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مماشات و ميدان دادن بـه رژيـم          
جنايتکار اسالمي در کردستان عراق     
برگ سياه ديگري به کارنامـه احـزاب         
ناسيوناليستي در کـردسـتـان عـراق،          

احزاب حـاکـم و خـودگـمـارده            .  افزود
ناسيوناليستي در کـردسـتـان عـراق،          
ــجــاعــي در               ــاي ارت ــه ــت حضــور دول

 . کردستان عراق را گسترش داده اند
مرکز " ٢٠١٦ فوريه  ١١ اخيرا در   

بـا  "  ورزشي امام خمـيـنـي     -فرهنگي  
حضور  استاندار و يکي از آدمـکـش          

مــرتضــي   هــاي جــمــهــوري اســالمــي     
عبادي سرکنسول ايـران در اربـيـل و            
ــزاب                 ــوالن احـ ــئـ ــاري از مسـ ــمـ شـ
ناسيوناليست  کرد در شـهـر کـرکـوک          
افـتــتــاح شــده و هــمــزمــان در شــهــر             
سليمانيە، با حضور تعـداد زيـادي از          
احزاب همـپـيـمـان در کـابـيـنە دولـت                

هـيـرو   " نچيروان بارزاني و بـا حضـور          
همسر جالل طـالـبـانـي      "  ابراهيم احمد 

گراميداشت پيروزي انـقـالب      " مراسم  
 . برگزار شد" اسالمي ايران

حسن روحاني، رئيـس جـمـهـور         
حــکــومــت اســالمــي در مــجــمــع           

همه بايد پـاي  :  ساليانه بانک مرکزي 
هاي راي حاضر شـويـم زيـرا        صندوق

هـاي راي حـاضـر           اگر پاي صـنـدوق    
نشويم مطمئنا شرايط بهتري بـراي       

خورد البتـه هـمـه بـايـد             ما رقم نمي  
هـا،     دقت کنند و در ميان کـانـديـدا       

. تر را انتخاب کنند     افراد اصلح و بر   
    

ــان             ــاال ســخــن ايــن اراجــيــف ب
شـارالتـانــي چــون روحــانـي رئـيــس           

. حکومت قاتالن و آدم کشان اسـت       
رئيـس بـانـد اسـيـد پـاشـي، تـرور،                 

رئيس و سازمـانـده   .  شکنجه وزندان 
تجاوز به دختران خـرد سـال تـحـت             
عنوان تکليف شـرعـي، سـازمـانـده          
گشت ثاراهللا و نهـي ازمـنـکـرات و            
گلــه حــزب اهللا وبســيــج بــراي جــا              برگ سياه ديگري در کارنامه احزاب 

 ! ناسيوناليستي در کردستان عراق

 اعتصاب معلمان  
 ! همچنان ادامه دارد  

 فوريه سـنـگـر       ۱۴ روز يکشنبه   
فايق معاون اتحـاديـه مـعـلـمـان در             

مـا  "  شهر سليمانيه اعالم کـرد کـه          
خواسته هاي معلـمـان را در چـهـار            
بند تقديم حکومت کرده ايم و تـا آن     
خواسته ها و حقوق معلـمـان بـطـور           
کــامــل پــرداخــت نشــود بــايــکــوت         
تحصيل را نمي شکـنـيـم و بـر سـر               

کالسهاي درس حـاضـر نـخـواهـيـم             
 ". بود

 ۵ الزم به ذکر است که بيش از          
مـاه اسـت کـه حــقـوق مـعــلـمـان و                  
بخشهاي زيادي از کارمندان دولـت       
پرداخت نشده و مبارزه و اعـتـراض         
معلمان و بـقـيـه کـارمـنـدان دولـت               
روزانه در بسياري از مناطـق ادامـه       

 

 

 

 

 

 

 

 نسان نودينيان 
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  اخبار هفتگي از رويدادهاي کردستان عراق

 در حاشيه سخنراني روحاني در همايش بانک مرکزي

 

 

 

 

 

 

 

 

 رحيم يزدانپرست
 ٢  صفحه 

 ٢  صفحه 

ــک               ــادآوري ي ــهــمــن و ي مــاه ب
مـيـشـد    .  ۵۷ سالگرد ديگرانقـالب     

اوضاع بگونه اي پـيـش رود کـه در           
چنين روزي پيروزي انقالبمان را بـه         

امـا چـه     .  يکديگر شادباش بگوييـم   
دردناک است که مـردمـي کـه بـراي           
خالصي از ديکتاتـوري آريـامـهـري         
خودرا به آب و آتش زدند و انقـالبـي    
با شکوه را بـا فـداکـاري تـمـام بـه                   

جريان انداخـتـنـد و يـک حـکـومـت               
ظاهرا شکست ناپذير را با تالشـهـا         
و فــدارکــاريــهــاي بســيــار بــه زيــر             
کشيـدنـد، فـرصـت نـکـردنـد طـعـم                
پيروزي شان را بچشند و خيلي زود        

چـه  .  طعمه گرگان اسـالمـي شـدنـد         
دردنــاک اســت کــه هــزاران تــن از              
ــان،          ــجـــويـ عـــزيـــزان مـــردم، دانشـ

 حکومت اسالمي محصول شکست انقالب بهمن است

 

 

 

 

 

 

 

 کاظم نيکخواه 

بحران سوريه يـکـي از پـازلـهـاي            
امـا بـحـران      .  بحران خاورميانه اسـت    

اين کشور در نتيجه شکست انـقـالب        
مردم عليه رژيم خونخوار اسـد آغـاز          

برخالف تصورات سطحي و رايج . شد
و ژورناليستي شکست انقالب مـردم       
سوريه فقط نتيجه سرکوبگري ارتـش       

براي شکست انقالب مردم .  اسد نبود 
عالوه بر اسد و جـمـهـوري اسـالمـي،            
دولتهاي منطقه و قدرتهـاي جـهـانـي          
طرح و نقشه داشتند و آنـرا ابـتـدا بـه              
جنگ داخلي تبديل کردند و بعـدا در       
کمتر از شش ماه آن انقالب ميليوني        

قـدرتـهـاي    .  را به خاک و خون کشيدند     
منطقه اي و جهاني براي شکسـت آن          
انقالب پول و اسـلـحـه فـرسـتـادنـد و                

آن جامـعـه را در        .  مزدور اجير کردند  
کمتـر از يـک سـال بـه خـاک و خـون                     
کشيدند و اکنون طبق آمار خـودشـان        

 هـزار انسـان       ٢٥٠ نوشته اند بيش از  
 ميليـون نـفـر آواره        ١٢ کشته و حدود  
 . جنگي هستند

 تصميم عربستان و ترکيه 
 براي اعزام نيروي زميني به سوريه

 عواقب و پيامدها و راه حلها

 

 

 

 

 

 

 

 محمد آسنگران

 نسان نودينيان   ياداشهاي هفته،                  

 

 ! با قدرت ايستاد     ” اغتشاشات کارگران      “ بايد در برابر مانور ضد        
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ماه سـايـت     بهمن۱۶ روز جمعه   
خبري مبـنـي   "  کالله خبر"حکومتي  

بر برگزاري مانوري توسط بسـيـج و         
سپاه در استان گلستان براي مقـابلـه      

را همراه بـا  "  کارگران اغتشاشگر " با  
تصاويـري از کـارگـران اعـتـصـابـي              
نمايشي که با حمله لشکريان مسلح   
حکومت مواجه شـده انـد مـنـتـشـر            

به جريان انداختن مانـور ضـد       . کرد
اغتشاش کارگري توسط حـکـومـت       

اين .  اسالمي قابل تامل جدي است    
حکومت چند ماه قـبـل از خـيـزش             

 نـيـز در       ۸۸ ميليونها نـفـري سـال          
شــهــرهــاي مــتــعــددي مــانــور ضــد        

جـامـعـه را         شورش راه انـداخـت تـا       
تــا در صــفــوفــش      .  مــرعــوب کــنــد   

تـا از فـوران       .  آمادگي ايـجـاد کـنـد       
امــا .  خشـم مــردم مــمــانــعـت کــنــد        

حرکت ميليوني مردم با شـعـارهـاي       
مــرگ بــر خــامــنــه اي و مــرگ بــر              
ديکتاتور به جريان افتاد و مـزدوران      
حکومت چنـديـن مـاه در بـرابـر آن               

اين بار با مانور ضد     .  ناتوان ماندند 
اغتشاش کارگري عمـال حـکـومـت         
مفتخوران سرمايه دار دارد اعتراف     
ميکند که جامعه بازهم در آسـتـانـه       
شورش و انـقـالب اسـت و ايـن بـار               
دوره بازي و خـاصـيـت جـنـاحـهـاي               

نــاراضــي حــکــومــت بــراي کــنــتــرل        
مبارزات مردم به پايان رسيده است       
و اين کارگران و نيـروهـاي کـارگـري           
هستند که با عـزم بـه زيـر کشـيـدن               

 . حکومت به ميدان مي آيند
مانور بسيج و سـپـاه در بـرابـر              

اعــتــراف "  کــارگــران اغــتــشــاشــگــر   " 
آشکار اين حـکـومـت بـه دشـمـنـي               

حکومتي .  عميقش با کارگران است 
که عليه مردم مانور جنگي راه مـي      
اندازد دارد تخاصم شـديـد خـود بـا            
مردم و نـاتـوانـي اش از کـنـتـرل و                  
سرکوب جامعه را آشکارا اعـتـراف        

يک لشکر مفتخور و دزد و     .  ميکند
جنايتکار کل ثـروتـهـا و مـقـدرات              
جامعه را در چنگ خود گرفته است     

”  اغتشاشات کارگران      “بايد در برابر مانور ضد        
 ! با قدرت ايستاد     

جالل طالباني و مسعود بارزاني     
و عناصر اصلي اين احزاب در طـول          
ــام                 ــجـ ــه در انـ ســـه دهـــه گـــذشـــتـ
خدمتگزاري به جـمـهـوري اسـالمـي           
سنگ تمام گـذاشـتـه انـد و تـا دوره                

. وجود خميني دست بوس او بوده اند   
آن ها شهرهاي کردستان عراق را بـه          
مــيــدان مــانــور ســپــاه پــاســداران و            
عــنــاصــر اطــالعــاتــي و جــاســوســي        

 . جمهوري اسالمي تبديل کرده اند
مرکز فرهنگي ـ ورزشـي اامـام         " 

ــ            "  خميني استقرار النـه جـاسـوسـي ـ
تروريستي ديگري  عـلـيـه نـيـروهـاي            
انــقــالبــي و آزاديــخــواه ايــرانــي در              

 .کردستان عراق است
افـــزايـــش حضـــور جـــمـــهـــوري        
اسالمـي در کـردسـتـان عـراق،  بـه                 
معني افزايش شبکه هاي جاسـوسـي    

و نا امـن کـردن مـحـيـط زيسـت و                   
زندگي مهاجرين ايـرانـي سـاکـن در            

 .کرکوک، سليمانيه و اربيل است
سکوت اپوزيسـيـون سـرنـگـونـي          
طــلــب ايــرانــي و نشــنــيــدن صــداي            
نارضايتي بحضور جمهوري اسالمي    

 .قابل توجيه نيست
تامين امنيت سازمان و احـزاب     
سياسي مستقر در کردستـان عـراق،         
امنيت حضور صدها فعال سياسي و    
صدها کارگر مـهـاجـر در شـهـرهـاي             
کردستان عراق در گـرو اعـتـراض و             
نارضايتي بـه سـيـاسـتـهـاي تسـلـيـم               
طلبانه احزاب ناسيوناليستـي حـاکـم        

 . بر اقليم کردستان، است
 

 ١٣٩٤ بهمن ٢٦ 
 ٢٠١٦ ژانويه  ١٥ 

 ... برگ سياه ديگري در       

کارگران، زندانيان سياسي تازه آزاد       
شده، درست زمـانـي کـه هـنـوز در              
حال جشن پـيـروزي شـان بـودنـد و               
روياي شيرين بهار آزادي همه جا را      
ــود، مــورد حــملــه                 ــراگــرفــتــه ب ف
جنايتکاراني خونخوار تر از سـاواک      
شاه قرار گرفتند و کشتـار شـدنـد و            
امروز جـايشـان در کـنـار پـدران و                
مادران و هـمـسـران و عـزيـزانشـان              

و دردنـاکـتـر و تـهـوع            .  خالي اسـت  
اينـسـت کـه جـانـيـان حـاکـم                اورتر  

خودرا محصول انقالب بـهـمـن جـا           
محصول همان انقالبي کـه    .  ميزنند

اينها فرزندانش را به خون کشـيـدنـد     
و اهداف و آمـالـش را خـيـلـي زود                

و بجايش يک قهقـرا و       .  نابود کردند 
عقب ماندگي و مافياي اسالمي را     

حکومت اسالمي امـا  . حاکم کردند 
نه محصول انقالب بـلـکـه آشـکـارا            
ــالب و               ــق ــوب ان ــرک مــحــصــول س
محصول شکـسـت انـقـالب بـهـمـن             

باند خميني و دارودسته هاي     .  است
اسالمي دست پرورده حکومت شـاه      

جنبش کثـيـف اسـالمـي در         .  بودند
مرداب آريامهري پرورده شد کـه در      
آن هر صداي مخالفي را با بيرحمي        
خفه ميکردند اما مسجد و آخـونـد         
و تکيه و نـوحـه خـوانـي و ارتـجـاع                
اسالمي با آزادي تمام و به وفور در         

انقالب بهمـن  .  آن نشو و نما ميگرد    
ــارج از                ــردم خ ــراضــات م ــت از اع

از اعـتـراض بـه      . محدوده شروع شد 
مردمي کـه    .  گراني و فقر شروع شد    

ــاواک                  ــوري و س ــات ــت ــک ــر و دي ــق ف
آريامهري نميخـواسـتـنـد دسـت بـه            

انقالب زدند تا جـامـعـه اي آزاد و              
دولتهـا  .  برابر و مرفه را تجربه کنند     

و قدرتهاي سرمايه داري خميني را       
بـي بـي     .  از نجف به پـاريـس بـردنـد        

ســي و صــداي آمــريــکــا و راديــو              
اسرائيل و رسانه هاي ديگر او را بـه        
امام و رهبر تبديل کردند و در بـوق        

و باالخره در کنـفـرانـس    .  کرنا کردند 
گوادلوپ کارتر و ژيسکـاردسـتـن و         
هلموت اشمـيـت و کـاالهـان سـران             
چـهــار کشـور غــربـي نشــسـتــنــد و             
توطئه کردند و تصميم به کنار زدن        
شاه و روي کار کشيدن خمـيـنـي بـه            
کمک ارتش شاهنشاهي گرفتنـد تـا        
با اتکا به جنبش کـثـيـف اسـالمـي            
انقالب را به خون بکشند و مردم را        

. از انقالب کـردن پشـيـمـان کـنـنـد              
دقيـقـا در ادامـه هـمـيـن سـنـاريـو                  
مدافعان رژيم پهلوي امروز زبانشان    
دراز شــده اســت و مــردم را نــادان             
خطاب ميکنـنـد و بـا طـلـبـکـاري               
ميگويند مردم اشتـبـاه کـردنـد کـه            
انقالب کردنـد و گـويـا مـردم قـدر                

زمان شاه را ندانسته اند و “ خوشي”
. نـمـيــبـايســت انــقـالب مـيــکـردنــد          

بعبارت دقيق تر جنـبـش سـلـطـنـت           
طلبي و ناسيوناليستي از جـنـايـات       

. و چپاول حکومت تغذيـه مـيـکـنـد          
افتخارشان اين است کـه حـکـومـت          
مــطــلــوبشــان گــويــا از جــمــهــوري          
اسالمي کمتر کشتار کـرده اسـت و        
گويا کمتـر غـارت و چـپـاول کـرده               

. اين تمام افـتـخـارشـان اسـت       . است
مردم ايران براي خـالـصـي از يـکـه              
تازي دربار و ساواک و خانواده هـزار        

. فاميل انقالب کردند و حق داشتند
مردم هزار بار حق داشتند دست بـه       
انقالب بزنند تا از سلطه سهمـگـيـن         
ســاواک و شــکــنــجــه و اعــدام و                 
مـفــتـخــوران سـرمــايــه دار خــالص          

مردم حق داشـتـنـد انـقـالب           .  شوند
کنند تا خودرا از خفقان آريـامـهـري        

مـردم حـق داشـتـنـد          .  خالص کننـد  
براي خـالـصـي از فـقـر و نـداري و                  
حاشيه نشيني ديکتاتوري پهلوي را  

و مدافعان سلـطـنـت    .  به زير بکشند 
و کل جبهـه دشـمـن انـقـالب بـايـد                 
بـدانـنــد کــه مــردم بــازهـم انـقــالب             

در يک جامعه خفـقـان     .  خواهند کرد 
زده مردم به ناچار انقالبي ميشـونـد      

انـقـالب بـهـمـن        .  و انقالب ميکنند  
شکست خورد، امـا فضـاي امـروز           
جامعه نشان مـيـدهـد کـه جـامـعـه              
ايران در فضاي انقالبيگري براي بـه        
زير کشيدن جمهوري اسالمـي بسـر        

ايـن را بـارهـا نشـان داده             .  ميـبـرد  
هرکس کوچکترين شناختـي       . است

براحتي فضا  از جامعه داشته باشد   
و رايحه انقالبي را که در راه اسـت             

از وحشـت ايـن       .  احساس مـيـکـنـد     
انقالب اسـت کـه مـانـورهـاي ضـد              

کــارگــران ” شــورش و مــانــور ضــد          
انـقـالب   .  برپا ميکنند“  اغتشاشگر

مردم بدون شک اين بار به حاکمـيـت    
مدافعان اسالم و باندهاي مفتـخـور       
سرمايه دار بـراي هـمـيـشـه پـايـان                

 . خواهد داد
انقالب بهمـن شـکـسـت خـورد           

 .زنده باد آرمانهاي انقالب بهمن
 

 ...حکومت اسالمي محصول        

اسالمـي مـانـنـد       "  شئونات" انداختن  
حجاب، جداسازي جنسيتي و هـزارو     
يک کوفت و زهرمار ديگر که پـايـه و      
اساس اين حکو مت برمبـنـاي آنـهـا           
ســاخــتــه شــده اســت، بــجــان مــردم            
انداخته اند تا چند صباحي بيشتر بر        
اريکه قدرت بمانند و دزدي چـپـاول           

تــا ســفــره مــردم کــارگــر و            .  کــنــنــد
زحمتکش را بيشتر و بيشـتـر خـالـي           

 . کنند
به اينها فقر، بيکاري، اعـتـيـاد،         
تن فروشي، کارتن خـوابـي، کـودکـان         
کار و خيابان، محيـط زيسـت آلـوده           

اضافه کنـيـم، بـعـد بـه عـمـق              ....  و  
فرمايشات اين آخونـد مـيـشـود پـي            

پاي صندوقهـاي راي    " برد که چرا اگر  
 ". حاضر نشويم شرايط بهتر نميشود

ــن               ــدهــاي اي ــان هــمــه ســران و ب
حکومت عـلـيـرغـم اخـتـالفشـان بـا               
يکديگر بر سـر قـدرت بـراي چـپـاول              
دزدي و آدم کشي بيشتر، در يک چيز        
مشتـرک هسـتـنـد آنـهـم حـفـظ ايـن                  

 سال اسـت بـه مـردم          ٣٧ بربريتي که   
 . تحميل کرده اند

اما مردم جان بـه لـب رسـيـده و              
تشــنــه بــزيــر کشــيــدن رژيــم ســراپــا            
جنايت، ديگر گول اين حـرف هـا را            

 نميخورند 
جــنــاب روحــانــي مــي فــرمــايــد        

مردم بايد دقت کـنـنـد و در مـيـان               " 
کانديدا ها افراد اصلـح را انـتـخـاب            

 " .کنند
بايد به اين جناب گفت که مـردم        
خوب دقت ميکنند و هر روز دارنـد          
شرايط را براي بزير کشيدن کـل ايـن           
بساطي که شما به راه انداخته ايـد را         
مهيا ميکنند تا براي هميشه از شـر      

  .شما و حکومتتان خالص شوند
   ٩٤  بهمن ٢٦ 

 ... در حاشيه سخنراني 
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جــريــانــات اســالمــي بــا پــول و           
اسلحه ترکيه و عربستـان سـعـودي و           
قطر و کـمـکـهـاي نـظـامـي و مـادي                 
آمريکا و اروپا يکي بعـد از ديـگـري          
سربلند کردند و هر کدام بخشهايي از    

. سوريه را به تصـرف خـود درآوردنـد          
در مقابل جمهوري اسالمي و روسيـه     
و حزب اهللا به کمک اسد شتافـتـنـد و            
اين کشور فقر زده را اکنون به ويـرانـه           
اي تمام عيار و بـه مـيـدان جـنـگ و               
جدال دستجات تروريستـي اسـالمـي        

اکـنـون   .  سني و شيعه تبديل کرده اند     
بيشترين بخش خـاک سـوريـه تـحـت             
تسلط داعـش و بـعـد از آن جـبـهـه                   
النصر به عنوان شاخه القـاده سـوريـه          
بــخــش زيــادي از ايــن کشــور را بــه              
تصرف درآورده و مـنـاطـقـي هـم در              
دســـت ارتـــش آزاد و الـــحــــرار                    

تــمـام مــرز    .  اداره مـيــشــود   .... شـام    
لبنان در دست حزب اهللا و بخشي از          
اين کشور هـم بـوسـيلـه ارتـش اسـد                 

در مـيـان ايـن        .  حاکـمـيـت مـيـشـود        
جنگلستان اسالمي تنـهـا در شـمـال           
سوريه و مناطق کرد نشين مـردم بـا        
ــزاب                ــت احـ ــيـ ــمـ ــاکـ ــه حـ ــا بـ ــکـ اتـ
نــاســيــونــالــيــســت و ســکــوالر کــرد          
ميتوانند در کنار هـمـديـگـر زنـدگـي            

در بقيه مناطق جنگ فرقه اي   . کنند
و مذهبي و نفرت قومي و مذهبي به  
بحران و بن بست سوريه ابعاد پيچيده 

  . و خطرناکي بخشيده است
در چنين شرايطي بود که بعـد از         
دخالت نظامي مستـقـيـم روسـيـه از            

در سوريـه ورق بـه           ٢٠١٥ سپتامبر  
جريانات اسـالمـي     .  نفع اسد برگشت  

تروريست مـورد حـمـايـت تـرکـيـه و                
عربستان سعودي مناطق و شهرهـاي     

ارتـش اسـد     .  زيادي را از دست دادند    
با حمايت مستقيم روسيه هـمـچـنـان          
در حال پـيـشـروي عـلـيـه مـخـالـفـان                 

 . حکومت است
ايــن تــحــوالت و کــم تــحــرکــي             
آمريکا در مقـابلـه بـا روسـيـه خشـم               
ترکـيـه و عـربسـتـان سـعـودي را بـر                   
انگيخته است و آنها را به اين نتيجـه         
رساند که اعالم کـنـنـد مـيـخـواهـنـد              
نيروي زميني و طبعا با پشـتـيـبـانـي       

در .  نيروي هوايي به سوريه بفرستـنـد      
قدم اول مقامات آمريـکـايـي از ايـن           
تصــمــيــم عــربســتــان ســعــودي بــراي        

چند .  مقابله با داعش استقبال کردند 
روز بعد از اعالم اين سـيـاسـت وزيـر          
دفـــاع تـــرکـــيـــه اعـــالم کـــرد کـــه               
هواپيماهاي جـنـگـي عـربسـتـان در             

پايگـاه هـوايـي ايـنـجـرلـيـک تـرکـيـه                  
مستقر شده و ميخواهنـد عـمـلـيـات          

. هماهنگي را در سوريه آغاز کـنـنـد         
واضح است که تصميـم عـربسـتـان و           
ترکيه براي دخالت مستقيم در جنگ      
سوريه نه براي مقابله با داعش بلـکـه       
براي حمايت از تروريستهاي اسالمي     
و مقابله با پـيـشـروي ارتـش اسـد و                
البته مـقـابلـه بـا نـيـروهـاي مسـلـح                  

ــه          ــان ســوري ــت ــردس و .)  گ. پ. ي( ک
خنثي کـردن نـقـش روسـيـه در نـظـر                 

 .گرفته شده بود
اما سوال مهم و جدي ايـن اسـت          
که آيا عربستان سعودي و ترکيه توان       
نظامي مقابله با روسيه را دارند يا با  
ايـن آکسـيــون مـيــخــواهـنــد نـاتــو و              
آمريکا را متقاعد کنند کـه دخـالـت          
مستقيم مقابله با روسيه را به عـهـده         

معلوم است که بجـز نـاتـو و        .  بگيرند
آمريکا هيچ کشـور رقـيـب ديـگـري             
توان مقابله نظامي با نيروي نظـامـي     

در شـرايـط     .  و هوايي روسيه را ندارد    
کنوني هم، نه آمريکا و نه ناتو قصـد         
دخالت در سوريه به منظور مقابله با       

زيـرا نـاتـو رسـمـا          .  روسيه را نـدارنـد     
اعالم کرده است اگر ترکيه به عـنـوان         
عضـوي از نـاتـو مـورد حـملـه قــرار                 
بگيرد از آن دفاع ميکـنـد، امـا اگـر             
خود ترکيه راسـا بـه کشـور ديـگـري               
حمله کند ناتو موظف به حمـايـت از          

 . ترکيه نيست
ــو و                 ــات ــم ن ــي ــن تصــم اعــالم اي
مــخــالــفــت آمــريــکــا و فــرانســه بــا            
عمليات تـوپ بـاران ارتـش تـرکـيـه                
ــه             ــيــه مــواضــع کــردهــاي ســوري عــل
همزمان شد با اعتـراض و شـکـايـت            
دولت سوريه عليـه تـرکـيـه کـه خـاک               

. سـوريــه را تــوپ بــاران کــرده اســت           
بالفاصله بعد از اين تحوالت بود کـه        
دولـت تـرکــيـه اعـالم کـرد در امــور                
داخــلــي ســوريــه دخــالــت مســتــقــيــم        
نظامي نميکند و وجود هواپيماهـاي      
جنگي عربستان در ترکيه هم انـکـار         

 . شد
عمليات جنگ رواني دو طرف و      
نتايج آن نشان از موقعيت شـکـنـنـده          
ترکيه و محدوديتهاي عربستان بـراي      
دخالت نظامي مستقـيـم در سـوريـه           

بنابر اين آنچه قابل پيش بينـي      .  دارد
است در کوتاه مدت پيـشـروي ارتـش        
اسد و روسيه در مـقـابـل جـريـانـات               
مورد حمايت ترکيه و عـربسـتـان در           

در چنين شرايطـي  . سوريه خواهد بود 
اسد و روسيه روي خوش به آتش بـس        

امـا آمـريـکـا و         .  نشان نخواهند داد   
اروپــا بــه داليــل مــتــعــددي تــالش             
ميکنند روسيه را متقاعد کننـد کـه         

 . در سوريه آتش بس اعالم بشود
اردوغان اکنون تنها بـرگ بـرنـده          
اي که در دست دارد فشـار آوردن بـه            
اروپا است که اگر به خواسته هـايـش           
توجه نکنند مرزهاي عبور پنـاهـنـده         

در چنين . ها به سوي اروپا را باز کند
فضايي است کـه مـرکـل بـا نـرمـش                
بيشتري نسبت به گـذشـتـه در مـورد           
مناطق پرواز ممنوع در شمال سوريه      
و نزديک مرز ترکيه که خواست دولت       

 . ترکيه ميباشد حرف زده است
با توجه به تمام مولفه هـاي فـوق      
سرنوشت روند بحران خاورميانه بيش  
از پيش به رقابتهاي جهاني و تـعـادل      
قواي قدرتهاي اصلي مانند آمـريـکـا        

بـنـابـرايـن     .  و روسيه گره خورده اسـت      
پايان بحران سوريه فقط يـک پـازل از           
مجموعه توافقات متعـددي خـواهـد        
بود که قدرتهاي جهاني و منطقـه اي         
بايد در يک تناسـب قـوائ جـديـد بـه               

 . توافقاتي برسند
توافقات جديد هر آن اتفاق بيفتد      
پاياني بر معـادـلـه و تـنـاسـب قـواي               
قدرتهاي جهاني و منطقه اي بـعـد از          

چـنـانـچـه     .  شکست بلوک شـرق اسـت      
قبل از شکست بلوک شرق دو قـطـب           
شرق و غرب جهان را در مـيـان خـود            
تقسيم کرده و هر کدام منطـقـه نـفـوذ          

اما با شکست بلـوک  .  خود را داشتند 
شرق معادله تماما به نفع غرب تمـام       
شد و روسيه به عنوان يک قدرت مهم     
نظامي و اقتصادي طي چنديـن دهـه       

. تحقير آمريکا و غرب را تقبـل کـرد         
اکــنــون آن دوره تــمــام شــده اســت و              
موقعيت تازه روسيه و نزديکي چـيـن        
ــه آن از يــک طــرف و تضــعــيــف                    ب
موقعيت آمريکا و همراهي مشـروط      
اروپا بـا آمـريـکـا هـمـگـي نشـان از                  
تعادلي تازه دارد کـه قـرار اسـت در              
سوريه و خاور ميانه اين تـعـادل تـازه           

 . در جهان و منطقه باز تعريف بشود
آنـچــه کـه غــرب و آمــريـکــا در              
اســتــراتــژي خــود در خــاورمــيــانــه و          
کشورهاي عربي تعقـيـب مـيـکـنـنـد            
عــالوه بــر تــقــســيــمــات کشــوري و             
جغرافيايي جديد، تضعيف موقعيـت     
جمهوري اسالمي، عربستان و ترکيـه      
نيز بخشي از اين اسـتـراتـژي خـواهـد          

اروپا و آمـريـکـا نـمـيـخـواهـنـد               .  بود
قدرتهاي منطقه اي غير قابل مهار و     
اسالمي از نوع جمـهـوري اسـالمـي،          
عربستان سعودي و ترکيه را به شکل       

تالش و سياسـت  . کنوني تحمل کنند 

آنها در ايـن جـهـت خـواهـد بـود کـه                  
ضمن مهار آنها و تشديد رقابت آنهـا       
با همديگر، بحران منطقه را بتوانـنـد        
مديريت کنند و با تضعيف همه آنهـا     
غرب بتواند اهداف استراتژيـکـش را        

 . جامه عمل بپوشاند
در اين راستا احـتـمـال تـوافـق و              
تقسيم منطقه نفوذ غرب با روسيه به       
شکل جديد بسيار محتمل تر از قبل       

زيرا قدرتي مانند روسيه    .  خواهد بود 
به دنبال سهم بيشتر خـود در جـهـان             
است و نميخواهد به قمار سـرنـوشـت          
سازي براي حفظ اسـد و مـوقـعـيـت               

ــد           ــزن . جــمــهــوري اســالمــي دســت ب
بنابراين حـمـايـت روسـيـه از اسـد و                
جمهـوري اسـالمـي تـا آنـجـا پـيـش                 
خواهد رفت که موقعيت تازه و سـهـم         
درخــور امــروز خــود را بــتــوانــد بــه             

. قدرتهاي رقيب غربي تحمـيـل کـنـد         
در عين حال روسيـه بـراي تضـعـيـف             
موقعيت ترکيه و عربستان بـراحـتـي          

 . ميتواند همگام و همراه غرب باشد
اما اين پروسـه نـه کـوتـاه مـدت              

زيرا تـثـبـيـت و         .  است و نه سر راست 
رسميت يافتن چنـيـن مـوقـعـيـتـي و              
تقسيـم مـنـطـقـه نـفـوذ جـديـد بـيـن                    
قـدرتــهــاي جــهــانــي و مــنــطــقــه اي،           
هنگـامـي عـمـلـي خـواهـد بـود کـه                  
چــهــارچــوب مــرزهــا و کشــورهــاي           
موجود تغيير و بر سر آنها توافقـاتـي         

در عـيـن حــال       .  حـاصـل شـده بـاشـد         
کشورهاي مـعـيـنـي در ايـن پـروسـه               
دست به اتحادها و افتراقهاي جديدي   
خواهند زد که مـمـکـن اسـت امـروز             

 . غير قابل تصور بنظر برسند
نگاهي کوتاه به موقعيت امـروز       
ــرد و               ــســت ک ــي ــال ــون ــاســي احــزاب ن
دولتهايي که آنها را کمک مـيـکـنـنـد           
گوشه اي از انعکاس ايـن مـوقـعـيـت          
جديد و اتحادها و افتراقها را بـه مـا           

 . نشان ميدهد
حزب اتحاد دمکراتيک کردستان    
سوريه که در جريان مقاومت کوبانـي      
توانست داعش را بـه کـمـک نـيـروي               
هوايي آمريکا وادار به عقب نشيـنـي      
کند و از آن مقطع به بعد به يـکـي از             
همکاران آمريکا و اروپا براي مقابلـه       
بـا داعــش تــبــديـل شــد، اکــنــون در             
منطقه عفرين پيشرويهايـش مـديـون       

 . همکاري نيروي هوايي روسيه است
براي اولين بار ايـن حـزب دفـتـر             
رسمي خود را در منطقه سفارتـخـانـه      

. ها در مسکو بازگشايي کرده اسـت        
همه اينها نشـان مـيـدهـد کـه حـزب               
اتحاد دمکراتيک هم با آمريکا و هـم        
با روسيه و اسد و جمهوري اسـالمـي          

ميانه خوبي دارد و از دو طرف کمـک       
دريافت ميکند و در مقـابـل داعـش           

 . نقش مهمي ايفا کرده است
در کردستان عراق ما با جريـانـي       
مانند حزب بارزاني مواجـه هسـتـيـم        
که هم متحد نزديک اردوغان اسـت و        
هــم رابــطــه نــزديــکــي بــا جــمــهــوري           

 . اسالمي دارد
ک و   . ک. در عــيــن حـال بــجــز پ         

احزاب اقمارش بقيه احزاب فـعـال در       
کــردســتــان ايــران، عــراق و ســوريــه            
همگي موافق ايجاد دولتي مستـقـل       

در دل   .  در کردستان عراق ميبـاشـنـد    
بحران خاور ميانه و بـحـث تـقـسـيـم               
مجدد منطقه نفوذ قدرتهاي رقيب و       
دخيل در اين منطقه بحث پايان دوره       

بـيـش   "  موافقت نامه سايکس پيکـو   " 
 . از هميشه داغ شده است

اما مانع بالفصل و نه مهمتريـن       
مانع براي تسريع روند رو به تـثـبـيـت           
معادله جديد و تقسيم منطقـه نـفـوذ          
قدرتهاي جهاني و پايان اين بحـران و        
کشتارهاي بيرحمانه در خـاورمـيـانـه         

بـراي  .  وجود داعش و القـاعـده اسـت        
شکست اين جريانات اسالمي راهـي      
بجز تضعيف و شکـسـت کـل اسـالم             
سياسي و دولتهاي اسالمي در شاخه      

 . هاي متعدد آن نيست
واقعيت اين است که عروج شاخه 
ســنــي اســالم ســيــاســي مــحــصــول           
سياستهاي آمريکا و رقابت و تجـربـه        

. عروج شاخه شيعه آن در ايران اسـت        
زيرا تا قبل از قدرت گرفتن جمهـوري   
اسالمي در ايران کمتر کسـي تصـور          
ــيــروي از گــور                 مــيــکــرد کــه ايــن ن
برخواسته بتواند اين چـنـيـن دنـيـا را           

امـا بـه     .  تحت تاثير خود قرار بـدهـد       
کمک دکتريـن غـرب ايـن هـيـوال در               
منطقه سربلند کرد و اکنون بـا اتـکـا           
به تجربه جمهوري اسالمي و در عين       
حال در رقابت با آنـهـا شـاخـه سـنـي              
اسالم سياسي وحشيانه تر و بيرحم تر 
از همه اوج تـوحـش اسـالمـي را بـه                

الزم بـه ذکـر       .  نمايش گذاشتـه اسـت     
است که هر دو قدرت رقيب جـهـانـي           
در کنار و متحد يکي از ايـن شـاخـه         

ــد       جــنــبــش اســالم     .  هــا ايســتــاده ان
سياسي در هر دو شاخه سني و شيعه  
آن اگــرچـه بــا هــمــديـگــر در رقــابــت             
هستند و هر کـدام طـرف مـقـابـل را             
غير مسلمان خطاب ميکنند اما هر      
دو غرب را دشمن مذهب و فرهـنـگ         
قدرتگيري خود ميدانند و ارزشـهـاي        
مدرن و غربي را در تـقـابـل بـا خـود                

 . ميدانند

 ... تصميم عربستان و ترکيه        

 ٥  صفحه 
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 مرگ پناهجوي سردشتي    
 ! در دانمارک  

سيامند عبـداهللا پـور بـه دلـيـل              
ايست قلبي در شمال دانـمـارک جـان           

سيامند عبداهللا . خود را از دست داد
پور از اهالي روستاي سردشت اسـت،    

در "  يولـنـد  " چند ماه اخير را در کمپ      
 . دانمارک سپري کرده بود

کميته کردستان حزب کمونيسـت   
کارگري ايران جانـبـاخـتـن سـيـامـنـد             
عـبــداهللا پـور را بـخــانــواده و مــردم              

 !بيژوي تسليت ميگويد
 

 ارشاد مارايي نايب قهرمان     
 ! در کشتي گراپلينگ شد 

ارشاد مارايي ورزشکار از شـهـر        
کامياران در مسابقات گـراپـلـيـنـگ           

 ١٠٢ کــه بــاشــرکــت           GI بــخــش 
 اسـتـان بـرگـزار       ١٦  کار از    گراپلينگ

شد، نايب قـهـرمـان ايـن مسـابـقـات              
 ١٠٢  در ايــن مسـابــقــات کــه            .شـد 

ورزشکـار گـراپـلـيـنـگ کـار حضـور               
داشتند، ارشـاد مـارابـي بـه عـنـوان              

 ٧١  استان کردستان در وزن           نماينده
کيلو گرم با شکست از حريف تهراني       
خود در فـيـنـال مسـابـقـات، عـنـوان               
نايب قهرمـانـي را بـه دسـت آورد و                

 .مدال نقره را به گردن آويخت
 

اقدام غير متعارف پزشک   
 قانوني زندان   

 ! در مورد سامان نسيم 
در اواسط ماه جـاري، پـزشـکـي           
قانوني شهر ارومـيـه، بـلـوغ عـقـلـي               
سامان نسيم، زنـدانـي سـيـاسـي  را               

در اين اقـدام   .مورد سنجش قرار داد   
غــيــرمــتــعــارف پــزشــکــان مــعــتــمــد       
دستگاه قضايي، چند پرسش از ايـن         
زنداني صورت گرفته که با شـمـارش         
اعداد و اسـامـي روزهـاي هـفـتـه در               

سـنـجـش بـلـوغ         .ارتباط بـوده اسـت      
عقلي سامان نسـيـم جـهـت بـررسـي              

بـلـوغ در زمـان ارتـکـاب            " موضـوع    
باشد که در آن زمان، سامان  مي" جرم
سن عقلي سنـي  .   سال سن داشت١٧ 

است که رشد عقالنـي فـرد را نشـان             

دهد و به فاکتـورهـايـي هـمـچـون              مي
ژن، محيط، تغذيه، خانواده و تعلـيـم        

 .و تربيت اجتماعي بستگي دارد
 

 جمع اعتراضي    ت
 ! کارگران گچ بيجار  

کارگران کارخانه گـچ بـيـجـار در           
اعتراض به اخراج و بيـکـارسـازي در          
کارخانه گچ و اعـالم تـارضـايـتـي از             
ميزان دستمزدها،  مقابل ساخـتـمـان     

 .فرمانداري اين شهر تـجـمـع کـردنـد           
کارگران دو سالـي اسـت کـه  اخـراج               
شده اند  و کارفرما چندين ماه اسـت          
پرداخت دستمزد کارگران را به تاخيـر    

 سـال بـيـمـه         ۲ انداخته است و حدود      
آنان را به تـامـيـن اجـتـمـاعـي واريـز                

در اين تجمع اعتـراضـي   .  نکرده است 
چند نفر از کارگران با فرماندار ديدار        
داشتند و به آنها وعده رسيدگـي داده     

کارگران خواستار فوري طلبها و     .  شد
 .روشن شدن وضع کاري خود هستند

 
اعتصاب کارگران اخراجي      

 !   شرکت لبنيات بيستون  
 بــهــمــن؛ کــارگــران اخــراجــي        ٢٤ 

شرکت لبنيات بيستون در اعـتـراض        
به اخراج نـاگـهـانـي و بـالتـکـلـيـفـي                  
وضعيتشان در محل شرکـت تـجـمـع          

کـار     کردند و خـواهـان بـازگشـت بـه              
 .شدند
 

تجمع اعتراضي کارکنان     
 شرکت خدمات فجر شاهو      

 ! در سنندج
ــهــمــن؛ کــارکــنــان شــرکــت         ٢٤  ب

خدماتي فجرشاهو که طرف قـرارداد       
شرکت مخابـرات سـنـنـدج هسـتـنـد             

دلـيـل پـرداخـت          براي چندمين بار بـه    
نشدن حقـوق ديـمـاه و سـه مـاه حـق                  
اضافه کاريشان در محل شـرکـت در          

 .خيابان انقالب سنندج تجمع کردند
 

تجمع اعتراضي کارگران     
 شرکت سوله ساز کاويان      

 ! غرب کرمانشاه 
بهمن؛ کارگران شرکت سـوـلـه       ٢٤ 

سازي کاويان غرب در کرمـانشـاه در        

اعتراض به پرداخت نشـدن سـه مـاه             
حقوق در محل اين شرکت در شهـرک         
صنعتي فرامان تجمع کرده و خواهان   

 .پرداخت فوري دستمزدهايشان شدند
 

 بيانيه تشکل هاي کارگري    
 !  ٩٥  دستمزد سال در رابطه با 

 ماننـد   ٩٤ کارگران ايران در سال     
ساليان گذشته زنـدگـي سـخـت و پـر              
مشقتي را همراه با فـقـر و فـالکـتـي              

سـالـي کـه بـر         .  جانکاه تجربه کـردنـد    
خالف وعده هـاي سـرمـايـه داران و              

، مـبـنـي بـر         " تدبـيـر و امـيـد        " دولت  
بهبود وضعيت معيشتي کـارگـران و        
افــزايــش قــدرت خــريــد آنــان، ســال            
مواجهه کارگـران بـا کـاهـش شـديـد              
قدرت خريد، افزايش هرچه بـيـش تـر         
فــاصــلــه حــداقــل دســتــمــزد بــا خــط          
فقر،آزاد سازي گسـتـرده قـيـمـت هـا              
وتحميل ماليات بر ارزش افـزوده ي          

 درصدي بر کاالها و هزاران درد و          ٩ 
مصيبت ناشي از پايين نگه داشـتـن         

ايـن دولـت نـيـز کـه            .  دستمزدها بـود  
مانند دولت هاي گذشته وظـيـفـه اي          
جز دفاع از منافع سرمـايـه داران در           
همه ي اشکال و صور آن نداشته است 
تا بـه امـروز غـيـر از دسـت انـدازي                  
هرچه بيش تـر بـه سـطـح مـعـيـشـت                  
کارگران و ايراد توجـيـهـات و بـهـانـه              

بـحـران   " و وجـود      "  تحريم" هايي چون   
، چـيـز ديـگـري         " هاي حاد اقتـصـادي   

براي عرضـه بـه کـارگـران در چـنـتـه                 
اگر چه اين گونه توجـيـهـات و         .  ندارد

بهانه ها هيچ گاه بـراي مـا کـارگـران             
پذيرفتني نـبـوده و از اسـاس فـاقـد                

ــار اســت           ــب اخــراج و    .  ارزش و اعــت
بــيــکــارســازي گســتــرده کــارگــران و         
وضعيت نامناسب و اسف بار بـيـمـه          
هاي تأمين اجتماعي آنان؛ تـحـمـيـل         
قراردادهاي موقت و سفـيـد امضـاي         

طيف گسترده اي از کـارگـران          کار به 
که بر اساس آخرين آمار رسمي حدود      

 درصد آنان را شامل مي شـود و     ٩٣ 
گسترش بيش از پيـش شـرکـت هـاي           
واسطه اي و پـيـمـانـکـاري، خـود از                

نمونه هاي ديگر اين ستم و استثـمـار         
 .طبقاتي است

واقعيت اين است که ما کارگـران    
ديگر نمي توانيم چنين وضعيـتـي را          

 کنيم و نمي توانيم بپذيريم کـه         تحمل
صاحبان سرمايه با پايين نگه داشتن   
سطح عمومي دستمزدها و تـحـمـيـل         
انواع ستم و بي حقوقي ، طبقه کارگر  
را بيش از پيش به سوي خانه خـرابـي           
و دربـه دري سـوق داده، از هسـتـي                

اما حاال که تحريم هـا  .  ساقط نمايند 
برداشته شده و ديگر امکان توسل بـه     
بهانه ي آن از بيـن رفـتـه، مـقـامـات                
دولتي چه خود به طور مستقيم و چـه        

دسـت نشـانـده         با فعال کردن عوامل   
خــانــه ( در نــهــادهــاي ضــدکــارگــري        

...) کارگر، شوراهاي اسالمي کـار و     
باز هم در تقـالي کسـب فـرجـه بـراي             
عـدم پـاســخـگـويــي از طــريـق طــرح              

. توجيهات و بهانه هاي جديد هستند   
حمايت از کارفرمايان و بسـتـرسـازي         
امــن بــراي جــلــب ســرمــايــه گــذاران           
داخلي و خارجي براي خروج اقتـصـاد       

دوره لغو ترحـيـم هـا يـا             از بحران در  
انداختن تقصير وجـود فـاصـلـه بـيـن             
حداقل دستمزد باخط فـقـر بـه گـردن            
دولــت هــاي پــيــشــيــن، از داليــل و             
توجيهات امسال بـراي پـايـيـن نـگـه             

بنا بر ايـن  .  داشتن دستمزدها هستند 
ما تشکل هاي مستقـل در جـنـبـش            
کارگري ايـران، اعـم از سـنـديـکـاهـا               

اتحاديه هـا وسـايـر تشـکـل هـاي                 و
کارگري، براي افزايش دستمزد اعـالم      

مـيـزان دسـتـمـزد بـا           :  مي داريـم کـه     
 قانون کـار،    ٤١  ماده ي ٢ اجراي بند  

يک زندگي انساني،      بايد متناسب با  
مطابق بـا اسـتـانـداردهـاي مـدرن و               

ــر                   ــق ــاالي خــط ف ــعــارف و ب (مــت
تعييـن شـود     )   تومان ٣.٥٠٠.٠٠٠ 

و فارغ از هر وضعيتي کـه اقـتـصـاد             
سرمايه داري، خارج از اراده کارگـران     
به آن دچار گشته و در آن دسـت و پـا            

مـا کـارگـران      .  مي زند، محقق گـردد    
همچنين حق خود مي دانـيـم کـه در            
صورت تأمين نشدن چنين خواستي،     

هر اقدامي را که براي پيش بـرد ايـن          
امر خطير منـاسـب تشـخـيـص مـي              
دهيم، در دستور کار گذاشته و بـراي         

 .آن تالش و مبارزه نمائيم
 . ١٣٩٤ بهمن  ۲۱ چهارشنبه 

 . حروف الفبا  تشکلها به ترتيب
. اتــحــاديــه آزاد کــارگــران ايــران        

انجمن صنفي کارگران برق و فلز کـار        
سنديکاي کارگران نيشکر . کرمانشاه
سنديکاي نقـاشـان اسـتـان        .  هفت تپه 

. کانون مدافعان حقوق کـارگـر      .  البرز
کميته پيگيري ايـجـاد تشـکـل هـاي            

کمـيـتـه هـمـاهـنـگـي بـراي              .  کارگري
 به ايجاد تشکل هاي کارگري  کمک

 
عثمان اسماعيلي فعال کارگري   

 به يک سال زندان تعزيري    
 ! محکوم شد  

عـثـمـان    .  کارگران و مـردم آزاده       
اسماعيلي فعال کارگري که در تاريخ       

در شــهــر ســقــز تــوســط           ۸/۲/۹۴ 
نيروهاي وزارت اطالعات دسـتـگـيـر        

روز بـازداشـت       ۱۲ ايشان بعد از    . شد
 ۷۲ در سلول انفرادي با قـرار وثـيـقـه            

ميليون توماني از زنـدان آزاد و در             
شـهـريـور مـاه         ۱۱ و     ۱۰ تاريخ هاي   

درشعبه اول دادگـاه انـقـالب           ۱۳۹۴ 
 -۱ اسالمي شهرستان سقز به اتـهـام        

 گروهاي مـخـالـف نـظـام        تبليغ به نفع 
 –  ۲ جــمــهــوري اســالمــي ايــران               

 لـه کـمـونـيـسـت           عضويت در کـومـه     
توسط قاضي سيـد جـعـفـر رحـيـمـي              
مــحــاکــمــه و طــي دادنــامــه شــمــاره          

ــاريــخ   ۹۴۰۹۹۷۸۷۴۱۰۰۰۸۴۴  ت
با شماره پـرونـده     ۲۰/۸/۹۴ تنظيم  

بــه يــک     ۹۴۰۹۹۸۸۷۴۱۹۰۰۱۴۷ 
راي .  سال زندان تعزيري محکوم شـد      

بـه    ۱۷/۱۱/۹۴ صادره در تـاريـخ        
خانواده عثمان اسماعيلي ابالغ شـده      

روز از تـاريــخ        ۲۰ کـه ظـرف مـدت          
ابــالغ قــابــل اعــتــراض در مــحــاکــم          
تجديد نـظـر اسـتـان کـردسـتـان مـي                

 . باشد
سايت کميته دفاع از :منبع

 محمود صالحي

 

 

مجموعه اخبار و رويدادهاي             : نگاه هفته  
 هفته از شهرهاي کردستان        
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 ٣ از صفحه  ٢ از صفحه 

!  قطع شير در مدارس      
اقدام جنايتکارانه دولت          

 ! يازدهم  
معيشـت و تـامـيـن مـايـحـتـاج               
روزانه مردم را چهار بـرابـر زيـر خـط             
فقر برده اند و اخيرا خبـر قـطـع شـيـر               

 !مدارس را اعالم کرده اند
ــصــور مــجــاوري          مشــاور ( مــن

اجرايي معاون تـوسـعـه مـديـريـت و              
) پشتيباني وزارت آموزش و پـرورش     

گو بـا خـبـرنـگـار ايـلـنـا، از                   در گفت 
احتمال قطع توزيع شير در مدارس به      
دليل عدم تخـصـيـص بـودجـه مـورد             

 . نياز خبر داد 
در نظام جمهوري اسالمـي هـمـه         

قـطـع   !  چيز ارزانتر از جان انسان است  
شير در مدارس توسط دولت يازدهـم       
حسن روحاني اقدامي جنايـتـکـارانـه         

معيشت کودکان دانـش آمـوز       . است
در مدارس با حقوق هاي ناچيز چهـار        
بـرابــر زيــر خـط فــقــر مسـالــه مــهــم               

تــوان حــقــوق و       .  اجــتــمــاعــي اســت    
دســتــمــزد خــانــواده هــاي کــارگــر و            
زحمتکش براي تـامـيـن پـروتـئـيـن و              

سـفـره   .  انرژي کافـي، نـاکـافـي اسـت          
خانواده هاي کارگر و زحمتـکـش هـر          

ــشــود                ــي ــک م ــوچ ــر ک ــشــت ــي . روز ب
مــحــرومــيــت تــحــصــيــلــي بــيــش از         
دوميليون کودک از ادامـه تـحـصـيـل           
حاصل فقر وحشي و تحميل رياضـت       
کشي اقتصادي در نـظـام جـمـهـوري             

 . اسالمي است
قطع شير مدارس تـوسـط دولـت         
حسن روحاني ادامه سياست رياضت     
کشي اقتصادي اما اينبار در شـکـل         
بسيار غير انساني در مورد کـودکـان      

 .تحصيل کرده در مدارس است
سکوت خـانـواده دانـش آمـوزان           

معلمان بايد علـيـه ايـن      .  جايز نيست 
اقدام جـنـايـتـکـارانـه دولـت يـازدهـم               

 . اعتراض کنند
عليه قطع شير در مـدارس بـايـد          

تحصيل و حـق    .  به اعتراض برخاست  
برخورداري از يک وعـده غـذاي گـرم،           
شير و ديگر امکانات انرژي زا بـايـد          
در مدارس رايگان و در اختيار دانش       

 . آموزان در مدارس قرار گيرد
نــظــام ضــد کــودک، نــظــام ضــد           

معيشت، نظام تحميل فقر وحشـي و        
ريـاضـت کشـي اقـتـصـادي را بـايــد                

 . سرنگون کرد
 

 !  بيماري فقرا    
رئيس مرکز تحقيقات دانشـگـاه       
علوم پزشکـي ايـران بـا بـي شـرمـي                

نـفـر   ١٠ هر روز در ايـران    : " اعالم کرد 
ــه عــلــت آســيــب        ــاشــي از          ب هــاي ن

 اين مـيـزان از       ."ميرند سوختگي مي 
 بـرابـر     ١٥ تـا    ١٠ شيوع سوختـگـي،      

 مـحـمـدجـواد       .متوسط جهاني اسـت   
فــاطــمــي، ســوخــتــگــي در ايــران را            

: عـنـوان کـرد و گـفـت           "  بيماري فقرا" 
بيشتر افـراد سـوخـتـه از اقشـار کـم                

 .روند درآمد به شمار مي 
تحميـل فـقـر وحشـي و زنـدگـي               
چهار برابر زير خط فقر توسـط نـظـام           
جمهموري اسالمي چالش اجتمـاعـي      
جامعه ايران با دولت روحاني و نظـام        

ــت          ــي، اسـ ــمـــوري اســـالمـ ــهـ ــمـ . جـ
خودکشي، اعتيـاد، افـزايـش تـعـداد           
کارتن خوابها،  تن فروشـي و ازديـاد         
ميليوني بيکاري از مصائب رياضت   
کشي اقتصادي و فقـر وحشـي نـظـام           

بي شـرمـي و     .  سرمايه اسالمي است  

وقاحت بـي پـرده نـظـام جـمـهـمـوري                 
اسالمي در اعالم خودکشي هـر روز         

نفر، نـاشـي از دلسـوزي          ١٠ در ايران   
. مزدوران جنايتکار اسالمي نـيـسـت      

کاهش مصائب اجتماعـي نـاشـي از         
فقر، در گرو مبارزه بـراي بـاال بـردن              
دستمزدها و تامين سـبـد مـعـيـشـت           
بيش از هفتاد ميـلـيـون از مـردم در             

مـعـيـشـت      خـالـصـي از         ايران براي    
  .چهار برابر زير خط فقر، است

 
"  گرشاد " گشت ارشاد با      
 !  متوقف شد  

شهروندان ايراني از ايـن پـس بـا            
ــر روي                ــيــکــيــشــن ب ــل نصــب يــک اپ

هاي مـوبـايـل خـود، از تـردد                گوشي
خودروها و مأموران پليـس اخـالقـي         

مــطــلــع "  گشــت ارشــاد  " مــوســوم بــه     
 از"  گـرشـاد  "  اپـلـيـکـيـشـن          .شوند  مي
در ميان شهروندان به ويـژه     بهمن    ٢٥ 

دختران و پسران جوان پخش گـرديـده         
و با استقبال آنها مواجه و آنرا بعنوان 

هـاي     پس گرفتـن بـخـشـي از آزادي           " 
 افـزار،      در اين نرم.تلقي کردند" فردي

 استقرار گشت ارشاد در  محل و نقطه  
هـاي سـطـح شـهـرهـاي ايـران                خيايان

روز تعـيـيـن شـده          بهمراه اطالعات ب  
 ارشاد و يا پليس اخـالق،    گشت. است

نوعي کنترل و نظارت بر مردم ايـران         
بـه ويــژه دخـتــران و زنــان بــه شــمــار                

رود که توسط نـيـروي انـتـظـامـي            مي
حکومت اسالمـي ايـران و حـمـايـت             

 .اي ايـجـاد شـده اسـت             علي خامنه 

تاکنون نيروي انتظامي و پليس فـتـا         
واکنشي از خود نشان " گرشاد"درباره 
، " گـــرشـــاد" در مـــورد        .انـــد    نـــداده

خــواهــنــد بــا      شــهــرونــدانــي کــه نــمــي    
ماموران گشت ارشاد برخورد داشتـه      

افزار بـر روي        باشند، با نصب اين نرم    
سيستم عامل انـدرويـد، خـود را از             

رغـم     عـلـي   .رهانـنـد   پليس اخالق مي  
گي اين نوع اپليکيشـن در ايـران            تازه

اما نـوع مشـابـه آن در بسـيـاري از                 
 .بـاشـد     کشورها مورد استفـاده مـي      

، حداقـل  ١٣٩٢ گشت ارشاد در سال     
رعـايـت   "  ميليون نفر در مـورد        ٣ به  

تذکر لسـانـي داده      "  شئونات اسالمي 
 .است

 ١٣٩٤ بهمن ٢٤ 
 ٢٠١٦  فوريه ١٣ 

 
 

 نسان نودينيان  ياداشهاي هفته،     

به همين دليل مخالفت داعـش    
و جمهوري اسـالمـي و الـقـاعـده و              
بوکو حرام حزب اهللا و حزب الدعـوه     

با آمريکا و غرب بـه عـنـوان        ....  و
رقباي جهاني و ضديت همه آنها بـا      
ارزشهاي مـدرن امـروزي و حـقـوق            
بــرابــر زنــان و مــردان و آزاديــهــاي            

ــي و    ــا         ....  مــدن ــي ب ــاوت ــف هــيــچ ت
همه اينها ريشه در .  همديگر ندارند 

ــد و                  ــک جــنــبــش و ســنــت دارن ي
ــا                 ــا هــمــديــگــر و ب ــتــشــان ب رقــاب
کشورهاي غـربـي بـر سـر ثـروت و               

 . قدرت است
امــا مــردم مــحــکــوم بــه ايــن           
نيستند که انتظار بکشند که کي و        
کجا و بـه چـه قـيـمـتـي قـدرتـهـاي                   
جهاني و منطقه اي چگونه و با چـه       
مکانيسمي به تـوافـق و تـعـادل و               

. تقسيم منطقه نفوذ جديد ميرسنـد     
. مردم راهشان از اينها مجزا اسـت     

جهان متمدن و بشـريـت آزاديـخـواه          
بايد در مقابل قدرتهاي جنايـتـکـار        
و عامالن و آمران کشتار مردم قـد         
علم کنند و از مـدنـيـت و حـقـوق                 
پايمال شده مـردم سـوريـه و مـردم              
ديگر کشورهاي خاورميانه حمايت     

جــرقــه هــايــي از جــنــبــش         .  کــنــنــد

آزاديخواهي در عراق و کـردسـتـان          
.... عراق و ايران و مصر و تونس و        

مـردم جـهـان      .  قابل مشاهده اسـت    
ميتوانند به کـمـک ايـن جـنـبـشـهـا               
بشتابند و در مقابل حاکمان فـاسـد       
و خونخوار در ايـن کشـورهـا و در              
حمايت از امنيت و رفاه ايـن مـردم          

 . به ميدان بيايند
اما مـردم عـراق و کـردسـتـان              

اگــر تــنــهــا   .....  عــراق و تــونــس و      
بمانند بـه دلـيـل نـبـود يـک حـزب                  
آلترناتيو و مطرح اعتراضاتشان بـه      

بايد تـالش کـرد       .  بيراه خواهد رفت  
چنيـن احـزابـي شـکـل بـگـيـرنـد و                  

ايــن تـنــهــا راه      .  قـدرتــمــنـد بشــونـد     
متمدنانه و آزاديخواهانه اسـت کـه         
مردم از پايين بـه هـمـه جـريـانـات               
قومي و مذهبي نه بگويند و بـراي       
مستـقـر کـردن حـکـومـتـي آزاد و                

. سکوالر و مرفه به ميدان بـيـايـنـد          
در اين ميان بـه نـظـر مـيـرسـد کـه                 
ايران بيشترين زمينه و آگـاهـي در          
ميان مـردم بـراي چـنـيـن تـحـولـي                

ايـن وظـيـفـه هـمـه           .  آماده تر اسـت    
کــمــونــيــســتــهــا و آزاديــخــواهــان و        
سکوالرها اسـت کـه ايـن رونـد را               

 .*تقويت و تسريع کنند

 ... تصميم عربستان و ترکيه        

ــيــاردهــا تــومــان از هــمــان                و مــيــل
ثروتهايي کـه کـارگـران خـود تـولـيـد               
کرده اند را صـرف اسـتـخـدام مـزدور             
براي جنگ با کـارگـران مـيـکـنـد تـا               
بتـوانـد بـه قـلـدري و مـفـتـخـوري و                    

اين مـانـوري   . حاکميتش تداوم بخشد 
 . از سر استيصال و درماندگي است

حــکــومــت اســالمــي در فضــاي        
نزاعها و کشاکشهاي عميقش شاهـد       
وسيعترين نفرت مردم از حکومـت و        
جريـان يـافـتـن اعـتـراضـات هـرروزه               
کارگـران بـراي گـرفـتـن خـواسـتـهـاي                

ايــن حــکــومــت در       .  خــويــش اســت   
وحشت هـرروزه از فضـاي سـيـاسـي              
جامعه به سر ميبـرد کـه کـارگـران و              
معلمين و پرستاران و دانشجـويـان و          
کال بخش اعـظـم جـوانـان و زنـان و                 
مردان مدام از اين حکومت منزجرتر      
ميشوند و در پي راهي براي خالصي       

ايـن  . از شر حکومت اسالمي هستند 
روند اوضاع سياسي جامعـه خـيـزش         
گسترده تر و اين بار تـعـيـيـن کـنـنـده               
کارگران و مردم براي پـايـان دادن بـه           
حاکميت جنايـتـکـاران مـفـتـخـور را             

مـانـور ضـد      .  گريزناپذيـر مـيـنـمـايـد        
اغتشاش کـارگـري از ايـن واقـعـيـت              

 . سرچشمه ميگيرد
اين مانور زبـونـانـه بـايـد جـواب             
محکم و درخوري از جنبش کـارگـري        

دسـت  .  و از کل جامعه دريافت کـنـد        
نيروهاي نظامي و انتظامي را بـايـد          
نه تـنـهـا ازکـارخـانـه هـا و جـنـبـش                     
کـارگـري، بـلـکـه از تـعـرض بـه کــل                   
جـامــعـه و جــنــبـشــهـاي اعـتــراضــي            

. بخشهاي مختلف مـردم قـطـع کـرد           

کارگران و رهبران کـارگـري بـايـد در             
اين نوع تقالها وحشـت حـاکـمـيـن و             
قدرت خويش را بـبـيـنـنـد، در بـرابـر                
ايــنــگــونــه تشــبــثــات زبــونــانــه رژيــم        
متحدانه بايستند و بـا عـزمـي صـد             
چندان براي خالصـي از ايـن اوضـاع            

 . دست به کار شوند
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۱۳۹۴  بهمن ۲۰ 
 ۲۰۱۶  فوريه ۹ 

 ... بايد در برابر مانور       
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دارد و مــبــارزه مــعــلــمــان يــکــي از            
برجسـتـه تـريـن اعـتـراضـات عـلـيـه                 
حکومت بورژوا ناسيونالـيـسـت کـرد         

 .است
  

گشايش مرکز فرهنگي رژيم       
 ! اسالمي در شهر کرکوک   

روز دهــم فــوريــه بــا هــمــکــاري           
کنسولگري رژيم اسالمي در اربيل و       
نجم الدين کريم شهردار شهر کـرکـوک        
مراسي به مناسـبـت سـر کـار آمـدن              
رژيم مـنـفـور اسـالمـي بـرگـزار مـي                

ايـن مــراسـم کـه بـا گشـايــش              .  شـود 
مرکز روشن فکري و   "  مرکزي به اسم  

آغـاز شـد،     "  ورزشي امـام خـمـيـنـي           
تعدادي از مسئولين حکومتي اقليـم      
و از جمله رهبران اتحاديه ميهني در       

همچنين خـود    .  آن شرکت کرده بودند  
نجم الدين کريم شهردار شهر کـرکـوک        
همزمان عضو دفتر سياسي اتحاديـه      

 . ميهني مي باشد
هم احزاب ناسيونالـيـسـت و هـم           
مردم اقليم کـردسـتـان بـه خـوبـي از                
کارنامه خونين رژيم اسالمي چـه در         
ايران و چه در اقليم کردسـتـان اطـالع        
دارند، رژيم منفور اسالمي تنـهـا در         

 تـن از      ۳۰۰ اقليم کردستان بيش از       
. مخالفين خود را تـرور کـرده اسـت            

همگان مي دانند که باز کردن مـرکـز         
ديگري به اسم خميني جالد در شـهـر         
کرکوک يعني، باز کردن مرکزي بـراي       
جاسوسـي و گسـتـرش آرا و افـکـار                
پوسيده و ضد انساني رژيم آدمـکـش         

   .اسالمي
 

جنبش گوران خواهان باز پس       
 ! گيري راي اعتماد از دولت شد  

 فوريه جنبش گـوران کـه        ۱۴ روز  
يــکــي از احــزاب تشــکــيــل دهــنــده            
حکومت اقليم کردستان اسـت، طـي         
بــيــانــيــه اي پــالتــفــرم خــود را بــراي            
چگونگي غـلـبـه بـر بـحـران کـنـونـي                 
انتشار داد که در آن خواهان باز پـس         
گـيـري راي اعـتــمـاد از دولـت شــده                

در ايــن بــاره شــورش حــاجــي         .  اسـت 
" مي گويد   سخنگوئي جنبش گوران

بايد راي اعتماد از کابينه هشتم بـاز        
پس گرفته شود و يـا کـابـيـنـه دولـت               

وي همچنيـن  ".  کوچکتر باسازي شود  
بايد دارائي هـاي انـبـار شـده            "  گفت  

غير قانوني روساي احزاب، حکومت     
و کمپانيهاي احزاب و مسـئـولـيـن و           

رشوه خواريهاي آنان بابت بستن قـرار       
دادهاي نفت و گاز از بانکهاي خـارج        

.". به وزارت دارائي برگردانـده شـونـد        
از طرف ديگر اين سخنگوئي جنبش      
ــيــس            ــازگشــت رئ گــوران خــواهــان ب
پارلمان و چهار عضو اخراجـي آن بـه          

 . پارلمان شد
الزم به ذکر است کـه احـزاب بـر             

 ســال   ۲۴ اقـلـيـم کـردسـتـان پـس از                
حاکميت خود، اکـنـون نـه تـنـهـا در                
ميان مردم مسـئلـه دزدي و چـپـاول             
شان بحث هر روزه و مورد اعـتـراض          
است بلکه آنـهـا هـر يـک ديـگـري را                 
متهم به دزدي و چپال مـي کـنـنـد و            
بدين ترتيب هر حـزبـي مـي خـواهـد              
شانه خود را از زير بار فجـايـعـي کـه              
حاکميت چپاولگر به بار آورده خـالـي         

در جواب بـه ايـن درخـواسـت            .  کنند
گــوران، بــه نــظــر مــي رســد حــزب               
دمکرات به رهبري مسعود بـارزانـي        
توجهي به آن نخواهد کـرد و بـه ايـن              
ترتيب بحران حکومتي حاکمـان دزد       
و چپاولگر بر اقليم کردستان وسيعتـر       
خواهد شد، و ايـن شـايـد فـرجـه اي                 
مناسب براي مردم به تنـگ آمـده از           
دست اين احزاب است که اعتراض و        

 . مبارزه خود را گسترش دهند
 

 آماري از وضعيت کودکان      
 ! و جنايتهاي داعش 

ــزارش يــکــي از                  ــر اســاس گ ب
نهادهاي حقوق کـودکـان، نـيـروهـاي           
جنايت پيشه داعـش تـا هـم اکـنـون               

 نفر از کودکان مردم ايزدي را   ۱۵۰۰ 
 تـن    ۱۰۰ فروخته اند و همچنـيـن از         

ديگر از آنان براي مقاصد تروريستـي      
اين گزارش در .  خود استفاده کرده اند 

موارد ديگر به ختنه کـودکـان اشـاره           
مي کند و مي گويـد، هـنـوز هـم در             

 درصد از کودکـان  ۳۰ اقليم کردستان  
ختنه مي شوند، تـنـهـا در يـکـسـال               

 کــودک بــخــاطــر آتــش ســوزي          ۳۰۰ 
جانشان را از دسـت داد انـد و هـم                  

 هـزار کـودک در        ۱۰۰ اکنون بيش از    
نهـاد  .  اقليم کردستان مشغول بکارند   

نورچاد که يک نهاد بيـن الـمـلـلـي در             
دفاع از حـقـوق کـودکـان اسـت ايـن                 

 . گزارش را منتشر کرده
 

 نامه هيرو ابراهيم احمد   
 !  به بشار اسد

هيرو ابراهيم احمد، همسر جـالل     

طـالـبـانـي و عضـو دفـتــر سـيـاســي                 
اتحاديه ميهني اخيرا طـي نـامـه اي         
به بشار اسد رئيس جمـهـور جـنـايـت            
پيشه سوريه مرگ مادرش را تسليت      

در بخشي از ايـن نـامـه آمـده             .  گفته
برادر گرامي دکتر بشـار اسـد         "  است

رئيس جمهور سوريه عربي، با تاسف      
فراوان خبر درگذشت انيسه مخـلـوف        

نـهـات      . مادر گراميتـان را شـنـيـدم         
احترام، تشکر و دوستي را براي او و          
رئيس جمهور جان باخته حافـظ اسـد      

شراط امروز سوريه و جنگ و      ".  دارم
کشتار در آن کشـور و جـنـايـتـهـاي                 

. خاندان اسد بر کسي پوشيده نيـسـت       
سازمان ملل همين چـنـد روز پـيـش            
بود که رژيم اسد را بـخـاطـر کشـتـار              
مردم سوريه و از جـملـه شـکـنـجـه و               
کشتار وحشيانه زنـدانـيـان مـحـکـوم           
کرد، اما انگار که ناسيونالـيـزم کـرد          
هيچ حد و مرزي در نوکري و پابوسي      

همين چنـد  !. جنايتکاران تاريخ ندارد 
روز پيش بود که حزب هـيـرو احـمـد،           
در شهر سليمانيه و کرکوک در مراسم     
ســالــگــرد بــه قــدرت رســيــدن رژيــم            
فاشيستهاي اسالمي در ايران شرکت     
کردند و اجـازه دادنـد تـا کـه مـرکـز                  
ديگري به اسم خميني جالد گشايـش       

  .يابد
  

 ! بحران در انجمن استان اربيل   
بدنبال اختالفات احـزاب حـاکـم،        

 فوريه سه فراکسيـون   ۱۵ روز دوشنبه   
انجمن استان اربيل جلسه اين انجمـن   

در اطـالعـيـه اي           .را بايکوت کردند 
که از طرف فراکسيونـهـاي اتـحـاديـه            
ميهني، گـوران و خـدمـت مـنـتـشـر               
شده، اشاره شده که آنها بدليل جـواب       
ندادن به درخواست جلسه اضـطـراري        
درهفته پيش براي رسيدگي به پائـيـن       
آوردن دســتــمــزدهــا و نــدادن حــقــوق          
کارمندان، جلسه امروز اين انجمن را   

الزم به ذکر اسـت  .  بايکوت مي کنند  
که احزاب حاکم هـر جـا کـه نـيـرو و                  
قدرتشان به رقيبان خود نـمـي رسـد،           
طوري وانمـود مـي کـنـنـد کـه آنـهـا                  
بدليل دفاع از مردم دست به چنين و         
چنان کاري زده اند، اما همگـان مـي       
دانـنــد کــه ايــنــهـا خــود بــخــشــي از              
سرکوبگران مردم دراقليم کردستاننـد     
و در مناطقي که خود اينها حاکمـنـد     
اوضاع کوچکترين تفاوتي با مناطـق      

 .تحت سلطه حزب دمکرات ندارد
 *** 

  ... اخبار هفتگي از رويدادهاي            ١ از صفحه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


