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 جنبش تعرضي عليه سلفي ها 
 در شهرهاي کردستان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بــا حــمــالت وحشــيــانــه "دولــت           
ــالمـــي"    بـــه مـــردم      »  داعـــش« اسـ

شهـرهـاي عـراق و کـردسـتـان عـراق                
تحرک  سلفي هاي جريانات وابسته به 
اين جنايتکاران اسالمي در شهرهـاي  

سنندج، بانه، سقـز و جـوانـرود ديـده           
شده است. سلفي ها با نمايـش پـرچـم       

» داعـش « نمادين"دولـت اسـالمـي"         
مکانهايي ظـاهـر شـده و بـه ايـن                در

وسيله و به قصد ايجاد ترس افـتـابـي      
شده اند. نبايد بگذاريم اين دارودستـه  
ارتجاعي و قرون وسطايي براي مـردم  

 .و کل جامعه مزاحمت ايجاد کـنـنـد     
همچنانکه در بيش از سه دهـه اسـت     
مردم در شهرها با وجود ميليـتـاريـزه    
کردن شهـرهـاي کـردسـتـان در ايـران             
توسط فاشيسم اسالمـي (جـمـهـوري        
اسالمي) با اين نظام کثيف اسالمـي  
مبارزه کـرده انـد. از حـق کـارگـران،               

 

 ۲ صفحه  

 نسان نودينيان

نگاه هفته: مجموعه اي از رويدادهاي 
 هفته در شهرهاي کردستان 

 نسرين رمضانعلي-نسان نودينيان  

 

 تيراندازي و قتل
 

نيروهاي رژيم يک مرد مرداد:  ٢٠ 
ــه اســم"اســعــدحــاجــي            ٤٠  ــه راب ســال

حسيني"ساکـن" خـيـابـان کـمـربـنـدي               
کهنه خانه " ازمناطق فقيرنشين شهر 
{دريکي ازکوهسـتـانـهـاي اطـراف}         
ازفاصله نزديک مورداصابـت گـلـوـلـه        

 قراردادندکه متاسفانه جان سپرد .
عزيز اسماعيلي ساکن مرداد:  ١٩ 

گرم" از توابـع سـردشـت         روستاي "دوله 
هنگام بازگشت به روستا با خـودروي  
شخـصـي بـه هـمـراه دخـتـرش مـژده                 
اسماعيلي مورد تيراندازي نـيـروهـاي    
ــت               ــرفــ ــرار گــ ــي قــ ــامــ ــظــ ــتــ  .انــ

 
 آتش سوزي

  بخشي از بـاغ مـيـوه       :  مرداد٢٠ 
جنب اداره برق شهرستان صـحـنـه در      

اين  .استان کرمانشاه در آتش سوخت
هـاي     سوزي يـک سـاعـتـه زمـيـن           آتش

ــز                ــاغ را نـــيـ کشـــاورزي اطـــراف بـ
 دربرگرفت.

هـکـتـار از         ٥ بيش از مرداد:  ١٩ 
هاي طبيعي اطراف بانه طعمه  جنگل

اين آتش سوزي که  .حريق گشته است
در مراتع و جنگل هاي شهرستان بانه 

رخ داده بـود پـس        در منطقه "دوزين"  
ساعت از سوي عـالقـمـنـدان بـه         ٧ از 

زيست به ويژه انجمن پاژين و    محيط 
  .نشاني خاموش شد مأموران آتش

 
شود، "برافروختـن آتـش       گفته مي

تـوسـط رهـگــذران" در دامـنــه کــوه،              
سوزي در اطراف شهر بانه  عامل آتش

 .بوده است
 

گراميداشت ياد قربانيان  
 شيميايي سردشت

ورزشکاران شـهـرهـاي    مرداد:  ١٨ 
سردشت، ربط، ميرآباد، پـيـرانشـهـر،     

 سلفيها همان داعشها هستند و بايد مورد تعرض قرار بگيرند
 متن پياده شده گفتگوي محمد نعمتي با محمد آسنگران

  فاجعه شنگال سندي براي استقالل کردستان عراق
 ۴ صفحه  

 ۶ صفحه  

 ۷ صفحه  

 

 عبدل گلپريان

 کارگران فوالد زاگرس 
 در محل وزارت کار و مجلس تجمع نمودند

 ۶ صفحه                   

 ۸ صفحه                     پيام تسليت بمناسبت درگذشت عبه بابان 

 ۵ صفحه                    عبدل گلپريانگزارشي مستند از وضعيت هزاران نفر در ارتفاعات شنگال/
 ۵ صفحه                    عبدل گلپريانبرده فروشان نظم خونين جهاني/

 

 ۲ صفحه                   
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کودکـان و زنـان در مـقـابـل هـجـوم                  
نهادهاي سرکوبگر دفاع و مـقـاومـت    
کرده اند و سدهاي محکم انسـانـي و     
مبارزاتي را ايجاد کرده و همه ما از   
کــرامــت و حــرمــت انســانــي مــان              
حفاظت کرده ايم. مـردم در شـهـرهـا          
تجـارب بسـيـار بـااليـي از جـنـبـش                 
اعــتــراضــي و تــعــرضــي دارنــد. بــه             
منظور ايجاد و سازماندهي جنبشي 
تعرضي عليه سلفي ها اتکا به مـردم  
و محالت و گـردهـمـايـي و پـوشـش             

 خبري بسيار مهم هستند. 
ــ زنده کردن ديدار و گردهمايي و   
ايجاد پاتوق در محالت شهـرهـا. در      

بطن روابـط طـبـيـعـي و خـانـوادگـي               
برگزاري اين ديدارها و گردهمايي هـا  
عملي است. محالت در ايـن رابـطـه         
ميتوانند سنگر محکمي در مـقـابلـه    

 با تحرک سلفي ها باشند.
ــ سازماندهي شبکه هـاي خـبـر        
رساني. اخبار تحرک "سلفي ها" را از    
کانال شـبـکـه مـحـالت و مـيـديـاي                 
اجتماعي(فيس بوک و تويتر و.....)        
را بايد در کوتاهترين زمـان مـمـکـن       
در سطح شهرهـا بـه اطـالع مـردم و             
افکار عمومي رساند. شـبـکـه خـبـر           
رساني و پـوشـش خـبـري اقـدامـات               
مردم خود عامل مهمي اسـت بـراي       

ايجاد شـبـکـه هـاي سـازمـانـيـافـتـه                 
 محالت.

ــ فرا خوان ما به مـردم در شـهـر        
اين است که عـکـس و مشـخـصـات          
"سلفي ها" را بعـنـوان تـروريسـتـهـاي          
جنايتکار در معابر عـمـومـي بـزرگ       
کرده و آنها را بـر در و ديـوار نصـب            
کنند. فضاي اجتـمـاعـي شـهـرهـا را            
عليه آنها بايد بسيج کرد و با تعـرض  
توده اي در مقابل تحرک اين باندهاي 

 ارتجاع قرون وسطايي ايستاد.
ـ جمع آوري طومـار و امضـا در         
محالت و در سطح کنـکـرت تـوسـط       
شخصيت هاي شناخته شده در ميـان  
مردم، کارگران، دانشـجـويـان، زنـان،       
معلمين، نـويسـنـده هـا و شـاعـران،             

اسـتــادان دانشــگـاه هـا بـه مـنــظــور              
هماهنگي و تعرض توده اي. در شهر  
مريوان تاتر خياباني محبوبيت ويـژه    
اي دارد، برقرار کردن تاتر خياباني و   
تشويق مردم به ايجاد سدهاي تعرض 
توده اي نيز از زمينه اجتماعي فـابـل   

 توجهي برخوردار است.  
همزمان بـا اوجـگـيـري جـنـايـت            

ــي"        ــالمـ ــت اسـ ــش« "دولـ در »  داعـ
شنگال و کوباني و تعدادي از شهرها 
در کــردســتــان عـراق، در شــهــرهــاي          

کـمــپــيــن بــرگــزاري    کـردســتــان ايــران      
گردهمايي و تـجـمـعـات اعـتـراضـي            
علـيـه اقـدامـات دولـت اسـالمـي و                
حمايت از مردم مدني در دست اقدام 
است.  کمپين شامل اجراي کنـسـرت   

شعر نيز هست کـه      موسيقي و دکلمه
هـاي     عوايد برگزاري چنين فـعـالـيـت      

هنري به آورگان شـنـگـال و کـوبـانـي           
بـرگـزاري    .اختصاص داده شـده اسـت    

شب شعري از سوي شـاعـران نـظـيـر،        
جالل ملکشاه، علي الفتي، ابـراهـيـم      

رضــا قــاســمــي،      نــيــا، عــلــي     احــمــدي
محمود محمودي و صـالـح سـوزنـي         
بخش ديگري از فـعـالـيـت کـمـپـيـن               

وجود اين کمپين و گردهمـايـي    .است
و شرکت مردم اولين عرصه از ايجـاد  
جبهه اي وسيع توده اي عليه "سـلـفـي    
ها" در شهرهاي سنندج، سقز، بانه و    

 جوانرود است.* 
 

 ۱ از صفحه جنبش تعرضي عليه سلفي ها...  

     :  يگـفـتـگـوي    محمد نعمتي
داريــم بــا مــحــمــد آســنــگــرن دربــاره          
وضعيت و شرايط به وجـود آمـده در       
عراق و پيدايش داعـش در عـراق و           

هـاي     سر برآوردن سـلـفـيـهـا در شـهـر           
 .مختلف کردستان ايران

 
با سـالم خـدمـت شـمـا مـحـمـد               
آسنگرن همانطور که مطلع هسـتـيـد      

هـاي     از آن است که گـروه   اخبار حاکي
سلفي در شهرهاي مخـتـلـف مـانـنـد         
ســـنـــنـــدج، ســـقـــز و  بـــانـــه و...                   

هايي را انجام داده اند، از آن      فعاليت
ها آمـده و بـا          ها به خيابان جمله شب

هاي اهللا  و اکبر و مانـور قصـد      فرياد
ايجاد رعب و وحشت در بـيـن مـردم        
دارند، به نظر شما اين تحرکات تا چه 

و مهم است و بـه طـور         واقعي اندازه 
 .است  شرايط به چه صورتي  کلي

 
تا آنـجـا کـه        محمد آسنگران :  

به واقعيت اين مساله برميگردد ايـن  
کـه در        اتفاق افتاده است، به صورتي

هايي از شـهـر سـنـنـدج، ايـن                محله 
انـد،     گروها اقـدامـاتـي صـورت داده          

البته در چند شهر ديگر مانند سقز و 
بانه هم اقـدامـاتـي داشـتـه انـد و آن               
چيزي که مشخص است اين است کـه  
نيروي انتـظـامـي هـم هـيـچ عـکـس               

هـا نـداشـتـه        برابر اين گروه در  العملي
هـا     است و حتي در مقابل ايـن گـروه      

نــرمــش نشــان داده. الــبــتــه ظــهــور             
هاي سلفي امر جديدي نـيـسـت،       گروه

ها باقيمانده گروه مفتي زاده  بلکه اين
 ۵۷ هستند، کـه در دوران انـقـالب              

،هدف ديـگـري داشـتـنـد امـا مـردم              
و بـه طـور             کردستان بـه طـور کـلـي        

مشخص نيروهاي چپ و آزادي خـواه    
فرصت را از آنها گرفتـنـد و آنـهـا را           

هـا و     منزوي کردند. در واقع اين گروه 
به طور مشخص مفتي زاده بـخـشـي      
از جـمـهـوري اسـالمـي بـودنـد، امـا               

هــا دچــار اخــتــالف شــدنــد و                بــعــد
طور که بايد ايـن   جمهوري اسالمي آن

ها را وارد قدرت نکرد و بـه ايـن        گروه
صورت از جمهوري اسالمي فـاصـلـه    
گرفتند. امـا بـعـدا از ايـن فـاصـلـه                    

هـاي     ها جـذب گـروه     گرفتن، اين گروه
هـاي ديـگـر         مشابـه خـود در کشـور         

مـانـنــد، عـربســتـان، افـغـانســتـان و              
از   پاکستان شدند در حدي که کساني

هـا     آمدند و ايـن  اين کشورها به ايران 
هم به اين کشورها سفر مـيـکـنـنـد و        

هـايـي هـم ديـده و بـه                 حتي آمـوزش 
هـايـي کـه در مسـاجـد               نوعي آخوند

ها فعاليت دارنـد از       مربوط به سلفي
کشورهاي مانند قطـر، عـربسـتـان و         
امــروز داعــش در عــراق حــمــايــت             

هـا تـا بـه حـال              ميشونـد. ايـن گـروه        
انـجـام         نتوانسته اند اقدامات مهمي

بدهند و اگرما به تاريخ برگرديـم ايـن     
ها در کردستان هميشه حـاشـيـه       گروه

اي بـوده انـد. زيـرا کـردسـتـان ايـران                 
هاي بارزي حتي با کـردسـتـان       تفاوت

عراق دارد چه برسـد بـه پـاکسـتـان و            
ها فـقـط مـيـتـوانـنـد             افغانستان. اين 

نيروهاي مزاحم باشند. همانطور کـه     
بودند که مفـتـي زاده بـا         ۵۷ در سال 

جمهوري اسالمي بر عـلـيـه مـردم و           
جريانات سياسي آن دوره هـم پـيـمـان       

 شد. اما نهايتا شکست خوردند.
هــا در      بــه نــظــر مــن ايــن گــروه          

کردستان جريانات عقب مانده، فرقـه  
گرا و بدون ريشـه اي هسـتـنـد، امـا              
همين جريانات بدون ريشه با پول اين 
ــوانــنــد                   کشــور و آن کشــور مــيــت

هايي را بـراي مـردم ايـجـاد          مزاحمت
ــه هــمــيــن خــاطــر مــن                  کــنــنــد و ب
فکرميکنم که بايد مسـالـه را جـدي        

 کنيم.  بررسي
داعش در عـراق و سـوريـه هـم              

نداشت امـا    پايگاه و جايگاه آنچناني
مي بينيم که آن بال را بـر سـر مـردم          
آورد است. اگر مردم هشـيـار و آگـاه         

ها در کردستان ايران  نباشند اين گروه
هم ميتوانند فضاي رعب و وحشـت      
را ايجاد کنـنـد. شـعـار اهللا و اکـبـر                
شــعــاري اســت کــه هــم جــمــهــوري              
اسالمي بکار ميبرد، هـم داعـش و         

هـا     ها، تا امـروز مـيـلـيـون          هم سلفي
انسان در زير بيرق شعار اهللا و اکـبـر       
  کشته شـده انـد، ايـن اصـل مـاجـرا                

ها مـيـدان    است، که نبايد به اين گروه
 .داد

 
  : هـمـانـطـور کـه        محمد نعمتي 

هـا     خود شما هم ميدانيد، ايـن گـروه      
هـا     بيشتر در مناطق فقير نشين شهر

  و مناطقي که مردم از سـواد کـافـي         
هـاي        برخوردار نـيـسـتـنـد و آگـاهـي             

اجتماعي کمتري برخوردارند فعاليت 
ميکنند، به نظر شما ايـنـهـا تـا چـه            
اندازه در ميان مردم پايگـاه دارنـد و       

هـا     آيا افقـي را در آيـنـده ايـن گـروه               
بـه     ۵۸ توان ديد يا مـانـنـد سـال          مي

کناري رانده ميـشـونـد و يـا تـوسـط             
 مردم کردستان حاشيه اي ميشوند؟.

 
بـبـيـنـيـد تـا         محمد آسنگران :  

هـا     جايي کـه بـه اعـتـبـار ايـن گـروه                 
  برميگردد، مطمئنأ بي اعتـبـار، بـي     
ريشــه و بــدون پــايــگــاه اجــتــمــاعــي           
هستند، همانطور که خـودتـان اشـاره      

مـيـکـنـنـد در              ها سـعـي     کرديد، اين
مناطق فقير نشين نفوذ پيدا کـنـنـد.    
دليلش هـم بسـيـار سـاده اسـت هـر                 
جــايــي کــه فــقــر زيــاد بــاشــد، فــقــر              

و سياسي هـم بـه دنـبـالـش            فرهنگي
آيـد و جـريـانـات عـقـب مـانـده                       مي

اسالمي هم ميتوانند با پولي کـه از      
دولتهاي منـطـقـه مـيـگـيـرنـد از راه               
صدقه بـه ايـن و آن در ايـن چـنـيـن                     

خواهم بـه   بستري رشد پيدا کنند. مي 
اين مطلب اشاره کنـم کـه جـمـهـوري          
اسالمي هم بـا ايـجـاد شـرايـط فـقـر              
مادي و به دنبالش فقر فرهـنـگـي در      

هـا کـمـک         به رشد ايـن گـروه        جامعه،
کند. اما همين بخش مردم فقـيـر     مي

و متوهم اگر ببـيـنـنـد کـه نـيـروهـاي             
انقالبي حضور دارنـد و مـيـتـوانـنـد             
جايگزين جمهوري اسالمي بشونـد و    

هـا را از ايـن فـقـر و                ميتوانند که آن
فالکت تحميل شده نـجـات دهـنـد و         

را پـيـش پـاي آنـهـا                  راهکار انساني
گذارند، قطعـا از ايـن جـريـانـات             مي

عـقــب مــانــده فــاصـلــه مــيــگــيــرنــد.          
به هميـن   ۱۳۵۸ همانطور که در سال 

صورت بـود. در آن دوران در شـهـر               
سنندج دو جبهه به وجود آمد کـه بـه       

هــا و جــبــهــه          جــبــهــه کــمــونــيــســت     
ها مشهـور شـده بـود. و بـه               اسالمي

گــفــتــنــد    طــور مشــخــص مــردم مــي      
طرفداران صديق کمانگر و طـرفـداران   

مفتي زاده و در آن زمـان طـرفـداران          
ــه                    ــه ــب ــا ج ــگــر و ي ــان ــم ــق ک صــدي

ها را به حاشـيـه    کمونيستها، اسالمي
راندند. اگر اکنون تحت عنوان سلفـي   
خود را مخالف جـمـهـوري اسـالمـي          
نشان ميدهند، نه از زاويـه مـنـفـعـت        
مردم بلکه از زاويـه شـيـعـه گـري و                
سني گري است و هـمـيـن مـيـتـوانـد            
جنگ فرقه اي را در ميان گـروهـهـاي    

 از جامعه تقويت کند.
 

مسـالــه ايــن اســت کــه آيــا ايــن            
جريانات ميتواننـد مـردم را از ايـن            
  وضعيت بد اقتصادي و فقر فرهنگـي 

ها مشکل ديگر نجات دهـنـد و        و ده
کـه بـراي           يک نمونه روشن از زندگـي 

مردم در نظر دارند ارائه دهند؟ پاسخ 
ــهــا                   ــه آن ــمــون مــن ايــن اســت کــه ن
افغانستان، سوريـه و هـمـيـن امـروز            
بخشهايي از عـراق اسـت کـه تـحـت            
تسلط داعش و همجنسهـاي داعـش     
قرار دارند. در واقع هر جايي که ايـن     

ها و جريانات اسالمي تـوانسـتـه     گروه
اند با توصـل بـه زور و وحشـيـگـري              
قدرت را به دست بگيرند، به غـيـر از     
سر بريدن و توحش کار ديگري انجـام  
ندادند. هـمـيـن امـروز در مـنـطـقـه                   
شنگال که مورد هجوم داعـش قـرار       
گرفته است را نگـاه کـنـيـد، بـه جـرم             
اينکه ايـن مـردم از مـذهـب اسـالم                

 ۵۰۰ پيروي نميکنند جدا از ايـنـکـه      
مرد اين شهر را کشته اند، نزديک بـه    

نفر را  ۱۷ زن را اسير گرفته اند  ۵۰۰ 
که دانشجو بودند، اعدام کرده انـد و      
بقيه زنان را به بازار برده که بفروشند. 

از صـدر     بـوده کـه             چون اين سنـتـي  
اســالم فــروخــتــن زن اســيــر مــانــنــد            

 سلفيها همان داعشها هستند و بايد مورد تعرض قرار بگيرند

 ۳ صفحه 
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 ۲ از صفحه

هـا را       غنيمت بوده و حـق فـروش آن        
اسالمي دانسته اند. جداي از ايـنـکـه     

هـزار نـفـر از مـردم              صـد نزديـک بـه       
شنگال را آواره کوههاي آنجا کـرده و    

آبـي و          بسياري از اين مـردم از بـي        
نبود غذا جان باخته اند. در مـنـاطـق     
ديگري که در دسـت داعـش هسـت            
توحشـي را رواج مـيـدهـنـد از نـوع                 
طالبان و القاعده و حتـي وحشـي تـر        

 عمل ميکنند.  
 

به همين خاطر نبايد گذشـت کـه     
هـا در مـنـاطـقـي مـانـنـد                  اين گـروه   

کردستان ايـران مـيـدان عـمـل پـيـدا                
کنند. عکس العمل مردم سنندج کـه   

ها را تحقير کـردنـد،      با هوو کردن اين
نيست. با   است اما کافي  اقدام خوبي

   اينها بايد به شدت برخورد کرد.
 

مساله بعدي که بايد مورد توجـه  
هـايـي اسـت کـه            قرار گيـرد مسـجـد     

پايگاه و پاتوق اين جريانات است بـه    
طور مثال در شهر سنندج مسـجـدي     
در محله اي به اسـم "کـانـي کـوزـلـه"            
پاتوق سلفيها شده است. درخـواسـت      
من از مردم سنندج اين است که ايـن  

هم   مسجد را تحريم کنند، آن کساني
کــه خــود را مســلــمــان مــيــدانــد و               
مـيــخـواهــد بـه مســجـد بــرونـد ايــن              

هايي  مسجد را بايد ترک کنند. آخوند
که براي تبليغ سلفيگري تربيـت شـده     
و مي خواهند کردستان را بـه چـيـزي      
شبيه افغانستان و پاکسـتـان تـبـديـل        
کنند و آن باليي را که بـر سـر مـردم           
آنجا آورده اند در ايـنـجـا هـم پـيـاده               
کنند، بايد بطور جدي مورد تـعـرض     
قرار گيرند. ما نبايد به اين جريانـات   
فرصت بدهيم، چون يک بار ديديم کـه  

هـايـي را        اسالم نوع شيعه چه جنايت
ايران انجام داد، اين بار اما نبايد  در 

فرصت بدهيم که اسالم نوع سني کـه    
به مراتب از شيعه وحشي تر است بـه  

 ميدان بيايد.
 

  : هـمـانـطـور کـه        محمد نعمتي 
شما هم اشاره کرديد همـه جـريـانـات       

کـه بـراي       جنايت کار اسالمي زماني
  دين تبليغ ميکنند، نويد يک زنـدگـي  
خــوب و يــک بــهــشــت را بــه مــردم               
ميدهند، اما به محض اينکه قـدرت  
را به دست مـيـگـيـرنـد جـنـايـتـي را                

سـال اسـت        ۳۵ مرتکب ميشوند که   
در ايران نمونه آنرا ميبينيم و داعـش    

امــروز در ســوريــه و عــراق انــجــام               
ميدهند، به نظر شما اکنون و در ايـن  

خواه و    شرايط وظيفه انسانهاي آزادي
خوشنام که در جامعه هم کم نيستنـد  

 .چيست؟
 
ما بايد يـک    محمد آسنگران :   

مساله را مورد توجه داشـتـه بـاشـيـم        
اين جريانات امروز در کردستان ايران 
  راه به جايي نميبرند و ميدان عـمـلـي     

ي هم ندارند، مـنـتـهـي      ا ندارند و آينده
همين که جرات ميکنند و به مـيـدان   

آيـنـد و از وحشـيـگـري داعـش                     مي
حمايت ميکنند، ايـن زنـگ خـطـري         
است براي جامعه و بايد اين احساس 
خطر همراه بـا دو واکـنـش از طـرف             

 مردم همراه باشد. 
 

اول اينکه اين جـريـانـات در هـر           
جايي ظاهر شـدنـد و خـواسـتـنـد آن               
فرهنگ عقب مـانـده را گسـتـرش و           
تبليغ کنـنـد مـورد سـرکـوب شـديـد              
مردم قرار گيرند، دوم اينکه ما بـايـد   

جامعه را    فضاي سياسي و فرهنگي
تــغــيــيــر دهــيــم. هــمــه ايــن افــراد و              
سازمانهاي سياسي و ان. جي او و...  
که اشاره کرديد، ميتوانند و بايد يـک  
کمپين سياسي و اجـتـمـاعـي عـلـيـه            
سلفيها راه بياندازند با اين هـدف کـه     

خـواهـيـم از جـامـعـه مـدنـي                  ما مي
کــردســتــان در مــقــابــل وحشــيــگــري        
جريانات اسالمي دفاع کنـيـم و ايـن        
ــرا مــردم                 ــر اســت. زي ــذي امــکــان پ
ــراق را                ــگــري داعــش در ع وحشــي

بيند. مردم ما تجـربـه جـمـهـوري          مي
اسالمي در ايران را نـيـز دارنـد. ايـن          
رژيم کـمـتـر از داعـش وحشـيـگـري                
نکرده و نميـکـنـد. اتـفـاقـا ايـن نـوع                

هـاي     حرکت نهايت دسـت و پـا زدن          
اسـالم سـيـاسـي اسـت کـه بـه هـيـچ                    

اي نـتـوانسـتـه در مـيـان مـردم               شيوه
خواهنـد بـا      ريشه پيدا کند اکنون مي

ايجاد وحشت و با تجـاوز بـه زنـان و          
 کودکان به هدف خود برسند. 

 
دوم اينکه مـا بـايـد يـک فضـاي            

و اجـتـمـاعـي را بـه وجـود                 فرهنگي
بياوريم که نـه تـنـهـا ايـن جـريـانـات               
مجال ابراز وجود نـداشـتـه بـاشـنـد و           
مورد حمله مردم قرار بگيرند، بـلـکـه    

و پـيـشـرفـتـه و                يک فرهنگ انساني
مدرن در مقابـل فـرهـنـگ اسـالمـي           
  قرار بگيرد و مردم به اين واقعيت پي

ببرند که شعار اهللا و اکـبـر، شـعـاري         
آغشته به خون است و تاريخ بيان اين 
شعار تاريخ خونريزي اسالميها بـوده    

 است. 
با نگاهي به تاريخ بشر ميبينيـم  
که همـه جـريـانـات اسـالمـي چـه آن                
جرياني که خود را ميانه رو ميداند و 
چه نوع  افراطي آن، هميشه مضر بـه    
حال جامعه بوده اند. تجربه تا کنوني  
نشان نداده که قابل تـحـمـل بـاشـنـد،         
هـمــيـن اردوغــان کــه در تــرکـيــه در              
مسند قدرت است و ظـاهـراً بـه يـک           
  الگو براي نهضت آزادي و جبهه ملي
ايران و اسالميهاي "ميانه رو" تبديـل    
شده است، از تـرس مـردم اسـت کـه             
خود را متعـادل نشـان مـيـدهـد. در             
غير اينصورت همه اين جريـانـات از     
يک جنس و يک طرز تفکـر هسـتـنـد.       
اسالم زمانيکه وارد قانون يک کشـور  

وارد قـدرت شـد، تـا                و به طور کلي
جايي که برايش امـکـان پـذيـر اسـت          

خواهد که قانون شريعت را پـيـاده    مي
است که   کند و قوانين شريعت هماني 

طالبان و امـروز   جمهوري اسالمي و 
داعش انجام ميدهند. بـه نـظـر مـن            

ها و سازمانهاي مردمي بايد بـه   گروه
ميدان آمده و اعـالم کـنـنـد کـه ايـن             
جريانات جايگاه و پايگاهي در ميان 

  مردم کردستان ندارند.
 

رسـد     به نظر ميمحمد نعمتي :  
که ايـن جـريـانـات کـه در چـنـد روز                  

کـردنـد در کـردسـتـان                گذشته سعـي 
خودي نشان دهند تحت تأثير داعش 
هستند که در بخشهايي از عـراق بـه       
ظاهر قدرت را به دست گـرفـتـه، آيـا         
اصوال براي داعـش آيـنـده سـيـاسـي             
ــن                   ــه امــروز اي ــيــش رو هســت ک پ
جريانات در ديـگـر نـقـاط بـال و پـر               

 گرفته اند؟.
  

به طور قـطـع     محمد آسنگران:  
است، امـا ايـن يـک          پاسخ من منفي

شرط دارد، اگر جامعه نتواند از خود 
دفاع کند هر جريان وحشـي و عـقـب        

اي ميتواند بر مردم آن جـامـعـه     مانده
تسلط پيدا کند. اما باور دارم که در    

بشر متمدن امروز جايگاهي   ۲۱ قرن 

ها و جـريـانـات نـدارد.          براي اين گروه
اما اين به اين معني نيست کـه ايـن       
جريانات همين فردا از بين مـيـرونـد،    

ها بايد به دو روش از بين بـرونـد.      اين
اول شــکــســت نــظــامــي و دوم يــک              

و بـرابـري طـلـب در             فرهنگ انساني
مقابلش شکل بگيرد و قد علم کنـد.  
ما نمي توانيم در مـقـابـل جـمـهـوري         
اسالمي، طالـبـان و داعـش بـا يـک              
فرهنـگ، نـاسـيـونـالـيـسـتـي و نـوع                 
ديگري از مذهب بايسـتـيـم، اگـر بـه          
ناسيـونـالـيـزم و يـا نـوع ديـگـري از                   
مذهب پناه ببريم، در عـمـل خـود را        
هم سطح آنـهـا کـرده ايـم. مـا بـايـد                   
هشيار باشيم، ما بايد انسانيت را در 
محور قرار دهيم، انسانيت، نه رنـگ    
ميشناسد، نه جنسيت، نه مـلـيـت و      
مذهب. محور فعاليـت مـا تـامـيـن           
حقوق انساني و انسـانـيـت انسـانـهـا           

اي از      است. اگر بخش قابل مالحـظـه  
انسانهاي روشن فکر و پـيـشـرو ايـن           

پـرچـم         پرچم را بـاال بـبـرنـد، يـعـنـي             
ــل مــذهــب و                ــيــت در مــقــاب انســان
ناسيوناليزم را بـرافـرازنـد، مـطـمـئـن            
باشيد مـردم انسـانـيـت را انـتـخـاب              

 ميکنند.
 
مساله اين اسـت کـه انسـانـيـت           

نقطه مشترک در بين همـه مـا اسـت        
  ،چون در طول تاريخ در هـر جـمـعـي          
مذاهب و مليتهاي مـخـتـلـف وجـود        
داشته اند، اما ما ميتوانيـم جـدا از       
مــذهــب و مــلــيــت نــقــاط مشــتــرک          

مردم و شهروندان را برجسـتـه     انساني
کنيم. اگر ما اين کار را بکنيـم، مـن      
شک ندارم که ايـن دسـتـه بـنـديـهـاي              

رنـگ     مذهبي و قومي ملي و...  کـم    
 ميشوند.

 
به هر حال مساله اين اسـت کـه        

داعش القل در عراق و سوريه به نظر 
دست به جنايت   من حتما براي مدتي

وسيعتري ميزند آوارگي و بـدبـخـتـي       
بيشتري را به مردم تحميل ميـکـنـد.    

ي پـيـش رو          ا   اما در نـهـايـت آيـنـده           
ندارند، اينـهـا مـحـکـوم بـه نـابـودي               
هستند چون در راستاي رونـد تـاريـخ      

روند، تـاريـخ بـه عـقـب بـر              پيش نمي

نمـيـگـردد، هـرچـنـد اگـر تـوحـش و                  
نابـرابـري و جـنـايـت را بـه جـامـعـه                    
تحميل کنند، اما تاريخ راه خـود را        
پيش ميبرد، مساله اين است چـطـور   

اينجا است که   و با چه فاصله زماني.
نقشه عمل و جـايـگـاه مـردم عـلـيـه                
اينها بيشتـر بـرجسـتـه مـيـشـود کـه               
نگذارند مدت زمان طوالني را در بـر  
بگيرد و همانند شيـرازه مـدنـيـت در         
عراق و سـوريـه مـتـالـشـي شـود يـا                 
همچون افعانسـان شـود کـه بـعـد از              
گذشت بـيـش از سـي سـال تـاکـنـون                
نتوانسته اسـت شـکـل يـک جـامـعـه              
عادي را بـخـود بـگـيـرد. جـريـانـات                
اســالمــي نــيــروهــاي ضــد جــامــعــه          
هستند، ضد انسان هستند و بـه ايـن     
معنا مردم بايد بسيار تند و جدي در 
مقابل اينها بايستاند و بهشان مجال 
ندهند که اين جريانات مخرب حـتـي   
در گوشه کوچکي از جامعه هم ابـراز    
وجود پيدا کنـنـد. ايـنـهـا جـايـي در               
جامعه نـدارنـد چـون بـرخـالف سـيـر              
حرکت تـاريـخ هسـتـنـد. فـقـط مـي                  
توانند مزاحمت ايجاد کنند، ترور راه 
بياندازند و خون بـريـزنـد امـا ايـنـهـا            
روند تاريخ را نمي توانـنـد بـه عـقـب          
برگردانند. اين دوره خـواهـد گـذشـت         
اما مهم اين است نـگـذاريـم هـمـيـن           
دوره هم بوجود بيايد و از همان ابتـدا  
مانع بوجود آمدنشان بـاشـيـم و ايـن         

 خود دستاوردي است.
 

اگــر در عــراق االن مــوجــوديــت          
دارنــد بــايــد مــردم انســانــدوســت و            
آزاديخواه از مجراي انسـانـيـت، بـاال       
بردن پرچم دفاع از حقوق انساني بايد 
ابراز وجـود کـرد و در مـقـابـل ايـن                   
توحش بايستند نه از مجراي مذهـب  
و مليت چون اين راهش نيـسـت و از       
دريچه مذهب و يا مليـت خـود مـي        
تواند زمينه ايجاد تـفـرقـه در مـيـان          

 انسانها باشد.
ممنون از اينـکـه   محمد نعمتي:  

 در برنامه ما شرکت کرديد. 
 

ترجمه و پياده کردن مصاحبه: 
 فرزام کرباسي

 

 سلفيها همان داعشها هستند ...       
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 عبدل گلپريان            
 

ژوئيه و قـبـل از فـاجـعـه             ۲۸ در 
شنگـال و پـيـشـرويـهـاي داعـش در                
مـنــاطــقـي از کـردســتــان عــراق، در            

اسـتـقـالل      نوشته اي تحـت عـنـوان "        
کردستـان عـراق در پـاسـخ بـه کـدام                 

 به اين اشـاره کـرده بـودم کـه:             نياز؟" 
"مخالفت هايي که دولتهاي عربـي و     
ناسـيـونـالـيـسـم عـرب بـا اسـتـقـالل                  
کردستان عراق ابراز مي کنند به ايـن  
ــکــي از                   ــه عــراق ي ــل اســت ک ــي دل
کشورهاي عربي محسوب ميشود و   
کردستان عـراق در جـغـرافـيـاي يـک               
کشور عربي قرار دارد. بـا تـوجـه بـه            
تحوالت اخير در عراق کـه مـي رود         
اين کشور را به سه بخش تقسيم کنـد  
و مردم کردستان عراق براي امـنـيـت      
خــود بــه اســتــقــالل کــردســتــان راي            
بدهند، ناسيونـالـيـسـم عـرب و دول            
عربي چنين پيـامـدي را بـه زيـان از             
دست دادن و يا ذوب شدن يک کشـور  
عربي ارزيابي مي کنند. آنان اسـاس     
سياست و افق خود را بر موجوديت و 
بقاي يک کشور عربي يکدسـت بـنـام      
عراق با همان بافت يکـدسـت عـربـي       
بـــودن قـــرار مـــي دهـــنـــد. بـــراي                
ناسيونالـيـسـم عـرب و دولـتـهـايـش               
مسئله اين نيست کـه روزانـه چـقـدر           
کشت و کشتار، خانه خرابي و تباهي 
در عراق صورت گرفته و مـي گـيـرد        
بلکه براي نفوذ و اعتبار کمي خود و   
قـدرت سـيـاسـي و اقـتـصـادي شــان                
بمثابه ناسيوناليسم عرب در منطـقـه   
و حفظ و حراست از خاک و ميهن بـه    
اوضاع موجود نگاه مي کنند. ادامه  
اين سياست با اهـداف اقـتـصـادي و         
طبقاتي آنـان نـيـز کـامـال خـوانـايـي               
دارد. بنابراين بـراي نـاسـيـونـالـيـسـم            
عرب و کـل دولـتـهـاي عـربـي حـوزه              
خليج، وجود و بقاي يک کشور عربـي  
در توازن قواي رقابتهـا و مـعـادالت        
جهـانـي و مـنـطـقـه اي بـرايشـان از                   
اهميت بااليي برخوردار است. تعابير  
و معاناتي که ناسيوناليسـم عـرب و       
دولتهاي ذينفع در منطقه از استقالل 

در کردستان عراق بدست مـي هـنـد،      
هر چه باشد با منافع مردم خـوانـايـي    
ندارد و همانطور کـه تـاريـخـا نشـان            
داده اند به انقياد کشـانـيـدن مـردم و         
کليه شهروندان در خـدمـت بـه بـقـاي          

 خود را بهمراه داشته است." 
........... 

 
طي دو هفته گـذشـتـه اتـفـاقـات           
زيادي روي داده است. بعد از تصـرف   
موصل تـوسـط داعـش مـخـالـفـيـن               
استقالل کردستان عراق بر ايـن بـاور       
بودنـد کـه هـدف داعـش کـردسـتـان                
عراق نيست بلکه دولـت مـالـکـي و           
بغداد است و با همين متد تحليـل و    
گيج سري اظـهـار مـي نـمـودنـد کـه                
استقالل کردستان عراق فـرا نـرسـيـده       
است. اما در حال حاضر داسـتـان بـر       
عکس اين تحليهاي آبکي در آمـد و      
ماجرا به گونه اي ديگر که قابل پيش 
بيني بود اتفاق افتاد. مردم مـنـاطـق     
کردستان عراق در اين مدت قـربـانـي    
جنايت پيـشـگـي داعـش و قـربـانـي              
سياستهاي کور و مـعـاملـه گـرايـانـه         
حکومت اقليم با دولت مرکزي عراق 

 شدند.
  

به  بنظـر مـي رسـد بـا گـدشـت               
زمان و سير وقايع و تحوالت سياسي 
نــظــامــي، مــعــادالت فــي مــابــيــن           
حکومت مرکزي عـراق و حـکـومـت         

انتخاب رئيس جمهـور   ۱ اقليم نظير:  
انـتـخـاب رئـيـس مـجـلـس              ۲ جديد، 
بازديد رئـيـس مـجـلـس از             ۳ عراق، 

بـازگشـت      ۴ وضع آوارگان در اربيل،   
اجباري و از سر ناچاري طـالـبـانـي و       

 ۵ ديدار تبليغـاتـي مـالـکـي بـا او،               
متقاعد ساختن اتحاديه ميـهـنـي از      
سوي جمهوري اسـالمـي مـبـنـي بـر             
مخالفت با تهديدات معامله گرايانه 
حــزب رقــيــب بــراي طــرح اســتــقــالل          
کردستان عراق، قانع کـردن مـالـکـي       
براي کناره گيري از سـوي جـمـهـوري         

رفــع مــوانــع حــقــوق         ۶ اســالمــي و     
ماهانه نيروي مسلح حکومت اقلـيـم   
از يک سو و از سوي ديـگـر تـحـوالت       

تـقـويـت داعـش          ۱ نظـامـي نـظـيـر:           
 ۲ توسط عربستان، قـطـر و کـويـت،           

پيشرويهاي داعـش کـه گـويـا ابـتـدا             
هدفشان بغداد بود اما مـنـاطـقـي از       
شمال غربي حکومت اقليم را در بـر        

صدور و تصويب  قطعنامه  ۳ گرفت، 
اي بدون مـخـالـف از سـوي اعضـاي            

شــوراي دائــمــي ســازمــان مــلــل در           
 ۴ حمايت از اقليم و عـلـيـه داعـش،           

اعالم آمادگي آمريـکـا بـراي انـجـام          
چند حمله نظـامـي و حـمـايـت چـنـد              

"اعـالم      ۵ دولت اروپايي از اين اقدام   
آمادگي نظامي جـمـهـوري اسـالمـي        
براي جنگ با داعـش" و مـجـمـوعـه           
فاکـتـورهـاي ديـگـري از ايـن دسـت                
سبب شد که بارزاني بعـنـوان رئـيـس       
حکومت اقليم کردستـان کـه ادعـاي        
استقالل کردستان را همچون تهديدي 
براي امتياز گيري بيشتر و مشخصـا  
براي رفـع زحـمـت کـردن مـالـکـي و                

در    ۱۴۰ خاتـمـه پـيـدا کـردن مـاده               
پارلمان کردستـان عـنـوان کـرده بـود            
حل و فصل کـرده اسـت. گـويـا ايـن               
معامله و بده و بستان مي بـايسـتـي      
بقيمت دو هفته نسل کشي و فـجـايـع    
انساني، نتايج مناسب و قابل قبولي 

 برايشاان بدست دهد.
 

ــن مــدت شــاخــه هــاي               طــي اي
سياسي و محلـي داعـش روزانـه در          
اربيل سرگرم برگزاري کـنـفـرانسـهـاي        
مطبوعاتـي بـوده انـد کـه مـيـديـاي                
حکومت اقلـيـم ايـن بـرنـامـه هـا را                
پخش ميکند. اينها ظاهرا با داعش  
مــرزبــنــدي دارنــد امــا مــي گــويــنــد          
تقصير مالکـي اسـت و آنـهـا سـنـي               
هستند و مورد غضب دولت مرکـزي  
واقع شده اند. ايـنـهـا در ظـاهـر امـر             
وحشي گري داعـش عـلـيـه مـردم را            
ــمــي پســنــدنــد امــا در البــالي                   ن
سخـنـانشـان در ايـن کـنـفـرانسـهـاي                
مطبوعاتي هم جنس بـودن خـود بـا          
آنان را نمي توانند بپوشانـنـد. تـنـهـا         
تفاوت در اين اين است که اسلحه در   
دست ندارند و مـعـمـوال بـا ظـاهـري           
آراسته و مقبول در مقابل دوربيـنـهـا    

 ظاهر مي شوند.
  

در ميان ايـن صـحـنـه آرايـي پـز             
جريانات اپوزيسيون ناسيوناليست و   
اردوگاه نشين مسلح کردستـان ايـران     
جالب توجه است که با نـام "دفـاع از        
خاک کردستان" به نيروي پيـاده نـظـام       
در جبهه به نيـروهـايـي بـراي مـانـور           
تــبــلــيــغــاتــي تــبــديــل شــدنــد. حــزب          
دمکرات کردستـان و حـزب حـيـات           
آزاد کردستان پيشقراوالن اين " حـس   
کردايتي" بودند. فرمانده يکي از اين   
ــنــام حــزب حــيــات آزاد               ــيــروهــا ب ن
کردستان که هيچ ريشه اجتماعي در   

ميان مردم کردستـان ايـران نـدارد و          
طي اين سالها در اردوگاههاي مرزي 
متولد شده اسـت در يـک مصـاحـبـه            
تلويزيوني مـي گـفـت: اگـر بـارزانـي              
ــر از                    ــت ــم ــد در ک ــز اجــازه ده عــزي
يکساعت شنگال را از وجود داعـش    
پاک خواهند کرد. اين سازمانهاي لـم   
داده در اردوگــاهــهــاي مــرزي بــدون          
اينکه توان تشخيص تحوالت منطقه 
را داشته باشند از هـمـان ظـرفـيـتـي             
برخوردارند که اسـبـاب بـازي دسـت           
سياستهاي معامله گرايانـه بـارزانـي      

 باشند.
 

حاميان جبهه عراق يـکـدسـت و        
متحد، از آمريکا، عربستـان، قـطـر،      
برخي از کشـورهـاي حـوزه خـلـيـج و             
جمهوري اسالمـي گـرفـتـه تـا انـواع             
جانوران اسالمي، پـس مـانـده هـاي           
حکومت بعث، شـيـوخ و طـوايـف و           
عشاير مناطـق غـرب عـراق، گـويـا            
دارند به مـعـاملـه شـان بـا بـارزانـي                
مبني بر حفظ يکپارچگي عـراق، بـه     
اهداف خود نزديک مي شوند. رسيدن 
به اين هـدف بـراي آنـان تـاکـنـون بـه                
قيمت نسل کشـي بـخـشـي از مـردم            
منتسب به يزيـدي، مسـيـحـي، آواره         
شدن دههـا هـزار انسـان، جـان دادن             
زنان و کـودکـان در اثـر گـرسـنـگـي،              
تشنگي و گـرمـا و ديـگـر اثـرات و                
عواقب مخرب و زيانبار ناشي از اين 
اوضاع بـوده اسـت. اکـنـون زمـزمـه                
اتحاد و حفاظت از عراق يکدست در 
ميان تمامي  نـيـروهـا ي دخـيـل و                

 سهيم باال گرفته است.
 

حمايت و دفاع هميشگي مـا از      
استقالل کردستان عراق تاج افـتـخـار      
نبوده و نيست بلکه قرار بود و هسـت  
که استقالل کردستـان عـراق بـا آراي          
مردم ديـواري حـايـل بـراي امـنـيـت                
شــهــرونــدان ايــجــاد کــنــد. دفــاع از             
استقالل کردستان عراق به اين خاطـر  
بود و هست که جامعه کردسـتـان در     
وضعيتي کـه امـروز در آن گـرفـتـار                
آمده است گرفتار نشود. مـتـاسـفـانـه       
نيروها و سازمانهـايـي کـه مـي شـد            
روي آنان حساب کرد که بسيـج تـوده     
اي و اجتماعي حول آن بـراه انـدازنـد،      
نه آن وقت و نه حاال هنـوز از خـواب       
بيدار نشده اند. ايـن جـريـانـات مـي             
گفتند "ببينيم اوضاع چگـونـه پـيـش        
مي رود بايد کمي صبر کرد؟!". و بـا    
اين متد وارونه و تـحـلـيـلـهـاي غـيـر             
سياسي و غير اجتماعي و عـدم درک    
و شــنــاخــت از اوضــاع و تــحــوالت            

منطقه که ابعاد بين المللي تري دارد 
، مدال قهرماناني در از دسـت دادن      
فرصتهاي تاريخي بنـفـع جـامـعـه را          

 بگردن خود آويختند.
 
آنچه که در اين گيرودار جـايـش      

خالي و غايب بود و هنوز هم هست، 
نمايندگي نشدن و نمايندگي نـکـردن     
خواست و آرزويهـاي قـلـبـي مـردم و            
تمامي شهروندان ساکن در مـنـاطـق      
کردستان عراق براي امنيت، آسايـس  
و دور شدن از آتش جهنمـي بـوده کـه        
داعش در منطقه بـرافـروخـتـه اسـت.        
اعالم استقـالل کـردسـتـان عـراق در            
همان روزهاي نخست مـي تـوانسـت        
مانع از بروز ايـن جـنـگ، کشـتـار و            
آوارگي و دربدري دههـا هـزار انسـان        
منتسب به يـزدي، مسـيـحـي، کـرد،          
آسوري، کليمـي و عـرب شـود. اگـر              
گوش شنـوايـي در مـيـان نـيـروهـاي              
سياسي، نهادها، انجمنهاي سکـوالر  
و مدافع مدنيت وجود داشـتـه بـاشـد       
کــه بــايــد در ايــن اوضــاع احســاس             
مسئوليت اجتـمـاعـي و انسـانـي از            
خود نشان دهند باز هم تنهـا گـزيـنـه       
اســتــقــالل کــردســتــان عــراق اســت.          
سرطاني که پيکره جـامـعـه عـراق را         
دربرگرفته اسـت تـنـهـا بـا اسـتـقـالل               
کردستان عراق و با دخالت مستقـيـم   
مردم و ايـفـاي نـقـش سـازمـانـهـا و                 
نهادهاي تـوده اي و اجـتـمـاعـي در                
کــردســتــان عــراق قــابــل درمــان و              
معالجه است. نتايج آن مي تواند بـه     
شهروندان جنوب و غرب عـرب زبـان     
عراق نشان دهد که بايد براي دفاع و   
بازگرداند حرمت، امنيت و کـرامـت       
انساني شان در مقابـل حـاکـمـيـت و          
ديگر جريانات اسالمي وحشي کاري 
ــزي،                ــرک ــت م ــد. دول ــن صــورت ده
حکومت اقليم ، ژسـتـهـاي نـطـامـي           
آمريکـا و مـتـحـديـنـش، جـمـهـوري                
اسالمي و دولتـهـاي عـربـي حـوضـه           
خليج، نه مي خواهـنـد و نـه تـوان و             
ظرفيت خاتمه دادن به اين تبـاهـي را     
دارند. آنان با اتخاذ سياستها کـور و     
به بن بست رسيده شان خود بـخـشـي      
از مــعــضــل و بـخــشــي از طــراحــان             
خلقاندن وضع موجود هستند. تـنـهـا     
نيروهاي چپ، کمونيست، اجتماعي، 
سکوالر، جدي، مسئول و دخـالـتـگـر     
مي توانند با اتکا به خود توده هـاي    
مردم منزجر و متنفر از اين تـبـاهـي      

 ورق را برگرداند.
 ۲۰۱۴ اوت  ۱۰ 

 

  فاجعه شنگال سندي براي استقالل کردستان عراق
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 عبدل گلپريان
 

اوت در يـکـي از            ۹ روز شنـبـه     
برنـامـه هـاي پـخـش زنـده يـکـي از                   
تلويزيونهـاي مـحـلـي در کـردسـتـان              
عراق بنام "روداو"، فردي که خـود در      
کوههاي شنگال و در ميان جمـعـيـت    
بود از طريق تـلـفـن بـا ايـن بـرنـامـه                 
تماس گرفت. ابتدا توضيح داد که بـه   
يمن منهدم شدن يکي از خـودروهـاي   
ــه اســت               ــوانســت ــر ت ــي ــن درگ ــي طــرف
موبايلش را با باطري آن اتـومـوبـيـل        
شارژ کند. او وضعيـت را ايـنـگـونـه           

 گزارش داد:
 

اوگفت هـزاران نـفـر در سـلـسـلـه              
کـيـلـومـتـر         ۷۴ کوههاي شنگال کـه    

طول دارد پـراکـنـده هسـتـنـد. مـواد               
خوراکي که از طريق هوايي فرسـتـاده   
ميشود آنقدر ناچيز است که هـنـگـام    
پايين انداختن آن بـويـژه بـطـري هـاي          
پالستيکي آب از بـيـن مـي رونـد و             

کسي از آن خيري نمي بيند. او سپس  
نـفـر      ۵۰ ادامه داد و گفت بجز حدود 

نيروي مسلح که آنها نيز از نيـروهـاي   
پ ک ک بـوده و در رشـتـه کـوهـهــا                    
پراکنده هستنـد و تـعـدادي از خـود             
مردم که سالح شخصي داشته و آنـرا    
به همراه خود دارند، هيچگونه حفاط 
امنيتي ديگـري نـدارنـد. روزجـمـعـه            
هشتم اوت يکي از دو هلي کـوپـتـري    
که توانست بـدون ايـنـکـه بـر زمـيـن              
بنشيند، بفاصله دو مـتـر از زمـيـن             
ضمن ريختن نان و آب براي جمعيت، 
در همان حالت تعدادي از مردم زنـان  
و کودکان را بـا خـود بـازگـردانـد. از             
هزاران نفري که آنجا سرگردانند تنهـا  

نفر توانستند سـوار شـونـد. در             ۲۰ 
هنگام اوج گرفتن هلي کوپتر، دو نفر 
که خود را به ميله هاي بـيـرون هـلـي       
کوپتر آوزيرا کرده بـودنـد ، يـکـي از           

مـتـري پـايـيـن           ۲۰۰ آنها از فاصلـه    
 افتاد و در دم جان داد.

 

او اضافه کـرد وگـفـت: روزيـکـه             
داعش به شهر شـنـگـال حـملـه کـرد،           
نيروهاي مسـلـح "پـيـشـمـرگ" بـدون                
کوچکترين مقاومتي فرار کـردنـد. و      
هر آنچه در دل داشت نثار آنان کرد و   
با عصبانيت القيدي اين نـيـروهـا را        
توضيح ميداد، خـوشـبـخـتـانـه چـون            
پخش زنـده بـود، قـادر بـه سـانسـور               

 عصبانيت و گريه هاي او نبودند.
درخواست آن شخص اين بود کـه    
تنها نياز اين هزاران نـفـر فـقـط نـان            
است حتي اگر نان خشک و خالي هـم    
باشد کافي است و اين را چنديـن بـار     
تکرار کرد که نان، نان بفرسـتـيـد مـا       
اينجا بيشتر از هر چيز به نان احتياج 

 داريم. 
اين تنها گوشه بسيار کوچکي از 
يــک تــرادژي انســانــي اســت کــه در             
ارتــفــاعــات گــرم، خشــک و ســوزان            
شنگال بر سر هزاران نفـري کـه آنـجـا         
گرفتار شده اند مي آيد. پايان گزارش 

 تلفني.
........... 

 
آمريکا مي گويد مـنـافـعـش در       
اربيل و حضور کارمندانش در آنـجـا     
ايجاب ميکند از طريق هوايي چـنـد     
سيلي محکم نثار داعش کند تا زياد 
پررويي بخـرج نـدهـد. سـران احـزاب             
حاکم در رقابت با هم هر يـک حضـور     
نيروي خود در مناطق جنـگـي را بـه        

رخ هم مي کشند. روز جمعه فـاضـل      
ميراني سـخـنـگـوي حـزب بـارزانـي              
گفت : "مـا مـثـل پـارتـي هـمـه جـا                     
حضور داريم و البـتـه دسـتـشـان درد          
نکند نيروهاي ديگر هم کـم و بـيـش          
هستند". نمايندگان حکومت اقـلـيـم        
آنـجـا کـه مـتـحـد و يـکـدسـت مــي                    
خواهند ظاهر شوند مي گويند : مـا     
از "خاک کردستان" دفاع ميکنيم،  و     
مــردم بــايــد از "پــيــشــمــرگــان کــرد"            
حمايت کنند. اکنون نيز دارنـد بـراي        
تقويت روحيه نـيـروهـاي مسـلـح رژه            
هاي خياباني راه مي انـدازنـد. بـرهـم        
صالح از رهبري اتحاديه ميهني روز   
شنبه در يم مصاحبه گفـت : درسـت        
است که روزهاي اول نارسايي هـايـي     
از سوي پيشمرگان اتفاق افـتـاد امـا        
بايد مردم ناديده بـگـيـرنـد و از آنـان            

 حمايت کنند؟!  
 

در جايي کـه ژسـت هـوايـي ابـر              
نفر تا  ۲۰ قدرت نظامي آمريکا بجز 

کنون قادر به نجات جان ايـن هـزاران     
نفر نبوده است، چه انتظاري بـايـد از       
نيـروهـاي مسـلـح حـکـومـت اقـلـيـم                 
داشت که بگفته تظاهرات کـنـنـدگـان     
در مقـابـل پـارلـمـان کـردسـتـان، در               
شنگـال و مـخـمـور فـرار را بـرقـرار                   
ترجيح دادند. بر بسـتـر ايـن تـراژدي            
انساني دولتهاي مـنـطـقـه و احـزاب            
حاکم سـرگـرم مـحـاسـبـات و بـده و                  
بستانهاي بعد از اين اوضـاع تـيـره و        
تار هستند. تـاکـنـون جـان و مـال و               

زندگـي مـردم و شـهـرونـدان در ايـن                 
مناطق به دستمايه رقابتهـا و بـده و         
بستانهاي احزاب رقيب با هم و يا هر 
کدام بطور جداگانه با دولت مـرکـزي،   
دولت ترکـيـه و جـمـهـوري اسـالمـي              

 تبديل شده است.
 

آنچه که در در اين بازار آشفته در 
حاشيه قرار دارد وضـعـيـت زنـدگـي            
مردم و بويژه گرفتار شدن هـزاران زن      
و کودک و پيرزنان و پيرمرداني اسـت  
که بعضا پاي مصـنـوعـي دارنـد يـا            
قبال به اتـکـا بـه صـنـدلـي چـرخـدار                 
حرکت مي کردند. انسان و انسانـيـت    
در اين فضاي جنـگـي در کـردسـتـان          

 عراق نمايندگي نميشود.
 
ــفــاعــات            اوضــاع مــردم در ارت

شنگال که نزديک به يک هـفـتـه اسـت       
آنان را با يک فاجعه انسـانـي مـواجـه       
ساخته نيازمند يـک تـالش عـاجـل،           
فــوري بــراي نــجــات آنــان از مــرگ              
تــدريــجــي اســت. مــردم شــهــرهــاي            
کردستان عراق خودشان بـايـد دسـت        
بکار شـونـد. نـهـادهـاي سـکـوالر و                 
آزاديخواه، تشکـلـهـا، جـمـعـيـتـهـا و              
شخصيتهاي اجتماعي مـي تـوانـنـد         
بسيج توده اي فراخوان دهند وجـبـهـه    
اي براي دفاع از مـردم گـيـر افـتـاده              
تشکيل دهنـد. ايـن کـار، مـمـکـن،              

 عملي و شدني است.  
 
 ۲۰۱۴ اوت  ۹ 
 

 گزارشي مستند از وضعيت هزاران نفر در ارتفاعات شنگال
 

 عبدل گلپريان
 

آگوست سـايـت    ۷ روز پنج شنبه  
" اخبار االن" گزارش داد کـه داعـش         
گروه  تروريستي ( دولـت اسـالمـي)       
در شهر موصل بازاري داير کـرده کـه     
در آن دهها زن اسير شده مسـيـحـي،      

در ايـزدي و تــرکــمــن را مــيــفــروشـد.            
شنگال که يـکـي از مـراکـز فـاجـعـه              
درعراق است، مردم زيادي از دسـت      
داعش فرار کرده اند کـه تـعـدادي از          
آنان در ارتفاعات سنگـالخـي از بـي        
آبي و بي غـذايـي  جـان خـود را از                 
ــادي                 ــان زي ــودک ــد. ک دســت داده ان
متاسفانه قرباني توحش داعش شـده    
اند و هزاران نفر هـنـوز آواره و بـدون          
کمترين امکانات غذايي و يـا حـتـي      
در نـبـود آب در کـوهـهـا سـرگــردان                 

 هستند. 

 
هالري کـلـيـنـتـون وزيـر خـارجـه             
سابق آمريکا در کـتـاب خـاطـراتـش          
  مي نويسد: "ما وارد جـنـگ عـراق،         
ليبي و سوريه شديم و هـمـه چـيـز بـر          
وفق مراد و بسيار خوب بود. من بـه     

کشور جهان سفر کـرده بـودم و        ١١٢ 
با برخي از دوستان اين توافق حاصل 
شد تـا بـه مـحـض اعـالم تـاسـيـس                   
داعش اين گروه به رسميت شـنـاخـتـه     
شود اما ناگهان همه چيز فروپاشـيـد.   
توافق شـده بـود تـا دولـت اسـالمـي               

 ٢٠١٣ /    ٧ /    ٥ (داعش) در روز       
اعــالم شــود و مــا مــنــتــظــر اعــالم             
تاسيس آن بوديم تا ما و اروپا هـرچـه   

 . سريعتر آن را به رسميت بشـنـاسـيـم    
اما با انقـالب مصـر هـمـه چـيـز در               
مقابل ما بـدون هشـدار قـبـلـي فـرو               

  .ريخت"

 
اشک تمساح کنـونـي آمـريـکـا و          
انگليس و ديگر دول منطقه در قـبـال   
فاجعه اي که تـوسـط داعـش عـلـيـه             
مردم کـردسـتـان عـراق و کـردسـتـان              
سوريه روي مي دهـد، ادامـه هـمـان           
سياستهاي فاجعـه بـار ايـن دولـتـهـا             
است. توليد و النسه کردن ارتجـاعـي    
تـريـن و وحشــي تـريـن گـروه تـاريــخ                 
زندگي انسان آنهم در نيـمـه دوم قـرن        
بيست و يکم از سوي سياستهاي نظم 
خونين جهاني آمريکا بـهـتـر از ايـن           
تفاله ها را نمي توانست عرضه کـنـد   
و بجان مردم بياندازد. نظم خـونـيـن،       
نظم بربريت در بازگرداندن مدنيت بـه  
دوره مــاقــبــل تــاريــخ نشــانــدهــنــده           
شکست و بن بست کامل سيـاسـي و     
اقتصادي دول سـرمـايـه داري و در              

 راس آنها آمريکا است.
 
 

نـجـات و بـازگــردانـد حـرمـت و               
کـرامــت انســانــي بــه زنــانــي کــه در             
اسارت گروه هـاي داعـش هسـتـنـد،            
نــجــات زنــان و کــودکــان از دســت              
جانوران ( دولت اسالمي )، نـجـات         
ــده در                 ــار آم ــت ــرف ــزاران انســان گ ه
ارتفاعات خشک و سوزان شـنـگـال و      
نجات کل جامعـه از وضـع کـنـونـي            
تنهـا بـا قـدرت و دخـالـت مـردم و                    

سازمانهاي انسانـدوسـت در مـحـل،         
نهادهاي سکوالر و افکار بين المللي 
و اعتراضات جهاني بشريت متـرقـي   
و مدرن ممکن است. بايد دولـتـهـاي       
غــربــي و مــنــطــقــه را تــحــت فشــار             
گذاشت که بـه ايـن وقـايـع هـولـنـاک                

 پايان داده شود.*
 

  برده فروشان نظم خونين جهاني
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حـدود     ٩٣ مرداد    ١٨ صبح روز 
نفر از کـارگـران فـوالد زاگـرس          ١٠٠ 

بار ديگردر محل وزارت کار تـجـمـع      
 اعتراضي برپا نمودند

 
طبق اخبار رسـيـده بـه اتـحـاديـه           
ــران صــبــح امــروز             آزاد کــارگــران اي
کارگران پس از صدور راي هيئت حل 

نـفـر    ٣٥ اختالف اداره کار قروه جهت 
از همـکـارانشـان مـبـنـي بـر تـايـيـد                 
ــوالد زاگــرس و               انــحــالل شــرکــت ف
معرفي آنان به بيمه بيکاري به تهـران  
آمــدنــد و خــواســتــار پــاســخــگــويــي         

 مسئولين وزارت کار شدند
اما مسولين وزارت کـار بـا بـي        

تــفــاوتــي از انــحــالل يــک شــرکــت و            
ــان شــدن           ــم ــخــان ــي ــوار     ٢٦٠ ب ــان خ

کارگري ,هيچ پـاسـخـي بـه کـارگـران            
نداد و پيشنهاد ادامـه رسـيـدگـي بـه          
اين شـکـايـت را در ديـوان عـدالـت                 

 اداري طرح نمود.
 

اما کارگران بـا ايـن بـيـتـوجـهـي            
ــاامــيــد نشــدنــد و بــراي ادامــه                   ن
اعــتــراضــشــان بــه مــجــلــس شــوراي         

 اسالمي مراجعه نمودند
ولي با توجـه بـه تـعـطـيـل بـودن              

نامه ايي به هيئت   مجلس , کارگران
ريسه مجلس نـوشـتـنـد و خـواسـتـار            
رســيــدگــي بــه مــوضــوع انــحــالل و            

 اشتغالشان شدند
 

 ١٢,٣٠ اين تجـمـع تـا سـاعـت            
ادامه داشت و کـارگـران در مـجـمـع            
عمومي خود تصميم گرفت کـه فـردا     
صـبــح بــه تـجــمـع خــود در مـقــابــل               

 مجلس ادامه دهند
 

ازاعالم غيرقانـونـي انـحـالل        بعد
 ٢٦ کارخانه فوالد زاگرس در تـاريـخ     

ــفــنــد مــاه           ــارگــران بــه         ٩٢ اس ، ک
بــازگشــت بــه کــار، شــکــايــت          قصــد
اي را در اداره تعـاون کـار ورفـاه         نامه

اجتماعي شـهـرسـتـان قـروه تـنـظـيـم                
کردند، اما اخيرا اين اداره بـا اعـالم       

نفر از کـارگـران    ۳۵ حکم قطعي براي 
بجاي صدور حکـم بـازگشـت بـکـار،          
حکم دريافت مقرري بيـمـه بـيـکـاري        
صادر کرده است که به معني تـايـيـد      

 بيکاري کارگران است
از نظر کارگران انحالل اين واحـد    

ــيــدي     ــول ــن      »  صــوري« ت اســت و اي
شهرستان هيچ واحـد تـولـيـدي و يـا              
صنعتي ديگري ندارد و اين کـارگـران   
بعد از بيکاري براي تـامـيـن مـعـاش        

شان دچار مشکلهاي فراوانـي   خانواده
 .خواهند شد

 
قابل ذکر است که اين کارگران از 

با پيگيريـهـاي مصـرانـه        ٩٢ تير  ١٨ 
ي خود توانستند جلوي اخراجشان را   
بگيرند وتمامي حق و حقوشان را تـا      

دريــافــت نــمــايــنــد ولــي         ٩٢ پــايــان   
کارفرما بعد از کشمشهاي يک سـالـه   

با کارگران وارد دسـيـسـه ي ديـگـري          
شد و از مـوضـوع انـحـالل اسـتـفـاده            
نمود تا بار ديگر بتوانـد کـارگـران را        

 اخراج نمايد
متاسفانه اداره کار قروه با تـوجـه   

راي به بـرگشـت      ٩٢ به اينکه در سال 
بــه کــار ايــن کــارگــران داده بــود و                
موضوع ورشکستگي را که از طـرف  
کارفرما طرح شده بود باطل دانسـتـه   

فوالد زاگـرس را قـادر بـه             و شرکت 
ادامه فعاليت توليدي دانسته بـود ,      
در راي هاي امسال خـود ,انـحـالل و         

زاگرس را  ورشکستگي شرکت فوالد 
مورد تاييد قرار داده اسـت کـه ايـن            

 موضوع کامال خالف قانون است
 

 اتحاديه آزاد کارگران ايران
 ٩٣ مرداد  ١٨ 

 کارگران فوالد زاگرس 
 در محل وزارت کار و مجلس تجمع نمودند

سفر وزير امور خارجه 
 فرانسه به اقليم کردستان

 
ــورن                ــت لـ ــوسـ ــم آگـ روز دهـ
فابيورس وزير امور خارجه فرانسه 
بعد از ديدارش از بغداد وارد اقليم 
کردستان شد و در شهـر اربـيـل بـا         
مســعــود بــارزانــي رئــيــس اقــلــيــم        
کردستان در رابطه با جنگ داعش 
و نيروهاي اقليم کردستان گفـتـگـو    
کـرد. در پــايــان ايــن ديــدار و در                
کنفرانسي خبري مسعود بـارزانـي     
از فرانسه بابت کمک و پشتيمـانـي   
اقليم کردستان از جنگ با داعـش    
قدرداني کـرد و گـفـت" بـا کـمـک                  
دوستانمان تروريستها را شـکـسـت    
خواهيم داد"، همچنين وزير امـور     

خارجه فرانسه پشـتـيـبـانـي کشـور         
خود را از جنگ بـا داعـش اعـالم        
کرد و گفت، ما سعـي مـي کـنـيـم          
هفته آينده با دوسـتـان اروپـايـمـان        
صحبت کنيم و يک پل هوائي براي 
کمک بين اروپا و اقليم کردستان را 

 بوجود بياوريم. 
هم مسعود بارزاني و هم دولت 
فرانسه، اکنون بعد از جـنـايـتـهـاي      
بيشمار داعش در عراق و بـعـد از       
جهاني شدن قضيه حمله و نـابـودي   
يزيديها در عراق و اشغال شـنـگـال    
و مناطق آن تـحـت فشـار افـکـار              
عمومي ناچـار شـده انـد کـه قـول              
دهند تا در مقابل داعش مقاومت 
کنند، وگرنه غرب به طـور کـامـل        

از شکل گيري داعـش و احـتـمـال           
حــملــه بــه عــراق خــبــر داشــت و               
مسعود بارزاني و نيروهـاي تـحـت      
امر او هـم، هـمـه مـي دانـنـد کـه                  
بــدونــه کــوچــکــتــريــن مــقــاومــتــي،      
مـنـطـقـه وسـيـعـي را در اخـتـيــار                  
جنايتکاران داعش گـذاشـتـنـد تـا          
امروز ما شاهد فاجعه اي انسانـي  
به اسم نسل کشي يزيديهاي عـراق    

 باشيم. 
مرگ دهها کودک شنگالي 

 بدليل گرما و بي آبي
 

ــي              ــل ــوســت ع ــم اگ روز هشــت
ــن               ــي ــعــال ــکــي از ف ــي، ي شــنــگــال
يزيديهاي شهر اشغال شده شنـگـال   

 ۶۸توسط داعش اعـالم کـرد کـه          
تن از مـردم آواره شـنـگـال کـه از                
گرما، تشنگي و گرسنگي جانشان 

 ۶۰را از دســـت داده انـــد در                    
کيلومـتـري شـهـر شـنـگـال دسـتـه                
جمعي به خاک سپرده شدند. بعد از 
اشغال شهر شنگال توسـط داعـش     
در اوائل هفته گذشته دهـهـا هـزار      
نفر از مردم شنـگـال و اطـراف آن          
آواره کوهها و دشـتـهـا شـدنـد کـه             
تعداد زيادي از آنها و از جمله اين 

تن کـه اکـثـرا کـودک و جـوان               ۶۸
  بودند جانشان را از دست دادند. 

 
شهر مخمور دوباره به دست  

 نيروهاي اقليم کردستان افتاد
 

صبح روز جـمـعـه دهـم آگـوسـت           
نيروهاي اقـلـيـم کـردسـتـان بـه شـهـر                
مخمور که چندي پيش به دست گـروه  
تروريستي داعش افتـاده بـود حـملـه         
کردند و شـهـر را از دسـت آنـهـا در                  

آوردند. الزم به ذکر است کـه در ايـن        
جنگ و در بسيـاري از جـبـهـه هـاي            
ديگر نيروهاي پ ک ک وارد جـنـگ         
شده اند و با نيروهاي اقليم همـکـاري   

 مي کنند.
شهر جلوال باز هم به دست  

 نيروهاي داعش افتاد
 

روز يازده آگوست شهر جلـوال در    
جنگي ميان نيروهاي اقليم کردستان 
و گروه تروريستي داعـش دوبـاره بـه          
دســت نــيــروهــاي داعــش افــتــاد و             
نــيــروهــاي اقــلــيــم کــردســتــان تــا دو          
کيلومتري شهر عقب نشيني کردنـد.  

کليومتري بغداد قرار  ۱۸۵ جلوال در 
دارد و هفته پـيـش نـيـروهـاي اقـلـيـم             
اعالم کـردنـد کـه شـهـر را از دسـت                 
داعش در آورده اند، اما روز دوشنبـه   

 اخبار هفتگي از رويدادهاي کردستان عراق

 ۷ صفحه  

مــرداد از      ١٩ روز يــکــشــنــبــه       
ساعات اوليه صبـح کـارگـران فـوالد         
زاگرس در مـقـابـل مـجـلـس شـوراي            
 اسالمي تجمع اعتراضي برپا نمودند

طبق اخبار رسـيـده بـه اتـحـاديـه           
نفر از    ١٠٠ آزاد کارگران ايران تعداد 

کارگران شرکت فوالد زاگرس در پـي      
بي پاسخي وزارت کار و تعطيل بودن 
مجلس در روز گذشته و سپري کـردن  
شب در محوطه فضاي سـبـز حـرم ،          

بـراي      امروز از ساعات اوليه صـبـح    

دومين بار ،در مقابل مجلس شوراي 
 اسالمي تجمع نمودند

بعد از چندين ساعت ايستـادگـي   
کارگران و فرياد شعارهايي مبني بـر    
دولت تدبير و اميد ,کو تدبـيـر و کـو         
اميد و حکومت عدل علي اين هـمـه     

احســن »بــي عــدالــتــي و ....آقــاي               
و آقـاي     نماينده شهرسننـدج     «علوي

نمايـنـد نـور،       «عبدالوحيد فياضي»
هر کدام جدا جدا بـه مـيـان کـارگـران          
آمدند و درد دلهاي آنان را شنيدند و   

قول دادند که انعکـاس دهـنـده آمـال         
 کارگران در مجلس باشند

در ادامه وقتي مجلسيان متوجه 
شدند که کارگران با اين گفتگوها بـه    
تجمع خود پايان نميدهند از کارگران 
خواستند تقـاضـاهـاي خـود را بـراي            
هيئت رئيسه مجلس بفرستند که در   

مـحـسـن    »ادامه اين تقاضا ، آقـاي        
نــمـايــنــده شــهــر ســقــز و           «بـيــگــلـري  

سرپرست مجمع نمـايـنـدگـان اسـتـان         
کردستان و عضو کميسيون صـنـايـع      
مـجــلــس از طــرف هــيــئــت رئــيــســه           
مجلس، به ميان کارگـران آمـد و بـا          
پروين محمدي و ديـگـر نـمـايـنـدگـان          
کارگران فوالد زاگرس وارد گـفـتـگـو         

شد و آنان تمامـي مشـکـالت پـيـش          
آورده از سوي کـارفـرمـا و اداره کـار           
قروه و استانداري کـردسـتـان را بـراي         

تـوضـيـح       «محسن بـيـگـلـري      »آقاي 
دادند و از ايشان خواستند تـا مـانـع        

شـرکـت    انحالل غير قـانـونـي تـنـهـا           
توليدي شهـرشـان شـونـدو اداره کـار            
قروه را مجاب نمايند تا جهت بـقـيـه      

فـــــوالد زاگـــــرس         کـــــارگـــــران        
قطعيت انحالل و مـعـرفـي بـه         ،حکم

 بيمه بيکاري صادر ننمايد
نيز قـول   «محسن بيگلري»آقاي 

مساعد داد تا امروز در جلسه بعد از 
و مـعـادن      ظهر کميسيـون صـنـايـع         

مشکالت کارگران را طرح نـمـايـد و        

تمام تالش خود را جهت احـيـاي ايـن      
 شرکت انجام دهد

 
 درضمن

فــوالد  کــارگــران    نــمــايــنــدگــان     
زاگرس با آقاي قادر مرزي نـمـايـنـده       
شهر قروه در مـجـلـس نـيـز بـه طـور                

 تلفني شکايات خود را طرح نمودند
بـه     ١٢,٣٠ کارگران در سـاعـت     

تجمع خود پايان دادند و به شهـرشـان   
 بازگشتند

 اتحاديه آزاد کارگران ايران
 ٩٣ مرداد  ١٩ 

 

کارگران فوالد زاگرس امروز نيز در مقابل  
  مجلس تجمع نمودند
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 ۶ از صفحه

محمود سنگاوي يـکـي از فـرمـانـده          
هاي نيروهاي اقليم کردسـتـان اعـالم      
کرد که عقب نشـيـنـي را بـه جـنـگ             

 خانه به خانه ترجيح داديم.
زير فشار افکار عمومي مسعود 
بارزاني اعالم کـرد: کسـانـي کـه در              
مقـابـل داعـش نـجـنـگـيـدنـد تـنـبـه                   

 خواهند شد!
 

هفته پيش مسعـود بـارزانـي در        
ديداري با رهبران مذهبي يزيـديـهـاي    
منطقه شنگال، به آنها اطميـنـان داد     
که تمام تالش خود را براي کـمـک بـه        
آوارگان و بـاز پـس گـيـري مـنـاطـق                
اشغال شده توسط داعش را خـواهـد       
کرد. الزم بـه ذکـر اسـت کـه در پـي                 
حمله وحشيانه گروه داعش بـه شـهـر        
شنگال و مناطق اطراف آن در هفـتـه   
پيش دهها هـزار نـفـر از مـردم ايـن                
منطقه که "يـزيـدي" هسـتـنـد نـاچـار              
شدند شهر و روستهاهاي خود را ترک 
گويند و آواره کوهها و دشتها شـونـد     
که بر اثر بي آبي، گرما و بي غـذائـي     
دهها نفر از آنان کـه بسـيـاري کـودک         
هستند جانشان را از دست داده انـد.    
همچنين گروه جنايتکار داعش دهها 
نفر از مردان يزيدي را به طرز بسـيـار    
وحشيانه اي  قـتـل عـام کـرده انـد و              

نـفـر      ۵۰۰ گفته مي شود که بيش از 
از زنان و دختران جوان را بـه اسـارت       
خود در آورده انـد و هـيـچ خـبـري از              
سرنوشت آنها دردست نيـسـت. هـمـه        
اين وقايع در حالي اتـفـاق افـتـاد کـه          
شــنــگــال و مــنــطــقــه آن در دســت               
نيروهاي حزب دمکـرات بـه رهـبـري         
بارزاني بود و گفتـه مـي شـود آنـهـا            
بدونه هيچ مقاومتي منطقـه را تـرک       
گفته اند و دست داعشيان جنايتکـار  
را براي قتل و آدمـکـشـي و آوارگـي           
مردم باز گذاشته اند کـه هـم اکـنـون           
بسياري از مردم حـزب دمـکـرات و          
نيروهاي آنها را در آوارگي و قتل عام 
مردم اين مناطق مقصر مي دانند و   
به همين خاطر، مسعود بـارزانـي در     
ديدار با رهبران يزيديها بـراي اولـيـن        
بار خواهان برخورد با کساني شد کـه  
در مقابل داعش جنگ نکرده انـد و      
مناطق وسيعي را بدونه کوچکـتـريـن    

 مقاومتي تسليم آنها کرده اند. 
 

آمريکا مواضع نيروهاي  
 داعش را بمباران کرد

 
بـعـد از حـملــه گـروه داعـش بــه                
موصل و ديگر شـهـرهـاي عـراق در           
اوائل مـاه جـوالي، دولـت آمـريـکـا               
اعالم کرده بود که قصد دخالت در آن 

کشـــور را نـــدارد، امـــا بـــعـــد از                 
پيشرويهاي سريع اين گروه تروريستي 
و جنايتکار به بقيه مناطق عراق و از 
جمله حمله و کـنـتـرل کـردن چـنـديـن            
شهر از اقـلـيـم کـردسـتـان و آوارگـي                
دهها هزار نـفـر از مـردم شـنـگـال و               
ــواســت                   ــي درخ ــراف آن و در پ اط
حکومت اقليم کردستـان کـردسـتـان،       
آنها اعالم کردند که از طريق هـوايـي     
نيروهاي اقليم را پشتيباني خـواهـنـد    
کرد و بر اساس همين تصميم از روز     
هشتم آگوست هواپيمـاهـاي جـنـگـي        
آمريکا در چندين نقطـه بـه مـواضـع         
نيروهاي داعش حـملـه کـردنـد و در             
آخرين خبر هـم وزيـر دفـاع آمـريـکـا             
اعالم کرده که، آنها به خوبي مواضـع  
داعـش را بــمــبـاران کـرده انــد و بــه                

 اهداف خود نزديک شده اند. 
پارلمان اقليم کردستان در  

باره جنگ با داعش جلسه  
 اضطراري تشکيل داد!

 
روز هشتم آگوست پارلمان اقلـيـم   
کردستان جلسه اضـطـراري تشـکـيـل        
داد و ضمن بررسي اوضاع جنـگ بـا     
داعش و وضعـيـت آوارگـان و مـردم           
شنگال سه قرار زير را نيز به تصويـب  

 رساندند.
: تشکيل هيتي بـراي بـررسـي         ۱ 

توانايي نيروهاي مسلح اقليم موسوم 
به پيشمرگه و تامين نيازهاي جنگي 

 آنها.
: تشــکـــيــل هــيــتـــي بـــراي               ۲ 

 هماهنگي با دولت مرکزي در بغداد.
: قرار شد کـه پـارلـمـان اقـلـيـم             ۳ 

کردسـتـان رسـمـا از سـازمـان مـلـل                 
بخواهد تا کشتار مـردم شـنـگـال را           

 بعنوان جنوسايد برسميت بشناسد.
 

 
 

آمار تلفات نيروهاي اقليم  
کردستان در جنگ با داعش  

 اعالم شد.
در يـک کـنـفـرانـس خـبـري فـواد               
حسين يکي از مقامات بـلـنـد پـايـه          
حکومت اقليم کردستان اعـالم کـرد       
که، از ابتدائي حمله داعش بـه عـراق     

تـن از       ۱۵۰ تا روز هشتـم آگـوسـت        
نــيـــروهـــاي مســـلـــح مــوســـوم بـــه            
(پيشمرگه) اقليم کردستان جـانشـان       

 ۵۰۰ را از دست داده اند و نزديک به   
تن هم زخمي شده اند. فـواد حسـيـن         
ــرانــس خــبــري از                در هــمــيــن کــنــف
پشتيباني دولت آمريکا تشکر کرد و 
گفت، " ما از آمريکا نـخـواسـتـه ايـم        
که فـقـط  نـيـروهـاي مسـلـح مـا را                   
حمايت کند، بلکه خواسته ايم از کـل  
مردم عراق حمايت کند". جالب است   
کــه احــزاب نــاســيــونــالــيــســت کــرد           
هيچگاه از شکـسـتـهـاي خـود درس          
نمي گيرند و هيچگاه متوجه نشـدنـد   
که همه دولـتـهـاي سـرمـايـه داري و               
بويژه امـريـکـا تـا آنـجـا حـمـايـت و                    
پشتيباني از دولت،  کشور و "ملتي"  
کرده اند که منافع آمپرياليستي خود 
را حفظ کرده باشنـد. بـويـژه  امـروز            

ســال از اشــغــال عــراق          ۱۵ بــعــد از     
توسط آمريکا و سر هم بـنـدي کـردن      
دولتي قومي ، مـذهـبـي ديـگـر چـه             
کسي است که نداند، آمـريـکـا بـراي         
مردم عـراق نـه آزادي، نـه رفـاه، نـه                  
دمکراسي، بـلـکـه فـاجـعـه، جـنـگ،             
کشتار، ويراني و نـابـودي زيـر بـنـاي          

 ۲۵ اقــتــصــادي کــامــل يــک کشــور           
ميليوني را آفريدند کـه امـروز هـمـه           
مردم دنيا شاهد تـوحـش گـروهـهـاي          
جنايت پيشه در آن کشور هستند کـه  
تنها مي توانست در سايه اشـغـال و       
جنايتکـاريـهـاي ارتـش آمـريـکـا در              
عراق و منطقه شکل بگيـرد، تشـکـر      
ــزاب                    ــه دادن احـ ــيـ ــکـ ــردن و تـ کـ

ناسيوناليست به حمايتهاي آمـريـکـا      
تنها خاک پاشيدن به چشم توده هـاي    
مردمي است که از آمريکا جز جنگ 
و بـمـب و بـوجـود آوردن گـروهـهـاي                
جنايتکار و وحشي هـمـچـون داعـش       

 خير ديگري نديده اند. 
احزاب ايراني مستـقـر در عـراق        
براي جنگ با داعش اعالم آمـادگـي     

 کردند
در روزهاي اخير و بعد از حـملـه       
داعش به بخشي از مـنـاطـق اقـلـيـم           
کردستان هر دو جناح حزب دمکرات 
کردسـتـان ايـران طـي بـيـانـيـه هـاي                  
جداگانه اي خواهان مشـارکـت خـود        
در جــنــگ بــا داعــش شــدنــد و از                
حکومت اقليم کردستان دفاع کـردنـد   
و آمادگي خود را براي فرستادن نيـرو  
به جبهه هاي جـنـگ اعـالم کـردنـد.          
همچنين کومله سـازمـان کـردسـتـان        
حزب کمونيست ايران هم با انـتـشـار      
بيانيـه اي در روز هشـتـم آگـوسـت،                
ضمن دفاع از مردم اقليم کردستان و   
اعالم آماداگي براي کمک و همـيـاري   
با آنها در مبارزه عليه داعش، اعالم 
کرده اند که در اين شرايـط مـخـالـف       
اعالم استقالل کردسـتـان هسـتـنـد و          
نــبــايــد فــکــر کــرد کــه ايــن شــرايــط            
مناسبي بـراي اسـتـقـالل کـردسـتـان              
هست. همچنين گفته مـي شـود کـه         
کومله کارواني را براي امداد رسانـي  
به مردم آواره شنگال فرستاده، اما تا 

آگوست آنها اجازه ورود بـه   ۱۱ امروز 
مناطقي که آوارگان در انجا هستـنـد   
را نيافته اند.  سازمان ديگري به اسم  
حزب حيات آزاد کردستان روز پنـجـم   

نــفــر از      ۲۰۰ آگــوســت اعــالم کــرد        
نيروهاي مسلح خود را به جبهه هـاي  

 جنگ با داعش فرستاده.*
 

 اخبار هفتگي ...

اشنويه، مهاباد، بانه، سقـز، بـوکـان،      
مريوان و سنندج در قـالـب يـک تـيـم          
ورزشي، با گراميداشت ياد قربانـيـان   
ــيــت            ــي ســردشــت، فــعــال ــمــيــاي شــي

کـوهـنـوردان     .کوهنوردي انجام دادند
زيـريـنـه شـرق          در قالب گروه "کولکه    

کُردستان" تـوانسـتـنـد طـي سـه روز                
موفق به صعود بـه قلـه کـوه آرارات            

گــروه کــوهــنــوردي     .(آگــري) شــونــد     
"کولکه زيرينه شـرق کُـردسـتـان" کـه              

ورزشــکــار بــود،       ٣٨ مــتــشــکــل از      
پانزدهـم مـرداد مـاه ايـن فـعـالـيـت                 

گروهي را آغاز و هجدهـم مـردادمـاه      
 .توانستند قله کوه آگري را فتح کنند

اعتراض مردم دوله گرم در  
 سردشت

گـرم بـه        ساکنين روسـتـاي دوـلـه        
نشانه اعتراض به شـلـيـک نـيـروهـاي           
انتظامي و زخمي شدن ساکنيـن ايـن     
روستا در مقـابـل فـرمـانـداري شـهـر            
سردشت دست به تـجـمـع اعـتـراضـي         

 .زدند
 

تجمع کارگران شرکت  
 کولهايم در سنندج

 
ــرداد:    ١٨  کــارگــران شــرکــت    م

کولهايم در سنندج در مـقـابـل دفـتـر        
ايــن شــرکــت در ســنــنــدج تــجــمــع               
اعتراضي بـرگـزار کـردنـد. آنـهـا در                 
اعتراض به اخراج جمعي از همکاران 
خود تجمع کـردنـد. کـارگـران اخـراج             
شده اعالم کردند گرداننده اين شرکت 
دست به اخراج کارگـران زده و قصـد         

کـارگـر   ٥٠٠ دارد تا پايان مرداد ماه   
 را اخراج کند.

 

تجمع اعتراضي روستاييان  
شهرستان بانه در اعتراض به  

 قطع آب آشاميدني
مرداد: جمعي از روستـايـيـان     ١٨ 

شهرستان بانه در اعـتـراض بـه قـطـع          
بودن آب آشاميدني براي دومين بـار    
در مقابل فرمـانـداري در ايـن شـهـر            

 تجمع کردند.
گزارشي از اخرين وضعيت  

 کارگران سد بنير مريوان.
 ٤٥٠ بنا به گزارش رسيده حدود  

نفر از کارگران سد بـنـيـر در آسـتـانـه           
اخراج و بـيـکـاري قـرار گـرفـتـه انـد.               
کارفرماي شرکت احداثي سـد بـنـيـر         

کيلومتري روستـاي نـگـل       ٥ واقع در 
از توابع مريـوان از آغـاز ايـن پـروژه             
حقوق و مزاياي کارگران را به بـهـانـه      
هاي مختلف نصفه و نيمه پرداخته و   
گاهي تـا چـنـديـن مـاه در پـرداخـت                

حقوق تاخير وجود دارد.در ادامه اين  
سياست هاي ضد کارگري، کارفـرمـا   
اين بار به بهانه نبود بودجه و اعتبـار  
ــورخ                   ــه مـ ــبـ ــنـ ــي از روز شـ ــافـ کـ

به کارگران شاغل در    ١٨/٠٥/٩٣ 
که بايد بـه     سد بنير اعالم کرده است 

مرخصي اجـبـاري بـا نصـف حـقـوق             
بروند و کارگاه را تعطيل نموده است. 
اين مسئله با واکنش تـنـد کـارگـران         
روبرو شده و آنان با تجمع در محوطه 

خـواهـان بـازگشـت بـه کـار              کارگـاه    
الزم به ذکر است کارگران سد   شدند. 

بنير در طول سال جاري چـنـديـن بـار         
 ۸ صفحه  

 ۱ از صفحه
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براي دستيابي بـه حـقـوق و مـزايـاي            
معوقه خود دسـت بـه اعـتـصـاب و              
اعــتــراض زده انــد و هــر بــار نــيــز                 
کارفرماي ايـن شـرکـت بـا پـرداخـت             
بخش ناچيزي از دستمزدهـاي عـقـب      
افتاده آنان را با وعده و وعيد بـه سـر     
کارهايشان باز گردانده است. در واقع 
کارفرما با چشم انتظار نگـه داشـتـن      
کارگران و خسته کردن آنان سـعـي در     
فرسايش و از بين بردن همـبـسـتـگـي      
کارگران و فراهم نمودن شرايطي براي 
آسان سازي تـعـديـل نـيـرو و پـايـيـن               
آوردن دستمزد و استخدام نيروي کـار    
ارزان را دارد . کميته هماهنگي براي 
کمک به ايجاد تشکل هـاي کـارگـري      

 ١٣٩٣ مرداد  ١٩ 
  

 سواد ميليون بي۱۰ 
ميليون بي سواد از جمـعـيـت    ١٠ 

ميليـون و    ٩ ،  ٩٠ ميليوني. سال  ٧٧ 
هزار نفر در گـروه سـنـي بـاالي           ٧٠٠ 

سال فاقد تحصيل بودند كه از ايـن    ٦ 
نـفـر زيـر         ٨٠٠ مـيـلـيـون و         ٣ تعداد 

از نظر سـوادآمـوزي      .سال هستند٥٠ 
و اميد به تحصيل جايگاه مـطـلـوبـي     
در دنيا وجود ندارد.  درحـال حـاضـر       

  سال و رتبـه  نيم و٧ ميانگين تحصيل 
ســواد آمــوزي در نــظــام جــمــهــوري            

ــي  ــان           اســالم ــه  .اســت١١١ در ج
وبـلـوچسـتـان،        هـاي سـيـسـتـان          استان

غـربـي،    كرمان، كردستان و آذربايجان
 سواد را دارند.  بيشترين بي

 
ماه حقوق  ٨ عدم پرداخت 

کارگران سد چپرآباد در شهر  
 اشنويه

مرداد: مسئوالن شرکت "سـه    ١٦ 
ماه است از پـرداخـت حـقـوق          ٨ کوه"  

ــاد خــودداري             کــارگــران ســد چــپــرآب
تاکنون کارگران چندين بـار     .کنند مي

انـد،     به اين وضعيت اعتراض نـمـوده    

اما در برابر، نه تنها هيچ پاسخـي را    
اند بـلـکـه در بـيـشـتـر               دريافت نکرده

 اند. موارد از کار اخراج شده
 

درصد واحدهاي صنعتي  ٧٠ 
کردستان تعطيل و نيمه تعطيل  

 است
مرداد: مديـر کـل صـنـعـت،           ١٥ 

 ٧٠ مــعــدن و تــجــارت کــردســتــان:            
درصد واحـدهـاي اسـتـان کـردسـتـان            
تعطيل و نيمه تعطيل است. گفـتـگـو     
با شادي رسولي،همسر کارگر زنداني 

دلـتـنـگـي هـاي           -يوسف آبخرابات   
 ! هانا و وضعيت پزشکي يوسف

 !سالم به شما خانم شادي رسولي
ما و بسياري از فعـالـيـن کـارگـري و          
تشکل هاي کارگري داخلي و جهانـي  
نــگــران وضــعــيــت جســمــي يــوســف         
ــتــه                 ــمــي ــرابــات از اعضــاي ک ــخ آب
هماهنگي هسـتـيـم، مـيـشـه بـگـيـد              
يوسف تا االن چنـد بـار بـازداشـت و           
زنــدانــي شــده و داليــل بــازداشــت و            

 بوده؟   زنداني شدنش چي
 

ماهه که در    ۷ يوسف االن مدت 
زندان مهاباد محبوس هست و مدت 

ساله. يـوسـف    ۲ محکوميت زندانش 
ســال و      ۲ و واحــد ســيـده هــر کـدام             

سـال حـکـم         ۱ محمد موالنايي هـم      
زندان گرفتند که تنها دليلش فعاليت 
کــارگــري و دفــاع از حــق و حــقــوق               
کارگران بوده و اونها که االن در حـال    
گذراندن دوران محکوميـت خـود در       
زندان مهاباد هسـتـنـد ، يـوسـف تـا             

بـار بـازداشـت شـده بـود کـه                ۳ حاال 
فقط بـازداشـت مـوقـت         دفعات قبلي

آزاد مـيـشـد امـا         بود و بعد از مدتي
سـال حـکـم گـرفـت دلـيـل                 ۲ اين بار 

بازداشت و زنـدان يـوسـف هـم فـقـط             
دفاع از حقوق خودش به عـنـوان يـک      

  .کارگر و ديگر کارگران بود

 
ماه که يوسف در  ۷ در اين مدت 

زندان بوده آيا شما مالقات حضـوري  
 هم باهاش داشتيد؟

 
طبق خبـري   .بله مالقات داشتيم

بـراي        که در سايت کميته هماهنگـي 
کمک به ايجاد تشکل هـاي کـارگـري      
منتشر شده يوسف از ناحيه شبـکـيـه    
چشم مشکل داره و بايد در بيـرون از    

 زندان تحت مداوا قرار بگيره.
 
شما چه اقداماتي بـراي يـوسـف       

در اين زمـيـنـه انـجـام داديـد و آيـا                  
 اقدامات شما نتيجه بخش بوده؟ 

 
در ماه قبل، ما پرونده يوسف را  

از بيمارستان لبافـي نـژاد در تـهـران           
گرفتيم و تحويل دادسـتـانـي و اداره          

هنوز به ما هيچ   اطالعات داديم ولي
مرخصي مـيـدهـنـد      ندادند که   جوابي

يا نه ، چون يوسف به شدت از ناحـيـه   
چشم درد داره و مـا امـيـدواريـم کـه            

مرخصي موافقت کنـنـد    مسئوالن با 
تا يوسف بتونه بره پيش دکتر خودش 

ماه يـک بـار        ۲ چون قبل از زندان هر 
براي معاينه چشمش ميـرفـت پـيـش       
دکتر ، چنـد روز پـيـش کـه بـاهـاش               
حرف زدم گفت ديگه حتي نـمـيـتـونـه      
کتاب يا روزنامه بخونه و هـر دفـعـه        

کـنـه بـه شـدت            که پائين رو نگاه مي
  .چشم و سرش درد ميگيره

 
خانم رسولي ! شما چـنـد فـرزنـد          
داريد و شرايط فرزندانـتـان در نـبـود         

 يوسف چگونه است؟
 

سـالـه داريـم کـه            ۵ ما يک دختر 
اسمش هست هانا ، دخترم در نـبـود       
يوسف به شـدت احسـاس دلـتـنـگـي           

به يوسف وابسـتـه       ميکنه چون خيلي
که يوسف رفتـه زنـدان       بود و از وقتي

گـيـر شـده و              دخترم به شدت گـوشـه    

همش بهانه يوسف رو ميگيره حـتـي     
از پـدرا بـچـه          چند بار که ديد بعضي

هاشان را بغل ميکنند شروع به گريه 
کرد و ميگه مامان چـرا بـابـاي مـن           
رفته زندان و من نميتونم برم بغلش ،   

کمه نمـيـتـونـه درک         چون سنش خيلي
  .کنه که چرا باباش رفته زندان

 
آيا با نبود يوسف خـانـواده شـمـا       

 دچار مشکالت اقتصادي هم شده؟
 

بله ، چون ما مستاجر هستيـم و    
هـزار تـومـان فـقـط             ۴۰۰ ماهيـانـه     

کرايه خانه بايد پرداخت کـنـيـم حـاال       
بقيه مخارج زندگي را هـم شـمـا در            
نظر بگيريد ، من خودم االن دارم کار 

کنم اما حقوق ماهيانه مـن بـيـن       مي
هزار تومان در مـاهـه      ۲۵۰ تا  ۲۰۰ 

که حتي پول اجاره خانه ما هم نيست 
اي هـم   و غير از اين هيچ درآمد ديگه

نداريم که بخواهيم خودمان را تامين 
  .کنيم

 

شما چه پيـامـي بـه عـنـوان يـک             
کارگر و نيز همسريک فعـال کـارگـري      
زنداني براي کساني که اين گفتگو را 

 مي خوانند داريد؟
 

اميدوارم تمام زندانيان سياسي و 
کارگران زنداني از زندان آزاد بشـن ،      

خواهم که از  از دوستان و آشنايان مي
خانواده هاي کـارگـران زنـدانـي و از             
جمله خانواده کارگران زنداني يوسـف  
آبـخـرابـات، واحـد ســيـده و مـحـمــد                
موالنايي حمايت کنند و پشت ما را 
خالي نکنند چون بزرگترين دلگرمـي  
و پشتوانه ما حمايت همين دوسـتـان   
و آشــنــايــان از مــاســت و از هــمــه                

خواهم که بـراي آزادي يـوسـف و           مي
  .تمام کارگران زنداني تالش کنند

تهيه و تنظيم گفتگو از کالکيـان 
مـطـلـب      ۱۳۹۳ دوازده مرداد ماه    -

بــازانــتــشــار از کــمــيــتــه        -دريــافــتــي
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   

مــرداد    ١٣ تشــکــل هــاي کــارگــري        
 ۱۳۹۳ 

 

 

  ۷ از صفحه
  پيام تسليت بمناسبت درگذشت عبه بابان 

با تاسف فراوان اطالع يافتـيـم   
اوت عبه بابان بعد  ۹ که روز شنبه 

از يکدوره طوالني بيماري، در سن 
هــفــتــاد ســالــگــي درگــذشــت.              
بدينوسيله به فرزنـدان، خـانـواده و        
بستگان عبه بابـان تسـلـيـت مـي          

گوئيم و خود را در غـم از دسـت             
 دادن او شريک ميدانيم.

  
کميته کردستان حزب 
 کمونيست کارگري ايران

 ۲۰۱۴ اوت  ۱۱  

  


