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 ٦  صفحه 

 

  اخبار هفتگي از رويدادهاي کردستان عراق

اطالعيه دفتـر سـيـاسـي حـزب           
دمکرات در باره اختالفـات احـزاب        

 !حاکم
روز بيستم مارس دفتر سياسـي      
ــتــان در               ــرات کــردس ــزب دمــک ح
اطالعيه اي که به منـاسـبـت نـوروز           
منتشر شده، خواهان از سـر گـيـري           
مذاکرات احزاب حاکم شده و اعـالم       

گفتگوهاي پارتي و اتحـاديـه      "  کرده  
ميهني در اين برهه بسيار امـيـدوار        
کننده است و تالش مي کـنـيـم ايـن            
گفتگوها با همـه جـريـانـات از سـر              

الزم به ذکـر اسـت کـه          ".  گرفته شود 
حزب دمکرات به رهـبـري مسـعـود          
بارزاني خود يکي از بانـيـان بـحـران          
کنوني و تحميل فقر و فـالکـت بـي             

اواسـط مـاه مــارس       :  ايســکــرا
 در کردسـتـان سـوريـه نـوعـي           ٢٠١٦ 

بـا  .  حکومت فدرالي اعالم شده اسـت    
تــوجــه بــه حــاد بــودن تــحــوالت در              
خاورميانه بويژه در دل بحران سـوريـه         
علت عـالم کـردن ايـن سـاخـتـار در                 
کردستان سـوريـه و در ايـن شـرايـط                

 چيست؟ 
  

قبال الزم اسـت    :  محمد آسنگران 

بگـويـم کـه کـردسـتـان سـوريـه و يـا                    
دقيقتر بگويم مناطقي که در شـمـال          
سوريه بوسيله نيـروهـاي مسـلـح ايـن           
منطقه حفاظت ميشود تنها منطـقـه       
اي در کشور سوريه است که توانستـه         
است در مقابل داعش مبارزه جانانـه       

جنگ قهرمانانه . اي را سازمان بدهد 
نيروهاي مسلح در اين منطقه عـلـيـه         

. داعش زبان زد خـاص و عـام اسـت            
همچنانکه نيروهاي شـبـيـه آنـهـا در             
کردسـتـان عـراق هـم عـلـيـه داعـش                 
محـکـم ايسـتـادنـد و تـوانسـتـه انـد                  
داعش را از مـنـاطـق زيـادي عـقـب                

 . برانند
بنابر اين در دل سناريوي سياهي      
که در عراق و سوريه بوسيله جريانات     
اسالمي و قدرتهاي جهاني و منطـقـه        
اي برپا شده اسـت، ايـن مـنـاطـق از                

جمهوري اسالمي ضد ماهـواره     
اينبار دست جنايتکارانه و کـثـيـف          
خود را با گـذاشـتـن دسـتـکـاه هـاي              
پارازيت در شهر سنندج به نـمـايـش          

قبل از انتخابـات از      .   گذاشته است 
ســرگــيــري مــوج پــارازيــت بــر روي          

اي درشــهــر      هــاي مــاهــواره     شــبــکــه
سنندج از سوي نهادهـاي امـنـيـتـي          

شروع شده است وتا کنون هم ادامـه        
اغلب شهرهاي کـردسـتـان بـه         .  دارد

علت پارازيت از دريافت کـانـالـهـاي        
در شـهـر       .انـد     محروم شده  ماهواره

  هاي ارسال پـارازيـت      سنندج دستگاه 
در کوه آبيدر و اداره اطالعات و در          

 و محله تـکـيـه وچـمـن         ۱۱ کالنتري  

مردم ايران جمهوري اسالمـي و      
فرهنگ عزا و روضه خـوانـي را نـه             
تنها نخواسته اند و نميخواهـنـد بـر           
عکس شـادي و جشـن و سـرور را                

 .بخشي از زندگي خود ميدانند
دنياي شاد و فـارغ از هـر نـوع              
دست درازي دين، شـرع و قـانـون و             

ايـن  .  دخالت حکومت را ميخواهند  
را بارها و در مناسبتهاي مخـتـلـف         

به حکومتيان نشان داده اند از جمله   
حـتـي   .  چهار شنبه سـوري و نـوروز         

مراسمهاي ديني دولتي را به حسين 
 .پارتي تبديل ميکنند

بيش از سه ده است که با گسيل 
نيروي بسيج و لباس شخصي و گلـه        

و  حزب اهللا تالش کردند تـا بـا زور           
سرکوب بگير و ببند و ممنوع کردن      
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از اعـــتـــدال در ســـرکـــوب                   
سنديکاليـسـت هـا در ايـران خـبـري               

         نيست
پس از انتخابات اخير در ايـران،         
مشکالت قبلي هم چنان برجا بـاقـي         

حکومت روحاني کـمـاکـان    .  مانده اند 
بــه ســرکــوب فــعــاالن جــنــبــش هــاي          
اجتماعي به ويـژه اعضـاي اتـحـاديـه            
هاي کارگري و معـلـمـان ادامـه مـي             

 .دهد
ــارس، رضــا                ــاه م ــل م در اواي
شهابي عضو هيئت مديره سنديکـاي   
شرکت واحـد اتـوبـوسـرانـي تـهـران و               
حــومــه، بــا ايــن کــه او بــه خــاطــر                  
مشـکــالت ســالمــتـي در مــرخصــي         
استعالجي به سر مي برد، بار ديـگـر          

. به يک سال زندان محکوم مـي شـود         

فــقــط دو روز پــس از انــتــخــابــات،             
مقامات ايران اعالم کردند کـه قصـد       
دارند او را پشـت مـيلـه هـاي زنـدان                

  .بفرستند
داود رضوي عضو هيئت مـديـره        

 ١٧ سنديکاي شرکت واحـد نـيـز در             
 در دادگــاه انــقــالب         ٢٠١٦ فــوريــه    

اسالمي تهران به اتـهـام واهـي اقـدام            
 سـال زنـدان       ٥ عليه امنيت ملي بـه        

ابراهيم مـددي مـعـاون        .  محکوم شد 
هيئت مديره سنديکاي واحد با همان      

 .اتهامات در انتظار محاکمه است
 فوريه، اسماعيـل عـبـدي        ٢٢ در  

عضو انجمن صنفي معلمان تهران به      
او به اتهـام  .   سال زندان محکوم شد٦ 
براي اخالل در نـظـم        تجمع و تباني  « 

پنچ سنديكاي فرانسه خواهان آزادي 
  كارگران و معلمان زنداني در ايران هستند

 ٥  صفحه 
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شمال عـراق و سـوريـه بـا اتـکـا بـه                    
نيروهاي مسلح احزاب حـاکـم تـنـهـا            
مناطقـي هسـتـنـد کـه درجـه اي از                 
مدنيت و امنيـت در آن حـفـظ شـده               

هنگاميکه ميگويم امنيـت و      .  است
مدنيت طبعا به نسبت بقيه مـنـاطـق        

. اين دو کشـور بـايـد مـقـايسـه کـرد                
نيـروهـاي مسـلـح احـزاب حـاکـم در                
کردستان سوريه و عراق توانسته انـد         
بخش زيادي از سرزمين اين منـاطـق    
را در شمال دو کشور از لـوس وجـود           

 . داعش پاک کنند
ايــن يــک دســتــاورد مــهــم بــراي          
جامعه مدني و مـردم ايـن مـنـاطـق              
عمدتا کرد نشين است کـه از دسـت            
انــدازي داعــش بــر ســرنــوشــت آنــهــا          

تـا جـايـي کـه         .  ممانعـت شـده اسـت       
نــيــروهــاي مســلــح ايــن احــزاب در            
کردستان سوريه و عراق در جنگ بـا         
داعش هستند جنگشان عليه داعش     

طـبـعـا    .  به نفع جامعه و مـردم اسـت        
مردم هم از اين جنگ عـلـيـه داعـش           

اما هـمـان     . بي دريغ حمايت کرده اند 
ــروهــاي                 ــي نــي ــه حــام ــي ک مــردم

عليه داعش هستند، حمايـت      مسلح
آنها به معني رضايت و حـمـايـت از             

. احزاب حاکم در اين مناطق نـيـسـت        
چنانچه در کـردسـتـان عـراق هـمـيـن              
مـردم اعـتـراضــات وسـيـعــي عـلـيــه              
احزاب حاکم اين منطقه سازمان داده  

 . اند و از آنها نفرت دارند
البته در کردستان سوريه داستان  

کمي مـتـفـاوت از کـردسـتـان عـراق               
زيرا احزاب حاکم در کردسـتـان   .  است

ســوريــه هــنــوز مــدت زمــان زيــادي          
نيست که در حاکمـيـت قـرار گـرفـتـه              

ناگفته نماند پيشـروي نـيـروهـاي       . اند
مسلح کردستان عراق و سوريه علـيـه      
داعش عالوه بر توان رزمي و تـجـربـه        
جـنـگـي خـود، اسـاسـا بـا اتـکـا بـه                     
حمايت هواپيماهاي جنگي آمـريـکـا        

چـنـانـچـه بـدون        .  ممکـن شـده اسـت       
حمايت هواپيماهاي جنگي آمـريـکـا        
کوباني و حـتـي اربـيـل در مـقـابـل                   
امکانات جنگي داعش سـقـوطشـان        

 . حتمي بنظر ميرسيد
در دل چنين شرايط پـيـچـيـده و             

سناريوي سياهي در دو کشورعراق و      
سوريه بايـد بـه سـراغ بـررسـي طـرح                
فدراليستي کردن کـردسـتـان سـوريـه           

زيرا کـردسـتـان عـراق از سـال             .  رفت
 به شکل غير رسمي و بعد از   ١٩٩١ 

حمايت آمريکا از احزاب حاکم آنـجـا        
 تا کنون رسما سيستم ٢٠٠٣ از سال   

فدرالي خود را در شمال عـراق آغـاز           
 هم قـانـونـا در        ٢٠٠٥ کرده و از سال  

توافق با دولت مرکزي اين سيستم بـه     
 . بخشي از قوانين عراق تبديل شد

در کردستان سوريه امـا داسـتـان       
ابـتـدا   .  طور ديگري پيش رفتـه اسـت       

عقب نشيني با برنامه ارتش سـوريـه         
از اين مناطق طـوري سـازمـان داده            
شد که قدم به قدم نـيـروهـاي مسـلـح              
حزب اتحاد دمکراتيک بعـد از آنـهـا           
حاکميت ايـن مـنـاطـق را در دسـت               

جـنـگـي بـيـن ارتـش و ايـن                .  بگيرند
نيروهاي مسلح اتفاق نيفتـاد سـازش      

 . و توافق اين جابجايي را ممکن کرد
بعدا سه کانتون مجـزا از هـم و             

هماهنگ با هم در کردستـان سـوريـه        
بـا بـه عـقـب         .  اعالم موجوديت کـرد    

راندن داعـش دو کـانـتـون جـزيـره و                 
اکنـون در    .  کوباني به هم وصل شدند    

تالش هستند که با بـه عـقـب رانـدن              
داعش و جريانات اسالمي ديگر کـه        
در فاصله کوباني و عفريـن مسـتـقـر            
هستند کانتون عفرين را هم بـه آنـهـا           

البته اين قـدم آخـري بـا          .  وصل کنند 
مخالفت و تهديد دولت ترکيه و مانع     
سياست سـازش دولـت آمـريـکـا بـا               
ترکيه مواجه شده اسـت و تـوافـقـات            
ژنو و متقاعب آن تـوافـق روسـيـه و                
غرب احتماال سرنوشت کل سوريـه و        
عراق از جمله شمال اين کشـورهـا را          

 . هم به مسير ديگري سوق بدهد
اکنون ضمـن تـوافـق قـدرتـهـاي              

جهاني هم آتش بس در سوريه بـرقـرار    
شده است و هم جريانات پوزيسيون و       
اپوزيسيـون کشـور سـوريـه مـنـهـاي              
داعــش و جــبــهــه الــنــصــره در حــال            

. مذاکره بر سر آينده سوريـه هسـتـنـد          
در اين ميان تنها نيروي مطرحي کـه         

عدم به دليل مخالفت آشکار ترکيه و    
تمايل عربسـتـان و بـارزانـي بـه ايـن                
اجــالس راه داده نشــده اســت حــزب            

اين حـزب بـه       .  اتحاد دمکراتي است  
عنوان قويترين و تنها حـزب مسـلـح          

کنترل بخـش زيـادي      کردستان سوريه   
. از شمال سـوريـه را در دسـت دارد               

همپيمان آمريکا در جنگ با داعـش      
در عين حال رابطـه خـوبـي بـا            .  است

روسيه دارد و بـه طـور غـيـر رسـمـي                
رابطه و هماهنگي آنها با دولت اسـد        
در دمشق هم هيچ وقـت قـطـع نشـده          

چنانچه هنوز پـايـگـاه هـوايـي          .  است
اسد در شهر قاميشلو مستقر است و       
در شــهــر حســکــه هــم اداره شــهــر                
مشترکا و هر کدام در يک منطقـه بـا         

ارتش سوريه در مقابـل داعـش قـرار           
 . گرفته اند

هنگاميـکـه تـالش آنـهـا بـراي               
شرکت در مذاکرات صلح در ژنو بـي         
نتيجه ماند، حزب اتحاد دمکراتيـک      
نمايندگان جريانـات و قـومـيـتـهـا و              
مذاهب اين منطقه تحت کنترل خـود       
را در يک کنفرانـس و يـا آنـطـور کـه                 
خودشان ميگويند در يـک مـجـلـس            
موسسان جـمـع کـردنـد و سـنـدي را                

فـدرالـيـسـم     " مصوب کردند بـه اسـم          
. شمال سوريـه   دمکراتيک کردستان ـ    

در حقيقت اين اقدام عکس الـعـمـلـي          
به نشست ژنو بود کـه نشـان بـدهـنـد            
قــدرتــهــاي مــنــطــقــه اي و جــهــانــي            

 . نميتوانند آنها را ناديده بگيرند
 

اگر ممکن است بگوييد    :  ايسکرا
اين سيستم حکومتي چـه مـاهـيـتـي           
دارد؟ آيا مردم اين منطقه حق ندارند      
هر طور خواستند سيستم حکـومـتـي     

 خود را تعيين کنند؟ 
 

اجـازه بـدهـيـد       :  محمد آسنگران 
قبل از وارد شدن به بحث ماهيت اين 
فدراليسم مورد بحث تـحـت عـنـوان           

، بـگـويـم کـه         " فدراليسم دمکراتيـک  " 
مردم اين منطقه حق دارنـد تصـمـيـم           
بگيرند هر گونه شکل حـکـومـتـي و            
سـيـســتـم حـکــومـتــي را بـراي اداره               

امـا بـحـث      .  جامعه خود اعمال کنند   
من اينجا نه بر سر حق است و نـه بـر              
سر اينکه مردم چرا چـنـيـن تصـمـيـم              

زيرا خيلي سـاده و روشـن         .  گرفته اند 
مـردم  .  مردم تصـمـيـم نـگـرفـتـه انـد              

کردستان سوريه و شـمـال سـوريـه در            
حـتـي   .  اين اقدام دخالتي نداشته انـد      
خـيـلـي    .  وکالت هم به کسي نداده انـد     

ساده به اين دليل که کسي نظر مـردم        
ايـن  .  را نخواسته و نـپـرسـيـده اسـت            

تصميم بـخـشـي از احـزاب و سـران                
گروههاي قومي و مذهبي اسـت کـه          
در مقابل نشست ژنو دسـت بـه ايـن             

 . اقدام زده اند
مجلـس  " بنابراين نمايندگان اين     

مورد بحث نه نمـايـنـدگـان     " موسسان
مردم بلکه نمايندگان اقوام، مـذاهـب       

حـتـي   .  و احزاب مـعـيـنـي بـوده انـد             
نماينـدگـان هـمـه احـزاب کـردسـتـان               
سوريه يا شمال سوريه به اين مجلـس        

. دعوت نشده وحضـور نـداشـتـه انـد            
بلکه بخشي از جريانـات سـيـاسـي و          
نــظــامــي کــردســتــان ســوريــه هــمــراه        
نــمــايــنــدگــان خــودگــمــارده اقــوام و           
مذاهب در اين مجلس حضور داشته       

تــا هــمــيــن حــاال چــنــد جــريــان          .  انــد

سياسي و حـزب کـردسـتـان سـوريـه               
اعــالم کــرده انــد کــه بــا ايــن طــرح                
مخالف هستند و در اين مجلس هـم         

در ايـن سـطـح از         .  شرکت نداشته اند  
بحث کاري به ماهيت و سياست آنها       

اما همين نمونه نشان ميـدهـد    .  ندارم
کــه ايــن مصــوبــه و ايــن مــجــلــس               
موسسان نه نمايندگان مردم بوده انـد   

. و نه نمايندگان همه احزاب سيـاسـي       
بنابر ايـن نـه دمـکـراتـيـک اسـت نـه                  
شهروندان شمال سوريه را نمايـنـدگـي        

زيرا بـا مـعـيـارهـاي حـتـي              .  ميکند
بورژوايي در کشـورهـاي مـنـطـقـه و              
جهان کسانيکه مشروعيت خود را از  
راي مردم نگرفته باشند بـراي اعـالم         
سيستم حکومتي و اداره جـامـعـه و           

بويژه تصمـيـم   .... وضع کردن قانون و   
در مورد سيستم حکومتي نـمـايـنـده          

 .مردم محسوب نميشوند
فـدرالـيـسـم     " آنچيزي که به اسـم         

در شمـال سـوريـه اعـالم         "  دمکراتيک
شــده اســت بــا هــيــچ مــعــيــاري نــه              
دمــکــراتــيــک و نــه راه حــلــي بــراي              

ايـن  .  مصائب مردم اين منطقه اسـت  
طرح عـمـدتـا پـاسـخـي بـه تصـمـيـم                   
قدرتهاي منطقه اي و جـهـانـي اسـت           
که نيروي اصلي اين منطقـه بـه اسـم            
حزب دمکراتيک کردستان سوريـه را        

 . در مذاکرات ژنو به بازي نگرفتند
  

با اين توضيحـات شـمـا      : ايسکرا
اما هنوز يک سوال واقعي وجود دارد     
و آنهم اين است چرا فـدرالـيـسـم؟ آيـا             
سيستم حکومتي ديگري که بـتـوانـد        
راه حــلــي بــر رفــع مصــائــب مــردم              
کردستان بـاشـد و شـهـرونـدان در آن               

 دخيل باشند وجود نداشته است؟ 
  

راه حـل وجـود       :  محمد آسنگران 
اما نيرويي ميخـواهـد   .  داشته و دارد  

کــه مــردم را در عــرصــه ســيــاســت             
نمايندگي کـنـد و بـراي آن سـازمـان               

بالخـره هـر حـزب و جـريـانـي               .  بدهد
تالش ميکند گرايش طبقاتـي حـزب        
و جــنــبــش خــودش را در ســيــاســت            

احزابي کـه سـيـسـتـم         .  نمايندگي کند 
فدرالي را تصويب کرده انـد قـبـل از             
اينکه به فکر دخالت مردم و راه حـل          
مصائب مردم باشند به فکـر تـدويـن          
راه حلي بوده اند که بتوانند قدرتهـاي        
جهاني و منطقه اي را قانع کننـد کـه        

اگر نه خـيـلـي    . آنها را به بازي بگيرند 
سر راست حکومت شـوراهـاي مـردم         
يا جمهوري شـوراهـاي مـردم شـمـال             
کردستان ميتواند راه حل عملي و بـا       
دخالت مستقيم مردم سـازمـان داده         

 . شود
حتي اعالم کشور کـردسـتـان بـا          

اتکا به دخـالـت مسـتـقـيـم مـردم از                
طريق يک رفراندوم مـيـتـوانسـت يـک            

ميدانم که هر طـرحـي     . انتخاب باشد 
حتي همين فدراليسم هم تا به مرحله       
اجرا و رسميت برسد موانع متـعـددي     

. در مـقـابـل خـودش خـواهـد داشـت              
ممکن است حتي قدرتهاي محلـي و        
منطقه اي اجـازه اجـرايـي شـدن آنـرا              

اما تنها ضامن هـر طـرح و           .  ندهند
سياستي در چهاچوب نوع و سيسـتـم        
و قوانين حکومتي دخالت مستـقـيـم        
مردم و حمايت مردم از زندگي و رفاه     

ايــن طــرح نــه      .  و آزادي خــود اســت       
هميچکـدام از ايـن خـواسـتـه هـا را                 
پاسخ داده است و نه حتي قولي و راه       
حلي براي پاسخ دادن آن تعيين کـرده         

حتي در اين طرح براي اجرايـي     .  است
شدن نهايي هم نگفته است کـه نـظـر            

 . مردم را خواهند پرسيد
بنابـر ايـن بـدون ايـنـکـه مـردم                  

داوطلبانه براي دفاع از دستاوردهـاي      
خود و بهتـر زنـدگـي کـردن خـود بـه                 
ميدان بيايند و دخالت مستـقـيـم در           
تصويب و اجراي قوانين داشته باشند  
اتفاقا شکست اين طرح فدراليـسـم و         
طرحهاي اين چنيني تدوين شده بـراي   
سازش با دولتهاي منـطـقـه و جـهـان            

همچنانکه .  محکوم به شکست است   
طرح فدراليسم کردستان عراق اکنـون      
طرحي شکست خورده و بـدون آيـنـده          

اگــر تــا ديــروز فــقــط مــا بــه            .  اســت
شکست سيستم فدرالي در کردستـان      
عراق تاکيـد داشـتـيـم، اکـنـون خـود               
احزاب حاکم هم به آن اعـتـراف کـرده           

 . اند
  

ــرا ــک در رابــطــه بــا ايــن        :  ايس
تــحــوالت، جــريــانــات و نــيــروهــاي           
سياسي در منطقه مواضع متفـاوتـي       
در قبال رونـد اوضـاع در کـردسـتـان              

جـريـانـات و      .  سوريه اتخاذ کرده انـد     
نيروهايي هستند که از اين تصـمـيـم          

هستند نـيـروهـايـي     .  حمايت ميکنند 
ايـن  .  هم که با آن مـخـالـف هسـتـنـد            

چه در قامت دولتـهـا و چـه        (  نيروها  
را چگونه  )  در قامت احزاب سياسي     

آيا اين حـاکـمـيـت        .  ميتوان برشمرد؟ 
فدرال قابل حمايت است؟ آيا بايد در        
مقابل آن مخالفت کـرد؟ نـظـر شـمـا             
چيست؟ بطور مشخص گفته ميشود     

کــردهــا، " ايــن حــکــومــت از ســوي           
" عربها، ترکمنهـا و کـريسـتـيـان هـا             

ابتـدا بـگـويـيـد کـه           .  اعالم شده است 

 ..  فداراليسم کردستان سوريه       

 ٣  صفحه 
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 ٢ از صفحه 

خصلت سياسي، اجتماعي و طبقاتي 
اين نيروها تحت اين اسامي چـگـونـه         

 . قابل توضيح است؟
 

متاسفانـه ايـن     :  محمد آسنگران 
نــوع دولــت ســازي و حــکــومــتــهــاي          
قومي ـ ملي ـ مذهبي که معروف بـه         
دولتهاي موزائيکي است تحفـه قـرن        
بيست و يکمي آمريکا و غرب بـراي         

دولت عـراق    .  کشورهاي منطقه است 
را ....  و لبنان و يمن و افغـانسـتـان و       

با ايـن سـيـاسـت سـازمـان دادنـد و                  
اکنون وضع و حالشان را ميبينيم کـه   
چه به روزگار مردم و جـوامـع مـورد             

 . بحث آورده اند
حزب حـاکـم کـردسـتـان سـوريـه              
حزبي قومي و ناسيونـالـيـسـت اسـت          
بويژه بـر اسـاس تـئـوريـهـاي اوجـالن               
بخشا به سيستمها و فرهنگ ماقبـل      

ايـن  .  سرمايه داري رجوع کرده اسـت      
نوع سياست و سيستم حکومـتـي بـر          
خالف دستاوردهاي انقـالب فـرانسـه        
براي استحکام و مشروعيت خود بـه        

فــرد و   .  شــهــرونــد رجــوع نــمــيــکــنــد      
شهروند و سيويل کنار گذاشته شده و       
به اعتقادات گروهي مذهبي و تعـلـق     

. قومي و ملي مردم رجوع کرده است     
به همين دليل از نـظـر آنـهـا دخـالـت               
دادن نـمــايـنـدگــان اقـوام و مـذاهــب              

هــمــچــنــاکــه !  مــيــشــود دمــکــراتــيــک  
اوجالن در کتاب خود عاشق دهقان و 
ــ بپز و کاردستيهاي      مادر بزرگ بشور
عهد عتـيـق و کـوه و کشـاورزي بـه                  

سيستم حکومتي و .  سبک قديم است  
ــيــســم           ــي مشــروعــيــت فــدرال مــبــان
دمکراتيک هم مبنا و رجـوعـش بـه             
شهروند نبوده و حتي در همين سـنـد          
براي مشروعيت دادن بـه خـود قـرار            
نيست بعدا هم رفـرانـدومـي صـورت           

از .  بگيرد و شهروندان دخيل بشـونـد       
نظر آنها تعريف دموکراتيک هـم ايـن         
است که نمايندگان خود گمارده اقوام       
مذاهب و مليتها براي مردم تصمـيـم        

 . بگيرند
از اين هم آشکار تـر در کشـوري           
کــه جــريــانــات اســالمــي ســنــاريــوي        
سياهي بـه آن تـحـمـيـل کـرده انـد و                   
صدهـا هـزار نـفـر کشـتـه و زخـمـي                   
وميليونها نفر آواره شـده انـد و کـل               
شهرها به ويرانه تبديـل شـده انـد در             
اولين سند مصوب فـدرالـيـسـمـشـان           
نگفته اند حکومتي سکوالر سازمان     
ــي در                  ــاي ــب ج ــد و مــذه ــن ــده مــي

يا جدايي مذهب از . قوانينشان ندارد

ــن و قضــاوت را                    ــوانــي ــت و ق دول
به همين دليـل  .  مسکوت گذاشته اند 

ــويــنــد                   ــيــگ ــتــي بــه داعــش نــم ح
تروريستهاي اسالمي، آنها را چتـه و         
راهزن خطاب ميکنند که نـکـنـد بـه            

 . اسالم و اسالميها بربخورد  قباي
نکته بسيار مهم ديگري هـم کـه         
در اين سند قيد و تاکـيـد شـده اسـت           
تعهد به حفظ تماميت ارضي سوريـه       

در حاليکـه تـمـامـيـت ارضـي            .  است
سوريه بر اساس توافق نامه سايکـس       
پيکو از خيلي وقت پيش بي اعتـبـار          
شــده ونــبــايــد کســي خــود را بــه آن              

اگـر مـردم کـردسـتـان          .  متعهد بدانـد  
سوريه در يـک رفـرانـدوم بـخـواهـنـد                
تصميم بگيرنـد کـه دولـت مسـتـقـل              
خودشان را داشته باشند با اين سـنـد          
حزب اتـحـاد دمـکـراتـيـک بـايـد در                 

 . مقابل مردم قرار بگيرد
ــن حــق مــردم               ــيــکــه اي در حــال
کردستان اسـت کـه بـراي مـانـدن در               
چهاچوبهاي کشوري موجود يـا جـدا         
شــدن و تشــکــيــل دولــت مســتــقــل            

 . تصميم بگيرند
مخالفـت دولـتـهـاي مـنـطـقـه و               
قدرتهاي جهاني در مـقـابـل فـدرالـي            
اعالم کردن کردستان سـوريـه هـم بـر            
اساس هـمـيـن تـز ارتـجـاعـي حـفـظ                 
تماميت ارضـي سـوريـه اعـالم شـده             

مخالفت جريانـات ارتـجـاعـي        .  است
سالمي در ژنو که خود را جـانشـيـن            
اسد فرض کرده اند، همـانـنـد اسـد و             
دولتش ميخواهند تمـامـيـت ارضـي         
سوريه را بـا حـاکـمـيـت خـودشـان و                 
ناديده گـرفـتـن حـقـوق مـردم حـفـظ                 

تـمـامـيـت ارضـي سـوريـه و              .  کنـنـد  
بسياري از کشورهاي منطقه از صـد        
سال پيش با قرار داد سايکس پـيـکـو     

از نـظـر     .  موضوعيت پيدا کرده است   
مـن و بسـيــاري از صــاحــب نــظــران             
سيـاسـت در مـنـطـقـه تـوافـق نـامـه                   
سايکس پيکو عمرش به سر رسيده و       
مردم کردستان در هيچ بخشي نبـايـد      

 . آن قرار داد را رعايت کنند
ما اکنون در دوره و زمان ديگري    
بسر ميبريم و بعد از صد سال کـه از         
عمر ايـن قـرار داد مـيـگـذرد مـردم                
کـردسـتـان نــمـيـتـوانـنــد مصـائـب و                
ســرکــوبــگــريــهــا و بــي حــقــوقــيــهــاي        
دولتهاي حاکم منطقه که در دفـاع از     
آن قرار داد ايسـتـاده انـد را از يـاد                   

اين قرار داد را يـک بـار بـراي             .  ببرند
هميـشـه بـايـد بـه زبـالـه دان تـاريـخ                    

 . انداخت

اما موافقين طرح فدرالي شـدن        
شــمــال ســوريــه عــمــدتــا بــخــشــي از          
جريانات ناسيونالـيـسـت مـنـطـقـه و             
جــريــانــاتــي از چــپ بــوده انــد ، کــه              
مبنايشان مليت و قوميت اسـت نـه          

 . حقوق مردم در قرن بيست ويکم
  

تـا کـنـون مـخـالـفـت و              :  ايسکرا
موافقتهايي در مورد طـرح فـدرالـي           
کردن کردستان سوريه مـنـتـشـر شـده           
اســت ارزيــابــي شــمــا از ســيــاســت             

 جريانات چپ جگونه است؟ 
  

مـتـاسـفـانـه      :  محمد آسنگـران  
دولتها و جريانات اسالمي تروريست     
جامعه را چنان به قـهـقـرا سـوق داده             
اند که اکثر چپها در بهـتـريـن حـالـت             

. ميخواهند قـاچ زيـن را بـچـسـبـنـد              
ميگويم در بـهـتـريـن حـالـت اگـر نـه                 
بســيــاري از آنــهــا چــنــان تــوهــمــات           
عجـيـبـي پـيـدا کـرده بـودنـد، ادعـا                  
ــه            مــيــکــردنــد در کــردســتــان ســوري
حکومت شوراي، دمکراتيک، و حتي  

ايـن  .  نوعي سوسياليسم برقرار اسـت     
چپ به دليل پيشينه سنـتـي و مـلـي             
اش سر از پا نميشناخت و مستقيم و      
غير مستقيم دنبالـچـه سـيـاسـتـهـاي            

اکنون بـا تـحـوالت        .  اوجالن شده بود 
ــت                  ــي ــاه ــر و آشــکــار شــدن م اخــي
نــاســيــونــالــيــســتــي و عــقــب مــانــده         
جريانات حاکم در کـردسـتـان سـوريـه         
اگر حداقل شهامت و صداقتي داشته 

. باشد آن گذشته را به نقد ميـکـشـنـد        
زيرا بسياري از آنها در بهترين حالـت      

بدون سنـد  . متوهم و خيالپرداز بودند 
و بدون اطالع دقيق به صرف احساس 
جنبشي اشان اعالم کردند که کـمـون         

 . پاريس ديگري درجريان است
هر بخشي از اين چپ اگر به نقـد    

هر چـنـد مـن بـعـيـد            ( خودش برسد،   
ميـدانـم زيـرا جـريـانـات سـنـتـي در                  
بـهـتـريـن حـالـت سـرشـان را پـايـيـن                    
ميندازند که ايـن بـاد هـم بـگـذرد و                

ميـتـوان   )  بروي مبارکشان نمي آورند  
سياستهاي کم عمق و نخراشيده آنهـا       

 شــانرا بــه حســاب ســطــحــي نــگــري          
اگر نـه ايـن چـپ امـروز بـا               .  گذاشت

اعالم فدراليسم در کردستـان سـوريـه        
باز هم توجيهگر آن ميـشـود و پـرت            
بودن و بي افق بود و تعلق جـنـبـشـي             
خودش را بـيـش از پـيـش تـثـبـيـت                   

ايـن چـپ مـلـي مشـکـلـش              .  ميکند
البته اين است که فقط تحـوالت روز         
را ميبيند و ناتواني خودش را مبـنـا         

اينکه در جامعه طبقـات و    . ميگيرد
جنبشها و سنتهاي سياسي و احـزاب       
سيـاسـي نـقـش دارنـد و جـنـبـشـهـا                   
پايدارتر از آن هستند که با يک تحـول    
و سند و سياست ماهيت آنها تغيـيـر         

در سيستم اين چپ سنتي .... بکند و 
 . جايگاهي ندارد

  
با توجه به توضـيـحـاتـي     :  ايسکرا

که داديد بطور خالصه و بنـظـر شـمـا           
موضع درسـت در قـبـال حـکـومـت               
اعــالم شــده فــدرالــي در کــردســتــان           

 .چگونه بايد باشد؟  سوريه
 

بـبـيـنـيـد      :  محمد آسـنـگـران    
ــاري و                 ــســم و خــود مــخــت ــي ــدرال ف
خــودگــردانــي در چــهــار چــوب هــر             
کشوري مانند قرار داد شرکت در يک   
اقدام مشترک است با طرفهاي دوم و        

و يـا مـثـل ازدوج دو نـفـر               ...  سوم و 
زيــرا دو يـــا چــنـــد طـــرف               .  اســت 

ميخواهند در يک کشور با شراکت با     
ايـن  .  هم و در کنار هم زندگي کـنـنـد          

چنين قرداد و سيستهايي نـمـيـتـوانـد          
ــاشــد        ــبــه ب ــا کســي کــه       .  يــک جــان ب

ميخواهيد شـريـک بـاشـيـد اگـر يـک               
طرفه اقدام کنيد شراکت بـي مـعـنـي           

راه حل يک طرفه اين اسـت کـه      .  است
اگــر در   .  از هــمــديــگــر جــدا بشــويــد       

کـردسـتـان ســوريـه ايـن ســنـد اخـيــر                
تصميم به جدايي گرفته بود مـن جـز           
کســانــي مــيــبــودم کــه از آن دفــاع              

چون آنرا حق مردم و احزاب   .  ميکردم
اين منطقه ميدانم کـه چـنـيـن کـاري             

البته در اين مـورد هـم بـدون        . بکنند
رجوع به آرا مردم و رفراندوم از مـردم        
باز هم همان اشکال کنوني اين طـرح         

بنابر اين فـرض مـن        .  را پيدا ميکرد  
اين است در هـر حـال رجـوع بـه آرا                  
مردم و تصميم شهروندان اصل پـايـه         
اي خدشه ناپذيري است کـه در هـيـچ            
شرايطي نبايد زيـر سـوال بـرود و يـا               

 . ناديده گرفته شود
اين طرحي است که از باالي سـر         
مردم و بدون دخالت مردم اعالم شـده   

به همـيـن دلـيـل بـي اعـتـبـار                .  است
ماهـيـت بـنـدهـاي آن بشـدت             .  است

عقب مانده و غير سـکـوالر اسـت و             

زيرا هيچ بخـشـي     .  مشروعيتي ندارد 
از مردم در تدويـن آن و در تـعـيـيـن                 
نمايندگان ايـن مـجـلـس مـوسـسـان              

هيچ اشاره اي بـه      .  دخالت نداشته اند  
حق آزاديهاي فردي و مدني و بـرابـري     
انسانها به عنوان شهروند و حکومت       
غير مذهـبـي و حـق زنـدگـي آزاد و                 

عالوه بر اين   .در آن نيست... مرفه و
ســيــســتــم فــدرالــي مــورد بــحــث در          
کردستان سوريه حتي اگـر بـه فـرض            
محال فکر کنيم مثل کردستان عراق      
ميشود باز هم بعد از سالهـا کـش و            
قوس بايد به جايي برسند که بگوينـد     
براي استقالل بايد به آرا مردم رجـوع          

عـالوه بـر     .  کرد و رفراندوم انجـام داد     
اينها اين طرح اساسا طرحي است که  
براي راضي کردن دل دولتهاي منطقه      
و رقــبــاي ســيــاســي حــزب اتــحــاد              

 . دمکراتيک طراحي شده است
با توجه به همه نکـات فـوق مـن            
ايـن طـرح را نـه تــنـهـا قــابـل دفــاع                   
نميدانم بلکه آنـرا بـه نسـبـت حـقـوق               
شهروندي و جامعه سويل کـه بـعـداز           
انقالب فرانسه تـا کـنـون بـه عـنـوان               
بخشي از حقوق جدايي ناپذيـر مـردم         
رســمــيــت يــافــتــه اســت ارتــجــاعــي          

سرنـوشـت ايـن طـرح حـتـي             .  ميدانم
مانند فـدرالـيـسـم کـردسـتـان عـراق               

زيرا در کشوري کـه ايـن     . نخواهد شد 
سند مدعي حفظ تماميت ارضي آن       
است در بـقـيـه ايـن ارض نـيـروهـاي                 
سياسي و دولت مرکزي توافقي با آن        
ندارند و يـا حـتـي قـانـونـا بـه آنـهـا                      

 . تحميل نشده است
من راه حل دردهاي سـتـم مـلـي            
مردم کردستان و حـل مسـئلـه مـلـي             
کــرد را در مــراجــعــه بــه آرا مــردم                

تا هـنـگـامـيـکـه مـردم ايـن             .  ميدانم
مناطق آزادانه در يـک رفـرانـدوم بـه              
جدايي يا مـانـدن در چـهـارچـوبـهـاي              
ــد ايــن زخــم                 ــداده ان کــنــونــي راي ن

در .  هـمـچـنـان بـاقــي خـواهـد مـانـد               
شرايط کنونـي اسـتـقـالل کـردسـتـان              
عراق و کردستان سوريـه و تشـکـيـل            
يک دولت از اين دوبخش مناسبتريـن    
و کم دردسر ترين سياستي اسـت کـه         
ميتواند سرنوشـت آيـنـده مـردم ايـن             
منطـقـه را در جـهـت درسـتـي قـرار                  

 .بدهد
 *** 

 ..  فداراليسم کردستان سوريه       
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ديدار جمعي از فعالين    

کارگري و اعضاي کميته هماهنگي      
 !با مادر جليل محمدي  

بـر اسـاس گــزارش رسـيـده، روز             
 اسفنـد مـاه جـمـعـي از            ٢٣ يکشنبه  

فعالين کارگـري و اعضـاي کـمـيـتـه              
هــمــاهــنــگــي  بــا خــانــواده جــلــيــل             
محمدي، فعال کارگري که در آستانـه        
هشت مارس روز جهاني زن، در روز       

اســفــنــد مــاه تــوســط نــيــروهــاي         ١٧ 
امنيتـي بـازداشـت شـده بـود ديـدار               

 در ايـن ديـدارحـاضـريـن بـا             .داشتند
مادر جـلـيـل مـحـمـدي بـه گـفـتـگـو                   
پرداختند و بر حقانيت فعاليـت هـاي         
جليل محمدي پاي فشاري كـردنـد و          
عنوان شد كه فعـالـيـت هـاي جـلـيـل             
محمدي چيزي نـيـسـت جـز دفـاع از              

در ادامـه    .  مطالبات به حق كـارگـران   
اين ديدار حاضرين حمايت خود را از       
جليل محمـدي و خـانـواده او اعـالم              

همچنين بـر اسـاس آخـريـن          .  داشتند
گزارش دريافت شده هم اكنون جلـيـل        
ــگــاه اداره               ــت ــازداش ــدي در ب ــحــم م
اطالعات سنندج تحت بازجويي مي     

 ما اعضاي كميته هماهـنـگـي        .باشد
براي كمـك بـه ايـجـاد تشـكـل هـاي                 
كارگري ضمـن مـحـكـوم كـردن ايـن              
بازداشت ،خواستار آزادي فوري و بي      
قيد و شرط اين فعال كارگري و ديگر        

  . كارگران بازداشتي هستيم
کميته هماهنگي براي کـمـک بـه          

 ٢٣ ايــجــاد تشــکــل هــاي کــارگــري          
 ١٣٩٤ اسفند 
 

 مخالفت ماموران زندان      
 با مداواي محمد نظري   

شهر کـرج      مسئوالن زندان رجايي  
با مداو و درمـان بـيـمـاري مـحـمـد                 

 سال گذشته را در حبس ٢٢ نظري که  
 .کـنـنـد      بسر بـرده، مـخـالـفـت مـي            

مــخــالــفــت بــا درخــواســت زنــدانــي          
سيـاسـي تـوسـط دسـتـگـاه قضـايـي                

 .باشد مي
 
 

 ١٢٥٠ عدم پرداخت حقوق
 ! کارگرشهرداري کرمانشاه 

کارگر روزمزد شـهـرداري      ١٢٥٠ 
کرمانشاه در انتظار دريـافـت حـقـوق          

 .خود در روزهاي پاياني سال هستنـد      
متاسفانه برخي نهادها و دستگاه ها      
هنوز حقوق کارکنان خود را پرداخـت       

 .نکرده اند
 

 !مرگ کولبر اهل نودشه   
بــر اســاس خــبــر دريــافــتــي روز          
ــاه                 ــن مـ ــرورديـ ــه دوم فـ ــبـ ــنـ دوشـ

سـاعـت  يـک بـامــداد يـکــي              ١٣٩٥ 
ديگر از کولبران در کـردسـتـان دچـار           
حادثه شد و جـان خـود را از دسـت                 

 ســالــه،   ٤٢ رســتــم رســتــمــيــان      .  داد
مــتــاهــل و داراي دو فــرزنــد واهــل             

. نودشه از توابع شهرستـان پـاوه بـود           
ايشان در اثر شرايط نامساعد آب و         
هوايي و سـخـتـي راه و هـمـچـنـيـن                   
استرس هاي وارده از طرف نيـروهـاي        
انتظامي و مـرزبـانـي دچـار سـکـتـه               
قلبي شد و در اثر پـرت شـدن از يـک            

 کميته  .تپه، جان خود را از دست داد      
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   

 فـرورديــن    ٢ تشـکـل هـاي کــارگـري           
 ١٣٩٥ 
 

برگزاري مراسم عيد نوروز     
 توسط خانواده هاي کارگري      

 !در شهر سنندج
به گزارش رسيده در آخـريـن روز           

 مــراســم عــيــد نــوروز در            ٩٤ ســال   
 اين مراسم کـه از      .سنندج برگزار شد  

قبل توسط فعالين کارگري و مـدنـي         
و گروه هاي کوهنوردي برنامـه ريـزي         

 بعد از ظهر در      ٢ شده بود در ساعت     
مکان تـعـيـيـن شـده در جـاده قـديـم                  

ــد          ــوان شــروع ش ــري ــم بــا      .  م مــراس
خوشامدگويي برگزار کنندگان جشـن     
به زبان هاي کردي و فارسي آغاز کـه        
با استقبال گرم شرکت کنندگان روبرو     

در ادامه مردم حاضر در مراسـم  .  شد
 يـکـي     .به رقص و پايکوبي پرداختند   

از سنت هاي کهن اين منطقه روشـن         
کردن آتش در مراسم برگـزاري جشـن         

نوروز است که در اين جشن نيز مردم       
با روشن کردن آتشي بـزرگ و حـلـقـه              
زدن به دور آن به رقـص و پـايـکـوبـي               

مراسم در ميـان شـادي و         .  پرداختند
سرور مردم و با صميميتي کم نـظـيـر           

نـکـتـه    .   به پايـان رسـيـد      ٧ در ساعت   
بارز اين جشن احساس مسئوليـت و        
دخالت گري تمامي حاضرين در ايـن      

در ايـن مـراسـم        .  شادي و سـرور بـود      
 نـفـر از مـردم حضـور             ٥٠٠٠ حدود  

داشتند و حضور مردم بـه حـدي بـود         
که باعث ترافيک چندين سـاعـتـه در           

 کمـيـتـه    .مسير سنندج به مريوان شد  
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   
تشکل هـاي کـارگـري اول فـرورديـن             

 ١٣٩٥ 
 

قيمت جان يک انسان کولبر     
 !هزار تومان است  ۲۰۰ 

اگر بتوان آن دسـتـه از نـويسـنـده            
گان بزرگ قرن بيستـم را کـه از رنـج               
طبقه کارگر قلم زده اند، دوبـاره زنـده          
کرد، نمي دانم کدام بخش از زنـدگـي          

را بـه رشـتـه        "  کـولـبـران   " فالکت بـار      
 جامـعـه مـا       !تحرير در خواهند آورند   

بر حسب عادت، بـراي قشـر کـارگـر             
اما من به دنبال .  تنها ترحم مي خرد   

برانگيختن حس ترحم شما نـيـسـتـم؛          
فقط مي خواهم از اين طريق نـمـونـه           
اي از روش هـاي تـولـيـد سـرمـايـه و               

 بالـغ   .شيوه کار کارگران را نشان دهم     
بر چندين هزار نفر در شهرها و روستا 

بالخص در مـنـطـقـه ي         _ هاي مرزي   
از سرِ ناچاري بـه شـغـلـي         _  کردستان

روي آورده اند که اقتصاد و جـامـعـه            
شناسي هيـچ اشـاره اي بـه آن نـمـي                 

به کسي گفته مي شـود  "  کولبر. " کند
که چند ده کيلو بار را روي کولش بـه           
دوش مي گيرد، با پاي پياده چنـديـن         
کيلومتر از کوه و دشت ميگذرانـد و         

هـيـچ نـهـاد و         .  از مرز رد مـي کـنـد        
سـازمـانــي، وجـود ايـن افــراد را بــه               

در اين پيشه نه    .  رسميت نمي شناسد  
تنـهـا از حـداقـل دسـتـمـزد، بـيـمـه،                   

خبري نيست، بلکه ...  بازنشستگي و 
امنيت جاني هم صفر اسـت و حـتـي         
اين عمـل جـرم هـم مـحـسـوب مـي                 
شود؛ اما در نهايت سود هنگفتي بـه      
جيبِ سرمايه دار و صاحبِ مال مـي     

 کولبران همواره تـحـت تـعـقـيـب         .رود
نيروهاي انتظامي قرار گرفته، مـورد     
ضرب و شتم واقع مي شوند و هـدف         
گـلـوـلــه نـيــروهـاي مـرزي قـرار مــي                

بعالوه مين هاي باقي مـانـده        .  گيرند
از دوران جنگ و مـيـن گـذاري هـاي             
مرزي، جان شان را گرفـتـه و نـاقـص             

 تنها دارايي کولبر بدن    .شان مي کند  
اوست، تنها چيزي که به او توان حمل   

 . بار و امرار معاش مي دهد
اما واقعيت اين است که اسکلت      
بندي و عضـالت بـدن انسـان نـمـي                
تواند هر روز و در دراز مـدت فشـار            
چــنــيــن وزنــي را در مســافــت هــاي            
طوالني تحمـل کـنـد، از هـمـيـن رو                
انسان از هزاران سال پيش حيوانـاتـي        
تنومند را براي حمل بارهاي سنگين      
به کار مي گرفته؛ الـبـتـه در جـوامـع           
امروزي که وسايل پيش رفته حمـل و      
نقل توسـعـه پـيـدا کـرده انـد، حـتـي                  
استفاده از چارپايان نيز چـنـدان رايـج          

اما امروز به جايي رسيده ايم     .  نيست
که قيمت يـک اسـب خـوب در بـازار               

 ميليون تومان و قيمت جان ۱۰ ايران  
هـزار تـومـان      ۲۰۰ يک انسان کولـبـر       

بلــه، در هــمــيــن جــوامــع بــه           !  اســت
اصطالح پيشرفـتـه، مـنـزلـت انسـان            
چنين پايين آمده که قانون تـولـيـد و            

را با قيمتي " ابزاري انساني"سرمايه، 
 حال بايد !پايين تر از حيوان مي خرد     

پرسيد چرا؟ دلـيـل اصـلـي رواج ايـن              
مساله در منـاطـق مـرزي چـيـسـت؟             
کوتاه ترين پـاسـخ، رشـد و تـوسـعـه                 

. ناموزن در نظام سرمايه داري اسـت       

سيستمي که در آن افزايش ثـروت در         
يک منطقه به معنـاي فـقـر و نـگـون               

توسعـه  .  بختي در مناطق ديگر است    
ناموزن يعني ثروت انباشته شـده در         

محروميت در جـاي    "  يکجا، و نتيجا  
ديگر؛ دليل اصلي فراموشي مناطـق     

 . مرزي همين است
اين امر باعث سقوط پيوسـتـه و         
هر چه بيشترِ مـعـاش سـاکـنـان ايـن               

 کولبران هر روز دل    .مناطق مي شود  
به کوه ميزنند، اما در طول هـر مـاه             
عده اي زخمي و ناقص بـه خـانـه بـاز             
گشته، و ده ها نفـر هـرگـز بـاز نـمـي                 

آن ها به سادگي و در سکـوت  .  گردند
خبـري در مـرزهـا کشـتـه و زخـمـي                  
شوند، و هـيـچ رسـانـه اي نـامـي از                  

 طبـق آخـريـن آمـار،          .ايشان نمي برد  
 فقط در کـردسـتـان        ۹۳ تنها در سال    

 کولبر با تيراندازي نيروهاي ۳۷ ايران  
 نفر ديگـر زخـمـي        ۴۲ مرزي کشته و    

سنِ کولبران کشـتـه شـده از        .  شده اند 
 ســال اعــالم شــده و            ۶۰  الــي      ۱۳ 

زناني هم در ميان شان بوده      "  احتماال
اما فاجعه تنها به از دست رفتن       .  اند

جان کولبر ختم نمـي شـود، تـبـعـات             
اين مـرگ هـا و نـقـص عضـو هـا،                   
همسران و فـرزنـدان و اطـرافـيـان را                
تحت الشاع قرار داده و آنان را بـيـش         
از پيش تـحـت فشـار مـعـيـشـتـي و                  

از !  رواني گذاشته و روز از نـو، روزي      
 مدتي اسـت خـبـرِ اعـدام شـدن            ...نو

تمام مردان يک روستا در سيستـان و         
بـلـوچســتـان، بــه جــرم قـاچــاق مــواد             
مخدر، دست به دست مي شود؛ دور       
نيست زماني کـه خـبـري مشـابـه از              
کردستان بشنويم، تنها با اين تفـاوت     
که اين بار آن هـا هـنـگـام کـولـبـري                  

   .کشته شده اند
 

 شلير:  نوشته
 *** 
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 ١ از صفحه 

اسـتـفـاده     .اند  شهر سنندج نصب شده   
از ماهواره در ايران مـمـنـوع اسـت و          
نيروي انتظامي شهرهاي مختـلـف ،         
در مـــقـــاطـــع زمــانـــي مـــتـــعـــدد،           

هــاي مـخــتـلـفــي را بــراي             عـمـلــيـات   
آوري تجهيزات دريافت مـاهـواره      جمع

ارسال  .دهد  از منازل مردم انجام مي    
ها بـا هـدف         پارازيت بر روي ماهواره   

ها توسـط     جلوگيري از دريافت برنامه   
هاي اخير بخش  مردم نيز در تمام سال

ديگري از برنامه جمهـوري اسـالمـي         
درباره تـاثـيـرات جـانـبـي           .بوده است 

ها، تاکنون گزارشهاي زيـادي      پارازيت
تحقيـقـات   . در ايران منتشر شده است    

صورت گرفته نشان داده اسـت؛ قـرار          
گرفتن در معرض اشعه و پارازيت، تا 

برابر خطر تولـد نـوزاد مـعـلـول و            ٣٠ 
ــده ذهــنــي را افــزايــش               عــقــب مــان

نابـاروري و اثـر گـذاري بـر             .  دهد  مي
ــه               روي ســيــســتــم عصــبــي از جــمل

ترين اثرات زيان بار پارازيت  بـر           مهم
 .باشد روي شهروندان مي

 مورد اعدام، سيروان نـژواري      ٣٨ 
و بهروز آلخـانـي از جـملـه زنـدانـيـان                

هـاي     سياسي هسـتـنـد کـه در زنـدان            
احـکـام     .تبريز و اروميه اعدام شدند    

 زنــدانــي ســيــاســي ديــگــر         ٣ اعــدام   
زاده، صابر شيخ     هاي دياکو رسول    بنام

عبداهللا و حسين عثماني نيز در ايـن         
 ٢٣ اکـنـون       هم .سال صادر شده است   

زنداني سياسي محکوم به اعـدام در         
ــدان ــد              زن ــود دارن ــران وج ــاي اي  .ه

هاي هميـن    نوجوان به نام٢ همچنين   
اورامي و آسو سهرابي به اتهـام قـتـل           

طـبـق     .انـد    به اعـدام مـحـکـوم شـده          
 ٤ گزارشات انتشار يـافـتـه، حـداقـل             

زنداني که در سنين نـوجـوانـي و زيـر          
هيجـده سـال بـازداشـت و بـه اعـدام                 

انـد، در زنـدان سـنـنـدج              محکوم شده 
 .محبوس هستند

 زنــدانــي   ١٢ ،      ١٣٩٤ در ســال     
سياسي به دنبال بـرخـود نـامـنـاسـب            
مسئولـيـن زنـدان، وضـعـيـت وخـيـم               
جسماني و عدم رسـيـدگـي پـزشـکـي             

 .انـد    دسـت بـه اعـتـصـاب غـذا زده              
 زنداني سيـاسـي ديـگـر        ٥٧ همچنين  

نيز در وضعيـت وخـيـم جسـمـانـي و               
  .تحت فشار قرار دارند

نا امـنـي جـانـي هـزاران کـارگـر               
مشغولـنـد   "  کولبري" بيکار که به کار     

.  ادامــه داشــتــه اســت        ٩٤ در ســال     
بـخـشـي از امـرار مـعـاش کـارگـران                 
بيکار در شهر و روستاهاي کردستـان       

در .  از طريق کولبري تامين مـيـشـود       
 کولبر با شليک مستقيـم  ٥٢ اين سال  

نيرهاي امنيتي جـمـهـوري اسـالمـي          
ــد                  . جــان خــود را از دســت داده ان

کولبر بر اثر انفجار مين کشته شده       ٢ 
کولبر بـر اثـر سـقـوط از             پنج  اند، و     

قــاطــر، کــوه و غــرق شــدن در آب                 
 . جانياخته اند

نفر تـوسـط نـيـروهـاي            ٧٣ مرگ  
انتظامي بر اثر شليـک مسـتـقـيـم در             
خيابان و جاده ها، واژگوني ماشين و     
تعقيب هاي امنيتي نيروهاي نظامي     

 .  جان خود را از دست داده اند
بدليل عدم دسـتـرسـي مـردم بـه             
ـــ دارويـي و عـدم              امکانات پزشکي ـ
امکانات کافي تجهيزات پزشکي در     

مـاهـه تـا      ٦  کـودک     ٧ بيمارستانها        
سال جـان خـود را از دسـت داده              ١٥ 
 . اند

 نفر کشته ٣٦ بر اثر انفجار مين    
 ١٧ تـا    ١٠  کودک   ٥ و زخمي شده اند     

ساله زخمي و يکي از آنان جـان خـود           
  .را از دست داده است

 ١٣٥٥  مجموعا ١٣٩٤ در سال   
مورد نقض حقوق بشر در کـردسـتـان          

ايـن آمـار     .  ايران صورت گرفته اسـت    
 به ترتيب ٩٣  و ٩٢ ، ٩١ هاي    در سال 

 مـورد    ١٥٧٢  و     ١٥٥٠ ،   ١٠٢٦ با  
  .همراه بوده است

ــه اداره               ــازداشــت و احضــار ب ب
 ١٨٢  و     ٧٣٤ اطالعات به ترتيب با     

مورد بيشترين تعداد ايـن مـوارد را           
همچـنـيـن شـرکـت          .شود  شامل مي 

مردم در تجمعات اعتراضي به مرگ      
 ١٨٦ فـريـنـاز خسـروانـي بـا تـعـداد                 

مــورد، شــرکــت مــردم ســنــنــدج در            
حمايت از مردم کردستان تـرکـيـه در           

 مـورد و شـرکـت        ٢١ مقابل ارتش با    
هـاي سـراسـري         معلمـان در تـحـصـن        

 مورد بيشترين تـعـداد   ٣٢ معلمان با  
 .شود ها را شامل مي بازداشت

هــمــچــنــيــن در پــي اعــتــصــاب          
 تـن بـه اداره         ٦٨ سراسري مـعـلـمـان        

 .اند اطالعات احضار شده
اعتراضات دانشجويي به دنـبـال       

اي ايـران و اعـتـراض بـه             توافق هسته 
وضعيت نامناسب کشور هـمـچـنـيـن         

 دانشجو را بصـورت گـروهـي بـه            ١٠ 
 .اداره اطالعات کشانده است

الــمــلــل در      ســازمــان عــفــو بــيــن     
ترين گزارش خود در سال گذشـتـه        تازه

ــه اســت،      )  ۲۰۱۵ ( مــيــالدي     ــت گــف
ــه               ــي ب ــوري اســالم ــه ــم ــاد  " ج ــج اي

محدوديت شـديـد در زمـيـنـه آزادي             
  .اند ادامه داده" بيان يا تجمعات

 نــفــر نــيــز بــا        ٦٣ طــبــق  آمــار        
، تـوسـط     " امنيتي" اتهامات سياسي   

هاي انقالب حکومت اسالمـي      دادگاه
 روز   ٩  ماه و     ٩  سال و   ١١٤ ايران به   
 ٤٠  ضــربــه شــالق و           ٢٨٣ زنــدان،   

ميليون تومان جريمه نقدي مـحـکـوم        
 ٧  فعال فـرهـنـگـي کـه          ١١ . (اند  شده

ــو،      ــه    ١ دانشــج ــام ــار،         روزن ــگ  ١ ن
 فـعـال حـقـوق کـودک و             ٢ کارگردان،  

 معلم را شامل گشـتـه اسـت          ٢ زنان،  
فعال سياسي ٣   –زنداني سياسي ٤ –
 فـعـال اهـل      ٣   - فعال کارگري   ١٠   -

تمام اين افـراد    .)- کولبر٥  –سنت  
اقدام عليه امنيت   " به اتهاماتي نظير    

مـتـهـم    "  تبليغ عـلـيـه نـظـام         " و  "  ملي
همچنين پـلـيـس جـمـهـوري            .اند  شده

 فـعـالـيـت         اسالمي در گزارش ساالنه   
اش براي نخستين بار بصـورت         مرزي

 شهرونـد در     ١١٠ رسمي از بازداشت    
ضـد  " کردستان ايـران تـحـت عـنـوان             

  .خبر داده است" انقالب
جمهوري اسالمي روي دريايي از     
نارضايـتـي و تـنـفـر بـا بـکـارگـيـري                   
مــاشــيــن کشــتــار و ايــجــاد فضــاي           
امنيتي، حضور جنايتکارانـه و ضـد        

 .انقالبي اش را حفظ کرده است
سرنگـونـي و پـاکسـازي حضـور            
جمهوري اسـالمـي در گـرو بـمـيـدان               
آمدن مردم و گسـتـرش نـارضـايـتـي              
هاي توده اي در شهرهاي کردستان و        

ايـن نـظـام      .  در سـراسـر کشـور اسـت         
سراپا قتل و جنايت را بايد سـرنـگـون       

 !کرد
 ٩٥  فروردين ٣ 

 ..  حضور جنايتکارانه جمهوري اسالمي         

جـملـه      هرنوع شادي و جشـنـي از       
چهارشنبه سوري و نوروز را مـانـع        
شوند اما حريف مردم بـخـصـوص        
جوانان نشدند که نشدند، بالجبـار      

" نرمـش قـهـرمـانـانـه        " ناچار شدند   
امـا  .  نشان دهند و تسلـيـم شـدنـد         

امسال از ترفـنـدي ديـگـر بـه نـام                
تــوصــيــه شــرعــي و اســالمــي بــه          
ميدان آمدند کـه ايـن تـرفـنـد هـم              
توسط مردم به شـکـسـت کشـيـده           

 .شد
سران حـکـومـت اسـالمـي از           

ولي فـقـيـه حـکـومـت            خامنه اي   
گرفته تا امامان جماعت و ديـگـر        
ــز و درشــت ايــن              ــدهــاي ري آخــون
حکومت قرون وسطايـي کـفـش و          
کاله کردند و عمامه شان را سفـت      
تر بستند و گـلـو پـاره کـردنـد کـه                
چهار شنبه سوري و نـوروز اسـاس        
شرعي ندارد و مردم نبايـد جشـن          

در اين زمينـه    .  شادي برگزار کنند  
هم در گل گيرکـردنـد و تـودهـنـي             

 .محکمي از همان مردم خوردند
امسال هم به مانند سـالـهـاي         
گذشته در همه جاي ايران از تهران       
و ديگر شهر هاي ايران تا سنندج،       
ــاي              ــاه ــت ــز و روس ــق ــوان، س مــري
کردستان مردم و جوانان دخـتـر و          
پسر آتش روشن کردند تـرقـه هـوا           
کردن و آواز خواندند و رقصيـدن و        
چهار شنبه سوري و نـوروز را بـه             
ــوري چشــم حــکــومــت جشــن             ک
گرفتند و بار ديگر نه بزرگي را بـه       
فتواي شرعي و اسالمـي خـامـنـه          

 .اي و کل حکومت نشان دادند 
مردم ايران مخصوصا جوانان    

حکومت رد شدند و    امسال هم از 
در چـهـارشـنـبـه سـوري و نـوروز،               
جشن و شادي را جايـگـزيـن عـزا،           
روزه خواني و گريه وغم حکـومـت         

 .کردند
 زند باد مردم ايران  

 .نابود باد حکومت اسالمي
 ٢٠١٦  مارس ٢١ 

 .. تو دهني مردم ايران به         

 تــبــلــيــغ عــلــيــه      «  و     » عــمــومــي
مـجـرم شـنـاخـتـه            » آموزش ملـي  

 .شد
سه عضو ديگر انجمن صنفـي      
ــهــشــتــي            ــمــان، مــحــمــود ب مــعــل
لنگرودي، محمدرضا نيک نـژاد و        
مهدي بهلولي به اتهام شـرکـت در        

 ٥ فعاليت هاي صنفي هر يـک بـه           
 .سال زندان محکوم شدند

فهرست فعاالن سنديکائي کـه     
 محکـوم شـده     ٢٠١٦ از آغاز سال  

از .  اند، مرتبا طوالني تر مي شود 
عـلـي امـيـر قـلـي           :  جملـه آن هـا         

، آرش )  سال زندان٢١ محکوم به ( 
، مــحــمــود   )  ســال  ١٩ ( صــادقــي   
، گلرخ ابراهيمي ) سال٩ (صالحي 

 ٦ ( ، جعفر عـظـيـم زاده          )  سال٦ ( 
، ) يک سـال  ( ، بهمن موسوند    ) سال

ــران          ــام ــد ک ــوي ــان     ) ١ ( ن ــم ــث ، ع
 . ( سال١ (اسماعيلي 

اين خبرها حکايت از واقعيـت     
دشوار وضـعـيـت شـرايـط کـار در              

بـــه رغـــم ادعـــاي       .  ايــران دارنـــد    
، دولت روحـانـي نشـان        » اعتدال« 

داده که جمهوري اسالمي تعهدات     

خود در چارچوب توافق نامه هـاي      
بين المللي سازمان جـهـانـي کـار،          
که حق کارگران ايران را در ايـجـاد          
تشکالت مستقل به رسميـت مـي      

 .شناسد، مراعات نمي کند
مـا، سـنــديــکـاهــاي فــرانســه،        
امضاء کـنـنـدگـان ايـن اطـالعـيـه              
خواستار لغو مـحـکـومـيـت هـاي            
غيرعادالنه و مغاير با آزادي ها و       

و نـيـز آزادي          حقوق اساسي بـوده    
فــوري و بــي قــيــد و شــرط هــمــه              
فعاالن دربند که به خاطر فعالـيـت        
هاي سنديکائي و دفاع از حـقـوق          
به حق مزدبگيران زنداني شده اند،       

 .را خواستاريم
 ٢٠١٦  مارس ١٧ پاريس، 

CFDT : 
preau@cfdt.fr  
CGT : 
n.ferouse@cgt.fr  
FSU : 
michelle.olivier@snuipp
.fr  
Solidaires : 
contact@solidaires.org 
                                  
UNSA : 
emilie.trigo@unsa.org 

    
 برگرفته از سايت 

 اتحاديه آزاد کارگران ايران

 ...  پنچ سنديكاي فرانسه        
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حد و حصر به اکثريت مردم کردستان    
ايــن حــزب در ســال گــذشــتــه          .  اســت

قلدرمنشانه رئيس پارلمـان و چـهـار          
نماينده آنرا بدليـل اخـتـالفـاتشـان از            
کار برکنار کـرد و از ورود آنـهـا بـه                  
پارلمان جلوگيري کـرد، رئـيـس ايـن            
حزب مسعود بارزاني با وجود اتـمـام        
وقت رياستش بر اقليم کـردسـتـان از           
ماه آگوست سال گذشته تا هم اکنـون        

. حاضر به ترک کرسي رياست نيـسـت       
حزب دمکرات يکي از احزاب اصلي      
در تحميل فقر و فالکت، بي حقـوقـي         
و سرکوب به اکثريت مردم کردسـتـان        

 سـال حـاکـمـيـت          ۲۴ است و تجـربـه       
اينها نشان داده که نه اختالفات و نـه         
سازش اينها کوچکـتـريـن ربـطـي بـه              
مــنــافــع اکــثــريــت مــردم کــارکــن آن          

 .جامعه ندارد
   

 اظهارات استاندار کرکوک       
 در باره رفراندم براي    

 ! جدائي کوردستان   
هفته گذشته نـجـم الـديـن کـريـم              
استاندار شهر نفت خـيـز کـرکـوک در             
باره امکان برگزاري رفراندم از مـردم         
اقليم کردستان براي جدايي و تشکيل  

اگـر در    "  دولت مسـتـقـل مـي گـويـد           
کردستان رفراندوم انجام شود، آنـگـاه      
الزم است کـه شـهـر کـرکـوک را هـم                  
شامل شود، ولي بايد کرکوک جايگاه   

الزم بـه ذکـر       ".  ويژه اي داشتـه بـاشـد      
است که بخشي از احزاب حاکـم و از         
جمله مسعود بارزاني هر از گاهي از      
برگزاري رفراندوم براي تشکيل دولـت      
مستقل صحبت مي کنند و ايـن در          
حــالــيــســت کــه بــر ســر بســيــاري از            
مناطق و از جمله شـهـر کـرکـوک کـه              
مردم منتصب به مليتهاي مخـتـلـف        
کرد، ترک و عرب در آن زنـدگـي مـي            
کنند بحثهاي وجود دارد و يـا حـتـي           
ممکن است جنگهاي قومي خونيني     

بهرحال هر چه هست احزاب  .  رخ دهد 
حاکم و از جـملـه شـخـص مسـعـود                 
بارزاني که در پـيـام نـوروزي امسـال             
نيز بر جدايي تاکيد کـرد، رفـرانـدم و            
جدايي را حداقل تا هم اکـنـون تـنـهـا             
بعنوان برگ بـرنـده اي در رابـطـه بـا                 
مـذاکـره بـا دولـت مـرکـزي و حـتـي                   
کشورهاي همسايـه بـکـار گـرفـتـه و              
گهـگـاهـي هـم مـي خـواهـنـد بـراي                  
الپــوشــانــي آمــار و ارقــام دزدي و              

 سـال    ۲۴ چپاولهاي خـود و بـعـد از             

حاکميت باز هـم خـود را بـراي دوره              
ديگري بعنوان ناجي مردم کردسـتـان       
نشان دهند، وگرنه اينها با و يـا بـي             

 سـال اسـت حـاکـمـيــت            ۲۴ رفـرانـدم     
کامل اين مناطق را در دست دارند و 
اگر مي خواستند به نفع مـردم کـاري       
انجام دهند، البد تا هم اکنون انـجـام       
داده بودند، اما کارنامه احزاب حاکم      
چنان بـا سـرکـوب، دزدي و چـپـاول                
عجين است که بسياري از مردم مـي       
گويند، حاکميت صدام بسيار بهتر از     

  . اينها بود
 

 افشاي ميلياردها دالر دزدي    
 ! از فروش پول نفت  

 مــارس عــلــي مــحــمــد        ۲۰ روز   
صالح يکي از اعضاي پارلمان اقلـيـم       
کردستان با انتشار بيانيه اي لـيـسـت         
پولهاي گم شده وزارت دارئـي اقـلـيـم           
کردستان را منتشر کرد و اعالم کـرد        

ميليـاردهـا دالر از پـول فـروش              که  
نــفــت و در آمــد حــکــومــت اقــلــيــم             

در قسمـتـي از      .  کردستان ناپديد شده  
ليست طوالني پولهاي ناپديد شـده و        

مـبـلـغ چـهـار        "  يا ناروشن آمده اسـت     
 هزار دوالر از فـروش  ۹۵۳ ميليارد و  

 ۸۴۵ نفت خام، مبلغ سه ميليارد و         
 هـزار دوالر از پـول           ۸۹۳ ميليون و    

شيريني قراردادهاي نفتي در اقـلـيـم          
 ".کردستان

دزدي و چپاول احـزاب حـاکـم بـر           
اقليم کردستان چنان اين جامعه را به       
قهقرا برده که هم اکنون بـا وجـود در            
آمدهاي بسيار هنگفت از فروش پول      
نفت، اما نـه تـنـهـا اکـثـريـت مـردم                  
کردستان در فقر و فالکت زندگي مي      
کنند، بلکه ايـن حـکـومـت مـاهـهـا               
اســت حــقــوق کــارمــنــدان دولــت را            
پرداخت نکرده و در ماههاي گذشـتـه        
ما بارها شاهد اعتراضات گسـتـرده         
مردم عليه حاکمين دزد و چـپـاولـگـر          

 .بوديم
 

دهها نفر در جشن نوروزي شهر      
 ! سليمانيه زخمي شدند  

 مارس در حالي ۲۰ روز يکشنبه 
که دهـهـا هـزار نـفـر از مـردم شـهـر                    
سليمانيه براي برگزاري مراسم نـوروز       
" به پارک شهر بازي اين شهر به اسـم           

رفته بـودنـد تـعـدادي از         " چاوفي الند 
جوانان و در هنگام پخش مسـتـقـيـم           
مراسم بـه يـکـي از ايسـتـگـاه هـاي                  

پخش مستقيم تلويزيون کـانـال ان ار         
ــد و مــاشــيــن و                   ــه کــردن ــي حــمل ت
دستگاههاي پخش مستقيم را آتـش       

بر اساس اخبار منتشر شده در      .  زدند
اين درگيريها دهها نفر زخمي شـدنـد         
و بيش از يک مليون دالر خسارت بـه        
برگزار کنـنـدگـان مـراسـم نـوروزي و              

. کانال تلويزيوني ان ار تي وارد شـده         
در اين رابـطـه گـفـتـه مـي شـود کـه                    
تعدادي دستگري شده اند، امـا جـدا          
از اظهارات مقامات رسمي و برگزار      
کنندگان، تا هم اکنـون هـيـچ اخـبـار             
مستقـلـي در مـود چـگـونـگـي ايـن                 
اتفاقات و حمله به برگزار کنندگـان و      
خبرنگاران ان ار تـي مـنـتـشـر نشـده              

 .است
   

دزدي و چپاول مقامات احزاب    
 ! حاکم حد و مرزي را نمي شناسد   

بر اساس اخبار منتشر شده و بـه     
گــفــتــه يــکــي از شــهــرونــدان شــهــر             
سليمانيه به اسم محمد يونس صـالـح    

ــه         مــارس يــکــي از          ۱۹ روز شــنــب
مقامات اتحاديه ميهني با سازمـان       
دادن چند نفر به اين شـهـرونـد حـملـه              
مي کنند و بطرز بسيار وحشيانـه اي      

ِ کـنـنـد               ايـن  .  وي را کتـک کـاري مـي
شهروند که با سـر و صـورتـي کـبـود               
شده با يکي از کانالهاي تـلـويـزيـونـي        
مصاحبه مي کرد مي گـويـد، قـبـال            
شــرکــتــي داشــتــه و يــکــي از اقــوام             
ــکــي از                  ــه ي ــي ک ــکــون رمضــان دي
فرماندهان اتحاديه ميهني مي باشد     

 هـزار دالر را        ۵۰ مبلغ يک مليون و     
باال کشيد و بعد از مـاهـهـا تـالـشـم               
باالخره دادگاه به نفع مـن راي داد و            

 هـزار دالر را بـه مـن            ۶۰۰ قرار بود  
برگردانند، اما اينها با قلدري و اتکـا   
به اين مسئول اتحاديـه مـيـهـنـي نـه              
تنها پولم را پس نمي دهـنـد، بـلـکـه              
همچنان که از سر و صورتم پيـداسـت       

.  مارس به من حملـه کـردنـد        ۱۹ روز  
ــکــومــت                     الزم بــه ذکــر کــه در ح
مليشيائي احـزاب حـاکـم بـر اقـلـيـم               
کردستان، جدا از دزديهاي رسـمـي و         
غير رسمي، مقامـات احـزب حـاکـم           
بارها علني و در روز روشن و يـا بـا              
تکيه بر پـارتـي بـازيـهـاي درون ايـن               
سيستم عشيـره اي نـه تـنـهـا امـوال                
شهروندان عادي را به نفع خود ضبط        
و مصادره مي کنند، بلکه دسـت بـه           

 .ترور و ارعاب و ربودن نيز مي زنند
 

  *** 

  ١ از صفحه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ... اخبار هفتگي از رويدادهاي           


