــصــيــص                ــط س
امــکــانــات تــحــصــيــلــي مــکــفــي        
گامهاي مهم و موثر اعـتـراضـات         

 . چند ماه گذشته است
خواسـت تـحـصـيـل رايـگـان،             

تامين امکانات تحصيلي، کـتـاب      
و ديگر نيازمنديهاي تحصيل بايـد   
رايگان در اختيار محصـلـيـن قـرار         

ــه و         .  گــيــرد مــمــنــوعــيــت شــهــري
جلوگيري از اخاذي مالي مامورين 
در مدارس، دادن يک وعـده غـذاي         
گرم و جلوگيري از خصوصي کـردن       
مدارس خواست و مطالباتي پـايـه        

. اي ميليون خانواده در ايران اسـت       
دولت و نهادهاي آموزشي موظـف      
به اجـراي عـمـلـي ايـن خـواسـتـهـا                 

 . هستند
کودکان ما وقتي تنها نيستنـد   
که از حمايت همه جانبـه جـامـعـه،        
معلمين و خانـواده هـايشـان بـراي           
تامين ادمه تحصـيـل و رفـتـن بـه              

معلمين .  مدارس، برخوردار باشند  
مريوان در تـجـمـعـات اعـتـراضـي             
داراي قطعنامه هـاي راديـکـال در          
جهت و راسـتـاي دفـاع از حـقـوق                

بـنـدهـاي    .  مناسب و رفاه هسـتـنـد       
مهم اين قـطـعـنـامـه هـا دفـاع از                 

 . تحصيل کودکان است
 ١٣٩٤  خرداد ١٢ 

 ...قدمهاي بعدي اعتراضات         ...  ادامه تحصيل کودکان      

 

 زندگي شاد، 
 ايمن و خالق 

  ! حق مسلم کودکان است

 زنده باد انقالب انساني     
 ! براي جامعه اي انساني       
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در حاليکه دولـت اعـالم کـرده           
 حـامـل هـاي        ۹۴ بود کـه در سـال          

انرژي گران نميشود، بطور ناگهـانـي       
بنزين را تک نرخـي اعـالم کـرد کـه              

 درصـد افـزايـش        ۴۳ اين به معنـي      
 بر اساس اين تصـمـيـم       .  قيمت است 

 تومـان  ۱۰۰۰ قيمت هر ليتر بنزين     
 ۱۲۰۰ و قيـمـت سـوپـر هـر لـيـتـر                  

تومان تعيين شده و سـهـمـيـه هـاي             
 توماني به خودروها مـتـوقـف    ۷۰۰ 

گــفــتــه شــده کــه نــرخ          .  شــده اســت   
گازوئيل و مازوت نـيـز بـه لـيـتـري               

 تــومــان و نــفــت ســفــيــد بــه              ۳۰۰ 
 تومان افزايش خـواهـد   ۱۵۰  ليتري  
 ۱۵ بهاي گاز خـانـگـي نـيـز            .  يافت

کـارشـنـاسـان     .  درصد افزايش يافـت   
حکومتي ميگويند که اين افـزايـش      

 درصـد تـورم بـدنـبـال            ۳۰ قيمت تا   
في الحال مـتـعـاقـب       .  خواهد داشت 

اين تصميم، افزايش قـيـمـت بـرخـي           
کاالها از جمله در بـخـش حـمـل و               

 . نقل شروع شده است
افزايش قـيـمـت بـنـزيـن و گـاز                
تعرض ديگري از جانب مفـتـخـوران        
حاکم به سفره خالي اکثريـت قـريـب           
بــه اتــفــاق مــردم اســت و شــديــدا               
محکوم است و با اعتراض گستـرده     

 . مردم پاسخ خواهد گرفت
 

ميگويند دولت کسـري بـودجـه        
 هـزار    ۴ دارد و از قبل گراني بنزين        

ميليارد تومان از جيب مردم توليـد    
اين در حـالـي اسـت      .  درآمد ميکند 

که هزينه فعاليت هاي تروريستي و       
ارتجاعي دولت در يمـن و عـراق و            
ساير کشورهاي منطقه و يا هـزيـنـه         
هايي که صرف موسسات مذهـبـي       
و ارگانهاي سرکوب مردم مـيـشـود         
بارها و بـارهـا از ايـن رقـم بـاالتـر                  

ــرروزه          .  اســت ــالس ه ــت ــزان اخ ــي م
مقامات حکومتي و آيـت اهللا هـا            
نيز دهها بار از اين رقم بيشتر است         

و همه اين هزينه ها از جـيـب مـردم         
 . پرداخت ميشود

گران شدن قيمت گـاز و بـنـزيـن          
ــاضــت              ــاســت ري ــاي ســي در راســت
اقتصادي و اقتصاد مقاومتي بـراي      
انطباق با سياست هاي بانک جهاني    
و صندوق بين المللي پول است و بـه      

جـمـهـوري    .  اينـجـا خـتـم نـمـيـشـود            
اسالمي خـواب هـاي بـدتـري بـراي             

 . مردم ديده است
 

جــمــهــوري اســالمــي تــالش            
ميکند بحران و استيصـالـش را بـا           
تعرض دنباله دار به معيشت مـردم       
تخفـيـف دهـد امـا از ايـن بـحـران                  

ــت            ــاف ــد ي ــواه ــخ ــجــات ن ــد  .  ن ــاي ب
اعتراضات را گسترش داد و از همه 

. طرف بر سر اين حکـومـت ريـخـت          
ــل ايــن ســيــاســت هــاي               در مــقــاب
جنايتکارانه عليـه مـردم، بـايـد بـه             
قطع يـارانـه بـر کـاالهـاي اسـاسـي                
اعتراض کرد، از پرداخت قبض آب       
و برق و گاز خـودداري کـرد، پـرچـم              
طب رايگان و تحصـيـل رايـگـان را            
برافراشت و خواست حقوق باالتر از       
خط فقر را به خواست عـمـومـي در           

جـبـهـه    .  سراسر کشور تـبـديـل کـرد         
مبارزه کارگران و اقشـار مـخـتـلـف           
مردم بايد فشرده تر و گسـتـرده تـر              

راهي جز انقالب براي رهـايـي   .  شود
از فالکـت اقـتـصـادي و جـمـهـوري               

 . اسالمي وجود ندارد
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۱۳۹۴  خرداد ۷ 
 ۲۰۱۵  مه ۲۸  

 :   اطالعيه حزب کمونيست کارگري درمورد           
 گران شدن بنزين و گاز         

وروجک کوچولويي جلويم سـبـز         ديدم
شده، از همان دوست داشتني هـايـي       
که جبر روزگار او را براي پيـدا کـردن       

 .به خيابان ها کشانده بود  لقمه ناني
  !يه دونه بگير -

و بسته هاي دستمالش را نشانـم       
نگاهش    . داد، هنوز حرفي نزده بودم    

کردم يک فسقلـي تـمـام عـيـار بـود،                
 .پابرهنه و حسابي ژوليده

براي جلب توجهم عـيـن فـنـر از             
 جايش پريد،

انـگـار جـملـه        .  يه دونـه بـگـيـر        -
ديگري هم بلد نـبـود کـه حـتـا بـراي                

مـتـوجـه    .  فروش دستمال اسرار کـنـد      
! خـانـم  :  بـلـنـد گـفـت       .  مکث من شـد   
و زد زيـر  !  بنگ بنگ !  سوريه ،سوريه 

  !خنده
اش مــثــل تــيــري بــه       )  بــنــگ(   

وقتي بخش بزرگي از . وجودم نشست
دوران کــودکــي ات بــا هشــت ســال            

و دروغي گذران شده       جنگ بي امان  
باشد و خاطرات مبهمي بـا گـذشـت           
اين همه سال هنوز جـلـوي چشـمـات            
پيچ و تاب ميخورند، حـالـت خـراب           

مال ما را اسمـش را       .  ميشود ناجور 
گــذاشــتــنــد دفــاع مــقــدس و بــا آن             
تقدسش زندگي چندين نسل را از هم        
پاشيدند و پي در پي روزهايمان را با        

  .از دست دادن ميگذرانديم 
با نا اميدي به اينکه زبان تـرکـي       

 خانواده ات؟: نميداند پرسيدم
کمي با چشم هاي گـرد شـده بـه             
من نگاه کرد و در آخر با انـگـشـتـش            
چند تا بچه ريز و درشت را کـمـي آن           

: دوباره پـرسـيـدم       . طرف تر نشان داد   
: خونه؟ اين بار جوابي نداد و داد زد          

  !يه دونه، يه دونه
سروکلـه ي دوسـتـم از بـيـن راه                

. باريکي ميان درختان پارک پيدا شد     
با کوله پشتي سبز تيره و بزرگـي کـه           
مثل درختي کهنسال از پشت سـرش       

ديروز نـه     فکر ميکردي.  روييده بود   
با هواپيما، بـلـکـه مـاه هـا قـبـل از                  

از .  لهستان پاي پياده راه افتاده است     
جا بلند شدم، بعد از يک سال از ديدن 

. هـم حســابـي ذوق زده شـده بـوديــم              

قبـل از     !!!  ليال: دوستم از دور داد زد 
اينکه جوابي بدهم ، وروجک کوچولـو     

!! لـيـالااااا  :  هم بغل دستم داد کشـيـد      
دوستم را بـيـخـيـال     !!...  يه دونه بگير 

وروجـک  .  شدم، هنوز مانده بود برسد    
چند لحظه بعد باالخره خـوشـحـال از           
کسب و کارش مرا بـا دلـي پـر درد               

 .رها کرد و رفت
در حالي دور شدنش را تـمـاشـا           

ميکـردم، بـه روزي فـکـر کـردم کـه                 
درعــالــم کــودکــي از خــواب بــيــدار           

و چـه     ميشوي و صداي مهيبي خانه    
 .بسا خانواده ات را از تو ميگيرد

بدون اينکه دليلش را بـفـهـمـي،           
بدون خداحافظي، راهـي جـاده هـاي           
ناشناخته ميشوي و به گرداب قاچاق 
و مرز و پـلـيـس و اسـلـحـه و انـواع                    
خشونـت هـا و تـرس فـرو مـيـروي،                 
ديگر روز و شبت از دست مـيـرود و           

تـا  .  عادت هايت فراموش ميـشـونـد      
دست آخر بـه شـهـري بـرسـي کـه نـه                  
زبانش را ميداني و نه کسي منـتـظـر       

لمس فقر و آوارگي و هـزاران        .  توست
 .درد ديگر شروع ميشود

امروز دستـمـالـي را کـه از تـو                
ــردم                  ــدا ک ــي ــم پ ــف ــي ــم در ک ــت ــرف . گ

کجاهستي؟ مـيـدانـم کـه هـنـوز راه               
برگشتي به خانه نيست و شايد هرگـز   

تـو و مـن و هـزاران            .  هم بـرنـگـردي     
انسان کـوـلـه بـارشـان بـر دوش، در                 

دوباره  زندگي و حقوق    يافتن   تقالي
از دســت رفــتــه شــان، بــاز يــافــتــن              
هويتشان و پيدا کردن نقطه اي امـن          

اين مبارزه و   .  همه  عمر را در راهند  
تالشي که انگار در ما براي هميـشـه         

بعد از يـک سـال از             . جا خوش کرده  
اعماق اين تلـخـي هـاي روزمـره، از             

صداي خـنـده ات را،           ميان دستمال 
دوباره شنيدم و تنها هميـن خـنـده و             

تـو بـود کـه هـمـه                جست و خيزهاي  
تراژدي اين جنگ بـي شـکـوه را بـه               
آساني به تمسخر ميگرفـت و سـبـب         
ميشد که سرما را حـس نـکـنـم، بـا               

 .اينکه آفتاب هم ديگر پريده بود
 *** 

 

دمکرات اگر ميخـواسـت فـعـالـيـت          
کـنــد و آن مـنــطـقــه بـرود بـايــد از                  

 .ک کسب اجازه ميکرد.ک.پ
در حاليکه ايـن مـنـطـقـه خـاک              

هــم مــرز    .  کــردســتــان عــراق اســت      
ايـنـکـه گـفـتـه         .  کردستان ايران است  

مــرز مــقــدس نــيــســت پــاســخ ايــن           
مــرز .  مــوضــوع مشــخــص نــيــســت    

ک دارد از     . ک. مقدس نيست اما پ    
همان مرز نامقدس دفاع ميکـنـد و         
از حزب دمکـرات کـردسـتـان ايـران            

 .باج خواهي ميکند
 

ــکــه پ      ــن ــه         . ک. اي ــه ــب ــه ج ک ب
جمهوري اسـالمـي نـزديـک اسـت و             
حزب دمکرات به جبهـه بـارزانـي و           

اما اگـر هـر دو         . ترکيه آشکار است 

سرشان به جايي وصل است بـالخـره         
يک اصل پايه اي که آزادي فعـالـيـت          
احزاب است و با هر سـيـاسـتـي کـه              
دارند نبايد براي فعالت احزاب مانع      

  .تراشي بشود موضوع اصلي است
 

با اين سياست اعالم شده رفيـق        
ابـراهـيـم عـلـيــزاده کـومـه لـه بــراي                 
فعاليتش در کردستان ايـران عـالوه         
بر حـکـومـت هـريـم فـردا بـايـد در                   

ک کسـب اجـازه       . ک. منطقه اي از پ   
کند و در مـنـطـقـه ديـگـر از حـزب                  
دمکـرات و در مـنـطـقـه ديـگـر از                  
دارودسته ديگري اين چه سـيـاسـتـي         
است که احزاب با هر سياست راست 
يا چـپـي کـه دارنـد بـايـد از حـزب                    
ديگري مثل خودشان کسب مـجـوز       

آيـا ايـن هـمـان سـيـاسـتـي               .  بکننـد 
نيست که دوره اي حـزب دمـکـرات           
کردستان ايران ميخواسـت بـه خـود          
کومه له تحميل کند و مـا از آنـهـا             
قبول نکرديم؟ مگر جنگ دمکـرات      
با کومله بر سر همين محـدوديـتـهـا          
نبود که ميخواستند کومه له بـه آن        
تن بدهد؟ تاريخ  اگر درسي آموختـه    
باشد يکي از آنها تـاکـيـد بـر آزادي             
فــعــالــيــت احــزاب اســت خــارج از            

متـاسـفـانـه     .  سياست و ماهيت آنها   
کومه له هـمـان سـيـاسـت اتـحـاديـه              

را دارد بـيـان       .  ک. ميهني و خود پ   
اين يک عـقـبـگـرد آشـکـار           .  ميکند

اميدوارم کـومـه لـه مـتـوجـه             . است
  .مخرب بودن اين سياستش بشود
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انتخابات در ترکيه و حمله    
 نظامي  پ ک ک به حدکا   

سطحي نگرانه و سـاده لـوحـانـه            
خواهد بود که حمله نظامي پ ک ک          
بــه حــدکــا را بــعــنــوان يــک واقــعــه               
نسنجـيـده يـا از سـر بـي دقـتـي در                    

بهر رو آنـچـه     .  شرايط فعلي تلقي کرد   
که روشن است حمله نظامي پ ک ک         

در "  کـيلـه شـيـن      " به حدکا در منطقه      
 مـه، کـه از سـوي            ٢٤ روز يک شنبه    

بسياري از احزاب و نيروهاي سياسي      
بـدرسـت مـحــکـوم شـد، يـک اتـفــاق                

ــود        ــبـ ــي نـ ــادفـ ــوالت و      .  تصـ ــحـ تـ
صفبنديهاي جديد درمنطقـه، داليـل       
اصلي در بروز اين واقعه اسـت و هـر            
دو نيروي درگيـر در ايـن مـاجـرا در               
موضع گيريهاي خود بطـور عـيـان و          
روشن آنرا در پيونـد بـا مـعـادالت و            
صفبنديهاي منطقه اي توضيـح داده       
اند و تحليل از روند اوضـاع را بـراي            
هر تحليل گري که تحوالت مـنـطـقـه         

 . را دنبال ميکند ساده کرده اند
پ ک ک مـيـگـويـد از آنـجـا کـه                 

)  ه د پ       (  حزب دمکراتيـک خـلـق         
وابسته به پ ک ک درگير مبارزات و          
تبليغات انتخاباتي به نـفـع خـود در            
برابر حزب حاکم  در تـرکـيـه اسـت و               
ميتواند موفق به کسب آرا و کـرسـي        
هاي بيشتري شده و در آينده بر رونـد          
اوضاع ترکيه و تحقق دمکـراسـي در         
اين کشور تاثيـر بـگـذارد لـذا دولـت              
ترکيه از اين امر ناخشنود است و بـه          
همين خاطر در يک تـبـانـي بـا حـزب           
دمکرات بارزاني و بکارگيري حـدکـا       
با نقشه اي از پيش طراحي شده بـراي    

و در   "  کـيلـه شـيـن      " ايجاد تـنـش در        
مقابل پ ک ک، کـوشـيـده اسـت از                 

کاسته شود و مانع ) ه د پ ( اعتبار 
از دستيابي اين حزب به کرسي هـاي         

بزعم سخنگويان پ ک ک      .  الزم شود 
و براي توجيه حمله نـظـامـي آنـان بـه           
حدکا، گويا اين طرح سبـب شـده کـه          
شروع درگيري روز يکشنبه، به پ ک        
ک تحميل شود و متعاقب نتايـج آن،         
با راه اندازي تبلـيـغـات گسـتـرده اي              
عليه پ ک ک و نشان دادنش بعـنـوان          
جنگ طلب مانع از دست يابـي آراي      

در دست يابي )  ه د پ  (  بيشتر براي   
به کرسي هاي الزم در پارلمان ترکـيـه       

 .شوند
اگر همين گـفـتـه هـا مـبـنـي بـر                
وجود نقشه و توطئه اي عـلـيـه پ ک          
ک را بپذيريم،  اولـيـن سـئـوالـي کـه                 

مطرح ميشود اين است که چـرا  پ            
ک ک  خود به مجري تحقق اين نقشـه          
براي ثبـت نـقـطـه سـيـاه ديـگـري در                  

بـي گـمـان      .  پرونده اش تبـديـل شـده؟       
هيچ حزب و نيروي سياسي جدي پاي   
خود را در دامي کـه فـکـر مـيـکـنـد               

. برايش گستـرانـيـده انـد نـمـيـگـذارد             
عليرغم درست يا غلط بـودن چـنـيـن        
طــرح و نــقــشــه اي کــه بــخــشــي از                
سياست و عملـکـرد دول مـنـطـقـه و               
سمپاتي احزاب ناسيونالـيـسـت کـرد         
بــراي ايــفــاي بــازيــگــري در چــنــيــن            
سناريوهـايـي مـي بـاشـنـد، احـزاب              
جنبش ناسيونالست کرد استـعـداد و        
پتانسيل بسيار بااليي در رقـابـت و           
کنار زدن بقيه بـا زور اسـلـحـه را در              

چه قبل و چه بعد از حمله .  خود دارند 
روز يکشنبه پ ک ک به حدکا، صـف       
بنديهاي منطقه اي، مـعـادالت تـازه          

به نـکـات   .  را بجلو صحنه رانده است    
فوق بـايـد پـرسـش و پـاسـخ بـه ايـن                    

 : سئواالت را نيز اضافه کرد
در حاليکه مناسبات حـکـومـت        
اقليم کردستان با جمهوري اسـالمـي        
در چندين سال گذشته حسنه بـوده و          
بــه اپــوزيســيــون مســلــح جــمــهــوري          
اسالمي اجـازه فـعـالـيـت از جـانـب                
حکومت اقليم براي فعاليت در نـوار         
مرزي داده نشده است و حتي اگـر پ       
ک ک هـم بـه حـدکـا حـملـه نـظـامـي                     
نميکرد، چگونه اسـت کـه نـيـروهـاي            
مسلح حدکا بعد از بيش از دو دهـه           
اين امکان و اجازه را يافته اند که در     
مناطق مرزي براي فعـالـيـت حضـور          

يا اينکه چگونه است کـه       .  پيدا کند؟ 
پ ک ک در محدوده مرزي حکـومـت         
اقلـيـم کـردسـتـان سـالـهـا اسـت کـه                   
حراست از بخش زيادي از نوار مرزي       
را به نيابت از جمهوري اسـالمـي بـر            
عـهــده گــرفـتــه اسـت، بـدون ايـنــکــه              
حکومـت اقـلـيـم کـردسـتـان اعـمـال                
محدويت در برابر پ ک ک و در نـوار        
مرزي بين خود و جمهوري اسـالمـي         

بـا تـوجــه بــه ايــن         .  را ايـجــاد کــنـد؟      
پرسشها، پاسخ بـه ايـن سـئـواالت و             
سئواالت مشابه را بايد در معادالت    
و صـفـبـنـديـهـاي مـنـطـقـه اي بـيــن                    
جمهوري اسالمي و دولـت تـرکـيـه و            
ــزاب                  ــب آن در ســطــح اح ــاق ــع ــت م

. ناسيوناليسـت کـرد جسـتـجـو کـرد            
ــح                 ــلـ ــزاب مسـ ــور احـ ــراي حضـ بـ
اپوزيسيون در نوار مرزي، اگـر پ ک        
ک با مـجـوز جـمـهـوري اسـالمـي و                 

اتحاديه ميهني اين منطقـه را از آن           
خود ميداند، چرا با مجوز بارزاني و        
تاييـد دولـت تـرکـيـه حـدکـا حضـور                 

 . نداشته باشد؟
 

 صفبنديها
جمهوري اسالمي بعنـوان تـنـهـا         
مـتــحـد دولـت ســوريـه در مــنـطــقــه              

پ ک ک از ديـر          .  شناخته شده اسـت   
زماني و در دوران حـافـظ اسـد پـدر               
بشار اسد مورد حمايت حزب بعث و        

حـمـايـتـهـاي      .  خاندان اسد بوده اسـت     
تاکنوني بشار اسد از پ ک ک حـتـي            
بعد از انقالب سوريه که به شـکـسـت          
کشانيده شد در اشـکـال مـخـتـلـفـي               
هــمــچــنــان ادامــه داشــتــه اســت تــا            
جـايـيــکـه در حــال حـاظــر حــقـوق و                
مــزايــاي کــارمــنــدان دولــتــي در                
بخشهايـي از مـنـاطـق کـرد نشـيـن                
سوريه کـه تـحـت کـنـتـرل بـرخـي از                   
احــزاب وابســتــه بــه پ ک ک اداره                
ميشوند از سـوي دولـت بشـار اسـد              

از سـوي ديـگـر در          .  تامين ميـشـود   
ميان احزاب حاکم در حکومت اقليـم      
کردستان عراق نيز اتحاديه مـيـهـنـي         
جالل طالبـانـي کـه اکـنـون در درون               
خود به سه جناح تبديـل شـده اسـت،            
طي سـالـيـان اخـيـر مـدام گـوش بـه                  
فرمان مقامات جـمـهـوري اسـالمـي          

بـا تـوجــه بـه آنــچـه کــه             .  بـوده اسـت    
مختصر اشاره شد، در حـال حـاضـر،          
جمهوري اسالمي، حـکـومـت بشـار          
اسد، اتحاديه مـيـهـنـي، پ ک ک و                
پژاک در معـادالت مـنـطـقـه در يـک               

 . صف قرار دارند
در طرف ديگر اين صفبـنـدي در         
مـنــطــقــه و از ابــتــداي ســر بــرآوردن             
انقالب در سوريه، دولت ترکـيـه قـرار       
داشته است که هـم پـيـمـان مسـعـود              
بــارزانــي رئــيــس حــکــومــت اقــلــيــم          

از سوي ديـگـر      .  کردستان عراق است  
بنا به اختالفات پايه اي و تـاريـخـي           
بين اتحاديه ميهني طالباني با حزب 
دمکرات بارزاني و بنا به اختـالفـات         
قديمي و رقابت بارزاني با پ ک ک،           
همپيماني اردغان بـا بـارزانـي قـوام            

حدکا نيز اکنون .  بيشتري گرفته است  
ــروز واقــعــه             ــا ب ، " کــيلــه شــيــن    " و ب

مشخص است کـه عـمـال در جـبـهـه              
بارزاني و دولت ترکيـه جـاي گـرفـتـه             

در همين رابـطـه حـدک يـعـنـي           . است
بخش منشعب از حـزب مـادر نـيـز              
حمله پ ک ک به حدکا را بنـوعـي در            

تعارض با خود ميـدانـد و از حـدکـا              
حمايت کرده است تا جـايـيـکـه طـي             
چند روز گذشته بـيـن هـر دو شـاخـه               
حدکا نشستهاي متعددي بـا هـم بـر            

. ســر ايــن اتــفــاق بــرگــزار کــرده انــد            
بعبارت ديگر حمله نظامي پ ک ک          
به حدکا تا حدودي هر دو شاخـه ايـن           
حزب را بيشتـر از هـر زمـانـي بـهـم                 

احـــزاب .  نـــزديـــکـــتـــر کـــرده اســـت       
ناسيوناليست کوچکـتـر اپـوزيسـيـون         
جمهوري اسالمي نيز در هم صـدايـي        
با حدکا و در حمايت از آنـان نـيـز بـه            

 . اين جبهه پيوسته اند
در حــال حــاضــر مــوقــعــيــت و            
صفبندي دولـتـهـا و احـزاب مسـلـح              
اپوزيسيون ناسيوناليست کرد روشـن      

در يک سو جمهوري اسـالمـي،      .  است
دولت سوريه ، اتحاديه ميـهـنـي، پ           
ک ک و پژاک قـرار دارنـد و در طـرف                
ديگر دولت تـرکـيـه، حـزب مسـعـود             
بارزاني، هر دو شاخه حدکا و بـرخـي          
ــر                 ــتـ ــکـ ــوچـ ــزاب کـ ــر از احـ ــگـ ديـ
ناسيوناليست اپوزيسيـون جـمـهـوري        

با توجه به آنـچـه      .  اسالمي قرار دارند  
که در اين صفبندي اشاره شد تقابل و 
يا حمله نظامي پ ک ک به حـدکـا بـا            
چنين جبهه بندي اي قـابـل تـوضـيـح            
است که منـشـا شـکـل گـيـري  آنـرا                  
ميتوان در تقابل جمهـوري اسـالمـي         
بــا دولــت تــرکــيــه در مــعــادالت و              
رقابتهايشان در اين منطقه تـوضـيـح        

 . داد
 

گمرکات يا باجگيري از    
کاسبکاران و کولبران مرزي توسط       

 احزاب مسلح در نوار مرزي    
گرفتن گمـرکـات يـا هـمـان بـاج              
گيـري در نـوار مـرزي بـراي احـزاب                
مسلح در منطقه و در راس آنـهـا پ            
ک ک اکنون ديگـر بـه امـري روزمـره              
تبديل شده است که کارگران کولبـر و     
ديگر کاسبکاران در اين مـنـطـقـه از            
يک سو مورد تهاجم، مصادره امـوال       
و بقتل رسيدنشان از طرف مـامـوران        
جمهوري اسالمي واقع ميشوند و از       

طرف ديگر طي سالهاي اخير  پ ک          
ک ، که خود را کدخـداي نـوار مـرزي            
بين کردستان ايران و کردستان عـراق        
ميداند، تا کنون از آنان باج خـواهـي          

مسئله گمرکات از سـوي     .  کرده است 
پ ک ک تنها مختص به ايـن جـريـان             
نيست بلکه هر حزب و نيروي مسلـح        
ديگري از جريانات نـاسـيـونـالـيـسـت           
کرد که خود را حاکم بالمنازع درهـر        
گوشه اي از نوار مرزي بداند، گرفـتـن    
گمرکات و باج خـواهـي از کـارگـران             
مرزي برايش بعنوان پديده داده شـده         

 . محسوب ميشود
مسئله گمرکات و باجگـيـري در        
مناطق مرزي بويژه از سـوي احـزاب          
ــبـــش            ــنـ ــون جـ ــيـ ــوزيسـ ــح اپـ ــلـ مسـ
ناسيوناليسـتـي در کـردسـتـان بـراي             
خود تاريخي دارد و يکي از سنتهـاي   
اين احزاب طي ساليان متمادي بـوده       
است که حکومت خودخوانده شان در      
کوهها را بر مردم زحمتکش منـطـقـه     

اشاره به اين موضوع به   .  اعمال کنند 
ايــن خــاطــر اهــمــيــت دارد کــه بــاج             
خـواهــي و بـقــول خــودشـان گــرفــتــن            
گــمــرکــات در نــوار مــرزي، ســنــت،           
سياست و شغل پايه اي ايـن احـزاب          

حال هـمـچـون حـکـومـت           .  بوده است 
اقليم چه در قـدرت بـاشـنـد و يـا در                 
موقعيت اپوزيسيون نقش ژاندارم در      

اگـر  .  مرزها را بر عهده گرفته باشـنـد      
موقعيت چنديـن سـالـه پ ک ک در               
نوار مـرزي در دسـت حـدکـا يـا هـر                  
جريان ناسيونـالـيـسـت کـرد ديـگـري             
بود، فرقي در صورت مسئله ايـجـاد         
نميکرد و گويا گمـرکـات گـرفـتـن از             
مردم براي هر يک از آنها محـفـوظ و           

. امري فرض شده محسوب مـيـشـود       
پ ک ک بنا به مـوقـعـيـتـي کـه طـي                  
نزديک به دو دهه در نوار مـرزي بـيـن       
حکومت اقليم کردستان و کـردسـتـان       
ايران براي خود دست و پا کرده است،   
عالوه بر کمکهاي دريافتي مـالـي از         
طرف جمهوري اسالمي، از گـرفـتـن           

 حمله نظامي پ ک ک به حدکا، معادالت و صفبنديها                   
 عبدل گلپريان

 ٥  صفحه 

 
 



 

782شماره &1!�ا                                            ا                                                 5 صفحه   

باج از کاسبکاران و کـارگـران مـرزي          
در اين منـاطـق نـيـزهـيـچـگـاه دريـغ                

حدکا بعد از واقـعـه روز      .  نکرده است 
يکشنبه و بـراي ايـنـکـه مـتـهـم بـه                    
بازيچه شدن در دست بارزاني قلمـداد    
نشود، با لکنت زبـان بـه ايـن اشـاره              
کرد که گويا بيش از يکسال است کـه    
حکومت اقلـيـم بـخـاطـر مشـکـالت             
مالي که با آن دست بـگـريـبـان اسـت          
قادر نبوده که نيازمـنـديـهـاي مـالـي            
آنان را تامين کنـد و وقـتـيـکـه مـي                
بينند که پ ک ک و پـژاک دارنـد در                
مناطق مرز گمرکات ميگيرند، آنهـم    
در ايــن شــرايــط بــد اقــتــصــادي کــه            
حکومت اقليم قادر به تـامـيـن نـيـاز            
مالي آنان نيست چرا آنان در منطـقـه         

 .  حضور نداشته باشند؟
 

 آزادي فعاليت احزاب سياسي    
پرداختن به يک مسئله محوري و   
پايه اي در رابطه بـا آزادي فـعـالـيـت              
احزاب و نيروهاي سياسي اپوزيسيون 
بويژه در نواحي مرزي که اين مناطق       
تاريخ تلـخ و خـونـبـاري از حـمـالت                
نظامي احزاب مسلح عليـه رقـبـا را           
تجربه کرده است از اهـمـيـت بسـيـار             

پـيـشـتـر در       .  بااليي برخـوردار اسـت     
مطلبي بطور تيتروار بـه ايـن تـاريـخ            
تلخ اشاره کرده بودم که بدون استثـنـا          
احزاب جنبش ناسيوناليـسـتـي بـراي         
دست يابي به اهداف خود در رقابتها       
و کدخدامنشي يکي بر ديگـري، چـه         
در داخل شهرهـا و چـه در مـنـاطـق                
مرزي، پيشينه سياهـي را در بـکـار            
بردن زور و اسلحه در کـارنـامـه خـود            

 .بثبت رسانيده اند
 مه مناظره اي ٢٨ روز پنجشنبه   

در تلويزيون روداو در کردستان عـراق       
با دو طرف درگير پ ک ک و حـدکـا               

نماينده پ ک ک اظـهـار           .  برگزار شد 
حدکا ميتواند در منطقـه   : " داشت که 

حضور داشته باشد و ما مانع حضور    
آنها نيستيم اما بايد آرامش منطـقـه        

) . نقل به مـعـنـي      " (  را رعايت کند 
گفته ها و مواضع نمايـنـده پ ک ک              
در اين مناظره دو نکـتـه را در خـود              

يکم گذاشـتـن شـرط و شـروط           .  دارد
بـراي حــدکـا و دوم تـعـهــدي کــه بــه                 
جمهوري اسالمي داده است که پ ک       
ک بعنوان کـدخـداي مـنـاطـق مـرزي             
گويـا مـوظـف بـه حـفـظ و تـامـيـن                    
آرامش مورد درخـواسـت جـمـهـوري           

 .اسالمي در نوار مرزي است

گفتن از آزادي فـعـالـيـت احـزاب           
سياسي به اين معني است که احزاب    
و نيروهاي مسلح در منطقه عليرغـم       
هر درجه از مناسباتي که با دولتهاي    
منطقه دارند، به هيچ وجـه و تـحـت              
هيچ بهانـه اي حـق و اجـازه ايـن را                  
ندارند که بخاطر موقعيت و مـنـافـع          
خود در پيوند با جمهوري اسالمي يا       
دولت ترکيه و يـا حـکـومـت اقـلـيـم                 
کردستان عـراق بـراي ديـگـر احـزاب             
تعين تکليف کنند و بمثـابـه ژانـدارم          
نوار مرزي براي احزاب ديگر شـاخ و        

اين يک اصل پايه اي و      .  شانه بکشند 
اصولي است کـه بـايـد هـمـه احـزاب               
مسلح در منطقه متعهد به پذيرفـتـن        
آن بشوند و تحت هيچ بهانه اي نبايـد      

ــقــض شــود              . ايــن اصــل اســاســي ن
اعترافات صريح نماينده پ ک ک در         
اين مناظره بخوبي روشـن مـيـسـازد          
که پ ک ک بخاطر موقعيت و منافـع     
خود ميکوشد  نقش سپاه پـاسـداران          
را در مناطق مرزي ايـفـا کـنـد و تـا                
آنجا پيش ميرود که بخاطر موقعيت     
آغايي خود در اين نواحي حتي بـروي      
افراد مسلح حـزبـي کـه بـه جـنـبـش                  

. خودش تعلق دارد تـيـرانـدازي کـنـد           
برقراري رابطه و مناسبات احزاب بـا        
دولتهاي منطقه در هر يک از مناطق       
مرزي احزاب مسلح اپوزيسيون تـابـو     

. نيست و بخودي خود ايـرادي نـدارد         
براي همه احزاب اپوزيسيـون مسـلـح         
در منـاطـق کـردسـتـان ايـن مسـئلـه                
تاريخا و بطور طبيعي وجود داشـتـه         
است امـا ايـراد آنـجـاسـات کـه ايـن                 
احزاب در خدمت به هـر يـک از ايـن              
دولتها، براي لطمه زدن به مـبـارزات         
مردم و ايجاد مانع در برابر فعـالـيـت         
احزاب و نـيـروهـاي اپـوزيسـيـون در               
هربخش ديگر کردستـان در مـقـابـل           
آنان قرار بگـيـرنـد و بـه ابـزار دسـت                 

 . دولتها تبديل شوند
متاسفانه تـا کـنـون تـعـدادي از             
احزاب ناسيوناليـسـت کـرد بـخـاطـر            
موقعيـت و مـنـافـع خـود، بـخـاطـر                 
رقابت بـا احـزاب ديـگـر و بـه ضـرر                  
مبارزات مردم، چنيـن خـدمـاتـي را           
نيز به دولتهاي مـنـطـقـه  ارائـه داده               

پ ک ک نمونه بارز و برجستـه آن    .  اند
در مناطق مـرزي اسـت کـه از بـدو                
موجوديتش تالش کرده است کـه بـا          
توسل به هميـن نـوع از قـلـدري، در               
نقش برادر بزرگتر احـزاب خـواهـر و             
برادر در جنبش ناسيوناليستـي کـرد         

ظاهر شود و تا جايـي  کـه در تـوان                
داشــتــه کــوشــيــده اســت هــر صــداي          
راديکال و مخالفي در درون جـريـان           

اتـحـاديـه    .  خود را نيز سرکـوب کـنـد        
ميهني و حزب مسعود بـارزانـي هـم         
چه در گذشته و چه در حـال حـاضـر،           
کارنامه اي بمراتب بدتر از پ  ک ک          

مــردم و ديـگــر      .  را زيـر بـغــل دارنـد         
احزاب راديـکـال، جـدي و مسـئـول،             
قطعا بايد در مـقـابـل ايـن سـنـت و                 
فرهنگ معامله گرايانه پ ک ک يـا           
هر حزب ديگري که در صـدد ايـجـاد           
محدوديت در مقابل احزاب سياسـي      
ميشود قاطعانه بايستند و مـاهـيـت        
آن را براي افکار عمومي مردم برمال    

سياست قـلـدري بـراي ايـجـاد            .  کنند
محدويت در برابـر فـعـالـيـت احـزاب             
ديگر، مشخصا در شرايط و اوضـاع       
کنوني عمال بمعناي تامين و برآورده     
ساختن خواست جـمـهـوري اسـالمـي          
براي فراهم نمودن فضـاي جـنـگـي و             
ميليتاريستي در منطقه و در تقـابـل         
با اعتراضات و مبارزات اجتـمـاعـي        
و روزمــره مــردم بــخــصــوص در                 

 .شهرهاي کردستان ايران است
 

کمونيزم، يک تجربه و يک      
 دستاورد تاريخي    

اينجا الزم ميدانم به تجـربـه اي          
تاريخي از اصـول و پـرنسـيـب و از                 
سياست و موضع کـمـونـيـسـتـهـا در             
برخورد به هـمـکـاري و هـمـيـاري بـا               
احزاب و اولويـت قـرار دادن مـنـافـع              
مردم و در تمايز با سـيـاسـت احـزاب            

بجز در . ناسيوناليست کرد اشاره کنم
يک مورد و طـي يـک دوره تـاريـخـي               
معين در منطقه، ما شـاهـد نـمـونـه             

 . ديگري از اين دست نبوده ايم
 در ايـران و        ٥٧ بعد از انـقـالب        

شکل گيري مـبـارزه مسـلـحـانـه در               
ــوري اســالمــي در               ــه ــم ــل ج ــاب مــق
کردستان ايران، کومه له تا سـالـهـاي         

 در داخل ايـران پـايـگـاه و مـقـر                 ٦٣ 
بتدريج بعد از اشـغـال   . نطامي داشت 

مناطق از سوي جمهـوري اسـالمـي،         
کومه له ناچار به حضور در مناطقـي      

آن دوران   .  در کــردســتــان عــراق شــد       
. مقـطـع جـنـگ ايـران و عـراق بـود                 

حکومت صدام حسين پذيـرفـتـه بـود         
کــه اپــوزيســيــون مســلــح جــمــهــوري        
اســالمــي را بــدون هــيــچ خــواســت             
متقابلي و بدون قيـد و شـرط کـمـک              

تــنــهــا خــواســتــي کــه       .  مــالــي کــنــد   
حکومت صدام عنوان کـرد ايـن بـود          
که اپوزيسيون جمهوري اسـالمـي در        
خاک عراق بايد اين را رعايت کـنـنـد           

که حق ندارند به اتـحـاديـه مـيـهـنـي               
کمک کنند و در ميان مردم کردستان       
عراق نيز نبـايـد دسـت بـه فـعـالـيـت                 

چـنـيـن    .  سياسي و تـبـلـيـغـي بـزنـنـد             
توقعي از جانب حکومت بعث يا هـر        
حکومت ديگري در موقعيت مشابـه     
او و از اپوزيسيون جمهوري اسالمي،   
انتظاري طبيعي بود امـا طـي تـمـام            
دوراني که کومه له بعنـوان سـازمـان         
حزب کمونيست ايران و از سـالـهـاي           

 به بعد در مناطق مرزي و در   ١٣٦٣ 
خاک عراق اردوگـاه و مـقـر داشـت،               
وعليرغم خواست و انـتـظـاراتـي کـه             
حکومت صدام حسين عـنـوان کـرده          
بود، تا جايي که در توان داشت بـدور         
از نگاه ماموران حکومت صـدام بـه          
اتحاديه مـيـهـنـي طـالـبـانـي کـمـک                 
ــان در            ــايشـ ــهـ ــيـ ــمـ ــرد، زخـ ــکـ ــيـ مـ
بيمارستانهاي اردوگاه کومه له مداوا    
مــيــشــدنــد، بــه نــيــروهــاي اتــحــاديــه        
ميهني امکـان داده مـيـشـد کـه در               
اردوگاههاي کومه له اسـتـراحـتـهـاي         

آن ايــام   .  مــقــطــعــي داشــتــه بــاشــنــد      
اتحاديه ميهني حتي يک سـازمـان و         
جريان چپ و کمونيـسـتـي هـم نـبـود              
بلکه بقول خودش تنها بـراي تـحـقـق            
اهداف جنبش ناسيوناليستي کـرد و        
با نام رهايي مردم کردستان عراق از        
ظلم و ستم و سرکوب صـدام حسـيـن            
فعاليت ميکـرد و مـيـجـنـگـيـد کـه                
بعدها به کمک دولت آمريکا در حمله 

 ٩١ اول جنگ خليج به عراق در سال         
و فراتر از اينها .  در قدرت قرار گرفت   

کومه له در مـيـان مـردم شـهـرهـاي               
کردستان عراق و بعضا مناطق عرب     
نشين به تبليغات و کـار سـيـاسـي و             

اين مسـئلـه     .  آگاهگرانه مي پرداخت  
از نــظــر دســتــگــاهــهــاي امــنــيــتــي           
حکومت صدام حسين پوشيده نمانـد       
و صدام حسـيـن بـعـنـوان اخـطـار بـه                 

 ارديـبـهـشـت     ٢٥ کومه له، در غروب  
 اردوگـاه کـومـه لـه در             ٦٧ ماه سال    

را مــورد تــهــاجــم بــمــبــاران        "  بــوتــي" 
شيمايي قرار داد که منـجـر بـه جـان             

 تـــن از بـــهـــتـــريـــن           ٢٣ بـــاخـــتـــن    
کمونيستهاي عضو حزب کمونيسـت     

 . ايران شد
مورد ياد شده باال تنها نمونه اي       
از مـوضـع و سـيــاسـت يــک جـريــان                
کمونيست در برخورد به حزب ديـگـر       
و متعلق به جـنـبـشـي ديـگـر کـه بـا                  
احساس مسئوليت در مقابل منـافـع     
سياسي، اجتماعي و مبارزاتي مردم     

نـمـونـه    .  در کردستان عراق ظاهر شـد     
بــرخــورد جــريــانــي کــه بــه اصــول و             
پرنسيبهاي کمونيستي اش پايبنـد و       

کـومـه لـه کـه زمـانـي             .  معتقـد بـود    
بدرست به کار کمونيـسـتـي خـود در            
ميان مردم کردستان عراق و در کمک   
به اتحاديه ميـهـنـي نـاچـار بـه دادن                

 ٦٣ تلفاتي شد و زمانيکه  در سـال            
در مقابل قلـدرمـنـشـي حـدکـا و در               
دفاع از فعاليت احـزاب سـيـاسـي بـا           
اتکا به قدرت خـود و مـردم، هـم از               
بلحاظ نظامي و هم از نظر سـيـاسـي        
حــدکــا را ســر جــاي خــود نشــانــد،              
متاسفانه امروز سياست و موضعش     
در رابطه با تعرض نظامي اخير پ ک 
ک به حدکا و بـعـد از تـاخـيـري پـنـج                  
روزه، از کسب اجازه حدکا از پ ک ک  

 . اظهار نظر ميکند
موضع کـومـه لـه در رابـطـه بـا                 
حمله نظامي پ ک ک بـه حـدکـا در                
چنين ظرفيتي قابل انتظار بـود چـرا          
ــزاب                    ــه احـ ــي کـ ــي دورانـ ــه طـ کـ
ناسيوناليست کرد در کردستان عراق     
در قدرت قرار داشته اند، کومه له در       
مقابل اجحافات و هـرگـونـه اعـمـال             
ضد انساني و ضد زن در کـردسـتـان            
عراق از سـوي حـاکـمـان، مـوضـع و               
سياست سکوت را در پـيـش گـرفـتـه           

جـالــب ايــن اسـت حـدکــا کــه            .  اسـت 
روزگاري با همـيـن قـلـدري پ ک ک               
عليه کومه له جنگي ناخواسته را بـه      
کومه له تحميل کرد و امروز با حمله       
نظامي نيروي قلدرمنش تري از خـود    
روبرو شده است مدام روي گفـتـگـو و        
ديالوگ و راه حل سياسـي بـراي حـل          
اين معضل حرف ميزند و کـومـه لـه           
جديد روي کسب اجازه حدکا از پ ک        

بـــه ايـــن    .  ک ســـخـــن مـــيـــگـــويـــد        
موضعگيري کومه له حتي نمـيـتـوان       

. عبارت عقب گرد را هم اطالق کـرد        
بلکه آنرا بايد در سطح موضع گـيـري       

. سي سال قبل حدکا بـايـد نـام نـهـاد             
همانگونه که موضع حدکا در جـهـت      
ــي اســت،               ــارت ــواضــع پ ــت م ــوي ــق ت
موضعگيري کومه له نيـز مـعـنـايـي          

بـهـر   .  جز تقويت جبهه طالباني ندارد    
رو موضع و برخورد کمونيسـتـهـا در          
تاريخ مبارزات مـردم کـردسـتـان در           
منطقه فقط مختص به دورانـي بـود          

ايـن يـگـانـه       .  که باالتر ذکـر آن رفـت        
برخورد افـتـخـار آفـريـنـي در تـاريـخ                
ــي                  ــام ــظ ــاســي و ن ــي ــت س ــي ــال ــع ف
کمونيستها در کردستان بود که تنهـا       
با موضع و سياستي روشن و اصولي      
و با اتکا به افق واهداف کمونيسـتـي         

 .  و کارگري ميتوانست اتخاذ شود
 

 ٢٠١٤  مه ٣٠ 
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ـ ١٩ ـ شاهو عـيـسـي لـو،           ١٨ توانا ،   
ــ رضـا عـبـاسـي          ٢٠ شيوا سعيدي ،    

ـ ٢٢ ــ عـلـي اصـل تـلـخ،               ٢١ اصل،  
ــ سـلـيـمـان        ٢٣ عليرضـا پـهـلـوانـي،          

ـ ٢٥ ــ کـيـوان تـوتـون،            ٢٤ سهرابي ،   
ــقــي ،           ــ يــوســف    ٢٦ ادريــس صــدي ـ

ـ ٢٨ ــ احـد قـاضـي ،             ٢٧ فرزاديان ،  
ـ ابراهيم عـويسـي،   ٢٤ يعقوب نوري،   

ـــ پـژمـان       ٢٦ ـ شيرکوه سبـيـلـي،      ٢٥  ـ
ـ ٢٨ ـ اسعد هوشنـگـي،     ٢٧ دمکري،  

ـــ پــژمــان   ٢٩ ارمــيــن حســيــن پــور،        
ـ ٣١ ـ امير کريمـي ،      ٣٠ حسين پور،  

ــ عـلـي ابـراهـيـمـي            ٣٢ ناصر نيکو،    
اسامي تعدادي از بازداشـت شـدگـان         
هستند که به زندان اروميـه مـنـتـقـل            

  .اند گرديده
 

 دوستداران محيط زيست     
در ادامه روند نمادين اقـدامـات         
طبيعت دوستانه و در رابطه با آشتـي       
بـا طــبـيـعــت، يــکـي از دوسـتــداران              
محيط زيست شهر سـردشـت بـه نـام          

 قطعـه کـبـک را         ٥٨ " ادريس عليزاده " 
پس از يکسال نگهداري و درمـان در         

همچنين چنـد روز     .طبيعت رها کرد 
پيش، شمـار زيـادي از شـکـارچـيـان              
کوهستـان شـاهـو کـه چـنـديـن سـال                 

 کبـک  ١٨ اند،  سرگرم شکار کبک بوده   
را از قفس آزاد و در دامن طـبـيـعـت             

موج آشتي با طبيعت در  .رها کردند 
يـکـي   "  درکـي " کردستان ، از روستاي  

از روستاهاي مريوان، بـا شـکـسـتـن            
شـروع  "  احمد عزيزي" اسلحه شکاري  

شــده، ســپــس ايــن عــمــل طــبــيــعــت          
دوستانه، تمام مناطق کـردسـتـان را          

بعـدهـا شـکـارچـيـان در            .در برگرفت 
استانهاي کردستان با شکستن قفـس      

هايشـان در آغـوش         و آزاد کردن کبک   
 .طبيعت، با طبيعت آشتي نـمـودنـد      

طي چند سال گـذشـتـه، در مـنـاطـق              
هـايـي در        کردستان ايران، با فعاليـت    

راستـاي مـحـيـط زيسـت از جـملـه،                
شکستن اسـلـحـه شـکـاري و دسـت               
کشيدن از شکار و پاکسازي محـيـط        

 زيست با طبيعت آشتي کردند
. 

 اعدام در زندان  

چهار نفر از زنـدانـيـان    :  خرداد١١ 
در زندان مرکزي اروميه در مـحـوطـه        

ايــن  .اعــدام گــرديـدنــد   "  دريـا " زنـدان    
خـريـد و     " زندانيان به اتهـام هـرآنـچـه          

عـنـوان شـده بـه         "  فروش مواد مخـدر  
 .اند دار اويخته شده

 شـدگـان؛ مـحـمـد             هويت اعـدام   
رشيد، حبيب و اردالن راهـدار اهـل            

آباد ارومـيـه و شـيـرزاد             شهرک اسالم 
از تـوابـع   "  کلهر" رشيدي اهل روستاي  

بخش مـرکـزي ارومـيـه اعـالم شـده               
 .است

 
 تحرک نظامي نيروهاي رژيم      

 نصب تجهيزات نظامي    
هـاي سـپـاه پـاسـداران در              پايگاه

هاي توابع شهر بوکان بـه ويـژه           روستاه
، اقــدام بــه نصــب        " نــوبــار" روســتــاي   

تجهيزات نظامي از جـملـه دوشـکـا،          
هـمـچـنـيـن       .خمپاره انداز کرده اسـت    

خبرهاي رسيده حاکي از ايـن اسـت،          
که سطح شهر بوکان توسط نيـروهـاي        
رژيم اسالمي ايران به حالت پلـيـسـي          
درآمده و رفت و آمد شـهـرونـدان ايـن         
شهر تحت کـنـتـرل شـديـد نـيـروهـاي               

 .باشد امنيتي رژيم ايران مي
 

درنتيجه شليک نيروهاي رژيم     
اسالمي ايران به چند نفر اهل    

اشنويه ، يکي از آنها کشته و يکي    
  .اند  ديگر زخمي شده   

اين اقدام نيروهاي رژيم اسالمـي       
اشنويه روي داده و   " نالوس"در بخش  

 شهروند هدف شليک نيروهاي رژيم      ٣ 
 نفر کـه    ٣ يکي از اين   .اند  قرار گرفته 

هدف شـلـيـک نـيـروهـاي رژيـم قـرار                 
اند، بعـد از بـازداشـت تـوسـط               گرفته

نيروهاي رژيم، موفق به فـرار شـده و            
يک نفر ديگر کـه زخـمـي شـده بـود،                

هويت فردي کـه     .  بازداشت شده است  
هدف شليک نيروهاي رژيم ايران قـرار        
گرفته و در اين درگيـري کشـتـه شـده          

، اعـالم  شـده       " ريبوار مولودي" است  
که جسد وي به اروميه منـتـقـل شـده            

 و هويـت فـردي کـه بـه دسـت                .است
نيروهـاي رژيـم اسـالمـي، زخـمـي و               

" بهـمـن قـربـانـي       " بازداشت شده است    
 .اعالم شده است

 
 انفجار مين

 کيلومتري شمـال  ٣ در :   خرداد٩ 
هـاي     غربي شهر نودشه يکي از مـيـن    

 سـالـه     ٨ بجاي مانده از دوران جنگ     
 سـالـه     ٥٣ منفجر گرديد و شهروندي     

هـويـت فـرد       .قرباني اين حادثـه شـد      
باخته، عـزيـز گـلـسـتـانـي  اهـل                  جان

مـحــل   .بــاشـد    مـي "  نــروي" روسـتـاي     
" دزآور" حادثه در نزديـکـي روسـتـاي          
ر    مه  که" ميباشد که در مکاني به نام       

 . واقع شده" ماموله
 

 کارگران 
 تجمع اعتراضي    

  کارگران قند کامياران   
 نـفـر از کـارگـران           ٣٠ :   خـرداد  ٧ 

رسمي قند کامياران در اصفـهـان در         
اعتـراض بـه بـدقـولـي کـارفـرمـا در                 
ــمــزدهــاي          ــرداخــت دســت خصــوص پ
معوقه شان در مـقـابـل درب ورودي           

. کــارخــانــه دســت بــه تــجــمــع زدنــد           
کــارگــران در ايــن روز بــا انــتــخــاب             
نمايندگاني براي شکايت به اداره کار      

 .شهر اصفهان مراجعه کردند    خميني
اين کارگران عالوه بر حق عيدي سـال       

دستـمـزد   ) معادل دو ماه حقوق (٩٣ 
بــهــمــن و اســفــنــد ســال گــذشــتــه و              

هاي دي و بـهـمـن         همچنين حقوق ماه  
بـه  .  انـد    را نيز دريافت نکـرده  ٩٢ سال  

گفته کارگران کارفرما پـيـش از ايـن           
 ارديبهشـت  ٢٥ وعده داده بود تا روز      

ماه بخشي از معوقات حقوقـي آنـان         
 ١٢ را پرداخت کند امـا بـا گـذشـت              

روز از موعد مقرر هنوز حقوقشان را 
ــکــرده     ــافــت ن ــد   دري ايــن حــرکــت     .  ان

 اعتراضي ادامه دارد
 

پيمانکار حکم پرداخت مطالبات      
کارگران اخراجي فوالد زاگرس را        

 کند   اجرا نمي 

، ” خـوان گـل    “ شــرکـت    :  خـرداد ٦ 
پيمانکار کارخانه فوالد زاگرس پـس       
از گذشت نزديک به دو سال مطالبات   
معوقه کارگران اخـراجـي ايـن واحـد            

ايـن  .  توليدي را پرداخت نکرده اسـت      
 طـبـق     ۹۲ شرکت پيمانکاري در سال  

حــکــم اداره کــار قــروه مــوظــف بــه              
پرداخت اين مطالـبـات بـه کـارگـران            

نماينده کـارگـران اخـراجـي          .شده بود 
 نـفـر از       ۲۵۵ حـدود    :  فوالد زاگرس    

کارگران بعد از فاصله کمي از اخـراج        
از شرکت پيمانـکـاري خـوان گـل در             

اداره .  اداره کار قروه شکايـت کـردنـد        
 هـمـان زمـان پـيـمـانـکـار را بـه                        کار

پرداخت مطالبات مـعـوقـه کـارگـران          
محکوم کرد اما اين شرکت تـاکـنـون         
حاضر نشده است اين مـطـالـبـات را            

از طـرفـي اداره کـار           .پرداخت کـنـد    
اي بــراي ديــرکــرد پــرداخــت           جــريــمــه

. مطالبات معوقه تعيين نکرده است    
به طور مثال اگر پـيـمـانـکـار هـمـيـن             
امــروز تصــمــيــم بــگــيــرد مــعــوقــات        
حقوقي کارگران را پرداخت کند، ايـن       
معوقات را بر مبناي دستـمـزد سـال          

هـر يـک از        .شـود        پرداخـت مـي    ۹۱ 
کــارگــران فــوالد زاگــرس حــدود يــک         

 هــزار تــومــان از        ۳۰۰ مــيــلــيــون و     
پيمـانـکـار طـلـب دارنـد کـه بـا يـک                    

شويـم    حساب سرانگشتي متوجه مي   
 مـيـلـيـون       ۳۰۰ پيمانکـار بـيـش از          

تومان به کارگـران بـدهـکـار اسـت و              
حدود دو سال هم اين پول را نزد خـود       

در سـال    :  او افـزود    .نگه داشته اسـت   
 وقتي که متوجه شديم پيمانـکـار   ۹۲ 

قصد ندارد مطالبات حقوقـي مـا را          
پرداخت کنـد، تصـمـيـم گـرفـتـيـم از                
کارفرما شکايت کنيم، اما اداره کـار    
قروه در يک اقـدام غـيـرقـانـونـي ايـن                

ايـن در حـالـي        .  شکايت را نپذيرفـت   
 قانون کـار  ۱۳  ماده   ۱ بود که تبصره    

گويد مطالبات کارگر جزء ديـون         مي
انـد   ممتاز است و کارفرمايان موظف  

بدهي پيمانکاران به کارگران را بـرابـر     
ــحــل                   ــي از م ــون ــان ــع ق ــراج راي م
مــطــالــبــات پــيــمــانــکــار، مــنــجــملــه      
ضمانت حسن انجـام کـار، پـرداخـت           

 .کنند
شغل مـا در      :  وي در ادامه گفت   

کارخانه فوالد زاگرس سخت و زيـان         
 قـانـون     ۵۲ بر اسـاس مـاده       .  آور بود 

 سـاعـت در روز کـار            ۶ کار ما بايد     
از (  سـال      ۷ کرديم اما به مـدت          مي

 ســاعــت کــار      ۸ )  ۹۰  تــا     ۸۳ ســال   
ما براي دريافت طلب اين    .  کرديم  مي

 سـال    ۷  ساعت کار اضافي در آن        ۲ 
نـيـز از پـيـمـانــکـار کـه در دو ســال                    

چدن گسترگ بـود و      “ابتدايي شرکت  
، ” خوان گـل  “  سال بعدي شرکت     ۵ در  

در اداره کار شکايت کرديم امـا اداره     
کـار در کـمـال نـابـاوري اعـالم کــرد                 
صالحيت بـررسـي ايـن شـکـايـت را               

اين کارگر اخراجي در پـايـان         .ندارد
هنگامي کـه در دادگـاه         :  اظهار کرد 

از توابع شهرستان قـروه      ( سريش آباد   
شکايت کـرديـم،   )  در استان کردستان 

اين دادگاه در مجموع پيمانکار را به       
 هـزار تــومــان      ۱۰۰ پـرداخــت فـقــط       

محـکـوم کـرد، در حـالـي کـه بـايـد                   
 برابر ايـن    ۲۰ پيمانکار را به پرداخت  

مبلغ به هر کدام از کـارگـران شـاکـي            
 .کرد محکوم مي

 
ماه حقوق    ١١ عدم پرداخت    

 شاغل  کارگران  

 کارگـر شـاغـل در        ٢٠٠ بيش از   
هاي چهارگانـه سـبـز مـهـابـاد              شرکت

، " کشت و صنعت مهابـاد    " شامل   که
مــجــتــمــع دامــداري و صــنــعــتــي            " 

" مجتمع هما مرغ مهابـاد    " ،  " مهاباد
مي شوند، "  سردخانه زمزم مهاباد"و  

ماه است حقوقي دريافـت  ١١ بيش از  
ــد     ــکــرده ان ــح        .  ن کــارگــران در تشــري

جزئيات معوقات خود مـي گـويـنـد؛         
 ٩ اين معوقات حقوقـي مـربـوط بـه            

 ٩٣ از تير مـاه     (  ٩٣ ماه حقوق سال  
است و در سال جـاري نـيـز          )  تا کنون 

به .  اند  کارگران حقوقي دريافت نکرده   
 مـاه    ١١ اين ترتـيـب کـارگـران طـي             

 .انـد    گذشته حقوقي دريافـت نـکـرده       
هـاي    کارگران شروع مشکالت شرکت   
، ٨٦ چهارگانه سبز مهاباد را از سال       

دانـنــد کــه ايــن         يـعـنــي زمــانـي مـي        
مجتمع کشاورزي به بخش خصوصي 

يکي از کارگران با اشـاره   .واگذار شد 
 سـالـه کـارگـران         ٢٨  تا ١٨ به سوابق  

: کشــاورزي، گــفــت      ايــن مــجــتــمــع    
امنيت شغلي کـارگـران بـا افـزايـش            " 

مشکالت ايـن مـجـتـمـع کشـاورزي             
بيش از پيش به خطر افتاده اسـت بـه           

 نـفـر از کـارگـران در           ١٥٠ طوري که   
 سـال    ١٧  با سوابق بيش از      ٩٣ سال  

بدليل اعتراض به افزايش مشکـالت      
کارگران، بـا پـايـان قـرار داد کـاري                 

بـه گـفـتـه کـارگـران؛            ." اند  اخراج شده 
 سال اسـت کـه ايـن         ٨ اکنون قريب به    

مجموعه به دليل ناتواني در پرداخت  
ها و موسسات     تسهيالتي که از بانک   

مالي دريافت کرده و از سـوي ديـگـر           
هــاي مــجــمــوعــه بــا          فــروش داريــي  

 بـه کـار ادامـه          » وضعيت بحرانـي  « 
 .دهد مي

 
کارگر پروژه تونل انقالب     ٣٠ 

 اند  ماه حقوق نگرفته   ٧ سنندج 
 کارگر نـگـهـبـان شـاغـل در             ٣٠ 

کـه در    "  مـعـتـبـر    "  شرکت پيمانکاري  
احداث تونل انقالب در ميدان نبـوت       

 ماه ٧ شهر سنندج فعاليت مي کنند     
 .است که حقوقي دريافت نکرده انـد     

کـه  "  مـعـتـبـر    "  شرکت پـيـمـانـکـاري          
مجري احداث تونل انقالب در شـهـر         
سنندج است به بهانه پرداخـت نشـدن        

هاي مالي شرکت از    صورت وضعيت 
ســوي شــهــرداري ســنــنــدج، حــقــوق          

 مــاه گــذشــتــه       ٧ کــارگــران را طــي         
در ايـن پـروژه        .پرداخت نکرده اسـت    

 کارگر کار مي ١٠٠ عمراني بيش از    
 نـفـرشـان مـامـور        ٣٠ کنند که تعداد  

. محافظت از اموال کارگـاه هسـتـنـد         
پرداخت حقوق اين کارگران نـگـهـبـان         

 ٧  صفحه 

 ١ از صفحه 
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 سـاعـتـه کـار مـي          ٢٤ که به صورت    
کارگـران   .کنند به تعويق افتاده است    

شـان     با بيان اينکه  معوقات حقوقـي      
از ( ٩٣  ماه حقوق سـال        ٥ مربوط به   

و دو ماه حقوق سال جـاري    )  آبان ماه 
 کــارگــر    ٣٠ مــي شــود، عــالوه بــر           

نگهبان، بخشي از مطالـبـات حـدود         
 کارگر استادکار نيز از آبـان مـاه        ٢٥ 

 . پرداخت نشده است٩٣ سال 
 

کارگر  ١٥٠ اخراج 
هاي چهارگانه سبز     شرکت  معترض 

 ٩٣ مهاباد درسال 
نـفـر از کـارگـران         ١٥٠ :   خرداد٩ 
هاي چهارگانه سبز مهاباد در        شرکت
 سـال    ١٧  با سوابق بيش از      ٩٣ سال  

بدليل اعتراض به افزايش مشکـالت      
کارگران، بـا پـايـان قـرار داد کـاري                 

 کـارفـرمـا مـارگـران          .انـد    اخراج شـده  
مبارز را کـه بـراي مـطـالـبـات خـود               

 .  مبارزهکرده اند، اخراج کرده است
 

تبريک بـه خـاطـر آزادي مـنـيـژه               
آرام زندي ,  محمود صالحي,  صادقي

منيـژه صـادقـي فـعـال           !وفواد زندي 
حقوق زنان و کودکان بعد از تـحـمـل            

. بيش از دو مـاه زنـدان آزاد گـرديـد              
الزم به ذکر است نامبـرده در تـاريـخ            

 فروردين براي گذراندن حـکـم بـه           ١٠ 
زندان مرکزي سنندج منتقل گـرديـده        

 .بود
محمود صالحي فعال کارگري و      
از اعضاي کميته هـمـاهـنـگـي بـراي             
کمک به ايجاد تشکل هـاي کـارگـري          
به دليل وخامت وضعيت جسماني با    

ايـن فـعـال      . قرار کفـالـت آزاد گـرديـد         
 روز در بيمارستان بستـري      ٤ کارگري  

بوده است و به دليل وخامت اوضـاع         
جسمي در هنگام آزادي در حالي کـه     
به وي سرم وصل بوده بر اسـاس نـظـر          

پزشک معـالـجـش جـهـت درمـان بـه               
آرام . اروميه منـتـقـل گـرديـده اسـت              

زندي و فواد زندي فعالين کارگري بـا        
 ميليون توماني آزاد ١٠٠ قرار وثيقه  

الزم به ذکر است اين فعـالـيـن         .  شدند
 فــرورديــن    ٢٥ کــارگــري در تــاريــخ         

توسط مـامـوريـن لـبـاس شـخـصـي               
ما آزادي هـمـه        . دستگير شده بودند  

اين عزيزان را به خانواده هايشان وهم   
چنين بـه هـمـه مـبـارزيـن راه آزادي                 

 .وبرابري تبريک ميگوييم
 

آزادي محمود صالحي به دليل      
 !وخامت وضعيت جسماني     

بنا به اخبار رسيده بعد از ظـهـر            
 ارديبهشت محمود صالحي    ٩ امروز  

فعال کارگري و از اعضـاي کـمـيـتـه              
هماهنگي به دليل وخامت وضعـيـت    

. جسماني با قرار کفالت آزاد گـرديـد        
بــر اســاس ايــن گــزارش ايــن فــعــال             

 روز در بيمارستان بستـري      ٤ کارگري  
بوده است و به دليل وخامت اوضـاع         
جسمي در هنگام آزادي در حالي کـه     
به وي سرم وصل بوده بر اسـاس نـظـر          
پزشک معـالـجـش جـهـت درمـان بـه               

کمـيـتـه     .اروميه منتقل گرديده است   
هــمــاهــنــگــي ضــمــن تــبــريــک آزادي        
محـمـود صـالـحـي، خـواهـان آزادي              
فوري و بي قيد شرط ساير کارگران و        
فعالين کارگـري دربـنـد و زنـدانـيـان              

کميته هماهنگـي   .سياسي مي باشد 
براي کمـک بـه ايـجـاد تشـکـل هـاي                 

 ٩٤ ارديبهشت ٩  کارگري
 

 آزادي منيژه صادقي   
 فعال حقوق زنان و کودکان     
 ٩ به گزارش رسـيـده روز شـنـبـه             

ارديبهـشـت مـنـيـژه صـادقـي فـعـال                
حقوق زنان و کودکان بعد از تـحـمـل            

. بيش از دو مـاه زنـدان آزاد گـرديـد              

الزم به ذکر است نامبـرده در تـاريـخ            
 فروردين براي گذراندن حـکـم بـه           ١٠ 

زندان مرکزي سنندج منتقل گـرديـده        
کميته هماهنگي براي کمک بـه        .بود

ايجاد تشکل هـاي کـارگـري ضـمـن             
تبريک آزادي منيژه صادقي، خواهـان   
آزادي فوري و بي قـيـد شـرط کـلـيـه                
کارگران و فعالين کارگري و زندانيـان       

کميته هماهنگـي   .سياسي مي باشد 
 ٩٤ ارديبهشت ٩ 

 
آزادي آرام و فواد زندي     

 فعالين کارگري  

 ٩ به گزارش رسيده امروز صبـح         
ارديبهشت آرام زنـدي و فـواد زنـدي             

 ١٠٠ فعالين کارگري با قرار وثـيـقـه          
الزم بـه    .  ميليون توماني آزاد شـدنـد      

ذکر است اين فـعـالـيـن کـارگـري در               
 فروردين توسط مامـوريـن      ٢٥ تاريخ  

 .لباس شخصي دستگير شده بودنـد     
کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد      
تشکل هاي کارگري ضـمـن تـبـريـک             
آزادي آرام و فــواد زنــدي، خــواهــان            
آزادي فوري و بي قـيـد شـرط کـلـيـه                
کارگران و فعالين کـارگـري دربـنـد و            

کـمـيـتـه      .زندانيان سياسي مي باشـد    
 ٩٤ ارديبهشت ٩  هماهنگي

 
 
 ! "کمپين بهنام را آزاد کنيد"

بـهــنــام ابــراهـيــم زاده از دارو و             
ــت          ــحــروم اس ــان م ــپــيــن    !  درم کــم

دوستداران بهنام در حمايت از او در         
طي هـفـتـه اخـيـر جـمـعـي از                .  تهران

دوســتــداران بــهــنــام ابــراهــيــم زاده و          
فــعــالــيــن دفــاع از حــقــوق کــارگــران          
زنداني، در ابتکـاري جـالـب عـکـس            
بهنام را در مناطقي از تهـران نصـب          
کرده و با نـوشـتـن شـعـار خـواسـتـار                 

اين کار را مـيـتـوان      .  آزادي وي شدند  
در تمام شهرها انـجـام داد و صـداي             
اعتراض بهنام و بـه هـمـيـن صـورت             
صداي اعتراض همه کارگران زندانـي      

  .و زندانيان سياسي بود
بهنام ابراهيم زاده از چـهـره هـاي          
شناخته شده کارگري است و همچنان    
در بند دو زندان رجايي شهر معـروف        

 خـرداد    ٢٢ .  به دارالقران بسر ميـبـرد   
 سال زنـدان وي خـاتـمـه مـي              ٥ حکم  
اما خبري از آزادي او نيسـت و        .  يابد

 مـاه    ٤ در حکمي جديد به نه سـال و        
او در .  ديگر حبس محکوم شده است    

بند زندانيان غير سيـاسـي، از سـوي           
زندانياني معلوم الحال مورد تـهـديـد        

. است و از اين موضوع نگـران اسـت         
 سال حبس، زير ٥ بهنام در مدت اين    

شکنجه ها و فشارهاي درون زندان ،        
وضعيت سالمـتـي بـه خـطـر افـتـاده               

از جمله او بـه آرتـروز گـردن و             .  است
بــيــمــاري کــلــيــه و خــونــريــزي لــثــه              
مبتالست و محروميت از درمـان و          
ــرده                       ــر کـ ــدتـ ــع او را بـ دارو وضـ

مشــکــل ديــدار بـا خــانــواده          .اسـت 
بدليل راهي دور و هـزيـنـه سـنـگـيـن             
رفت و آمد و ابتالي فرزندش نيما بـه          
بيماري سرطان همه و همـه از جـملـه            
فشارهاي ديگري است که بر بهنام و        

 .بر خانواده او وارد ميشود
عليرغم همه اين فشارها بـهـنـام         
همواره بر حقانيت مبارزه اش تاکـيـد        
کرده و بر خواستهاي پايه اي و فـوري     
خود و ديگر زندانيان در بند از جملـه         
حق استفاده از امـکـانـات درمـانـي             
بيرون از زندان، مرخصي از زنـدان و           
بودن در کنار فرزنـدش، اسـتـفـاده از            
کتابخانه و کالسهـاي آمـوزش فـنـي           
زندان، انـتـقـالـش بـه بـنـد زنـدانـيـان                  
سياسي، عدم تحميل پرداخت هزينـه      
هاي درون زندان به زنـدانـي، تـاکـيـد             
گذاشته و بارها براي آنـهـا دسـت بـه             

 .اعتراض زده است
بهنام يک فعال کارگري، يک فعال 
دفاع از حقوق کـودک و يـک سـمـبـل               
آزاديخواهـي و انسـانـيـت در زنـدان              

بهنام را آزاد کنيد تـا      " کارزار    .است
آزادي بهنام ادامه دارد و هـمـگـان را        
بـه حــمـايــت و پشـتــيـبــانـي از او و                  

با کـارزار    . خواستهايش فرا ميخواند 
همکاري کنيد و   "  بهنام را آزاد کنيد" 

در هــر کــجــا کــه هســتــيــد صــداي              
اعتراض بهنام و زندانيان سياسي در     

در داخل کشور ميتوانيد     .بند باشيد 
همانند کاري که دوسـتـداران بـهـنـام            
ابراهيم زاده در اين هفته انـجـام داده         
اند، عکس وي را بر در و ديوار بزنيد         

" بهنام را آزاد کنيـد    " و زيرش بنويسد    
و عکس بگيريد و عکـس هـاي آنـرا            
وسيعا در مدياي اجتماعي، از جملـه      
در صفحات فيس بوک و سايت هـاي         

و هـمـچـنـيـن        .  خبري منتشـر کـيـنـد       
بدست ما برسانيد تا آنهـا را رسـانـه             

کلـيـپ تـهـيـه کـنـيـد و بـا                  .  اي کنيم 
گـرفـتـن عـکـس بــهـنـام در مـقـابــل                  
صورت خود اعالم کنيد که ما بهنام        

بـهـنـام را آزاد        . " را حمايت ميکنـيـم    
کليـپ آنـرا بـر روي يـوتـيـوپ               "  کنيد

 .بگذاريد و برا ي ما نيز ارسال کنيد  
در خــارج کشــور بــکــوشــيــد تــا بــا              
سـازمـانـهـاي کــارگـري و نـهـادهــاي              
انساندوست در کشورهاي مـخـتـلـف         
جهان تماس برقرار کنيد و خـواسـتـار         
حمايت و پشتيباني آنان از بـهـنـام و           

پتي شني را که   .خواستهايش بشويد 
" بهنام را آزاد کـنـيـد      " از سوي کمپين    

در حمايت از او بـر روي سـايـت هـا                
گذاشته است، را براي دوسـتـان خـود          

. بفرستيد و بخواهيد حمـايـت کـنـنـد          
ايــن پــتــي شــن را در لــيــنــک زيــر                  
ميتوانيد امضا کنيد و به دوستانتان      

 .نيز خبر دهيد که آنرا امضا کنند
BZD ٣xr ١/ge.chn://http  

خانواده بـهـنـام ابـراهـيـم زاده را              
تنها نـگـذاريـد و آنـهـا را در حـلـقـه                    

 .حمايت و پشتيباني خود قرار دهيـد      
 ژوئـن روز جـهـانـي حـمـايـت از                 ٢٠ 

زندانيان سياسي فـرصـت مـنـاسـبـي           
است که صداي بهنام و بهنام هـا در            

وسيـعـا بـه ايـن         .  سراسر جهان باشيم  
روز بپيونديد و خواستار آزادي فـوري       

 .بهنام و همه زندانيان سياسي شويد  
بهنام ابراهيم زاده و هـمـه کـارگـران              
زنداني و زندانيان سياسي بايـد فـورا         

 .آزاد شوند
  ١٣٩٤  خرداد ١٠  
   ٢٠١٥  مه ٣١  

 
 "بهنام را آزاد كنيد" كارزار 

کــمــيــتــه مــبــارزه بــراي آزادي           
کمپين براي آزادي .  زندانيان سياسي   

. کارگران زنداني کـودکـان مـقـدمـنـد          
بهنـام را    " حمايت كنندگان از كارزار  

انـــجـــمـــن وكـــالى       -": آزد كـــنـــيـــد    
نهـاد مـادران     ,  سوسياليت انگلستان 

كميته حمايت از شاهرخ  ,  عليه اعدام 
اتحاديه سـراسـري کـارگـران         ,  زمانى  

ســوئــد، ال او، اتــحــاديــه ســراســري            
کارگـران تـونـس، جـي يـو تـي تـي،                  
سازمان سراسري کارگران ساختماني     
عراق، شبکه همـبـسـتـگـي کـارگـري            
خاورميانه و شمال آفريـقـا، سـازمـان          
عفو بين الملل شعبه سوئد، جـمـعـي          
از زندانيان سايسي در زندان رجـايـي         
شهر، اتحاديه کارگران پسـت کـانـادا         

 ...و
*** 
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شوند که گويا قرا است آنها را در يک         
در اين .  دادگاه نظامي محاکمه کنند   

" باره نجيبه لطـيـف مـقـام مسـئـول               
توجه کنيد که ناپاکي و   " (  دستپاکي

به قول معروف دزدي و چپاول چـنـان          
زياد است که براي دستپاکـي هـم در           
پارلمانشان مسـئـول و ارگـان وجـود            

در پارلمـان اقـلـيـم کـردسـتـان             )  دارد
 تـن    ۱۵ سال گذشته نزديک به   : " گفت

از بازرگانان و مقامات نـظـامـي بـه             
جرم خريد نـفـت از داعـش و فـروش               
ماشين به آنها دستگير شدند که هـم         
اکنون در زندان هستند و تحـقـيـقـات          
در باره آنها ادامه دارد و قـرار اسـت           

". چهار نفر ديگر هم دستگيـر شـونـد         
از طرف ديگر محـمـود عـمـر عضـو             
هيئت فعاليـتـهـاي پـيـشـمـرگـه مـي               

ارجاع پـرونـده بـازرگـانـان بـا           : " گويد
داعش به دادگاه نظامي به اين خاطر       
است که آنها در مناطق مرزي اقلـيـم         
و در نزديکي سنگرهاي پـيـشـمـرگـان        

 ". دستگير شده اند
الزم به ذکـر اسـت کـه سـخـنـان                
متناقض اين دو مقام اقليم کردستان    
" و بعد از هشت ماه از دستگيري اين   

و بــه نــتــيــجــه نــرســيــدن        "  بـازرگــانــان 
تحقيقات تنها نشان از دست داشتـن       
در بازرگاني و مـعـاملـه بـخـشـي از               
نيروهاي نظامي حكومت اقليم که به  
ظاهر در جنگ بـا داعـش بـوده انـد              

بهرحال هر چه هست، حکومت .  دارد
اقليم به ناچار بايد بخشي از نيروهاي 
خود را قرباني کند، تـا تـمـام بـده و                
بستانهاي احزاب ناسيوناليست حاکم 
بر اقليم کـرسـتـان بـا داعـش بـرمـال                

 .نشود
 

 جلسه رهبري اتحاديه ميهني     
 ! با  جالل طالباني

روز دوشنبه اول ژوئن جلسه دفتر      
سياسي رهبري اتحاديه مـيـهـنـي بـا           

در .  جالل طالباني برگـزار مـي شـود         
اين جلسه قرار است که برهـم صـالـح           
مـعــاون دوم اتــحــاديــه مــيــهـنــي بــه           
مناسبت چهلمين سالگـرد تشـکـيـل         
اين حزب پيام اتحـاديـه مـيـهـنـي را              

الزم بـه ذکـر اسـت کـه             .  قرائت کـنـد   
اتحاديه ميهني بـدلـيـل اخـتـالفـات             
سياسي دچار بحران اسـت و ظـاهـرا            
قرار است که حضور جالل طـالـبـانـي           
نقشي در کاهش اختالفات سـيـاسـي        

 . رهبري آن حزب داشته باشد

  
 يک زن ديگر    

 ! قرباني قتلهاي ناموسي شد 
 روز ناپديد ۹ هفته گذشته بعد از    

شدن، پليس حاجي آباد در مـنـطـقـه            
رانيه جنـازه زنـي بـه اسـم نـخـشـيـن                  
وزيرعزيز را در يکي از گورستانـهـاي       

سـخـنـگـوي     .  اين منطـقـه پـيـدا کـرد          
: " پليس راپرين در اين باره مي گويد      

بعد از ناپديد شدن نخشين تـالـشـهـا           
براي يافتـن او آغـاز شـد و بـعـد از                   
دستگيري اقوام نـخـشـيـن، يـکـي از             
برادرهاي او اعتراف کرده که خـواهـر       
خود را که صاحب دو فرزند بوده خفه        
کرده و بـا کـمـک دو دائـي و بـرادر                    
ديگرش او را مخفيانه در قربستـانـي        

همين خبر مـي  ".  به خاک مي سپارند 
افزايد که همسر نخشين که در ايـران          
بوده برگشته و عليه قاتلين همسـرش       

ــه دادگــاه شــکــايــت کــرده اســت              . ب
نه اولين    ساله   ۲۰ متاسفانه نخشين   

و نه آخرين نفر از قربانـيـان قـتـلـهـاي              
ناموسپرستي و قـوانـيـن اسـالمـي،             
مــردســاالر و زن ســتــيــز در اقــلــيــم             
کرستان است، بلکه تنها در فـاصـلـه           

 و بــر     ۲۰۱۴  تــا     ۲۰۱۰ ســالــهــاي   
اساس يـک گـزارش پـزشـک قـانـونـي               

 زن با اتـفـاقـات    ۳۰۴۹ اقليم کرستان  
مختلف جانشان را از دست داده انـد        
که بيشترين آمـار مـربـوط بـه خـود               

 . سوزي زنان بوده است
 

دولت ترکيه به هئيت اتحاديه      
 ميهني براي رفتن به آن کشور   

 !ويزا نداد 
بر اسـاس گـزارشـهـاي مـنـتـشـر               
شده، قرار بود هـئـيـتـي از اتـحـاديـه               
ميهني براي پشتيباني انتخاباتي از       
حزب دمکراتيک خـلـقـهـا بـه تـرکـيـه              

ژينو محمد يکي از اعضـاي        برود که   
اين هئيت مي گويد که دولت ترکـيـه          

در ايـن بـاره       .  به آنها ويزا نداده اسـت     
ژينو محمد مي گويد، قرار بـود روز         

ــم امــا                ۲۷  ــرکــيــه شــوي  مــه وارد ت
کنسولگري ترکيه در شهر اربـيـل بـه           

الزم بـه ذکـر اسـت کـه           .  ما ويزا نداد  
روز هفتم ژوئن انتخابات پـارلـمـانـي          
در ترکيـه بـرگـزار مـيـشـود و حـزب                 
دمکراتيک خلقها که حزبي نزديک بـه       
پ ک ک اســت بــطــور ســراســري در              
انتخابات شرکـت دارد و گـويـا اگـر              
بتواند ده درصد آرا را بدست بـيـاورد          
مي تواند معادله قدرت سيـاسـي در         

از طـرف ديـگـر      .  ترکيه را عوض کند 
رفتن هـئـيـت بـلـنـد پـايـه اتـحـاديـه                    
ميهني بـراي پشـتـيـبـانـي از حـزب                
دمکراتيـک خـلـقـهـا در چـهـارچـوب               
سياستهاي احـزاب نـاسـيـونـالـيـسـت            
حاکم بر اقليم کردستان قابل توضيـح       
است، چرا که از طـرف ديـگـر حـزب              
رقيب اتحاديه ميهني يـعـنـي حـزب           
دمکرات به رهبري مسعود بـارزانـي        
گويا از مردم کرد زبان ترکيه خواسته       
که به حزب دمکرتـيـک خـلـقـهـا راي              
ندهند و از حزب اسالمي حاکم دفاع       

 . کنند
 

حمله نيروهاي داعش در جبهه      
 ! باشيک درهم شکسته شد  

 مـه نـيـروهـاي         ۳۱ روز يکشنبه    
داعش در جبهه باشيک در نزديکهاي    
شهر موصل از سه جبهه به نيروهـاي         
پيشمرگ اقليم کردستان حـملـه مـي          
کنند، که به گفته يکي از مـقـامـات         
نظامـي تـمـام ايـن حـمـالت در هـم                  
شکسته مي شوند و داعشيان نـاچـار     
مي شوند به مـواضـع قـبـلـي خـوب               

الزم به ذکر است که بـاشـيـک        . برگردد
 کيـلـومـتـري شـهـر         ۱۳ منطقه اي در   

موصل مي باشد و گويـا قـرار اسـت         
نيروهاي اقليم و ارتش عراق براي باز        
پس گيري شهر موصل از اين منطقه       
بعنوان محـل تـمـرکـز نـيـروهـايشـان              

 . استفاده کنند
  

جواني در شهر اربيل بدليل فقر     
 ! مالي خودکشي کرد   

بر اسـاس گـزارش سـخـنـگـوئـي             
 ماه مـه جـوانـي      ۳۰ پليس اربيل روز  

در يکي از محالت اين شهر با شليک 
يک گلوله به سينه خـود، بـه زنـدگـي              

سخنگوي پليـس  .  اش پايان مي دهد   
مي گويد که بـر اسـاس تـحـقـيـقـات               
انجام شده، معلوم شده که ايـن جـوان        
بخاطر فقر مالي و بدهـکـاري دسـت          

الزم بـه ذکـر       .  به خودکشي زده اسـت    
اسـت کـه در اقـلــيــم کــردســتـان هــم               
متاسفانه مردم زيادي با فقر و نداري       
دست و پنجه نرم مي کنـنـد و بـويـژه           
بعد از بحران مالي حکومت اقليم بـا        
دولت مرکزي گويا آمار خودکشـيـهـا        

 .هم بسيار باال رفته است
 

 فروش نفت    
 به کمپانيهاي جهاني  

بنا به گزارشات منتشر شـده در         
ميديا و رسانه هاي حکومـت اقـلـيـم          
کردستان، از آنجا کـه مـاهـهـا اسـت             

حکومت بغداد سهميه پـرداخـتـي بـه          
حکومت اقليم را نپرداخته اسـت، در      
توافقي ضمني بين حکومت بغداد و     
حـکــومـت اقــلـيــم کـردســتــان مــقــرر           
گرديده که حکومت اقليـم کـردسـتـان        
خـود مسـتــقــال بــه فـروش نــفـت بــه               

اسم ايـن    .  کمپانيهاي خريدار بپردازد  
فروش را تحت عنوان گرفتن قرض از       

تـنـهـا    .  کمپانيها خريدار نام نهاده اند    
 ميليون بشـکـه     ٩٧ در ماه مه ميزان     

نفت از سوي حکومت اقليـم بـفـروش        
 مـيـلـيـارد داالر       ٥ رفته که معادل آن  
بدين منظـور روز     .  دريافت شده است  

 ژوئن پارلمـان حـکـومـت       ٢ سه شنبه   

اقليم نشـسـتـي در ايـن مـورد بـراي                
اتخاذ تصميم در راسـتـاي ايـن طـرح          

 . برگزار کرده است
پيداست که اين طرح نيز نه بـراي        
حل مشکالت و معضالت اقتصادي   
مردم بلکه در راستاي دزدي و چپـاول    
از سوي احزاب حـاکـم بـر کـردسـتـان              

فساد مالي در دسـتـگـاه      .  عراق است 
حکومت اقليم کردستان پـيـشـنـه اي          
طـوالنـي مـدت دارد و سـيــاسـت و                
تصميم قرض گرفتن از کمـپـانـيـهـاي           
خارجي و فروش آن، درد و مـحـنـت             
مــردم کــردســتــان عــراق را کــاهــش           

 .*نخواهد داد
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بنا به اخبار منتشر شـده روز       
شنبه نهم ارديبهشت ماه، محمود 
صالحي فعال کـارگـري،  مـنـيـژه             
صــادقــي فــعــال حــقــوق زنــان و             

ــدي از           .  کــودکــان آرام و فــواد زن
فـعـالـيـن کــارگـري از زنـدان آزاد               

 .شدند
مــحــمــود صــالــحــي بــنــا بــه         
وضعيت وخيم جسمـانـي بـا قـرار           
کفالت آزاد شد و منيـژه صـادقـي          
بعد از بيش از دو ماه سپري کردن      

 آرام و فـواد زنـدي، دو          در زندان و  
برادر فعال کارگري با قرار وثـيـقـه         
صد ميليون توماني از زندان آزاد      

 .شدند
ــزب            ــان ح ــردســت ــه ک ــت ــي ــم ک
کمـونـيـسـت کـارگـري آزادي ايـن              
عزيزان را به آنان، خانواده هايشان   
و همه فعالين کارگري و فـعـالـيـن        
دفاع از حقوق زن و کودک تـبـريـک        
ميگويد و خـواهـان آزادي بـدون             
قيد و شـرط فـعـالـيـن کـارگـري،                
اجتماعي و همه زندانيان سياسـي      

 .ميباشد
 

 کميته کردستان  
 حزب کمونيست کارگري

 ٩٤  ارديبهشت ١٠ 

 محمود صالحي، منيژه صادقي،           
 آرام و فواد زندي از زندان آزاد شدند            

 


