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 سياست حکومت اقليم کردستان  
  در قبال داعش

 
 
 
 
 
 
 
 

 عبدل گلپريان          
 

آمريکا  بعد از فـروپـاشـي بـلـوک        
شرق و براي اثبات قلدرمنـشـي خـود      
بر جهان، سناريو سياهي را بـر عـراق     
حاکم و تن خون آلود مردم اين کشـور  
ــيــت و                 ــاشــيــدگــي مــدن ــروپ ــا ف را ب
زيرساختهاي جامعه، هماننـد جـنـازه      
اي نيمـه جـان، زيـر چـنـگ و دنـدان                 
رقابتها و بده و بستانهاي دول منطقه 
برجاي گذاشت. آشي که آمـريـکـا در         

عراق پخت مي بايست آنـقـدر بـد بـو         
باشد که مشـام هـر انسـانـي را آزار               
دهــد. آمــريــکــا قــبــل از خــروج                    
ــيــروهــايــش از عــراق، حــکــومــت             ن
پوشالي مالکـي را کـه تـرکـيـبـي از               
انواع جريـانـات مـرتـج مـحـلـي بـود               
ســرهــم بــنــدي کــرد. در ســايــه ايــن               
حکومت و کشتار هر روزه مـردم بـي     
دفاع از سـوي بـانـدهـا و دسـتـجـات              
مـخــتـلــف اسـالمــي در هــر کــوي و              
برزني، مردم اين کشور تـا بـه امـروز        
لحظه اي روي آرامش  بـخـود نـديـده           
اند. در پرتو چنين سياستي، مـوجـود    
عجيب الخلقه اي با نام داعش ظهور 
کرد  که بجز جانوران صـدر اسـالم و         
حکومت اسالمي حاکم بر ايـران، بـه       
هيچ گوشه اي از تاريخ زنـدگـي بشـر        

 شبهاهت ندارد.

 ۲ صفحه  

 

 ۵ صفحه  

 در مورد داعش و بحران عراق
 گفتگوي ايسکرا با محمد آسنگران 

 جعفر عظيم زاده با قرار کفالت، از زندان آزاد شد

 ۸ صفحه   نکاتي به عنوان نتيجه گيري از تحوالت عراق/محمد آسنگران

 ۳ صفحه  

 ۵ صفحه                    

 

 محمد آسنگران

 

يک هئيت بلند پايه از  
  ۱۶ مقامات اقليم کردستان روز 
 ژوئن وارد تهران شدند!

 
بر اساس گـزارشـهـاي مـنـتـشـر          

ژوئن يک هـيـت      ۱۶ شده، صبح روز 

بلند پايه از مقامات اقليم کردستان 
که عبارت بودند از نچيروان بارزاني 
رئيس حکومت اقـلـيـم کـردسـتـان،           
قباد طالباني پسر جالل طـالـبـانـي،     
ــرواري،              ــي، آزاد بـ ــرانـ ــيـ ــازل مـ فـ

مالبختيار و گل محمد وارد تـهـران   
شدند و با مقامات امـنـيـتـي رژيـم        
اسالمي و از جمله علي شـمـخـانـي       
مالقات کـردنـد. ايـن ديـدارهـا در               
شــرايــطــي صــورت مــي گــيــرد کــه          

عرصـه اجـتـمـاعـي، تـهـديـد بـه                
اخراج و  تجاور جنسي، بوکـان: طـي      
چند سال گذشته شماري از کارمنـدان  

هاي شهـرسـتـان بـوکـان از           بيمارستان
ســوي مســئــوالن حــراســت شــبــکــه           
بهداشت بوکان از کار اخراج شـدنـد و     
همچنين چند زن کارمند بـا تـهـديـد         

  .اند تجاوز جنسي روبرو شده
: اخاذي از رانندگان ديـوانـدره    

ماموران نيروي انتظامي با همکـاري  

نيروهاي سپاه در خيـابـان "سـاحـلـي"         
شهر ديواندره به بهانه تفتيش، خودرو 
شهروندان را متوقف و از رانـنـدگـان          

  .وجه نقد مطالبه کردند
پـنـجـمـيـن سـالـمـرگ           کرمانشاه:  

کيانوش آسا. دوسـتـان، بسـتـگـان و             
آسا با حضور در منزل عـزيـز       خانواده

دانشور آسا، برادر کـيـانـوش، يـاد و           
 او را گرامي داشتند.  خاطره
 

 

 

 

در اين گـفـتـگـو بـه تـحـوالت              
عــراق و نــقــش گــروه تــروريســتــي           
داعش ميپردازيم. تالش ميکـنـيـم    
جوانـب مـخـتـلـف ايـن تـحـوالت،               
ــراق                   ــده ع ــن ــاي آن و آي ريشــه ه
سواالتي را طرح کنيم  و در عـيـن       
حــال بــه مســايــلــي در رابــطــه بــا             
رونــدهــاي آتــي ايــن تــحـــوالت               

 بپردازيم. 

مـحـمـد آسـنـگـران         ايسکرا :    
يوني  ١٠ همانطور که اطالع داريد 

گروهي بنام دولت اسالمي  ٢٠١٤ 
عراق و شام معروف به ( داعش )    
شهر مـوصـل را بـه تصـرف خـود                
درآورد. بنا به اخبار منـتـشـر شـده        
نيروهاي نظامي حـکـومـت عـراق         
مسـتــقــر در مــوصــل کــه بــنــا بــه             

هـزار   ٤٠ تا  ٣٠ آمارهاي متفاوت 

 ۲ صفحه  

 ۷ صفحه   سقوط يک کارگر از ارتفاع
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 ۱ از صفحه

داعش تنها يکي از عارضه هاي 
سياست آمريـکـا و غـرب در عـراق             
است که بر بستر حکومت کارتنـي و    
به بن بست رسيده مالکي و همچنين 
رقـابــت کشــورهـاي مــنـطــقـه نـظــيــر            
عربستان، جمهوري اسالمي، قطـر و    
غيره  در شـرايـط کـنـونـي بـه جـلـو                   

 صحنه رانده شده است. 
 

حکومت اقليم کـردسـتـان عـراق         
که به يمن لشکر کشـي آمـريـکـا بـه            
عراق به موقعيت کنوني رسـيـد، در       
تالش است از اوضـاع آشـفـتـه بـازار            
کنوني موقعيت بـهـتـري بـراي خـود            
دست و پا کند. نچيروان بـارزانـي در      
مصاحبه با بي بي سي گفته است که 
اوضاع عراق راه حل نـظـامـي نـدارد         
بلکه بايد حق بخشهاي سنـي نشـيـن      
عراق را مد نظر قرار داد. حـکـومـت       

بارزاني از شرايط پيش آمده کـنـونـي    
ناراضي نيست چرا کـه بـا تـحـکـيـم             
قدرت خـود در کـرکـوک و مـنـاطـق                 
ديگري در جوار مـرزهـاي حـکـومـت        
اقليم کردسـتـان بـا بـخـش غـربـي و                
جنوب عراق، از نظر سياسي نيز مـي  
ــراي             خــواهــد مــوقــعــيــت بــهــتــري ب
ناسيوناليسم کرد در منـطـقـه فـراهـم        
کند. همسويي و هم جهتي حکومـت   
اقليم کـردسـتـان بـا آنـچـه کـه فـعـال                  
داعــش نــام دارد، يــک هــمــســويــي            
ــط                ــده رواب ــن ــراي آي ــک ب ــژي ــرات ــت اس
ناسوناليسم کرد حاکم در شمال با دو 

 بخش ديگرعراق است.
 

بخش سني نشيـن عـراق ازنـظـر         
بارزاني يعني تـرکـيـبـي از عشـايـر،             
ــات مــذهــبــي تــروريســت و             ــان جــري
کــادرهــاي فــراري و مــخــفــي شــده             

حکومت بـعـث صـدام حسـيـن. ايـن              
نيروها صحنه گردانان اصلي اوضـاع  
عراق در غرب اين کشور هستند کـه    
با روبـان داعـش تـالش مـي کـنـنـد                
وضعيت از دست رفـتـه سـابـق را بـا            
توحشي که داعش از خود بـنـمـايـش       

 مي گذارد اعاده کنند.
 

دورنمايي کـه اکـنـون بـازيـگـران           
داخلي و دول منطقه در مقابل مـردم    
عراق قرار داده اند، تقسيم اين کشور 
بــيــن ســران و بــانــدهــاي شــيــعــه در             
جنوب، جريانات اسالمي بنام سـنـي   
و در واقع دارودسته هـاي حـکـومـت         
سابق بعث در غرب و حکومت اقليـم  

 کردستان در شمال است. 
 

از طرف ديگر جمهوري اسالمـي  
با گرفتن ژست در مـقـابـل تـحـوالت        
عراق و اينکه گويا مـخـالـف قـدرت         
گيري جريانات تـروريسـت در غـرب          

اين کشور است مي خواهد همجنـس  
بودن خود با داعش و ديگر بانـدهـاي   
آدمکش در عراق را کـمـرنـگ جـلـوه          
دهد. اکنون ديگر هر کسي مي دانـد   
که بنيانگذار تروريسم اسالمي رژيـم    
جمهوري اسالمـي اسـت. حـکـومـت           
اسالمي با پز مخالفت بـا داعـش و         
تروريسم، هيچگاه قادر نخواهـد بـود     
و نمي تواند اين لکه ننگ تاريخي را 
که بر پيشاني اش حک شده است پاک 

 کند.
 

جمهـوري اسـالمـي امـا بـازنـده             
اصلي در روند اين تحوالت در آيـنـده   
اوضاع عراق است که در آنسوي ايـن    
کشاکـش عـربسـتـان، قـطـر، اردن و               
ديگر کشورهاي حوضه خـلـيـج بـراي       
اعاده حکومت بعث پديده داعـش را    

 روانه نوک جبهه کرده اند. 
راه حل اين سنـاريـوي سـيـاه کـه          
آمريکا و کشورهاي منطقه بر مـردم    

عراق تحميل کرده اند ايـن اسـت کـه        
جبهه آزاديخواهي، جبهه انسـانـيـت،    
نيروهاي چپ و کـمـونـيـسـت در يـک           
صف واحد، کل جامعه را در مقـابـل   
صحنه گردانان، بازيگران و تـمـامـي        
باندهاي اسالمي و تبهکار بسـيـج و       
سازماندهي کنند. دخالت مسئوالنه  
هر انسان شرافتمند و آزديخواهي در   
اوضاع و شرايطي که توسط نيروها و 
دول منطقه دارد روزبروز مردم عـراق    
را به مـرز نـيـسـتـي و تـبـاهـي مـي                  
کشانند ، امر و وظيفه اي خـطـيـر و          
تاريخي است که بر دوش جبهه دفـاع  
از انسانيت و مـدنـيـت قـرار گـرفـتـه              
است. نبايد اجازه داد بـيـش از ايـن             
ــي                  ــان ــرب ــراق ق ــده ع ــج دي ــردم رن م
سياستهاي مشتي اوباش اسـالمـي،     
نيروهاي نـاسـيـونـالـيـسـت قـومـي و              

 دولتهاي ارتجاعي منطقه بشوند. 
    ۲۰۱۴ ژوئن  ۱۷ 

 

 سياست حکومت اقليم ...

روز از        ٤٦      پـــس ازگـــذشـــت   
دستگيري وبـازداشـت غـيـرقـانـونـي             
جعفرعظيم زاده رئيس هيئت مـديـره     
ــران واز               ــران اي ــارگ ــه آزادک ــادي ــح ات

 ٤٠ هــمــاهــنــگ کــنــنــدگــان طــومــار      
هزارنفري اعتراض به سطح دسـتـمـزد    
ومعـيـشـت کـارگـران و از شـاکـيـان                 
اصلي پـرونـده اخـتـالس درسـازمـان             
تــامــيــن اجــتــمــاعــي ، پــس اعــالم            
مقامات قضائي به خانواده مبني بر 
احتمال آزادي ايشان در قبال وثيقه و   
تالش خانواده در تهيه آن و مـراجـعـه      
به زندان اوين ازاول صبح امروزشنبـه  

، باالخره ايشـان در     ٢٤/٣/١٣٩٣ 

بعد ازظهر با قرار کفـالـت،    ٥ ساعت 
درميان استقبال وشادماني دوسـتـان   
ــواده و              ــان ــکــاران واعضــاي خ ــم ،ه

 .بستگان از زندان اوين آزاد شد
 
جعفرعظيم زاده مانـنـد سـايـر          

باهربهـانـه اي کـه         کارگران معترض 
بازداشت شده باشد، درحقيقـت امـر،     
بدلـيـل تـالش ومـبـارزه بـراي دفـاع                
ازبهبود سـطـح مـعـيـشـت کـارگـران               
وارتــقــاء کــيــفــيــت زنــدگــي آنــان ،             
درمقابله بـا دسـت انـدازي وتـعـرض            
سرمايه داران ومـراکـزقـدرت حـامـي        
آنها، بازداشت وروانه زندان شده بود. 

وعــمــال" بــه لــحــاظ قــانــونــي هــيــچ            
کيفرخواستي عليه وي قابل تـنـظـيـم       

 .نيست
اتحاديه آزاد کارگران ايران آزادي 
جعفر عظيم زاده را به تمام کارگران و 
خانواده ايشان تـبـريـگ مـيـگـويـد و            
مصرانه خواستـار آزادي بـي قـيـد و             
شــــرط تــــمــــامــــي کــــارگــــران                

مــيــبــاشــد و از تــمــامــي           زنــدانــي    
تشکالت کارگري در داخـل و خـارج       
جــهــت تــالــشــهــايشــان بــراي آزادي          

 کارگران زنداني کمال تشکر را دارد
 اتحاديه آزاد کارگران ايران

 ٩٣ خرداد  ٢٤ 
 

 جعفر عظيم زاده ... 
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نفر بودند دست به مقاومت يـا رويـا       
رويــي بــا داعــش نــزدنــد و صــدهــا             
نفرشان اسير يا تسليم شدند و بـقـيـه        
آنان تجهيزات نظامي را رها کـرده و      
از منطقه گريختند. البته تـکـريـت و       
چند نقطه ديگـر هـم بـدسـت داعـش            
افتاده است از سه ماه قـبـل هـم ايـن         
گروه بر بخش زيادي از اسـتـان انـبـار       
تسلط پيدا کرده بود. بـر بسـتـر ايـن            
وضــعــيــت تــعــداد زيــادي از مــردم            
موصل و شهرکهـا و مـنـاطـقـي کـه             
بدست نيروهاي داعش افتـاده اسـت،     
خانه و کاشانه خود را رها کرده و بـه      
مناطق اقليم کردستان آواره شده اند. 
گزارشها حاکي از اين است که گـويـا     
بخشي از مردم اين شـهـر از حضـور          
داعش استقبال کرده انـد. صـحـت و         
سقم اين خبرها در چه حـدي اسـت و         
کال شـمـا ايـن تـحـوالت را چـگـونـه                 

 بررسي مي کنيد؟. 
 

هـمـچـنـانـکـه       محمد آسنگران :  
شما هم گفتيد داعـش يـک سـازمـان         
اسالمي تروريست است و در يک روز 
توانست کل استان نينوا با مـرکـزيـت    
موصـل را تصـرف کـنـد. روز بـعـد                  

هـمـيـن مـاه  بـخـشـهـاي                 ١١ يعني   
زيادي از استانهاي صـالح الـديـن و          
کرکوک و دياله را هم تصرف کـردنـد.     
قبال بخش زيادي از استان االنبـار را    
هم تصرف کرده بـودنـد. اکـنـون ايـن           
استانها به دو استان سوريه که تـحـت   
تسلط اين جـريـان تـروريسـتـي اسـت           
وصل شده است و دامنه آن ازنـزديـک     
حلب در مرز ترکيه تا نـزديـک بـغـداد       
است. اين پيشروي سريع داعش همـه   
کساني که اطالع دقيق و يا تـحـلـيـل       
دقيقي از اوضاع عراق نـداشـتـنـد را         
غافلگير کرد. اکنون اکثريت استانها  
و شهرهاي سني نشين عرب عراق را 
که قبال پايگاه حزب بعث مـحـسـوب    
ميشدند بـه تصـرف داعـش درآمـده           
است. دهها گروه اسالمي و عشاير و  
سران قبايل و وابسـتـگـان بـه حـزب              
بعث و  افسران و فرمانـدهـان قـبـلـي        
ارتش صدام حسين در اين جنـگ بـا     
داعش هماهنگ هستند و يا به آنهـا  
ملـحـق شـده انـد. هـر کـدام از ايـن                     
جــريــانــات بــا اهــداف کــم و بــيــش              
متفاوت اما بـا يـک نـقـطـه اشـتـراک              
واحد که سرنگوني دولت مـالـکـي و        
حکومت شيعه ميـنـامـنـد، در حـال          
جـنــگ بــا ارتــش عــراق هســتــنــد و             

استراتژي آنـهـا تشـکـيـل يـک دولـت              
سني به اسم "دولت اسالمي عـراق و       

 شام" است.  
 

اما براي شناخت و تحليلي واقـع  
بينانه تر از ايـن مسـايـل الزم اسـت           
کمي به عقب برگرديم و زمينـه هـاي     

 اين تحوالت امروز را بشناسيم. 
 

با اشغال عراق و سرنگوني صدام 
حســيــن بــوســيلــه آمــريــکــا در ســال          

جامعه عراق از هم پاشـيـد و      ٢٠٠٣ 
کل سيستم اداري و امنيتي آن کشور 
از بين رفت. زيرساختهاي اقتـصـادي    
و شهري و راههاي مراسالتي و پل و   
دکل و فرودگاه و پادگان و کارخانه و   
مراکز توليد و توزيـع و.... عـراق از             

به بعد مرتب با حـمـالت    ١٩٩٠ سال 
موشکي و هوايي و.... آمريکا خـرد      

کـل ايـن        ٢٠٠٣ شده بود. در سـال         
سيستم بعالوه سيستم حـکـومـتـي و       
اداري و امنيتـي هـم فـرو پـاشـيـد و               
جامعه اي با هـزار مشـکـل و بـدون             
حکومت به دست آمريکا و نيروهـاي  
قومي و مذهبي افتاد. از همـان روز     
اول جدال جريانات مذهبي و قـومـي     

 آغاز شد.
 

آمريکا و متحدين عراقيش براي 
باز سازي کشور و تـامـيـن امـنـيـت             
سرمايه و منابع طبيعي آن، دولـتـي       
مذهبي قومي با تسـلـط حـکـومـت          
جريانات شيعي و متـحـد جـمـهـوري        
اسالمي را سر کار گذاشتـنـد. حـزب       
بعث عراق را منحل و بعد از مـدتـي     
صدام حسين را اعدام کردند. قبال دو 
پسر صدام حسين را هم دسـتـگـيـر و       

 کشته بودند. 
 

نارضايتي و نا آرامي مـنـاطـقـي     
که سني نشين گفته ميشود و پايگاه 
اجتماعي صدام حسين و مـقـامـات        
اصلي حکومت عراق بود از روز اول     
خود را بازنده تحوالت بعد از صـدام      
مــيــدانســت. ايــن مــنــطــقــه بــعــد از            
سرنگوني صدام حسـيـن هـيـچ وقـت          
بـطـور کـامـل بـه تصـرف نـيـروهـاي                  
آمريکايي و ارتش مالکي در نيامد. 
آنهـا نـيـرويـي غـريـبـه و اشـغـالـگـر                    
محسوب ميشدند. ارتش و مـالـکـي     
هم از نظر اين مـردم خـيـانـتـکـارانـي          
خــود فــروخــتــه بــودنــد. در جــريــان              
تشکيل دولت تازه نمايندگاني از اين 

مناطق در دولت راه داده شدند، بلکه 
بتوانند مردم را راضي و آرام کـنـنـد.      
اما تبعيض و تبليـغـات ضـد سـنـي          
عمال زمينه هاي جنگ مـذهـبـي را        

 هر روز بيشتر و پررنگتر ميکرد. 
 

چنانچه ابتدا مخالفت بخشهايي 
از مردم اين مـنـطـقـه بـا آمـريـکـا و               
حکومت تازه به قدرت رسيده از سـر      
دفــاع آنــهــا از حــکــومــت صــدام و              
مخالفت با نفوذ جمهوري اسالمي و   
جريانات تروريست شيعه بود. اما بـه  
مرور اين مخالفتها بـه قـالـب سـنـي          
گري در مقابل شيعه گري سـوق داده    

 شد. 
بر متن چنين تحوالتـي بـود کـه        
القاعده در ايـن مـنـاطـق شـروع بـه                 
يارگيري کرد. شاخه القاعده در عراق  
سـازمـان داده شـد و جـنـگ عـلـيــه                  

و نيروهاي آمريکايي  بغدادحکومت 
را عمدتا با بمبـگـذاري و عـمـلـيـات           

 انتحاري آغاز کردند.
 

هـاي     نيروهاي آمريکايي در سـال 
در جـنـگ عـلـيـه             ۲۰۰۶ تا  ۲۰۰۳ 

القاعده بيشترين تلفات را در اسـتـان   
انبار تجربـه کـردنـد. امـا اقـدامـات              
امنيتي آمريکا سـرانـجـام نـيـروهـاي         
الــقــاعــده را زيــر زمــيــنــي و يــا بــه               

 گرههاي کوچک چريکي تبديل کرد.
 

گروهي اسـالمـي    ٢٠٠٤ در سال 
به رهبري ابوموسي زرقاوي و تـحـت       
عـنــوان تــوحــيــد و جــهــاد در عــراق             
تاسيس شده و اعالم موجوديت کرد. 
پس از آن به القاعده تحت رهبري بـن    
الدن پيوست و بعـدا نـام خـود را بـه             

 القاعده  بين النهرين تغيير داد.
 

بعد از شکست نظامي نيـروهـاي   
القاعده جريانات اسالمي و نيروهـاي  
عمدتا مدافع حکـومـت گـذشـتـه در          
قـالـب نـيـرويـي بـه اسـم "حـکـومــت                   
اسالمي عراق" خود را سازمان دادند 
و اساسا با بمـبـگـذاري و عـمـلـيـات            
انتحاري فضاي سياسي عـراق را نـا         

ابـو     ٢٠٠٦ در سـال      امن ميکردند.  
موسي زرقاوي در يک فايل ويديويـي  
از تاسيس شوراي مجاهدين خبر داد 
و خود او در هـمـيـن سـال  در يـک                    
عمليات توسط نيروهاي آمريـکـايـي    

 کشته شد. 
 

ابو حمزه المهاجر پـس از کشـتـه        
شدن زرقاوي جاي او را گـرفـت و در         

ابو عمر الـبـغـدادي     ٢٠٠٦ اوخر سال 

به عنوان يـکـي از افـراد نـزديـک بـه               
القاعده، اعالم کرد که اين گـروه نـام       
خود را به دولت اسالمي عـراق شـام       
(داعش) تغيير داده اسـت. در سـال          

ابــوحــمــزه الــمــهــاجــر و ابــو            ٢٠١٠ 
عمرالبغـدادي در مـنـطـقـه سـيـسـار               
کشته شدند. بعد از آن نـام ابـوبـکـر              
البغـدادي بـه عـنـوان رهـبـر جـديـد،                 

 مطرح شد. 
  

 
ــنــدن چــنــيــن گــزارش             ــمــز ل تــاي

نـيـروهـاي       ٢٠٠٥ ميدهد: "در سـال      
اياالت متحده بر اساس يک پـروژه از    
پيش طراحي شده و هـدفـمـنـد، مـرد          

ساله اي بـه نـام ابـراهـيـم عـواد                ٣٣ 
ابــراهــيــم عــلــي الــبــدري را کــه يــک            
کشــاورز ســاده، امــا جــاه طــلــب و              
ماجراجو بود، شناسايـي کـرده و بـا          
ــه                 اتــهــامــات کــلــيــشــه اي، او را ب

ابراهيم الـبـدري،    .ابوغريب فرستادند
به صورت هدفمنـد بـا سـران تـنـدرو            
القاعده در يک سلول حبس شـد و در      
مدت سه ماه، از يک کشاورز سـنـي،   
به يک سلفي تندرو تغيير شـخـصـيـت     
داد. او هنوز از زندان آزاد نشـده بـود      
که لقب ابوبکر البغدادي را براي خود 

او مي دانست که الـبـغـدادي       .برگزيد
لقب افسر سـابـق ارتـش عـراق، ابـو              
عبدالرحمان البالوي بود که در سـال      

بــه نــيــروهــاي طــالــبــان در             ٢٠٠١ 
افغانستان پيوست و در بازگشـت بـه     

تايمز  .عراق گروه خود را تشکيل داد
 ٢٠١٠ مي افزايد: اين گروه تا سـال       

هيچ فعاليتي نداشت، اما پس از فـرا  
رسيدن زمان خروج ارتش امريـکـا از     
عراق، آنها بمبگذاري ها و ترورها را   

 ".آغاز کردند
 

در جريان بحران سوريه از هـمـان     
النصره به عنـوان جـنـاح        ٢٠١١ سال 

سوريه اي القاعده به رهبـري مـحـمـد       
الجوالني اعالم موجوديـت کـرد. در        

ابوبکر البغدادي در يـک     ٢٠١٣ سال 
فايل صوتي اعالم کرد که النصـره را    
متفق داعش مي داند و اندکـي بـعـد      
از آن نـيـز اعـالم کـرد کـه داعـش و                 

 النصره با هم متحد شده اند.
 

تنها چند هـفـتـه پـس از اتـحـاد             
داعش و النصره، الـبـغـدادي در يـک         
فايل صوتي ديگر اعالم کرد که خود 
را تابع دسـتـورات ايـمـن الـظـواهـري            
رهبر کنوني القاعـده مـي دانـد امـا           
داعش و النصره نمي توانند به عنوان 
يک مجموعه مشترک و متحـد و در      
کنار هم فعاليت کنند. در زمسـتـان        

، القاعده اعالم کـرد کـه       ٢٠١٣ سال 
داعش سوريه را بـه رسـمـيـت نـمـي               
شناسد و خواستار ترک سوريه توسط 
اين گروه شد. القاعده همچنين اعالم  
کرد که تنها گروه جبهه النصره را در   
سوريه مجاز به فعـالـيـت مـي دانـد.          
بعد از اين اتفاقـات، در بسـيـاري از          
مناطق سوريه، النصره و داعـش بـا         
هم درگـيـر شـدنـد. بـا آغـاز بـحـران                    
سوريه و دخالت ترکيه، عـربسـتـان و        
قطر در نا آرامـي هـاي ايـن کشـور،             
گروه موسوم به دولت اسالمي عـراق    
و شام، با نام مخـفـف داعـش مـورد         
حمايت وسيع مالي و تسليحاتي آنها 

با شـدت     ٢٠١٣ قرار گرفت. در سال  
گرفتن اختالفات جريـان الـنـصـره بـا          
داعش ضربـات سـخـتـي بـه داعـش             
زدند  و از مناطق زيادي بيرون رانـده    

توانسـت  شدند. اما در نهايت داعش  
دو استان سوريه را تحت تسلط خـود    
قرار دهد. اين سازمان که به مـنـابـع       
مالي و کمک هاي تسليحاتي شـيـوخ   

هزاران نفـر از     عرب دسترسي داشت،
سلفي هاي آموزش ديده در پاکستـان  

 ".را نيز جذب کرد افغانستان 
 

"اکنون داعش در سـوريـه داراي          
قلمرو گسـتـرده اي اسـت و مـمـبـج،               
الرقه، منابع نفتي الرقه، مناطق هـم    
مرز با عراق و ديرالزور را در اختـيـار   
دارد و در عراق نيـز عـالوه بـر شـهـر            
موصل که بعد از بغداد دومين شهـر  
بزرگ عراق است تمام استان نينـوا و    
بخشهاي اصلي از استانـهـاي انـبـار،       

را تحت  ديالهکرکوک، صالح الدين و 
تسلط خود گرفته اسـت. هـم اکـنـون          
اداره شهرهاي بزرگي مانند موصـل،  
تکريت، حويـجـه، بـيـجـي، فـلـوجـه،             
االنبـار و رمـادي و... را در دسـت                   

 دارد.
چنين تخمين زده مـي شـود کـه          

هـزار     ٧ تـا       ٦ داعش در سوريه بين   
نفر نيروي مسـلـح در اخـتـيـار دارد.            
اغلب نيروهاي داعش در سـوريـه از         
کشورهاي عربي، اروپايي و آسـيـاي       
ميانه هستند و در عراق نـيـز گـفـتـه          
ميشود اين گروه داراي ده هـزار نـفـر        
نيروي مسلح است. اکنون با پيوستن  
سران عشاير و شيوخ منـاطـق سـنـي       
نشين و نيروهاي قبـلـي حـزب بـعـث          
عراق تعداد نيروي مسلح آنها بسيـار  

 بيشتر شده است. 
 

ائتالف مخالفين سوري مدعي است 
که رژيم بشار اسد به مـنـظـور ضـربـه        

 در مورد داعش ...

 ۴ صفحه  

 ۱ از صفحه
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 ۵ صفحه  

 ۳ از صفحه

زدن به آنها، به طور وسيع بـا داعـش     
همکاري ميکند. آنـان بـراي اثـبـات          
اين ادعاي خود دو اسـتـدالل دارنـد:          

رژيم سوريه با بمب هـاي بشـکـه         -١ 
اي و حمالت هوايي، به طـور مـداوم       
به مناطق تـحـت نـفـوذ مـخـالـفـيـن                
سوري حمله مي کند امـا بـه قـلـمـرو          

رژيـم اسـد        -٢ داعش کاري نـدارد.       
نفت استـخـراج شـده در الـرقـه را از                

 داعش مي خرد."
 

منابع مالي داعش اکنون بسيار 
وسيع شده است. عالوه بر کـمـکـهـاي      
عربستان و قطر، گمرکات مرز عـراق  
و سوريه يک منبع مهـم مـالـي آنـهـا          
محـسـوب مـيـشـود. طـبـق گـزارش                
ائتالف مخالفين سوري دولت سوريه 
ــرقــه را از داعــش                 ــفــت ال اکــنــون ن
ميخرد. در عمليات اخير بـا تصـرف      
بخش زيادي از اسـتـان انـبـار و کـل              
استان نينوا و بخشـهـايـي از اسـتـان          
کرکوک و دياله بـه مـنـابـع مـالـي و               
بانکهاي زيادي دسترسي پـيـدا کـرده      
اســت کــه فــقــط در بــانــک مــرکــزي             
موصل گـفـتـه مـيـشـود حـدود نـيـم                
ميلـيـون دالر و مـيـلـيـونـهـا ديـنـار                   

 عايدش شده است. 
 

دهها پادگان و تمام تسـلـيـحـات       
اين پادگانها و منابع مالي شهرهـاي  
تصرف شده اکنون در اختيار داعـش    
ــزرگــتــريــن                ــر ايــن ب اســت. عــالوه ب

بيجي  پااليشگاه نفتي عراق در شهر 
در چهل کيلومـتـري شـمـال تـکـريـت            
قـرار دارد اکــنـون در دسـت داعــش              
است. گروه داعش کـنـتـرل ايسـتـگـاه         
هاي برق فشار قوي در منطقه بيجـي  
را که تامين کننده برق اسـتـان هـاي        
بغداد ، صالح الدين و کرکـوک اسـت     

 .بدست گرفته است
 

شبکه العالم نزديک به جـمـهـوري    
گروه نقشـبـنـديـه      اسالمي گفته است: 

الـدوري،      وابسته بـه عـزت ابـراهـيـم         
معاون صدام و معاون حزب مـنـحلـه    
بعث عراق، پيش از آمدن گروه انصار 
السنه به حويجه، کنترل اين شـهـر را       
در دست داشت و هرازگاهي درگيـري  
هايي ميان اين دو گروه رخ مي داد و 
حويجه هـمـواره بـيـن نـقـشـبـنـديـه و                 
انصار السنه جابجا مي شد تا اينکـه  

هـم   .سرانجام به دست داعـش افـتـاد     
اکنون عالوه بـر شـهـرهـاي نـام بـرده               

شهرهاي حويجه، رياض و رشـاد هـم     
 بطور کامل در کنترل داعش است.

 
 

بحران عـراق     ٢٠١٤ اواسط سال 
وارد فاز تازه اي شد. اگـر چـه عـلـت            
اين بحران ريشه در تـحـوالت قـبـلـي          
داشت اما هفت ماه قبل تـعـدادي از     
نمايندگان مجلس عراق در حـمـايـت      
از اعتراضات خياباني مـردم اسـتـان      
انبار و ديگر استانهاي سـنـي نشـيـن       
استعفا دادند و وزير دارايي عراق هم 
استعفا داد. قـبـال مـعـاون ريـاسـت                
جمهوري عراق آقاي طـارق هـاشـمـي       
هم بـه جـرم هـمـکـاري بـا گـروهـاي                   
تروريستي سني متهم شد بود و قبـل  
از دستگيري به اربيـل در کـردسـتـان         
عراق پناه آورد و از آنجا به تـرکـيـه و      

 عربستان رفت. 
 

ارتــش عــراق بــراي ســرکــوب              
مردمي که چنديـن مـاه در خـيـابـان            
شهرهاي مرکزي عراق چادر زده و در 
حال اعتراض بودند به نيروي نظامـي  
متوسل شد و دهها نفر از مردم را در 
خـيــابــان کشـت و تــعـداد زيــادي را              
دســتــگــيــر کــرد تــا تــوانســت چــادر           
معترضين داخل خيابـانـهـا را جـمـع          
کند. بعد از اين اتفاق استعفاي دسته 
جمعي بخشي از نمايندگان مجلس و 
وزير دارايي بحران را به فاز جنگي و   
خشونت گسترده سوق داد. در جريـان   
اين اعـتـراضـات چـنـديـن مـاهـه در               
استانهاي سني نشين داعش توانست 
بخش زيادي از شيوخ و سران قـبـايـل    
و عشايراستان انبار و صـالحـديـن و        
دياله و نينـوا و کـرکـوک را بـا خـود                

مـدت  ٢٠١٤ همراه کند. اوايل سـال       
کوتاهي بعد از حمله ارتش به مـردم،    
داعش دو شهر مهم رماديه و فلـوجـه   
را بـه تصـرف خـود درآورد. ايـن دو                
شهرتاريخا پايگاه حزب بعث و محل 
سـکـونـت خـانـواده بسـتـگـان صــدام               
حسين بودند. در پي تصـرف ايـن دو       
شهر بـوسـيلـه داعـش، ارتـش عـراق             
نتوانست  يک بار ديگر بر مـنـاطـقـي     
که داعش تصرف کرده بـود مسـلـط        

 شود.  
 

يـونـي      ١١ و  ١٠ اکنون در تاريخ 
داعـش بــا حـمـالتــي سـريــع              ٢٠١٤ 

ارتش و نيروهـاي مسـلـح دولـتـي را            
عقـب رانـد. در نـتـيـجـه داعـش بـه                    
پيروزيهـاي نـظـامـي مـهـمـي دسـت               

 يافت. 
همچناکه توضيح دادم همـه ايـن     
تحوالت فوق در متـن اشـغـال عـراق         
بوسيله آمريکا و شکسـت نـيـروهـاي       
نظامي آمريکا رخ داد. اين فـاکـتـور       
را اگر در تحوالت سوريه و سناريـوي  
سياهي که به آن جامعه تحميل شـده    
اسـت ضـرب کــنـيــد ابـعــاد فـاجــعــه              
روشنتر خواهد بـود. ايـن وقـايـع در              
پايه اي ترين سطح حاصل دو فاکتـور  
اصلي هستند. اول شکست استراتژي 
آمريکا و غـرب در خـاور مـيـانـه و                
مشخصا شکست آنـهـا در عـراق و            
سوريه، دوم جـدال دو نـيـروي اسـالم             
سياسي سنـي و شـيـعـه بـه رهـبـري                
عــربســتــان ســعــودي و جــمــهــوري             

 اسالمي. 
 

در هميـن رابـطـه شـهـر          ايسکرا :  
کرکوک نيز گويا مـد نـظـر نـيـروهـاي           
ــوده اســت امــا              اســالمــي داعــش ب
نيروهاي نـظـامـي حـکـومـت اقـلـيـم              
کردستان بالفاصله و بمـحـض خـروج      
نيروهاي عراقي از اين شهر، آنجـا را    
به کنترل خود درآورده انـد. يـکـي از           
تحليلگران حکومت کردستـان عـراق     
اظهار داشت، هر مـنـطـقـه شـهـر يـا              
شهرکي که توسط نـيـروهـاي عـراقـي        
تخليه شده و پيـشـمـرگـان حـکـومـت          
کردستان کنترل آنجا را بدست گرفتـه  
اند، بازگرداندن آن به حکومت عـراق    
يا دولت مرکزي ديگر ممکن نيست. 
دليل اين امر را هم در بـي کـفـايـتـي        
دولت مالکي عنوان مي کـنـنـد. بـا          
توجه به اين آيـا تـحـوالت اخـيـر در              
منطقه بويژه مناقشه چـنـديـن سـالـه          
بين حکومـت مـرکـزي و حـکـومـت             
اقليم کردستان بر سر کرکوک، به سود 

 حکومت محلي کردستان نيست؟
 

تـا کـنـون      محمد آسنگران :      
حکومت اقليم کردستان با سياسـتـي   
بينابيبي توانسته است از بحراني کـه  
پيش آمده است بهره ببرد. اول اينکـه   
تمام مناطق کرد نشيـنـي کـه مـورد         
مناقشه بود را به کنترل خود درآورده 
است. دوم اينکه بـا هـزيـمـت ارتـش             
عراق نه تـنـهـا ايـن مـنـاطـق بـويـژه                  
کرکوک را بـه دسـت آوردنـد، بـلـکـه                 
هزاران مـاشـيـن و دهـهـا پـادگـان و                
پايگاه ارتش و تجهيزات نظامي آنـرا  
را صـاحـب شــدنـد. مــنـاطـق مــورد               
مناقشه به مناطقي گفته ميشود کـه  

عراق بايـد در     ١٤٠ طبق قانون ماده 
يک پروسه توافـقـي ايـن مـنـطـقـه بـه               
حکومت اقليم کردستان تحويل داده   

ميشد اما اهميت نفت کرکوک مـانـع   
اجراي اين توافق بود که اکنون عـمـال   
اين اتفاق افتاده است. اما سوال ايـن     
اســت آيــا حــکــومــت مــنــطــقــه اي             
کردستان ميتوانند ايـن مـنـاطـق را           
حفظ کـنـد يـانـه؟ پـاسـخ ايـن سـوال                 
بستگي به دو فـاکـتـور دارد: جـنـگ           
دولت مرکزي و داعش چگونه فيصله 
پيـدا مـيـکـنـد و مـوضـع حـاکـمـان                   
کردستان عراق براي اعالم استقالل و   
تشکيل دولت کردستـان چـه خـواهـد         
بود؟ اين مناطق بدون تشکيل دولـت  
مستقل کردستان تقريبا غير ممـکـن   
است که دولت مـحـلـي بـتـوانـد آنـرا              
حفظ کند. زيرا هر نيرويي کـه دولـت      
مرکزي را در دست داشته باشد اينـرا  
تحمل نميکند کـه شـهـر نـفـت خـيـز              

 کرکوک را از دست بدهد. 
 

اما تصور من اين اسـت بـحـران        
عراق با عمليات نظامي و حـتـي بـا        
بيرون راندن داعش از اين مـنـاطـق و      
مشـت آهــنـيـن دولـت مــرکـزي حــل              
نخواهد شد. روند قابل پيش بينـي و     
محتمل اين است که ايـن جـنـگ در        
کوتاه مدت تمام نميشود. خونريزي و 
جنگ مذهبي بويژه بـا فـتـوايـي کـه            
مراجع شيعه نجف صـادر کـرده انـد          
ابعاد وحشتناکتري بـه خـود خـواهـد         
گرفت. ويراني شهرها و کشـتـارهـاي       
بيرحمانه در سوريه و افغانستـان نـزد     
سناريويي که در عراق در حال تکوين 
است مثل بازي بچه ها خواهـد بـود.     
زيرا اينجا عربستان و ترکـيـه از يـک        
طرف و جمهوري اسالمي و مـالـکـي    
و اسد در طرف مقابل تعيين تکليف 
خواهند شـد. مـيـتـوان گـفـت آيـنـده                
سوريه اکنون بايد در بـغـداد تـعـيـيـن         
تکليف بشود. ناگفته نمـانـد ايـن دو         
جبهه تروريسم اسالم سياسي شيعه و 
سني در عين حال متحديـن جـهـانـي       
خود را دارنـد و روسـيـه و آمـريـکـا                 
ايـنــجــا هــم نــاچـار مــيــشــونــد بــراي            

 همديگر شاخ و شانه بکشند.  
 

بنوعي داعش از روبـرو   ايسکرا : 
شدن با نيروهاي نـظـامـي حـکـومـت         
محلي کـردسـتـان بـر سـر بـرخـي از                  
مناطق پرهـيـز مـي کـنـد و چـنـدان                
تمـايـلـي بـه پـيـشـروي بـه مـحـدوده                   
مرزهاي حکومت محلي با مناطقي 
که قبال تحت نفوذ دولت عراق بود از 
خود نشان نمي دهـد. آيـا مـي تـوان            
اين حدث و گمان را مطرح ساخت که 
پــيــونــدي بــيــن حــکــومــت مــحــلــي           
کردستان با داعش در جريان باشد؟ و 

اينکه آيا بنظر شما تسلط داعش بـر    
ــال و                  ــم ــاي ش ــره ــه ــاري از ش بســي
مرکزعراق پايدار خواهـد بـود يـا در          
روزهــا و مــاهــهــاي آيــنــده شــاهــد              
اتفاقات ديگـري بـراي بـيـرون رانـدن            
داعش از اين مناطق خـواهـيـم بـود؟       
چرا که مالکي از آمريـکـا تـقـاضـاي        

 کمک کرده است. 
 

اول اينکه فکر محمد آسنگران :  
نميکنم رابطه مستقيم و رسـمـي اي         
بين حکومت اقليم کردستان عـراق و    
داعش وجود داشته باشد. اما رابـطـه    
و بده بستان غير رسمي بلـه هـر روز         
ايـــن در جـــريـــان اســـت. داعـــش                
نميخواهد فعال خود را در دو جـبـهـه      
درگير جنگ کند. هدف آنـهـا ابـتـدا          
نوري مالکـي و حـکـومـت مـرکـزي             
است. طبعا نيروهاي پـيـشـمـرگ هـم         
نميخواهند با داعش درگـيـر شـونـد.       
اما پايدار بودن و نبودن داعش فقـط  
وجه نظامي آن نـيـسـت. حـتـي اگـر                
داعش از همـه شـهـرهـاي عـراق هـم             
بيرون رانده شود که البته کار آسـانـي     
نيست، باز هم بحران اين مـنـطـقـه و         
عروج جريانات مسلح ديـگـر عـلـيـه          
دولت مرکزي حتمي است. زيـرا اوال       
مــردم و جــريــانــات ســيــاســي و                   
شخصيتهاي معتبر و سران عشاير و   
شيوخ عرب سني در مـنـاطـق سـنـي        
نشين، خود را بازنده تحوالت ده سال 
قبل عراق ميدانند و مصمم هستـنـد   
که سـهـم از دسـت رفـتـه را تـا حـد                    
ممکن باز پس بگيرند. دوما اکـنـون      
عراق به طور واقعي بين سـه جـريـان        
مذهبي قومي تقسـيـم شـده اسـت و           
هيچ نيرويي در ده سـال گـذشـتـه هـم          
نتوانسته است در سراسر عراق نـفـوذ   

 و تسلط داشته باشد. 
 

زيرا مناطق شيعه نشـيـن تـحـت       
تسلط جريانات اسـالمـي تـروريسـت       
شيعه، مناطق سني نشين همچناکـه  
ميبـيـنـيـم تـحـت تـاثـيـر جـريـانـات                   
تروريست اسالمي سني و پس مانـده  
هاي حزب بعث و مـنـاطـق شـمـالـي           
تاريخا تحت تسلط جريانات قـومـي     
و احزاب ناسـيـونـالـيـسـت کـرد بـوده             
است. در ده سال گذشتـه پـيـکـر ايـن           
جامعه شکافهاي عميـقـي بـرداشـتـه        
است و ترميم و هماهنـگـي آنـهـا در         
يک زندگي مسالمت آميـز اگـر غـيـر         
ممکن نباشد کار بسيار پـيـچـيـده و         
زمان بري است. به همين دلـيـل مـن       
فکر ميکنم روند تجزيه عراق بـه سـه     
کشور شدن  در جـنـوب و مـرکـز و                 

 در مورد داعش ...
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 ۱ از صفحه

 ۴ از صفحه

ــا             ــيــروهــاي تــروريســتــي داعــش ب ن
همراهي بازماندگان حکومـت بـعـث      
عراق و کمک دولتهاي مرتجع منطقه 
از جلمه قطر و عربستان سعودي چند 
ــه مــوصــل دومــيــن                شــهــر از جــمل
شهرعراق را به اشغال خـود در آورده        
اند و احزاب ناسيوناليسـت کـرد هـم        
مثل هميشه به حکومتها و دولتهاي 
مرتجع و جنايتکار ديگر منطقه و از 
جمله رژيم اسالمي پناه برده اند. الزم 

 به ذکر است.
 
کــه بــعــد از حــملــه داعــش بــه              

مــوصــل و شــهــرهــاي ديــگــر، رژيــم          
اسالمي چند هزار نـفـر از نـيـروهـاي          
سپاه قدس را وارد عراق کرده و بديـن  
ترتيب هم اکـنـون اوضـاع عـراق در             
نابساماني کامل و درگيري وسيـعـي   
در بين نيروها و دولتهاي ارتـجـاعـي      
در گرفـتـه کـه هـر کـدام و از جـملـه                    
ــزاب              ــي، احـ ــالمـ ــت اسـ ــومـ ــکـ حـ
ناسيوناليست کرد، دولـت مـذهـبـي         
مالکي، جريانات شيعه طرفدار رژيـم  
ــل                  ــي ــحــم ــدارک و ت اســالمــي در ت
سناريوي سياه و خونبـار ديـگـري بـه         
مردم عراق هسـتـنـد. دخـالـت رژيـم              
جنايتکار اسالمي در عراق تنها مي 
تواند به مشقات و درد و رنج بيشـتـر   
مردم اين کشور بيافزايد و بي آبرويي 
بيشتري را براي احـزاب و جـريـانـات         
ــه يــک پــاي                   ــيــســت ک ــال ــيــون ــاس ن

حاکـمـيـتـشـان سـاخـت و پـاخـت بـا                   
کشورهاي مرتجع منطقه بوده به بـار  

 بياورد. 
 

حکومت مالکي و اقليم  
کردستان بر سر حفاظت از  

مناطق کردنشين خارج از اقليم  
 کردستان به توافق رسيدند!

 
 ۱۶ در يک کنفرانس خـبـري روز       

ژوئن فالح فياز سخنگـوئـي امـنـيـت        
عراق اعالم کرد که دولـت بـغـداد بـا         
اقليم کـردسـتـان بـر سـر مـانـدگـاري               
نيروهاي اقليم معروف به پـيـشـمـرگـه      
در مناطق خارج از اقليم کردستان به 
توافق رسيـده انـد و قـرار اسـت ايـن                
نيروها در برابر پـيـشـروي نـيـروهـاي           
داعش مقاومت کنند و مـانـع آنـهـا         

 شوند. 
 

الزم به ذکر است که بعد از حملـه  
داعش در بسياري از مناطق از جمله 
کرکوک که مورد مناقشـه حـکـومـت       
عراق و احزاب ناسيونـالسـيـت بـوده،       
نيروهاي عراق بـا فـرار از پسـتـهـاي            
خود عمال کنترل مناطق وسيعـي بـه     
دست نيـروهـاي پـيـشـمـرگـه افـتـاده.              
همچنيـن فـالـح اعـالم کـرده کـه بـه                  
توافقاتي ديگري براي عـمـلـيـاتـهـاي         
مشترک عليه داعش در آينده رسـيـده   

 اند. 
 

 
 

پادگان مهمي در نزديکيهاي  
شهر موصل توسط نيروهاي اقليم  
کردستان از دست گروه داعش  

 خارج شد.
 

بر اساس گزارشهاي منتشر شـده  
ژوئن در نزديـکـيـهـاي شـهـر          ۱۵ روز 

موصل يک پادگان مهم ارتـش عـراق     
که قبال بـه دسـت نـيـروهـاي داعـش             
تسخير شـده بـود تـوسـط نـيـروهـاي              
پيشمرگ اقليم کردسـتـان فـتـح شـد.          
همچنين همين خبـر مـي فـزايـد کـه            
نيروهاي مـردمـي و مـلـيـشـيـاهـاي               
ترکمن در شهر تلعفر واقع در هـفـتـاد    
کيلومتري شهر مـوصـل در مـقـابـل          
پيشروي نـيـروهـاي داعـش مـاومـت           
کرده و چندين اتومـبـيـل آنـهـا را در            

 شکسته اند. 
 

دومين روز جلسه پارلمان  
اقليم کردستان بر سر مناطق  

کردنشين مورد منازعه با  
 حکومت عراق ادامه دارد!

 
در پــي تــحــوالت جــديــد در                 

کنترل مناطق جديدي به دست   عراق
نيروهاي اقلـيـم کـردسـتـان، روزهـاي           

ژوئــن پــارلــمــان اقــلــيــم          ۱۶ و      ۱۵ 
ــاره                   ــســه داد و در ب ــل جــل تشــکــي
چگونگي برخورد به مـنـاطـق تـحـت          
کنتـرل جـديـد بـه بـحـث و گـفـتـگـو                     
پرداخته اند، اما تا تهيه اين گـزارش    

ژوئن تصميمات  ۱۶ در روز دو شنبه 
پشت درهاي بسـتـه پـارلـمـان اقـلـيـم             
مشخص نبوده. الزم به ذکر است کـه   
ــزاب                 ــراق اح ــد ع ــدي در اوضــاع ج
ناسيوناليست به فکر تغيير مرزهـاي  

سـالـه      ۲۳ جغرافيائي هستند که در     
حاکميت خود آنرا بعنوان مرز اقـلـيـم    
کردستان با دولت عراق به نـوعـي بـه      

 رسميت شناخته بودند.
 

توافق گروه داعش و  
نيروهاي امنيتي اطراف شهر  
 کرکوک براي خاتمه جنگ!

 
ژوئن و بعد از چـنـد روز      ۱۵ روز 

زد و خورد ميـان نـيـروهـاي در حـال            
پيشروي گروه تروريسـتـي داعـش بـه         
طرف شهر نفت خيز کرکوک، انهـا بـا     
نيروهاي امنينتي اطراف اين شهر به 
تــوافــق رســيــدنــد کــه ايــن گــروه بــه              
پيشروي بيشتر خود خاتمه دهد و از     
طرفي هم نيروهاي امنيـتـي عـراق و        
اقليم کردستـان تـعـهـد داده انـد کـه               
ديگر به مواضع آنها حمله نکنند. در 
روزهاي گذشته در روستاي مال علـي  
در نزديکي شهر کرکوک درگيـريـهـاي    
سختي بين گروه داعش و نـيـروهـاي        

ــزاب                 ــه اح ــه ب ــت ــه وابس ــرگ ــشــم ــي پ
 ناسيوناليست کرد روي داده بود. 

 
مسعود بارزاني مشغول  
تشکيل گروه جديدي براي  
 کردستان ايران مي باشد!

 
بر اساس خبري که روز دوم ژوئـن  
در سايت کوردستان پوست مـنـتـشـر     
شده، مسعود بارزاني مشغول درست 
کردن حزبي به اسـم پـارت دمـکـرات         
کردستان مي باشد. همين خبـر مـي      
افزايد حزب دمکرات کردستان عراق 
به رهبري مسعود بارزاني، کمکهـاي  
مالي و تدارکاتي خود را بـه هـر دو           
جناح حزب دمکرات کردستان ايـران    
کم کرده و نياز دارند در پي تشـکـيـل    

کليه کمکهـاي خـود      حزب جديد اين 
را به احزاب دمکرات قطع نمايـنـد و     
اين گروه که قرار اسـت تـحـت نـفـوذ            
مسعود بارزاني و حزب مـطـبـوعـش     
باشد و رهبر آن نيـز بـريـار گـابـار از            
اعضاي قديمي و جدا شده از پ کاکا 
مي باشـد کـه هـم اکـنـون بـا حـزب                  

 مسعود بارزاني فعاليت مي کند. 
 

شمال اين کشور عمال سـر بـاز کـرده        
 است. 

    : بـرخـي از احـزاب و           ايسکرا 
جريانات ناسيوناليست کـرد ايـرانـي        
نظير، حـزب آزاد کـردسـتـان، حـزب              
دمکرات کردستان  که سالهاست در   
اردوگاهـهـايـي در کـردسـتـان عـراق              
مستقر هستند اعالم کرده اند که در   
صورتي که حکومت اقليم کـردسـتـان    
نياز داشته باشد آنان حاضر هسـتـنـد    
در کنار نيروهاي مسـلـح حـکـومـت          
محلي در مقابل داعش بـايسـتـنـد و       
بقول خودشان از خـاک کـردسـتـان و             
حکومت محلي دفـاع کـنـنـد. نـظـر              
شما در ايـن مـورد چـيـسـت و کـال                   
عواقب تـحـوالت اخـيـر را چـگـونـه                

 ارزيابي مي کنيد؟
 

اوال ايـن احـزاب     محمد آسنگران :  
با اعالم اين سيـاسـت فـقـط نـيـت و             
دوستي خود براي حکومت محلي را   

/ ٥٠ دارند تاکيد ميکنند. اگر نه با  
نفرنيروي مسلح کـه ايـن احـزاب         ٦٠ 

ميتوانند قول آنرا بدهند يـک تـپـه را        
هم نميتوانند حفظ کنند. زيرا نيـروي   
آنها بسيار ناچيز و عـمـدتـا جـوانـان            
آموزش نديده و بي تجربه در جـنـگ       
هستند و کـارايـي چـنـدانـي نـدارنـد.            
همين درخواست را پ.ک.ک و پـژاک          
در کردسـتـان تـرکـيـه و ي.پ.گ در                
کردستان سوريه از حـکـومـت اقـلـيـم         

 کردستان عراق مطرح کردند. 
 

اما هيچ کدام پاسـخـي دريـافـت       
نکردند. زيـرا آنـهـا قـبـل ازايـن کـه                   
بخواهند کـمـکـي نـظـامـي بـکـنـنـد                 

اهدافي سياسي را با ايـن پـيـغـامـهـا         
 دنبال ميکنند. 

 
کـومـه لـه سـازمـان          ايسکـرا:     

کردستان حزب کمونيسـت ايـران هـم        
نوشته است هزيمت ارتش عراق طرح 
خود مالکي است که بتواند بار ديگر 
در پست نخست وزيري بمانـد. شـمـا       

 چه فکر ميکنيد؟  
 

ايـن مـوضـع      محمد آسنگـران:     
خيلي شبيه داسـتـانـهـاي دايـي جـان           
نــاپــلــيــون اســت. مــعــلــوم اســت بــا             
وجــوديــکــه در آن جــامــعــه زنــدگــي           
ميکنند اگر نيت آنهـا را خـيـر و بـه             
دور از مالحظه ديپلماتيک بـه سـبـک      
کومه لـه را ارزيـابـي کـنـيـم، هـيـچ                   
فـاکـتـور سـيـاســي و اجـتــمـاعـي آن                 
جـامـعـه را نـمـيــتـوانـنـد تشـخـيــص                 
بدهند. به همين دليل فکر ميکـنـنـد     
مالکي براي اينکه در قـدرت بـمـانـد       

ابتدا بايد خـودش دسـتـور شـکـسـت           
خود را بدهد. به هر حال من اين نـوع   
سياست را جدي نميدانم و کسـي هـم     

 آنرا فکر نکنم جدي تلقي کند.  
 

در اين شرايـط بـحـرانـي       ايسکرا:  
عراق شما فکر مـيـکـنـيـد احـزاب و           
جريانات کـمـونـيـسـت و مـتـرقـي و                 
آزاديخواه چه وظيفه اي بايد جلو روي 

 خود بگذارند؟
 

    : هـر نـيـروي      محمد آسنگران
کمونيست، آزاديـخـواه و مسـئـولـي            
بايد تالش کند در قدم اول جامعـه از    
اين سناريوي جنگي و خانه خرابـي و    
کشتار و ويرانـي عـبـور کـنـد. بـايـد               
متحد شد و مالحظات ايديولوژيک و 
فرقه اي مانع اين نشود که متحـدانـه   
و در يک صف قرار گيرند. کسـي کـه       
خطر را درک کند به اين مـعـنـا اسـت       
بايد فکري و راه حل و سياستي کـارا    

و موثر را در پيش گيرد. نه تنـهـا در      
عراق به نظرم اکنون هـمـه جـريـانـات          
مسئول بويژه چپها و کمونـيـسـتـهـاي      
کارگري ايران هم بايد خود را در کنار 
احـزاب چــپ، کــمــونــيــســت و مــردم           

 آزاديخواه عراق بدانند. 
 

از هــمــه مــهــمــتــر بــايــد مــردم            
آزاديخواه و کارگران آگاه حسـاسـيـت      
اوضاع امـروز عـراق را دريـابـنـد و                
اجازه ندهند سناريوي سياه سوريه را   
در عراق دوباره تکرار کنند. زيـرا در       
صورتي که اين نيروهاي ضد جامـعـه   
و مخرب بتوانند جنگ مـذهـبـي را        
آنطور که فتوا داده اند آغـاز کـنـنـد،         
ابعاد اين جنگ فرقه هـاي مـذهـبـي         
کل منطقه را در بـر خـواهـد گـرفـت.          
ايران اولين کشوري است کـه جـنـگ        
مخرب فـرقـه هـاي سـنـي و شـيـعـه                 

 ميتواند تحت تاثيراش قرار بدهد. 
 

 در مورد داعش ...

 اخبار هفتگي ...  
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ديدار کارگران سنندج با  
 جعفر عظيم زاده

اتـحـاديـه آزاد کـارگــران ايـران :              
 ۹۳ خـرداد     ۲۵ صبح امروز يکشنبه 

نفر از کـارگـران و اعضـاي         ۱۲ تعداد
ــه               ــران ب ــه آزاد کــارگــران اي اتــحــادي
نــمــايــنــدگــي از ســوي کــارگــران                 
شاهو،نساجي کردستان و پـرريـس و       
فعاليـن کـارگـري شـهـر سـنـنـدج بـا                  
عزيمت به تهران با جعفر عظـيـم زاده     
که عصر ديروز  از زنـدان آزاد شـده             

در اين ديدار گـرم و    . بود ديدار کردند
صميمانه جعفر عظيم زاده و پـرويـن         
محمدي و شـاپـور احسـانـي راد هـر            
کــدام بــا ارائــه گــزارشــي در مــورد              
فعاليتهاي اتحاديه به منـاسـبـت اول      
مـاه مـه در تـهـران و بـازداشـتـهــاي                  
صــورت گــرفــتــه وبــر تــداوم پــرشــور           
فعاليتـهـاي اتـحـاديـه آزاد کـارگـران              

اتـحـاديـه آزاد       . ايران تاکيد گذاشتند
 ۹۳ خرداد  ۲۵ کارگران ايران.  

 
 

پيمان رستمـي سـاکـن      خودکشي 
روســتــاي "يــاقــوجــان"  در عــرصــه               

ديدار کارگران سـنـنـدج بـا         کارگري؛  
کارگـران خـبـاز در        جعفر عظيم زاده، 

مقابل فـرمـانـداري سـنـنـدج تـجـمـع              
کردند، اعتراض کارگران خباز سـقـز،   
تجمع اعتراضي در مقـابـل تـعـاونـي        
مسکن مهر کرمانشاه، اجراي حـکـم     
تعزيري غالب حسـيـنـي از اعضـاي           
کميته هماهـنـگـي ، تـايـيـد احـکـام               
صادره عليه فعالين کـارگـري بـوکـان       
در دادگاه تجديد نظر استان، پرداخت 
حقوق کـارگـران شـهـرداري اشـنـويـه               
بازهم به تعويق افتاد، اخراج کارگران 
شــرکــت اشــکــان ســازه غــرب، عــدم          
پرداخت دسـتـمـزد کـارگـران مـنـابـع               
طبيعي سنندج.  عـرصـه زنـدانـيـان             
سياسي دستگيري و زنـدان سـلـمـان           

خـان از       قرباني ساکن روستاي رحـيـم    
شين بوکـان، بـهـمـراه        توابع منطقه آله

پور بـه   همسرش به نام افسانه آقابيگ

دليل اعتراض به نمايندگان نهادهاي 
مرتبط شهر بوکان که از ايـن روسـتـا      

 .انـد  ديدار کرده بودند، بازداشت شده
تهديد به مـحـاکـمـات مـجـدد عـمـر             

پور و خالد فريدونـي دو زنـدانـي         فقيه
سياسي اهل شهر مهاباد که به مدت 

هاي حکومت  سال است در زندان ١٤ 
اســالمــي ايــران در بــازداشــت بســر           

برند، چند روز قبل به بخش اعزام  مي
زندان رجـايـي شـهـر کـرج احضـار و               

عـفـو بـيـن        .تهديد به تبعيد گرديدنـد 
در يک بيانيه براي اقـدام فـوري     الملل 

نسبت به نابينا شدن زنداني سيـاسـي   
در ايـن     زينب جاللـيـان هشـدار داد.        

بيانيه آمده است: زينب جاللـيـان کـه      
حـکـم زنـدان ابـد خــود را در زنــدان                 
کرمانشاه طي مي کنـد در خـطـر از          
دست دادن بينايي است و نياز مـبـرم   

 به رسيدگي پزشکي دارد. 
 

کارگران خباز در مقابل  
 فرمانداري سنندج تجمع کردند

 
کارگر خباز در  ۱۰۰ خرداد:   ١٩ 

اعتراض به افزايش نيافتن مـزدشـان     
براي سومين سال متوالي در مقـابـل   
فرمانداري سننـدج تـجـمـع کـردنـد/           
ــا                ــدار ب ــنــدج در دي ــدار ســن فــرمــان
نمايندگان کارگران تاکيد کـرده اسـت     
مطالبات آنان را در جلسه اي که روز   
شنبـه هـفـتـه آيـنـده در اسـتـانـداري                  
کردستان برگـزار مـي شـود، مـطـرح            

اين تجمع اعتـراضـي در      .خواهد کرد
پي آن برگزار شد که با گذشـت بـيـش      

روز از ابــتـداي خــرداد مــاه،             ۱۹ از   
حداقل دستمزد کارگران خبـاز هـنـوز      

 .افزايش نيافته است
 

 اعتراض کارگران خباز سقز
 

نفـر از کـارگـر شـاغـل در               ١٠٠ 
خبازي هاي شهرستان سقز و حـومـه       
ــه              بــا امضــاي طــومــاري خــطــاب ب
استاندار کردستان نسـبـت بـه تـداوم           

بـه کـارگـران         ٩١ پرداخت مـزدپـايـه        
امضــاء   .خــبــاز هشــدار داده انــد            

کنندگان ايـن طـومـار بـا اشـاره بـه                  
افزايش بي رويه اجاره مسکـن، تـورم     
موجود و هـزيـنـه هـاي سـرسـام آور               
زندگي که معيشت کارگـران را فـلـج        
کرده، تاکيد کرده اند که فقر و فالکت 
روز بـه روز بـا شــدت بـيـشـتـري بــر                   

در  .زندگـي شـان سـايـه مـي انـدازد              
بخشي از اين طـومـار نـوشـتـه شـده             
است کارگران خباز هـر روز قـبـل از          
طلوع آفتاب جهت امرار مـعـاش در       
محل کار حاضر مي شوند ولـي جـز       
نااميدي و درآمد اندک، چـيـز عـايـد         

 .خود و خانواده هايشان نمي شود
 

تجمع اعتراضي در مقابل  
 تعاوني مسکن مهر کرمانشاه

 
خرداد: ثـبـت نـام کـنـنـدگـان             ١٩ 

تعاوني مسکن مهر کـرمـانشـاه  بـا           
تجمع در مقابل دفتر تعاوني شـمـاره     

نسبت به خـلـف وعـده مسـئـوالن             ۲ 
تـجـمـع پـس از دو              . اعتراض کردند

 . ساعت پايان يافت
 

اجراي حکم تعزيري غالب  
حسيني از اعضاي کميته  

 هماهنگي  
 

غالب حسيني ،فعال کـارگـري و     
از اعضاي کميته هـمـاهـنـگـي بـراي           
ــاي                   ــاد تشــکــل ه ــج ــه اي ــک ب ــم ک

طي نامه اي که در تـار يـخ         کارگري
دريافت نـمـود ،طـي         ۱۸/۰۳/۹۳ 

مـاه     ۶ روز آينده جهت گـذرانـدن       ۲۰ 
حکم تعزيري بايد خود را بـه دادگـاه         

 ۲۹ معرفـي نـمـايـد . نـامـبـرده در                   
در مـحـل کـار           ۱۳۹۱ اسفند سـال      

ماه در سـلـول      ۲ بازداشت و به مدت 
بازداشت بود که  هاي اداره اطالعات

ميليون تـومـانـي       ۱۵۰ با قرار وثيقه 
از    ۹۲ ارديبهـشـت سـال         ۲۳ در روز 

زندان آزاد شد و بعد از دادگـاهـي در     
شـعــبـه اول دادگــاه انــقـالب تـوســط             
قاضي بابايي به اتهـام عضـويـت در        
کميته هماهنگي به يـک سـال حـکـم           
تعزيري و از حيث تبليغ عليه نظام به 

ماه حکم تعزيري که در مـجـمـوع         ۶ 
ماه حبس محکوم گرديد کـه در       ۱۸ 

دادگاه تجديد نظر به جهت عضـويـت   
مـاه     ۶ ر کميته هماهنگي تـبـرئـه و        

حکم جهت تبليغ عليه نـظـام تـايـيـد          
گرديـد کـه در حـا ل حـاضـر جـهـت                    
گذراندن باقي مانده حکم بـايـد طـي        

روز آينده خود را به زندان معرفي  ۲۰ 
نمايد . کمـيـتـه هـمـاهـنـگـي ضـمـن                
محکوم کردن حکم صادره عليه ايـن    

عضو کميته هماهنگي خواهان لـغـو   
احکام صادره عليه کارگران و فعالين 
کارگر مي باشد . کميته هماهـنـگـي     
براي کمـک بـه ايـجـاد تشـکـل هـاي                

 ۱۳۹۳ خرداد ۲۰ کارگري 
 

 
تاييد احکام صادره عليه  
فعالين کارگري بوکان در  
 دادگاه تجديد نظر استان  

 
به گزارش رسيده دادگاه تـجـديـد      
نظر استان کردستان احکام صادره در 

فـعـال      ٥ دادگاه بدوي در رابـطـه بـا            
کارگري شهر بوکان را تاييد کـرد. بـر      
اساس اين حکم جمال مينا شـيـري و     
هادي تنومند هر کدام به سـه سـال و       
نيم حبس تعزيري و همچنـيـن قـاسـم       
مصطفي پور، ابراهيم مصطفـي پـور     

سـال     ٢ ومحمد کريمـي هـر يـک بـه             
الزم بـه     .حبس تعزيري محکوم شدند

ذکر است که اين فعـالـيـن در تـاريـخ          
بــه دلــيــل شــرکــت در           ٩١ آذر      ٢٩ 

مجمع عمومي کميـتـه هـمـاهـنـگـي          
بازداشت شده بودنـد و پـس از طـي            

 ٣٠ روز بازداشت با قرار وثـيـقـه       ٤٣ 
کمـيـتـه     .ميليوني از زندان آزاد شدند

همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   
تشکل هاي کارگري ضمن مـحـکـوم      
کـردن احـکـام صـادره عـلـيـه جـمـال                  
ميناشيري، هادي تـنـومـنـد، قـاسـم           
مصطفي پور، ابراهيم مصطفـي پـور     
و محمد کريمـي خـواهـان شـکـسـتـه            
شدن اين احکام و آزادي و بي قـيـد و     
شرط همه کارگران زنداني و زندانيـان  

کــمــيــتــه ي       .ســيــاســي مــي بــاشــد      
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   

خــرداد    ٢٤ تشــکــل هــاي کــارگــري        
 ١٣٩٣ 

  
پرداخت حقوق کارگران  
شهرداري اشنويه بازهم به  

 تعويق افتاد
 

ــه           ١٨  ــان ــي خــرداد: حــقــوق مــاه
کارگران خدمـات شـهـري شـهـرداري          
اشنويه دو ماه اسـت پـرداخـت نشـده         

 .است
يکي از داليل پرداخت نـامـنـظـم     
حقوق کارگـران خـدمـات شـهـري در            
اشنويه سپردن فعاليت هاي خدماتي 
به شرکت هاي خصوصي اسـت. ايـن      
شرکتها با مديريت نادرست و برنامه 

عمدتاً در پي کسـب    ريزي هاي غلط
سود بوده و در اغلب موارد عالوه بـر  
لحاظ نکردن کيفيت ارائـه خـدمـات        
حقوق پرسنل و کارگران را بـه بـهـانـه       
عــدم اخــتــصــاص اعــتــبــار از ســوي          

از    .شهرداري به تعويق مـي انـدازنـد       
سوي ديگر شهرداري اشنويه نـيـز بـا        
سپردن امورات خـدمـات شـهـري بـه          
ــالً                ــم ــاي خصــوصــي ع ــت ه ــرک ش
جوابگوي شکايات کارگران نـبـوده و     
پيمانکـاران را مـقـصـر اصـلـي ايـن                

حـال بـا ايـن         .مساله قلمداد مي کند
ــه دومــاه              ــزديــک ب اوضــاع حــقــوق ن
کارگران خدمات شهـري اشـنـويـه در         
گير و دار مشکالت بين شهـرداري و    
شرکت خصوصي همچنان بالتکليف 
است و کارگران زحمتکـش بـايسـتـي       
همچنان در حسـرت تـهـيـه حـداقـل                

 .مايحتاج روزگار بگذرانند
اخراج کارگران شرکت  

 اشکان سازه غرب
 

:  اتــحــاديــه آزاد کــارگــران ايــران       
طبق اخبار رسيده بـه اتـحـاديـه آزاد           

 ٩٣ کارگران ايران در فـرورديـن مـاه          
نــفــر از کــارگـران شــرکــت           ٨ تـعــداد    

اشکان سازه غرب اخراج شدنـد. ايـن      
در    ٢٣/٣/٩٣ کارگران در مـرخـه       

اداره کــار شــهــرســتــان دهــگــالن در           
هيئت تشخيص جهت رسـيـدگـي بـه         
شکايت طرح شده جلسهايـي بـرگـزار      
شد. الزم به توضيـح اسـت کـارگـران          

ــراردادي در فــرورديــن مــاه                  ٩٣ ق
قرارداد کاري از طـرف کـارفـرمـا بـا            
کارگران مـنـعـقـد نشـد و کـارفـرمـا                 
تمديـد قـرارداد را مشـروط بـه ايـن                
نمـوده بـود کـه کـارگـران هـر انـدازه                  
کــارفــرمــا صــالح بــدانــد دســتــمــزد          
دريافت کنند و يا تا هر ميـزانـي کـه      
کارفرما مايل باشد بايد در سـاعـات   
اضافه کاري در شـرکـت مشـغـول بـه          
کار باشند ولي ايـن مـوارد از طـرف          
کارگران مورد اعتراض قرار گرفت و   
به همين دليل کارفـرمـا از ادامـه ي          
کار اين کارگران جلوگيـري بـه عـمـل         

بـابـت       آورد در ضمـن ايـن کـارگـران        
ساعات اضافه کاري و حـق شـيـفـت         
کاري و پرداخت بيمه هاي مـعـوقـه و      

 ٩٢ و      ٩٠ مانده مرخصي و... سال      
. از کارفرما طـلـب کـار مـيـبـاشـنـد              

 ٢٥ اتحاديـه آزاد کـارگـران ايـران.                 
 ٩٣ خرداد 
 

عدم پرداخت دستمزد  
 کارگران منابع طبيعي سنندج

 
خــرداد: دســتــمــزد کــارگــران        ٢٥ 

نهالستان منابع طبيعي شهر سننـدج  
به مدت سـه پـرداخـت نشـده اسـت.               
معاون فني اداره منابع طـبـيـعـي بـه        

 ۱ از صفحه 

 

 ۷ صفحه                
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 ١٨ کارگران معترض که تعداد آنـان      
نفر است، اعالم کرد هر کـس کـه از         
اين وضعيت ناراضي است مي تواند 
تسويه حساب کند کـه بـا اعـتـراض           
کارگران روبـرو گـرديـد. در پـي ايـن               
اظهارات کارگران وي را مـجـبـور بـه       
خروج از نهالستان نمودند و درب را       
بر روي وي بستـنـد. مـقـامـات رژيـم            
عدم وجود پيمانکـار را بـهـانـه عـدم            
پرداخت حقوق کارگـران اعـالم کـرده        

پيمـانـکـار وجـود         اند در صورتي که
امـا اداره مـنـابــع طـبــيـعـي از                دارد

تنظيم و بستن قرارداد خودداري مـي  
 .کند

 
: پنجمين سالمرگ  کرمانشاه

 کيانوش آسا
 

ي    دوستان، بستـگـان و خـانـواده        
آسا با حضور در منزل عزيز دانشـور    

ي او  آسا، برادر کيانوش، ياد و خاطره
در وسـط حـيـاط           .را گرامي داشتند

منزل بـرادر ايـن فـعـال دانشـجـويـي              
بخشي از وسايل شخصـي کـيـانـوش       

پشتي، کفش کوهنوردي و    نظير کوله
کنندگان  تنبور در معرض ديد شرکت

کـيـانـوش آسـا          .درمراسم قرار گرفت
بـاشـد      مـي   ٦٢ اسفندماه  ٢٩ متولد 

که در مقطع کارشناسي ارشد رشـتـه     
مهندسي شـيـمـي دانشـگـاه عـلـم و              
صنعت مشغول به تحصيل بـود. وي     
در جريان حوادث پس از انـتـخـابـات       

و در پـي شـرکـت در             ٨٨ خرداد  ٢٢ 
خـرداد آن       ۵ ٢ تظاهرات مـيـلـيـونـي        

سال، به ضرب دو گلوله جان خـود را    
کيانـوش تـحـصـيـالت          .از دست داد

کارشناسي خود را در دانشگاه رازي   

ــر                 ــد و عــالوه ب ــذران ــانشــاه گ ــرم ک
هـاي عـلـمـي، عضـو گـروه                موفقيت

کوهنوردي دانشگاه علم و صنعـت و    
ي صـلـح سـبـز            همچنين عضو جبهه

هـاي     کرمانشاه بـوده و بـه فـعـالـيـت            
محيطي و بشـردوسـتـانـه نـيـز            زيست

 .پرداخت مي
 

 اخازي از رانندگان
 

خرداد: مـامـوران    ٢٤ ديواندره:  
نيروي انتظامي با همکاري نيروهـاي  
سـپـاه در خــيـابـان "سـاحــلـي" شـهــر                  
ديواندره به بهانه تـفـتـيـش، خـودروي        
شهروندان را متوقف و از رانـنـدگـان        

رانـنـدگـان       .وجه نقد مطالـبـه کـردنـد      
تنها به شرط دادن پول به اين نيروها، 
ــر                  ــي ــد، در غ ــن ــت ــردد داش ــازه ت اج
ــظــر             ــنــصــورت خــودروي مــورد ن اي
متوقف و از تـردد آنـان جـلـوگـيـري               

 ١٠٠ تـا       ٢٥ از رانندگان  .کردند مي
شـود کـه ايـن           هزار تومان گرفته مـي 

اقدام نيروهاي انتظامي نـارضـايـتـي       
 .رانــنــدگــان را درپــي داشــتــه اســت           

نيروهاي نظامـي بـه ويـژه نـيـروهـاي             
انتظامي به دليل وضعيت معيشتـي  
و مـزايـاي نـاچـيـز بـاالجـبـار بسـوي                

گيري از شـهـرونـدان سـوق داده            رشوه
شوند. حتي در برخي موارد بـراي    مي

اجراي اين امر بـه اسـلـحـه مـتـوسـل            
 اند. شده

 دستگيري و زندان
 

خرداد: سلمان قرباني سـاکـن      ١١ 
خان از تـوابـع مـنـطـقـه          روستاي رحيم

شين بوکان، بهمراه همسرش به نام  آله
پور به دليل اعـتـراض      افسانه آقابيگ

به نمايندگان نهادهاي مرتبـط شـهـر      
بوکان که از اين روسـتـا ديـدار کـرده           

ــد   بــودنــد، بــازداشــت شــده       اوايــل  .ان
ــاري از               ــمـ ــال شـ ــاه امسـ ــردادمـ خـ
نمايندگان نـهـادهـاي مـرتـبـط شـهـر             
بوکان که در نتيجه مشکـل کـم آبـي        

از ايـن روسـتـا         روستاي رحيـم خـان       
ديدار کرده بودند، شماري از ساکنين 
روستا تجـمـع اعـتـراضـي را بـرگـزار              

اداره اطــالعــات ســلــمــان        .نــمــودنــد 
قرباني را تحت فشار گذاشته که بايد 
اعتراف کند، اين تجمع اعتراضـي و    

گيري نسبـت بـه نـمـايـنـدگـان             موضع
نهادهـاي مـرتـبـط شـهـر بـوکـان بـا                  
پشتيباني و حمايت يکـي از احـزاب       
کُرد اپوزسـيـون حـکـومـت اسـالمـي            

ســلــمــان قــربــانــي     .ايــران بــوده اســت    
تاکنون در اداره اطالعات شهر بوکان 

بـرد و بـطـور           در بازداشت بسـر مـي      
مداوم افسانه همسرش به ايـن نـهـاد        

حـرمـتـي و         امنيتي احضار و بـا بـي      
بازجويي ماموران وزارت اطـالعـات   

 .گردد رو مي روبه
 

 تهديد به محاکمات مجدد
 

پور و خالد فريدوني دو    عمر فقيه
زنداني سياسي اهل شهر مهابـاد کـه     

هـاي     سال است در زندان ١٤ به مدت 
حکومت اسالمي ايران در بـازداشـت   

برند، چند روز قبل به بـخـش      بسر مي
اعزام زندان رجايي شهر کرج احضـار    

  .و تهديد به تبعيد گرديدند
 
 

بـراي ايــن دو زنــدانـي ســيـاســي            
ســازي جــديــدي کــرده انــد و             پــرونــده

احتمال دارد به همين دليل محاکـمـه   
سـالـه    ٤٧ پور  عمر فقيه .مجدد شوند

فرزند رسول بهـمـراه خـالـد فـريـدونـي            
در شـهـر        ٧٩ دهم شهريورمـاه سـال       

مهاباد بازداشت و بعـدهـا بـه اتـهـام          
عضـويـت در يـکــي از احـزاب کُــرد               
اپوزسيون حکومت اسالمي ايران بـه    

مـاه     اعدام محکوم و دهم ارديبهشـت 
اين حکم به حبس ابد تغييـر   ٨٤ سال 
  .يافت

 
تهديد به اخراج و  تجاور  

 جنسي
 

بوکان: طي چـنـد سـال گـذشـتـه              
هـاي     شماري از کارمندان بيمارستـان 

شهرستان بوکان از سـوي مسـئـوالن          
حراست شبکه بهداشت بوکان از کـار  
اخراج شدنـد و هـمـچـنـيـن چـنـد زن                 
کارمند بـا تـهـديـد تـجـاوز جـنـسـي                

"ج.ر" کـه مسـئـول              .انـد    رو شـده    روبه
ــهــداشــت اهــل              حــراســت شــبــکــه ب

سال  ١٠ باشد به مدت  مياندوآب مي
مسئوليت حراست شبـکـه بـهـداشـت        
شهر بوکان برعهده داشتـه و در ايـن         
مدت چندين کارمند بيمارستان شهر 

آذر،    بوکان از جملـه "قـاسـم رحـيـمـي           
نژاد و شورش آرياپـور"   علي اسماعيل

را به زندان افکـنـده و از کـار اخـراج             
مــزدوران حــراســت و           .کــرده اســت   

کارگزيني شبـکـه بـه زنـان کـارمـنـد              
بيمارستان شهر بـوکـان اعـالم کـرده           
اند: اگر براي آنها "جاسوسي" نکنند،    

 .به آنان تجاوز جنسي خواهند کرد
 
 

 خودکشي
 

خرداد: پيمان رستمي ساکـن    ٢٦ 
روستاي "ياقوجان" از توابع شهرستان   

ي    ثالث باباجاني در نتيجه "مشاجره 
 .خانوادگي" اقدام به خودکشي کرد

 
 

هشدار عفو بين الملل نسبت  
به نابينا شدن زنداني سياسي  

 زينب جالليان
 

در يـک بـيـانـيـه           عفو بين الملل   
براي اقدام فوري نسبت به نابينا شدن 
زنداني سياسي زينب جالليان هشدار 

در اين بيانيه آمده است: زيـنـب       داد. 
جالليان که حکم زندان ابد خود را در 
زندان کرمانشـاه طـي مـي کـنـد در              
خطر از دست دادن بـيـنـايـي اسـت و          
نياز مبرم به رسيدگي پزشکي دارد..  
وضــعــيــت جســمــي او بــه وخــامــت           
گــرائــيــده و مــمــکــن اســت نــابــيــنــا           

، او مـدت هشـت مـاه در              …  شود
زندان وزارت اطالعات در بـازداشـت     
بوده و مورد شـکـنـجـه قـرار گـرفـتـه             
است... ... زينب جالليان گفته است       
درخواست خروج از زندان کـرده اسـت     
اما به او گفته اند به شـرط اعـتـراف        
تلويزيوني مي تواند آزاد شود اما او   

 از اينکار خودداري کرده است.*
 

 سقوط يک کارگر از ارتفاع  ۶ از صفحه 

:    اتحاديه آزاد کارگران ايـران 
بنا به گزارش رسيده، روز جـمـعـه      

کارگري بـه نـام        ٢٣/٣/١٣٩٣ 
جهانبخش مرادي اهل شهرستـان  
ايذه که براي شرکت سينا صنعـت  
در پتروشيمي سـنـنـدج کـار مـي          

 ٩ کرد ، هنـگـام کـار از ارتـفـاع              
متري سقوط کرده و بـه شـدت از       
ناحيه کـمـر آسـيـب ديـده اسـت.               
همچنـيـن هـفـتـه گـذشـتـه بـرادر                
همين کارگر نيز از ارتفاع سقـوط  
کرده و هم اکنون در خانه در حـال    
استراحت است.گفته مي شود بـه     

علت نبودن آمبـوالنـس و ديـگـر         
امکانات پزشکي در محـل کـار،     
کارگر مسدوم را با ماشين جـمـع     
آوري زباله به بيمارستان مـنـتـقـل     
نموده اند اين کارگر به علت وخيم 
بودن وضعيتش بـه تـهـران اعـزام         
شده است.اين گزارش هـمـچـنـيـن       
مي افزايد که شرکت هـيـچ گـونـه       
حق عيدي و پاداشي بـه کـارگـران      

 نمي پردازد
 

 اتحاديه آزاد کارگران ايران 
 ٩٣ خرداد ٢٧ 

  



 

732
	���+��ا                                            ا                                                 ����8    

    ��-��ن �د 6
)�ر� ا�8�4، ز-	7 �د 6
)�ر� ���ی5ی+�4! 

 
 محمد آسنگران        

 
ابعاد جنگ و کشـتـار در عـراق          
هنوز قدمهاي ابتدايي خـود را طـي         
ميکند. نيرويي که به اسم داعش بـه     
ميدان آمـده اسـت، بـا پشـتـيـبـانـي                 
ــه ســرکــردگــي              ــي ب ــهــاي عــرب ــت دول
عربستان سعودي و رهبـري نـظـامـي       
افسران ارتش صدام حسين به سمـتـي   
ميرود که کل نقشه عراق را مـتـحـول    
کند. داعش خودش تـعـيـيـن کـنـنـده           
نيست. طراحان اين سناريو در رياض 
و قطـر و و آنـکـارا و اردن و حـتـي                    
آمريکا نشسته اند. اما هدف اصلـي   
اين تحول و طراحان آن شکست دادن   

مـنـابـع و       حالل شيعي و تسـلـط بـر         
امکانات اين منطقه است. قـدم اول       
اين استراتژي رسيدن بـه ايـن اهـداف        
است که عراق به سـه کشـور تـبـديـل          
شود و شکست جمهوري اسـالمـي و     
قطع کردن دستش در سوريه و لـبـنـان    

 --و فلسطين را مسجل کند. 
 

در اين مسير دو نيروي اسـالمـي   
شيعه و سني بـه رهـبـري جـمـهـوري             
اسالمي و عربسـتـان مـيـتـوانـنـد آن            
جامعه و حتي کشورهـاي اطـراف را       

به کام جنگـي فـرقـه اي و کشـتـاري              
بيرحمانه و طوالني بکشند. اين خطر  
جــدي اســت. بــحــث ايــن اســت آيــا              
نيروهاي چپ، کمونيست و سـکـوالر     
ابعاد اين فاجعه را تشخيص ميدهند 
و کاري مـيـکـنـنـد يـا فـقـط نـظـاره                   
گرخواهند بود.؟ ايـن سـوال اسـاسـي          
روي ميز هر جريان سياسي اي اسـت    
  که در اين منطقه فعاليت مـيـکـنـد.     

داعش نميخواهد فعال خود را در دو   
جبهه درگير جنگ کند. هـدف آنـهـا         
ابــتــدا نــوري مــالــکــي و حــکــومــت          
مــرکــزي اســت. طــبــعــا نــيــروهــاي             
پيشمرگ هم نميخواهـنـد بـا داعـش         
درگيـر شـونـد. امـا پـايـدار بـودن و                   
نبودن داعش فقط وجـه نـظـامـي آن           

 نيست. 
 

حتي اگر داعش از همه شهرهاي 
عراق هم بيرون رانده شود کـه الـبـتـه         
کار غير ممکني به نظر ميرسد، بـاز    
هــم بــحــران ايــن مــنــطــقــه و عــروج             
جريانات مسلح ديگـر عـلـيـه دولـت          
مرکزي حتمي است. زيرا اوال مردم و  
جريانات سيـاسـي و شـخـصـيـتـهـاي             
معتبر و سران عشاير و شيوخ عـرب    
سني در مناطق سني نشين، همگـي  
خود را بازنده تحوالت ده سـال قـبـل        
عراق ميدانند و مصمم هسـتـنـد کـه       
سهم از دست رفته را تا حـد مـمـکـن       
باز پس بگيرند. دوما اکنون عراق به  
طور واقعي بين سه جريـان مـذهـبـي       
قومي تـقـسـيـم شـده اسـت و هـيـچ                    
نــيــرويــي در ده ســال گــذشــتــه هــم               
نتوانسته است در سراسر عراق نـفـوذ   

 و تسلط داشته باشد.
 

زيرا مناطق شيعه نشين تحت تسلط 
جريانات اسالمي تروريست شـيـعـه،      
مـنــاطــق ســنــي نشـيــن هــمـچــنــاکــه           
ميبـيـنـيـم تـحـت تـاثـيـر جـريـانـات                   
تروريست اسالمي سني و پس مانـده  
هاي حزب بعث و مـنـاطـق شـمـالـي           
تاريخا تحت تسلط جريانات قـومـي     
و احزاب ناسـيـونـالـيـسـت کـرد بـوده             
است. در ده سال گذشتـه پـيـکـر ايـن           
جامعه شکافهاي عميـقـي بـرداشـتـه        
است و ترميم و هماهنـگـي آنـهـا در         
يک زندگي مسالمت آميـز اگـر غـيـر         
ممکن نباشد کار بسيار پـيـچـيـده و         
زمان بري است. به همين دلـيـل مـن       
فکر ميکنم روند تجزيه عراق بـه سـه     
کشور شدن در جنوب و مرکز و شمال 
اين کشور عمال سر بـاز کـرده اسـت.        
در اين پـروسـه نـيـروهـاي حـاکـم بـر                 
کردستان عراق هـم دچـار تـغـيـيـر و               
تحول ميشوند و حتي امکان جـنـگ     
و درگير شدنشان يک احتمـال دور از      
انتظار نيست. زيرا بارزاني در نهايت  
در کنار افسران ارتش صدام و جـبـهـه    
عربستان قرار ميگيرد. اما اتحـاديـه    
ميهني هنوز معلوم نيست همچـنـان   
در جبهه جمهوري اسـالمـي خـواهـد         
ماند يا تغـيـيـر جـهـت خـواهـد داد.              
تعيين تکـلـيـف ايـن فـاکـتـور آخـري               

اتحاديه ميهني تغيـيـر سـيـاسـت         که
بدهد، فقط با موضعـگـيـري صـريـح        

 .آمريکا ممکن است
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نکاتي به عنوان نتيجه گيري از تحوالت عراق

  


