
 ۷۱۱  ا ي س ک ر ا 
 د��� �
��� ��د��ن ��
	 �����ان 
Tel: 00491635112025 
E-mail: moasangaran@googlemail.com 

        �زاد�، ��ا��ى، ����� �ر��ى!�زاد�، ��ا��ى، ����� �ر��ى!

 

 ۲۰۱۴ ژانويه ۲۲ ، ۹۲ ١٣ بهمن  ۲  ��د��� $#	ل �! ��ن   

 www.iskraa.net  -%�ی� �
ی�� ��د��ن �/ب �
�-ی+� �ر��� ای�ان ()ر '�#� ه ���%� ��%�د 

   � 1!23 1
س �Tel:0046720077654 

  شهر سنندج سرخ

 نامه زانيار و لقمان مرادي
به کنفرانس عليه اعدام در شهر کلن آلمان !    

 ترويج فرهنگ عشيره اي ونژادپرستي
 توسط احزاب ناسيوناليست 

  زنگ خطري براي جامعه کردستان
 ۲ صفحه  

تراژدي ديگر، قتل يک کارگري مرزي توسط نيروهاي 
  جنايتکار جمهوري اسالمي  در منطقه آالن سردشت!

 دوستان گرامي! 
مطلع شديم کـه در کـلـن          
آلمان کنفـرانسـي دو روزه در         
مورد اعدام در جـريـان اسـت.      
ما زانيار و لقـمـان مـرادي از        
رجايي شهر کرج هستيم، قبل 
از هر چيز ، از اينکه در مورد 

 ۵ صفحه  

 بهنام رازي             
کردستان عـراق   ۱۹۹۱ از سال 

بصورت يک حکومت خودمـخـتـار    
توسط احزاب ناسيوناليـسـت اداره     
مي شود. مـردم کـردسـتـان عـراق           
بعد از سالها اين فـرصـت را پـيـدا         
کرده بودند تـا از تـمـام رنـجـهـا و               
عذابها ، فـقـرو بـي حـقـوقـي هـا،                
خونريزي ها ، اعدامها ، شکـنـجـه    
ها و زندانها ، کشـتـارهـاي دسـتـه        
جــمــعــي ، آوارگــي هــا و تــرس و              
وحشــتــي کــه تــوســط حــکــومــت          

جنايتکار صدام به آنـهـا تـحـمـيـل           
شده بود رهايي يابند. اما از همان  
ابتدا اميد مـردم کـردسـتـان بـراي            
دســتــيــابــي بــه آزادي بــه يــاس و             
ناامـيـدي تـبـديـل شـد. از هـمـان                  
روزهاي اول احزاب ناسيونالـيـسـت    
کرد براي تسلط خـود بـر مـنـاطـق          
کردستان و تسخير قدرت سيـاسـي   
و تصاحب منابع و ثـروتـهـاي ايـن         
منطقه باهم وارد جنگهاي خونـيـن   
چند ساله شدند که به جنـگ بـرادر     

 کشي معروف گشت. 

دردو طــرف ايــن نــبــرد بــراي           
دســتــيــابــي بــه قــدرت، دو حــزب           
اتـحـاديـه مـيـهــنـي کـردسـتـان بــه                
رهبـري جـالل طـالـبـانـي و حـزب                
دمکرات کردستان عراق به رهبري 
مسعود بارزاني قرار داشـتـنـد. در       
خالل اين جنگـهـاي خـونـيـن، ايـن           
دوحزب از هـيـچ گـونـه جـنـايـتـي                 
نسبت به همديگر فروگزار نکـردنـد   
و حــتــي بــراي نــابــودي طــرف                  
ــان                ــه دام ــت ب ــشــان دس ــل ــاب ــق م
حـکـومـتـهـاي جـنـايـتـکـار صــدام               

 ۳ صفحه  

 پيشرو علي پور
 

متاسفانه اينبار هم مثل ساير 
موارد ديگر يک کـارگـر مـرزي بـه         

توسط نيروهـاي   اسم واحد توفيقي 
سرکوبگر جمهوري اسالمي به قتل 

 رسيد.
در يك خـانـواده      واحد توفيقي 

تنگدست به دنيا آمـد و در اوايـل         
زندگى با كار و زحمت آشنا شـد و      
ايشان هـم از هـمـان اوايـل دوران               
کودکي، مثـل مـيـلـيـونـهـا انسـان             
طعم تلـخ نـظـام سـرمـايـه داري و               

تجربـه کـرد و         ظالمانه اسالمي را
دوره کودکي، نوجواني و جواني را   

 به بهنام ابراهيم زاده اجازه مالقات داده نشد ۴ صفحه  
 بهنام بايد کنار فرزند بيمارش باشد

 

 ۶ صفحه            

 ۷ صفحه  

 ۵ صفحه   دبير کميته آذربايجان حزب کمونيست کارگري ايران   العيه مطبوعاتياط

 عبدل گلپريان
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 ۱ از صفحه

شهر سنندج بحق نام سـرخ را از        
آن خود کرده است. پرداختن به وقايـع   
و رويدادهاي بيش از سه دهه اخيـردر  
اين شهرهر چند در توان ايـن نـوشـتـه       
نيست اما هر از چند گاهي پرداختـن  
به آن نيازمـنـد مـرور و ثـبـت آن در                
تاريخ مبارزاتي جنبشهاي اجتماعي 
در شهر سنندج اسـت کـه بـايـد آنـرا              

 مکتوب و ثبت کرد. 
 

ــنــدج                 ــه شــهــر ســن ــچــه کــه ب آن
برجستگي خاصي داده و مـي دهـد         
اين است که تاريخا محل و کـانـونـي    
براي پيش برد و تحـقـق خـواسـتـهـاي         
انساني و برابري طلبانـه بـوده اسـت.        

 ۵۷ سنندج سـرخ در بـعـد از قـيـام                  
محل اصلي مـذاکـرات نـمـايـنـدگـان          
مردم با دولت موقت بود. بـي دلـيـل       
نبود که اين شهر مکاني براي عطـف  
تــوجــه تــازه بــقــدرت رســيــدگــان در            
مذاکره بر سر جبهه انقالب و جـبـهـه        

 ضد انقالب اسالمي شد. 
 

مــردم شــهــر ســنــنــدج ســرخ در           
همراهي با مردم شهرهاي کـردسـتـان    

و همگام با مردم  ۵۷ چه قبل از قيام 
سراسر کشور براي سـرنـگـونـي رژيـم          
پهلوي، و چه بعد از آن  در دفـاع از            

، بـعـنـوان      ۵۷ دستاوردهاي انـقـالب     
شهري که آرمـان و آرزوهـاي چـپ و            
انقالب را نمايندگي مي کرد شناخته 
مي شود. از پـيـشـتـازي در ايـجـاد                
شوراهاي شهر و محالت و تـاسـيـس      
بنکه ها گرفته تا ماهها مقاومت در 
ــر ســرکــوب خشــن حــکــومــت              ــراب ب
اسالمي، از رفتن به استقبـال اولـيـن      
مراسمـهـاي روز جـهـانـي کـارگـر از                

به بعد تا کنون گرفـتـه و      ۶۴ سالهاي 
تا اعتصابات، اعتراضات کـارگـري،   
از برگزاري تجمعـات و مـراسـمـهـاي          
روز جهانـي زن گـرفـتـه تـا بـرگـزاري                
جشن آدم برفي ها و دفـاع از حـقـوق        
ــودک، دفــاع از                 ــشــمــول ک ــهــتــن ج
آزاديخواهي و برابري طلبي، همـگـي   
تالشهايي بوده اسـت کـه آرمـانـهـاي          
ــه صــدر خــواســت و                  ــي را ب انســان

مطالبات مردم کشانيده اسـت. امـا        
داستان تنها به اينجا ختم نمي شـود.  
اعتصابات و تجمـعـات کـارگـري نـه          
تنها بـراي دسـت يـافـتـن بـه حـقـوق                 
پايمال شده کارگران بلـکـه در جـهـت         
رشد و ارتقاي خواست و مـطـالـبـات         
طبقاتي و انساني و تثبيت سنـتـهـاي    
مــدرن و پــيــشــرو، يــکــي ديــگــر از             
دستاوردهاي جنبش کارگري در شهر 
سنندج بوده است. حضورفـعـالـيـن و        
چهره هاي علني و شناخـتـه شـده در        
مبارزات کـارگـري و نـقـش آنـان در              

هـزار نـفـري         ۴۰ جمع آوري طـومـار       
کارگران براي افزايش دستمزدها يـک    

 پاي آن در سنندج است. 
  

سنت برگزاري مجمع عـمـومـي،      
ايجاد تشکلهاي کـارگـري و تـبـديـل          
کردن آن به امري رايج و جا افـتـاده و     
متعاقب آن دوره اي شـورانـگـيـز از               
اعتصابات و مبارزات کارگران بويژه 
در نساجي ها، قابليت بااليـي را در      
دفــاع از حــقــوق انســانــي از خــود               
بنمايش گذاشته است. شهري که زيـر   
سر نيزه حکومتي بغايت ارتجاعي و   
با ابزارهاي خشن و سرکوبگرانه اش، 
شهري که فعالين کارگـري، فـعـالـيـن        
جــنــبــش بــرابــري طــلــبــانــه زنــان و              
مبارزات مردم در آن، از حـقـوق نـه            
تنها شهروندان بلکه با درکي روشـن،    
سياسي، اجتمـاعـي و طـبـقـاتـي بـه              
دفاع از اين حـقـوق پـرداخـتـه اسـت.           
سنندج سرخي که فعال کـارگـري اش     
بـدلـيـل اعـتـراض بـه پـديـده کـارتـن                   
خوابها، بازداشت، زنداني، محاکـمـه   
و جريمه مي شود. شهـري کـه فـعـال          
کارگري اش بدلـيـل دفـاع از حـقـوق            
پايمال شده کارگران توسط حکومت، 
به زندان و شالق محکوم مـي شـود.       
شهري که فعالين دفاع از حـقـوق زن         
مورد پيگرد و زنداني شدن قرار مـي    
گيرند، شهري که فعـال کـارگـري اش        
در دفاع از حـقـوق کـودک بـه زنـدان                
ــه                  ــده مــي شــود. شــهــري ک ــکــن اف
مردمانش در اعتراض عليـه احـکـام      
اعـدام و در اعـتــراض بـه جـنـايــات                
حکومت اسالمي در مقابل نهادهـا،  
زندان و بـيـدادگـاهـهـاي رژيـم بـارهـا             
ــه تــجــمــعــات اعــتــراضــي              دســت ب
سازمانيافته شده اي زده است. اينهـا   
و موارد متعدد و بيشمار ديگـري از    
ــاع از                    ــراي دف ــارزه ب ــب ــالش و م ت
انسانيت و بـراي کسـب خـواسـت و               
مطالبات برحق  مردم کـه بـه هـمـت         

فــعــالــيــن عــرصــه هــاي مــخــتــلــف           
اجتمـاعـي و حضـور مـردم صـورت              
گرفته، اکنون به سنت جا افـتـاده اي       
تبديل شده اسـت و بـه ايـن اعـتـبـار               

 سنندج سرخ نام گرفته است.
  

اگر کسي بـخـواهـد رويـدادهـا و          
مبارزات مردم کردستان  را حـداقـل       
در همين ده سال گذشته تا بـه امـروز     
مرور کند مـتـوجـه خـواهـد شـد کـه                
کارگران نقش بسيار پيشرو و فـعـالـي    
در ايـن مـبـارزات داشـتـه انـد. ايـن                 
مبارزات به هيچوجه ابعاد محلـي و    
منطقه اي نداشته اسـت و عـلـيـرغـم          
ســرکــوب نــهــادهــاي حــکــومــت، در        
همبستگي با کارگران سراسر کشـور    
و در همبستـگـي بـا اتـحـاديـه هـاي              
کارگري در سـطـح جـهـان، در جـمـع               
آوري امضاي طومار اعتراضي بـراي  
افــزايــش دســتــمــزدهــا، در بــرگــزاري        
مراسم ها و تجـمـعـات اول مـه هـا،            
صدور بيانيه ها و قطعنامه هايي که 
در آنهـا از حـقـوق بـرابـر زن و مـرد                   
گرفته تا اعتراض به بيکارسازيها، تا 
طرح خواست و مطالبات طبقـاتـي و     
اجتماعي، برگزاري اول مه هايـي کـه     
هر ساله نسبت به سال قبلتر از آن بـا    
خواستهاي راديکال و ضـد سـرمـايـه         
داري و ضد حکومتي آنهم نه تنها در 
دفاع از حقوق پايمـال شـده کـارگـران         
بلکه با طرح خـواسـت و مـطـالـبـات           
ــان، کــودکــان،            عــمــومــي مــردم، زن
جــوانــان، حــقــوق مــهــاجــريــن بــويــژه         
مهاجرين افـغـانسـتـانـي در ايـران و               
عليه احکـام اعـدام خـود را مـطـرح              
ساخته و به امـيـدي بـراي آيـنـده اي              

 بهتر تبديل کرده است. 
 

در يک کالم فضاي عمومـي ايـن     
شهر با طرح خواست ها و مطالـبـات   
پيشرو، مدرن و انساني، سوسياليسم 
را به معناي واقعي آن تـرجـمـه کـرده         
است. فضاي راديکـال و پـيـشـرو در            
سنندج سرخ تاثيرات بمراتب پيشرو، 
مستقـيـم و چشـم گـيـري بـر ديـگـر                    
شهرهاي کردستان داشته است. طـي     
ده پانزده سال اخـيـر نـهـادهـاي ضـد             
کارگري رژيـم اسـالمـي در سـنـنـدج             
عليرغم ايجاد فضاي امنيتي و بگير 
و ببندهاي مـامـوران حـکـومـتـي و             
زنداني کردن فعـالـيـن و چـهـره هـاي             
ســرشــنــاس و مــحــبــوب کــارگــري،          
همچنان اين مبارزات و اين فعاليتها 
ادامه دارد و تـهـديـد و سـرکـوبـهـاي              
حکومتي نيز تا کنون نتوانسته است 

 مانع از تداوم اين تالشها شود.

 
دفاع از حقوق برابر زن و مرد هـم  
جلوه ديگري از اين مـبـارزات اسـت.      
فعاليتهاي بسيار پيشرو و مدرني که 
در دفاع از بـرابـري طـلـبـي صـورت               
مــيــگــيــرد از بــرجســتــگــي خــاصــي         
برخوردار بوده است. جنبش دفـاع از     
حقوق برابر زن ومرد و نقش برجسـتـه   
فعالين زن در اين حرکتها، تـاثـيـرات    
مهمي بر خواست و مطالبات برابـري  
طــلــبــانــه زنــان و مــردان در ديــگــر              
شهـرهـاي کـردسـتـان داشـتـه اسـت.               
مبارزه و مقاومت زنـان در مـقـابـل           
دخالتگري گروهها و دسته جات نهي 
از منکر در شهر سنندج بارها سـبـب   
بروز اعتراضات مردمي در خيابانها 
و ميادين شهر شده است که عالوه با 
گوشمالي دادن ماموران حـکـومـت،      
فرار آنان از معرکه را بدنـبـال داشـتـه       

 است.
 

ابتکاراتي چـون بـرگـزاري جشـن         
آدم برفي ها و ارج نـهـادن بـه حـقـوق          
کودکان توسط مردم و فعاليـن دفـاع     
از حقـوق کـودک در شـهـر سـنـنـدج،                
الگوهاي جـديـد در دفـاع از حـقـوق              
کودک را بعنوان اشکالي از مبارزه و   
برسيمت شناختـن حـقـوق کـودک بـه            
سنتي هميشگي و جا افتاده تـبـديـل      
کرده است. اين فعـالـيـتـهـا هـر سـال             
بدون وقفـه بـعـنـوان امـري مـهـم بـه                 
مشغله فعالين ايـن عـرصـه و مـردم           
تبديل شده است. در اواخر مهرماه و    
در اواسط دي ماه نمونه هايي از ايـن  
مراسـمـهـا در سـنـنـدج در دفـاع از                  
حقوق کودکان و اعتـراض بـه قـانـون         
ضد انساني "ازدواج با فرزند خوانـده"   
برگزار شد. حرکتهاي مشابه ديـگـري    
در قالـب گـلـگـشـتـهـا و گـروهـهـاي                 
کوهنـوردي در سـنـنـدج بـا شـرکـت                
خانواده هاي کارگران، جوانان، زنان و 
مردان آزاديخواه سيماي شورانگـيـزي   
از وجود همبستگي در شهر سـنـنـدج    
سرخ را خـلـق کـرده اسـت. ايـنـهـا و                 
بسياري نمونه هـاي ديـگـر نشـان از             
وجود سنتهاي مدرن و مـتـرقـي کـه           
عمال ترجمان خواست و مـطـالـبـات         
چپ و سوسياليستي را مـعـنـا مـي           
کند، نويد بخش افقي بـراي جـامـعـه       
اي آزاد، برابر و انسـانـي را بـا خـود             
بهمراه دارد. اين نوع تالشها  و ايـن         
جنس از حرکتها در بيش از ده سـال        
اخير جنبه هاي شاخصي از مبارزه و 
حرکت کارگران، فـعـالـيـن کـارگـري،           
فعالين جنبش برابري طلبانه زنـان و      
مردان و با شرکـت و حضـور مـردم،          

تصويري از فضاي عمومي سـرخ در      
 شهرسنندج بوده است. 

 
محبوبيت اجتمـاعـي نـيـروهـاي        
چپ و کمونـيـسـت درسـنـنـدج يـکـي             
ديگر از شاخص هاي برجسته در اين 
شهر و بطبع آن در شـهـرهـاي ديـگـر            
کردستـان اسـت. اتـوريـتـه مـعـنـوي                 
جريانات و شخصيـتـهـا و هـر آنـچـه             
بويي از کمونيسم و چپ را نشان دهد 
با مطالبات و آرزوهاي انساني مردم 
ــت              ــي ــوب ــه اســت. مــحــب ــخــت درآمــي
شخصيتي چون صديـق کـمـانـگـر در          
شهر سنندج که يکي از رهبران تـوده    

مـردم بـود        ۵۷ اي در مـقـطـع قـيـام          
ــاي                   ــان و آرزوهــ ــاي آرمــ گــــويــ
سوسيالـيـسـتـي مـردم نـه تـنـهـا در                  
ســنــنــدج بلــه در ديــگــر شــهــرهــاي             

 کردستان است.
 

چــنــيــن مــوقــعــيــتــي در فضــاي        
سياسي و اجتمـاعـي شـهـر سـنـنـدج            
ــه                  ــت دارد ک ــي ــع ــن واق نشــان از اي
ناسيوناليسم کرد و قوم گـرايـي قـادر      
به دست باال پيدا کردن بر فضاي چپ 
و راديکال اجتـمـاعـي در ايـن شـهـر             
نيست. چه در زمان حکومت پهـلـوي    
و چــه طــي بــيــش از ســه دهــه از                    
ــهــوري اســالمــي،             ــت جــم ــي ــم حــاک
ناسيوناليسم کرد هيچگاه قادر نشـد    
که هويت کردي و قومي را بر فضـاي  
آرمان و آرزوهـاي انسـانـي جـامـعـه             
حاکم و جايگاهي براي خود دسـت و      
پا کند. وجود سـنـهـتـاي قـوي و جـا              
افتاده چپ اجتماعي در سننـدج ايـن     
ميدان را از ناسيوناليسـم و مـذهـب        
گرفته است. از همان ابتـداي بـقـدرت      
رسيدن حکومت اسـالمـي حـتـي بـا            
وجــود عــنــاصــر مــذهــبــي مــحــلــي،        
سنندج سرخ نه تنـهـا مـرعـوب قـمـه           
کشي هاي اسـالمـي نشـد بـلـکـه از               
همان اوايل پاسخهاي دندان شـکـنـي      
بــه جــمــهــوري اســالمــي و عــوامــل           
مذهبي محلي مکتب قرآن نيـز داد.    

فضـاي چـپ و          ۵۷ در مقطـع قـيـام        
راديـکــال و کــمــونــيـســتــي در شــهــر           
سنـنـدج پـرونـده جـريـان اسـالمـي و                 
مرتجع مکتب قرآن را يـکـبـار بـراي         
هميشه بست و آنرا به تـاريـخ سـپـرد.       
اگر طي حاکمـيـت اسـالمـي و بـراي            
تقـابـل رژيـم بـا چـپ و کـمـونـيـسـم                     
اجتماعي در سننـدج تـا حـدودي بـه           
ــيــروي               ــده هــاي چــنــيــن ن پــس مــان
مرتجعي ميدان ابراز وجود داده است 
اما اين جريان و امروز با قـالـبـي کـه       

 شهر سنندج  سرخ

 

 ۳ صفحه            
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حسين و جمهوري اسالمي ايران نـيـز   
شدند و از نيروي نظامـي آنـهـا بـراي         
کشتار و ويران کردن خانه و کـاشـانـه      
مردم رنجديده کردستان بهـره بـردنـد.      
ــالــه احــزاب                  ــد س ــن ــاي چ ــنــگــه ج
ناسيوناليست خسارات مالي ، جاني 
و رواني بسياري را به مردم کردستـان  
وارد کرد وباعث پديد آمدن دشـمـنـي    
هاي زيادي در ميان مـردم گـرديـد و        
عمال جامعه را به دو دستـه تـقـسـيـم        
کـرد. آثــار مـخــرب ايــن جـنــگـهــاي              
خونين تا به امـروزهـم بـاقـي مـانـده             

 است .
اين همه کشـتـار و خـونـريـزي و            
جنايت و خيـانـت کـه عـمـال هـر دو               
حکومت جمهوري اسـالمـي ايـران و        
صــدام نــيــز بصــورت آشــکــار در آن            
شرکت داشتند، جز بـي خـانـمـانـي و          
گرسنگي و فقر و فالکت چيز ديگـري  
بـراي مــردم سـتــمــديــده و رنــجــديــده           
کردستـان بـه ارمـغـان نـيـاورد. ايـن                 
جنگ قدرت، به پيروزي هيچکدام از 
دو طرف نيانجاميد و در نـهـايـت بـا       
مداخله آمريکا، قرارداد صلحي بيـن  
هر دو طرف درگير بسته شد و هر دو   
حزب توافق کردند که قدرت سيـاسـي   
و حـاکـمـيـت بـر کـردسـتـان را بـيــن                    
خودشان تقسيم کننـد وهـر کـدام در          
قسمتي از اين مناطق حکومت خود 
را برپا کردند. اگرچه بعدها توافـقـات    
ديــگــري بــيــن ايــن دوحــزب اصــلــي           
صورت گرفت و بـراي حـکـمـرانـي و            
چپاول ثروت ها و منابع کردستان بـا    
هــم شــريــک شــدنــد و تــقــريــبــا يــک              
حکومت واحد را تشکيل دادند ولـي    
همچنان اين دو دستگي در سـاخـتـار    
حکومتي و همچنين در ميان مـردم    
کردستان باقي ماند و تا به امروز هم 

 ادامه دارد. 
هدف من در اينجـا بـازگـويـي و         
شرح مفصل اين تاريخ نيست، اما با 
نگاهي به گذشته و مرور وقايعي کـه    

سـال اتـفـاق افـتـاده             ۲۳ در طول اين 

است، براحتي مي توان به ماهيـت و    
 اهداف اين احزاب پي برد. 

سـال از حـکـمـرانـي             ۲۳ اکنـون    
احزاب ناسيوناليـسـت بـر کـردسـتـان           
عراق ميگذرد ومـا مـي تـوانـيـم از              
جــنــبــه هــاي مــخــتــلــف ســيــاســي ،          
اقتصادي ، فرهـنـگـي و اجـتـمـاعـي             
پيامدهاي حاصل از اين حکومت را   
مورد نقد و بررسي قـرار دهـيـم کـمـا          
اينکه نـقـدهـاي زيـادي هـم در ايـن                 
زمينه هـا نـوشـتـه شـده اسـت. امـا                 
مسئله اي که ميخواهم اينجـا بـه آن       
بپردازم و به نـظـر مـن کـمـتـر مـورد              
توجه قرارگـرفـتـه اسـت ، تـقـويـت و                
اشاعه فرهنگ عشيره اي و طـايـفـه          
گري و ترويج رفتارهاي راسيسـتـي و     
نژادپرستانه توسط احزاب حاکم مـي    
باشد. اگـرچـه دوران طـايـفـه گـري و                
عشيره اي و قدرت و نفوذ فئودالها و 
شيوخ،  با پـيـدايـش نـظـام سـرمـايـه             
داري مدتهاست اسـت کـه  ازمـيـان             
رفــتــه اســت امــا بــا ظــهــور احــزاب            
مرتجع و ناسيوناليست در کردسـتـان   
عراق، بازگشت به آن فرهـنـگ هـا و        
سنت هاي پوسيده و کهنه  کـه فـقـط      
در ميان کتاب ها و داسـتـانـهـا مـي        
توان يافت در اشکال جديدي بازتوليد 
شده و بصورت قابل توجهي در حـال      
گسترش است و جامعه کردسـتـان را     
در معرض خطر بسيـار بـزرگـي قـرار         

 داده است.
در ايـن مـيــان حـزب دمـکــرات             
کــردســتــان عــراق کــه اکــنــون داراي          
قدرتي بيشتر از ساير احزاب، هـم از      
لــحــاظ ســيــاســي و هــم از لــحــاظ              
اقتصادي مي باشد، نقش به مـراتـب   
بزرگتري را در ترويج اين فـرهـنـگ و      
سنت ايفا کرده است. دليل آن هم اين  
است که حزب دمکرات تحت سيطـره  
و نفوذ خانواده بارزانـي قـرار دارد و         
اين خانواده کـه هـنـوز هـم سـنـت و                 
فرهنگ عشيره اي را درمـيـان خـود        
حـفــظ کــرده اســت، بــا اســتــفــاده از             

موقعيت مناسبي کـه در حـکـومـت         
برايشان بوجود آمـد، هـم از لـحـاظ             
قدرت سيـاسـي در راس امـور قـرار             
گرفته وهم از لـحـاظ اقـتـصـادي بـه               
ثروت هاي ميلياردي دست يافـتـنـد.    
دستيابي به ايـن قـدرت و جـايـگـاه،            
نتيجه سوء استفاده از مـوقـعـيـت و           
مقامي است که از نسل هاي  گذشته 
برايشان بجا مانده است. مـوقـعـيـت        
برتر اين خانواده نسبت به ساير مردم 
به دوران گذشته برمي گردد. دورانـي     
که فئودال ها و شـيـوخ بـا اسـتـفـاده             
ازقوانين و مناسبات دوران فئـودالـي   
، خود را در مـقـام و درجـه بـاالتـري            
نسبت به ساير مردم قرارداده بـودنـد.   
شيوخ بارزان هم که در منطقه بـارزان  
ســکــونــت داشــتــنــد از ايــن قــاعــده           
مستثني نبودند. خانواده بـارزانـي و      
در راس آن مسعـود بـارزانـي کـه در           
ــاســت حــکــومــت               حــال حــاضــر ري
کردستان عراق را بـر عـهـده دارد از            
بازماندگان همين  شيوخ بارزان مـي    
باشند. شيوخ در آن زمان، به عـنـوان    
رهبران مذهبي ، از چـنـان قـدرت و          
نفوذي  در جامعه کردستان برخوردار 
بودند کـه مـردم آنـهـا را بـه عـنـوان                  
نماينده خدا نگاه مي کـردنـد. کسـب       
اين مقام و جايگاه ويـژه در جـامـعـه         
سبب مي شد که خود شيـوخ هـم در       
وجود خود يک نـوع حـس خـودبـزرگ         
بيني و برتري را نسـبـت بـه ديـگـران            
احساس کنند و اين احساس آنـهـا را     
به درجه اي ميرسانـد کـه فـکـر مـي            
کردند واقعا اين مقام از طرف خدا به 
آنها داده شـده  و بـه ايـن بـاورمـي                    
رسيدنـد کـه داراي يـک قـدرت فـوق                
بشري هستند و ادعا مي کـردنـد کـه      
مي تـوانـنـد کـارهـاي خـارق الـعـاده               

به عـنـوان مـثـال شـيـخ              .انجام دهند
احــمــد بــارزانــي (عــمــوي مســعــود           
بارزاني) به دليل ايـنـکـه  از جـانـب             
اطرافيانش بسيار مـورد تـعـظـيـم و            
تکريم قرار مي گرفت، شايع شده بود 
که ادعاي خدايي مي کـنـد!  در هـر           
صورت مي خواهم بـگـويـم کـه ايـن            
موقعيت و جايگاه ويژه کـه خـانـواده        
بارزاني را به ايـن درجـه از قـدرت و            
ثروت رسانيده، از ايـنـجـا سـرچشـمـه         
گرفته اسـت و در حـال حـاضـر ايـن                
خانواده با استفاده از موقعيـت خـود     
در حــکــومــت کــردســتــان در صــدد           
بازيابي مقام گذشته خود ميـبـاشـنـد     
ولي اينبار نه بعنوان شيوخ بلـکـه بـه      
ــمــام                عــنــوان حــاکــم بــي مــنــازع ت

 کردستان.  
اکنون خـانـواده بـارزانـي بـه يـک             

خانواده برتر در ميان مردم کردستـان  
تبديل شده اند و کسـي جـرات نـمـي           
کند که از آنها انتقـاد کـنـد و يـا در             
مورد آنها چيـزي بـگـويـد. روسـتـاي            
بارزان، که محل سکونت اين خانواده 
در گذشته بـوده اسـت و هـمـچـنـيـن                
مقبره مال مصطفي بـارزانـي هـم در        
آنجـا قـرار دارد، بـه يـک زيـارتـگـاه                  
تبديل شده اسـت و هـر شـخـصـيـت               
سياسي و يا هر هنرمند و شـاعـر و         
نويسنده و ... که بـخـواهـد بصـورت            
رسمي از کردستان عراق ديـدن کـنـد        
در اولين فـرصـت تـوسـط مـقـامـات            
حکومتي با دسته گل و تشريفات بـه  
زيارت روستاي بارزان و مـقـبـره مـال       
مصطفي بارزاني هـدايـت مـيـشـود.          
اين خـانـواده بـا امـکـانـاتـي کـه در                   
اختيار دارند جايگاه ويژه و برتـري را    
در جامعه براي خود قائل شـده و بـه         
نوعي خود  را از ساير مردم متمـايـز   
ــد. از آن طــرف اشــخــاص                  کــرده ان
چاپلوس و نان به نرخ روز خـوري کـه         
دور شخص مسعود بـارزانـي  جـمـع         
شده اند و براي پول و پسـت و مـقـام          
حاضرند دست به هر کاري بزننـد، بـه     
قدري او را مورد ستايش و احتـرام و    
تعظيم و تکريم قـرار مـي دهـنـد کـه            
خود مسعـود بـارزانـي هـم احسـاس            
مي کند رهبر و حاکم تمام کردسـتـان   
است. اين احسـاس را در اعـمـال و               
رفتـار و نـحـوه سـخـن گـفـتـنـش در                    
مناسبات و مراسم ها بـخـوبـي مـي         
توان ديد. نـمـونـه ايـن رفـتـار را در                  
جشني کـه بـه مـنـاسـبـت سـالـگـرد                  
تاسيس حـزب دمـکـرات کـردسـتـان           

برگزار کردنـد و     ۲۰۱۳ عراق در سال 
در آن از تمام احزاب ناسيـونـالـيـسـت      
بخشهاي ديگر کردستـان دعـوت بـه        
عمل آورده بودند و تمام رهبـران ايـن     
احـزاب را وادار کـردنــد کـه مـانـنــد                

انسانهايي حقير، بي اختيار، خوار و   
زبون دست به سينه براي دست بوسي 
مسعود بارزاني صف بگيرند وسپس 
با افتخار در تلويزيونهايشان نمـايـش   
بدهند، بخوبـي مـي تـوان مشـاهـده            

 کرد. 
البته چنين اعـمـال و رفـتـاري و           
چنين احسـاس بـرتـري و خـودبـزرگ            
بيني از جـانـب خـانـواده بـارزانـي و               
مقامات باالي حـزب از يـک سـو و              
خوار و حقير شدن و دست بـه سـيـنـه         
زدن و تعظيم کـردن رهـبـران احـزاب           
نـاســيــونـالــيــســت بــخــشــهـاي ديــگــر         
کردستان در مقابل مسعود بـارزانـي     
به خاطـر مـنـافـع مـادي و دريـافـت                
کمکهاي مالي از حـکـومـت اقـلـيـم             
کــردســتــان از ســوي ديــگــر، جــاي              
هيچگونه تعجب و شگفـتـي نـيـسـت        
چون ماهيت اين احزاب هميـن اسـت     
و بيشتر از اين هم نمي توان از آنـهـا       
توقع داشت. امـا آنـچـه کـه مـوجـب              
تاسف و تاثر و مايـه نـگـرانـي اسـت           
ترويج و اشـاعـه فـرهـنـگ و سـنـت                  
عشيره اي و برتري طلـبـي در مـيـان         
مردم کردستان مي باشد و اين زنـگ  
خطري است براي بـازگشـت جـامـعـه        
کردستان به فرهنگ پوسيده و کـهـنـه    
گذشته و هرچه بيـشـتـر دور شـدن از           
خواسـتـه هـاي انسـانـي ، بـرابـري و                  
آزاديخواهي که هـمـيـشـه از اهـداف            

 مردم کردستان بوده است. 
اکنون با گذشت چنـديـن سـال از        
ــع             ــجـ ــرتـ ــزاب مـ ــي احـ ــرانـ ــمـ ــکـ حـ
ناسيوناليست بر کـردسـتـان عـراق ،           
اين فرهنگ ارتجاعي و سـنـت هـاي        
واپسگرايانه، اين حس برتري نسـبـت     
به ديگران ، خودبزرگ بيني، نفرت ،   
ــتــارهــاي راســيــســتــي              ــه و رف ــن کــي
ونژادپرستانه و... که از باال در ميـان     

 ترويج فرهنگ عشيره اي...  

 ۴ صفحه  

 

 شهر سنندج ...

بعنـوان سـلـفـي گـري دارد ابـراز               
وجود مي کـنـد، بـه انـدازه خـود            
حکومت اسالمي مورد تـنـفـر و        
انزجار عـمـومـي مـردم سـنـنـدج            
است  و بدون شـک بـا هـر گـونـه              
تحولي در آينده سياسـي ايـران و       
بــزيــر کشــيــده شــدن حــکــومــت           
اسالمي، بقاياي پس مـانـده ايـن      
جريان نيز عمري بـه انـدازه عـمـر           
حکومت اسالمي خواهد داشـت.  
طي بيش از سه دهه اخير مذهـب  

و ناسيوناليسم بارها شکستـهـاي   
سختي را از چـپ جـامـعـه و از                 
کمونيستهـا خـورده انـد. چـنـيـن              
دستـاورد و پـيـشـروي هـايـي بـه                
راحــتــي قــابــل بــاز پــس گــيــري            
نيستند و روز بـروز تـمـايـالت و             
آرزوهاي انساني و طـبـقـاتـي در           
اين شهر، روند رشد و شکل گيري 

 خود را تقويت مي کند.  
 

 ۲۰۱۴ ژانويه  ۱۴ 
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 ۱ از صفحه 

با همه تبعيض و نابرابري ها سـپـري     
کرد و به زندگي که شـايسـتـه انسـان         

 نبود، ادامه داد.
  

واحــد در روســتــاي "هــرزنــه" از             
توابع شهرسـتـان سـردشـت چشـم بـه             
جهان گشود،در جنگ خانمـانسـوز و     

دو رژيـم جـنـايـتـکـار بـعـث               ويرانگر
عراق و جمـهـوري اسـالمـي در دهـه            
شــصــت و بــعــد از ويــران شــدن                     
روستاهاي هرزنه و اطراف آن، هـمـراه   

به مهاباد نقل مـكـان    با خانواده اش 
كرد وبه خاطر زندگي طاقت فـرسـا و     
نداشتن معيـشـت زنـدگـى بـه مـدت             

ســال بـا خـانـواده اش             ١٠ بـيـش از       
مجبور به كار در كوره هاي آجـرپـزى     

 شد.
بعدها و پس از باز شـدن روزنـه       

اى براي كار در مرز سردشـت، بـه آن       
الـى     ٦ بـاز گشـت و مـدت             منطقه   

 سال در آن مرز مشغول به كار شد.٧ 
سرانجـام در يـك روز طـوفـانـى               

و  ٩٢ ديماه  ٢٦   در تاريخ زمستان، 
در يکي از روستاهاي منطقه آالن از   

كــمــيــن  تــوابــع شــهــر ســردشــت بــه           
او     اسالمى مى افتد، مزدوران رژيم 

با دوستانـش و بـدون اسـبـش            همراه 
موفق به فرار ميشود، اما مدتى بعد 
به خيال اين كـه مـزدوران مـكـان را             
ترك كرده باشند به دنبال اسـبـش كـه      

در آمدش بـود،   تنها سرمايه و منبع 
برميگردد، امـا مـزدوران كـمـيـن را            
ــا شــلــيــك                 تــرك نــكــرده بــودنــد و ب

اسـلـحـه (تـک تـيـر)بـه او                 مستقيـم    
شلـيـك مـيـكـنـنـد،بـعـد از اصـابـت                  
گلوله،واحد هنوز زنده بود و بـاز هـم       
موفق به فرار مي شود، اما ايـن بـار       
زخــمــى بــود وبــه كــمــك دوســتــانــش          
احتياج داشت، دوستانش با بي سـيـم   
اسمش را صدا مـي کـردنـد(هـه وال            
ماوى) يعني دوستـم زنـده اي، امـا           

ايشـان   بخاطر گلوله اى كه به پشـت    
اثابت كرده بود و از سينه اش خـارج      

شده بود، زياد قـادر بـه پـاسـخـگـوي           
نبوده که جواب بي سيم دوستانش را   
بطور کامل بدهد كه من زنده هستم، 
او بــه كــمــك نــيــاز داشــت امــا                      
نميتوانست دوستانش را پيدا كنـد و    
از جايي هم كه با خشونت اين جانيان 
آشنا بود، خـود را تسـلـيـم دزدان و               

جمـهـوري اسـالمـي        نيروهاي اوباش 
نكرده بود، چونکه ميدانسـت كـه بـه        

او هـم     محـض دسـتـگـيـر شـدنـش،              
مانند دوستانش كه بـعـد از تسـلـيـم          
شدن با شكنجه اين آدمكشـهـا جـان      

 داده بودند، جان ميدهد.
نتوانست از اين  متاسفانه واحد  

كمين جان سالم به در ببرد، او بعد از 
مخفي شدنش از دست ايـن جـانـيـان       
اسالمي، بـر اثـر خـونـريـزى زيـاد و               
سرماي شديد زمستان، جان عزيـزش  

 را از دست داد.
  

اين داستان غم انگيـز صـدهـا و        
ــزار انســـان شـــريـــف و                 دهـــهـــا هـ
زحمتکشي سـت کـه روزانـه بـا ايـن              
شرايـط غـيـر انسـانـي مـواجـه مـي                 
شوند، انسانهايي که ناگـزيـرنـد بـراي       
زنده ماندنشان به يکي از سخت ترين 
و خطر ناکتـريـن کـارهـا تـن دهـنـد،              
سخت تر از اين لحاظ کـه در کـمـتـر         
جاي دنيا انسان شاهد اين اسـت کـه       
مردم براي تهيه نان شب فرزنـدانشـان   
دهها کيلومتر را با پـاي پـيـاده طـي         
کنند، بارهاي سـنـگـيـن را بـا دوش            

کننـد و در سـرمـا و             خودشان حمل 
گرما و با شرايط غير انساني کـه بـا       
آن دسـت و پــنـجـه نـرم مـي کــنـنــد                   
گـريــبــانــنــد، کــوه و دره هــا را مــي               
پيمايند تا بلکه شب با دسـت پـر بـه        
خانه برگردند و شـرمـنـده زن و بـچـه            
هايشان نباشند و خطـر نـاک بـه ايـن           
مفهوم که هر لحظه مـمـکـنـسـت بـه           
کـمـيـن نـيـروهــاي دزد و چـپـاولـگــر                 
اسالمي بـيـفـتـنـد و بـعـد از غـارت                 
اموال نه چنـدان زيـادشـان هـمـراه بـا             

ضرب و شـتـم نـيـروهـاي جـمـهـوري                 
اسالمي قرار مـي گـيـرنـد و سـپـس               

اسب و قاطر آنـهـا را مـي کشـنـد و               
بهترين حالت بـراي کـارگـران مـرزي           

 زنده ماندنشان است!
ــم در                ــران مــرزي جــزو ک ــارگ ک
آمدترين قشر جامعه هستند، جدا از 
اين کارهاي طاقت فرسا و خطر نـاک،  
اميد ديگري ندارند! شغـلـي ديـگـري        
ندارند! کـارگـاه و کـارخـانـه اي هـم                   
موجود نيست کـه حـداقـل بـا تـمـام               
سختي ها و حقوق بسيار ناچـيـزشـان    
در آنجا باز به آن اکتـفـا کـنـنـد! اگـر            
روزنه ديگري داشـتـنـد تـرجـيـع مـي            
دادند که با آن بسـوزنـد و بسـازنـد و           
کنـار بـيـايـنـد، ال اقـل در ايـنـجـور                    
محيط ها بدرجاتي امـنـيـت جـانـي          

در آن     شان بيشتر بود، اما اين مردم
جامـعـه و در کـردسـتـانـي کـه دهـه                   

رژيم جنايتکار اسالمي آنجـا    هاست
را در نا امني و بي حـقـوقـي کـامـل          
نگه داشته، از اين روزنه هم بي بـهـره     
انــد و جــدا از ايــنــکــه الشــخــوران               

را ميلـيـتـاريـزه       اسالمي اين مناطق
کرده اند، اين جامـعـه را بـه زنـدانـي            
بزرگ تبديل کرده و هست و نـيـسـت        

 مردم را به تاراج مي برند!
کارگران مرزي مثل سايـر مـردم     

بـار     ٢ زحمتکش و تحت ستم هر روز 
با مرگ مـواجـه مـي شـونـد، يـکـي              
بخاطر اين همه ستم و تبعيـضـي کـه      
به آنها روا شده که در فقر مـطـلـق بـه       
سر مي برند و همه چـيـز را از آنـهـا             
دريغ کرده اند، و دوم اينکه آنجاي که 
در ماه تنها چند روز به کار مشـغـول     
مي شوند، هر لحظه مرگ را با چشم 
خودشان مي بينند که پاسداران نظام 
جهل، خرافه و سرمايه و اوباش لمپن 
و غارتگر اسالمي بـراي شـکـار ايـن         

 انسانها در کمين اند!
در قبال همه اين جنايت هاي که  

بر اين مـردم تـحـمـيـل شـده، پـاسـخ                 
اوباشان اسالمي اينـسـت کـه ايـنـهـا           
قاچاق چي اند! اينها غير قانونـي در     
مرزها رفت و آمد مي کننـد! ايـنـهـا        

 وطن فروشند......!
آيا واقعا جايگاه ايـن انسـانـهـاي       
شريف و زحمتکش ايـنـسـت کـه هـر            
روز و هر لحظه دستگير، شکنـجـه و     
به قتل برسند؟ آيا اين مردم کـه جـزو     
محروم ترين قشر جـامـعـه انـد بـايـد           
تمام عمر زندگي شان را بـا دلـهـره و          
هراس پشت سر بگذارند و هر لحـظـه   

 منتظر مرگ باشند؟
طبعا اگر انسانيت زنـده بـمـانـد،       

  تراژدي ديگر... ۳ از صفحه 
 
 
 
 

 ترويج فرهنگ عشيره اي ...

حاکمان و مـقـامـات حـکـومـتـي          
شروع شده و رواج پيـدا کـرده، در       
بين  بخش عظيمي از نـيـروهـاي        
نظامي و امنيـتـي و کـارمـنـدان          
حکومت و حتي بخشي از مـردم      
هم نفوذ کرده است و نتيـجـه ايـن      
فرهنگ را در طرز برخوردشان بـا  
مردم بخوبي مي تـوان مشـاهـده        
کرد. اکنون اينگونه برخـوردهـا و      
رفتارهاي حـقـارت آمـيـز وغـيـر             
انساني و راسيستي را نـه تـنـهـا           
نسبت به غير کردها بلکه نسبـت  
به همزبانان خـودشـان هـم کـه از           
بخشهاي ديگر کردستـان بـنـا بـه         
هر دليلي به آنجا مهاجـرت کـرده     
اند، اعمال مـي دارنـد. اکـثـريـت           
کسانـي کـه از کـردسـتـان عـراق               
ديدن مي کـنـنـد از ايـن مسـئلـه             
شــاکــي هســتــنــد و بــخــصــوص          
کارگراني که به علـت مشـکـالت      
اقتصادي و فقر و بيکـاري، بـراي     
امرار معاش خود بـه آنـجـا پـنـاه          
برده اند، از نحوه برخورد و توهين 
و تحقيري که مقامات حکومتـي  
و نيروهاي نظامي و امـنـيـتـي و         
کارفرمايان نسبت به آنها روا مي 
دارند دل پر خوني دارند وجانشان 
به لبشان رسيده است ولي از روي 
ناچاري و بـدلـيـل فـقـر و نـداري                 
مجبور هسـتـنـد کـه دنـدان روي            
جگر گذاشته ايـن تـوهـيـن هـا و            
تحـقـيـرهـا و بـرخـوردهـاي غـيـر                

 انساني را تحمل کنند. 
 
سـال حـکـومـت          ۲۳ بعد از    

احزاب ناسيوناليست ، هنگامـي  
که به جامعه کردستان نـظـر مـي        
افکنيم ، مي بينيم کـه نـه تـنـهـا          
آزادي، رفاه، برابري ، امـنـيـت ،          
حقوق زنان و هيچـيـک از حـقـوق         
انساني  متحقق نشده بـلـکـه هـر         
روزه پديده هاي جديد و خطرناکي 
به جامعه تزريق مي شود که همه 
آنها محصول سياست هاي غـلـط   
ناسيوناليسم مي باشند و يکي از 
ايــن پــديــده هــا تــرويــج هــمــيــن            
فرهنگ راسيستي و نژادپـرسـتـي    
در ميان توده مردم است که چشم 
انداز بي نهايت وحشتناکي را در   
مــقــابــل ديــدگــان هــر انســان                
آزاديخواه و بـرابـري طـلـبـي قـرار           

 مي دهد.
اين مسئله بسيار مهم اسـت   

و بايد جدي گـرفـتـه شـود. مـردم           
کردستان بايد درمقابل ايـنـگـونـه     
حرکت هاي ارتجاعـي بـايسـتـنـد        
وآن را محکوم کننـد و نـگـذارنـد         
اين فرهنگ غلط و عقـب مـانـده      
ــنــه شــود و              در جــامــعــه نــهــادي
همچنين احزاب چپ و کمونيست 
بــايــد هــر گــونــه ســيــاســت هــاي          
ــاي               ــت ه ــن ــه و س ــان واپســگــراي
ضدانساني کهنه و تاريخ مصرف 
گــذشــتــه را کــه تــوســط احــزاب           
ناسيوناليـسـت تـرويـج داده مـي            
شــود ،افشــا نــمــوده و مــردم                 
کردستان را از اين خطر بزرگي که 
در کمين نشسته و در صدد نـفـوذ   
و رسوخ به داخل جـامـعـه اسـت،         

 هوشيار و آگاه کنند. 
 

اين مسـئلـه نـه تـنـهـا زنـگ              
خطري براي مردم کردستان عـراق  
است بلکه فـرصـت خـوبـي بـراي            
مردم بخشهاي ديـگـر کـردسـتـان        
محسوب مي شـود کـه بـا دقـت           
کـامـل حــرکـات و ســيـاسـتـهــاي             
ارتجاعي احزاب ناسيوناليست را 
زير نظر گرفته و متوجه اين نکتـه  
بشوند که ناسيوناليسم چيزي جـز  
فقر، بـدبـخـتـي ، زن سـتـيـزي ،                  
ــدگــي و               ارتــجــاع و عــقــب مــان
راسيسم و نـژادپـرسـتـي را بـراي              
مردم کردستان بـه ارمـغـان نـمـي          

 ۲۳ آورد. همچنانکـه حـکـومـت          
ساله احزاب نـاسـيـونـالـيـسـت در          
کردستان عـراق ايـن را بـخـوبـي              
نشان داده اسـت و ايـن تـجـارب             
گرانبها بايـد چـراغ راه مـا بـراي             
آينده و ساختن يک دنـيـاي بـهـتـر        
باشد. ما نبايد بگذاريـم کـه ايـن         
روند در بخشهاي ديگر کردستـان  
تــــکــــرار شــــود وبــــراي ايــــن              
منظـورهـمـگـي بـايـد دور پـرچـم               
سوسياليسم متحـد و مـتـشـکـل          
شويم. زيرا به اعتقاد من رسـيـدن    
به آزادي کامل و واقعي، تنها بـا    
برقراري سوسيـالـيـسـم مـتـحـقـق           

 خواهد شد.
 
 ۱۳۹۲ ديماه    ۲۶   
 

 ۸ صفحه 
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مردم آذربايجان،مردم کـردسـتـان    
ــه وزارت              ــئ ــد!طــوط ــي ــاش ــار ب هشــي

 اطالعات را بايد خنثي کنيم!
حکومت اسـالمـي مـدتـهـاسـت           
وزارت اطالعاتـش را مـامـور کـرده           
ــيــه اتــحــاد شــمــا مــردم                اســت عــل
آذربايجان و کردستان تـوطـئـه کـنـد.        
سران حکـومـت اسـالمـي کـه خـوب             
ميداننـد مـنـفـور مـردم هسـتـنـد و                  
نميتوانند با اتکا بـه مـذهـب مـيـان            
مردم تفرقه بياندازند، اين بار به ابزار 
جديد متوسل شده اند. به نژادپرستي  
ــتــي روي آورده انــد.                    و قــوم پــرس
ميخواهند ميان مردم به نـام تـرک و       
کرد و لر و بلوچ و عرب و فارس و ... 
شکاف بـيـانـدازنـد، اعـتـراض مـردم            
عليه حکومـت اسـالمـي را بـا ايـن              
اختالفات منحرف کنند تا بـه عـمـر        
نـــنـــگـــيـــشـــان ادامـــه دهـــنـــد.                
ناسيوناليستهاي قوم پرست عمال در   
خــدمــت ايــن ســيــاســت حــکــومــت           

 اسالمي هستند. 
تحريکات نژاد پرستانه در رسانه 
هاي اجتماعي از جمله راه انـداخـتـن      
فــيــســبــوکــي تــوســط قــوم پــرســتــان         
اسالمي به نام "جنبش اخراج کـردهـا    
از آذربايجان" يـکـي از کـثـيـفـتـريـن                

بـه      نمونه هاي اين تقالهاست. فـقـط   
چند مورد از تبلـيـغـات ايـن سـايـت           
نگاه کنيـد تـا دسـتـهـاي خـونـيـن و                 
چرکين وزارت اطالعات را پشت اين 
سايت ببينيد. تاببينيد کـه ايـن يـک          
توطئه آشکار عليه مبارزه مردم و در 

 :خدمت جمهوري اسالمي است
در اين سايت به مردم ارومـيـه و     

 شهرهاي تابعه توصيه شده است: 
هرگونه تـجـمـع کـردهـا، رفـت و             
آمدهاي دسـتـه جـمـعـي کـردهـا در                
همسايگانتان و محلـه تـان را رصـد          
کــنــيــد و بــه مــحــض ديــدن چــنــيــن            

 :مواردي اقدامات زير را انجام دهيد
اطـالعـات)   (   ۱۱۳ با شماره     - 

تماس گرفته و مـحـل دقـيـق تـجـمـع            
اينها (غالبا خانه هاي دانشـجـوئـي،     
خانه هاي مجردي کـارگـري و ازايـن          

 .دست خانه هـا) را گـزارش کـنـيـد              
مطمئن باشيد امنيت شما محـفـوظ   

 !ميماند
در شــبــکــه هــاي اجــتــمــائــي           -

(فيـس بـوک، تـوئـيـتـر، وبـالگـهـا و                   
سايتها) مشخصات و محل تـجـمـع       
کــردهــا را لــو دهــيــد تــا در امــان                 

 !نباشند

در کمترين مدت بـا ارائـه بـه           -
کالنتري، مهـاجـران شـوم کـرد را از             
مــحلــه تــان اخــراج کــنــيــد. نــيــروي             
ــچ                ــن مــوارد هــي ــتــظــامــي در اي ان
مسامحه اي نمي کنـد (مـوثـرتـريـن         

 راه!)
اگر مهاجـر تـازه وارد ديـديـد            -

دنبال کنيد و شـنـاسـاسـي کـنـيـد و                
حرکات مشکوکشان را به نـهـادهـاي    

 !امنيتي گزارش دهيد
عالوه بر اينها، دست انـدرکـاران     
اين سايت به برخورد شنيع جمـهـوري   

ي و   سـتـان  اسالمي با مهاجران افغـان 
اينکه ورودشان به جاهايي را ممنـوع  
ميکند افـتـخـار مـيـکـنـنـد و آن را                 
الگوي خود ميداننـد! از روحـانـيـون          
ميخواهند خريد و فروش با کردها را 
تحريم کنند و مغـازه هـا بـه کـردهـا            
مواد غذايي نفروشند! کـردهـا را از          
شهرها اخراج کنند تا امت شيعـه در    
اکثريت بماند! از شهردار ميخواهـنـد   
تا مجسمـه مـال حسـنـي، يـکـي از               
درنده خوترين آخوندهاي خـمـيـنـي و         
ــي را در                 ــالمــ ــوري اســ ــهــ ــمــ جــ

 !نصب کند اروميه 
آيا همه اينها نشان نميدهنـد کـه     
وزارت اطالعات جمهوري اسالمي و 
قوم پرستان مرتجع عـمـال دسـت در          
دست هم گذاشته انـد و بـراي مـردم            
نقشه هاي خونيني ميکشند؟ متحـد  
شده اند تـا اعـتـراض مـتـحـد مـردم              
عليه وضع حاکم را قـيـچـي کـنـنـد؟             
اتــحــادي کــه مــيــتــوانــد هــم بســاط           
ــه                 ــم ــا ه ــهــوري اســالمــي را ب جــم
تبعيضاتش جارو کند و هم دکان قوم 

 پرستان را ببندد؟ 
مردم شريف آذربايجان! مردم  

 :شريف کردستان

جــمــهــوري اســالمــي هــنــوز در         
بســر مــيــبــرد؛        ۸۸ کــابــوس قــيــام       

جمهوري اسـالمـي از اتـحـاد مـردم              
ايران هراس دارد وخوب مـيـدانـد کـه       

اين بار با نـيـروي هـمـه          ۸۸ اگر قيام 
آذربـايـجـان و            مردم ايران از جـملـه         

کــردســتــان تــکــرار شــود، بســرعــت          
عمارت خونين و چـرکـيـن جـمـهـوري         
اسالمي را درهم خواهد کـوبـيـد. بـه          
اين دليل سران حکومت اسالمـي در    
فکر توطئه هاي جديـد عـلـيـه مـردم          
ايران هستند. شکاف انداختن مـيـان    
مردم به نام قوم و نژاد يـکـي از ايـن          

 توطئه هاست. 
مشــخــصــا اهــدف شــوم وزارت         
اطــالعــات و قــوم پــرســتــان از ايــن             

 :تبليغات نژاد پرستانه اينها هستند
ميخواهند ميان کارگر ترک و  - 

کرد،همان کارگراني که به يـک انـدازه     
شيره جـانشـان تـوسـط کـارفـرمـايـان             
مکيده ميشود تفرقـه بـيـانـدازنـد تـا           
ميليادرهاي اسالمي راحتتر چـپـاول     

 !کنند
 

ميخواهند ميان زنـان و جـوانـان             -
ــان کــه درد               ــجــان و کــردســت ــاي آذرب
مشترک دارند تـفـرقـه بـيـانـدازنـد تـا             
اعتراض قـدرتـمـنـد عـلـيـه قـوانـيـن                 
  اســـالمـــي را کـــنـــد کـــنـــنـــد!                   

ميخواهـنـد مـردم آذربـايـجـان و                -
کردستان را که سالهاي سال در کـنـار   
هم زندگي کرده اند عـلـيـه هـمـديـگـر          
تحريک کنند و حکومت اسـالمـي را     
از نفرت مشتـرک ايـن مـردم نـجـات            
بدهند! تا اين مردم نـتـوانـنـد عـلـيـه             
حکومت اسالمي مبارزه اي مشترک 

 !و مــــتـــحــــد پــــيـــش بـــبــــرنــــد               
ميـخـواهـنـد مـردم را بـا نـفـرت                    -

قومي مشغول کنند تا هم بازار قـوم    
پرستان داغ بمـانـد و هـم حـکـومـت             
اسالمي به حيات نکبت بارش ادامه 

 دهد! 
مردم آگاه و آزاديخواه  

 آذربايجان و کردستان،

ــد ايــن تــوطــئــه حــکــومــت            بــاي
اسالمي و قـوم پـرسـتـان را خـنـثـي                

 کنيم. 
 

بــايــد اعــالم کــنــيــم کــه مــا مــردم               
آذربايجان و کردستان هـمـدرد و هـم          
سرنوشت و همرزم هستـيـم. مـا يـک          
دشمن مشترک داريم و آن جـمـهـوري        
اسالمي است و يک هدف داريم و آن     

  سرنگوني حکومت اسالمي است. 
ــا                   ــه م ــم ک ــي ــن ــالم ک ــد اع ــاي ب
مــيــخــواهــيــم جــمــهــوري اســالمــي         
سرنگون شـود و بـر ويـرانـه هـاي آن                

هـمـه       جامعه اي بسـازيـم کـه در آن         
مردم ايران در آزادي و امنيت و رفـاه    
زندگي کنند. جـامـعـه اي کـه در آن              
هـيـچ نـهـاد و هـيــچ ارگـان و هـيــچ                    
مقامي مجاز نباشد به نام مذهـب و    
نژاد و قوم و ملت و هر توجيه ديگري 
بر هيچ شهـرونـدي تـبـعـيـض اعـمـال             

 کند.
در مقابل تـوطـئـه هـاي پـلـيـد                

وزارت اطــالعــات و قــوم پــرســتــان           
ــام                 ــم ــدرت ت ــا ق ــد ب ــاي مــزدورش ب

  ايستاد. 
ژانويه   ۱۶ ، ۱۳۹۲ دي  ۲۶ 

 ۲۰۱۴ 

       العيه مطبوعاتياط 
 محسن ابراهيمي، دبير کميته آذربايجان حزب کمونيست کارگري ايران  

اعدامها حرف ميزنيد و فـعـالـيـت     
ميکنيد خوشحاليم، براي مـا کـه       
در سلول مـرگ نشـسـتـه ايـم ايـن             
اخبار دلگرم کننده است. قـبـل از        
اينکـه در مـورد خـودمـان حـرف              
بزنيم،ميخواهـم دو اتـفـاق را کـه             
همين ديروز در اينجا افتاد بگويـم  
و از شما بـخـواهـم بـراي آزادي و             
دفاع از زندانيان سالمند هم کـاري  
بکنيد. روز گذشته مـحـمـد امـيـر         
خيزي يک زنداني سالمند از پله ها 
افتاد و سر و دستش شکـسـت، او     
را به بيمارستان دي منتقل کردند، 
نميدانم االن وضعش چطور اسـت.    
ساعاتي بعد از ايـن واقـعـه، حـال           

 ۸۰ کريم عزيز معروف،  زنـدانـي       
ساله از کردستان عراق که به اتهام 
جاسوسي در زندان اسـت، شـديـدا      
بهم خورد، او را بـه بـيـمـارسـتـان               
منتقل کردند، شنيديم که کـيـسـه      
صفرايش ترکيده و بـا ايـن سـن و            
ســال خــطــر مــرگ او را تــهــديــد              

 ۱۷ ميکند. کريم عزيـز مـعـروف         
سال است در زنـدان اسـت اکـنـون           

سال سن دارد. آيـا ايـن ظـلـم             ۸۰ 
نيست که فردي با اين سن و سـال      

 در چنين موقعيتي است؟ 
 

کــنــفــرانــس شــمــا در مــورد           
اعدامـهـا اسـت و در ايـن مـورد                
اولين نکته اي که بنظـرم مـيـرسـد       

شـايـد اگـر         عجله کنيـد!  اينست ، 
هــر کــدام از شــمــا لــحــظــاتــي را             
مـيــتـوانســتــيـد تصـور کــنـيــد در            
موقعيت يک محـکـوم بـه اعـدام،         
ميتوانستيد اين پيام ما را نـه از        
سر تکبر ، بلکه از سر استيصال و   
يخ زدن مغـزهـايـمـان در مـواردي          
ببينيد. من خيلي وقـتـهـا بـه ايـن           
صحنه فکر ميکنم و سپـس فـکـر      
ميکنم مغزم يخ زد، به اين صحنه 
که چکمه هايي را در پشت سـلـول     
ببينم و چند نفر با نگاهي بيرحم و 
بي احساس مرا و هم پرونده اي ام   
لقمـان را کشـان کشـان بـبـرنـد و                 
طناب را بر گـردنـمـان بـيـاويـزنـد،          
خوب بعدش چه ميشـود... ايـنـرا         
ديگر تصور نميکنم و نمـيـخـواهـم     

 تصور کنم فقط مغزم يخ ميزند. 
ما در مورد يکي از مهمترين 
و عميـق تـريـن دردهـاي جـامـعـه              
بشري حرف ميزنيـم و مـن فـقـط           

حرف نميزنم بـلـکـه آنـرا احسـاس            
ميکنم و نه فقط احساس بلکه بـا    
تمام سـلـولـهـاي بـدنـم آنـرا جـذب               
مــيــکــنــم. ايــن درد غــيــر قــابــل             

 توصيف است. 
 

پس هر نوع کنکاش و بررسـي  
بايد بتواند به اين منجر شـود کـه       
ما را نجات دهيد و اجـازه دهـيـد        
خودخواهانه تر بگويم، مرا نجـات  
دهيد، من نميخواهم بميرم بـارهـا   
گفته ام نميخواهم بـا ايـن جـوانـي         

 زير خاک بروم. 
 

اجازه دهيد ما جسارت کـرده    
و به شما بگوييم، براي نجات جان 
محکومين به اعدام و براي مقابله 
با اين سير رو به رشد اعدامها در   
ايــران، کــاري بــکــنــيــد، فـــردا                
ممکنست بـراي مـا ديـر بـاشـد.               
ميدانيد در مورد چـه چـيـز حـرف         
ميزنم در مـورد زنـدگـي خـودم و             
لقمان،چيزي که ديگر هيچگـاه بـه     
دست نمي آيد، زندگـي را دوسـت       

 داريم آيا اين گناه است؟؟؟ 
 

سوال ما اينست آيا نـمـيـشـود     
بيش از اينها اعـتـراض کـرد، آيـا         
نميشود متحدانه تر از اينـهـا کـار      
کرد، آيا نميشود کارهاي بزرگتري 
کــرد و اعــتــراضــات زيــادتــري را          

 سازمان داد؟؟ 
پاسخ به اين سواالت ميتوانـد  

 زندگي نجات دهد. 
 

بــا احــتــرام زانــيــار و لــقــمــان          
 زندان رجايي شهر کرج  –مرادي 
  ۹۲ ٣ ۱ دي ماه  ۲۶ 

 
 
 

باز تکثير از کميته بين  
 المللي عليه اعدام  

   ٣ ۲۰۱ ژانويه  ۱۷ 
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 ۱ از صفحه

دولت جمهوري اسالمي  
 مقصر اصلي است!

ساله  به علت ٤٠ امجد امجدي  
نبود امکانات و اشتباه پـزشـکـي در      
بيمارستان بوعلي شهر مريوان، جـان    

 ٤٢ در اواخر مرداد ماه زني      .سپرد
تزريق خون فاسد شده   ساله  در نتيجه

در بيمارستان "بـوعـلـي" شـهـرسـتـان            
مريوان و انتقال به بيمارستان "فجر"،   

کـمـبـود      .جان خود را از دسـت داد         
شــديــد دارو و امــکــانــات پــزشــکــي          
مناسـب، دزدي و فسـاد مـالـي در               
بيمارستانهاي کردستان امـري آشـنـا      
است. بودجـه نـاکـافـي، عـدم وجـود              
پرسنل پزشکي، کمبود دارو و شبکـه  
وسيع دزدي و فساد مالي در ادارات   
و بويژه در بيمارستانها عامـل مـرگ     
امجد امجدي و ده ها نفر ديگر است 
که در چند سال گذشتـه جـان سـپـرده         
اند. و همچنين يـکـي از مشـکـالت          
عمده مردم در شـهـرهـاي کـردسـتـان           
عدم دسترسي به امکانات پزشکي و 
دارويي است. ويزيـت و مـعـالـجـات           
پزشکي با هزينه هاي باال، و قـيـمـت    
هاي گران و سر سـام آور  دارو جـان             
هزاران نفر را در معرض خـطـر جـدي      
قرار داده اسـت.   طـب و خـدمـات                
بهداشتى و پزشکى رايگان، مناسب، 
و در دسترس بـراى هـمـه. مـعـايـنـه               
منظم همه شهروندان در برابر بيمارى 
هاى قـلـبـى، سـرطـان هـاى رايـج و                  
بيمارى هايى که تشخيص بـه مـوقـع      
آنها در درمان و تـخـفـيـف عـوارض            
آنها حياتى است. گسترش و بـهـبـود       
جــدى ســطــح بــهــداشــت عــمــومــى،          
اطالعات پزشکى و بهداشتى عامـه.  
گسترش و سـازمـانـدهـى امـکـانـات          
پـزشـکـى و درمـانـى بـه نـحـوى کــه                   
دسترسى فورى به طـبـيـب و دارو و            
درمان براى کـلـيـه سـاکـنـيـن کشـور             

خواسـت و مـطـالـبـات             .آسان باشد
ابتدايي هـر شـهـرونـدي در جـامـعـه                

 است. 
 

"خطر جدي مرگ چهار  
 زنداني"!

چهار تن از زندانـيـان عـقـيـدتـي          
ماه امسـال   آبان ٣ ۱ اهل سنت کُرد از 

 ٣ ۷ در اعتصاب غذا هستند. اکنون  
روز گذشته اسـت و خـطـر مـرگ بـه                
صــورت جــدي جــانشــان را تــهــديــد           

کــنــد. ايــن اقــدام پـر مــخــاطــره               مـي 
زندانيان در پيگيري مطالبات به حق 

روز از      ٣ ۷ خود، با گذشت نزديک به 

اعتصاب غذا موجب نگراني جامعه 
مدني نسـبـت بـه سـالمـت جسـمـي                

ــت         ــده اسـ ــان شـ ــد  «   …ايشـ ــامـ حـ
، » جـمـشـيـد دهـقـانـي         « ،   » احمـدي 

کـمــال  « و   »  جـهـانـگـيـر دهـقـانـي          « 
چهار زنداني کُرد اهل سنت  » ماليي

دليل اعـتـصـاب غـذاي        هستند که به
طوالني، دچار خونريزي کليه شـده و      

نـاپـذيـر جسـمـي از             صدمات جـبـران  
جمله ضعف بينايـي، تشـنـج بـدنـي،          
استفراغ، لرز شديد، سرگيجـه و درد      

هـا و درد قـلـب بـه آنـان وارد                     کلـيـه  
در روزهــاي اخــيــر نــيــز          .اســت   شــده

خبرهايي از زبان پزشک زندان و ساير 
زندانيان دربـاره وخـامـت حـال آنـهـا             

ها به هـم   معده آن« گزارش شده است 
چسبيده است و اگـر گـاهـي آب هـم             
بنـوشـنـد، سـريـعـا آب را اسـتـفـراغ                  

پـزشـکـان زنـدان بـر ايـن              «.کنند مي
اند اگر زندانيـان هـمـچـنـان بـه            عقيده

اعتصاب غذايشان ادامه بدهنـد، بـا     
خطـر مـرگ مـواجـه خـواهـنـد شـد.                 

کننده کـمـاکـان بـر        زندانيان اعتصاب
گناهي خود تاکـيـد دارنـد؛ تـنـهـا            بي

اشــان در ايــن اعــتــصــاب            خــواســتــه
طـوالنـي، تـجـديــد دادرسـي در يــک              
دادگاه علني و عادالنه و بـرگـردانـدن    
آنـهــا بــه بــنــد ســابــقــشــان در زنــدان             

از طـرفـي    .شهر کرج بوده است رجايي
ديگر مسووليـن زنـدان قـزلـحـصـار،           

کـنـنـدگـان غـذا را مـورد                اعتـصـاب  
انـد تـا بـه           تهديد و فشـار قـرار داده          

روزه خود پـايـان      ٣ ۷ اعتصاب غذاي 
ــت                 ــواسـ ــود درخـ ــا وجـ ــد. بـ ــنـ دهـ

ها و نهادهاي حقوق بشـري   شخصيت
از حامد احمدي و جمشيد دهقاني و   
جهانگير دهقاني و کمال ماليي براي 
شکستن اعـتـصـاب، ايـن زنـدانـيـان            
همچنان به ادامه اعتصاب غـذا، بـه     
عنوان تنها راه رسانـدن صـداي خـود        
براي يک دادرسي عادالنـه پـافشـاري      

انـد. ايـن اقـدام پـر مـخـاطـره                  ورزيده
زندانيان اهـل سـنـت قـزلـحـصـار در              
پيگيري مطالبات بـه حـق خـود، بـا           

روز از       ٣ ۷ گــذشــت نــزديــک بــه              
اعــتــصــاب غــذا، مــوجــب نــگــرانــي        
جامعه مـدنـي نسـبـت بـه سـالمـت                
جسمـي ايشـان شـده اسـت. بـنـا بـه                   
ــت                ــيـ ــعـ ــزارش از وضـ ــن گـ ــريـ آخـ

کنندگان، شـرايـط جسـمـي          اعتصاب
اي دارند و هـر روز وضـع        کننده نگران

شود و خـطـر      تر مي جسمي آنها وخيم
مرگ اين چـهـار زنـدانـي را تـهـديـد                

 .کند مي
 

 حکم اعدام"!"
ديوان عالي جمهـوري اسـالمـي       

حـکـم اعـدام يــک زنــدانـي ســيـاســي              
 ."ســامــان نســيــم"  را تــايــيــد کــرد              

خبـرگـزاري هـرانـا در ايـن خصـوص               
گزارش کرده کـه حـکـم ايـن زنـدانـي               
سياسي در روزهاي گذشته در زنـدان    

 .ارومــيــه بــه وي ابــالغ شــده اســت            
سامان نسيم در روزهـاي اول حـملـه            
سپاه پاسداران بـه مـواضـع پـژاک در           

در کـوه هـاي          ۱۳۹۰ تابستان سـال      
قنديل دستگير شد و بعدها تصـاويـر   
وي در کانال هاي جمهوري اسـالمـي     
هنگام ديدار با خانواده اش با حضور 
نيروهاي امنيتي و نظامي را منتشر 

 .شد
 

 "اذيت و آزار کولبران"!
کولبران  ساکن بـخـش صـومـاي       
بـرادوســت ارومــيــه از ســوي هــنــگ          
پاسـگـاه مـرزي مـنـطـقـه بـازداشـت                

نظاميـان پـاسـگـاه عـالوه بـر              .شدند
بازداشت کولبران، اشياء و کـاالهـاي   

 .همراه آنان را نيز ضبط کردند
 

 "دستگيري و زندان"!
 

دي: مأموران نـظـامـي يـک          ٢٨  
ساله به نام فرهاد خسـروي     ٢٢ جوان 

فرزند احمد را در روسـتـاي "جـانـوره"        
وي پس از بازداشـت   .بازداشت کردند

در دهسـتـان "گـلـچـيـدر" بـه مـکـان                  
فـرهـاد    .نامـعـلـومـي انـتـقـال يـافـت             

خسروي قـبـل از بـازداشـت، تـوسـط             
نيروهاي نظامي هـدف گـلـوـلـه قـرار           

گيرد که اين اقدام موجب سـقـوط    مي
پـا        بام شده و در نـاحـيـه        وي از پشت

در حالـي   .دچار شکستگي شده است
که ساکـنـيـن جـانـوره خـواسـتـنـد از                
بازداشت فرهاد خسـروي جـلـوگـيـري        
کنند، اما نيروهاي نـظـامـي آنـان را         

 .مورد تيراندازي قرار دادند
 

 "اخاذي و فشار به  
 دانش آموزان"!

 
آموزان مدرسـە "صـادقـيە"        دانش 

شهرستان مريوان بە دليل امتـنـاع از     
پرداخت وجه نقد درخواست شـدە، از      
سوي مسئولين مدرسە مورد تـهـديـد    

اند در    قرار گرفته و به آنها اعالم کرده
صورت مقاومت در بـرابـر پـرداخـت         
وجه نقد با آنها برخورد شديد خـواهـد   

مـاه     پـيـشـتـر و در ابـتـداي دي                .شد
آمــوازان هــنــرســتــان       امســال، دانــش  

"عفت" سروآباد بە علت عدم پرداخـت    
پول بە مدرسـە، از سـوي مسـئـولـيـن             
مدرسە از حضور آنـهـا در جـلـسـات            

طـي   .امتحان ممانعت بە عـمـل آمـد     
سال جاري قريـب بـه اتـفـاق مـدارس            

تـا     ٥٠ مناطق کُردستان ايران مبلـغ    
هزار تـومـان را بە بـهـانە تـهـيە                ١٠٠ 

سوخت و وسايل مورد نياز مدرسە از 
 .آموزان اخذ کردەاند دانش
 
" 

کودکان قربانيان نا امني و  
 کمبود امکانات تفريحي"!

نـاگـوار، طـنـاب             در يک حادثـه  
بازي يکي از مـنـازل مسـکـونـي         تاب

بهارستـان شـهـر سـقـز، مـرگ               محله
ساله به نام دانيال باقري  ١٠ نوجواني 

حـادثـه زمـانـي روي          .را درپي داشت
داده که دانيال در زيرزمين منزلشـان  

بازي بـوده کـه نـاگـهـان             مشغول تاب
طناب به دور گـردنـش گـيـر کـرده و              

وي  .دچـــار خـــفـــگـــي شـــده اســـت           
چهارم ابتدايي بوده و     آموز پايه دانش

ماه جان خود را    روز بيست و سوم دي
نبود شهربـازي و پـارک        .از دست داد

براي گذراندن اوقات تفـريـح کـودکـان       
در بيشتر شهرهاي کُردسـتـان بـاعـث       

هـاي غـيـر         شده تا کودکـان بـه بـازي       
استاندار روي آورنـد کـه در بـيـشـتـر               
موارد مرگ و زخمي شدن کودکان را 

ــي دارد        ــن در         .در پـ ــيـ ــنـ ــچـ ــمـ هـ
هاي اين شهرها، به دليل عدم  بوستان

هـا،   استاندار وسايل بازي داخل پارک
کودکان در حـيـن بـازي کـردن دچـار              

 ..شوند حوادث ناگوار مي
 

 کودکان جنگ"!"
روژدا" يازده سـالـه داخـل چـادر           

خانواده شان در اردوگاه پنـاهـجـويـان     
سوريه اي کردسـتـان عـراق نشـسـتـه           
است. آخرين نقاشي اش را نشان مـي  
دهد: چهره دخترکي را کشـيـده اسـت       
کـه اشـک روي گــونـه هـايـش جــاري                

روژدا بــه "مــونــيــکــا پــيــنــا"            .اســت
گــزارشـــگـــرمـــان گـــفـــت: "دخـــتـــره           
خوشبخت نـيـسـت. او ديـگـه هـيـچ                 
چـــيـــزي تـــوي زنــــدگـــي بــــراش                 

کمي آنسوتر، عمر چـهـارده     ."نمونده
ساله گـفـت: "چـيـزي کـه مـن ديـدم                     
هـيــشـکــي نــديـده. مــن هــواپـيــمــاي            
جنـگـي، بـمـب، اسـلـحـه و تـانـک و                    
مهـمـات رو ديـدم. يـه جـور هـراس                  

روژدا و عـمـر        ".وحشتناکي رو ديدم
هــردو بــچــه هــاي جــنــگ هســتــنــد.          
جنگي که از دو سال پـيـش تـاکـنـون          
گريبان سوريه را گرفته است. آنـان از     
اقليت کرد هستند و حدود هفت مـاه    
است که به همراه خانواده شان نـاچـار     
شده اند سـوريـه را تـرک کـرده و بـه                  
کردستان عراق فـرار کـرده انـد؛ امـا             
ظاهرا شـهـرهـا روي خـوش بـه آنـان               
نشان ندادند و از هميـن روي "کـمـپ         

دوميز" در بياباني برهـوت و دور از         
دومـيـز دومـيـن        .شهر تـاسـيـس شـد      

کمپ بزرگ پناهجويان سوريه اي در     
کردستان عراق است. حـدود شـصـت       
هزار نفر در آن به سـر مـي بـرنـد کـه              
نيمي از اين تعداد کـودک و نـوجـوان        
هستند. عمر و روژدا هم مانند سايـر   
اين کودکان، آسيب ديدگـان جـنـگـي       
هستند که زندگي آنها را زيرورو کرده 
اســت. آنــهــا در آرزوي يــک زنــدگــي             

روژدا مـي گـويـد:         .معمولي هستند
"وقتي که ساختمان مدرسـه مـون رو        
بمباران کردند من اونجا بودم. مـادر     
اومد دنبالم تا من رو از دست ارتـش  

 .سوريه نجات بده و مخـفـي ام کـنـه        
عمر هم مي گويد: "ما با جنگ کنار  
اومده بوديم. حتي مي تونستيـم زيـر      

روژدا ابـتـدا      ".بمبارانها هم بخوابـيـم  
غربت را چيزي شبيه جـدايـي تصـور        
مي کرد. مي گويد: "من دمشـق رو         
ترک کردم اما قوم و خويش و خانواده 
ام اونجا موندن. ته دلم خيـلـي غـم و         
غصه مي خوردم. چـون اونـا اونـجـا            
بودند و من اينجا. پيش خـودم مـي        
گفتم که چرا اونا دنبالم نميان. حتـمـا    
بايد دليلي داشته بـاشـه. اونـا خـونـه           
خودمون بودن. خونه اي که از خيـلـي    
سال پيش مشـغـول درسـت کـردنـش          

هــاديــه ابــراهـيــم حــمــکـو"،         ".بـوديــم 
مادرش مي گويد: " ما به مـدت نـه         
سال پول پس انداز کرديم تا خـانـه اي     

سـالـه      ٤٣ در دمشق بخريم." او کـه        
است و از چهره اش پيداست که رنج و 
مشقت بسياري متحمل شـده اسـت،     
نمي تواند جلو جاري شدن اشکهايش 
را بگيرد. "ما تنها هشـت روز تـوي           
ــم.               ــردي ــدگــي ک ــه خــودمــان زن خــان
هواپيماها آنجا را بمبـاران کـردنـد و        

روژدا، عمـر و     ".ما هم از آنجا رفتيم
خانواده آنها نمي خواستند از سـوريـه   
خارج شوند. امـا خشـونـت، تـرس و            
گرسنگـي آنـان را وادار سـاخـت راه               
ــه                 مــرزهــا را درپــيــش گــرفــتــه و ب
کردستان عراق پناه بياورند. روژدا و      
عمر، هر کـدام يـک سـال از مـدرسـه              
ــهــا امســال                 ــد. آن ــاده ان عــقــب افــت
نتوانستند بـه مـدرسـه بـرونـد. چـون              
ظرفيت هر سه مدرسه روستا پر شـده  
بود و ديگـر جـا نـداشـتـنـد. امـا در                 
نهايت از سوي يک مرکز ويژه کودکان 
و نوجوانان به نـام "آکـتـيـد" (آژانـس               
همکاري و فـنـي تـوسـعـه) کـه يـک                   
سازمان غيردولتي فرانسوي اسـت و      
از ماه آوريل گذشته شروع به فعاليت 

ابـراهـيـم     .کرده است، پذيرفته شـدنـد    

 نگاه هفته...        

 ۷ صفحه  
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خليل هم پناجـو اسـت. او در شـهـر              
حمص دانشجوي زبان بوده اسـت. او       
از سوريه فرار کرده تا ناچار نشود بـه    
ارتش سوريه يا نيروهـاي اپـوزسـيـون       
ملحق شود. وي پس از آمدن به کمپ 
دوميز، مي خواهد به زنـدگـي کـمـپ       
نشيني اش معنا ببخشد. ابراهيم بـه   
مرکز آکتيد پيـوسـتـه تـا در زمـيـنـه              

وي  .صيانت از کودکان فعاليت کـنـد  
مي گويد: "ما راهکارهاي مختلـفـي     
براي کودکان آسيب ديده اتخاذ کـرده    
ايم. مساله اصلي، تمرکز بر ويژگيهـا   
و خصوصيات مثبتي اسـت کـه هـر          
يک از اين کودکان دارا مي باشند. با  
برجسته کردن اين ويژگيـهـا کـودکـان       
اينـجـا بـهـتـر مـي تـوانـنـد شـرايـط                    

عـمـر نـيـز        ".موجود را تحمل کـنـنـد   
مانند بقيه کودکان اينجا، آزمونهـاي  
مختلفي به منظور ارزيـابـي مـيـزان         
آسيبهاي رواني وارد آمده بر او از سر 
گــذرانــده اســت. مــرکــز مــذکــور                 
فعاليتـهـاي فـرهـنـگـي، نـظـارتـي و                
درماني را به افراد نيازمند ارايه مي 
دهد. عمر کـامـال پـرمشـغلـه اسـت:            
"ما به زبون کردي درس مي خـونـيـم.     
اين براي من خيلي مهمه. چون زبـون   

 ".مادريمه و توي سوريه ممنوع بوده
روژدا هم اهميت ساعاتـي را کـه در         
اين مرکز به سر مي برد، در ک مـي        
کند: "ما اين بازي مي کنيم. تـئـاتـر         
ياد مي گيريم. برامون داسـتـان مـي       
خونند. جاي خيلي خوبيه. چـون مـي       
تونيم جنگ رو از ياد ببريم وخيلي به 

بودجه هر دو مـرکـز    ".اون فکر نکنيم
ويژه کودکان و نوجوانان از محل پـول  

جايزه صلح نوبلي که به اتحاديه اروپا 
اختصاص يافت، اداره مي شود. اين  
بودجه با پيشنهاد "کـودکـان آشـتـي"        
که به کودکان جنگ کمک رساني مي 
کند، اختصاص داده شده است. ابتدا  

نوجوان تـامـيـن اعـتـبـار            ٢٥٠ براي 
شـده بـود. امـا هـر هـفـتـه بـه طــور                      
متوسط پذيراي هزار کودک است کـه    
با توجه به جمعيت سـي هـزار نـفـري         
کودکان اين کمپ احـتـمـال دارد ايـن         

ابـراهـيـم     .آمار باز هم بـيـشـتـر شـود         
خليل با ابراز نگراني از اين وضعيـت  
گفت: "فکـر مـي کـنـم کـه اگـر ايـن                    
وضعيت ادامه يابد، کـودکـان کـمـپ       
ديگر قادر نخواهند بـود بـه زنـدگـي           

عادي برگردند. آنـهـا هـر چـقـدر هـم              
مــقــاوم بــاشــنــد، در صــورت ادامــه          
زندگي در اين کمپ تـوان مـقـاومـت         

هـزاران   ".خود را از دست مي دهـنـد  
کــودک در مــرزهــاي ســوريــه چشــم            
انتظار امنيت هسـتـنـد تـا بـتـوانـنـد             
محيـطـي بـراي بـازي کـردن داشـتـه                
باشند. اما در دوميز همه آنـهـا مـي       
دانند که فرار از جـنـگ بـه مـنـزـلـه                

 .دوري از خانه و کاشانـه شـان اسـت       
يويو نيوز ترجمه از فـرانسـه: صـالح           
بـايـزيـدي تـرجـمـه از کُـردي: عـارف                  

 سليمي 
 

 
 

 نگاه هفته...        
 

 

 

 به بهنام ابراهيم زاده اجازه ...

 
 ١٣٥ اطالعيه شماره : 

بنا بر اخبار منتشر شـده روز    
دي مــاه خــانــواده        ٢٣ دوشــنــبــه   

بهنام ابراهيم زاده بـراي مـالقـات      
با وي به اوين مراجعه کردند، اما 
به آنها اجازه مالقات داده نشـد.      
همچنين قرار بود کـه بـهـنـام در           

دي ماه جهت مداوا به بيـرون   ١٨ 
از زندان انتقال يابد. اما جـانـيـان     
ــه                   ــزام وي بـ ــي از اعـ ــالمـ اسـ
بيمارستان و مـرخصـي درمـانـي         
ممانعت کردند. دست انـدركـاران    
قضاييه و زندان تحت اين عـنـوان   
ــم زاده در                  ــي ــراه ــام اب ــن ــه ــه ب ک
اعتراضات زندانيان سـيـاسـي در       
نهم ديماه در زندان ، نقش داشـتـه   
است، او را چنين تحت فشار قرار 
داده انـد. بـنـا بـر اخـبـار بـهـنـام                   

ابراهيم زاده هم اكنون تحت نـظـر     
شديد تر مـأمـوران امـنـيـتـي در           

 زندان قرار دارد. 
 

گفتني است که بهنام ابراهيم 
زاده از رهــبــران شــنــاخــتــه شــده           
کارگري در حالي در زندان به سـر    
ميبرد که فرزندش  به دليل ابتـال  
به بيماري سرطـان تـحـت درمـان         
است. بهنـام ابـراهـيـم زاده بـايـد              
کنـار فـرزنـدش بـاشـد. از سـوي                
ديگر بهنام از درد گوش و لـثـه و     
دندان رنج ميبرد و حتي زمانيکه 
به خـاطـر بـيـمـاري فـرزنـدش در                
مـرخصــي بــود، فــرصــت درمــان        
بيماريهايش را پيدا نکرد. بهـنـام    
ابـراهـيـم زاده  و هـمـه کـارگـران                  
زنداني و زندانيان سـيـاسـي بـايـد        

 فورا از زندان آزاد شوند.
 

 
 کمپين براي آزادي

 کارگران زنداني 
 ، ٩٢ دي ١٩ 

  ٢٠١٤ ژانويه  ٢٩ 

  
 
 
Shahla_daneshfar@

yahoo.com 
Bah-

ram.soroush@gmail.co
m 

http://free-them-
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اگــر مــردم مــتــحــد بــاشــنــد و اگــر              
اعتراضات تـوده    شعله هاي  مجددا

اي مردم به وسعت شهر و روستاهـاي  
زبــانــه بــکــشــد، ايــنــبــار          کــردســتــان

ــگــر مــردم                  ــرزي و دي ــران م کــارگ
آزاديــخــواه بــا اتــحــاد يــکــپــارچــه و           
سـراســري خــودشـان، دسـت مــزدور،          
ــه هــاي حــزب اهللا و                    ــد و گل آخــون
سرکوبگران مردم را کوتاه مي کننـد،  
اين غير ممکن نيست، بلکه محتمل 
هست! راهي نيست، مردم يا بايد بـه   
اين وضعيت فالکت بار تن دهند کـه    
اين هم غير ممکنست، يا اينـکـه بـا      
همکاري و هماهنگي همه انسانها و   
نيروهاي آزاديخواه زمين را زيـر پـاي     
غارتگران و اشـغـال گـران نـيـروهـاي             

وحشي و سرکوبگر جمهوري اسالمي 
 داغ کنند 

ما مي توانيم و بايد قادر باشيـم  
صداي کارگـران مـرزي بـاشـيـم، جـا             
دارد که در فرصتي مناسـب زمـيـنـه       
ــارج کشــور                ــراضــات را در خ ــت اع
مساعد کنيم و صداي مردمي باشيم 
که از بدو تولدشان تا حاال،نسل هـا،    
از نسل قديم تا نسل جديـد هـمـه در        
جهنم بزرگي بـه اسـم ايـران و تـحـت              
حاکميت جمهوري اسالمي بسر مـي    
ــمــام آزاديــهــاي فــردي،               ــد کــه ت بــرن
شخصي، سياسي و انساني شـان بـه       

 دار کشيده شده!
  

بار ديگر همه اين جنايـت هـا را       

با صداي رساتر از قبل محکـوم مـي     
کنيم، بدون شک روزي خواهـد رسـيـد      
که ما و مردم به همه آزادي هـايـمـان      
دست خواهيم يافت و بانيان اين همـه  
جرم و جنايت را سرنگون و محاکـمـه   

و ويــرانــه       مــي کــنــيــم و بــر خــرابــه         
ــنــگ                هــاي حــکــومــت جــهــل و ن

را     انسانيت  اسالمي، نداي آزادي و
سر مي دهيم و بايد در آن جـامـعـه،        
دست مـذهـب، آخـونـد و پـاسـداران               

باشد   از زندگي مردم کوتاه  اسالمي
و جـنـايـتـکـاران اسـالمـي بـه سـزاي                
اعمالشان برسنـد و در دادگـاهـهـاي           

 مردمي پاسخگو باشند.
 

 سرنگون باد 
  جمهوري اسالمي ايران

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تراژدي ديگر...

 


