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  استقالل کردستان عراق به نفع مردم است

محمد آسنگران 
moasangaran@gmail.com 

 
 

تحوالت اخير در عـراق يـک بـار          
ديگر بـحـث اسـتـقـالل کـردسـتـان را               
برجسته کرده است. هـنـگـامـيـکـه از          
تحوالت عراق حرف ميزنـيـم آشـکـار       
است که ايـن تـحـوالت بـا جـنـگ و               
ويراني و کشتار بـيـرحـمـانـه مـردم و             

زمـان  آوارگي و خانه خـرابـي و... هـم          
و پايان زود فـرجـامـي هـم            شده است

براي اين جنگ در چشم انداز نيسـت.  
نيروهاي دخيل در اين جنگ داخـلـي     
در عراق فرقه هاي مذهبي و عشـيـره   
اي، بازماندگـان حـزب بـعـث عـراق،            
احزاب و جريانات تروريست اسالمـي  
سني و شيعه، دولـتـهـاي مـنـطـقـه و              
متحدين اين دولتها در سطح جهاني، 
همگي به نـوعـي مسـتـقـيـم و غـيـر                 
مستقيم در کشتار مردم نقش داشتـه  
و در عين حال در رقابت با همـديـگـر    

 هستند.  
 

اين سناريوي سياه در عراق يکي 
از پيامـدهـاي سـيـاسـت نـظـم نـويـن                
جهاني است که پرچمدار آن آمـريـکـا        
بعد از دوران جنگ سرد بود. اکـنـون      
عراق عمال به سه بخش تقسـيـم شـده      
است که با حاکماني مذهبي و قومي 
در حال جنگ و رقابت بـا هـمـديـگـر          
هستـنـد. دو بـخـش آن در مـرکـز و                    

جنگ مذهبي شـيـعـه و      جنوب عراق 
سني راه انداخته و با دخالت مستقيم 
و غير مستقيـم جـمـهـوري اسـالمـي           

عربستان و قدرتهاي جهـانـي اوضـاع      
پيچيده تر هم شده است. چنانـچـه در      
بسياري از شـهـرهـاي مـرکـزي عـراق           
امروز مردم زندگيشان با توپ و تانک 
و هواپيما و بمـب و اسـلـحـه و تـرور              
ــه                ــيـ ــلـ ــي عـ ــالمـ ــاي اسـ ــه هـ ــرقـ فـ
همديگرعجين شده و هزاران نـفـر تـا        
کنون زخمي، کشته و يا مفقـود شـده     
اند و آواره گـي ايـن مـردم در ابـعـاد              

 ميليوني است. 
 

بخش سوم (کردستان) در شـمـال     
عـراق اکـنـون آرامـتـر و از امـنـيــت                  
بيشتري برخوردار است. اما از طريق  
يک مـرز بـاريـک در شـرق عـراق بـه                   
حکومت بغداد وصل اسـت. ولـي از          
جنوب و غرب کردستان حـدود هـزار       
کيلومتر مرز مشترک با منطقه تحت 
حاکميت داعش (حکومت اسالمي)  
دارد. سوال اين است کـه ايـن بـخـش          
(کردستان عراق) چه راهـي بـايـد در          

. بايد بـه بـخـشـي از آن            ؟پيش بگيرد
جنگ فرقه اي مذهبي تبـديـل بشـود      

 يا راه ديگري در پيش گيرد؟. 
 

اين سوال از آنجا مطرح ميـشـود   
که حالت فعلي کردسـتـان عـراق يـک         
حــالــت بــيــنــابــيــنــي اســت. زيــرا نــه            
حکومتي مستقـل و نـه بـخـشـي از              
حکومت عراق است. اکنون کردستان  
عــراق عــمــال ارتــبــاط چــنــدانــي بــا            
حکومت بغداد ندارد. خودش هم يـک   
حکومت مستقل نيسـت.  شـکـل و           
شمايل يک حکومت را به خود گرفتـه  
اما قانونا يـک کشـور نـيـسـت. ايـن                
حالت بينابيني نه قابل دوام و نـه بـه       

 نفع مردم است. 
 

در چنين شرايطي اگر کـردسـتـان      
عراق استقالل خودش را اعالم نکـنـد   
ناچار است در کنار حکـومـت بـغـداد       

  تير بيست و هفتمين سالگرد فاجعه بمباران شيميايي سردشت ٧ 

  مردم مريوان و الگوهاي انساني

  

نسان نودينيان 

 ۳۱ (   ۱۹۸۰ سپتامبر    ۲۲ در 
) مردم  دنيا شاهد  ۱۳۵۹ شهريور 

شروع بزرگترين جـنـگ کـالـسـيـک         
ايران و عراق بودند. در ايـن جـنـک         
خانمان برانداز بيش از يک ميليـون  
انسان جان خود را از دست دادنـد.    
ميليونها خـانـواده آواره شـدنـد. و             
صدها هزار نفر زخمي و مجـروح و    
مــعــلــول بــر جــاي گــذاشــت.  در               

بــعــدازظــهــر هــفــتــم تــيــرمــاه ســال        
شهر مرزي سردشت مـورد     ١٣٦٦ 

حمله نيروهـاي بـمـب افـکـن هـاي             
شيميايـي رژيـم بـعـث عـراق قـرار               

بـمـب      ٣ بمب در شهر و      ٤ گرفت.  
ديگر در روستاهـاي اطـراف  ايـن          

آيـد. بـا فـرود آمـدن             شهر فرود مي
تـريـن و        اين بمبها يکي از فـجـيـع       

نگاه هفته: مجموعه اي از رويدادهاي هفته در 
 نسان نودينيان.نسرين رمضانعلي/ شهرهاي کردستان 

 دستگيري و زندان
 

افسانه بايزيدي بار ديگر 
توسط ماموران اطالعات در شهر  

 بوکان بازداشت شد.
پــس از     افســانــه بــايــزيـــدي           

بازگشت به شهر بـوکـان در مـنـزل           
شخصي اش بازداشت و بـه مـکـان      

نامعلومي انتقال يافته و تـاکـنـون        
هيچ اطالعي از سـرنـوشـت وي در        

. در آبان ماه سال  باشد دسترس نمي
گذشته افسـانـه بـايـزدي بـه هـمـراه              
برادرش به اتهام همکاري بـا يـکـي      
از احزاب کرد مـخـالـف جـمـهـوري         

توسط دستگاه اسالمي بازداشت و 

سال زنـدان تـعـلـيـقـي            ٢ قضايي به 
محکوم و برادر ايشان به شش مـاه    
 زندان تعليقي مـحـکـوم گـرديـدنـد.        
افسانـه بـايـزدي چـنـدي قـبـل  در                  

نـور مـراغـه از سـوي            دانشگاه پيام

  ۳ صفحه                    عبدل گلپريان

 ۲ صفحه  

 ۳ صفحه   ۲ صفحه  
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بماند و به بخشي از جنگ فرقه اي/
مذهبي عراق تبديل شود. جنگي که  
پيروزي و شکست هر کدام از طرفيـن  
معنايي بجز ويراني و قتل و کشـتـار     
بيشتر ندارد. نتيجه ايـن جـنـگ کـه            
فرقه هاي سني و شيعـه بـا حـمـايـت          
نيروها و دولتهاي منطقه و جهـان بـه     
جان هم افتـاده انـد فـقـط ويـرانـي و               
کشتار مردم عراق اسـت. در هـر دو          
حالت مردم عراق بازنده ايـن جـنـگ        
ارتجاعي گروها و دولتهاي اسـالمـي   
هستـنـد. بـحـث مـن ايـن اسـت کـه                    
کردستان عراق نبايد به بخشي از اين 
جنگ ارتجاعي تبديل شـود. تـنـهـا          
راهي که مردم کـردسـتـان را از ايـن             
جنگ ارتجاعي مصون کـنـد اعـالم        

 استقالل کردستان عراق است. 
 

در دفاع از استقالل کردستان 
 عراق

 
عالوه بـرمشـکـالت تـاريـخـي و           

وجود مسئله کرد در عراق که هـنـوز     
حل نشده باقي مانده است، سيـاسـت   
مسئوالنه در شرايط کنوني اين است 
که کردستان عـراق بـه مـنـظـور حـل             
مسئله کرد و جلوگيـري از گسـتـرش        
ــه                   ــه اي ب ــرق ــبــي و ف جــنــگ مــذه
کردستـان، خـود را مسـتـقـل اعـالم               
کند. استقالل کـردسـتـان عـراق طـي           
يک رفراندوم آزاد و حتي االمکـان بـا     
نظارت مراجع بين المللي مـيـتـوانـد       
عملي و اجرا بشود. با اين سـيـاسـت       
دو معضل تاريخي و سياسي در ايـن  
مـنــطــقــه (مســئلـه کــرد و دوري از               
جنگ فرقه هاي مذهبـي در عـراق)       
پاسخ ميگيرد. دو معضلـي کـه اگـر         
پاسخ درست به آنها داده نشود مـردم  
کردستان را به بخشي از ايـن جـنـگ        
ارتجاعي تبديل ميکند و کـردسـتـان    
هم با جنگ و خـونـريـزي و کشـتـار              

 بيشتري مواجه ميشود. 
 

اما استقالل کردستـان هـمـيـشـه        

موانع و مخالفيـنـي داشـتـه و دارد.           
 اينجا به اهم آنها ميپردازم. 

 
اولين مانع اسـتـقـالل کـردسـتـان         
عراق هميشـه دولـت مـرکـزي عـراق            
بوده است. امروز دولت مرکزي عراق  
فقط يـک اسـم اسـت. دولـت بـغـداد                  
امروز خودش نه دولـت مـردم عـراق          
بلکه حکـومـت يـک فـرقـه مـذهـبـي               
شيعه در مـقـابـل فـرقـه هـاي ديـگـر               
است. مانع ديگر کشورهاي منـطـقـه     
هستند که سوريه يکي از آنها است و 
اکنون خـودش بـا بـحـران اليـنـحـلـي               
مواجه است و عمال امـکـان و تـوان          

 مانع تراشي ندارد.
 
کشور ترکيه هم بـه عـنـوان يـک          

عضو ناتو مستقيم و غير مسـتـقـيـم     
عالقه خود بـه اسـتـقـالل کـردسـتـان              
عراق را بيان کرده است. در مـنـطـقـه      
ميماند جمهوري اسـالمـي کـه خـود         
بـخــشــي از مشــکــل عــراق اســت و             
هميشه مانع بوده است. با تـوجـه بـه        
موارد فوق چهار کشوري که هميـشـه   

مانع اصلي اين پروژه بوده اند اکـنـون   
ــهــا (جــمــهــوري                فــقــط يــکــي از آن
اسالمي) مثل گذشته ميتواند مانـع   

 تراشي کند. 
 

در شــرايــط امــروزعــراق مــانــع         
کشورهاي قدرت مند جهاني مـانـنـد    
آمريکا و اروپا و روسيه و.... بسـيـار       
کم رنگتر از گـذشـتـه شـده و حـتـي                 
تمايل به استقالل کردستـان عـراق را       
در بيان سياستهايشان ميشـود ديـد.     
اگر تمايل هم نداشته باشند مخالفت 
جدي هم سياستي نيست که تا کنـون  

 بيان کرده اند. 
 

اما حتي اگر فرض کنيم که همـه  
موانع مثل گذشـتـه هـم مـيـتـوانـنـد             
بازدارنده باشند، بـاز هـم ايـن مـردم           
کردستان هستند که بايـد سـرنـوشـت       
جامعه خود را تعيين کـنـنـد. مـردم          
کـردسـتـان حـق دارنـد بـراي مصــون               
ماندن از جنگ فرقه هاي مذهـبـي و     
حل مسئله کرد که بـه يـک مـعـضـل            
سياسي و تاريخي تبديل شـده اسـت       

طي يک رفـرانـدوم آزاد بـه اسـتـقـالل             
کردستان و يا مـانـدن بـا عـراق راي             
بدهند. ما نه تنها در شرايط کنـونـي    
بلکه از دهه نود ميالدي بـه بـعـد تـا         
کنون سياستمان اين بوده است که بـه  
نفع مـردم کـردسـتـان اسـت کـه ايـن                
بخش از عراق به يک کشور مسـتـقـل    

 تبديل بشود. 
 

ــح اســت کــه                  الزم بــه تــوضــي
کمونيستها هميشه مدافع همزيستي 
مردم و مخالف مرزکشـيـهـا بـوده و         
هستند. اما در جايي مثل عراق اوال  
اين همـزيسـتـي بـه دلـيـل رقـابـت و                 
جنگ ناسيوناليستهاي کرد و عـرب      
دچــار مشــکــل شــده و ادامــه ايــن              
ــه                 ــال ب ــم ــاري ع ــب ــي اج ــزيســت ــم ه
تخاصـمـات قـومـي دامـن مـيـزنـد.               
دوما در شرايط کنوني هر بخشي از   
عراق را اگر بتوان از آتش اين جـنـگ   
ارتجاعي مذهبي مصـون داشـت بـه        

 نفع مردم است. 
 
 

*******************
** 

 استقالل کردستان ...

ترين تهاجم شـيـمـيـايـي در         وحشتناک
در ايـن     .جنگ هشت ساله رقم خورد

ها تن از مردم شهر سـردشـت    حمله ده
پير و جوان، زن و کودک بـا گـازهـاي        
کشنده شيميايـي مـورد هـدف قـرار           

نفر جانباختند.  و       ۱۱۰ داده شدند.  
نــام بــيــش از ده هــزار نــفــر در                        

الـمـلـلـي بـه عـنـوان             هاي بين سازمان
مصدوم شيميايي سردشت بـه ثـبـت        
رسيده است. رژيم بعث عراق در ايـن     

ــوع گــاز خــردل،                 حــمــالت از ســه ن
گازهاي اعصاب (تابون، سـاريـن يـا       
سومان) و سيـانـوژن اسـتـفـاده کـرده            

مسببين اصـلـي جـنـگ هشـت           .بود
ساله و بمبارانهاي شيميايي در ايـران  
و عراق دو رژيم فاشـيـسـتـي ايـران و          

 عراق هستند. 
سال از فـاجـعـه    ۲۷ با سپري شدن 

بمباران شيـمـيـايـي شـهـر سـردشـت،             
جمهوري اسالمي در قبال وضـعـيـت      

زنــدگــي بــيــش از ده هــزار مصــدوم            
بمباران شيمـيـايـي سـردشـت بـا بـي              
تفاوتي برخورد کرده. و عـمـال بـراي           
آنها کاري مفيدي انجام نـداده اسـت.      

رحيم واحدي، يکي از قربانيان ايـن  « 
نفر از اعضاي خانـواده   ١١ فاجعه که 

اش را از دست داده، در گفت وگو بـا    
نفـر از     ٨٠٠٠ مهر مي گويد: اکنون  

مــردم ايــن شــهــر مــدعــي جــانــبــاز            
شيميايي هستند، اما در طـول ايـن         

سال گذشته، موفق به احقاق حـق   ٢٧ 
خود از سوي بنـيـاد شـهـيـد و امـور             
ايثارگران نشده اند. کميـسـيـون هـاي       
پـزشــکــي کــه بــراي تــعــيـيــن درصــد           
جانبازي مردم اين شهرستان تشکيل 
مي شود تاکنـون قـابـلـيـت و مـالک             
عمل مناسبي نداشته است، زيـرا بـا     
تشکيل اين کميسيون هـا در عـرض       

مـدعـي      ٤٠٠ سـاعـت، بـيـش از            ٧ 
جانباز شيميايي ويـزيـت مـي شـود،         
اين در حالي است که تشخيص وضع 

جانبازان شيميايـي نـيـازمـنـد زمـان           
مناسبي است.وي تاکيـد مـي کـنـد:         
گاز خردل استـفـاده شـده در فـاجـعـه             
شيميايي سردشت به دليل هـمـراهـي    
با گاز ارسنيک، عوارض متعددي بـه  

سـال     ٥٠ همراه ماندگاري بـيـش از         
دارد و بررسي اين موضوع نيـازمـنـد    

 زمان و وقت زيادي است.
 

بـا تـوجــه بـه مــانـدگـاري بــاالي              
خردل، فرزندان مصدومان شيمـيـايـي    
نيز دچار عوارض اين گاز شده اند که 
نمود بارز اين عوارض را مي توان در 
نازايي زنـان، افـزايـش سـکـتـه هـاي              
قلبي و مغزي مشاهده کـرد و نـمـي          

». توان براحتي از کنار آنهـا گـذشـت     
مـردم مــبــارز و انــقــالبــي ســردشــت           
بمنظور رسيدگي به وضع نـابسـامـان    
مصدومان شيميايي سردشت بـارهـا     

جـمـهـوري    دست به اعتراض زده اند.    
اسالمي بايد زندگي تمام مصدومين 

بمباران شيميايي شـهـر سـردشـت را           
تامـيـن کـنـد. بـرخـورداري از تـمـام                  
امکانات رفاهي و پزشکي با تاميـن  
مالي براي مصـدومـيـن حـق انـکـار             

 ناپذير آنها است. 
 

جنگ هشت ساله ايران و عراق و 
کشتار بيش از يک ميليـون از مـردم       
شهرها در ايـران و عـراق، بـمـبـاران                
شهرها و آوارگي ميليوني، بـمـيـاران      
شيميايي شهرهاي حلبچه و سردشـت  
جنايت عليه بشريت است. مردم  در    
ايران و عراق از آمرين و عاملين ايـن  
جنايتها ابراز انـزجـار و نـفـرت مـي              
کنند. جمهـوري اسـالمـي  مسـبـب             
کشتار ميليوني مردم در ايران است. 
ما مردم شهر سردشت را به حـمـايـت    
ــه               و دفــاع از خــواســتــهــاي عــادالن
مصدومين بمباران شيمـيـايـي شـهـر        

 سردشت دعوت ميکنيم.       
 

 ۱ از صفحه تير... ٧ 
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"خواهران زينب" در دانشـگـاه مـورد          
حرمتي قـرار گـرفـتـه و وي را بـه                 بي

عوامل ضدانقالب" خطاب نـمـودنـد     "
که باعث درگيري لفظي بـا وي شـده         

 بود.
 

چهارم تيرماه سحر سعادتي،  
پور و رضا شريفي بوکاني   حميده کاکه

اي را خطاب به صادق الريجاني   نامه
 .انتشار دادند

  
اين نامه درباره روند محاکـمـه و     
ــراي                  ــالب بـ ــقـ ــاه انـ ــم دادگـ ــکـ حـ
محمدصديق کـبـودونـد، مسـعـود و            
خسرو کُردپور،محمد نظري و عثمـان  

پور، پنج زنداني سيـاسـي و      مصطفي
هاي حکومـت   نگار در زندان  روزنامه

اسالمي ايران است نگارندگان نامـه،  
عالوه بر "ناعادالنه" توصيف نـمـودن     
حکم زندان اين پنج زنداني سـيـاسـي      
خواستار تجـديـدنـظـر در دادرسـي و            

آنـان      .ي اين افراد شدنـد  حکم صادره
همچنين خواستار برگزاري دادگاهـي  
ــراي                ــا حضــور وکــيــل ب ــه ب عــادالن
تجديدنظر نسبت به پـرونـده عـثـمـان          

پـور و مـحـمـد نـظـري دو                  مصطـفـي  
ــدان            ــقــه در زن ــاســاب ــي ب ــدان هــاي    زن

حکومت اسالمي ايران شـدنـد و در         
عـدنـان    .نتيجه از زنـدان آزاد شـونـد           

نـگـار      ترين روزنامـه  پور، قديمي حسن
زنداني ايران در بخشي ديگـر از ايـن       
نـامــه، اقــدام خــودســرانــه نــهــادهــاي        

پـور و       امنيتي در انتقال عدنان حسن
ــمــودن او  از مــرخصــي                مــحــروم ن

 .اعتراض کردند
 

فرشاد حسيني به دليل شليک 
نيروهاي نظامي جان خود را از 

 دست داد.
 

ششم تير: فرشاد حسيني سـاکـن    
شهر پاوه که با خودروي شخـصـي در     
حـال رفـتــن بـه کـرمــانشــاه بــوده در               
محلي به نام "جاده گـراونـد" بـه ظـن             
حمل کـاالي قـاچـاق بـر اثـر شـلـيـک                 
مستقيم نيروهاي نظامي حکـومـتـي    

 جان خود را از دست داده است
 

زنداني سني و  ۴ احتمال اعدام 
تجمع اعتراضي خانواده ها در  

 مقابل درب زندان
 

چهار زنداني سنـي مـحـکـوم بـه          
خـرداد مـاه از          ۲۴ اعدام صبح روز     

بند عمومي زندان رجايي شـهـر کـرج      
به سـلـول هـاي انـفـرادي زنـدان قـزل                  

حصار کرج منتقل شدند. از آنجا کـه   
حکم اعدام آنها تاييد شده و انـتـقـال        
آنها نيز بدون هيچ توضيحي صـورت  
گرفته اسـت، احـتـمـال اجـراي حـکـم              
اعدام اين زندانيان هر لـحـظـه وجـود         

 ۵۰ به دنبال انتقال آنها حـدود       .دارد
نفر از خانواده ها و بستگان اين چهار 

خرداد ماه تا  ۲۴ زنداني از صبح روز 
کنون جلوي درب زندان قزل حصار در 
اعتراض به اين احکام تجمع کـرده و      

 خواستار لغو حکم اعدام هستند. 
 

حامد احمـدي، کـمـال مـواليـي،          
جمشيد دهقاني و جهانگير دهقانـي،  
چهار زنداني سني اهل کردسـتـان در     
ابتدا به اتهام قتل يک روحاني سـنـي     
مذهب حامي دولت دستگيـر شـدنـد      
اما مدتي بعد از ايـن اتـهـام تـبـرئـه             
شدند و به اتهام محاربه و اقدام عليـه  
امنيت مـلـي بـه دلـيـل هـواداري از               

 ۲۸ احزاب مخالف دولت در شـعـبـه      
دادگاه انـقـالب بـه ريـاسـت قـاضـي                
مقيسه به اعدام محکوم شدند.  يـک     
عضو خانواده حامد احمدي، يکي از 
چهار زنداني مـحـکـوم بـه اعـدام بـه             
کمپين بين المـلـلـي حـقـوق بشـر در             
ايران گـفـت جـمـشـيـد و جـهـانـگـيـر                  

 ۲۷ دهقاني دو بـرادر هسـتـنـد کـه                
بـازداشـت شـدنـد،        ۱۳۸۸ خرداد ماه 

تير ماه  ۲۴ کمال مواليي در تاريخي 
همان سال و حـامـد احـمـدي هشـتـم             

ايـن   .بازداشت شد  ۱۳۸۸ مرداد ماه 
عضو خانواده حامد احـمـدي گـفـت:         

شهريور  ۲۶ محمد شيخ االسالم در« 
تـرور شـد در حـالـيـکـه              ۸۸ ماه سال 

نفر در فاصـلـه تـيـر تـا           ۴ همگي اين 
مرداد ماه همان سال دستـگـيـر شـده       
بودند. پس از آنکه رسانه ها در ايـن       
ــد و               زمــيــنــه اطــالع رســانــي کــردن
روشنگري کردند که تاريخ دستگيـري  
ــا تــاريــخ تــرور ايــن روحــانــي                هــا ب
همخواني ندارد، دادگاه آنها را از اين 
اتهام تبرئه کرد اما به اتهام محـاربـه   
و اقدام عليه امنيت مـلـي بـه دلـيـل          
هواداري از احزاب مخالف نظام آنهـا  
را به اعدام محکوم کرد. هـمـچـنـيـن         

نــفــر از زنــدانــيــان ســنــي زنــدان            ۸۰ 
رجايي شـهـر کـرج در اعـتـراض بـه                 

 ۲۶ انتقال اين چهار زنـدانـي از روز           
خرداد ماه دست به اعتصاب غذا زده 
اند. اين زندانيان در بيانيه اي نوشتـه   

دتی اهل يان عق يما زندان « انـــد:     
م يی شهر اعالم می دار يسنت رجا 

ب به اتفاقمان برای يت قر يکه اکثر 
برادرمان که در   ۴ بانی از  يپشت 

اجرای احکام اعدامشان در   آستانه 
زندان قزلحصار کرج بسر می برند و 

ا يهمچن  ب ن اعالم همبستگی 
متحصن آنان اعتصاب ي خانواده ها

غذای خود را از امروز سه شنبه 
اعالم می   ۱۳۹۳/۳/۲۶ مورخ  

م و تا توقف و لغو احکام يدار 
اعتصابمان   اعدامشان همچنان به 

 م داديادامه خواه
 

افزايش اعتياد در منطقه فيض 
اهللا بيگي توسط عوامل مزدور 

 جمهوري اسالمي
 

در منطقه فيض اهللا بيگي دەهـا    
تن از جوانان به سوي مصـرف مـواد       
مخدر سوق داده شده و اعتياد کامل 
 .بــه مــواد مــخــدر صــنــعــتــي دارنــد         

عوامل جمهوري اسالمي با  حمايـت  
وزارت اطالعات اقدام بە پخش مـواد  
مخدر در ميان جوانان ايـن مـنـاطـق       

آنها بە صورت آشکار اقـدام   .کنند مي
کـنـنـنـد.        بە پخش مـواد مـخـدر مـي        
توانند هـر     جوانان با قيمتي اندک مي

 نوع مادە مخدري را پيدا کنند 
 

 خودکشي
پنجم تير:  کامـيـاران. سـيـروس         
کويـک فـرزنـد مـحـمـدامـيـن سـاکـن                 
روستاي "دزون" که متاهل بوده از راه   

ــق  ــا طــنــاب             حــل ــمــودن ب ــز ن دار    آوي
  .خودکشي کرده است

 
ششم تير:  "ريزان" سـاکـن شـهـر            

آويز نـمـودن    ثالث باباجاني از راه حلق
 .دار، خودکشي کرد با طناب

 
مرگ دو کارگر  در شهر  

 سليمانيه کُردستان عراق
 
دو کارگربه نام هادي نقدي تير:  ٤ 

و ميستير يوسفي در نزديکـي يـکـي      
از روستاهاي شهر سليمانيه روستـاي  
"موسک"  بر اثـر واژگـونـي تـراکـتـور             
جـان بـاخـتـنـد.  هـادي نـقـدي اهـل                     
سنندج و ساکن روستاي "بـوئـيـن" از        
توابع شهر بانه بوده که به منظور کار 
و امرار معاش بـه اقـلـيـم کُـردسـتـان            

"مـيـسـتـيـر          .عراق سـفـر کـرده اسـت        
 يوسفي" اهل بوکان. 

 
کشته و زخمي شدن چند  

 کارگر کارخانه آسفالت در سنندج
 
بنا به گزارش رسـيـده روز       تير:  ٢ 

  ۱ از صفحه
  مردم مريوان و الگوهاي انساني

 
 
 
 
 
 
 
 

 عبدل گلپريان            
 

بــارهـــا مـــردم مـــريــوان در            
فعاليـتـهـاي مـخـتـلـف، از جـمـلە                
اعتراض زنان سرخ پوش در دفـاع    
از حــرمــت و کــرامــت انســانــي،            
فعاليتها و تالشهاي بـي وقـفە در         
مهار و خاموش کردن آتش سـوزي  
جنگلها بدون امکانات مـنـاسـب،    
شــکــســتــن تــفــنــگــهــاي شــکــاري       
وسوزاندن قفسهاي پرندگان شکـار  
شدە و اين بار نيز با ابـتـکـارنـهـاد        
"ژيانەوە" ( زيستن )، مردم مريوان 
قليانها را جـمـع کـردە و اقـدام بە               

 .شکستن آنها کردند
اين در حالي است کە بـنـا بـه          

 ٤ اخبار منتشر شده، چندي پيش   
هزار پزشک ، طي نامەاي بە دولت، 
از سونامي سرطان در پي کشيـدن  

در راسـتـاي    قليان خبر دادە بودند. 
ــانـــي، روز              ــان انسـ ــدامـ ايـــن اقـ
پنجشنبه پنجم تيرماه گـروه تـاتـر        
مريوان با نام "گروه اهورا" و تحـت    
عنوان "نقطه آخر" با کارگردانـي و      
ــا              ــز زادســر ب ــدگــي عــزي ــويســن ن
موضوع مبارزه با مواد مـخـدر و     

در اطـالع رســانــي در مــورد آن،            
دامــنــه کــوهــي در نــزديــکــي                 
"سوالوا" ( سروآباد ) اين تـاتـر را       
به نمايش گذاشت و شـمـار زيـادي      
از شــهــرونــدان مــريــوانــي ضــمــن         
کوهپيمايي به تـمـاشـاي نـمـايـش           
تــئــاتــر پــرداخــتــنــد. غــروب روز           
چهارشنبە نـيـز تـعـدادي از مـردم              
مريوان با ابتکار جوانان ورزشکـار  
و در اعـتـراض بە رشـد و ازديـاد               
مواد مخدر در کردستان و مبارزە 

 .با آن دست بە راهپيمايي زدند
ــرخــي از              مــردم مــريــوان و ب
شهرهاي ديگر بارهـا در راسـتـاي        
اين جنس از فعـالـيـتـهـاي پـرشـور          
انساني گام برداشـتـه انـد. چـنـدي           
پيش مردم شهر ايالم و شهر بوکان 
نيز اقدام به جمع آوري زباله ها در   
اطراف رودخانه هاي اين دو شـهـر     

 کردند. 
 

جمهوري اسالمي سالـهـاسـت    
که دارد، جامعه، زندگي و محيط 
زيست را به لجـن مـي کشـد امـا           
مردم شريـف و انسـان دوسـت در            
شهرهاي مختلف در مقابل نـابـود   
کردن زندگي و محـيـط زيسـت از        
سوي حکومت اسالمي، به ميدان 
آمده و نشان مـي دهـنـد کـه ايـن              
رژيــم بــانــي و مســبــب آلــودگــي            
محيط زيسـت، رواج و گسـتـرش          
اعـتـيـاد و بسـيـاري از مصـائـب                
مـوجــود در جــامــعــه اســت. ايــن            
اقدامات و تالشهاي مردم گـويـاي   
اين پيام است کـه رژيـم اسـالمـي           
هيـچـگـاه صـالحـيـت اداره امـور              
زندگي مردم را نداشته است و بايد 

 کنار برود.
 

حکومت اعتياد را گسـتـرش       
ميدهد مردم آنرا منع مي کـنـنـد.    
حکومت جان و هستي آدميزاد را   
مي گيرد مردم زندگي و حيات را   
زنده نـگـه مـي دارنـد. جـمـهـوري               
اسالمي ماهيتا وظيفه اش نـابـود   
ــردن اســت، امــا مــردم آزاده،               ک
شريف و انسان دوست با خالقـيـت   
و ابتـکـارات خـود در مـقـابـل آن               
ايستادگي مي کـنـنـد. اقـدامـات           
ــي از              ــاي ــگــوه ــوان ال ــري مــردم م
چگونگي احساس مسئـولـيـت در      
مقابل زندگي شهروندان اسـت. بـا      
به زير کشيدن حکومـت اسـالمـي      
توسط انقالب مردم، مي تـوان بـا     
همين الگو هـا جـامـعـه اي آزاد،           

 برابر و انساني را بنا نهاد.

 

  

 ۴ صفحه                
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چــهـار نــفــر از         ٣١/٣/٩٣ شـنــبــه    
ــت             ــالـ ــفـ ــه آسـ ــانـ ــارخـ ــران کـ ــارگـ کـ

ســنــنــدج) واقــع در          ١٦٣ (تــعــاونــي 
بيست کيلومتري جاده ي سننـدج بـه     
کرمانشاه در حين کار بر اثر خـالص    
شدن يک دستگاه لودر و بـرخـورد بـا        

بـر اثـر ايـن           .آنان دچار حادثه شـدنـد  
سانحه يکي ازکارگـران بـه نـام فـواد           
چاردولي به زيـر چـرخ لـودر رفـتـه و              
متاسفـانـه در دم جـان بـاخـت. سـه                  
کارگر ديگر به نامهـاي فـواد زنـدي،        
منصور يوسفي و آرش عباسي دراثر 
شدت جراحات به بيمارستان منتـقـل   

الزم بـه ذکـر اسـت کـه فـواد                شدند. 
ساله، مـتـاهـل و داري          ٣٠ چاردولي 

کميتـه هـمـاهـنـگـي          .يک فرزند است
براي کمـک بـه ايـجـاد تشـکـل هـاي                
کارگـري ضـمـن عـرض تسـلـيـت بـه                 
خانـواده و دوسـتـان فـواد چـاردولـي               
وقوع چنين حوادثي درمحـيـط هـاي      
ــت                    ــاي ــدم رع ــي از ع ــاش ــار را ن ک
استانداردهاي ايمني در محيط هـاي  
کار توسط کارفرمـايـان مـي دانـد و           
خواهان رعايت استانداردهاي ايمنـي  
جهت پيشگيـري از چـنـيـن حـوادث            

کميته هماهنـگـي    .ناگواري مي داند
براي کمـک بـه ايـجـاد تشـکـل هـاي                

 کارگري
  

تن از کارگران "سد  ٣٠٠ 
قوچم" از توابع شهر دهگالن مدت 

ماه است که دستمزد و عيدي  ٥ 
 .دريافت نکرده اند

 
دســتــمــزد کــارکــران  در حــالــي           
پرداخت نشـده اسـت کـه در هـمـيـن               
مدت شرکت آرسا که اداره سد قـوچـم   
را عــهــده دار اســت دو عــدد بــيــل               

مـيـلـيـون        ١٥٠ مکانيکي به مبـلـغ     
 تومان خريداري کرده است. ل

 
ايـن   ازم به ذکر است که کـارگـران  

سد مدتي قبل دست به اعتصاب زده 
بودند که در پي آن از طرف استـانـدار   
و بخشدار به آنان قول داده شد حقـوق  
و مطالبـات مـعـوقـه پـرداخـت مـي              
گردد اما تاکـنـون در ايـن خصـوص           
هيچ اقدامي صورت نگـرفـتـه اسـت.       
کـــارگـــران هشـــدار داده انـــد اگـــر              
حقـوقشـان پـرداخـت نشـود مـجـددا              

  .دست به اعتصاب خواهند زد
 

 
حمله نيروهاي امنيتي به منزل 
بهنام ابراهيم زاده و ضرب و شتم 

 .خانواده بهنام
کــارگــران  مــردم آزاده: بــهــنــام             
ابراهيم زاده کارگر زنـدانـي کـه چـنـد          
ســال از حــبــس خــود را پشــت ســر               

 ۳۵۰ گذاشته است درحملـه بـه بـنـد           
زنــدان اويــن مــورد ضــرب و شــتــم              
ماموران امنيتي قرار گرفت و بعد از 

جــهــت    ۲۰۹ آن ايشــان را بــه بــنــد            
بازجويي انتقال دادند, در اين رابـطـه      
يک پرونده براي بهنام تشکيل دادند و 
از آن روز مــمـنــوع الـمــالقـات مــي              

از  ۱۳۹۳ ديروز هفتم تير ماه   .باشد
سـوي مسـئــوالن زنـدان بــا خـانــواده             
بهنام تماس مي گيرند و از خـانـواده     
بهنام مي خواهند تا جهت مـالقـات     

   .بهنام به زندان مراجعه کنند
 

صـبـح      ۹ خانواده بهنام سـاعـت       
امروز يکشنبه هشتم تير ماه جـهـت     
مالقات با بهنام بـه زنـدان مـراجـعـه          
مي کنند و بعد از ايـنـکـه مـالقـات          

نـفـر از مـامـوران            ۶ تمام مي شـود      
لباس شخصي همسر و فرزند بـهـنـام      
ابراهيم زاده را به گروگان مي گـيـرنـد    
و همراه چند ماشين به خـانـه بـهـنـام        
ابراهيم زاده حمله مي کنند و کـلـيـه        
وسايل منزل اين کارگر زنداني را بـا      
خــود حــمــل و آن را مصــادره مــي               

ماموران امنيتي نيما ابراهيم   .کنند
سـال سـن        ۱۵ زاده پسر بهنام را کـه      

دارد و تمام جهان از مريضـي ايشـان     
اطالع دارند، تحت فشـار قـرار مـي          
دهـنـد کـه مـدارک پــدرش از جـملــه                
 .فالش هايش را تحويـل آنـان دهـنـد        

قابل ذکر است کـه هـمـراه مـامـوران          
فيلم بـردار هـم حضـور داشـت و از                 
منزل بهنام فيلم برداري مي کردند تا 
در مـيـان مـردم مـحلـه آنـان را بـي                  

ماموران بعد از اينـکـه    .حرمت کنند
چند ساعت منزل بهنام را تفتـيـش و     

مـنـزل او را          ۴ تخريب کردند ساعت 
ترک کردند. در اين بازرسي همـسـر و      
فرزند بهنام را تهديد کردند و آنـان را    
تحت فشار قرار دادند که" هـر کـاري        

ماموران  ."کردند به آن اعتراف کنند
مـنـزل آن         بعد از بازرسي کليه لوازم

کارگر زندانـي کـامـپـيـوتـرو وسـايـل             
جانبي آن و ماهواره آن خانواده را بـا    

خود برند. همـچـنـيـن کـلـيـه مـدارک              
هـويـتـي        شناسايي از جملـه مـدارک    

خانواده و کارت هاي بانکي و شمـاره  
  .حساب را ثبت و با خـود بـرده انـد         

کميته دفاع از بـهـنـام ابـراهـيـم زاده             
ضمن محکوم کردن اين حرکت غـيـر     

ماموران امنيتي بـه خـانـواده       انساني
بهنام ابراهيم زاده از جـملـه بـرخـورد         
غير انساني با نيما ابـراهـيـم زاده را          
محکوم و عـلـيـه کسـانـيـکـه حـکـم                  
بازرسي منزل بهنام ابـراهـيـم زاده را        
صادر کرده اند، شـاکـي و هـر گـونـه            
عواقب بعدي براي نيما اتفاق بيـفـتـد    
به عهده ماموران تفتـيـش کـنـنـده و          
مسئول صادر کننده حکم بازرسي به 

ما  .منزل بهنام ابراهيم زاده مي داند
اعضاي کميته دفاع از بهنام ابراهيـم  
زاده از تمام تشکل هـاي کـارگـري و          
کارگران مي خواهيم کـه در مـقـابـل         
اين يورش سکوت نـکـنـنـد و از هـر            
طريقـي کـه بـرايشـان مـيـسـر اسـت                  

 .اعتراض خود را طرح کنند
 ۱۳۹۳ هشتم تير ماه 

 
افشين نديمي راهي زندان 

 !شد
 

به گزارش رسـيـده امـروز چـهـار            
افشين نديمي فعال  ٤/٤/٩٣ شنبه 

کارگري و عضو کميتـه هـمـاهـنـگـي         
بــراي کــمــک بــه ايــجــاد تشــکــلــهــاي          
کارگري براي گذراندن يک سال حـکـم     
تعزيري خود به زندان مرکزي سننـدج  
منتقل گرديد. اين فعال کارگري پـس   
از اعالم اجراي احکام دادگاه انقـالب  
شهر کامياران، صبح چهارشنبه خود 
رابه دادگاه معرفي و سپس از طـرف      

و     دادگاه تحويل کالنتري محل شـد   
از آنجـا بـه زنـدان مـرکـزي سـنـنـدج                 
انتقال يافت. الزم به ذکر است افشين 
نديمي بـه هـمـراه مـهـرداد صـبـوري              
مدتي در سليمانيه عراق مشغـول بـه     
کــارگــري بــودنــد کــه در تــاريــخ                   

هنگام بازگشت توسـط   ١٧/٨/٩٢ 
نيروهاي اداره اطالعـات شـهـر بـانـه          
بازداشت و به اداره اطـالعـات شـهـر         
کامياران منتقل گـرديـده و بـعـد از             
نزديک به دومـاه بـازجـويـي در اداره             
اطالعات شهر سنندج، سرانـجـام بـه      
زندان مرکزي شهر سنـنـدج مـنـتـقـل         
گرديدند. اين دو فعال کارگري پس از  
مدتي بدون حضور وکيـل مـدافـع در        
شعبه يـک دادگـاه انـقـالب سـنـنـدج                

شدنـد    توسط قاضي بابايي محاکمه

افشين نديمي به اتهام عضـويـت       که
سال حـبـس     ٥ در کميته هماهنگي به 

تعزيري وبه اتهام تبليغ عليه نظام بـه    
 ٦ يک سال حبس تعزيري (جـمـعـاً        ١ 

مـاه     ٨ سال) و مهرداد صـبـوري بـه         
حبس تعزيري محکوم گرديدند. آنـان   
در دادگــاه تــجــديــد نــظــر از حــيــث             
عضويت در کميته هماهنگي تبرئـه،  
و احکام آنان تنها با تبليغ عليه نظام 
براي افشين نديمي به يکسال، و براي 
مهرداد صبوري به چهار ماه تـقـلـيـل     
يافت. که افشين نديـمـي مـوقـتـاً در           

با توديـع وثـيـقـه        ٤/١٢/٩٢ تاريخ 

يکصد و سي ميليون تومانـي، آنـهـم      
تا ابالغ حـکـم قـطـعـي آزاد گـرديـد.              
مهرداد صبوري نـيـز پـس از اتـمـام              
ــود در                     ــس خـ ــبـ ــاه حـ ــار مـ ــهـ چـ

کميتـه   .آزاد شد ٢١/١٢/٩٢ تاريخ
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   
تشکل هاي کارگري ضمن مـحـکـوم      
کــردن اجــراي حــکــم زنــدان افشــيــن           
نديمي، خواهـان آزادي فـوري و بـي            
قيد و شـرط ايـن فـعـال کـارگـري و                   
همـچـنـيـن آزادي سـايـر کـارگـران و                 
فعالين کارگري و زندانيـان سـيـاسـي       

 .مي باشد
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ۳ از صفحه


