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 باجگيري در مدارس بوکان
 مردم پول پرداخت نکنيد!  

 خواهان تحصيل رايگان فرزندانتان باشيد!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نسان نودينيان           
 

مدير دبيـرسـتـان "بـنـت الـهـدي"             
درشهربـوکـان بـا ارسـال نـامـه بـراي                

آموزان از آنها خـواسـتـه     خانواده دانش
ــانـــات              ــکـ ــيـــن امـ ــامـ ــراي تـ کـــه بـ
ــر               ــد ه ــاي ــان ب ــت ــرس ــي ــازدب ــي ــوردن م

هزار تومان وجـه نـقـد       ٥٠ آموز  دانش
در ايـن     .به دبيرستان پرداخت نـمـايـد   

نامه قيد گرديده که نبايد وجـه مـورد     
هزار تومان کمـتـر بـاشـد،        ٥٠ نظر از 

ــه                 ــفـــاهـــي بـ ــه صـــورت شـ امـــا بـ
آموزان گفته شده، مـبـلـغ بـايـد           دانش

  .بيش از يکصد هزار تومان باشد
 

 ۲ صفحه  

 ۲ صفحه  

 

 ۷ صفحه    مصاحبه پيشرو علي پوربا احمد شيروان معروف به ( ئامه د )

 ۴ صفحه  

 ۵ صفحه  

 

 )٣ ( تغيير سياست پ.ک.ک و پژاک موفقيت يا شکست

 به کمک مالي شما نياز داريم!
 هزار دالر  ۱۰۰ کمپين دوماهه براي تامين 

نگاه هفته: مجموعه اي از رويدادهاي هفته  
 نسان نودينياندر شهرهاي کردستان / 

در بـخــشـهــاي يــک و دو ايــن             
نوشته به روند تغييرات سيـاسـي و     
ــک پ.ک.ک و پــژاک                 ــولــوژي ــدئ اي
پرداختيم. در آخـريـن بـخـش ايـن               
نوشته به نتايج عملـي تـا کـنـونـي          
تغيير سـيـاسـت و جـهـت اوجـالن               
ميـپـردازيـم کـه تـفـکـر حـاکـم بـر                   
پ.ک.ک و پژاک و جريانات نـزديـک     

 به پ.ک.ک را شکل داده است. 
 

اوندر که عضو رهبري هـا. د.     
پ. و يکي از جريانات نـزديـک بـه         
ــن                ــعــد از آخــري پ.ک.ک اســت، ب
مالقات خود با اوجـالن در زنـدان         
امرالي، اظهارات اوجاالن در ايـن      
مالقات را چنين بيان کرد: "تاريـخ    

به بـعـد تـوجـه مـن را               ٩٠ از دهه 
بخود جلب کرد و من تـحـلـيـالتـي        
ــد                ــه دادم و ايــن رون عــظــيــم ارائ

 پيشبرد يافت. 
  محمد آسنگران   

 ۳ صفحه                 

ــگــاه هــفــتــه در عــرصــه              در ن
کارگـري اخـبـار پـايـان اعـتـصـاب               
کارگران سد بـنـيـر مـريـوان، آزادي          
عمر سليماني و روش جديد پـايـيـن    
آوردن دســتــمــزد در شــرکــت ســقــز          
سازي ون کردستان  را مـنـعـکـس           
کرده ايم. و در عـرصـه اجـتـمـاعـي            

ـ خشونتهايي که زنان را در ١ اخبار 
ـ ٢ محيـط کـار تـهـديـد مـيـکـنـد                  
ـ ٣ جانباختن يک کولبر در سلماس، 
ـ ٤ گشتن احمد ميراوايي در بـانـه،       

خودکشي يک دختر جـوان در سـقـز        
ـ خودکشـي هـاللـه مـحـمـدي در             ٥ 

ـ گزارشي از تلفات ميـن  ٦ سردشت 

در شهرهاي کردستان تحت عـنـوان   
يـابـي و        گرچه مسئوالن مرکز ميـن 

کـنـنـد کـه          وزارت دفاع تاکيـد مـي    
استان کردستان از وجود ميـن پـاک     

ششـم مـهـر       و شده است، اما بيست 
پارسـال بـود کـه هـفـت کـودک در                 
مريوان بر اثر انفجار مـيـن بشـدت        
آسيب ديدند. حاال هشت ماه از آن    

ــي    ــان              روز م ــي ــان ــرب ــا ق ــذرد ام گ
گـويــنـد وضــعـيــت مــنـاســبــي            مـي 

ـ گزارش طـوفـان شـديـدي       ٧ ندارند، 
که به تهران آمد مـوجـب کشـتـه و           
زخمي شدن تعـدادي از شـهـرونـدان         
تهراني، نگراني مـردم و خسـارات         

مالي زيادي شده است را منعکـس  
کرده ايم. و در عرصه دستگـيـري و      

 ـ آزادي دو زنداني سـيـاسـي   ١ زندان 
هادي و اميد تام اهل شهر مريوان، 

ـــ دســتــگــيــري نــيــروهــاي وزارت        ٢ 
اطالعات در شهر مهاباد دو جـوان    
به نامهاي آرام مـحـمـدخـان فـرزنـد         

ساله محمـدخـان و سـيـدعـلـي            ٢٤ 
سـالـه، و        ٢٥ پورمصطفـي اقـدم          

گزارش باغ وحش اروميه به لـحـاظ   
شــرايــط نــگــهــداري حــيــوانــات در        

بـرد و       وضعيت اسفناکي بـس مـي      
تنهـا نـام يـک بـاغ وحـش را يـدک                   

 کشد، را آورده ايم.  مي

اعتراض به کشتن دنيا  
ساله شهر دهوک   ۱۵ عروس 

 گسترش مي يابد!
 

به دنبال شکنجه و آذيـت و آزار          

سـالـه اهـل         ۱۵ فراوان دنـيـا دخـتـر           
نزديکيهاي شهر دهوک توسط همسـر  

ساله اش و قتل وحشيانـه او، در       ۴۵ 
ماه مه، اعتراضات وسيـعـي    ۲۴ روز 

 در حاشيه کنسرت اخير شهرام ناظري
  عبدل گلپريان

 ۵ صفحه  
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هرساله با آغاز سال تحصيلـي و    
آمـوزان و       نـام دانـش       به هنگام ثبـت    

تحويل کارنامه تحـصـيـلـي آنـان، از          
آموزان مبالغي پول مطـالـبـه و       دانش

ــه           دريــافــت مــي    ــنــگــون شــود کــه اي
اقدامات در شهرهاي کردستان ايـران  

 .به يک اپيدمي مـبـدل گشـتـه اسـت         
همچـنـيـن مسـئـوالن مـدارس بـراي              

آمـوزان،     دريافت وجه نـقـد از دانـش         
آموزان را تهـديـد بـه کـم کـردن             دانش

نمرات امتحان و اخراج از مـدرسـه و     

در  .کنـنـد   محروميت از تحصيل مي
مدارس بوکـان دانـش آمـوزان فـاقـد            
امکـانـات آمـوزشـي، بـهـداشـتـي و               

 تفريحي هستند.
  

درخواست پنچاه هزارتومان پـول    
نقد و بـيـشـتـر بـاجـگـيـري و گـردنـه                   
بگيري توسط مـقـامـات آمـوزش و           
پرورش شهر بوکان از دانـش آمـوزان       
اين شهر است.   مـديـر دبـيـرسـتـان               
"بنت الهدي" همچنين اعالم کرده در     
صــورت عــدم پــرداخــت پــول هــاي             

درخواستي ثبت نـام، دانـش آمـوزان         
با مشکل جدي مواجه خواهند شـد.    
تهـديـد و گـردنـه بـگـيـري در نـظـام                    
جمهوري اسالمي تازه نـيـسـت. ايـن          
نظام فاشيستي از هر فـرصـتـي بـراي       
باجگيـري و مـفـت خـوري و خـالـي                 
کردن جـيـب مـردم آمـاده اسـت. در               
مدارس در دانشگاه ها در مرزها در   
شهرداريها و آنچـه بـه رابـطـه پـول و              
مردم مربوط است مـزدوران حـريـص      
در کــمــيــن شــکــار جــيــبــهــاي مــردم          
هستنـد. جـمـهـوري اسـالمـي نـظـام                
دزدي و چـپـاول و دارايـي و زنـدگـي              

 مردم است. 
درخواست پنچاه هـزارتـومـان از        
دانش آمـوزان بـوکـان دزدي آشـکـار            
است. خانواده دانش آموزان و دانـش     
آموزان نبايد به اين خـواسـتـه مـديـر          
مدرسه تن دهند.  دوره  سـکـوت و            
اعتراض خاموش سپري شـده. مـردم      
ميتوانند در مقابل باجگيري و مفت 
خوري نهاد و مقامات دزد جمهـوري  
اســالمــي در شــهــرهــاي کــردســتــان          
اعتراض علني و پرشور و مـتـحـد را      
فراخوان دهند. سطح نارضايتي تـوده   
اي در شهرهاي ايـران بـاال اسـت. بـا            

اعــتــراض و بــا بــلــنــد کــردن پــرچــم             
نارضايتي و تجمع اعـتـراضـي مـردم       
شهـر بـوکـان قـادر بـه عـقـب رانـدن                   

 مطالبه آمورش و پرورش هستند.  
 

مــردم! دانــش آمــوزان مــدارس          
شهر بوکان! به خواست مدير مـدرسـه    
"بنت الهدي" تن ندهيد. تجـمـع هـاي         
اعتراضي را بـرپـا کـنـيـد. وخـواهـان             
تحصيل رايگان، تامـيـن امـکـانـات        
ــه،           ــخــان ــخــي، ورزشــي، کــتــاب ــفــري ت
امکانات آموزشي مـدرن و امـروزي       

 شويد!   
 

 باجگيري در مدارس ...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

به منظور تـامـيـن هـزيـنـه هـاي            
کانال جديد و گسترش فعاليـت هـاي     
حزب کمونيست کارگري کمپيني دو   
ماهه از اول ماه جون تا آخـر جـوالي       
اعالم ميکنيم و از همـه دوسـتـداران      
ــه                     ــي ــل ــد و ک ــدي ــال ج ــان حــزب و ک
آزاديخواهان و مـخـالـفـان جـمـهـوري          
اسالمي تقـاضـا مـيـکـنـيـم در ايـن               

 کمپين ما را ياري بدهند. 
 

نقش حزب کمونيست کارگـري و    
کانال جديد براي ميليون هـا نـفـر از          
مردم شناخته شده است. در عـرصـه        

هـرجـا ظـلـم و          هاي مختلف مبارزه و
سرکوبـي هسـت حـزب کـمـونـيـسـت               
کارگري هم فعاالنه حضور دارد و در   
صف اول مـبـارزه عـلـيـه جـمـهـوري                 
اسالمي و عـلـيـه بـيـحـقـوقـي هـا و                  
 محروميت هاي مردم ايستاده است. 

 
مردم ايران به حزب  کمـونـيـسـت     
کارگري نياز مبرم دارند تـا صـفـوف        
خود را متحدتر و مستحکم تر کننـد  
و به کانال جديد نياز دارند تا صـداي    
اعــتــراض خــود را هــر چــه رســاتــر              

 منعکس کنند.
 
ــان،                ــان و جــوان ــران و زن کــارگ

زندانيان سياسي و خانواده هـايشـان،   
مــحــکــومــيــن بــه اعــدام و خــانــواده          

 ۷۰ هايشان و در يک کـالم بـيـش از          
ميليون مردم شريف و زحمتکـش بـه     
اين حزب و کانال نياز دارند تا روشـن  
تر و اميدوارتر مـبـارزه بـراي احـقـاق          
حقوق خود را گستـرش بـدهـنـد. مـا           
مصمميم که فعالـيـت هـاي خـود را           
گسترش دهيم و و به اين منـظـور بـه      
کمک مالي شما نيازمنديم.  از شـمـا    

دعوت ميکنيم که فـعـاالنـه در ايـن           
 کمپين شرکت کنيد.  

 
هر يک دالر کـمـک مـالـي شـمـا             
صرف مبارزه براي نجـات انسـانـهـا،       
ــخــتــک               ــراي کــنــار زدن ب مــبــارزه ب
جمهـوري اسـالمـي و صـرف تـالش              
براي  سـازمـان يـافـتـن مـردم بـراي                  

 رهائي از اين جهنم ميشود. 
 

بعنوان فعال اين کمپيـن قـدم بـه        
ميدان بگذاريد و از همـه دوسـتـان و        
آشنايان و از همه انسـانـهـاي شـريـف        
بخواهيد کـه بـه حـزب کـمـونـيـسـت               
کارگري و کانال جديـد کـمـک مـالـي          
کنند. اميدواريم با مشـارکـت فـعـال        
شما حداقل صد هزار دالر در دو مـاه  
آينده جمـع آوري کـنـيـم و فـعـالـيـت                 

 هايمان را گسترش دهيم. 
 

کمک هاي خود را ميـتـوانـيـد از       
طريق از طريق حسابهاي بانکـي زيـر     
پرداخت کنيد. اسامي و ميزان کمـک   
 ها بطور علني اعالم خواهد گرديد. 

 
 حزب کمونيست کارگري ايران 

 ،  ۲۰۱۴ مه  ۲۹ 
   ۱۳۹۳ خرداد  ۸ 

 
شماره حساب و تلفن تماس براي 

 کمک مالي:  
 
 
 

 
 

 به کمک مالي شما نياز داريم...
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در جريان مرحله گذشته مسايلي 
با ارزش و حـقـايـقـي مـهـم آشـکـار                   
شدند. اگـر چـه ديـر هـم بـوده، امـا                    
رسيدن آنها به نقطه کنونـي امـيـدوار      

 کننده است".
 

 ٩٠ به گفته خود اوجالن از دهـه    
تاريخ توجه او را به خود جلب  ،به بعد

کرده است. اين گفته را ميتوان از دو    
منظر مورد بحث و بررسي قرار داد.   
يکي اينکه تا اين زمان آقاي اوجـالن  
توجهي به تاريخ و روندهاي سـيـاسـي    
پايدار جامعه نداشته و هـمـچـنـانـکـه       
خودش در جاي ديـگـري هـم تـاکـيـد           
کرده است سياستي داشته اسـت کـه       
بايد تغيير ميکرد. اشاره اوجـالن بـه      
تغييراتي است که تفکر و سياست او   
از يک ناسيوناليست ميليتانت به يک 
معامله گر سياسـي از سـر گـذارنـده           
است. البته ناسيوناليسم ميلـيـتـانـت      
قدمتي بيشـتـر از اوجـالن داشـت و             
اوجالن فقط يکي از فـعـالـيـن آن بـا            
شعار استقالل چهار بخش کـردسـتـان    
بود. اصطالحاتي از نـوع کـردسـتـان          
شرقي، غربي، جنوبي و شـمـالـي از          
ايــن تــفــکــر نشــات مــيــگــيــرد کــه             
کردستان را يک کشور فرض ميکـنـد   
و آنها را اين چنين اسم گـذاري کـرده       
است. معلوم است با توجه به ادعـاي   
کنوني اوجالن که گويا تـوجـهـش بـه         
تاريخ جلب شده است و اين روياها را 
ديگر کمتر تکرار ميکند و يـا اصـال     
تکرار نميکند، اکنون تماما راه حـل      
او براي پ.ک.ک و جريـانـات وابسـتـه         
اين است که با دولتـهـاي سـرکـوبـگـر         
مردم کردستان وارد ديـالـوگ و بـده            
بستان شوند. با اين حال اما نزديکان  
او و احزاب ناسيوناليست نـزديـک بـه      
پ.ک.ک هنوز تماما از ايـن رويـا و             

 توهم بيرون نيامده اند. 

ــد از                 ــع ــکــه اوجــالن ب ــن دوم اي
دستگيري و زنداني شدنش در زنـدان    
امرالي کـه بـال فـاصـلـه اعـالم کـرد                
مادرش ترک بوده است و به تمامـيـت   
ارضي ترکيه احـتـرام مـيـگـذارد، در          
چند سال بعد اعالم کرد اسالم رهايي 
بـخـش مـيـتـوانـد مـبـنـاي مشـتـرک                  
توافقات پ.ک.ک و اردوغـان بـاشـد.          
اکنـون هـم قـدم بـه قـدم بـا طـرح و                      
سياستهاي ميت ترکيه کنار آمـده و      
در توافق بـا آن سـيـاسـتـهـا دارد بـا                
ادبيات ناسيوناليستـي خـود احـزاب        
تحت نفوذش را به ايـن جـهـت سـوق           
ميدهد. در همين راستـا خـطـاب بـه          

 دولت ترکيه هم چنين گفته است: 
 

"هيأت دولت به اشتباهات بزرگ 
دچار شد. (منظورش هييت مـذاکـره     
کننده ميت است که تا کنون فقط در 
زنــدان بــا اوجــالن مــذاکــره کــرده و              
پ.ک.ک را بـه رسـمـيـت نشـنـاخـتــه                  
است) يکي از آن اشتباهات هـم ايـن     
بود که مـدام چـهـره واقـعـي خـود را               

کـرد,     پشت پرده انتخابات قـايـم مـي     
ساز دربر گرفـت و     لذا مواضعي مانع

از جسارت سياسي دور مـانـد. مـن           
ام که روند صلح ايـنـگـونـه        مدام گفته
يابد, بـلـکـه بـرعـکـس بـا                ادامه نمي

اي قانونـي و سـيـاسـي,          ايجاد زمينه
تـوان     آشتي و گفتگو براي آن را مـي       

بـودم کـه        تضمين قانوني کرد. گفتـه     
اي خطرنـاک,   در غيراينصورت مرحله

ارزش و اخاللگرانه به ميان خواهد  بي
آمد. در زمان خود به هشدارهاي من 
توجه نکردند. آيا واقعا به نـظـر آنـهـا        

پـردازي مـا مـحـدود اسـت؟             سياست
هـا مـن جـدا         البته در بسياري زمينه

 هشدار دادم." 
 

ــاه ــراي            ديـــدگـ ــاي اوجـــالن بـ هـ

جمهوري هم چنـيـن     انتخابات رياست
جمهوري  است:"بايد انتخابات رياست  

ترکيه در کـنـار سـيـسـتـم آن مـورد                  
تحليل قرار گيرد. کار ما گفتگـو بـر      
سر انتخاب اشخاص نيـسـت, بـلـکـه         
سيستم آن است. سيستم اين است که  

اشخاص بـراي اجـتـمـاع پـروژه            « آيا 
نيـرويـي   ». آشتي و دموکراسي دارند

هـا, کـردهـا,          که ما سـوسـيـالـيـسـت        
زحمتکشان و مظلومـان بـه کـانـديـد          

جمهوري بدهيـم بـايـد طـوري          رياست
هـايـي      باشد کـه آن کـانـديـد بـرنـامـه             

سياسي داشته باشد. به اين خـاطـر ,      
اين مسئله مهم است. ما سه معيـار   
داريم؛ انتگراسيون(ادغام), اعـتـقـاد       
به سياست دموکراتـيـک و پـيـشـبـرد           
صلح." ... "هيچ يک از کساني که بـر        

کشـور سـيـاسـت             سر مسئله تـجـزيـه     
کنند, بومي نيستند. آنها همه با    مي

جاسوسان عوامل جهانـي هـمـکـاري       
 کنند." مي

 
اين گفته هاي باال را اوجـالن در      

در مالقـات بـا      ٢٠١٤ اواخرماه مي 
"هـا. د.         هيئت مالقات کننده حزب 

پ." که حزب نزديک به پ.ک.ک است   
همين حد از گـفـتـه هـاي       گفته است.  

اوجالن نشان ميدهد کـه بـا عـجـز و           
البه ميخواهد اردوغان را قانـع کـنـد      
که پ.ک.ک نـه تـنـهـا سـيـاسـتـهـاي                    
گذشته را کـنـار گـذاشـتـه بـلـکـه بـا                  
کمترين و کلي ترين و در عـيـن حـال        
بي معني ترين خواست، حاضر است 
با دولت اسالمي ترکيه کنار بـيـايـد.      
کساني که با اين پروژه کنار نـيـايـنـد       
جاسوس و عوامل خارجي هسـتـنـد.      
يا اخاللگراني هستند که ميخواهنـد  
آشوب به پا کنند. البته اينجا خطاب 
اوجالن گرايشـاتـي از درون پ.ک.ک           
هســتــنــد کــه ايــن ســيــاســت را                    

 سازشکارانه ميدانند. 
 

شرط اوجـالن بـراي حـمـايـت از              

کانديد موردنظـرشـان بـراي ريـاسـت          
ــرکــيــه "         ــتــگــراســيــون  جــمــهــوري ت ان

ــه ســيــاســت                 ــاد ب ــق (ادغــام), اعــت
دموکراتيک و پيشبرد صلح"  اسـت.       
هر سه اين شروط چنان بي معـنـي و     
کلي است که نه تنها دولـت اردوغـان     
که هر دولت ديکتـاتـور ديـگـري هـم          
ميتواند بگويد ما همين سياستها را 
داشـتــيــم الزم نــيـســت کســي مــثــل            
اوجالن به عنوان شرط آنها را اعـالم      
کند. اوجالن بـا بـذل و بـخـشـش بـه                
دولت اسالمـي تـرکـيـه گـفـتـه اسـت               
"نـيـرويـي کــه "مـا .... بــه کـانـديــد                       

جمهوري بدهيـم بـايـد طـوري          رياست
هـايـي      باشد کـه آن کـانـديـد بـرنـامـه             

ســيــاســي داشــتــه بــاشــد" بــنــابــرايــن         
ــه                  ــرار اســت ب پ.ک.ک و اوجــالن ق
رياست جمهوري که برنامه سـيـاسـي      
داشته باشد و اين شـروط اوجـالن را         
در نــظــر بــگــيــرد نــيــرو بــدهــد. ايــن             
سياست علنا به اين معني اسـت کـه     
پ.ک.ک ميخواهد بـه اردوغـان راي           
بـدهــد. و بــه اعــتــراضــات بــرحــق و              
ميليوني مردم ترکيه پشت کند. ايـن   
ادامه سياستي است کـه پ.ک.ک در        
دو سال گذشته براي نزديـک شـدن بـه        
 حزب آ.ک. پ. در پيش گرفته است. 

 
در ايــن مــبـاحــث هــمـچــنـانــکــه          
ميبينيد اين شروط يک کلمه از رفـع      
ستم ملي، برابري حقوق شـهـرونـدان،      
آزادي زندانيان سياسي و رفاه و آزادي 
مردم در آن نيست. بنابراين سيـاسـت    
پ.ک.ک و پژاک تماما در اين راسـتـا       
است که دولتهاي فـعـلـي را تـقـويـت           
کنند اما به شرطي که آنها را طـرف      
معامله خود بدانند. پژاک در ايران بـا  
سيستم جمهوري اسالمـي مشـکـلـي       
ندارد. با قوانين اسـالمـي مشـکـلـي         
ندارد. با فقر و سرکـوب و اسـتـبـداد          
مذهـبـي مشـکـلـي نـدارد آنـچـه بـه                  
عنوان مشکل اعالم کرده اسـت ايـن     
است که جمهوري اسالمي آتش بـس    

را رعـايـت نـکـرده و پـژاک را جـدي                 
نگرفتـه اسـت و پـيـغـام پـژاک بـراي                  
مذاکره را بي جواب گـذاشـتـه اسـت.       
اين عاقبت بخش قـابـل تـوجـهـي از            

 احزاب ناسيوناليست کرد است. 
 

اين سياستها به دليل يکه تـازي    
ــه و                  ــي ــرک ــان ت پ.ک.ک در کــردســت
سرکوب ديگر احزاب چپ و مدرن در 
ترکيه ممکن است محلي از اعـراب      
داشته باشد، اما در کردسـتـان ايـران      
کسي براي اين سياست تره هم خـورد    

 نميکند. 
 

نه تنهـا مـردم حـتـي جـمـهـوري              
اسالمي هـم ايـن سـيـاسـت پـژاک را               
جدي نگرفته زيرا همه ميدانند پـژاک    
در کردستان ايران هيچ آينده اي ندارد 
و تاريخا هم هيچ جايگاهي نـداشـتـه      
است. تنها نقش پژاک اين بود که يـک   
دوره براي معامله با آمريکا دست به 
جنگ مسلحانه با جمهوري اسالمـي  
زد. امروز آن سياست به قول اوجـالن     
اخاللگري و کار جاسـوسـان جـهـانـي        
اســت و بــايــد بــرود قــربــان صــدقــه              
مقامات جمـهـوري اسـالمـي بشـود          
بلکه طرف حساب قلمداد گردد. ايـن   
توهم ريشه پژاک در کردستان ايران را 
ميخشکاند. پ.ک.ک هـم دو راه در             
پيش ندارد. يا خود را منحل ميکند  
و در احزاب پارلماني کـنـونـي مـثـل          
ها.د.پ. و ب.د. پ. ادغام ميـشـود        
يا با شکست نظامي قطعـي مـواجـه      
ميشود و سرنوشت ديگـر جـريـانـات       
عشيره اي کردستان تـرکـيـه را پـيـدا            

 ميکند.  
 

اين انتخابي است که سياستهـاي  
اوجالن ببار آورده اسـت. راه گـريـزي           
بجز اين دو شق در مقابل پ.ک.ک و       

 اوجالن باز نيست. 
 
 

 تغيير سياست پ.ک.ک ...
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 عبدل گلپريان            
 

اخيرا شهرام ناظري خـوانـنـده اي      
که خود و آوازهايش در ميان بخشـي  
از مــردم دوســتــدارانــي دارد، در                
کنسرتي به اجراي يک آهنگ قديـمـي   
فولکلـور کـردي پـرداخـتـه اسـت کـه                
حاميان و کاربدستان رژيـم اسـالمـي      
در مقابل آن حسـاسـيـت نشـان داده           
اند. بيتي از شعر اين آهنگ کـه ايـن      
حساسيت را برانگيخته است چـنـيـن      

 است: 
" کرماشانيم فارسي نيه زانـم /       
وه زواني کوردي قه زات لـه گـيـانـم"           
معني فارسي اين شـعـرايـن اسـت: "          
کــرمــانشــاهــي هســتــم فــارســي بــلــد        
نيستم / به زبان کردي درد و بـالت         

 به جونم".
 
تـا جـايـيــکـه بـه ضـديـت رژيــم                 

اسالمي و نهادهايش با مـوسـيـقـي،       
شعر، شادي، رقص، ترانـه سـرايـي و        
در مجموع هـنـرمـربـوط اسـت، ايـن           
رژيم هميشه و در هـمـه حـال بـه هـر              
آنچه که بويي از هنر و موسيقي بـرده  
باشد ضديت خـود را نسـبـت بـه آن               
نشان داده است. مخالفت و ضـديـت      
حکومت اسالمي با اشـعـار و تـرانـه         
سرايي از هر نوع آن، بخشي از هويت 
اين رژيم است. به اين مـعـنـا نـبـايـد            
اجــازه داد کــه حــاکــمــيــت و هــيــچ              
حکومت قلدري در مقابل موسيقـي،  
شعر و هر گونه هنـر نـمـايـي و ابـراز            
وجود کـارهـنـري، بـا و بـدون دلـيـل                
مانعي ايجاد کند و با اين بهـانـه هـا      
حضـور مـردم در کـنــسـرتــهــا و هــر               
مکانـي کـه در آن رقـص، شـادي و                 
موزيک برقرار است، آنرا محدود کند 
و با اين مخالفتـهـا در مـيـان مـردم            
تفرقه ايجاد کند. حکومت اسـالمـي     
با گارد گرفتن در مورد شعر و اجراي 
اين آهنگ معين مي خواهد بـگـويـد    
رواج و گسترش آن از سوي خـوانـنـده      
هاي سرشناسي چون ناظـري زمـيـنـه       
ساز قوم گرايي در کردستـان اسـت و       
اندر باب اين مسئله بـه مـخـالـفـت،          
ايجاد محدوديت و اهرم فشار تفـرقـه   

 افکنانه عليه مردم دست مي زند.
 

نکته دوم اين است که اين تـرانـه     
فولکلور قديمي، سالها اسـت کـه در       
ميان مردم غرب کشور، بويژه مـردم    
کرد زبـان، حـتـي بـدون مـوزيـک در                 
مجالس، مـهـمـانـي هـا و مـحـافـل               
مختلف هم آنرا اجرا مي کننـد. ايـن      
ترانه و اشـعـار آن از بـديـهـي تـريـن                  
آهنگهايي است که تا کـنـون سـروده        
شده و بسياري از مردم بعضا و بطـور  
روزمــره آنــرا زمــزمــه مــي کــنــنــد.            
بنابراين ماننـد هـر شـعـر و آهـنـگ               
ديگـري نـه تـنـهـا مـنـبـع و مـنـشـا                      
هيچگونه قوم گرايـي نـيـسـت بـلـکـه            
کسـي هــم حـق مــحــدود کــردن آنــرا             
ندارد. اما آنچه کـه مـوضـوع را تـا              
حدودي براي حاکميـت مسـئلـه سـاز         
کرده است مربوط به ايجاد مـوانـع و     
مخالفت با بکارگيري و اسـتـفـاده از      
اصطالحات و واژه هاي زبان مـادري    
و در اين مورد مشخص زبـان کـردي     

 است.
  

اشعار فولکلور بکار رفته در اين 
ترانه، قبل از اينکه منشا حساسيـت  
نابجا براي رژيم اسالمي و يا سـنـگ     
ــيــروهــاي               ــراي احــزاب و ن ــرشــي ب پ
سياسي ناسيونالـيـسـت کـرد بـاشـد،           
اشعاري عاشقانه است و سالها اسـت  
که مردم همچـون ديـگـر تـرانـه هـاي             
محلي آنرا گوش مي دهند و يـا آنـرا     
زمزمه مـي کـنـنـد. زبـان و لـهـجـه                    
کرمانشـاهـي آمـيـخـتـه اي از زبـان                
فارسي و کردي است. شاعـر در ايـن        
بيت ابراز مي کنـد کـه فـارسـي بـلـد             
نيست. به همان اندازه نيز مي تـوانـد      
بيان کننده عدم آشنايي کامل با زبان 
ــان                    ــاشــد. چــرا کــه زب کــردي هــم ب
کرمانشاهي مخلوطي از هر دو زبـان  
است. از اين رو شاعر وزنه بـيـشـتـري     
به تسلط بر زبان کردي را در اين شعر 
بيان مي کند و خطاب بـه مـعـشـوق         
خود مـي گـويـد چـون فـارسـي بـلـد                   
نيستم به زبان کردي درد و بـالت بـه       

 جونم.
 

و اما برگردم به خود کـنـسـرت و      
چند کلمه اي هـم در مـورد نـاظـري.           
شهرام ناظري همـچـون هـر خـوانـنـده           
ديگري در ايـران طـرفـدارانـي دارد.             
بــخــشــي از مــردم بــا کــارهــايــش،             
صدايش و نواي او خاطره هـا دارنـد.       
مسئله اي که مهم است و بايد نسبت 

به آن دقت بيشتري کرد اين است کـه    
او بطور اختياري قبل از بـيـان شـعـر         
اصلي ابتدا دو کلمه را اضـافـه کـرده        
است و مي گويد: "مـنـالـي کـوردم".          
يــعــنــي "بــچــه کــرد هســتــم". ( کــه                 
اصطالحا بـه مـفـهـوم از تـبـار کـرد                
هستم معني مي دهد ) بعد به سراغ  
اداي شعر اصلي مي رود. اين هـمـان    
شور و حرارتي است که ناسيوناليسـم  
کرد از بيان و شنيدن آن به وجـد مـي     
آيد. هم شاعر و هـم خـود شـعـر بـي               
گناه هستند. شعر در وصف معشوق  
که اسمش گل بنفـشـه اسـت ادا شـد           
شده و تا بـه امـروز کسـي هـم بـراي                
ــريــــک کــــردن احســــاســــات            تــــحــ
ناسيوناليستي از آن استفـاده نـکـرده      
است. اکنون هم بهتر اسـت زيـبـايـي          
اين آهنگ فولکلور و خاطـره انـگـيـز       
بــــودن آن بــــراي طــــرفــــداران و                  
دوستدارانش محفوظ بماند. اگر قرار  
باشد تبعيض، ستم، نابرابري، ايجـاد  
محدوديت در مورد زبـان مـادري و         
امثال اينها از جامعه رخت بـربـنـدد،    
باد زدن اين شعر حتي با اضافه کردن 
"بچه کرد هستم"، و بـا رنـگ و بـوي          

 قومي راهش نيست و نمي گيرد.
  

راه مقابله با ستم و نابرابري هاي 
اعمال شده توسط هـر دو حـکـومـت         
پهلوي و اسالمي و حتي حکومتهاي 
پيـش از آنـهـا واعـمـال تـبـعـيـض و                    
نابرابري عليـه مـردم در کـردسـتـان،            
برافراشتن خـواسـت حـقـوق بـرابـر و               
شهروندي براي کل مـردم در سـراسـر        
کشــور اســت. مــردم مــنــتــســب بــه             
مليتهاي، کرد، آذري، بـلـوچ، عـرب،      
ترکمن و غيره در ايران، حـق دارنـد و       
بايد از امکان آموزش و بـکـارگـيـري     
زبان مادري و حقوق برابر شـهـرونـدي    
برخوردار باشند. اين خـواسـت بـحـق         
ومشروع مردم است. اما بايد تـوجـه      
داشت که بر بستر اين تبعيـض هـا و       
نابرابري هايي کـه در طـول سـالـيـان            
عليه مردم اعمال شده است، تفرقه و   
دو دستگي در ميان مردم مـنـتـسـب     
به مليت يـا زبـانـهـاي مـخـتـلـف در               
کشور دامـن زده نشـود. "شـور بـپـا                
کردن" شهرام نـاظـري در اجـراي ايـن            

 برنامه از اين جنس است.
 

بي دلـيـل نـيـسـت کـه عـبـداهللا                 
مهتدي بعنوان نماينده وسـخـنـگـوي       
يکي از جريانات قوم پرست بـه وجـد       
آمده است و از نـاظـري قـدردانـي و               
حمايت مي کند. مهتدي در پـيـامـي     
به شهرام ناظري اعالم مي کند که: "    

کاک شهرام ناظري دستت درد نکنـد،  
دمت گرم. بانک برآوردنت براي کرد و  
فــرهــنــگــش مــايــه دلــخــوشــي هــمــه        
دلســوزان اســت. بــگــذار آن صــداي            
رساي کردي به گوش همه دنيا برسد. 
ما همه حامي تو هستيم و تـنـهـايـت     

 نمي گذاريم".
 

همانطور که مالحظه مي کـنـيـد    
ناسيوناليسم و قوم پرستي مي توانـد  
با ايـن گـونـه بـيـانـات از نـوع پـيـام                    
مهتدي، بر بستر چنين اتفـاقـاتـي در      
ميان مردم تفرقه ايـجـاد کـنـد و بـا              
داعيه دفاع از حق مردم منتسـب بـه     
کرد، چه در شرايط کنوني و چه بـعـد     
از گم و گور شدن جمهوري اسـالمـي،   
به جامعه خون بپاشد. شهرام نـاظـري    
خود نيز بعنوان يک خواننده تـاکـنـون      
در مقابل حتي يک مـورد نـاچـيـز از           
ستمي که حاکميت طي ايـن سـالـهـا         
عليه کل جامعه اعمـال کـرده اسـت،        
چيزي بيان نکرده است. کسي هـم از       
او چنين انتظاري ندارد. او سالهاست  
که در فضاي سياهـي کـه حـکـومـت          
عليه مردم فراهم کرده است در کـنـار   
اصالح طلبان حکومتي مشغول کـار  
هنري خود بوده است و بهتر است بـه    
همان کارهاي تاکنـونـي اش سـرگـرم         
باشد اما بر بستر اجراي يک آهنگ و 
برجسته کردن يـک بـيـت ازشـعـرآن و            
اضافه کردن دو کلمه "منالي کـوردم"   
به آن، مجاز به رواج دادن تـفـرقـه در        
ميان مردم نيست. شهرام نـاظـري بـا       
برجسته کـردن ايـن شـعـر در جـهـت               
منـافـع خـود، مـي خـواهـد شـرکـت                 
کردنش در اجالس روحـانـي را پـرده          

 پوشي کند.
 

بـــهــــتـــر اســـت جـــريــــانــــات             
ناسيوناليست و قوم پرسـت کـرد هـم        
دل خود را به اين خوش نـکـنـنـد کـه          
گويا با برجسته کـردن ايـن شـعـر بـا            
اجراي شهرام نـاظـري مـمـکـن اسـت           
تحـرکـي را شـاهـد بـاشـنـد. شـهـرام                   
ــاظــري در طــول عــمــرحــکــومــت              ن
جمهوري اسالمـي در کـنـار اصـالح           
طلبان حکومتي قرار داشته است. به  
دعــوت روحــانــي در اجــالس دســت          

اندرکاران هنري لبيک گفت و در ايـن    
اجــالس شــرکــت داشــت. اگــر ايــن              
جريانات دل به اين خـوش کـرده انـد،        
اما از نـظـر مـردم آگـاه و مـدرن در                
کردستان، هم اجراي شـهـرام نـاظـري         
دراداي ايــن شــعــر و هــم واکــنــش                
دستگاههاي حکومت نسبت بـه آن،      
هردو تفرقه افـکـنـانـه اسـت. تـجـربـه              
يوگسالوي بسيارآموزنده است. مردم 
منتسب به صرب، کروات و مسلمان 
سالها هم همچـون خـويشـاونـد و در           
اوج صميميت در کنار هـم داشـتـنـد         
زندگيشان را ميکردند. بـروز چـنـيـن        
جـرقـه هـايــي از سـوي عــنـاصــر بــه                
اصطالح شناخته شـده سـبـب دامـن           
زدن به تفرقه و تقسيم قـومـي ومـلـي       
در ميان آنان شد و زندگي شهـرونـدان   

 در آن جامعه را به تباهي کشانيد. 
 

مردم شهرهاي کردستان راه پايان 
دادن به ستم، تبعيض و نـابـرابـري بـر       
مردم منتسب به مليتهاي مـخـتـلـف     
را نه تنها براي مردم کردستان بـلـکـه    
براي رهايي مردم سراسر کشور از شر 
نکبت اسالمي، در رشـد و تـقـويـت             
مبارزات متـحـدانـه هـر روزه عـلـيـه              
کليت رژيم، عليه احکام اعدام، عليه 
سيه روزي و عليه زنـدگـي زيـر خـط           
گرسنگي که اين حکومت از ابتدا تـا  
به امروز بر آنان حاکم کرده است مـي  
بينند و رسالت خـود را در دفـاع از           
منافع کارگـران، حـقـوق زن، حـقـوق            
کـودک و بــراي تــحــقــق يــک زنــدگــي            
انساني و بدون تبعيض تعـريـف مـي      
کنند. طبعا رفع ستم و نابرابري عليه  
مردم منتسب به مليتهاي مختـلـف،   
برخورداري از حق بـي چـون و چـراي            
آموزش و بکارگيري زبـان مـادري و         
دهها خواست و مطالبه بر حق ديـگـر   
مردم در ايران، از کـانـال مـبـارزه اي         
متحد و سراسري و عـلـيـه هـر گـونـه           
تفرقه، توسط رژيم اسالمي و عـلـيـه         
سياستهاي تفرقه  افکنانه، جريـانـات   
سياسي قوم پرست و ناسيونـالـيـسـت      

 مي گذرد.*
 
 ۲۰۱۴ ژوئن  ۳ 
 

 

 در حاشيه کنسرت اخير شهرام ناظري
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در بسياري از شـهـرهـاي کـردسـتـان             
عــراق بــه راه فــتــاده و بســيــاري از               
آزاديخواهان و مدافـعـيـن حـقـوق زن          
خواهان دستگيري و محاکمه شـوهـر   
فراري دنياي کـوچـولـو هسـتـنـد کـه              
مرگش دل هر انسان شريفي را به درد 
مي آورد. الزم به ذکر است که تا هـم     
اکنون نيروهاي امنيتي نتوانسته انـد  
هيچ رد پايي از قاتل دنيا کـه هـمـان      

 شوهرش مي باشد بدست بياورند. 
 

بــعــد از اعــتــراضــات مــردم در           
شهرهاي چون سليـمـانـيـه و کـرکـوک           
اخيرا نماينده سازمان ملل در عـراق    

ساله را بـه شـدت        ۱۵ هم قتل دنياي 
محکوم کرده و از حـکـومـت اقـلـيـم             
کردستان خواسته اسـت کـه راهـهـاي         
موثرتري را براي دفاع از حقوق زنـان    

 انتخاب کند. 
 

  ۱۵ احمد شيروان جوان 
ساله اربيلي به دليل بي خدائي  

هزار دينار   ۱۵۰ به پرداخت 
 محکوم شد!

 
احــمــد قــرار بــود روز اول جــون             
توسط دادگاهي در اربيل محاکمه و   

هزار دينار محکـوم   ۱۵۰ به پرداخت 
ــه                    ــاد آوريســت ک ــه ي شــود. الزم ب
دستگيري، شکنجه، دادگاهي کـردن    
ــت او                   ــي ــوم ــحــک ــون م ــن و هــم اک
اعتراضات زيادي را در پي داشتـه و    
کمپين وسيعي براي دفـاع از احـمـد          
براه افتاده و حکومت اقليم و دادگـاه    

کذائيشان را بـه خـاطـر ايـن اعـمـال               
 کثيفشان محکوم کرده اند.

 
از طرف ديگر احمـد ايـن جـوان         

ضد دين در تمـام ايـن مـدت کـوتـاه            
نيامده و به افشاگري خود عليه ديـن    
و قوانين ديني ادامه داده، اما آخرين 
خبر اين است که او بـراي بـدر بـردن            
جان خود از دست مذهبيون و احزاب 
عشيره اي در قدرت به ناچار عراق را 
ترک کرده و هم اکنون در ترکيه به سـر  

 ميبرد. 

کارگر ديگري در شهر  
سليمانيه و در حين کار جانش را  

 از دست داد!
ــر اســاس خــبــرهــاي رســيــده،             ب

ساله اهل جـنـوب عـراق       ۳۵ کارگري 
روز سوم ژوئن بدلـيـل نـبـود ايـمـنـي            
محيط کار از پشت بام سـقـوط مـي      

 کند و جانش را از دست مي دهد. 
 

دراقليم کـردسـتـان ايـن بـهـشـت             
ــه تــعــدادي از             بــورژوازي کــرد روزان
کارگران بدليل نا امني محـيـط کـار      
جانشان را از دست مي دهـنـد و يـا          
زخمي مي شونـد، بـه شـيـوه اي کـه              
طبق آمارهاي رسمي از اوائل امسال 

نفر در حيـن کـار       ۱۹ تا کنون حداقل 
جان خود را از دست داده و دهها نفـر  

 ديگر زخمي شده اند.
 
 

روزنامه لفين از زندانهاي  
مخفي حزب دمکرات خبر مي  

 دهد!
 

ــن،               ــي ــف ــامــه ل ــزارش روزن ــه گ ب
ــزب               ــت ح ــي ــن ــان ام ــن ارگ ــت ــاراس پ
دمکرات کردستان عـراق زنـدانـهـاي         

 ۲۵ مـخـفـي دارد و تــا هـم اکـنـون                   
زنداني که توسط دسـتـگـاه مـخـفـي           
امنيـت حـزب دمـکـرات کـردسـتـان              
عراق دستگير شده اند از سر نـوشـت     

 آنها خبري در دست نيست. 
 

مخارج يک سال رهبري پارلمان  
ميليارد   ۴۸ اقليم کردستان به 

 دينار رسيد!
 

بر اساس گزارشهاي منتشر شـده  
پارلـمـان اقـلـيـم کـردسـتـان در سـال                  

مـيـلـيـارد ديـنـار            ۴۸ مبلـغ     ۲۰۱۳ 
مخارج داشـتـه اسـت. ايـن مـخـارج              
هنگفت در حاليست کـه چـهـار مـاه           

عمـال پـارلـمـان در حـال             ۲۰۱۳ آخر 
نــيــمــه تــعــطــيــل بــوده، چــرا کــه از               

بـه ايـن        ۲۰۱۳ انتخابات سپتامـبـر     
سو احزاب ناسيوناليست نـتـوانسـتـه       
اند بر سر چگونگـي تـقـسـيـم قـدرت           

 ميان خود به توافق برسند. 
 

پايان اعتصاب کارگران سد  
 بنير مريوان  

 
بنا به گزارش رسيده بـه کـمـيـتـه          

نــفــر از    450    هــمــاهــنــگــي حــدود   
کارگران سد بـنـيـر کـه از شـش روز                
پيش نسبت به عدم پـرداخـت حـقـوق       

 ۹۲ معوقه و عيـدي و پـاداش سـال            
دو مـاه اول        وهمچنين حقوق معوقه

دست از کار کشيده بـودنـد       ۹۳ سال 
با وعده کارفرما مبني بر پرداخت دو 

ــه ســال               و    ۹۲ مــاه حــقــوق مــعــوق
همـچـنـيـن پـرداخـت مـابـقـي طـلـب                  

ترتيب در روزهاي آينـده،    کارگران به
به توافق رسيدند که از روز دوشنبه به 

الزم بـه ذکـر         سر کارشان باز گردند. 
در  است که کارگران اعالم داشتنـد،    

صورتي که کارفـرمـا بـه وعـده خـود            
عمل نـکـنـد مـجـددا دسـت از کـار                
خواهند کشيد . کميته هـمـاهـنـگـي         
براي کمـک بـه ايـجـاد تشـکـل هـاي                

 ۹۳ خرداد  ١١  کارگري
 

 عمر سليماني آزاد شد
 

بنابر خبر رسيده ،عمر سليمـانـي   
فعال کارگري روز پنج شنبـه بـعـد از        

 ۵۰ روز باز داشت با قرار وثيقـه     ۳۲ 
ميليون تومانـي از زنـدان آزاد شـد.            
الزم به ذکر است که عمر سليماني در 

 ۹۳ روز دوشنبه هشتم ارديـبـهـشـت         
در حالي که منتـظـر     صبح ۸ ساعت 

فرزندش بود تا او را بـه مـدرسـه اش        
نفر لباس شـخـصـي       ۵ برساند توسط 

ــه اداره اطــالعــات                ــر و ب ــگــي دســت
شهرستان بانه منتقل و بعد از دو روز 
بازداشت در بـانـه بـه شـهـر سـنـنـدج               

کميته هماهنـگـي بـراي       . منتقل شد
. کمک به ايجاد تشکل هاي کـارگـري    

 ۱۳۹۳ خرداد  ۸ 
 

 
بر اثر   جان باختن يک کولبر

 اصابت گلوله
 

ــبــر اهــل              ١١  ــول ــک ک خــرداد ي
شهرستان سلماس بر اثـر تـيـرانـدازي         
نيروهاي نظامي حکـومـت اسـالمـي       

توفيق  .ايران جان خود را از دست داد
سـالـه در نـقـاط مـرزي               ٣٥ يوسفي 

شهرستان اروميه با تـرکـيـه مشـغـول        
کولبري بوده که بر اثر اصابت گلـوـلـه    

وي    .جان خود را از دست داده اسـت     
از ســوي نــظــامــيــان هــدف شــلــيــک           

تـوفـيـق       .مستقيم تير قرار گرفته بود
يوسفي اهل روستاي "دلزي" از تـوابـع   
سلماس بوده که روز جمعه نهم خرداد 
ماه در منطقه ترگور اروميه به دست 
نيروهاي نظامي حکـومـت اسـالمـي       

جسد  .جان خود را از دست داده است

او روز شــنــبــه دهــم خــرداد مــاه بــه              
اش تـحـويـل داده شـده و در                خانواده

روستاي زادگاهـش بـه خـاک سـپـرده            
 .شده است

در شهرستان بانه با شليک  
 تير، احمد ميراوايي را کشتند

 
احمد ميراوايي نيمە شب هفتم 

ماه، در حالي کە از شهرستان  خرداد
بانە عازم روستاي خود "ميرآباد" بودە 
از سوي نيروهاي انتظامي حکومت 

اسالمي ايران مورد شليک قرار 
احمد ميراوايي با "شليک  .گرفت

مستقيم" ناجا جان خود را از دست 
نيروهاي انتظامي تنها بە  .داده است

ظن حمل کاالي قاچاق بە سوي 
ماشين احمد ميراوايي تيراندازي 

کردەاند، اما خودروي وي هيچگونه 
 .باري را حمل نکرده بود

 
هايي که زنان را   انواع خشونت

 کند در محيط کار تهديد مي
 

دختران جواني که با سن و تجربه 
شــونــد    کــم وارد مــحــيــط کــار مــي          

تـريـن افـراد بـراي خشـونـت                مستعـد 
پذيري در مـحـيـط کـار هسـتـنـد./               
قوانين محکمي براي حفاظت از زنان 
در محيط کار وجود ندارد و اثـبـات       
ارتکاب خشونت با قانون فعلـي نـيـز      
بسيار دشـوار اسـت./ قـراردادهـاي           
موقت، نـقـش بسـيـاري در کـاهـش               

يـک فـعـال         .امنيت شغلي زنـان دارد   

هـايـي کـه         زنان با بيان انواع خشونت
کنـد   در محيط کار زنان را تهديد مي

از جمله تبعيضات جنسي و نسـبـت       
دادن هـر نـوع کـوتـاهـي در کـار بـه                  
جنسيت فرد، راه حل رفع اين مشکل 

هـاي حـقـوق         را برطرف کـردن نـقـص       
 .شهروندي و قوانين کار عـنـوان کـرد     

مريم محمدي فعال حقوق زنان کارگر 
در گفتگو با خبرنگار ايلنا در رابـطـه   

هايي که در مـحـيـط کـار          با خشونت
کــنــد، گــفــت:       زنــان را تــهــديــد مــي       

هـاي     هاي کالمـي، خشـونـت      خشونت
جنسي، تحقير و توهين، نسبت دادن 
هر نوع کوتاهي در کار به جـنـسـيـت       
فرد و تبيعـضـات جـنـسـي از جـملـه              

هاي جاري در مـحـيـط کـار            خشونت
دختران جـوانـي کـه بـا سـن و               .است

شـونـد      تجربه کم وارد محيط کار مي
تـريـن افـراد بـراي خشـونـت                مستعـد 

پذيري در محيـط کـار هسـتـنـد. در             
واقع هر چقدر مـهـارت فـرد در کـار             
بيشتـر بـاشـد احـتـمـال در مـعـرض                  
خشونت قرارگرفـتـن وي نـيـز کـمـتـر              

هـاي جـنـسـي يـکـي              خشـونـت   .است
ترين مشکالت مـحـيـط کـار          ازشايع

براي زنان است که معـمـوال زنـان در        
مقابل آن مجبور به ترک شـغـل خـود      

قـوانـيـن مـحـکـمـي بـراي              .شوند مي
حفاظت از زنان در محيط کار وجـود  
ندارد و اثبات ارتکـاب خشـونـت بـا         
 .قانون فعلي نيز بسيار دشـوار اسـت      

قراردادهاي موقت که اخراج کارگران 

کند، نـقـش    را براي کارفرما آسان مي
بسياري در کاهـش امـنـيـت شـغـلـي            
زنان دارد. بنابراين براي از بين رفتـن   

اي    اين گونه مشکالت قـوانـيـن پـايـه       
بــايــد بــه ســمــتــي بــرود کــه امــکــان            
اينگونه اتفاقات در محيط کار را بـه  

 حداقل برساند.
 

روش جديد پايين آوردن  
دستمزد در شرکت سفز سازي  

 ون کردستان  
ــي                ــالـ ــزارش ارسـ ــه گـ ــا بـ ــنـ بـ
کارفرمايان شرکت سقزسازي ون، در   
راستاي باال بردن راندمان کار خود و   
پايين آوردن دستمزد کارگران و بـهـره     
کشي بيشتر روش هاي جديدي را بـه    
کار گرفته اند. کارفـرمـايـان چـنـديـن          
کارگر را با قـراردادهـاي مـوقـت در           
قسمت بسته بندي ايـن کـارخـانـه بـه          
کــار گــرفــتــه انــد و دســتــمــزد آنــهــا             

تعداد بسـتـه بـنـدي هـر           وابسته به را
کارتن پرداخت مي کنند. هر کـارگـر      

ساعت کـار روزانـه تـنـهـا           ٨ در طول 
کارتن بسته بنـدي کـنـد       ٣ مي تواند 

هـزار   ٤ که بابت هر کارتن تنها مبلغ 
هزار تـومـان    ١٢ تومان و در مجموع 

مزد روزانه، دريافت مي کند. الزم به 
جعبه ١٦٠ ذکر است که در هر کارتن 

آدامس قرار مـي گـيـرد. کـمـيـتـه ي               
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   

خــرداد    ٦ تشــکــل هــاي کــارگــري           
 ١٣٩٢ 

 ۶ صفحه                

 اخبار هفتگي... ۱ از صفحه

 ۱ از صفحه 
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 آزادي دو زنداني سياسي
 

هـادي و امــيــد تــام اهــل شــهــر             
مـاه     مريوان که روز جمعه چهارم آبـان   

در شهر بانه بـازداشـت شـده       ٩٢ سال 
بودند، روز يکشنبه يازدهم خردادماه 

 .از زندان شهـر سـقـز آزاد گـرديـدنـد            
هادي و اميد تام سوم اسفندماه سـال  

پس از سه ماه بازداشت به زنـدان   ٩٢ 
شهر سقز منتقل و هفته گـذشـتـه در        
شعبه يکم دادگاه انقالب شـهـر سـقـز       
محاکمه و بنا به دسـتـور قـاضـي بـا          

 .توديع وثيقه بطور موقت آزاد شدند
 

 دستگيري
جـمــعــه، نــهــم خــرداد نــيــروهــاي         
وزارت اطالعات در شهر مهابـاد دو    

هاي آرام محمدخان فرزنـد   جوان به نام
ساله مـحـمـدخـان و سـيـدعـلـي                ٢٤ 

ساله فرزند سيد  ٢٥ پورمصطفي اقدم
رحمان را  در بـازار عـرضـه الـبـسـه               
خارجي "تـانـاکـورا" بـازداشـت و بـه                 

 .مکان نامعلومي انتقال يافتند
 

 خودکشي يک دختر جوان در سقز

 
ساله در شـهـر    ٢٠ "شبنم رهايي" 

ــه خــودکشــي زد و                   ــز دســت ب ســق
 .متاسفانه جان خود را از دسـت داد       

نامبرده شامگاه چهارشنبه در غياب 
والدين خود در منزل پدري اش واقـع      
در خيـابـان "بـلـوار" سـقـز، اقـدام بـه                   
خودکشي کـرد. گـفـتـنـي اسـت روز                
پنجشنبه مراسم خاکسـپـاري پـيـکـر        
وي در روستاي "آيچي" در مسير بانه   
ـ سقز در ميان غم و اندوه خـانـواده و       

 .بستگان انجام گرفت
 

خودکشي هالله محمدي    
 در سردشت

نــهــم خــرداد مــاه در روســتــاي            
 ٢٢ بناويله از تـوابـع سـردشـت زنـي            

ساله به نام هالله مـحـمـدي خـود را           
هالله محمدي متـاهـل    .آويز کرد حلق

 بوده است. 
 

باغ وحش اروميه به لحاظ  
شرايط نگهداري حيوانات در  

برد و   وضعيت اسفناکي بس مي
تنها نام يک باغ وحش را يدک  

  .کشد مي
 

گـرســنــگــي، بــوي تــعــفــن، عــدم        
نـظـافـت و نـبــود مـکـان نـگـهــداري                 
اســتــانــدارد از عــوامــل مــتــعــددي           

محيطي را    باشد که فاجعه زيست مي
اي تـداعـي        براي هـر بـازديـد کـنـنـده          

يکي از بازديـد کـنـنـدگـان         .نمايد مي
بــاغ وحــش ارومــيــه از گــرســنــگــي            
حيوانات از روي رنگ فضوالت آنهـا  
خبر داد و به ايـرنـا گـفـت: پـرنـدگـان             

اند و اگر قفـس آنـهـا       بسيار الغر شده
بينيم کـه نـه بـه           را هم نگاه کنيم مي

شود و نه چـيـزي بـا       آنها رسيدگي مي
مــفــهــوم بــهــداشــت ايــنــجــا رعــايــت        

هـا نشـان از          بوي بد قفـسـه   .شود مي
عدم نظافت به موقع محل نگهـداري  

باشد و عمال ظرف غـذا   حيوانات مي
و آب آنها هموار خالي است و حـتـي       
حيوانات بيچاره را زيـر آفـتـاب داغ            

  به گـفـتـه    .اند گرسنه و تشنه رها کرده
اگــر ايــن    حــقــوق حــيــوانــات    فــعــاالن

داد در  در کشوري ديگر رخ مي اتفاق
بنـدي   وحش دسته  زمره قاچاق حيات 

هاي قانونـي بسـيـار       شد و برخورد مي
  .شـد    جدي با متخلفـان انـجـام مـي        

وضعيت باغ وحش در حالي نگـرانـي   
مردم در اروميه را بـرانـگـيـخـتـه کـه            

چنـديـن     فقط سه نفر در اين مجموعه
هکتاري فعاليت دارند، خـانـمـي کـه         
وروديه مي گيرد، مردي که نظافت و 

کند و مديري که مديريـت   آبياري مي
همچنين باغ وحش ارومـيـه      .کند مي

تــاکــنــون بــارهــا از ســوي حــفــاظــت          
مــحــيــط زيســت اســتــان، اخــطــاريــه        
رعايت بهداشت و ايـمـنـي دريـافـت            
کرده و هر بار بـا وسـاطـت يـکـي از              
مقـامـات ارومـيـه مـانـع از پـلـمـپ                  

ســال گــذشــتــه    .انــد   مــجــمــوعــه شــده   
پـس از فـرار از          گوزن قرمـز     يک نيز
وحــش "درنــا"ي شــهــر ارومــيــه                بــاغ

توسط فرد يا افراد ناشناسـي کشـتـه      
شد که حاکي از بي انضباطي در اين 

شـود بـيـش       گفته مي .مجموعه است
ــز                ٧٠٠ از     ــرکـ ــاغ وحـــش و مـ بـ

غيراستاندارد حيوانـات در     نگهداري
از ديگر سو، سيـرک   .ايران وجود دارد

حيواني در سنـنـدج نـيـز نـگـرانـي و              
اعتراض فعاالن حقوق حـيـوانـات را        

 ٢٧ اين سيـرک کـه از          .در پي داشت
خـرداد از اداره         ١٣ ارديبهـشـت تـا        

زيسـت اسـتـان         حفاظت از مـحـيـط        
 ٤٠ کُردستان مجوز فعاليت گرفـتـه،     

نوع حيوان کمياب و وحشي را اسـيـر   
خود کرده و بـرخـي از ايـن جـانـوران              

ايـن   .شـونـد     براي نمايش استفاده مي
حرکت در سنندج آنچـنـان کـه مـديـر          

گويد با عدم استقبال مردم  سيرک مي

چـهـار     رغم هزينه روبرو گرديده و علي
تـا     ٤٠٠ ميليون توماني اما هرشب 

 .رسـد    بــلـيــط بــه فــروش مــي          ٥٠٠ 
اواســط مــاه گــذشــتــه بــاغ وحشــي             
خصوصي در بابـلـسـر بـه دلـيـل هـر              

"زجر و شکنجه فراوان حيوانـات    آنچه
مختلف" خوانده شده بود، به تعطيلي  

(بـخـشـهـايـي از گـزارش            .کشيده شد
 سايت کردپا)

 
 ١٢ طبق گزارشات روز دوشنبـه    

،طـوفــان شـديـدي کـه بــه           ٩٣ خـرداد    
تهران آمد مـوجـب کشـتـه و زخـمـي             
شدن تعدادي از شهـرونـدان تـهـرانـي،        
نگراني مردم و خسارات مالي زيادي 

ستاره سمناني خـبـرنـگـار        شده است.
سازمان جوانان کمونيست در تهـران،  
مشاهدات خود را با ما درميان مـي  

عصـر بـود و        ٥ گذارد: ساعت حدود  
من در خيابون تخت طاووس بودم که 
باد شروع به وزيـدن کـرد و بصـورت            
وحشتناکي همه جا بمدت حدود يـک    
ربع تـاريـک شـد، هـمـه وحشـت زده                 
شدند و منم هميـنـطـور. مـن سـريـع            
وارد يک مغازه شدم و به بيرون نـگـاه     
ميکردم. طوفان شديدتر و شـديـدتـر         
ميشد. هـمـه صـحـبـت از ايـن مـي                 
کردند که چه اتفـاقـي دارد مـيـفـتـد.           
صداي شکستن درختها مـي آمـد و         
هـمـچـنـيــن صـداي مـهــيـب افـتــادن               
درختها روي مـاشـيـن هـا. يـک پـژو                

رو ديـدم کـه روي آن درخـتـي                ٤٠٥ 
افتاد که صداي افتادن درخت طـوري  
بود که انگار ماشين تـرکـيـد. ديـدن          
وسائلي که باد در هوا با خود جابجـا  
ميکرد و به ديوار و ماشينها برخورد 
مي کرد هم وحشتناک بود. در ميـان   
اين وسائل، ديش ماهواره بيشتـر بـه     
چشم ميخورد. حتي پرده مـنـزل هـم         
ديده مي شد. برق مناطق مخـتـلـفـي      
از تهران قطع شد. طبق اطالعاتي که  
من کسب کردم، چنـد نـفـر کشـتـه و            
زخمي شدند که يکي از کشته هـا در    
نارمک و يکـي در جـنـت آبـاد بـوده              
است. االن ترافيک چند برابر روزهـاي   
عادي است. مردم از برگشت طـوفـان    
نگران و از خسارات جـانـي و مـالـي         
ــد. و امــا عــکــس                 ــن ــاراحــت وارده ن

صـدا و سـيـمـاي جـمـهـوري                  العمـل 
اسـالمــي، کــه طــبــق مـعــمــول جــزء           
عکس العمل هاي نادر در بين رسانه 
هاي دنياست، عدم مسئوليت پذيري 
و متوسل شدن به خـرافـات، پـنـهـان          
کاري در رابطه با علل بروز واقعيت و 
دست کم گرفتن مردم بـود. در حـال          
حاضر در اين رسانه رسمي دولتي بـه  

جاي اطالع رساني به مردم و بررسـي  
علل زيسـت مـحـيـطـي ايـن حـادثـه               
ناگوار، و به جاي راهنمايـي مـردم و       
آموزش حالت آماده باش، تبليغ نماز 
آيات مي شود. "نماز آيات بخـوانـيـد      
تا از شر حوادث دور بـمـانـيـد، بـراي          
اين طوفان نماز آيات واجـب اسـت"،        
اين، همه تمهيدات جمهوري اسالمي 
براي اداره جامعه در چنين وضعيتـي  

 است.
  

گرچه مسئوالن مـرکـز     گزارش:  
يــابــي و وزارت دفــاع تــاکــيــد             مــيــن

کنند که استان کردستان از وجـود   مي
مين پـاک شـده اسـت، امـا بـيـسـت                  

ششم مهـر پـارسـال بـود کـه هـفـت                 و 
کودک در مريوان بر اثر انفجار مـيـن     

شدت آسيب ديـدنـد. حـاال هشـت             ب
گذرد اما قـربـانـيـان      ماه از آن روز مي

  .گويند وضعيت مناسبي ندارنـد  مي
گشين کـريـمـي کـه حـاال در کـالس               

خـوانـد و در        چهارم ابتدايي درس مي
اين حادثه يک پايش را از دسـت داده    

وگو با فرهيخـتـگـان گـفـت:         در گفت 
مـان     مان به خـانـه   چند نفر از بستگان

آمــده بــودنــد. مــن و شــش نــفــر از                
سـن و سـالـم در روسـتـا               دوستان هم 

خـواسـتـم       مشغول بازي بـوديـم. مـي        
توپ را شوت کنم امـا پـايـم بـه يـک            
جسم سـخـت بـرخـورد کـرد و مـيـن                  
منفجر شد. بعد از آن چيزي نفهميـدم   
اما وقتي در بـيـمـارسـتـان بـه هـوش            
آمدم متوجه شدم پاي راستـم از مـچ       
قطع شده اسـت. ايـن مسـالـه هـنـوز              

ام بـاورکـردنـي         براي خودم و خـانـواده    
وي ادامه داد: در اين ماجـرا     .نيست

ام خـبـات هـم از         ساله ١٢ پسرعموي 
ناحيه چشم آسيب ديـد و هـنـوز يـک           
ترکش در کمرش باقي مانده است. او 
بايد چـنـد بـارعـمـل جـراحـي شـود.                 
دوستم آال روبينا که شش ساله اسـت    
ممکن اسـت کـور شـود و دکـتـرهـا               

سال آينده بايد جراحـي   اند تا يک  گفته
ــا                      ــاال ب ــه ح ــم ک ــن ه ــي ــب شــود. م

اش به مريوان رفته از نـاحـيـه        خانواده
شدت آسيب ديده و بـه بـيـمـاري         پا به

اعصاب و روان مـبـتـال شـده اسـت.            
گويد: او از تنهايي و     مادر مبين مي
شـدت     هـاي بـايـر بـه              بازي در زمين

بـخـش      هراس دارد و داروهـاي آرام          
گشـيـن کـريـمـي            .کـنـد     مصرف مـي 

گـويـد:      درباره وضعيـت خـودش مـي       
پس از آن ماجرا پـزشـکـان در مـرکـز          

احمر سنندج براي پـايـم    ارتوپدي هالل
ــه                ــيــاز ب ــز گــذاشــتــنــد، امــا ن پــروت
فيزيوتراپـي دارم و چـون در روسـتـا               

کنم امکـان فـيـزيـوتـراپـي          زندگي مي
در هـمـيـن رابـطـه             .برايم وجود ندارد

گويـد:   پروين ذبيحي، فعال مدني مي
رغم قطع شدن پاي راسـت گشـيـن       به 

از ناحيه قوزک، پزشکي قانوني بـراي  
وي چهار درصد معلـولـيـت در نـظـر          
گرفته است که به استناد اين گـزارش  
بــنــيــاد جــانــبــازان بــراي ايــن دخــتــر          

دهـد. خـانـواده        اي تشکيل نمي پرونده
گشين به گـزارش پـزشـکـي قـانـونـي            

انـد و پـرونـده وي در               اعتراض کـرده   
دادگسـتـري مـريـوان تـحـت بـررســي              
دوباره قرار گرفته اسـت. بـاتـوجـه بـه           
شرايط گشين سعي داريـم او تـحـت          
پوشش بنياد جانبازان قرار بگيرد تـا    

عثمان   .اش تا حدي تامين شود آينده
مزين، وکـيـل دادگسـتـري و مـدافـع             
ــه                 ــيــز ب ــيــان مــيــن ن ــان ــرب حــقــوق ق

گويد: براساس مـاده      فرهيختگان مي
قــانــون اســتــانــداري، شــنــاســايــي          ٢ 

رو    کساني که با مين و مهمات روب  
انـد،     و در اين مـواجـهـه زخـمـي شـده          

ــداري       ــانـ ــتـ ــه اسـ ــفـ ــيـ ــت.      وظـ ــاسـ هـ
هـا مـوظـف هسـتـنـد بـه                 استانداري

وضعيت قربانيان رسيدگي کنند، اما 
در دوره مجلس قـبـل ايـن قـانـون از            

هـا تـغـيـيـر           استانداري به فرمانـداري 
اما چون تعداد قـربـانـيـان      .کرده است
هــاي اخــيــر مــعــدود اســت            در ســال  

بـر     تاکنـون هـيـچ گـزارشـي مـبـنـي                 
تشکيل پرونـده بـراي قـربـانـيـان ايـن              

ها ارائه نشده و    حوادث در استانداري
صـورت مـعـلـق          وضعيت قربانيان ب

ها سعي  باقي مانده است. استانداري 
کنند تا حد امـکـان از تشـکـيـل           مي

پرونده درباره انفجار مـيـن خـودداري      
کنند. بنياد شهيد، متولي تشـکـيـل       
پرونده در اين رابطه است اما در ايـن    

کند و به هر دلـيـلـي     زمينه تالش نمي
پيگيري پرونده قربانيان ايـن حـوادث     

  .شود به نوعي امنيتي محسوب مي
او معتقد است: بيشتر مناطق آلـوده     
به مين مناطق غربي و مرزي کشـور  
هستند. به گفته مزين، وزارت دفـاع     

هـاسـت      آوري اين ميـن  مکلف به جمع
 ١٦ دهد هـنـوز      اما آمارها نشان مي

ميليون مين در کشور باقي مانده که 
 اين مساله تهديدي جدي حداقل براي 

ميليون ايراني اسـت کـه در          ١٦ 
مناطق غرب کشور در رفـت و آمـد         

مـزيـن پـيـوسـتـن ايـران بـه                 .هستند
کنوانسيون اتاوا را چاره ايـن مسـالـه      

گويد: چنانچه ايران بـه      داند و مي مي
اين کنوانسيون بپيونـدد مـکـلـف بـه          

هـا و       سـازي مـيـن      آوري و خنثي  جمع

 ۵ از صفحه 

 ۷ صفحه                
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کميته کردستان حزب کمونيسـت  
کارگري ايران،مصاحبه پيشرو عـلـي     
پــور ازکــانــال جــديــد، بــخــش کــردي          
ايسکرا تـي فـي بـا احـمـد شـيـروان                  
معروف به (ئامه د)، جـوان پـانـزده            
ساله اي که در کردستان عراق و شهـر  
اربيل، بخاطر نقد تيز و کـوبـنـده اش      
به مذهب و ديـن اسـالم، بـازداشـت             
واذيت و آزار شده بود وقرار اسـت بـه     

 .زودي محاکمه شود
 

در تـلـويـزيـونـهـا، روزنـامـه هـا،              
فضاي اينترنتـي و کـال رسـانـه هـا،              
مشکل شما به مـوضـوعـي تـبـديـل           

کــه ازداخــل کــردســتــان عــراق           شـده 
ــز ــيـــ ــان               نـــ ــاي انســـ ــادهـــ ــهـــ نـــ

ــت،آزاديــخــواه،بــرابــري طــلــب           دوس
ونيروهاي چپ وسوسيـالـيـسـت بـراي        
دفاع به اين کمپين پيوسته اند تـا از      
احمد شيروان دفـاع کـنـنـد،حـمـايـت            
خودشان را ابراز کنند ودرمقابل ايـن    
جريانات ناسيوناليسـت،قـوم پـرسـت       

 .وارتجاعي ايستادگي کنند
 
 

مـهـمـان بـرنـامـه         پيشرو علي پور:  
امروز ما احمد شيـروان ( ئـامـه د)           

سـواالتـي را بـا ايشـان در              است کـه   
با درود فراوان احـمـد    .ميان ميگذارم

شيروان، به بـرنـامـه ايسـکـرا خـوش             
آمدي وممنون از اينـکـه دعـوت مـا         

 .راپذيرفتي
 
 

خـيـلـي    احمد شيروان (ئامه د):    
ممنون وسالم بـر شـمـا وبـيـنـنـدگـان             

 عزيز تلويزيون ايسکرا
 
 

احمـد شـيـروان،      پيشرو علي پور:  
در ابـتـدا دوسـت داشـتـم خـودت را                 
بيشتر معرفي کني،که درکجا زندگي 
ميکنيد وهمانطور که درآغـاز اشـاره     
کــردم گــويــا ازطــرف احــزاب کــردي          
درکردستان عراق مورد فشار واذيـت    
وآزار قرارگرفته وبازداشت شده بـودي  
وقراراست در چـنـد روز آيـنـده تـورا                
دردادگاه محـاکـمـه کـنـنـد.بـراي مـا              
وبينندگان تلويزيون ايسکرا بگـوئـيـد    
که درکجا زندگـي مـي کـنـيـد وايـن             
مشکالت وگرفتاري هايي که بـرايـت   
 بوجود آمد از کجا وچطورشروع شد؟

 
 

مـن احـمـد         -بلهاحمد شيروان:  
شـيـروان پـانـزده سـال سـن دارم ودر                 
ــي               ــدگ ــان عــراق زن ــردســت ــل ک ــي ارب

 ١٦/١٠/١٩٩٨ ميکـنـم.مـتـولـد         

 هستم .
پدر  ٢٣/١٠/٢٠١٣   درتاريخ

م در مخالفت با افکـارم، بـه پـلـيـس          
اربيل شعـبـه عـدالـه شـکـايـت کـرده               
بود.آن روز سـاعـت يـازده بـرابـر بـا                  

توسط مـقـامـات       ٢٣/١٠/٢٠١٣ 
امنيتي اربيل بازداشت شدم وهـمـان     
شب مرا به پليس شعبه عداله انتقـال  
داده وازساعت دوازده شب تا ساعـت  
دو بـامـداد بـراي اقـرارکـردن، مـورد             
شکنجه واذيت و آزار قرارگرفـتـم. بـه       
هروسيلـه مـمـکـن ايـنـکـاررا انـجـام                
ميدادند، با شلنگ وباتوم مـرامـورد     
ضــرب وشــتــم وفــحــاشــي واهــانــت           
قرارداده بودند، سپس ازساعت دوبـه    
بعد مرا پيش حاکم بـرده وسـپـس در        

انـتـقـال     مرابه زندان نوجـوانـان    اربيل
 .دادند
 

پليس شعبه عداله که درسـاعـت     
دو ونيـم مـرا تـحـويـل زنـدان دادنـد                
وازساعت دو ونـيـم تـا پـنـج صـبـح                  
بطوروحشيانه وخيلي بدتر ازقبل مـرا  
کتک زده و با باتوم به بـدنـم مـيـزدنـد        
ومـيــگــفــتــنــد خـون تــو حــالل اســت            
وهرکسي تورابکشد جايش دربهشـت  
است ومورد هـتـاکـي وبـي حـرمـتـي            
قرارگرفتم بطوريکه تمام سـروصـورت   
وبدنم خونين وکبود شده بود. مـن را     
داخل زندان انفرادي انداختند سـپـس     
مرابه پيش قاضي دردادگاه قضـائـي     
برده وبعد ازبازپرسي مجددا مـرا بـه       
ــن               ــي ــد و دردوم ــدن ــردان ــرگ ــدان ب زن

ازطـرف     ٢٥/١٠/٢٠١٣ روزيعني 
زندانيان داخل بنـد درسـاعـت يـازده         
شب به من حـملـه ور شـدنـد ومـورد            
شکنجه قـرار گـرفـتـم کـه هـمـزمـان                 
ازطــرف دوربــيــنــهــاي داخــل زنــدان،        
ماموران زندان بالفـاصـلـه خـودشـان        
رارسانده وازدست زندانيان کـه بـطـرز      
وحشتاکي آماج حمله قرارگرفته بودم 

 .آزاد کردند
 

دردادگاه قضائي بخاطرشکـايـت   
پدرم که من کفرگفته ام وهمزمان نيـز  
به مـن حـملـه ورشـده بـود وبـه ايـن                    
خاطرازش شکايت کـرده بـودم، ولـي        

قـانـون      ٢٤٠ دردادگاه مرا بـه مـاده       
قضائي متهم وازطـرف افسـرپـرونـده         
دردادگاه اربيل مرامتهم به اسـتـفـاده    
از مواد مخدر متهم کردند. بعـدا بـه      
مدت سـيـزده روز، يـعـنـي درتـاريـخ              

باقيد قرار وثـيـقـه     ٠٤/١١/٢٠١٣ 
آزاد شدم.االن تقريبا شش مـاه اسـت      
که آزاد شده ام، يعني من پانزده سـال  

دارم، اگر باکفـالـت آزاد نـمـي شـدم،            
بـــخـــاطـــر ايـــنـــکـــه ازديـــن اســـالم           

کرده ام وآن رانـقـد کـرده بـودم            انتقاد
ودرمورد دين اسالم سوال کرده بودم، 
تا حاال ميـبـايسـت درزنـدان حضـور          
مي داشتم. االن نيز مدت شـش مـاه      

 .است که آزاد شد ه ام
  

 ٠٤/١١/٢٠١٣ درتـــاريــــخ      
هنگامي که به خانه ومدرسه برگشتم 
ازطرف فاميل واقوام بامن بـه شـيـوه      
ديگري رفتاروبرخورد ميکـردنـد.مـرا     
ــحــاشــي               ــه مــن ف ــد وب ــدادن آزارمــي
ــه              ــه مــن حــمل ــد،حــتــي ب مــيــکــردن

 .ميکردند
  

درايــن يــکــي دوهــفــتــه ازطــرف         
پليس امنـيـت اربـيـل احضـاريـه اي             
براي من (احمد شـيـروان) آمـده کـه             

کـه     ٠١/٠٦/٢٠١٤ بايد درتاريخ   
به روز جهاني کودک مـعـروف اسـت،      
ــاه                 ــح دردادگـ ــبـ ــه صـ ــت نـ ــاعـ سـ
حضورداشتـه بـاشـم وتـعـداد زيـادي             
ازانسانهاي کمـونـيـسـت وآزاديـخـواه         
ازجمله شمال علي وچندين تن ديـگـر   

 .از من حمايت کردند
  

ازآقــاي چــومــانــي کــه        جــا دارد  
اولين نـفـري بـود کـه کـيـس مـن را                  
درروزنامه آينه عـلـنـي کـرد تشـکـر             
کنم. بعدا خيلي از کانـالـهـا ورسـانـه         
هــاي ديــگــر نــيــزمــثــل "ان آر تــي"               
وروزنامـه دسـتـور وغـيـره مـوضـوع              
رارسانه اي کردند.درحال حـاضـر هـم       
ــرده                ــدا کـ ــيـ ــاس پـ ــکـ ــعـ ــوب انـ خـ

مختلف ومدياي اجتماعي   درسطوح
کمپين دفاع از من هـمـچـنـان ادامـه        
دارد و بــيــشــتــر وگســتــرده تــر مــي             
شود.ازطرف ديگر در رسانه ومديـاي   
داخلي وحـتـي خـارجـي نـيـز دنـبـال                 
ميشود و تـا روز جـهـانـي کـودک و                
دادگاهي کردن مـن در آنـروز ابـعـاد           

 .گسترده تري به خود خواهد گرفت
 
 

احمـد شـيـروان،      پيشرو علي پور:  
درچنين وضعيت بحراني و باتوجه بـه  

مرجع و     اين بحثي که کرديم، دربين
نهادهاي انسان دوسـت وآزاديـخـواه،        
تاچه حد اين کـمـپـيـن وکـيـس شـمـا               
دنبال شده و انـعـکـاس داشـتـه و يـا               

درخبـرهـا بـازتـاب         بصورت گشترده
مثال مثل کـمـپـيـن        پيدا کرده است؟

ويا کمپين هاي مختـلـفـي شـروع بـه          
حمـايـت وجـمـع آوري امضـاء کـرده               
باشنـد و چـه سـازمـان وجـريـانـاتـي                 
آمدند وپشت اين کمپين ودردفـاع از    

آزادي خواهي وبرابري طـلـبـي ودفـاع       
 ازشخص خودت ايستاده اند؟

 
متاسفم کـه ايـن       احمد شيروان؛ 

را ميگويم وهمچنين درمصاحبه اي   
که وکيلم با راديـو پـيـشـنـگ رفـيـق              
الوژه جــواد از حــزب کــمــونــيــســت            
کارگري عراق، گفته بود براي موکـلـم   
احمد شيروان بايد يک کمپـيـن بـزرگ      
ــاد                   ــتـ ــي افـ ــرده اي راه مـ ــتـ وگسـ
وبيشتردرمديا ورسانه هاي مختـلـف   
بازگو وانعکاس پـيـدا مـيـکـرد امـا             
متاسفانه تا االن آنطور که ميبايست 
انعکاس زيـادي پـيـدا نـکـرده اسـت               

يک نوجوان پانـزده سـالـه درزنـدان          که
مورد شکنجـه وانـواع تـوهـيـن وبـي             
حرمتي ها قـرارگـرفـتـه و دادگـاهـي             
ــام                ــه ــاشــد وحــتــي مــورد ات شــده ب
قرارگرفـتـه بـاشـد کـه مـواد مـخـدر                 
استفاده کـرده بـاشـد وحـتـي رئـيـس                
پليس شهر اربيل هم طي گزارشي بـه    
يکي ازروزنـامـه هـاي خـودشـان کـه             
زيرنظرحزب دمکرات کردستان عراق 
کارميکند نيزانگشت اتـهـام را وارد       
کرده بـودنـد. حـتـي از چـنـد رسـانـه                  
ديگرنيز که مستقـل کـارمـيـکـنـنـد،          
درخواست کرده بوديم که بيايند و بـا    
ما مصاحبه انجام بدهند تا واقعيـت  
رابراي مردم روشن کنيم که متاسفانه 
آماده نشد.همچنين درمصـاحـبـه ام         
باصداي آمريکا نـيـز بـه ايـن اشـاره              
کردم که رئيس پـلـيـس شـهـر اربـيـل              
اتهام دروغين برمن واردکرده وگـفـتـه    
که احمد شيروان اين مسالـه را بـراي       
ــراي خــارج شــدن               خــودش صــرفــا ب
ازعراق ورفتن به کشور ديگري جهـت  
اخذ پناهندگي بکـاربـرده اسـت ولـي         
ــخ                   ــاريـ ــاه درتـ ــن در روز دادگـ مـ

بــه هــمــه ثــابــت          ٠١/٠٦/٢٠١٤ 
خواهم کرد که گفته هاي افسر پرونده 
به هيچ عنوان صحـت نـدارد واتـهـام         
استفاده از مواد مخدرکامال اتهام و   
دروغ محض ميباشد و تنها مـرا بـه       
خاطر بي ديني وروي بـرگـردانـدن از          
دين اسالم دستگير، زنداني وشکنجه 
ومحکوم کرده اند واين درحالي است 

که رئيس پليس اربيـل مـيـگـويـد بـه           
هيچ عنـوان احـمـد شـيـروان ازسـوي             
ماموران مورد شکنجه قرارنـگـرفـتـه     

 .است
 

به همين علت من براي معـايـنـه    
به پزشکي بخش داخلي رفته واينـکـه   
درزندان مرابه شدت مورد شـکـنـجـه       
قرار داده بودند ودکـتـر مـن نـيـز بـا               
انجام اين معاينات گـزارشـي تـهـيـه          
کرده که درآن به شکنجه نـمـودن مـن      
ونحوه شکنجه ها وآثارضـرب وشـتـم      
توسط ماموران زندان وپليس بـکـلـي    
ــيــه               تــوضــيــح داده شــده اســت وکــل
اتـهــامـات وارده بــرمـن را رد کــرده              
ــخ                 ــاريــــ ــه درتــــ ــي کــــ ــتــــ ووقــــ

بــاحــکــم قــاضــي      ٢٥/١٠/٢٠١٣ 
آزاد شدم ومـرابـه پـزشـکـي قـانـونـي             
انتقال دادند ويـک سـري آزمـايشـات         
خون و ادرار وغيره را ازمن گرفـتـنـد،    
ثابت شد که کليه اين اتهامات وارده   
بــه پــرونــده ام، کــال دروغ پــراکــنــي              

 .وشايعه اي بيش نبوده است
 

همچنين وکيـل مـن يـونـس کـه            
اشاره کرد ازسوي مقامـات قضـائـي      
امنيتي ومراجع ديني دراين مملکت 
به ماگفته اند و ازما مي خواهند بـه    
هيچ عنوان حق نداريد درمـورد ديـن     
ــنــيــد،                ــوال ک ــذهــب س ــالم وم واس
بهتراسـت بـه جـاي پـرسـيـدن درايـن                
موارد، برويد دنبال عياشي واعتـيـاد   
وحق نداريد ديـن اسـالم را زيـرسـوال           
بــبــريــد.ايــن هــمــان آزادي بــيــان                  
ودمکراسي هست کـه آنـهـا مـدعـي          

 .اش هستند
 

تو بـعـنـوان يـک       پيشرو علي پور:  
جوان پانزده ساله و از قرارمعـلـوم بـه      
دين اسالم اعتقـادي نـداري، دوسـت        
داري آزاد بـاشـي وهـرطـور کـه مـي               
خواهي فکرکني وکال آزادانـه وبـدون       
دخــالــت ديــن ومــذهــب درامــورات          
شخصي خودت زندگي کني و الـبـتـه    

 ۶ صفحه                

 

ابـزارهـاي دفـاعـي اسـت. هـرچـنــد               
بســيــاري از مــنــاطــق پــاکســازي           

انـد، امـا عـيـد نـوروز شـاهـد                   شده
انفجار چـنـديـن مـيـن در مـنـاطـق               

ــم           ــودي ــزد ب وي    .کــويــري اســتــان ي
وضعيت هفت کودک زخمي شده بـر  

وشـشـم      اثر انفجار مين در بـيـسـت      

مهر پارسال را همچنان نـابسـامـان      
گـويـد: ايـن هـفـت              دانـد و مـي       مي

کودک در حـال بـازي در روسـتـاي               
نشکاش مريوان بودند که يک مـيـن   
منفجر شد و چهار نـفـر از آنـان بـه           

 .شدت آسيب ديدند 
 

  مصاحبه پيشرو علي پوربا احمد شيروان معروف به ( ئامه د )
 ۶ از صفحه 
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 ۷ از صفحه

ــحــث               ــکــارت ب ــه اف ــيــن مســئل هــم
برانگيزشد که درآن جامعه يک جـوان    
پانزده ساله احساس نابرابري ميکنـد  
وخواهان يـک دنـيـاي بـهـتـروزنـدگـي             
بهتري ميباشد و بنظر من نيز هميـن  
مســالــه بــاعــث شــد تــا جــريــانــات            
اسالمي وارتجاعي وبـخـش ديـگـري       
ازمــردم درمــنــاطــق اربــيــل بــه ايــن           
موضوع و احمد شيـروان حسـاسـيـت       
نشان دهند. اما بنظرت چرا بايـد بـه      
دين،مذهب واسالم انتـقـاد گـرفـت و         
نقد کرد؟ همانطور که خـودت اشـاره       
کردي که نـمـي خـواهـي هـيـچـوقـت               
ازافکار آزاديخواهانه ات و کـوبـيـدن      
اسالم دست برداري، بنظرت چرابـايـد   
اينگونه فکرکـرد؟ عـلـتـش چـيـسـت            
وچرامردم بايد رودرو درمـقـابـل ايـن         
جريانات اسالمي وکال دين ومـذهـب   
گارد بگيرند و آنان را مـورد سـوال و       
نقد قـراردهـنـد؟ ايـن جـريـان نشـات              
گرفته ازچيست که خودت مـثـل يـک      
جوان پانزده ساله به اين نتيجه برسيد 

دين واسالم را   که نقد کني و اينگونه
زيرسوال ببريد.آيا خودت براي انـجـام    

 اين مساله تالش کرده ايد؟
 
 

من هـم ازهـمـان      احمد شيروان:  
آغاز که پا به دوران حيـات گـذاشـتـم       
دريک خـانـواده مـذهـبـي ومسـلـمـان             
بــدنــيــا آمــدم، دريــک کشــورکــامــال          
مذهبي بزرگ شده ام ونـزديـک بـه دو        
سال است کـه از ديـن و اسـالم روي              
برگردانده ام و به آن اعتـقـادي نـدارم.      
هـمـه ايـن بـرمــيـگـردد بـه احـاديــث                 
پيغمبران وقرآن وغيره که درآن توهين 
واهانتهاي زيادي بـه زنـان وکـودکـان         
ــيــه حــقــوق انســان              شــده. واقــعــاعــل
وهرگونه آزادي مـي بـاشـد. خـيـلـي                
جنايات وحقوق انسانها راهمين ديـن  
اسالم ونسلهاي آن که همه اش به فـي  
سبيل اهللا وغيره اشـاره مـيـکـنـد را            
پايمال کرده انـد وايـنـهـا هـمـه جـاي              
سوال دارد، ولي هرگاه بخواهي دراين 
مورد سوال بپرسي و ديـن ومـذهـب          
رامورد نقد قرار دهي، دراين کشوربا 
اين شيوه وحشتناک روبروخواهي شـد  
واينطوري جواب انسان را با هتاکـي،  
بي حرمتي تهديد وشکنجه خـواهـنـد    

 .داد
 

سوال بعدي مـن  پيشرو علي پور:  

اين است که تـو بـعـنـوان يـک جـوان               
پانزده ساله، آيا فکر ميکنيد که طرز 
فکرکردن وحق انتخاب کال بايـد آزاد    
باشد وهرکس هر طور که مي خواهد 
فکر کند وايدولوژي، افکار و عـقـايـد    
خودش را داشته باشد؟ بنظرم نـقـد و     
انتقاد کردن از اسالم بايد به يـک نـرم     
جامعه تبديل شود تاهيچ فرد وهـيـچ   
جريان وسازماني نـتـوانـد درمـقـابـل           
انســانــهــايــي کــه ديــن ومــذهــب را            
زيرسوال ميبرند وآن را نقد ميکـنـنـد    
بايستند، اما پيـامـت بـراي جـوانـان          

 درمورد دين وآئين ومذهب چيست؟
 
 

بـنـظـرمـن آزادي       احمد شيروان:  
نظر و انديشه بـايـد بـي قـيـد وشـرط              
درهرجامعه اي آزاد باشد چنانکه در   
آئين نامه وکنوانسـيـون حـقـوق بشـر          
ذکرشده، انسان بايد درانتخـاب خـود     
نسبت به طرز تفکر وهرعقيده اي کـه  
دارد چه ديني يا غيرديني، سيـاسـت   
ــا                  ــاشــد. ام ــامــال آزاد ب ــره ک وغــي
متاسفانه دراين مملکت بـيـشـتـريـن        
حکم و قدرت و اخـتـيـار و تصـمـيـم             
گيري براي انسانها دردستان اسالمي 
ها ميباشـد و بـراي هـمـيـن چـنـيـن                 
وضــعــي پــيــش آمــده اســت تــا يــک             
نوجوان پانزده ساله را بخـاطـرعـقـايـد      
ضد اسالمي زيـرسـوال بـبـرنـد. ديـن            
وآئين اسالمي به اين شيـوه مـردم را       
مورد آذار و شکنجه و دادگاهي قـرار  
مي دهند و اين جواب آنان براي مـن    
است که زيرسوال بردن دين ومـذهـب     
باعث مي شود آنان اتهامـات واهـي     
از قبيل بکار بردن و استفاده ازمـواد    
مــخــدر بــزنــنــد، يــعــنــي ايــنــکــه تــو          

سوال ونقد کردن به اسالم بهـتـر    بجاي
اسـت بـرويــد وخـودت رابــا اعـتـيــاد              

 .مشغول کني
 

دراينجا مـي خـواهـم بـه نـکـتـه              
ديگري نيز اشاره کنم. دراين يک  دو      
روز هم ازطرف يک مسـئـول تـهـديـد          
ــخ                       ــاريــــ ــه درتــــ ــده ام کــــ شــــ

نــبـايــد بـه هــيــچ          ٠١/٠٦/٢٠١٤ 
عنوان دردادگاه حضورداشـتـه بـاشـم       
والزم نيست اسم شخص يا آن طـرف      
مورد نظر را بگويم واينکه عضـوچـه     
حزب يا جرياني بوده وهمه تـرس آنـه       
ابـرمـي گـردد بــه رســوائـي وايــنـکــه              
دســتــشــان را رو بــه رســانــه هــا و                  

دردادگاه بـاز کـنـم و بـيـشـتـر افشـا                 
 .شوند
 

فـراخـوان يـا          پيشرو علي پور: 
ــاي                   ــه ــه انســان ــا رو ب ــم ــام ش ــغ ــي پ
آزاديخواه،انسانـهـاي راديـکـال وحـق          
طلب براي پشتيباني از احمد شيروان 
ــه                 ــه اي کــه ب ــزده ســال ــان نــوجــوان پ

انتقاد از اسـالم بـه ايـن زودي            اتهام
قرار است که دادگاهي ومورد آزار و     
اذيت و شکنجه قراربگيري چيـسـت؟   
ميخواهم براي ما و بـيـنـنـدگـان ايـن         
برنامه بگوييد کـه مـحـل دادگـاهـي          
شما قرار است درکجا صورت بگيـرد  
و فـراخـوانـت بـراي مـردم دراربـيـل،              
سليمانيه  و کردستان وکال در خـارج    

دراين مورد پيامت   ازعراق چيست؟
آدرس و محل دادگـاهـي       را همراه با

ــگــاران،               ــامــه ن ــراي روزن کــردن را ب
فعالين حقوق بشري و احزاب مترقـي  
و درپــايــان اگــرپــيــغــامــي داريــد رو           

بينندگان برنامه ايسکرا تـوضـيـح      به
 دهيد؟
 

پيغام من رو بـه      :احمد شيروان
همه مردم آزاديخـواه وبـرابـري طـلـب          
وفعالين حقوق بشـر و کـودکـان ايـن           
است که به هيچ عنوان نسبت به ايـن    
احکام قضائـي ونـقـض حـقـوق بشـر             
ساکت نباشند. چنين اتهام و پـرونـده      
سازي ايي که براي امثال من درسـت    
ميکنند و جلوي هـر گـونـه آزادي و            
حق انتخاب جـوانـان ومـردم را مـي           
گيرند و نه تنها فقط براي من، بلـکـه   
براي همه، درکل نبايد ساکت مـانـد.     

بـه      قراراست روز دادگاهي کردن کـه   
شـده      استفاده از مواد مخدر مـتـهـم   

قـانـون دادگـاهـي          ١٤ ام، طبق ماده 
درشـهــر  ١,٦,٢٠١٤  عـراق درتـاريـخ     

 .اربيل دادگاهي خواهم شد
 
 

احمد شيروان چند پيشرو علي پور:  
دقيقه فرصت داري اگر فکرمي کنيد 
نکته ديگري مانده که اشـاره نـکـرده        
اي ومسئله ديگري هسـت کـه مـردم        
بايد ازآن مطلع شـونـد، لـطـفـا بـراي             

 عموم مردم بيان کنيد؟
 
 

درروز دادگـاهـي     احمد شيروان؛   
من، افراد زيـادي از طـرف حـزب و              
جريانات مـخـتـلـف حضـورخـواهـنـد           
داشت، بخاطرايـنـکـه روز دادگـاه از           
طرف کسانـي کـه ايـن اتـهـامـات و               
تهديدات را روبـروي مـن کـرده انـد،             

مورد اذيت و آزار قرار نگيرم، چونکه 
آنها تمام سعـي وتـالش شـان بـرايـن            
است که تـمـامـي ايـن اتـهـامـات را              

 .برمن وارد ومرا محکوم نمايند
 
 

احـمـد شـيـروان       پيشرو علي پور:  
باتشکر از شـمـا کـه دعـوت مـا را                  
پذيرفتي براي حضور درايـن بـرنـامـه         
ومطمئنا تمام تالش فعالـيـن حـقـوق       
بشري ومبارزيـن راه آزادي وبـرابـري          
طلبي براين است که هرچه زودتـر بـه       

و     ايــن مشــکــل پــايــان داده شــود           
دردفاع از خودت و حرکت اعتراضـي  
اصولي ات شما را حمايـت خـواهـيـم       
کرد و درهمه جا صداي آزاديخـواهـي   
وانسانيت هميشه پا برجا و آنرا نـگـه     
خواهيم داشـت. آزاديـخـواهـان و در            
راس آن چپ ها و کمونيستهـا عـلـيـه       
جريانات اسالمي و ارتجاعي مبارزه 
ــن                ــد کــرد واي و اعــتــراض خــواهــن
موضوع  و کيس شما هم در سـطـوح     
مختلفي انعکاس پيدا کرده و طـبـعـا    
هيچ يک از اين نوع جريانات اسالمي 
وارتجاعي عقب مانـده نـمـيـتـوانـنـد          
جلوي آزاديخـواهـي ومـبـارزه بـرحـق           
وصداي انسانيت رابگيرنـد. کسـانـي       
که ضديت خود را بـه ديـن ومـذهـب           
اعالم داشتـه وعـلـيـه آن مـبـارزه يـا                
کليت مذاهب اسالمي وديني را زيـر  
سوال ميـبـرنـد، يـا مـدافـع هـرگـونـه                
آزاديخواهي وعليه زن ستيزي و قـتـل   
زنان وکودکان هسـتـنـد وعـلـيـه قـوم            
پرستي وعشـيـره گـري مـي بـاشـنـد                
واعتقادي به ديـن ومـذهـب نـدارنـد،          
بلکه به يک دنياي بهتر و يک زنـدگـي     
بهـتـر و شـايسـتـه تـربـراي انسـانـهـا                   
معتقد هستند وخواهان بدست آوردن 
يک جامعه اي آزاد و برابـر کـه در آن         
کـــلـــيـــه انســـانـــهـــا بصـــورت آزاد            
وبرابرميباشـنـد وهـرطـورکـه دوسـت           
دارند و باور دارند انتـخـاب وزنـدگـي       

ميکنند. مطمـئـنـا هـمـگـي مـا در               
دفاع از آزاديخواهي حمايت خـود را      
اعالم مي کنيم  و پشت اين کمـپـيـن    
خواهـيـم ايسـتـاد تـا بـه کـلـيـه ايـن                     
مشکالتي کـه بـرايـتـان پـيـش آمـده              
پايان دهيم. من درايـنـجـا از کـلـيـه              
انسانهاي شريـف ومـبـارز و آزاده و            
کليـه احـزاب، سـازمـان ونـهـادهـاي               
مردمي وانسان دوست که برنامه مـا  
راميبينند مـيـخـواهـم کـه از احـمـد              
شيروان معروف به (ئامه د) سـاکـن         

دفـاع       شهر اربيل در کردستان عراق
کنند و به هرطريق ممکـن اعـتـراض      
خود را به مسئولين وکـاربـه دسـتـان         
حکومت اقليم کردستان ابراز نماينـد  
که يک نوجوان پانزده ساله اي کـه بـا       
اين سن وسالش تماما درمقابل کليه 
اين عقب ماندگـي هـا و زيـر سـوال             
بردن اسـالم و ديـن اسـالم ايسـتـاده                
وکليت ايـن ارتـجـاع وعشـيـره گـري               
ونقض حقوق انساني در دين اسالم را 
بصــورت کــامــال خــوب ودرآگــاهــي         
کـامــل نــقــد کــرده اعــالم وحــمــايــت           

 .نمايند
 

بينندگان عـزيـز بـرنـامـه اي کـه             
مشاهده کرديد مصـاحـبـه بـا احـمـد           
شيروان بود که دراربيل به اتهـام روي    
گرداندن از اسالم ونقـد آن دسـتـگـيـر          
ومورد شکنجه قـرار گـرفـتـه و قـرار            
است به زودي دردادگاه در شهر اربيل 
محاکمه شود. ازهمـه شـمـا عـزيـزان           
ميخواهيم به هر شکل ممکـن از او      
دفاع کنيد، از انسـانـهـاي آزاديـخـواه        
وبرابري طلب،از (احمد شيـروان هـا)      
که عليه هرگونه سنتهـاي قـبـيلـه اي         
وعشيره گري واسالمي ايستاده و آنرا 
مورد نـقـد و زيـر سـوال مـي بـرنـد،                  

 .حمايت کنيد
پــيــاده کــردن مــتــن مصــاحــبــه          
تلويزيوني بخـش کـردي ايسـکـرا در           

 کانال جديد: هژار علي پور

 

 

 مصاحبه پيشرو علي پور


