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  ميليون دالر   ٤٢٠ 

 !روانه اقليم مي شود 
هوشيار زيـبـاري وزيـر دارائـي           

 ۴۲۰ عراق اعالم کـرد کـه بـزودي             
ميليون دالر بـه اقـلـيـم کـردسـتـان                

وي همچنين گفت کـه      .  خواهند داد 
تاخير در فردستان بودجه اقليم بـه       "  

بحران مالي ربـط دارد، نـه بـحـران             
الزم بــه ذکــر اســت کــه          "  ســيــاســي

حکومت مرکزي عراق و حـكـومـت        
اقليم بيش از يکسال است که بر سر      
چند و چون بودجه و همچنين فروش   

نفت اقليم اختالف دارند و با وجـود         
بارها مذاکره و توافق اما هنوز هـم         

آمار اقدامات حضور    
 جنايتکارانه جمهوري اسالمي      

  کردستان  در١٣٩٣ در سال 
بــازداشــت از ســوي نــيــروهــاي          

امنيتي و احضار به اداره اطـالعـات        
 . مورد٣٣٣  و ٤١٥ به ترتيب با 

 نفر از سوي دستگاه قضايي ٧٩  
رژيم به زندان و ديگر موارد محـکـوم         

 .شدەاند
 نفر را کشتە و يا      ٦٣ انفجار مين   

 نفر نيز بـر اثـر شـلـيـک            ١٤٣ زخمي    
مسـتـقــيـم نــيـروهـاي نـظـامــي رژيــم              

 ٢٣٨  .اسالمي کشتە و زخمي شدەاند 
 ١٦١  زنداني سياسي و     ٧٧ ( زنداني  
، بدليل عـدم رسـيـدگـي بـه          ) عقيدتي
ها و رفتارها و بـرخـوردهـاي            خواست

غيرانساني مسئولين زندان، اقدام بـه      
  .اعتصاب غذا کردەاند

 
 

 اقدام سمبوليک   
 در دفاع از پرندگان  

از "  زردويـي " شکارچيان روستاي    
 قـطـعـه      ٢٠ توابع پاوه طي مراسمي،      

 بــهلــه عــقــاب را آزاد و            ٢ کــبــک و     
 يــکــي از     .هــا را آتــش زدنــد            قــفــس

ساکنين اين روستا، هدف از برگزاري      
اين مراسم را آشـتـي بـا طـبـيـعـت و                 

 ايـن    .حفاظت از پرندگان عنوان کـرد      
مراسم با استقبال گرم ساکنين روستا    
مواجه شده و ساکنـيـن روسـتـا نـيـز،              
تمامي پـرنـدگـانـي را کـه در قـفـس                  

کردند، به دامن طبيعت    نگهداري مي 
 .رها کردند

 
 ممانعت از برگزاري    

 جشن و شادي  
در عصر آخرين روز سـال، شـمـار        
چشمگيري از مردم شهـر نـوسـود در           

از يـکـمـاه قـبـل در             :  ايسکـرا  
سايتها و اخـبـار مـبـاحـثـي بـر سـر                   
مضمون پيام نوروزي اوجـالن مـطـرح       

باالخـره پـيـام نـوروزي يـا            . شده است 
نامه اوجالن در رابـطـه بـا تـوافـقـات               
خود با دولت ترکيه و مـوضـوع خـلـع            

. رسما مـنـتـشـر شـد         .  ک.ک.سالح پ 
شـمـا تـا کـنـون در مـورد تـحــوالت                  
منطقه و اوضاع کـردسـتـان مـطـالـب          

درايـن  .  متعددي نوشته و گـفـتـه ايـد          
گفتگـو مـيـخـواهـم در مـورد نـامـه                 

حکمت اين پيـام   .  اخيراوجالن بپرسيم 
و اين سياست اخير اوجالن چيسـت و       
تحوالت منطقه چه تاثيري در اتـخـاذ       

 اين سياست داشته است؟
  

حـکـمـت ايـن       :  محمد آسنگران 
ــه                 ــن اســت ک ــاســت اوجــالن اي ســي
استراتژي جديد خود را به اسـتـراتـژي          
جنبش اعـتـراضـي مـردم کـردسـتـان             

امـا در    .  ترکيه و سوريه تبـديـل کـنـد       
ک را در     . ک. قدم اول بايـد رهـبـري پ        

به .  اين راستا با خود هماهنگ نمايد     
هــر حــال ايــن تــغــيــيــر ســيــاســت و              
استراتژي اوجـالن ابـتـدا هـر دلـيـلـي               

 ک و اوجالن . ک. پ
 پا در راهي بي بازگشت گذاشته اند

 مصاحبه ايسکرا با محمد آسنگران       

   

اقدامات سمبوليک در قالـب و        
اشکال بسيار متنوعي در شـهـر و           

. روستاهاي کـردسـتـان جـاري شـده          
دوره جديـدي از تـحـرک مـردم  در                
دفاع از جنبش زنان، محيط زيست      
ــرگــزاري فســتــيــوال کــودکــان،            و ب

برگزاري مراسم هاي اول مه و دفـاع        
از فعاليـن کـارگـري، تـجـمـع و راه                
پيمايي هاي تـوده اي مـعـلـمـيـن و               
حمايت هـاي صـمـيـمـانـه مـردم از               
اعتراضات و خواستهاي معـلـمـيـن         

 تاکيدي بر اهميت اقدامات ابتکاري 
 ! در شهر و روستاهاي کردستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٢  صفحه  نسان نودينيان 

فرخنده شهرونـد افـغـانسـتـانـي          
 بـا  ٢٠١٥  مارس ١٩ روز پنجشنبه  

فتواي يکي از فصيل هاي اسالمـي     
از ســـوي مشـــتـــي آدم کـــش و                  
جنايتکار دوره  ديـده در مـکـتـب               
اسالم و قرآن، بعد از لـه کـردن بـدن            

 . بي جانش او را به آتش کشيدند

ــنــه حــکــومــت           ــري مــامــوران ن
حافظ امنيت "افغانستان که بعنوان 

سرهم بندي شـده انـد بـا بـي           "  مردم
تفاوتي تمام نظاره گر جنايتي بودند    
که از سـوي اوبـاشـان و لـمـپـنـهـاي                 
زميني خدا و قرآن به اجرا گـذاشـتـه          

  ! آتشي بر روي خاکستر"  فرخنده" 

 

 

 

 

 

 

 عبدل گلپريان 

 

 ٢  صفحه 

 ٤  صفحه 

 ٦  صفحه 

 ٦  صفحه 

قتل فرخنده توسط دسـتـجـات        
جنايتکار اسالمي در افـغـانسـتـان،        
خشم و نفرت عميقي در افغانستـان       
و خارج از افغانستان بـرانـگـيـخـتـه            

زنان در حـرکـتـي بـيـسـابـقـه               .  است
تــابــوت فــرخــنــده را کــه بــه جــرم               
سوزاندن قـرآن وحشـيـانـه بـه قـتـل                
رسيد حمل کردند، امام جمعه کابل      
را از مراسم بيرون کردند و بدنبال آن 

 اطالعيه حزب کمونيست کارگري درمورد 
 قتل فرخنده و تحوالت در جامعه افغانستان 

 

 ٥  صفحه 
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 ١ از صفحه  ١ از صفحه 

داشــتــه، امــروز بــر مــتــن تــحــوالت          
منطقه دارد خود را طرح مـيـکـنـد و            
اين تحوالت است کـه اوجـالن را بـه             
اين قناعت رسانده است بايد سياست 
و استراتژي ديگري بر خالف آنچه کـه     

ايـن  .  قبال گـفـتـه بـود، تـدويـن کـنـد               
تحوالت چشم انداز و افق اوجـالن را          

 ٢٠١٢ از سـال      .  متحول کرده اسـت    
فاکتورهاي تحوالت سوريه، عـراق و       
کل خاورميانه در جهـتـي سـوق داده           
شده است که اوجالن آيـنـده اي بـراي            

ک به شکل مبارزه .ک.ادامه حيات پ
مسلحانه و استفاده از شکاف دولتها 

 .همانند سابق را غير ممکن ميداند
  

ناگفته نماند که ايـن ارزيـابـي و            
تغيـيـر اسـتـراتـژي اوجـالن بـر پـايـه                  
واقعياتي شکل گرفته است که ريشـه       

اولـيـن   .  در بحران خـاور مـيـانـه دارد          
فاکتوري که از نظر اوجالن و رهـبـري      

ک چشـم انـداز ادامـه مـبـارزه              . ک. پ
مسلحانه به شکل تـا کـنـونـي بـراي              

ک را تاريک و تا حـدودي غـيـر        . ک. پ
ممکن کرده است بي آينده بودن رژيم       
اسد و عدم ثـبـات و بـحـرانـي بـودن                 

. اوضاع حاکمان عراق و ايـران اسـت         
ک همانـنـد ديـگـر احـزاب          . ک. زيرا پ 

ناسيوناليست کرد تنها با استفـاده و        
اتکا به شکاف ميان دولتهاي منطقه 
ميتوانست به مبارزه مسلحانه ادامه 

 .دهد
اکنون در مـتـن تـحـوالت خـاور             
ميانه کـه خـود بـخـشـي از رقـابـت                   
قدرتهاي جهاني را منعکس ميکند،    
آينده اي براي رژيم اسد قـابـل تصـور         

رژيم حاکم بر بغداد نيز چـنـد         .  نيست
رژيم جـمـهـوري    . تکه و بي آينده است 

اسالمي از يک طرف تالش مـيـکـنـد          
با آمـريـکـا و قـدرتـهـاي غـربـي بـه                    
توافقـاتـي بـرسـد و از طـرف ديـگـر                  
منافع پايه اي تري بـا دولـت تـرکـيـه              

بنابر اين جمهوري اسالمـي در    . دارد
ک را در     . ک. موقعيتي نيست کـه پ      
سـوريـه هـم      .  مقابل ترکيه کمک کـنـد   

اوضاعش نابسامان تر و تاريک تر از         
ک بتواند بر شکـاف  . ک. آن است که پ 

. آنها و دولـت تـرکـيـه اتـکـا نـمـايـد                  
کردستان عراق تنها امکاني بود کـه        

ک بتواند در کشاکش با ترکـيـه       . ک. پ
از آن استفاده کند که به دليـل رابـطـه        
نـزديــک بــارزانـي و تــرکـيــه ايــن هــم              
منتفي است و سالها است که اين دو        

نه متحد .)  ک.ک.بارزاني و پ(حزب  
نـزديـکـي    .  که رقيب همديگر هستنـد    

ک بـا اتـحـاديـه مـيـهـنـي بـرد                 . ک. پ
محدود و غير قابل اطميناني دارد و       

ک نميتواند اسـتـراتـژي قـبـلـي            . ک. پ
خود را بـا اتـکـا بـه حـزبـي در حـال                    
بحران و تحت تاثير سياست منـطـقـه         

 .اي جمهوري اسالمي ادامه بدهد
ک . ک. در چــنــد ســال اخــيــر پ            

تالش کرد با تشکيـل کـنـگـره مـلـي             
کرد با محوريت خـودش و بـارزانـي            
نقطه اتکايي براي نيروي مسـلـح اش        

امـا از هـمـان        . در قنديل درست کند 
. ک. ک. اول معلوم بود که سياسـت پ       

و بــارزانــي دو هــدف و دو جــهــت                 
متفاوت و در تقابل با هم را تعـقـيـب      
ميکنند و به همين دليل به بن بسـت        

 .رسيد
اوجالن با مشاهده و تحليل ايـن        
فاکـتـورهـا مـتـوجـه شـده اسـت کـه                  
امکان و افقي براي ادامه اين شـکـل          

. مــبــارزه مســلــحــانــه وجــود نــدارد         
نميتواند همانند سالهاي گـذشـتـه از          
شکاف دولتهـاي مـنـطـقـه اسـتـفـاده              

اين امکانات آنقدر مـتـحـول و         .  کند
تحت تاثير بحران مـنـطـقـه و جـهـان              
هستند، ثباتـي بـراي هـيـچـکـدام از              
دولتهاي هم مرز با ترکيه قابل تصور   

ک آن نـيـرويـي        . ک. ماهيتا پ.  نيست
هم نيسـت کـه بـتـوانـد بـا اتـکـا بـه                     
جنبشهاي شهـري سـيـاسـت خـود را             

بنـابـر ايـن بـه هـر دري              .  ادامه بدهد 
ميزند تا بتواند به توافقـي بـا دولـت            

ايـن انـتــخـابـي بـيــن          .  تـرکـيــه بـرســد     
امــکــانــات مــوجــود نــيــســت بــلــکــه        
اجباري در انتخاب يک سياست است      
و آن هم سـيـاسـت سـازش بـا دولـت                 

 .ترکيه است
بــويــژه اســتــراتــژي آمــريــکــا و            

دولتهاي غربي کـه در ايـن مـنـطـقـه               
بيشترين نقش را بازي مـيـکـنـنـد در         
جهت تقويت تحوالت و امکاناتي بـه     

بلکه بـر عـکـس      .  ک نيست. ک. نفع پ 
در جهت تقويت محدوديـتـهـا عـلـيـه           

زيــرا آمــريــکــا و          .  ک اســت    . ک. پ
کشــورهــاي اروپــايــي و مــتــحــديــن          
منطقـه اي آنـهـا، از مـيـان احـزاب                  
ناسيونالـيـسـت کـرد بـارزانـي را در               
مقابل هر جريان ديـگـري بـه عـنـوان             

. طرف حساب خود ترجيح مـيـدهـنـد      
حتي اتحاديه ميهنـي در کـردسـتـان           
عراق هم با امکانات مـنـطـقـه اي و             
جهاني موجودش نتوانست در مقابل 

 .بارزاني رقيب جديي باشد
بنابراين در دل تحوالت و بـحـران      
منطقه خاورميانه آينده روشني بـراي      

کردسـتـان سـوريـه هـم قـابـل تصـور                 
برخالف کـوتـه بـيـنـانـي کـه              .  نيست

. د. ي. عاشق کشته و مـرده حـزب پ         
در کردستـان سـوريـه شـده انـد، ايـن                
حزب تابع بدون چون و چراي سياسـت      

ــا .  ک اســـت   . ک. اوجـــالن و پ        ــهـ آنـ
ک هسـتـنـد نـه         . ک. زيرمـجـمـوعـه پ      

آنهـا  .  موجودي جدا و مستقل از آنها  
جرياني مثل پژاک در کردستان ايـران       

ک در چند .ک.اگر سياست پ. هستند
سال اخير از زندان امرالي در نتـيـجـه          
توافق و مصالـحـه تـاکـنـونـي مـيـت               
ترکيه و اوجالن ديـکـتـه شـده اسـت،             

در کردستان سوريه   .  د. ي. سياست پ 
   .هم در قنديل ديکته ميشود

فاکتورهاي فوق هـمـگـي دال بـر           
ک و اوجالن پـا در    . ک. اين است که پ  

. راهــي بــي بــازگشــت گــذاشــتــه انــد         
اتکاي آنها قبال به شکاف دولـتـهـاي          
منطقه و رقابت آنها با دولت تـرکـيـه           

امروز استفاده از اين شـکـافـهـا       .  بود
غير قابل اطمينان و اتـکـا بـه آنـهـا                

محدود و رو به اتـمـام     .  ک. ک. براي پ 
اين تحوالت پايه يـک چـرخـش      .  است

ــراي              ــک بـ ــژيـ ــراتـ ــتـ ــي اسـ ــاسـ ــيـ سـ
ــن       .  شــده اســت     ک. ک. پ ــعــد از اي ب

چرخش اتکـاي آنـهـا نـه بـه شـهـر و                    
جنبشهاي اعتراضي جامعـه تـرکـيـه         

 .بلکه به سازش با دولت ترکيه است
  

چه شده که اوجالن و پ      :  ايسکرا
ک ک اين چنين در تکـاپـوي صـلـح و              

. آشتـي بـا دولـت تـرکـيـه هسـتـنـد؟                 
ماهيت دولت ترکيه تغيـيـر کـرده يـا           

 ک؟.ک.پ
  

ابتدا الزم است :  محمد آسنگران 
ک و اوجـالن از        . ک. تاکيد کنم که پ    

سالهاي قبل بويژه بعد از دستـگـيـري        
. اوجالن چنين تالشي را آغاز کـردنـد       

امــا هــر بــار بــا مــوانــعــي مــواجــه              
اين بـار ادامـه تـالـشـي را            .  ميشدند

مشاهده ميکنيم که اوجالن از سـال         
 آنـرا در پـيـام نـوروزي خــود               ٢٠١٣ 

 مراسمي ٢٠١٣ در سال . استارت زد
ــچــه امســال در               ــه آن ــوروزي شــبــي ن
دياربـکـر اتـفـاق افـتـاد، بـا شـرکـت                  
اردوغان و مسعود بـارزانـي و چـنـد             
هنرمند شناخته شده مانند ابـراهـيـم        

در .  برگزار شد...  تاتلس و شوان پرور   
 ٢٠١٣ پيام اولـيـه اوجـالن در سـال              

يـک  ٢٠١٥ همانند پيام امسالش در      
سيـاسـت و اسـتـراتـژي مـتـفـاوت و                 
خالف سياست و اسـتـراتـژي قـبـلـي              

اين تحولي مـهـم   .  ک اعالم شد  . ک. پ
ک و بـه تـبـع در کـردسـتـان             . ک. در پ 

 ٢٠١٣ مـن هـمـان سـال           .  ترکيه بود 
گفتم که ايـن بـيـان و اعـالم صـريـح                 
شکست افق تا کنوني ناسيونالـيـسـم        

 .ک است.ک.کرد نوع پ
طبيعي بود که هم اردوغان و هم       

ک آن اتفاق را يک پيروزي بـراي        . ک. پ

اما حقايق تاريخـي  . خود اعالم کنند 
. را نمـيـتـوان بـا ادعـا روتـوش کـرد                

ک يک دوره اسـتـراتـژي        . ک. باالخره پ 
خود را استقالل کردسـتـان تـرکـيـه و             
بعدا تشکيل دولت کرد در هر چـهـار         

  ...  ک و اوجالن   . ک. پ

چهره شهر و روستاهاي کردستان را 
 . متفاوت تر از گذشته کرده است

در شرايطي که يک نـظـام ضـد           
اتحاد و ضد شادي و ضـد تشـکـل          
حاکم است، مردم آگاهانه و يـا بـر           
ــ انسـانـي      اساس ضرورتهاي روحي 
با اقدامات ابتکاري در راه بـعـقـب         
راندن فضايـي هسـتـنـد کـه نـظـام               
جمهوري اسالمي به مردم در ايران      

اقــدامــات .  تــحــمــيــل کــرده اســت      
ابتکـاري و جـمـع شـدن مـردم در                
فضايي شاد و مـتـحـد در عـرصـه             
هاي مختلف اجـتـمـاعـي جـنـبـش            
براي سـرنـگـونـي و بـراي مـنـزوي                
کردن مامورين و نـهـادهـاي نـظـام           
ضــد انســان جــمــهــوري اســالمــي         

مردم در شهر و روستاها بـا        .  است
اين اقـدامـات نـهـاد و ارگـانـهـاي               
حاکميت توده اي و بـراي دخـالـت            
مســتــقــيــم در ســرنــوشــت و اداره           
جامعه در فرداي تحوالت سياسـي      

درک .  را آزمايش و تجربه ميکننـد     
اهميت فعاليتهاي ابتکاري مهم و      
بايد توسط فعـالـيـن عـرصـه هـاي            
مختلف اجتماعي با روشن بيني و    
نقشه عمل بازتر و همه جانبه تـري        

برابعاد کوچـک و    . بکار گرفته شود 
بزرگ انجمن و کلوپ و نـهـادهـاي         

فعـالـيـت، ايـده و         .  محلي بيفزايند 
اقدامات عـمـلـي را در مـيـديـاي               
اجتماعي تحت پوشش خبري قـرار      

ــد  ــن ــت   .  ده ــي ــال ــع ــاي زيســت       ف   ه
" نوروز سـبـز  "محيطي تحت عنوان  

ــاي                  ــتـ ــد روسـ ــش از صـ ــيـ در بـ
هاي مـريـوان و سـروآبـاد            شهرستان

خود نمونه اي موفـق از اقـدامـات           
 . ابتکاري است

روز چهارشنبه بيست و هـفـتـم        
اسـفـنـدمـاه، دوسـتـداران مـحـيـط              
زيست و با شرکت و حمايت مـردم          
در حرکتي نـمـاديـن بـا هـمـکـاري               

مريوان، اقدام بـه  "  سبز چيا " انجمن  
بـا  "  نـوروز سـبـز     " برگزاري مـراسـم       

عيدانه ما، طبـيـعـتـي پـاک        " شعار  
در سطح روستاهاي مـريـوان     "  است

 اين مراسم، براي    .و سروآباد کردند  

دومين سال پياپي است که بـرگـزار        
شود و در آن فـعـاالن مـحـيـط               مي

زيست و شهروندان، محيط زيست      
را از هرگونه زبـالـه بـه جـا مـانـده                 

  .کنند پاکسازي مي
انجمن سبـز چـيـا دربـاره ايـن             
فعاليت زيسـت مـحـيـطـي اعـالم             

هاي زيسـت   با توجه به بحران : " کرد
محيطي در سـطـح جـهـان و نـيـز                 
بحران عميق در سطـح مـنـطـقـه و             
اعتقاد انجمن سبز چيا به حفاظـت     
از محيط زيست، انجمن بر آن شـد       
بـا بـرگـزاري ايـن مـراسـم، ضـمــن                
تشويق نمودن مردم روستانشين به     
حفـظ مـحـيـط زيسـت و پـاکـيـزه                 
نگهـداشـتـن مـحـيـط روسـتـا، بـه                
استقبال مراسم ملي جشـن نـوروز         

 روسـتـاهـاي بـيـلـو، پـيلـه،              ."بروند
خاو، حسن آوـلـه، بـالـک، نـژمـار،              
سرنژمـار، کـلـکـه جـان، اسـکـول،              

دي، دروران، لـنـج          شـه    سيانـاو، ره   
آباد، ني، ساوجي و نجي از تـوابـع          
مريوان، روستاهاي هستند کـه در       

 .آن اين مراسم بـرگـزار شـده اسـت            
همچنين در روستاي دل از تـوابـع           
ــا               ــاد، انــجــمــن ســبــز دل ب ســروآب
همکاري انجمن سبز چيا همـزمـان       
با صد روستاي مريوان و سـروآبـاد         
اقدام به پاکسازي مـحـيـط زيسـت          

نـوروز  "  مـراسـم       .اين روستا کردند  
با استقبال گرم کودکان، زنان     "  سبز

و مردان در اين روستاها روبرو شده 
زيسـت     مسئله حفظ محيط     .است

هاي مرتـبـط بـا         و برگزاري فعاليت  
اين مسئله در کردسـتـان ايـران بـه            
فرهنگي عمومي تبديل گرديـده و       
طي چند مـدت اخـيـر بـه صـورت              
خودجوش اقداماتي نـظـيـر دسـت          
کشيدن از شکار، شکستن قـفـس،        
آزاد کـردن پـرنـدگـان و پـاکســازي              

هاي عمومي در ايـن راسـتـا           مکان
از سوي مردم کردستان انجام شـده        

 .است
   ١٣٩٤  فروردين ٤ 

 ٢٠١٥ مارس ٢٤ 

 ... تاکيدي بر اهميت     

 ٣  صفحه 



 

772شماره &1!�ا                                            ا                                                 3 صفحه   

 ٢ از صفحه 

براي .  بخش کردستان اعالم کرده بود    
رسيدن به ايـن اسـتـراتـژي کـنـگـره و                
مصوبه و سياست و جنـگ سـازمـان         

احزاب نـوع خـودشـان را         .  داده بودند 
در کردستان سوريه و عـراق و ايـران             

ک در   . ک. کادرهاي پ.  تشکيل دادند 
بقيه مناطق کرد نشين در کشورهاي      
نامبرده رفتند و دست بکار اجراي آن       

 .استراتژي شدند
ــاســت و                  ــرحلــه از ســي ــن م اي

ک فقط در کردسـتـان      . ک. استراتژي پ 
سوريه آنهم به داليل تـاريـخـي ويـژه،            

ک . ک. نتـيـجـه قـابـل تـوجـه بـراي پ                
سالهاي زيـادي  .  ک. ک.زيرا پ. داشت

از کــمــکــهــاي حــافــظ اســد و بــعــدا            
بشاراسد برخوردار بود و از شـکـاف          
دولتهاي ترکيه و سوريه استفاده کـرد       
و نيروي زيادي از کـردسـتـان سـوريـه            

تا جايي که بـخـش قـابـل          .  جذب کرد 
توجهي از نيروي مسلح و کـادرهـاي          

ــاال و حــتــي رهــبــري پ             ک از   . ک. ب
اين .  کردستان سوريه بودند و هستند    

مرحله با فشار دولت ترکيه بـه بشـار          
اسـد و اخــراج اوجـالن از دمشــق و               
دســتــگــيــري اوجــالن بــا هــمــکــاري          

 .دولتهاي ديگر پايان يافت
از اين مقطع به بعد سـيـاسـت و           

ک و حــتــي اســم         . ک. اســتــراتــژي پ   
. ک دستخوش تـغـيـيـراتـي شـد        . ک. پ

ک . ک. ک و اسـم پ      . ک. کنگره هاي پ  
سيـاسـت و اسـتـراتـژي          .  تغيير کردند 

. ک هم قدم به قدم متحـول شـد       . ک. پ
اوجالن و "  رسمي"تا جايي که مذاکره  

نتيجه داد و اولين پيـام  "  ميت ترکيه " 
نوروزي اوجالن به عنوان پيام صلح و       

 و در مـراسـم         ٢٠١٣ آشتي در سال     
 .نوروزي دياربکر رسما اعالم شد
. ک. ک. اکنون بحث و سياسـت پ    

بر اساس تئوري اوجالن که اسمش را        
نـام نـهـاده      "  کنفدراليسم دمکراتيـک  " 

است در جهت آشتي و هـمـراهـي بـا              
سيستم حاکم دنبال ميشود و تـنـهـا           

آنــهــا تــاکــيــد بــر     "  راديــکــال" ادعــاي   
اين . دمکراسي اين نوع سيستم است 

يک استـراتـژي ديـگـر و سـيـاسـت و                 
تاکتيک ديـگـري بـرخـالف سـيـاسـت             

ــي پ      ــلـ ــبـ ــت.  ک. ک. قـ ــالن .  اسـ اوجـ
پيشـنـهـاد و يـا ديـکـتـه کـردن ايـن                    
سياست را امـروز بـه مـرحلـه خـلـع                 

ک . ک. پ.  ک رسانده است. ک.سالح پ 
هم آنرا رسما پذيرفتـه و اعـالم کـرده           
اسـت کــنـگــره اي مـيــگــيـرد و ايــن               

حـتـي   .  سياست را تصويب مـيـکـنـد        
نگفته اند اين پيشنهاد اوجالن را بـه          

بـبـيـنـنـد راي        .  راي کنگره ميگذارند  
بـلـکـه    .  الزم را کسب ميکـنـد يـا نـه           

گفته اند اين سياسـت را در کـنـگـره              
 .تصويب ميکنند

براي خـوانـنـدگـان شـمـا شـايـد                
جالب باشد بگويم که دولت ترکيه تـا         
کنون حاضر نشده اسـت بـا رهـبـران              

. ک بر سر ميز مذاکره بنشيـنـد       . ک. پ
ــزب                     ــک ح ــا را ي ــه ــوز آن ــن ــرا ه زي

امــا اوجــالن    .  تــروريســتــي مــيــدانــد    
زنداني است و اين توافقـات نـتـيـجـه            

ميت ترکيه با اوجالن در      "  مذاکرات" 
زندان امرالي است که بـه جـامـعـه و            

هـر بـار کـه        .  ک اعالم ميـشـود  .ک. پ
چنين توافقاتي بين اوجـالن و مـيـت           
ترکيه به نتيجه رسيده است، هيـئـتـي     
ــه                 ــزديــک ب از طــرف احــزاب کــرد ن

ک به زندان امرالي سفر کـرده و    . ک. پ
. پـيــام اوجــالن را عـلــنــي کــرده انــد             

ک نيز در قنديل بـا يـک     . ک. رهبري پ 
سياست اعالم شده مواجه شـده و بـه        

اگـر صـداي     .  آن تمکـيـن کـرده اسـت         
ک وجـود    . ک. مخالفي هم در ميان پ    

داشته باشد با مراسمهاي بزرگي کـه         
در دياربکر از جانب دولت اردوغان و   

ک که موافق آشتـي    . ک. آن بخش از پ   
با دولت ترکـيـه اسـت سـازمـان داده              
ميشود ، تالش ميشود مـخـالـفـيـن           

 .احتمالي را وادار به تمکين کنند
ناگفته نمانـد تـا کـنـون صـداي              

مخالفتي با سياست اوجالن در جهت 
ک . ک. سازش با ترکيه را از درون پ          

بـنــابــر ايـن ســيــاســت       .  نشـنــيــده ايـم    
مشتـرک و مـورد تـوافـق اوجـالن و                
ميت ترکيه هر چند به کندي امـا تـا         

ک . ک. کنون بـه سـيـاسـت رسـمـي پ             
ايـن  .  تبديل شده و پيش رفـتـه اسـت          

نوع سياست تا جايي پيش رفته است  
ک در جـريـان اعـتـراضـات            . ک. که پ 

عليه اردوغان سـکـوت     "  ميدان گزي" 
معنا داري کرد و خود را نه موافق و         
مشوق آن اعتـراضـات، بـلـکـه غـيـر              
مســتــقــيــم در کــنــار اردوغــان قــرار          

   .گرفت
  

شما به شرايط و اوضـاع   :  ايسکرا
و احوال منطقه که متاثر از روندهـاي   

قـطـعـا    .  جهاني تر است اشاره کـرديـد    
بـدون تــوضــيــح اوضــاع و تــحــوالت          
عظيم تر نمي توان جايگاه هر بـخـش          
از اظهارت اوجالن براي دسـت يـابـي          

. به آشتي با دولت ترکيه را نشان داد        
نـه  : " در اين نامه اوجالن مـي گـويـد          

تاريخ ما و نـه هـم عصـرانـمـان، نـه                  

وجدانمان و نه سياستمان بـه سـاکـت           
مــانــدن در مــقــابــل ايــن وضــعــيــت           
رضــايــت نــخــواهــنــد داد و خــود را            

در مقابل ايـن     .  نخواهند کشيد  کنار
ــاورهــاي                ــاس ب ــر اس ــت، ب وضــعــي

سياسي  مذهبيمان و مسئوليت هاي   
و اخالقيمان يک اقـدام فـوري طـلـب              

ــرد     ــن از        ".  مــي ک ــت ــف ــاي  " گ ــاوره ب
چـه چـيـزي      "  مذهبيمان و اقدام فـوري    

 .در بر دارد؟
نقل قـول فـوق     :  محمد آسنگران  

دو نکته را ميخواهد بـيـان کـنـد اول          
اينکه به مخاطبـان خـود مـيـگـويـد             
تحوالت را ببينيد و اين سياست تازه  
و بـر خـالف اسـتـراتـژي تـا کـنـونـي                   

ک نتيجه اجـتـنـاب نـاپـذيـر آن             . ک. پ
دوم اينکه اشـاره سـر       .  تحوالت است 

به ايـن    "  باورهاي مذهبيمان"بسته به  
هدف تاکيد شده است که به اردوغـان     

ک خـود را مسـلـمـان و            . ک. بگويد پ 
. اسالم را ديني آزاديبـخـش مـيـدانـد          

اينرا در نامـه قـبـلـي خـود صـريـحـا                 
اوجالن تغيير سيـاسـت و     .  نوشته بود 

ک را مـيـخـواهـد بـا           . ک. استراتژي پ 
ک هـمـزمـان     . ک. تغيير ايدئولوژيک پ  

کند و براي هموار کردن راهي تاکـيـد         
شــده اســت کــه بــتــوانــنــد در دولــت            

 .مذهبي اردوغان جايي داشته باشند
  

اوجـالن از دمـکـراسـي         :  ايسکرا
خواهي صحبت مي کند و در عـيـن           
حال بـقـول خـودش مـواضـعـي ضـد                
امپرياليستي را در پـيـام خـود آورده           

معنا و مـفـهـوم ايـن سـخـنـان            . است
 .چيست؟

  
اوجـالن هـم     :  محمد آسنگـران  

مانند سياستمداران و دولـت مـداران        
منطقه اگر چه قلبا ميخواهد آمريکا      

ک . ک. ،  پ    " دولتهاي امپرياليست" و  
را دوست و همپيمان خود بدانند، اما 
از اين دولتها و استفاده از ايـن راه و            
سياست نا اميد شده اسـت و تـالش            
کــرده اســت بــا زبــان و ادبــيــات و                 
فرهنگ مقامات دولتهاي مسـلـمـان       
منطقه مانند حاکمان ايران و ترکيه و  

ايـن يـک     .  عراق و سوريه حـرف بـزنـد        
سياست بومي است کـه نـتـيـجـه نـا               
اميدي و جـدا کـردن سـفـره خـود از                 
سياست آمريکا و يـا بـقـول اوجـالن              

اما ايـن فـقـط      . است" امپرياليستها" 
اگر هـمـيـن فـردا         .  ظاهر قضايا است 

ــکــا پ     ــري ــوان        .  ک. ک. آم ــن ــه ع را ب
همپيمان منطقه اي خود قـبـول کـنـد           

ک بدون درنگ دوبـاره تـغـيـيـر            . ک. پ
 .سياست ميدهد

  
گويا قرار است پ ک ک      :  ايسکرا 

کنگره اي برگزار کند و در اين کنگره         
بر سر توافق پ ک ک با کنار گذاشتـن   
اسلحه و مبارزه مسلـحـانـه تصـمـيـم            

ــي اســت        .  گــيــري شــود     ــن درحــال اي
شخص اوجالن در اين پيام عمـال         که

بسياري از تصميـمـات را عـمـال بـه              
از آنـجـا کـه        .  تنهايـي گـرفـتـه اسـت         

تصــمــيــمــات پشــت پــرده در زنــدان           
امرالي گرفته ميشود ، پس خاصيت      

 .برگزاري کنگره براي چيست ؟
   

هـمـچـنـانـکـه       :  محمد آسنگران 
تاکيد کرده اسـت  . ک.ک.سخنگوي پ 

سياست اعالم شده اوجالن مبنـي بـر       
ک قـرار اسـت در         . ک. خلـع سـالح پ      

اين کنگـره نـه      .  کنگره تصويب بشود  
بــراي تصــويــب کــردن و يــا نــکــردن            

ک بـلـکـه      . ک. سياست خلـع سـالح پ       
قرار است برود تصويب کند و بـه آن            

ايــن کــنــگــره و     .  مشـروعــيــت بــدهــد   
. مصوبه آن يـک اقـدام فـرمـال اسـت             

تصميـمـهـا و سـيـاسـتـهـا در زنـدان                  
کـنـگـره    .  امرالي قـطـعـي شـده اسـت          

مورد بحث دو هدف دارد يکي بـراي         
ساکت کردن مـخـالـفـيـن احـتـمـالـي               
ميخواهند راي گيري کنند و بگويند      

ک اسـت و دوم        . ک. اين سـيـاسـت پ       
ک در   . ک. بــراي نشــان دادن اراده پ         

جهت سازش بـا دولـت تـرکـيـه، يـک               
. همايش بزرگ حـزبـي را الزم دارنـد           

کنگره اي کـه از قـبـل مصـوبـه اش                 
معلوم و قطعي است نه راي اعضا آن     
تعيين کننده است و نه اين سـيـاسـت          
قابل دستکاري و تغيير اسـت بـلـکـه           
اساسـا ايـن کـنـگـره بـراي تصـويـب                 
فرمال سياست ديکته شده اوجـالن و        

اسم اينـرا  .  ميت ترکيه گرفته ميشود   
نميتوان کنگره گذاشت بلکه تجمعـي      
است که از قبل تصميم و وظيفـه اش      

وظـيـفـه اش فـقـط          .  تعيين شده است 
مهر تاييد زدن به سياستي اسـت کـه          

ک . ک. برخالف سياست تا کنـونـي پ       
 .تدوين شده است

  
واکـنـش ديـگـر احـزاب          :  ايسکرا

ناسيوناليست کرد در ديگر بخشهاي     
کردستان، حکومت اقـلـيـم و ديـگـر             
جريانات ناسيوناليست کرد نسبت به   

آيـا شــاخــه      پـيــام اوجــالن چــيــســت؟     
نظامي پ ک ک و احزاب وابسـتـه بـه            
آن که نمايندگاني در پارلمان تـرکـيـه          

دارند نظر و موضع مساعد و تـوافـق         
 .شده اي با اوجالن در اين پيام دارند؟

 
احزاب نزديـک   :  محمد آسنگران  
ک در ترکيه و همه جريـانـات   . ک. به پ 

ناسيوناليست کرد با ديد مثبتـي بـه         
حـتـي   .  اين سياست نـگـاه کـرده انـد           

بارزاني و اردوغـان هـم آنـرا مـثـبـت               
خارج از اين چهـارچـوب،   .  دانسته اند 

اخيرا احزاب چپي هم پيـدا شـده انـد            
ــان                    ــم ــاســت را در ه ــي ــن س ــه اي ک
چهـارچـوب جـهـانـبـيـنـي جـريـانـات                
ناسيوناليست کرد ارزيابي و تحـلـيـل       

فاتح شيخ در يک مصاحبـه      .  کرده اند 
پيامشـان  .  اينرا به روشني گفته است    

به کنگره حـزب اتـحـاد دمـکـراتـيـک              
کردستان سوريه، اوج توهـم و وجـود           
گرايش ناسيوناليستي در اين جـريـان       

   .را بيش از هميشه عيان کرده است
   

بعنوان نتيجه گـيـري از        :  ايسکرا
روند اوضاع و جايگاه اوجالن و پ ک        
ک در اين توافقات ارزيـابـي شـمـا از             
آينده به نتيجه رسيدن چنين صـلـحـي       

 .چيست؟
  

هـمـچـنـانـکـه       :  محمد آسنگران 
بــاالتــر گــفــتــم ايــن راه غــيــر قــابــل             

ک . ک. بازگشـتـي بـراي اوجـالن و پ            
آنها نهايتا و در بهترين حـالـت   .  است

ک را کنار ميگذارند و در     . ک. اسم پ 
. سيستم حاکم ترکيه ادغام ميشـونـد      

احتماال به پست و مقامي هم دسـت         
اگـر ايـن پـروسـه در           .  پيدا ميکـنـنـد    

همين چهـار چـوب کـنـونـي عـمـلـي                 
ک به سهمي از قدرت در    . ک. بشود پ 

. کردستان ترکـيـه رضـايـت مـيـدهـد            
ممکن است اوجالن هم در اين پروسه   
آزاد بشود و به عنوان مرجـع تـقـلـيـد             

" کــرد" جــريــانــاتــي کــه او را رهــبــر             
ميدانند در گوشه اي از ترکيه اسکان      

اما مردم تـرکـيـه و مـردم           .  پيدا کند 
تحت ستم کردستان ترکـيـه هـمـانـنـد            
مردم کردستان عراق بـه مـخـالـفـيـن             

. سياست حـکـام تـبـديـل مـيـشـونـد               
جنبش چپ و آزاديخواهـي امـکـانـي         
برايشان فراهم ميشود که بتواننـد از        
ريختن توهم مردم نسبت به جريانات    
ناسيوناليست کرد اسـتـفـاده کـرده و            
ميدان فعالت خـود در جـنـبـشـهـاي              
اجتماعي و شهري را گسترش دهـنـد        
و در نقد افق و جنبش ناسيوناليستي     

 .*عروج کنند

 ...  ک و اوجالن   . ک. پ
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مـيـدان مـولـوي ايـن شـهـر درصــدد                
برگزاري مراسم عـيـد نـوروز و بـرپـا               
کــردن آتــش بــودنــد کــه بــا دخــالــت             
ماموران انتظامي و کالنتري نوسـود      

 هـنـگـام      .اين مراسم برگزار نـگـرديـد      
تجمع شهروندان در مـيـدان مـولـوي            
جهت برگزاري مـراسـم عـيـد نـوروز،            
مــامــوران امــنــيــتــي و انــتــظــامــي           
کالنتري نوسود اقدام به متفرق کـردن    
مــردم کــرده کــه در نــتــيــجــه مــيــان             
شهـرونـدان و جـوانـان ايـن شـهـر بـا                   

 .ماموران انتظامي درگيري روي داد
 

 آزادي از زندان
 پــور، فــعــال        ريــبــوار کــامــرانــي   

دانشجويي و مدني که به مـدت سـه           
ماه در اداره اطالعات شهر سـنـنـدج          
بازداشت بود، روز سـه شـنـبـه دهـم               

 مـيـلـيـون       ٢٠٠ مارس با قرار وثيقه      
   ريبوار کـامـرانـي     .توماني آزاده است  

پور فعال دانشـجـويـي و دانشـجـوي             
دانشگاه پيام نور سـنـنـدج اسـت کـه             
فعاليتهايي از جملـه دبـيـري شـوراي           
دبيران دانشـگـاه پـيـام نـور، دبـيـري                

، عضويـت در     " انجمن هاوري هەورام  " 
، " نشـريـه ژيـنـگـه       " هيات تـحـريـريـه         

و هـمـچـنـيـن عضـويـت در              "  دبيري  
انجمن سبز چياي مريوان، عضـويـت        

بل و عضويت     در کمپين نجات کاني     
در کمپين حمايت از کـوبـانـي را در              

 .کارنامه خود دارد
 

   کارگران 
اتحاديه آزاد کارگران     

 بهاران خجسته باد    :ايران 
ســالــي جــديــد در حــال آغــاز و             

دل انــگــيــز بــهــاري در راه             روزهــاي
نمـي     بايد شاد بود، نميتوان و    .  است

شود به نوروز، براي لحظه اي هـم کـه          
هر چند که امـيـد و       .  شده لبخند نزند  

شادي و بـهـروزي را از مـا گـرفـتـه                   
امابراي روزهاي . باشند، که گرفته اند 

که شده سرمستانه شـاد      کوتاهي هم   
خواهيم بود و با اميـد بـه زنـدگـي و               
تغيير ، سال جديد را آغـاز خـواهـيـم          
کرد و سر افرازانه به نبردي پر شـکـوه          
براي بهروزي و سعادت و رهـائـي از            

سـبـد     .ستم، آغوش خـواهـيـم گشـود        
سبد شکوفه بهاري تـقـديـم کـارگـران            
دربند و تمامي زندانيان آزاديخـواه و        

سال نو برکارگران وعـمـوم         . حق طلب 
. مردم شـريـف ايـران خـجـسـتـه بـاد                

 اتحاديه آزاد کارگران ايران
 

بيانيه اتحاديه آزاد کارگران    
  ٧١٢ ايران پيرامون تصويب مزد     

  : هزار توماني  
پيش بسوي اعتراضات متحدانه    
و ســراســري بــراي رهــائــي از ســتــم             

همانطور که پـيـش بـيـنـي        !  معيشتي
مي شد نـمـايـنـده هـاي دسـت سـاز                 
کارگري همراه با دولت تدبير و امـيـد         
سرمايه داران ، پس از چندين هـفـتـه          
تبليغات پر سر و صـدا و الف زنـي               
هاي عوامفريبانه در تامين معيشت     
کارگران که تحت فشـار اعـتـراضـات          
کــارگــري صــورت گــرفــت، نــهــايــتــا         
تصميم خود مبني بر تحميل فـقـر و           
فــالکــت روز افــزون بــر مــيــلــيــونــهــا          

. خانـواده کـارگـري را اعـالم کـردنـد              
اکنون ديگر همه چيز روشـن اسـت و           
سناريوي دولت تدبير و اميد سرمايه      
داران و تشکلهـا و نـهـادهـاي دسـت              
ساز کارگـري بـراي تـحـمـيـل مـزدي               
خفت بار بر طـبـقـه کـارگـر ايـران بـه                 

ايـن سـنـاريـوي       .  پايان رسـيـده اسـت       
ننگين در مقابل چشمان ما کارگـران    
با اعالم سـبـد هـزيـنـه بـيـش از سـه                   
ميليون تـومـانـي تـوسـط نـهـادهـاي              
دست ساز کارگري از حدود سـه مـاه           
پيش کليد خورد و سپس با تبليغـات      

ايســتــادگــي     پــر ســر و صــدا حــول           
نماينده هاي به اصطالح کـارگـري در       

براي افزايش حـداقـل     شورايعالي کار   
 درصد ادامه پـيـدا     ٣٤ مزد به ميزان  

نهايتا در چند روز گذشـتـه بـا        کرد و   
کف زدن براي خود فروختگاني به نام       
نماينده هاي کارگري در شورايـعـالـي        
کار و ستايش از شجاعت آنان بدليـل     
مقاومت جهت افزايش حـداقـل مـزد         

 درصـد بـه اوج خـود            ٢٥ به مـيـزان      
رسيد و نهايتا با امضاي آنان بر پـاي         
حداقل مزدي خـفـت بـار، بـا صـوت              
شادماني و تبريـک مشـمـئـز کـنـنـده              
وزير کار به کارگران در حالي به پايان   
رسيد که حکم زندان به جعفر عـظـيـم       
زاده و جميل محمدي از هـمـاهـنـگ           
کنندگان طومـار چـهـل هـزار نـفـري              
افزايش مزد و نماينـده هـاي سـازش            

. ناپذير کارگران، بـه آنـان ابـالغ شـد             
تصويب افزايش حداقل مزد به ميزان  

 درصد، آنهم در آخـريـن روزهـاي        ١٧ 
سال که عمال امکان هيچ اعتـراضـي        
از سوي کـارگـران وجـود نـدارد، اگـر              
براي تصويب کنندگـان چـنـيـن مـزد             
خفت باري به معناي پاياني مسـرت        
بخش و قابل تبريک و استثنائي بود،       
براي ما کارگران نميتواند مـعـنـايـي          

چيزي جز تحميل فـقـر و گـرسـنـگـي               
مطلق و تشديد مبارزه اي سراسري و       
متحدانه براي داغ کردن زمين بر زيـر     
پاي چپاولگران دسترنج مـان داشـتـه          

دولت تدبير و امـيـد سـرمـايـه           .  باشد
داران، با ناديده گرفتن مبـارزات مـا         
کارگران در طول سه سال گذشته براي     
پايان دادن به ستم معيـشـتـي کـه بـا              
طـومــار چــهــل هـزار نــفــري آغــاز و              
امســال بــا تــجــمــعــات مــعــلــمــان و           
کارگران در مقابل مجـلـس و وزارت         
کار و اعتراضات کـارگـران صـنـايـع            
خــودرو ســازي و بــرخــي ديــگــر از               
کارخانه ها وارد مرحله تعرضي تـري       
شد، بيش از پيش اين واقعيت محرز       
را در مقابل ما کارگران قرار داد کـه          
هيچ چيزي جز اعتراضات زيـر و رو           
کننده ميليوني و سراسري نميـتـوانـد         
چاره ي ما کارگران براي بـرخـورداري         

اينان مـا  .  از يک زندگي انساني باشد  
کارگران را با حقيـرتـريـن مـوجـودات          
نيز اشتباه گرفته اند، به همين دلـيـل      
نيز چشـم در چشـم مـا، خـود سـبـد                  
هزينه زندگي را باالي سـه مـيـلـيـون             

مـيـلـيـونـهـا        تومان و سطح معيشت     
خانواده کارگري را زير سه برابـر خـط       

در  اعالم مـيـکـنـنـد و آنـوقـت                فقر  
تصويب حداقل مزد  کمال بي شرمي  

 هزار توماني را که کفاف خـرج    ٧١٢ 
توي جيبي فرزندانشان را نـيـز نـمـي             

تـبـريـک    .  دهد به ما تبريک ميگوينـد    
چنين مزد خفت باري از سـوي وزيـر            

وقـيـحـانـه بـه         کار يـک دهـن کـجـي            
ميليونها خانواده کارگري است که به      

با سيل خروشان اعتراضات ما  يقين 
کارگران و مـعـلـمـان در سـال آيـنـده                 

پـيـش بسـوي      .  پاسخ خـواهـد گـرفـت       
اعتراضات سراسري و متحدانه بـراي      
رهائي از ستم معيشتي همبستـه تـر       
باد مبارزات کارگران و معلمان ايران     

اتـحــاديـه آزاد     .   بـراي افــزايـش مـزد       
 اسـفـنــد مــاه       ٢٥   –کـارگـران ايـران        

 ١٣٩٣ 
رو در رويــي  و کشــمــکــش             (( 

تعيين حداقل دسـتـمـزدهـا يـکـي از              
عرصه هاي مهم دولت و کارفرمـاهـا        
با کارگـران و مـزدبـگـيـران جـامـعـه                

کارگر کمـونـيـسـت از زوايـاي           .  است
مختلف تالش کرده اخبار، تحليـل و        
نــظــر و ديــدگــاه هــاي کــارگــران را               

سند يا بخشنامه زيـر     .  منعکس کند 
بخشـنـامـه حـداقـل مـزد           « تحت نام   

 » مشموالن قـانـون کـار       ١٣٩٤ سال  
به منظـور   .  حاوي تصميم دولت است   

دســتــرســي بــيــشــتــر و شــنــاخــت از           
تصميمات دولت يازدهم با مـاهـيـت         

ضد کارگري و در عين حـال مـعـنـي           
تحميل رياضت کشي اقـتـصـادي در         
چارچوب آنچه دولت و کارفرماها بـه        
آن نام بحشنامه گذاشته اند ما مـواد    

 ))  اين بحشنامه را منتشر ميکنيم
 

بخشنامه حداقل مزد سال   
 .  مشموالن قانون کار    ١٣٩٤ 

حداقل مزد روزانه ۹۴ از اول سال   
با نرخ يکسان بـراي کـلـيـه کـارگـران               

اعـم از قـرارداد       ( مشمول قانون کار     
دويست و سي و هفت     ) دائم يا موقت  

هزار و چهار صد و هفتاد و پنج ريـال       
شوراي عالي کـار  «   .گردد  تعيين مي 

 با ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ در جلسه مورخ  
دولـت،  ( حضور نمايندگان سه گـروه        

پس از بـحـث   )  کارفرمايان و کارگران  
و بررسي راجع به تعيين حداقل مـزد         

 بنـد بـه     ۶  مواردي را در ۱۳۹۴ سال  
ايــن  .  شــرح زيــر تصــويــب نــمــود              

 قـانـون     ۴۱ مصوبات در اجراي ماده     
کار، براساس ضرورت انطباق هر چـه       

هـاي     بيشتر ميزان درآمـد و هـزيـنـه           
کارگران، و هـمـچـنـيـن بـا تـوجـه بـه                  

هـاي تـولـيـدي،          مقتـضـيـات بـنـگـاه        
کارفرمـايـان، و شـرايـط اقـتـصـادي              

از  -١    .انـد   جامعه به تصويب رسيده   
حداقل مزد روزانه بـا    ۱۳۹۴ اول سال  

نـرخ يـکـســان بـراي کـلــيـه کـارگــران                
اعـم از قـرارداد       ( مشمول قانون کار     

 ۲۳۷۴۷۵ مـبـلـغ       (دائم يـا مـوقـت       
دويست و سي و هفـت هـزار و        ( ريال  

چــهــار صــد و هــفــتــاد و پــنــج                       
همچنـيـن از       .گردد تعيين مي (ريال

 ساير سـطـوح مـزدي      ۱۳۹۴ اول سال  
 درصد مـزد ثـابـت يـا         ۱۷ نيز روزانه   
 قـانـون   ۳۶ موضوع ماده (مزد مبنا  

به نسبت آخريـن مـزد در سـال            )  کار
بـا  :  تبـصـره     .يابد  افزايش مي۱۳۹۳ 

اعمال افزايش ايـن بـنـد مـزد شـغـل               
هـاي طـبـقـه          کارگران مشـمـول طـرح      

ــل مصــوب وزارت              ــدي مشــاغ ــن ب
تعاون، کار و رفاه اجـتـمـاعـي و نـيـز            
مزد ثابت سـايـر کـارگـران نـبـايـد از               

دويسـت و    (  ريـال      ۲۳۷۴۷۵ مبلـغ    
سي و هفت هزار و چهار صد و هفتاد 

  .کـمـتـر شـود      )  ۱ ( بند   )  و پنج ريال  
 ۱۳۹۴ به کارگراني که در سـال         -٢ 

داراي يکسال سابقه کـار شـده، و يـا             
يــکــســال از دريــافــت آخــريــن پــايــه            
سنواتي آنـان گـذشـتـه بـاشـد روزانـه               

 ريال نـيـز بـه عـنـوان            ۱۰۰۰۰ مبلغ  
  .پرداخت خواهد شـد   )  سنوات( پايه  

پرداخت مبلغ مـربـوط بـه        :  ۱ تبصره  
پــايــه ســنــواتــي کــارگــران مشــمــول          

هــاي طــبــقــه بــنــدي مشــاغــل            طــرح

مصوب وزارت تـعـاون، کـار و رفـاه              
اجتماعي با در نظر گرفتن رقـم فـوق        
الذکـر بـراي گـروه يـک بـا تـوجـه بـه                     
دستورالعمل و جدول اعالمي توسـط      
اداره کل روابط کار و جبران خـدمـت          

بــه :  ۲ تــبـصــره       .گــيـرد    صـورت مــي   
کــارگــران فصــلــي بــه نســبــت مــدت          

، مـيـزان     ۱۳۹۴ کارکردشان در سال     
مقرر در اين بند يـا تـبـصـره يـک آن                 

  .حسب مورد تعلـق خـواهـد گـرفـت           
بـراسـاس مصـوبـه مـورخ          :  ۳ تبصره   
 شوراي عالـي کـار     ۲۴ .  ۱۲ . ۱۳۹۳ 

و در راستاي تقويت مهارت محـوري     
مندي تـمـامـي کـارگـران و در               و بهره 

نتيجه رضايتمندي کارگران باسابقـه،     
 همـه کـارگـران      ۱۳۹۴ از ابتداي سال   

داراي قرارداد دائم و موقت مشـمـول        
قانون کار که داراي يک سـال سـابـقـه            
کار شده و يـا يـک سـال از دريـافـت                  

 هـمـان         آنان در)  سنوات( آخرين پايه   
کارگاه گذشته باشد، اعـم از ايـنـکـه            
حق سنوات يا مزاياي پايان کار خود       
را تسويه حساب کرده باشند يا خيـر،   
مشمول دريافت پايه سنوات خواهند     

بــراســاس مصــوبــه مــورخ        :٣    .بــود
 شوراي عالي کـار و      ۲۱ . ۷ . ۱۳۸۷ 

در جــهــت افــزايــش رضــايــتــمــنــدي          
کارگران و کارفرمايان و بـه مـنـظـور            
تثبيت و تسري به تمامـي کـارگـران،          
اعم از دائم و مـوقـت مـقـرر شـد از                 

 کمک هزينه اقـالم  ۱۳۹۴ ابتداي سال  
مصرفي خانوار بـه عـنـوان مـزايـاي             

 ۳ اي موضوع تبصره    رفاهي و انگيزه  
 قانون کار بابت هـر کـارگـر          ۳۶ ماده  

مـاهـانـه    )  اعم از متاهل يا مـجـرد       ( 
 ريــال از ســوي        ۱۱۰۰۰۰۰ مــبــلــغ   

 .کارفرمايان به آنـان پـرداخـت گـردد           
ضوابط مربوط به چگونگي نحوه      :۴ 

و )  ۱ ( اعمال افزايش مقرر در بـنـد           
در کارگاههـايـي   )  ۲ ( تبصره يک بند    

که داراي طرح طبقه بنـدي مشـاغـل           
باشند و نـيـز در مـورد کـارگـران                مي

کارمـزدي و هـمـچـنـيـن چـگـونـگـي                 
ارتــقــاء طــبــقــه شــغــلــي بــه مــوجــب          

هاي اداره کل روابط کار       دستورالعمل
  :٥    .و جبران خـدمـت خـواهـد بـود            

مقررات ايـن مصـوبـه شـامـل حـال               
دانش آموزان و دانشجويـانـي کـه در         
ايام تعطـيـالت تـابسـتـانـي در سـال               

هـا      به طور موقت در کـارگـاه    ۱۳۹۴ 
  :٦    .يابند نخـواهـد شـد        اشتغال مي 

واحــدهــاي مشــمــول قــانــون کــار بــه          
منظور ايجاد رابطه هـر چـه بـيـشـتـر             
مزد و مزايا با بهره وري و تـولـيـد و              
ايجاد انگيزه بيشتر در بين کارکـنـان        

 ٥  صفحه 
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خود، عالوه بـر اجـراي ايـن مصـوبـه              
تــوانــنــد نســبــت بــه افــزايــش و             مــي

بــرقــراري مــزد و مــزايــا در قــالــب              
هــاي کــارگــاهــي و         مــوافــقــت نــامــه   

هاي دسـتـه جـمـعـي و پـس از                  پيمان
 تاييد وزارت 

 
 غم نان اگر بگذارد   

 )  ٩٤ به مناسبت نوروز  (
از .   رنــگــهــا در رنــگــهــا دويــده      " 

كـه سـراپـرده      .  رنگين كمان بهاري تو 
دراين باغ خـزان رسـيـده بـرافـراشـتـه               

 است؛
غم نان اگـر      نقشها مي توانم زد،   

بهار مي آيد، گل افشـان و      .  " بگذارد
نــغــمــه خــوان و طــبــيــعــت بــه رســم              
هميشگي لباسي نو بر تن مي کند و        
آواز طراوت و سرزندگي سرمي دهـد        
و کودکان، کودکانِ  کارگران امـا در          
حسرت لباسي نو و دلي شاد آخـريـن          
روزهاي سال را به انتظار مي نشينند 
و نظاره گر والديـن خـود مـي شـونـد               

شـرمـنـده ي خـانـواده هـايشـان              "    که
و نتوانند شب عيد دل آنان را   "  باشند

آخـريـن روزهـاي سـال بـه            . شاد کنند 
جاي آنکه روزهاي شـاد و پـرامـيـدي           
براي کارگـران و خـانـواده هـاي آنـان               
جهت آماده شـدن بـراي سـال جـديـد               
باشد، به روزهايي انباشته از نگرانـي      
و بيـم و هـراس از اخـراج و بـيـکـار                    
سازي و شنيدن حرف هـايـي تـبـديـل            

غصـه دارشـان مـي        " شده اسـت کـه         
. و غم بـه دل آنـان مـي انـدازد              " کند

کارگراني که نمي دانـنـد چـگـونـه بـا              
به اين وضـعـيـت ادامـه         " دست خالي   

و بـه پـيـشـواز عـيـد بـرونـد؟                 "  دهند
جــمــالت و عــبــارات زيــر کــه طــي              
روزهاي اخير از زبان يکي از کارگران   

معدن پودنه بيان شده اسـت در واقـع          
وصــف حــال بســيــاري از کــارگــران            
سرزمين ما است کـه دسـتـمـزدهـاي            
ناچيز و تا چهار مرتبه زير خط فقر و    

تعويق در پرداخت مطالبات حقوقي     " 
شــان، ادامــه زنــدگــي را بــراي آنــان             
سخت و غيرقابل تحمل کرده و آن ها       
را بـه راسـتـي شـرمـنـده ي خـانـواده                  

ــت              ــوده اســـ ــمـــ ــان نـــ ــايشـــ   : هـــ
دانيم که چـگـونـه بـايـد بـه ايـن                  نمي" 

ديـروز  .  پولي ادامه دهيـم   وضعيت بي 
فــرزنــدم را ديــدم کــه بــه دوســتــش               

ــه امســال                مــي ــت ــف ــدرم گ ــت، پ ــف گ
از .  توانيم براي عيد خريد کـنـيـم          نمي

. ها غصـه دار شـدم         شنيدن اين حرف  
و (اين وضعيت کارگران چشمه پودنه  

اسـت کـه در ايـن          )  همه ي کارگراني  
يک ساله مرتبا با تاخير در دريـافـت        

آيـا  .  انـد    حق و حقوقشان مواجه بـوده     
حق کارگراني که با مشقت و سختـي        

کنند اين است که حق و        زياد کار مي  
. حقوقشان را به موقع دريافت نکنند     

سوال ما از مسولين معدن اين اسـت       
حق کارگراني کـه بـه نسـبـت مـعـدن               
همجوار تولـيـد بـه مـراتـب بـاالتـري               

اند اين است که شـب عـيـد بـه               داشته
ــي      ــر بـ ــاطـ ــده            خـ ــنـ ــرمـ ــي شـ ــولـ پـ

پـول    شان باشند و آنقدر بي      خانوادهاي
باشنـد کـه نـتـوانـنـد شـب عـيـد دل                    

ــاي   ــوادهــ ــانــ ــاد                خــ ــان را شــ شــ
کـارگـران از ايـن وضـعـيـت             "    کنند؟

تـعـويـق در پـرداخـت          .  انـد   خسته شده 
مطالبات حقوقـي ادامـه زنـدگـي را            

. بـراي کــارگـران ســخــت کــرده اســت          
اقساط عقب افتاده و دغدغه تاميـن       
معيشت در اين منطقـه آنـقـدر زيـاد            

توان مدت طوالنـي ايـن      است که نمي  
هـا     به همه ايـن   .  شرايط را تحمل کرد   

اضافه کنيد مخـارج سـنـگـيـن شـب             
عــيــد را کــه کــارگــران را شــرمــنــده             

چــه ."  هــايشــان کــرده اســت        خــانــواده
کساني بايد شرمنده باشد؟ آن ها کـه        
از بام تا شام در سرما و گـرمـا و در          
شــرايــط ســخــت و طــاقــت فــرســا و            
غيرايمن محيط هاي کـار، مشـغـول         
کار و تالشند و ثـروت و رفـاه بـراي                
جامعه توليد مي کنند؟ يا آنان که از   
قبل کار و رنج کارگـران و اسـتـثـمـار            
هرچه بي رحمانه تـر آنـان، سـرمـايـه              
انباشت مي کنند و سودهاي نجومي 
 و افسانـه اي بـه جـيـب مـي زنـنـد؟                  
به راستي اين حق کـارگـرانـي کـه در             
کارخانه ها و کارگاه ها، کشت زارها       
و معادن، مدارس و بيمارستان هـا و      
مراکز خدماتي و حمل و نقـل کـار و            
توليد مي کنند نيست که به هـنـگـام          
تحويل سال نو، تا اين حد دغدغه ي         
تأمين معاش داشتـه بـاشـنـد و ايـن             
گونه شرمنده ي خـانـواده و فـرزنـدان            

اين حق کارگراني که بـه       .  خود باشند 
قـيـمـت از دســت دادن سـالمـتـي و                 
زندگي شان ذخاير طبيـعـي را از دل            
کوه بيرون مي کشند و آن راتبديل بـه         
هرآنچه که مورد نـيـازهـمـگـان اسـت           
مي کنند نيست که اين گونه زنـدگـي        

حق آنها که از کار اخـراج شـده     .  کنند
و در جاده و خيابان به مسافـر کشـي           
مشغولند ويا بساط دستفروشي خود  
را بر سر هر کوي و برزن پهن کـرده و            
هر لحظه نگران آنـنـد کـه بـا يـورش                
ماموران شهرداري همان اندک خـرت       
و پرتشان و تنها اندوخته زندگي شان        

چند روز پيش يونس .  نيزبه يغما برود 
عساکره ،دکه داري که بسـاط مـيـوه           
فروشيش توسط مامورين شـهـرداري      

ــرچــيــده      ــل        خــرمشــهــر ب ــاب شــد مــق
ساختمان شهرداري اين شهر اقدام بـه        
خــودســوزي کــرد وبــه دلــيــل شــدت           

هم اکنون در )   درصد٧٠ ( سوختگي  
بيمارستاني در اهـواز بسـتـري مـي             

هم . باشد و اميدي به بهبود او نيست
اکــنــون ودر آســتــانــه آغــاز ســال نــو            
کارگران وفعالين بسياري در بندند و       
يــا در مــعــرض تــهــديــد و ارعــاب              
هميـشـگـي عـوامـل سـرمـايـه قـرار                

امــا چــه جــاي آه و افســوس            .  دارنــد
واقعيت اين که سرمـايـه داري        .  است

به وظايف طبقاتي خود يعـنـي سـود          
اندوزي و انباشت سرمايـه در جـهـت           
حفظ و گسترش خود به قيمـت بـهـره           
کشي از کارگران و خانه خرابي آنـان،         
مشغول است و ما کارگران نـيـزبـراي       
برون رفت از گرداب فقـر و بـيـکـاري             
راهي نداريـم جـز آنـکـه بـه وظـايـف                 

مي دانـيـم       . طبقاتي خود عمل کنيم   
پراکنده و شکننده ايم، اما همچنـيـن        

بـيـکـرانـي در          مي دانيم چـه نـيـروي       
. وحدت و همدلي مـا نـهـفـتـه اسـت               

دست به دست هم مي دهيـم و بـراي            
تک تک خواسته هـايـمـان،از افـزايـش           
دستمزد گـرفـتـه تـا حـق اشـتـغـال و                  
امنيت شغلي،از حق ايجاد تشکل تا      
حق اعتصاب و تـجـمـع وهـمـچـنـيـن              
آزادي کارگران وفعاليـن کـارگـري در          
بند و سـايـر زنـدانـيـان عـقـيـدتـي و                    

تا .  سياسي تالش و مبارزه مي کنيم     
اول فـرورديـن       .... نوروزمان را بيابيم  

کميته هماهنگي براي کمـک  .  ١٣٩٤ 
 به ايجاد تشکل هاي کارگري

 
 ! در ستايش از فرحنده   

 اي گمنامترين واژه امـروز مـن        

 زيباتريـن واژه آخـريـن روزهـا سـال             /
بـا    زيباتر از هر خدا،  "/ فرخنده گل "

شــاه دو   / لــطــافــتــي نــرم و عــريــان         
قـاتـل پـنـج       /"قيس بن ليـس   " شمشير

که در ايـامـي        / هزار زن و کودک را    
آلوده به رنـج و       /بر اين شهر     / دور

با دويـل يـک       /  خونين حک شده بود   
رسوا ساخت لشگـر  /  برابر با هزاران  

 زيـن رو      /جهل و بچـه اي سـقـاو را           
  گــلــي را بــه يــادش در آب                 /مــن

کـه در     /نه در دريا کـابـل       /انداختم
دخشک و بي   / همدمي با بادها شوم   

بـدور از      /همچون مـردابـي      /رمق
کـور و پـيـر ،خسـتـه              / هر عواطـف  

به سرخترين   /به آب انداختم /.ست
بـه    /تـا بـه دريـا خـتـم شـود               /آب  

تـا   /موجهاي عـواطـف و عصـيـان          
ــر                     ــوي او را خــارج از آن شــهــر پ ب

برسـانـد    /ببرد به کوباني،  ./آشوب
خواهر گمنـامـي     /به دختران آن دريا   

فرخنده گلـي    /داشتند از جنس بلور   
که چشمه جهالت را   /در اوج طغيان 

 . کابلو جانباخت در   /نشانه رفت
 شمي صلواتي

 
آنچه مي بينيد يکي از صحنه    

 هاي خرافي مذهبي    
 .  اسالم ضد زن است   

اين مالي احمق نادان تعدادي از      
دحتران را در يکي از مسـاجـد شـهـر            

" تـکـلـيـف    " سقز بـه خـوانـدن دعـاي             
در نـظـام کـثـيـف          .  هدايت مـيـکـنـد      

جمهوري اسـالمـي بـا وجـود تـالش              
هاي رژيم و وجود مال و آخوند مفـت          
خور و مزدور، حـوزه هـاي عـلـمـيـه،               
دادگاه هاي اسالمي سيـاسـت جشـن         

ايـن نـوع جشـن        .  تکليف ناکام اسـت   
بـا وجـود     .  تکليف ها معدود هستند  

مخالفت هاي مردم در سطح وسـيـع،        
اين تنها يک جشن تکليف هم نـبـايـد         

 * .اجازه برگزاري داشته باشد

 ١ از صفحه 

 ... مجموعه اي از اخبار          : نگاه هفته  ٤ از صفحه  

ــه                   ــل دســت ب ــاب ــر در ک ــف هــزاران ن
تظاهرات زدند و با شـعـار مـا هـمـه               
فرخنده هستـيـم خـواهـان مـحـاکـمـه              

مردم فتوادهـنـدگـان    .  قاتلين او شدند 
و سازماندهندگان اين جنايت را کـه         
تحت حـاکـمـيـت بـانـدهـاي مـرتـجـع                
قــومــي و اســالمــي در ايــن کشــور             
امـــکـــان عـــرض انـــدام دارنـــد،                 
ميشناسند و خواهان دسـتـگـيـري و           

اعـتـراض در     .  محاکمه آنها شده انـد     
حـال گسـتـرش بـه شـهـرهـاي ديـگــر                 
افغانستان است و عـلـيـرغـم ايـنـکـه              
برخي مقامات دولت افغانستان ايـن     

جــنــايــت را تــوجــيــه کــرده و بــا آن                
همراهي کرده بودند، با شدت گرفتـن       
اعتراض مردم، يـکـي از مـقـامـات             
دولــت افــغــانســتــان اعــالم کــرد کــه          

 . قاتلين بازداشت خواهند شد
 
جامعه افغانستان تحول عميقي     

جنبش مـدرن و      .  را از سر ميگذراند   
ضد اسالمي قدرتمندي کـه در دهـه           
هاي گذشته جامعه ايران را شخم زده       
و سيماي متفاوتي به جـامـعـه ايـران           
داده است، امروز در افغانستان شعله     

حـرکـتـي در زيـر پـوسـت             .  ميـکـشـد   

افغانستان شروع شده و به سرعت در        
. تار و پود اين جامعه ريشه ميدوانـد       

جوانان از اسـالم بـرگشـتـه، زنـان بـه               
حرکت درآمده و روحيه تعرضي آنـهـا        
عليه سنت ها و قوانـيـن اسـالمـي و             
ارتــجــاعــي، مــرتــجــعــيــن و دولــت           
افغانستـان را بـه واکـنـش واداشـتـه               

قتل فـجـيـع فـرخـنـده عـکـس               .  است
العمل بزدالنه و وحشت زده آنها براي       
ارعــاب مــردم و عــقــب رانــدن ايــن             
جنبش نوپا بود اما چنان پاسخـي از        
ــردم و بــويــژه زنــان و جــوانــان                     م
افغانستان گرفـت کـه لـرزه بـر انـدام                

 . مرتجعين انداخت
تحوالت فرهنگي و ايدئولوژيک      

در افغانستان که با پشتوانه محکمي 
در ميان مردم ايران روبروست، قصـد        
ايستادن ندارد و با هيچ نيرويي قابـل     

اين تـحـوالت بـه        .  مهار کردن نيست  
سهم خود بر ايران نيز تـاثـيـر خـواهـد           

دنــيــا بــايــد بــدانــد کــه در          .  گــذاشــت
افـغـانســتـان تـنــهـا سـران قـبــايـل و                 
دستجات مذهبي و عقب مـانـده کـه          
نمايندگانشان در حکومتند، زنـدگـي      

يـک جـنـبـش مـتـرقـي و              .  نميکـنـنـد   
برابري طـلـبـانـه و نسـلـي از زنـان و                   
جوانان پـيـشـرو دارنـد سـيـمـاي ايـن                

 . جامعه را تغيير ميدهند
 
حزب کمونيـسـت کـارگـري ايـن            

تحوالت را ارج مينهد و با تمـام قـوا        
در معرفي و تقويت آن در ايران و در           

. سطح بين الملـلـي خـواهـد کـوشـيـد             
حزب از مردم ايران ميخواهد کـه بـه         

قـتـل   .  اين تـحـوالت يـاري رسـانـنـد            
فرخنده و دستجات تبهکار اسـالمـي       
را محکوم کنند و با برپايـي مـراسـم           
يادبود فرخنده و با ارسال پـيـام و بـه             
اشکال مختلف ديگر، هـمـبـسـتـگـي          
خـود را بـا حـرکـت زنـان و جـوانــان                   

 . افغانستان تحکيم نمايند
  

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۱۳۹۴  فروردين ۴ 
 ۲۰۱۵  مارس ۲۴  

 ...  اطالعيه حزب      
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هر از گاهي اختالفات و قطع بـودجـه        
بــاال مــي گــيــرد و از طــرفــي هــم                  
حکومـت اقـلـيـم بـه ايـن بـهـانـه در                    
يکسال گذشته با ماهها تاخير حقوق      
کارمندان خود را پرداخت کـرده، کـه         
بارها مورد اعتراض مـردم و بـخـش         
هاي زيادي از کارمندان دولـت قـرار          

 .گرفته است
 

صادر کردن نفت کرکوک به        
 !  هزار بشکه در روز رسيد     ۴۰۰ 

 مــاه مــارس بــا ديــگــر         ۱۷ روز   
صادرات نفت کرکوک به بنادر ترکيـه        

.  هزار بشکـه در روز رسـيـد         ۴۰۰ به  
اين خبر بعد از آن منتشر مـي شـود            
که فروش نفت کرکوک براي دو هـفـتـه       

همچنين قبال نفـت  . متوقف شده بود 
کرکوک از طريق لوله نفتي که از شهر        
مـوصـل رد مـي شـد بــه بـازارهــاي                
جهاني مي رسـيـد، امـا از يـکـسـال              
گـذشـتــه کــه شــهـر مــوصـل تـوســط              
داعش اشغال شده آن خط نـفـتـي هـم         
متوقف شده و اکنون بار ديـگـر و از             
مســيــري ديــگــر نــفــت کــرکــوک بــه            

الزم بـه    .  بازارهاي جهاني مـي رسـد       
ذکر است که با وجود در آمد سـرشـار    
عراق از فروش نـفـت، امـا مـردم آن               
کشور تحت حاکميت احزاب قـومـي،     
مذهبي و گانگسترهاي اسالمي کـه       
عراق را بـه مـيـدانـي بـراي قـتـل و                    
آدمکشي هاي خود تبديل کـرده انـد         
روز به روز فقـيـرتـر و مـحـرومـتـر از               
ابتدائي ترين امکانات زنـدگـي مـي          
شوند  بطوري که امروز در عراق فـقـر    
و بيکاري، گراني و محروميت بيـداد     

 . مي کند
 

سر بريدن سه نفر از پيشمرگان    
 ! اسير دست داعش  

 مارس جـانـيـان داعـش         ۱۹ روز  
ويدوئي را پخش کردند که در آن سـه        
نفر از پيشمرگان اسـيـر خـود را سـر               
مي برند و اين وحشيگري را بـعـنـوان     
هديه نوروزي خود به اقليم کردسـتـان         

از زمـان حــملــه      .  اعـالم مــي کــنــنــد     
جنايتکاران داعش بـه عـراق تـا هـم             
اکنون چند صد نفر از نيروهاي اقلـيـم     
کردستان در جـنـگ بـا داعـش جـان              
خودشان را از دست داده اند، اما اين      
اولين بار اسـت کـه داعـش اسـيـران               
جنگي خود از اقليم کردستان را سـر        

 .مي برند

 بيانيه حکومت اقليم   
 ! در باره جنايت داعش   

 مــارس     ۲۲ روز يــکــشــنــبــه           
حکومت اقليم کردستان طي بـيـانـيـه        
اي جنايت داعش در سـر بـريـدن سـه             
تن از پيشمرگان اسيرش را مـحـکـوم         

در اين بيانيه حـکـومـت اقـلـيـم          .  کرد
ضمن محکـوم کـردن ايـن جـنـايـت،              
داعش را تهديد کرده بايد هزينه ايـن        

الزم به ذکـر  .  جنايت را پرداخت کنند   
است که بيانيه حکومت اقليم با سـه          
روز تاخير و بعد از اعـتـراضـاتـي در            
اين بـاره کـه چـرا حـکـومـت اقـلـيـم                    

 .سکوت کرده صادر مي شود
 

اعتراضات يکي از کمپهاي    
 ! پناهندگي مردم شنگال 

 ماه مارس صدهها نفـر      ۲۳ روز   
از مـردم آواره کـمـپ بـاعـه دري در                 
شمال عراق تجمعي اعتراضي را بـپـا     

" جـيـنـوسـايـد     " داشتند و خواهان بـه        
شناساندن اتفاقاتي که داعش بر سـر        

مــردم .  مــردم شــنــگــال آورده شــدنــد       
ايزدي آواره اين کمپ کـه هـمـگـي از             
آوارگان شنگالي هستند که پارسال و     
بعد از اشغال شنگال تـوسـط داعـش          
از خانه و کاشانه خود فرار کرده انـد،         
از کشــورهــاي دنــيــا و هــمــچــنــيــن            
سازمان ملل خواسته اند که آنـهـا را         
در محکوميت داعـش و بـرسـمـيـت            
شناسي جيـنـوسـايـد مـردم شـنـگـال              

 .همراهي کنند
 

تير اندازي در کرکوک و کشته      
 ! شدن چهار نفر در يک روز    

 مـاه مـارس در مسـيـر            ۱۶ روز  
جاده کرکوک بغداد اتومبيلي حـامـل        
ســه ســر نشــيــن مــورد تــيــر انــدازي            
افرادي ناشناس قرار مـي گـيـرد کـه             
هـمـانـجـا سـه جـوان ســرنشـيـن ايــن                 
اتومبيل که همگي اهل شهر کرکـوک   

. بودند جانشان را از دست مي دهنـد     
همچنين غروب همان روز در يکي از    

 ۲۵ محالت شهر کرکوک يـک جـوان          
ساله ديگر مـورد حـملـه مـهـاجـمـان              
مسلح قرار مي گيرد و او نيز جـانـش      

 . را از دست مي دهد
گفتـه مـي شـود تـيـر انـدازي و                 

به    حمالت مسلحانه در شهر کرکوک    
ــل شــده و                    ــدي ــب ــر عــادي ت ــک ام ي
متاسفانه روزي نيست که چندين نفـر       
قرباني جنـگ و دعـواهـاي، قـومـي             

قبليه اي و مـذهـبـي در ايـن شـهـر                   
  . نشوند

 
پيدا شدن يک گور دسته    

 ! جمعي در مسير سعديه و جه لوال    
بر اساس گزارشهاي منتشر شـده      

 مارس در مسيـر سـعـديـه و         ۲۰ روز  
جه لوال يک گور دسته جمعـي کشـف        

اين گور دسته جـمـعـي کـه       . مي شود 
پرده از يکي ديگر از جـنـايـات گـروه            
داعش بر مي دارد، گفتـه مـي شـود          

 نفـر در آن      ۴۰ که تا هم اکنون جنازه      
الزم به ذکر اسـت کـه ايـن          . پيدا شده 

منطقه به تازگي از کنتـرل نـيـروهـاي        
ــن                  ــا شــده و اي وحشــي داعــش ره
چهارمين گور دسته جمعي است کـه        

 . *پيدا شده
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از مقطع ظهور اسالم و ديـگـر       .  شد
مذاهب، هيواليي ويـرانـگـر ظـهـور          
کرد که بطورمداوم جان، امـنـيـت و          
هســتــي آدمــيــزاد را در مــعــرض            

بـانـدهـا و      .  نابودي قـرار داده اسـت       
شبکه هاي جـريـانـات اسـالمـي در            
ــراق،             ــان، داعــش در ع ــانســت ــغ اف
جمهوري اسالمي در ايران، کليساي 
کاتـولـيـک در دوران قـرون وسـطـا،               
نازيسم و راسيسم در آلمان هيتلري،      
هــمــگــي در ضــديــت بــا انســان و             
انسانيت کوهي از جـنـايـت عـلـيـه              
بشريت را در کارنامـه آدم کشـي و            

ــد          فــکــر  .  انســان ســوزي خــود دارن
ميکنند با سوزاندن زنان مي توانند 
آنان را به خاکستر تبديل کـرده و از           
اين طريق صداي زنان و مـردم آزاده         
عـلـيــه وحــش اسـالمــي را سـاکــت             

 . کنند
ــان در                  ــم  زن ــي ــظ ــش ع ــب ــن ج
کشورهاي اسـالمـزده و در افشـاي           
ماهيت مذهب و پايان دادن به ايـن         
توحش تاکنون ضربات سـخـتـي بـر           
پيکر متعـفـن اسـالم وارد سـاخـتـه              

تعرض به جسم و روان زنان از  .  است
سوي ايـن بـانـدهـا گـويـاي وحشـت               
ــيــاي آدمــکــش اســالمــي از             مــاف
گورکنان خـود در جـنـبـش بـرابـري               

کشتن و سوزاندن .  طلبانه زنان است 
فرخنده اکـنـون بـه آتشـي بـمـراتـب                
عظيم تـر بـر روي خـاکسـتـر او در                 
افغانستان و در جنبش زنان براي بـه     
شکست کشانيدن ارتجاع مـذهـبـي        

مردم و بويژه زنـان  .  تبديل شده است  
شـجـاع افـغـانسـتـان در بـرابـر ايــن                 
ــت               ــاک ــه س ــون ــت داعــش گ ــاي جــن

حرکت اعتراضي زنـان و    .  ننشستند
مردان در افغانستـان در ايـن چـنـد             
روز تــوانســت عــربــده کشــي هــاي           
مدافعان عصر حـجـر را در سـوراخ           
کرده و فريادهاي فرخـنـده و صـداي           
حق طلبي زنان را بگوش جـهـانـيـان          

حضــور شــجــاعــانــه زنــان     .  بــرســانــد
افغانستان و حمايتهاي جنبش ضـد      
اسالمي از اين حرکت، اکنـون دارد        
وارد فاز جديدي از مـبـارزه عـلـيـه              
اســالم، اســالم ســيــاســي و ديــگــر            

تـعـرض   .  دستجات اسالمي ميشود 

عليه اسالم در هر شکل و شمـايـلـي          
بايد بتواند با تمام قدرت اين نـنـگ      
تاريخ زندگي بشـر را يـکـبـار بـراي              

 . هميشه کنار بزند
فقـط بشـريـت مـتـمـدن، آگـاه،              
برابري طلب و انسـان دوسـت مـي              
تواند در مقابل افسارگسـيـخـتـگـي         
توحش اسالمي بايستـاد و آنـرا بـه            

اعـتـراضـات زنـان و         .  زانو در آورد    
مــردم آزاده افــغــانســان و جــنــبــش          
برابري طلبانه زنان در همه جا بـايـد        
تعرض خود عليه ارتجاع مذهبي را    
همچنان با قـاطـعـيـت و شـهـامـت                

نبايد گـذاشـت و اجـازه          .  بجلو ببرد 
داد که چنين فاجعه تکاندهـنـده اي         

 . بار ديگر تکرار شود
زنــان و مــردان بــرابــري طــلــب           
افغانستان بـا ادامـه تـجـمـعـات و                
اعتراضات گسترده خود مي توانند     
و بايد مقامات دولتي افغانستان را   
وادار و مجبور کنند کـه ضـمـن بـه            
محاکمه کشيدن آمـران و عـامـالن           
اين جنايت و همچنين مـحـاکـمـه و           
دادگاهي کردن ماموراني که نـظـاره     
گر اين فاجعه بودند، به مردم بـويـژه          
به زنان افغانستان تضمين دهند کـه       
نگذارند چـنـيـن واقـعـه هـولـنـاکـي                

فـرخـنـده    .  يکبار ديگر تـکـرار شـود       
. اکــنــون ديــگــر خــاکســتــر نــيــســت        

فرخنده شـعلـه هـاي آتـش خشـمـي               
است که در قامت جنبش اعتراضي      
و برابري طلبـانـه زنـان افـغـانسـتـان              
بميدان آمده است تا ريشه قلـدري و         

 .بساط تعفن اسالمي را بخشکاند
 ٢٠١٣  مارس ٢٣ 

 ... آتشي بر    "  فرخنده "

 

 


