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 مردم کردستان سمفوني "انسانيت زنده است" نواختند
 پيام محمد آسنگران به مردم کردستان

 محمد آسنگران          
 

مردم کردسـتـان ايـران يـک بـرگ            
زرين ديگر به تاريـخ مـبـارزات خـود         

 افزودند
 

ايــن روزهــا در دل ســيــاهــي و              
کشتار و سربريدن و بيرحـمـي داعـش      
عليه مردم شنگال در کردستان عـراق  
و در زير سيطره قوانين و حـاکـمـيـت         

سـال     ٣٥ داعشهاي ايران که بيش از   
است همان سياهي و بيـرحـمـي را بـر         
جامعه ايران حاکـم کـرده انـد، مـردم           
کردستان سمفوني انسـان دوسـتـي و          
انسانيت زنده است نواختند. مردم بـا   
پرچم نوع دوستي و هـمـبـسـتـگـي بـا          
مردم شنگال و کوباني در يک ارکستر 
بزرگ بـه وسـعـت اسـتـانـهـاي غـرب                 
کشور ايران, از ايالم تا رضائيه ، در      

 

 ۲ صفحه  

 نسان نودينيان

نگاه هفته: مجموعه اي از رويدادهاي 
 هفته در شهرهاي کردستان 

 نسرين رمضانعلي-نسان نودينيان  

 در حمايت  از مردم "شنگالي" و "کوباني"

 انسانيت مرزي ندارد. درهمبستگي با مردم شنگال

 ۷ صفحه                    نسان نودينياندر گراميداشت عبداهللا بابان/
 ۵ صفحه                    عبدل گلپريانفرمان حمله خميني به کردستان/

 ۲ صفحه                   

 عبدل گلپريان
بــا يــورش جــانــوران      
دولت اسـالمـي عـراق و        
شــام ( داعــش ) بــه                  
شنگال و ديگر مـنـاطـق      
کردستان عراق و با تـرک    
مواضع و سـنـگـرهـا از           
سـوي نـيـروهـاي مسـلـح           
احزاب نـاسـيـونـالـيـسـت          
حاکم،  دارودسـتـه هـاي        
آدم کش اسالم مـحـمـدي    

فاجعه اي ببار آوردند کـه  
جنايتي به تـمـام مـعـنـا          
ــريــت بــود.            ــه بش ــلــي ع
سپاهيان اسالم و پـيـروان   
قرآن و محـمـد بـا پـرچـم          
اهللا ، نــقــش و رســالــت           
اسالم وقايعي و راستـيـن   
را در شهرهاي مـوصـل،     
شنگال و مناطق اطـراف  
ــه اي بــه ثــبــت              بــه گــون

  سال! ۳۵جنبشي توده اي به قدمت خانه ما خانه شماست!!!

 حمايت مردم کردستان ايران از مردم شنگال گسترش مي يابد
 تظاهرات مريوان، ديروز به سردشت و کرمانشاه گسترش يافت.

 بايد در همه شهرها اين تجمعات را سازمان داد

 نسرين رمضانعلي

تجمع اعتراضي خانواده  
دانش آموزان شين آبادي در  

 تهران
پس از گذشت دو سال از حـادثـه       
آتش سوزي در مدرسه شين آباد امـا    
هنوز مشـکـالت دانـش آمـوزان بـي            
جواب مانده. در اعـتـراض بـه عـدم              
رسيدگي به وضعيت پزشکي، تاميـن  
ــکــانــات کــافــي تــحــصــيــل و                  ام
خسارتهاي ناشي از اسيب ديدگي هـا  
خانواده دانش آموزان شيـن آبـاد  در         
مقابل دفتر رياست جمهـوري تـجـمـع       

سـال از       ٢ با گذشت نزديک به  .کردند
ــخــراش امــا                ــه دل ــن حــادث ــوع اي وق
مشکالت اين گروه از دانش آموزان و 

خانواده هاي آنان همچنان ادامه دارد 
و مــقــامــات رژيــم پــاســخــگــوي                
مشکالتشان نيستند. گفـتـنـي اسـت        

کـالس     ١٣٩١ آذر      ١٥ که در تاريخ   
درس دانش آموزان مدرسـه ابـتـدايـي       
روستاي شين آباد از توابع پيـرانشـهـر    

دانـش     ٣٧ دچار آتش سوزي شد و از   
نـفـر دچـار         ٢٩ آموز داخـل کـالس،       
و در ادامـه؛          .سوختگي شديد شدنـد 

از روز شنبه، بيست و پنجم مردادماه 
آبـاد     ي ابتدايي شين دختر مدرسه ١٢ 

بهمراه پدرانشان در خيابان پاستـور و    
محل دفتر حسن روحـانـي دسـت بـه           

انـد کـه تـاکـنـون هـيـچ                 اعتصاب زده

 ۳ صفحه  

 ۳ صفحه  

 ۳ صفحه  

 ۶ صفحه  

 ۸ صفحه                    کمپين عليه زن ستيزي نيروهاي اسالمي   ۷ اطالعيه شماره  ۵ صفحه  
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يک حرکت هماهنگ برگ ديگري بـه    
  .افتخارات مبارزاتي خود افزودند

 
ــادي             ــع ــان در اب ــردســت مــردم ک
ميليوني به وسعت تـمـام شـهـرهـا و            
روستاهاي غرب کشـور آهـنـگـي را           
نواختند که کودکان و سـالـخـوردگـان     
گرسنه و تشنه و آواره در کـوهـهـاي            

 ٤٥ شنگال و در زير آفـتـاب سـوزان          
درجه، با شـنـيـدن آن لـحـظـاتـي آرام              
گرفتند و اميد زنده ماندن در دل آنها 
احيا شد. آنها شنيدند و پـيـام مـردم         
کردستان ايران را دريافت کـردنـد کـه      
"نه" دنيا فقط با کشتار و سربريـدن و     
بيرحمي داعشهـاي سـنـي و شـيـعـه             
تداعي نميشود. آنها دريـافـتـنـد کـه           
صداي انسانيت انسـانـهـا هـمـچـنـان          
زنده و قدرتمند است. آنـهـا ديـدنـد و          
شنيدند که انسانيـت نـمـرده اسـت و           
تروريستهـاي اسـالمـي نـمـيـتـوانـنـد              
سکوت و سياهي و خـونـريـزي را بـر         

  .جامعه بشري حاکم کنند
 

ــاکــي کــه              زخــم عــمــيــق و دردن
اسالميهاي بيرحم از صدر اسـالم تـا       
کنون هـر از چـنـدگـاهـي بـر پـيـکـر                    
انسانيت وارد مـيـکـنـنـد، امـروز در           

بيش از هميشه شنـيـع    ٢١ اوايل قرن 
و درد ناک است. ايـن سـنـت ديـريـن             
اسالم واقعي که خون ريـخـتـن و سـر         
بريدن انسان افتـخـارش اسـت و آنـرا           
راهــي بــراي پــيــروزي خــود قــلــمــداد          
ميکند و اين سنت اسـالمـي ديـريـن       
که زن را کنيز و کااليي بـراي فـروش       
مباح شمـرده اسـت تـا شـپـشـوهـاي              
اسالمي از آن لذت بـبـرنـد، در اوخـر         
قرن بيست، يک بار ديگر گر گرفت و   
اولين طعمه خود را در ايران به دسـت  
آورد و آن جامعـه را بـا نسـل کشـي             
مواجه کرد. اين سنت ديرين اسالم از 

بــا کــمــک دول غــربــي           ١٩٧٩ ســال   
دوباره در ايران احيـا شـد و قـمـه بـه              
دستان اسـالمـي در کشـوري مـدرن             

  .مانند ايران دوبار آنرا پايه گذاشتند
 

امروز باز هم در سوريـه و عـراق       
بويژه در شنگال در کـردسـتـان عـراق       
بشريت مدرن با حيرت تمام که انگار 
مــات و مــبــهــوت شــده اســت پــرده            
ديگري از اين سنت پيـغـبـر اسـالم و         
اصحاب آنرا بر روي صحنه مشـاهـده   
کردند. مردم دنيا ديـدنـد کـه دهـهـا             
هزار انسان به جرم اينکه بـه مـذهـب        
ديگري منتسب هستند بايد بوسـيلـه   

اسالميها سربريده شوند و کودکـان و    
سالخوردگان آنها از ترس اين وحوش 
اسالمي به کوه پناه ببـرنـد تـا شـايـد          

 بتوانند زنده بمانند. 
 
 

اما در اين راه صدها نفر قربـانـي   
شدند و از گرسنگي و تشنـگـي جـان      
سپردند. ولي مردم متمـدن و انسـان        
دوست تنها بـيـنـنـدگـان بـي ارداه و               
ساکت ايـن صـحـنـه هـاي فـجـيـع و                 
دلخراش نبودند. اگر چـه بـخـشـي از          
مردم در شنگال بـا قـمـه اسـالم سـر              
بريده شد و صدها زن مـورد تـجـاوز          
قرار گرفتند و تعداد زيـادي از زنـان         
اسيرهمانند دوران پيغمبـر اسـالم بـه        
فـروش رسـيـدنـد، امـا مـردم جـهــان                
صدايشـان را عـلـيـه ايـن تـوحـش و                  

  .انسان کشي بلند کردند
 

در ايـن مـيـان مـردم کـردسـتـان              
ايران جلـودار و پـيـشـقـراول بشـريـت              
متمدن شدند و به ميدان آمدند و در     
ابعادي ميليوني به اسالم و قـوانـيـن        
اسالمي داعشها نه گفتند و حمـايـت   
و کمک خود را از مـردم شـنـگـال بـه            
نمايش گذاشـتـنـد. در مـراکـز هـمـه               
شـهـرهـا و روسـتـاهـا چـادر زدنـد و                   
پاتوقي ايجاد کردند که مردم بتوانند 

کمکهاي خود به مردم آواره شـنـگـال      
را بــه آنــجــا بــرســانــنــد. انســانــهــاي            
خوشنام در جلو اين مراکز و چـادرهـا   
از مردم کردستان طلب کمک کردند و 
مـــردم بـــا روي گشـــاده بـــه ايـــن                  
مراکزهجوم بردند و کـمـک هـاي بـي           
دريــغ خــود را بــراي کــودکــان و                    
سالخوردگان و مـردم آواره شـنـگـال           
هديه کردند. مردمي که انگار در يک  
صف واحد و هماهنگ سمفوني زنـده  
باد انسانيت مينـوازنـد پـيـام رسـاي          
خود را به مردم شنگال ارسال کردند. 
مردم صحنه هاي خلق کردند کـه هـر     
کدام يک برگ زرين بر تاريخ انسانيت 
ــروس و                 ــشــود. ع ــحــســوب مــي م
دامادهايي که از شهرهاي سردشـت،  
ــن                   ــاي اي ــه پ ــدج ب ــن روانســر و ســن
صندوقها رفتند و هديه هاي خـود را    
به کودکان شنگال اهدا کردند و بـچـه   
هاي کم و سن و سالي که گوشـواره و    
النگوي خود را به کـودکـان شـنـگـال          
فرستاند و مردم فـقـيـري کـه در زيـر            
سايه داعشهاي ايران کمکهـاي خـود     
را به مـردم شـنـگـال رسـانـدنـد و بـا                 
صدايي رسـا بـه هـمـه داعشـهـا نـه                   
گفتند، همگي فقط گوشـه هـايـي از        
اين سمفوني زنـده بـاد انسـانـيـت در            

  .مقابل اسالميت را نوختند
 

سلفيها و بـازمـانـدگـان مـکـتـب          
قرآنيهاي کردستان ايران که قـبـال در       
کشـتـار مـردم کــردسـتـان هـمـدســت              
جمهوري اسالمي بودند، اخيرا و در     
روزهاي اوايل عروج داعش در عـراق  
با شمشير اسالم نوع سـنـي و شـعـار         
اهللا و اکــبــر قصــد ايــجــاد رعــب و               
وحشـت در مـيـان مـردم کــردسـتــان              
داشتند، اکنون بـا بـه مـيـدان آمـدن              
مردم عليه داعش و در حـمـايـت از            
آوارگان شنگال به سـوراخـهـاي خـود         
پناه برده و دريافـتـنـد کـه کـردسـتـان            
جايي براي آنها ندارد و نميتواننـد بـا     
شعار اهللا و اکبـر مـردم را مـرعـوب           
کنند. مردم کردستان ميتوانند وبايد  
اين اقدام انساني خود در حمـايـت از     
مردم شنگال را به تجمع و اعـتـراض     
خياباني عليه داعش ارتقا دهند و با 
صدور قطعنامـه و تـومـار امضـا و             
سمينار در دفاع از کـودکـان و مـردم        
شنگال ادامه بـدهـنـد و در دفـاع از             
زنان اسير دست داعش خواسته هـاي  
انساني و آزاديخـواهـانـه خـود را بـه            

  .جهانيان اعالم کنند
 

زنده باد مردم آزاديخواه و انسان 
دوست کردستان! زنده باد انسانيت 

 !انسانها

 ۱ از صفحه پيام محمد آسنگران ...

 نسرين رمضانعلي
 

در هفتـه گـذشـتـه در شـهـرهـاي              
کردستان شاهد کمپيني گسـتـرده در     
سطح شهـرهـا در حـمـايـت از مـردم               
شنکال و کوباني بوديم.  با رسانه اي   
شدن وضعيت اسفبار مردم  آواره در     
شنگال  عراق و کـوبـانـي در سـوريـه           
مردم شهـرهـاي کـردسـتـان بصـورت           
خودجوش دست به ايجاد محلـهـايـي    
براي جمع آوري کـمـکـهـاي مـالـي و             
کاالئي براي مردم شنکال شدند. اگـر   
چه در ابتدا با مزاحمتهاي نـيـروهـاي      

دولتي روبرو شدنـد امـا ايسـتـادگـي          
مردم در مقابل اقدامات مسئـولـيـن    
استاني و شـهـري نـاکـام مـانـد.  در                
قريـب بـه اتـفـاق شـهـرهـا مـهـابـاد،                   
ســنــنــدج، ربــط، پــيــرانشــهــر، پــاوه،         
روانسر، جوانرود، مـوچـش از تـوابـع         
کــامــيــاران،  حســن آبــاد از تــوابــع             

 سنندج
 

کامياران، سردشت، کـرمـانشـاه،    
سقـز و روسـتـاهـاي  اطـراف تـالش                 
کردند کمکهـاي نـقـدي و و کـاالئـي              
خـود را بــه مــحـل جــمــع آوري ايــن                

کمکها بـرسـانـنـد. آنـچـه کـه گـفـتـه                    
مــيــشــود مــردم اگــر چــه بشــدت از            
وضعيت اسفباري که بر مردم شنگال 
و کوباني جاري است نگران هسـتـنـد       
اما فضاي بشدت شـورانـگـيـر بـراي          
کمکهاي مردمي و انساندوستانه در   
جريان است. الزم بـه ذکـر اسـت روز           
شنبه عليرغم اينکه در شهـر سـقـز و        
کامياران مجوز يک هفته براي برپـاي  
چادرهاي کمک رساني تـوسـط مـردم      
گرفتـه شـده بـود، مـجـوز از جـانـب                  
مسئولين لغو شد و اجازه جمع آوري   
کمکها مردمي  با تهديد مسئـولـيـن    

 حکومتي روبرو شد. 
 

البته در شهر کامـيـاران روز اول       
نيروهاي اطالعات به محـل رفـتـه و        
بنرهـايـي کـه در حـمـايـت از مـردم                   
شنگال نسب شده بود را جمع کـردنـد   
که با اعتراض حضار و روبـرو شـد .         
سقز روز جمعه را به نام روز شـنـگـال      
نام گذاري  کرد. روز جمعه  به ابتکار  
مردم و بخصوص جوانان در چـنـديـن     
محل ابتکار را بدست گرفته و شـروع  
به جم آوري کمکهـاي مـردمـي بـراي         

شنگال و کوباني کردند. فضاي شهـر   
چنان بود که مسئولين دولتي ساکـت  
نمادند و در رسانه هاي مطـبـوعـاتـي     
گفتنـد ايـن روز در شـهـر سـقـز نـام                    

 شنگال را بر خود نهاد. 
 

ــي کــه طــي               ســردشــت در حــال
روزهــاي گــذشــتــه مــردم ســردشــت            
مشـغـول بـه جـمــع آوري کـمــکـهــاي               
مـردمــي بــراي مــردم آواره شـنــگــال           
بودند و شماره حسابي را بـراي واريـز     
کردن کمـکـهـاي نـقـدي اعـالم کـرده              
بودند مسئولين حـکـومـتـي شـمـاره           
حساب را مصدود کردند و تالش در   
اختالل در کار مـردم داشـتـنـد. ايـن             
اقدام مسئولين دولـتـي بـا حـرکـتـي             
نمادين از جـانـب مـردم روبـرو شـد.              
مردم سردشت مسيري را راهپيمائـي  
کردند. شعـارهـايـي در دسـت مـردم             

مردم شنگال و کـوبـانـي تـنـهـا         بود .  
نيـسـتـنـد. کـودکـان شـنـگـال تـنـهـا                    
نـيـسـتـنـد. کشــتـار مـردم ايـزدي را                  
ــم. داعــش و                 ــي ــکــن ــي مــحــکــوم م

مردم در   جنايتهايش محکوم است.   
شهرهاي کردستان بـا ايـن اقـدام کـم           

نظيـر انـزجـار خـود را از نـيـروهـاي                  
ارتجاعي و فاشيستي داعـش نشـان       
دادند. مردم نشان دادند عليه جـنـگ   
و کشتار هستند. مردم  تنـهـا اعـالم      
نکردند خانه ما خانه شماست. مـردم   
نشان دادن که قـربـانـيـان جـنـگـهـاي             
ارتـجــاعـي عـادي تــريـن مـردم ايــن              

دهها بنر و پوستـر    سرزمين هستند.  
از جنايتهايي که داعش باني ان است 
در سطح شهرها به نمـايـش گـذاشـتـه        
شده است. در محل کار و زيسـت در     
تاکسي و در صف خريد نان مـردم از    
وحشيگري داعش سخن ميـگـويـنـد.     
مردم شهرهـاي کـردسـتـان اقـدمـات           
تاکنويشان قابل  تقدير اسـت. مـردم      
اين شهـرهـا نشـان دادنـد مـعـنـي و                
 مفهوم واقـعـي انسـانـيـت چـيـسـت.              

تـــظـــاهـــرات  مـــردم کـــرمـــانشـــاه             
راهپيمائي سمبليک مـردم سـردشـت         
مارش خياباني مردم مريوان از زمره 
اقداماتي است که هر وجدان بـيـداري   
را به وجد مياورد و باعث ميشود که 
خود را به محلهاي جمع آوري کمکها 

 برسانند. 
 

 در حمايت  از مردم "شنگالي" و "کوباني
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رساندند که يادآور جنايات بـيـشـمـار     
پيام آوران خدا در تاريخ صـدر اسـالم     
بود.  مجريان اسالم راستين و واقغي  
درست منطبق بر کتـاب قـرآن عـمـل         
کردنـد. زنـان را در مـيـاديـن شـهـر                    

موصل به حراج گذاشتند، به بسياري 
تجاوز کردند، مـردان را از دم تـيـغ              
گـذرانــدنــد و مــحــمـد وار آنـچــه کــه              
جنايت عليه بشريت بود را بـه اجـرا         

 گذاشتند. 
 

دهها هـزار آواره در ارتـفـاعـات           
شنگال بدليل تشنگي و گرسنگي در 
ــالي                 ــاب ســوزان و در الب ــت ــر آف زي
سنگالخها جـان دادنـد. تـعـدادي را            
حين فرار به گلوله بستند و بسـيـاري     
را در مقابل چشم عزيزانشان از پـاي    
درآوردند. درست است که اکثر مـردم   

گير افتاده در اين کوهها نجات يافته 
اند اما تک تک آنان شاهد صحنه هـا    
و شاهد تراژدي هولناکي بودند که تا 
زنده هسـتـنـد هـيـچـگـاه آنـان را از                   
کابوس دهشتناک  و جنايـات تـفـالـه       
هاي اسالمي داعش  نجـات نـخـواد      

 داد. 
اما در مقابل تـوحـش شـمـشـيـر         
بدستان اسالمي نـيـرويـي قـدرتـمـنـد          
وجود دارد که قادر است مزاحمتهاي 
اين پس مانده هـاي عصـر حـجـر را             
کامال از صحنه زنـدگـي بشـر کـنـار            
بزند. اين قدرت برتر چـيـزي نـيـسـت           
بجز انسانيت و همبستگي انسـانـي.     
اگر تقابل نيروهاي نظامي آمريکا بـا  
داعش بخاطـر مـنـافـع آمـريـکـا در              

ــر                    ــت، اگـ ــل اسـ ــيـ ــداد و اربـ ــغـ بـ
جانفشـانـيـهـاي احـزاب و نـيـروهـاي               
مسلح احزاب نـاسـيـونـالـيـسـت کـرد           
بخاطر مليت و خاک است، اما دفـاع  
و حــمــايــت مــردم در بســيــاري از                
شهرهاي جهان بخاطر زنان، کـودکـان   
و همه مردمي اسـت کـه در گـرداب          
جريان اسالمي داعش گرفتار آمدند. 
انسانيت رنگ و زبان نمـي شـنـاسـد،       
انسانيت قوم و مليت نمي شـنـاسـد.      
انســانــيــت عــقــيــده نــمــي شــنــاســد.         
انسانيت در مـقـابـل، زبـان، رنـگ،              
مذهـب، مـلـيـت، نـژاد کـه تـاريـخـا                  
ــذهـــب، ســـود، ســـرمـــايـــه و                   مـ
ناسيوناليسم آينها را بار مـردم کـرده     

 اند کور است. 

اقدام جسـورانـه و هـمـبـسـتـگـي             
مردم شهرهاي کردستان ايران و کمک 
و حمايتهـاي مـردم تـهـران و ديـگـر               
ــت از                   ــن دس ــا از اي ــه ــان ــت ــرس ــه ش
همبستـگـي انسـانـي اسـت کـه زيـر                
سرنيزه تفنگ بدستان، آدمـکـشـان و      
داعشهاي حاکم بر ايران دارد اتـفـاق       

 مي افتد. 
 

اين حمايتها و اين همسرنوشـتـي   
انساني مشت محکمي بر پوزه دولت 
اسالمي عـراق و شـام و تـو دهـنـي                
محکمي به دولت اسالمي حـاکـم بـر      
ايران است.اين همـبـسـتـگـي را مـي            
توان و بايد تقويـت کـرد.  زنـده بـاد              

 انسانيت  

 انسانيت مرزي ندارد...

 عبدل گلپريان

 

 
 خانه ما خانه شماست!!!

  سال! ۳۵جنبشي توده اي به قدمت 

 
 
 
 
 
 
 
 

 نسان نودينيان       
 

مـرداد  ۲۸ سال قـبـل در         ۳۵ 
خميني فرمـان حـملـه بـه          ۱۳۵۷ 

کردستان را صادر کرد. خميني و  
بني صدر نمايـنـدگـان فـاشـيـسـم          
اســالمــي لشــکــر جــنــايــتــکــاران       
اسالمي را طـيـار کـردنـد تـا در              
مقابل هر انسان و پرنـده اي تـيـر        
شليک کنـنـد، دوسـتـان مـردم را            
اعدام کنند. دشمنان مـردم را بـا        
تانک و توپ  و مـيـلـيـتـاريـزم در           
ــل اراده مــردمــي کــه از               ــاب مــق
دستاوردهاي دمکراتيک انـقـالب   

دفاع ميکردند و بـراي حـفـظ        ۵۷ 
حرمت و دسـتـاوردهـاي قـيـام و            
همبستگي تشکل هاي مـنـاسـب    

توده اي را سازمـان داده بـودنـد،        
فرستادند. مردم مقاومت کردند.  
پرچم سفيد را در مـقـابـل پـرچـم              
سياه سياه جامگان بلند نکردنـد.  
مــقــاومــت کــردنــد تــا شــکــســت        
نــخــورنــد. بــا ده هــا ابــتــکــار و              
سازمـان تـوده اي و مـقـاومـتـي                
نــنــگ انســان کشــي و اعــدام و            
دســتــگــيــري هــاي فلــه اي و                  
ميليتاريزم نظامي را بر پيشـانـي   
نظام فاشيسم اسالمي زدند و در     

، امـروز در    ۵۷ مرداد ۲۸ سالروز 
سـال     ۳۵ بـعـد از          ۹۳ مردادماه 

بارديگر اراده اي توده اي و جمعي 
در شهرهاي کردستان در حمـايـت   
و همدردي و بـراي مـحـکـومـيـت         
يک فـاشـيـسـم اسـالمـي از نـوع                
ــت               ــ دول ــوري اســالمــي ـ ــه ــم ج
اسالمي ـ (داعش) به خيـابـانـهـا       
آمــاده اســـت. و جـــلـــوه هـــاي                
شکوهمند انساني از حمايـتـهـاي    

و »  شـنـگـال   « انساني از مـردم        
در عراق و سـوريـه را     »  کوباني« 

  به نمايش گذاشتند.   

 

  

مردم شهرهاي کردستان ايـران در    
حمايت از مردم شنگال در کـردسـتـان    
ــق                   ــب ــد. ط ــدان آمــدن ــي ــه م عــراق ب

رسيده به کميته کردستان حـزب   اخبار
ــالم،               ــا کــنــون مــردم شــهــرهــاي اي ت
کرمانشاه، سنـنـدج، پـاوه، جـوانـرود،          
کامـيـاران، روانسـر، مـريـوان، بـانـه،              
سردشت، سقـز، بـوکـان، مـهـابـاد، و             
روستاهاي اطراف شهرهاي سننـدج و    
کامياران و مريوان به جمع آوري کمک 
به مردم شنگال اقدام کرده و در مراکز 
شهرها در يک يا چند جـا چـادر بـرپـا           
کرده و در هر شهر و روسـتـا فـعـالـيـن         
اين عرصـه شـوراي نـظـارت و جـمـع               
آوري تشکيل داده اند. تا کنون هزاران 
تن مواد خوراکي و زيستي جمع آوري 
شده است و مقدار قابل تـوجـهـي پـول       
نقد که در ابعاد صدها ميليون تومان 
است جمع آوري و به دست اين فعالين 
رسيده است. همين فعالين بـر ارسـال        
اين کمکها تا رسيدن به دست آوارگان 
نظارت ميکنند. مـواردي جـمـهـوري          
اسالمي خـواسـتـه اسـت کـمـکـهـا را               
بدست خود بگيرد کـه بـا مـخـالـفـت             
فعالين مواجه شده است و اجازه نداده 

  اند کمکهاي مردمي را بدزدند.
مردم نوع دوست کردستان ضـمـن   
رساندن اين کمکها به مراکز تـعـيـيـن       
شده انزجار خود از داعش و جريانـات  
اسالمي را ابراز داشته اند. انزجـار از     
نيروهاي ارتجاعي داعش و سـلـفـي و      
هر جريان اسالمي ديگررا بايد هر چـه  
بـيـشـتـر گسـتـرش و سـراسـري کـرد.                  
نيروهاي امنيتي سنندج با مراجعه به 
چادر هاي جمع آوري کمک هاي انسان 

دوستانه به مردم رنـج کشـيـده اقـلـيـم           
کــردســتــان اخــطــار داد کــه از روز                
يکشنبه بايد چادرها را بـرداشـتـه واز      
فعاليت دست بردارند. استقبال مـردم     
سننندج و ديگر شهرهاي کردستان در 
صف هـاي طـوالنـي کـمـک رسـانـي،                
نيروهاي امنيتي جمهوري اسالمي را 
به وحشت انـداخـتـه اسـت امـا مـردم             
کوتاه نيامده و اعالم کرده اند تـا روز      
سه شـنـبـه آيـنـده ايـن چـادرهـا دايـر                  

  خواهد بود.
شوراي نظارت بر کمکهاي مـردم    
به شنگال اعالم کرده انـد." بـه دلـيـل           
استقبال کم نظـيـر مـردم سـنـنـدج در             
حمايت از کمپين حمايت از شنگال و   
کوباني فعاليت اين کمپـيـن در شـهـر         
سنندج تا پايان روز سه شنبه تـمـديـد      
شد. سومين روز از آغاز رسمي جـمـع    

هاي انسان دوستـانـه مـردم       آوري كمك
به شنگال در حـالـي سـپـري شـد كـه                 
حضور بي نظير مردم نوع دوسـت بـر       
عزم و اراده ما براي تالش بيـشـتـر در      
اين وادي افزود. كمـپـيـن حـمـايـت از            
شنگال و كوباني سر تعظيم در مقابل 
درياي خروشان مردم فـهـيـم و انسـان           

دارد    آورد و اعالم مـي    دوست فرو مي
آوري تـنـهـا از       هر گونه فعاليت و جمع

مجاري قانوني و تـا پـايـان روز سـه               
انجـام   ٩٣ مرداد ماه  ٢٨ شنبه مورخ 

 گيرد" مي
 

ــونــهــا و               هــمــراهــي و حــمــايــت کــان
تشکلهاي مدني کـردسـتـان گسـتـرش        

  مي يابد.
اعضاي سازمان نظام مـهـنـدسـي     

ساختمان کردستان با کمپين حـمـايـت    
از شنگال و کوباني همراهـي خـود را       

 اعالم کرد.
سازمان نظام مهندسي ساختمـان  
کردستان در اقدامي انسان دوسـتـانـه      
در کمک به مردم شـنـگـال کـردسـتـان           

مــرداد    ٢٦ عـراق امــروز يــکـشــنـبــه          
بعداز ظهر در  ١٩:٣٠ ساعت  ١٣٩٣ 

چادر جمع آوري کمک بـه شـنـگـال در         
  سنندج ميدان اقبال حاضر شد.

تجمع و تظاهرات مردم شهـرهـاي   
مختلف کردستان از مريوان آغاز و تا 
کنون در سردشت و کرمانشاه هم ايـن    
تجمعات سازمان پـيـدا کـرده اسـت.           
تجمع و اعتـراض خـيـابـانـي را بـايـد              
گسترش داد و مـيـتـوان در يـک روز               
هماهنگ در همه شهرها مردم عـلـيـه    
داعش و سلفـيـهـا و هـمـه جـريـانـات               

  تروريست اسالمي به خيابان بيايند.
کميته کردستان حزب کمونيـسـت   
کارگري ايران به مردم کردستـان درود    
ميفرستد و از همه فعاليـن کـارگـري،      
مــدنــي و ديــگــر اقشــار اجــتــمــاعــي           
انتظاردارد در ايـن کـمـپـيـن فـعـاالنـه             
دخالت کنند. هميـن تشـکـلـهـا بـايـد             
بتوانند بعد از اين کمپين در دفـاع از    
حقوق مردم نقش ايـفـا کـنـنـد. بـايـد               
سلفيها را همانند داعشيها به عـنـوان   
نيروهاي تروريسـت افشـا و بـي آبـرو             

  کرد.
 کميته کردستان

 حزب کمونيست کارگري ايران 
 ٢٠٠١٤ اوت  ١٧ 

..................................
....... 

 حمايت مردم کردستان ايران از مردم شنگال گسترش مي يابد
 سردشت به کرمانشاه گسترش يافت. ازتظاهرات مريوان،  

 بايد در همه شهرها اين تجمعات را سازمان داد



 


	���+��ا                                            ا                                                 ����4  �741  

   ۳ از صفحه
به نقل از فيسبوک يکي از  

 کاربران
کساني کـه ادعـا دارنـد داعـش             
مسلمان نيست ، کـافـي سـت سـوره           
توبه، سوره زنان، سوره انـفـال، سـوره        
محمد، سوره احزاب سوره گاو يا بقره 
و سوره مائده رو بخونند تا بـفـهـمـنـد      
داعش بدستور اسالم و قران جنايـات  
ميکند و پيروان اصلي اسالم هميـنـا   
هستند. البته نه تنها داعـش بـلـکـه          
ــده ،                  ــقـــــاعـــ ــان، الـــ ــالـــــبـــ طـــ
بوکوحرام،جمهوري اسالمي،حماس و 
ساير گروهها و دولـتـهـاي اسـالمـي            
بدستور اسالم و قران جنايت کـرده و      

 . ميکنند
مــتــاســفــانــه امــروزم نــيــروهــاي       
جنايتـکـار داعـش (پـيـروان اصـلـي               
اسالم) دوباره و در جنايتي ديگـر در     
روســتــاي"کــوجــو" در اطــراف شــهــر           

روزه به  ٣ شنگال بعد از ضرب االجل 
مردم اين روستاي کورد ايزدي نشيـن  
براي مسلمان شـدن و رد کـردن ايـن            
درخواست از جـانـب مـردم روسـتـا،            
هشتاد تن از مردها را تيرباران کـرده  
و زن و کودکانشان را همراه خـودشـان   
برده اند و از سرنوشت آنها خبـري در    
دست نيست. ديـروز هـم سـه دخـتـر               
جوان که به آنها تجـاوز شـده بـود در          
نزديکـي هـاي شـنـگـال خـود کشـي                

 !کردند
دو ايه از صدها آيات جنايـي در    

 : قران
 ١٢٣ سوره توبه آيه 

   يـنلُواْ الَّـذنُواْ قَاتآم ينا الَّذها أَيي
           ـيـكُـمواْ فـجِـدـيلالْكُفَّارِ و نلُونَكُم مي

ينتَّقالْم عم اللّه واْ أَنلَماعلْظَةً وغ. 
اي کسانيکه ايمـان آورده    
ايد، کافراني که نزد شمايند را   
بکشيد! تا در شما درشـتـي و      
شدت را بيابند. و بدانيـد کـه      

  !خداوند با پرهيزکاران است
 

  ٢٩ سوره التوبه آيه 
قَاتلُواْ الَّذين الَ يؤمنُون بِاللّـه والَ    
  اللّـه مرا حم ونمرحالَ يرِ ومِ اآلخوبِالْي
            ـنم ـقالْـح يـند ينُـوندالَ يو ولُهسرو
الَّذين أُوتُواْ الْـكـتَـاب حـتَّـى يـعـطُـواْ               

ونرصَاغ مهو دن يةَ عالْجِزْي. 
کساني را از اهل کتاب که به 
خدا و روز قيامت ايمان نـمـي   
آورند و چيزهايي را که خدا و   
پيامبرش حرام کرده است بـر    
خود حرام نميکنند و دين حـق  
را نميپذيرند بکشيد، تا آنگاه که 
به دست خود در عين مـذلـت     

 *.جزيه بدهند
 
 

 حمايت مردم کردستان ايران از مردم شنگال                 

 سردشت هم نوا با ناله هاي شنگال و كوبانيانجمن حمايت از  

 حمايت روستاييان كامياران از مردم شنگال

بيماران مبتال به سرطان استان کردستان حمايت همه جانبه خود  
 را از آوارگان شنگال و کوباني اعالم مي دارد.

زندگي جاريست...همدلي عروس و داماد سنندجي  و  
 روانسري در حمايت از شنگال و كوباني

 يک خواهر و برادر قولک خود را به کودکان شنگال هديه دادند

زندگي جاريست...همدلي عروس و داماد سردشتي در  
 حمايت از شنگال و كوباني

هاي مردم سنندج در حمايت از مردم شنگال و   جمع آوري كمك
 كوباني
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 عبدل گلپريان    
 

در روسـتـاي "      ٥٨ مرداد  ٢٥ در 
که رفتو " از تـوابـع ديـوانـدره، بـيـن                
خانهاي مسلح اين مـنـطـقـه در يـک            
جبهه و در جبهه مقابل آنان کومه لـه  
و چـريـکـهـاي فـدايـي درگـيـري روي               

 ميدهد.  
دفاع از دهـقـانـان و           کومه له در

کارگران روستاهاي منطقه ديـوانـدره     
با خانها و مالکان مسلح اين منطقه 
که از رژيم اسالمي دفاع مـيـکـردنـد       
درگير ميشود. در جـريـان درگـيـري            
تعدادي از خانها و مـالـکـان کشـتـه            
ميشوند و بقيه پا به فرار ميـگـذارنـد    
و در کنار نيروهاي رژيم اسالمي پناه 

 ميگيرند.
 

تقريبا  ٥٨ در طول چهار ماه اول سال 
سراسر شهـرهـاي کـردسـتـان در يـک             
ــي و                 ــاس ــي ــي س ــام ــظ ــي ن ــاروي روي
اعتراضي در مقابل حاکـمـان جـديـد       

قرار ميـگـيـرد. سـنـنـدج، مـهـابـاد،               
مريوان، نقده، کامياران، ديـوانـدره و     
پـاوه جـبــهـه هـاي نـبــرد بــيـن قـيــام                  

با ارتجاع محلي و ضد  ٥٧ کنندگان 
 انقالب اسالمي بقدرت رسيده است.

 
جنگ سختي بيـن   ٥٨ مرداد ٢٦ 

طرفهاي درگير در پاوه در ميـگـيـرد.    
رژيم اسالمي چمران را مامور پـايـان   
دادن به "غائله" پاوه ميکند. شهر در     
دســت مــردم و نــيــروهــاي ســيــاســي          
مسلح است. قـواي حـکـومـت بـراي             
تصرف شهر از راه زمين قادر به ايـن    
کار نميشوند. نيروهايشان در داخـل       
شهر پـاوه مـتـحـمـل تـلـفـات زيـادي                
ــوايــي نــيــز                     ــيــشــونــد. از راه ه م
هليکوپترها در تـيـر رس نـيـروهـاي            
مسلح سازمانهاي سيـاسـي و مـردم        
قرار ميگيرنـد. شـکـسـت نـيـروهـاي             
رژيم در پاوه سبب ميشود که خميني 
راسا بعنوان فرمانده قوا و با همياري 
دولت موقت به تمام نيروهاي مسلـح  

ارتش و سپاه، فرمان حمله به پـاوه را    
 صادر کند.

فرمان خميني براي حمله به پـاوه    
پيش درآمد حمله اي سراسري تـر بـه       
تمام کردستان بود. خميني در پيامي 

ساعته تعييـن   ٢٤ که براي آن مهلتي 
کرده بود از تمامي نيروهـاي مسـلـح      
ميخواهد که در اين مدت زمان وارد 
عمل شده و پاوه را از دست به گـفـتـه      
او " اشرار" آزاد کـنـنـد. خـمـيـنـي و                   
دولت موقتـش کـه مـدعـي مـذاکـره             
براي حل مسايل کردستان بـودنـد بـه      
يکباره طرفهاي مذاکره کننده يـعـنـي    
نــمــايــنــدگــان مــردم کــردســتــان،               
سازمانهاي سياسي و کال مردم قيـام  
کننده عليه رژيم پهـلـوي را اشـرار و          

 سران اشرار لقب داد.
… … … . 
پيام خميني به روساي سـتـاد     
ارتش، ژاندار مري و سـپـاه     

 پاسداران
 

  بسم اله الرحمن الرحيم
به رئـيـس کـل سـتـاد ارتـش و                 "

رئيس کـل ژانـدار مـري اسـالمـي و              

رئيس پاسداران اکيدا دستور ميدهـم  
که به نيروهاي اعزامـي بـه مـنـطـقـه           
کردستان دستور دهـنـد کـه اشـرار و           
مهاجمين را که در حال فرار هستـنـد   
تعقيب نماينـد و آنـان را دسـتـگـيـر               
نموده و با فوريت به محاکم صـالـحـه    
تسليم و تمـام مـرزهـاي مـنـطـقـه را              
سريعتر ببنديـد کـه اشـرار بـه خـارج              
نگريزند و اکيدا دستور مي دهـم کـه     
سران اشرار را با کمال قدرت دستگير 
نموده و تسليم نمايند. اهمال در ايـن     
امر تخلف از وظيفه و مورد مواخـذه  

روح  ١٣٥٨ شديد خواهد شد. مرداد  
 اله الموسوي الخميني"

… … … 
خـمــيــنــي مــکــررا اطــالعــيــه صــادر         
ميکرد و مرتب اين اطالعيه هـا کـه     
مضمون و محـتـواي آن حـملـه هـمـه             
جانبه به کردستان بود از راديو تهـران  
خوانده ميشد. در محکوميت فرمان  
ايــن حــملــه از ســوي ســازمــانــهــاي            
ســيــاســي، نــهــادهــا و انــجــمــنــهــاي         

  مختلف اطالعيه هايي منتشر شد.
جريان مکتب قرآن احمد مـفـتـي    

زاده که تا قبل از حمله به کـردسـتـان      
از سوي مردم و نيروهاي سياسـي بـه     
انزوا کشيده شده بود، بر بستر شـروع    
جنگ و حمله نيروهاي سپاه و ارتـش    
کم کم جـان تـازه اي بـخـود گـرفـت.                 
مفتـي زاده بـا صـدور اطـالعـيـه از                 
خميني حمايت کرد و نيروهاي تحـت  
فرمانش دوشا دوش پاسداران رژيم و   
ديگر مزدوران محلي بـه تـعـقـيـب و          
شنـاسـايـي انـقـالبـيـون و مـبـارزيـن                 
ميپرداختند و در عمليات شناسايـي  
و دستگيري جوانان شرکت فعالـي از    
خود بنمايش ميگذاشتند. نيـروهـاي    
مفتي زاده از اين مقطع به بعد اسـت    
که با سر و صورت پوشيده در کـنـار       
نيروهاي رژيم حتي در اعدام جـوانـان     
شرکت ميکنند. فرماندهـان رژيـم و        
مزدوران محلي آنان کشتار مبارزيـن  
و انقالبيون را شروع ميکننـد. خـانـه       
گردي و دستگيري کسانيکـه سـالـهـا       
عليه حکومت پهلـوي مـبـارزه کـرده         

 بودند آغاز ميشود.
  

 از کتاب تاريخ يکدوره 
 

 

 فرمان حمله خميني به کردستان

اطالعيه حکومت اقليم در  
باره تغييرات تازه در جبهه هاي  

 !جنگ با داعش
 

آگوست حکومت اقـلـيـم     ۱۷ روز 
کردستان طي اطالعيه اي اعالم کـرد  

تغيـيـرات    لحاظ  نظامي، داردکه به 
تازه اي رخ مي دهد. همچنين در اين 
اطــالعــيــه آمــده اســت کــه " بــايــد               
نيروهايمان را به يک نيروي ملي يـک    
دست تبديل کنيم و نبود يـک نـيـروي      
نظامي آمـوزش ديـده و يـک دسـت                 
يکي از ضعفهاي نيروي پيشمرگ در   
جنگ بـا داعـش بـوده اسـت". ايـن                  
اطالعيه مي افزايد بعد از بـمـبـاران        
حلبچـه و انـفـال ( انـفـال سـيـاسـت                    
فاشيستي دولت بعث عـراق در دهـه       
هشتاد بود که دهها هزار نفر از مردم 
کردستان را دستگير و آنها را سـر بـه     
نــيــســت کــرد) شــنــگــال بــزرگــتــريــن         
جنايتي است که روي داده و مـا اگـر       
مدارسي که هـم اکـنـون آوارگـان در             
آنها اسکان داده شـده انـد را خـالـي               

هـزار دانـش        ۵۰۰ نکنيم، بـيـش از         
آموز از رفـتـن بـه مـدرسـه مـحـروم                  
خواهند بود. اين اطالعيه اشـاره اي       
به علـت تـغـيـيـرات تـازه در جـنـگ                 

نکرده، اما قطعا اين تغييرات ناشـي  
از کــمــکــهــاي نــظــامــي تــعــدادي از          
کشورهاي غربي و هـمـچـنـيـن رژيـم           
اسالمي اسـت کـه گـويـا اسـلـحـه و                  
مهماتشان به جبهه هـاي جـنـگ بـا           
داعش رسيده و همين امر پـيـشـروي      
داعش را نه تنها کند کرده بـلـکـه در      
چندين نقطه ناچار به عـقـب نشـيـنـي        

 شده اند. 
زنان شهر حلبچه عليه گروه  
 داعش دست به تظاهرات زدند

 
آگوست تعدادي از زنـان     ۱۶ روز 

شهر حلبچه در پارک عـمـومـي شـهـر        
عليه گروه داعش دست به تظـاهـرات   
زدند و نفرت و بيزاري خود را عـلـيـه      
اين گروه اعالم کردند. آنـان خـواهـان       
بررسي هرچه سريـعـتـر مسـئلـه زنـان           
ربوده شده شنگـالـي تـوسـط داعـش          
شدند. تظاهر کنندگان طي بيانيه اي   
اعالم کردند که " ما عليه هـر گـونـه         
جداسازي نژادي، مذهبي و رنـگـهـاي    
مختلف هستيم" . همچنين يکـي از      
فعالين اين زنان اعالم کـرد کـه " از            
درون شهر زخـم خـورده حـلـبـچـه مـا              
همدردي عميق خود را با زنان ربـوده    
شده شنگال و خانواده هايشان اعـالم  

مي کنيم و از نهادهاي بين الـمـلـلـي       
مي خـواهـيـم کـه بـه يـاري آوارگـان                  
شنگالي بشتابند." الزم به ذکر اسـت    
که بعـد از حـملـه گـروه جـنـايـتـکـار                  
داعش به شهر شنگال و اطراف آن که 
اکثرا غير مسلمان و ايزدي هسـتـنـد       
و آواره شدن دهها هزار نفر از آنان در   
چند هـفـتـه گـذشـتـه، هـنـوز اطـالع                  

زن ربوده شده تـوسـط    ۵۰۰ دقيقي از 
اين گروه جنايتکار و وحشي در دست 
نيست و تنها برخي از خبـر گـزاريـهـا       
خبـر داده بـودنـد کـه ايـن جـانـيـان،                   
بازاري را در شهـر مـوصـل بـراي بـه            
فروش رساندن زنان و دخـتـران بـخـت       
برگشته و اسير به راه انداخته اند و يا 
ــر                ــمــب ــغ ــي ــت مــحــمــد پ طــبــق ســن
جنايتکارشان، تعدادي از آنان را و از 
جمله دختران هشت و نه سـالـه را بـه        

 عقد خود در آورده اند. 
 

تهديد يکي از کانالهاي  
 تلويزيوني اقليم کردستان

 
کانال تلويزيوني ان ار تي بعـد از    
پخش گزارشي در رابطه با وضـعـيـت      

لــبــانــيــي، رئــيــس   اجســمــي جــالل ط    
جمهور پيشين عراق و رهبر اتحـاديـه   
مــهــيــنــي، مــورد تــهــديــد هــوادارن          
طالباني قرار گرفـت. در ايـن رابـطـه            
تعداد زيادي از مدافعين آزادي بـيـان   

و روشــنــفــکــران کــردســتــان عــلــيــه            
تهديدات اتحاديه ميهـنـي اعـتـراض       
کردند و خواهان پايان تهديد و عربـده  
کشي هاي اين سازمان در رابـطـه بـا      

 مخالفين خود شدند. 
 

الزم به ياد آوريست کـه در طـول       
ــزاب                 ۲۳  ــه احــ ــتــ ــذشــ ــال گــ ســ

ناسيوناليسـت حـاکـم در کـردسـتـان             
عراق و از جملـه اتـحـاديـه مـيـهـنـي             
عليه مخالفين خود بارهـا دسـت بـه        
اســلــحــه بــرده انــد و دهــهــا نــفــر از               
مخالفين خود و کمونيستها را تـرور      
کرده اند کـه آخـريـن مـورد آن تـرور                
خــبــرنــگــاري جســور بــه اســم کــاوه             
گرمياني است که در هـمـيـن رابـطـه           
قرار بـود يـکـي از اعضـاي رهـبـري               
اتحاديه مـيـهـنـي بـه اسـم مـحـمـود                
سنگاوي دستگير و محاکـمـه شـود،      
اما ظاهرا جنگ با داعـش نـعـمـتـي        
براي آنها شده و اکنون سـنـگـاوي بـه         
جاي محاکمه، در پسـت خـود ابـقـا             
شده و مشغول فرماندهي جـنـگ بـا        

 داعش است.
سد موصل از دسـت نـيـروهـاي           

 داعش خارج شد
 

طبق اخـبـار مـنـتـشـر شـده روز              
هفدههـم آگـوسـت نـيـروهـاي اقـلـيـم                

کردستان با پشتيباني هواپـيـمـاهـاي     
جنگي آمريکا حمالت خود را بـراي      
باز پس گيري سد شهر موصـل آغـاز     
کردند و آخرين خبرها حاکـي از ايـن       
اســت کــه هــم اکــنــون ايــن ســد کــه               
بزرگترين سد عـراق اسـت در دسـت            
نيروهاي اقليم کردستان مي بـاشـد و     
نــيــروهــاي داعــش بــه طــرف شــهــر            

 موصل عقب نشيني کرده اند.
 

اعتراف به شکست رهبر  
 گروه داعش

 
يکي از مسولين حزب دمکـرات  
کردستان به رهبري مسعود بـارزانـي     
اعالم کرد که، طبـق اطـالعـاتـي کـه          
آنها از شهر مـوصـل دارنـد ابـوبـکـر             
بغدادي خلـيـفـه گـروه داعـش اعـالم             
کرده که " ما در جنگ بـا نـيـروهـاي          
اقليم کردستان مناطـق زيـادي را از         
دست داده ايم و تلفات سنـگـيـنـي را       
متحمل شده ايم". اين خـبـر يـک روز          
پس از خـارج شـدن سـد مـوصـل از                
دست نيروهاي گروه جنايتکار داعش 

 آگوست منتشر مي شود.  ۱۷ در روز 
 

 
 
 
 

 اخبار هفتگي از رويدادهاي کردستان عراق

 ۶ صفحه  
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 ۵ از صفحه

گزارش تکان دهنده يکي از  
نجات يافتگان از دست گروه  

 داعش!
 

يکي از اهالي روستاي کوچو در   
منطقه شنگال پس از فـرار از دسـت       
داعش جريان حمله جنايتکارانه ايـن    
گروه به روستايش را بازگو کـر.د وي       

نــفــر از مــردم         ۳۰۰ گــفــت " آنــهــا         
زن و      ۳۰۰ روستاي ما را کشتند و     

بچه و دختران جوان را با خود بردنـد.  
نــفـري کــه       ۱۵۰ او اعــالم کــرد مــا         

توانستيم از دست ايـن گـروه وحشـي        
فرار کنيم، در حين فـرار مـورد تـيـر           
اندازي آنها قـرار گـرفـتـيـم و هشـت               
نفرمان به شدت زخـمـي شـدنـد. وي            
خواهان تالش بيشتر حکومت اقلـيـم   
کردستان براي نجات اسيران ايزدي از  

 دست داعش شد. 
 

الزم به ياد آوريست که در جريـان  

حـملــه جــنـايــتـکــارانـه گـروه وحشــي            
داعــش بــه شــنــگــال و اطــراف آن،              
نيروهاي اقليم کردستان کـه بـيـشـتـر          
آنها از پيشمرگان حزب دمکـرات بـه     
رهبري مسعود بارزاني بودند، بدونـه  
هيچ مقاومتي قبـل از مـردم پـا بـه             
فرار گذاشـتـنـد و بـه هـمـيـن خـاطـر                  
جانيان داعشي در اوج وحشـگـري و       
طبق سنت پيغمـبـرشـان بـه کـودکـان           
داخل گهواره هم رحم نکردند و بـانـي   
و باعث فجايعي شدند که تـنـهـا يـک       

 نمونه آن گزارش باالست.
 

ايران هم تسلحات نظامي را  
 به اقليم کردستان فرستاد

 
طــبــق اخــبــار مــنــتــشــر شــده،            
حـــکـــومـــت اســـالمـــي از طـــريـــق           
فرودگاههاي اقليم کردستان و توسـط  
هواپيماهاي غير نظـامـي اسـلـحـه و          
مهمات را روانه جبهه هاي جنگ بـا    

داعش کرده. الزم بـه ذکـر اسـت کـه             
چندي پيش هم خبر از حضور نظامي 
نــيــروهــاي ســپــاه قــدس در اقــلــيــم             
کردستان بود، هـمـچـنـيـن روز دهـم             
آگوست مسـعـود بـارزانـي از حسـن            
روحاني بابت کمک و همـکـاري رژيـم      
اسالمي به آنهـا تشـکـر و قـدردانـي            
کرد. الزم بـه ذکـر اسـت کـه گـرچـه                    
امـروز مـنــافـع رژيـم هـار اسـالمــي               
ايجاد مي کند که ظاهرا عليـه گـروه     
تروريست و جـنـايـت پـيـشـه داعـش              
باشد، اما کـيـسـت کـه نـدانـد رژيـم                

ســال عــمــر      ۳۵ اســالمــي در طــول        
ننگين خود دهها برابر داعش امـروز  
عليه مردم ايران و منطقه، جنايـت و    
آدمکشي کرده و خالصي مردم عراق 
و منطقه از دست نـيـروهـاي قـومـي          
مذهبي و جنايتکار بدونه خالصي از 
دست رژيم اوباشان اسالمي مـمـکـن      

 نيست.  
 
 
 
 

استعفاي وزير اسکان  
 حکومت اقليم کردستان

 
روز چهاردهـم آگـوسـت جـونسـن          
سياوهيش وزيـر اسـکـان حـکـومـت             
اقليم کردستان از پست خود استعـفـا   
داد. وي اعالم کرده که در اعـتـراض        
به اهميت ندادن نسبت بـه وضـعـيـت       
زندگي و امنيت آوارگان و از جـملـه         
مسيحي ها، کلداني ها و آشوريها از 

 پست خود استعفا مي دهد. 
 

الزم به ياد آوريسـت کـه بـعـد از           
آوارگي دهها هزار نفر از مـردم غـيـر      
مسلمان مناطق تحت کنترل داعـش    
به اقليم کـردسـتـان زنـدگـي آنـهـا بـا               
مشکـالت فـراوانـي  روبـروسـت کـه               
اکــنــون ايــن مســلــه بــه مــوضــوعــي          
جهانـي تـبـديـل شـده و بسـيـاري از                  
کشورها براي کمـک اعـالم آمـادگـي         
کرده اند، ولي در خود اقليم کردستان 
گروههايي از جريانات ناسيوناليسـت  
با برخوردي غـيـر انسـانـي خـواهـان             
محدوديت در راه کـمـک رسـانـي بـه              

آوارگان و ازجمله سکنا ندادن آنها در 
شهرها شده اند که قـطـعـا ايـن طـرز            
فـــکـــر در مـــيـــان تـــمـــام احـــزاب               

 ناسيوناليستي وجود دارد. 
 

مسعود بارزاني خواهان  
قطع در آمدهاي گروه  

 تروريستي داعش شد
 

در مصاحبه اي با يـک روزنـامـه        
آلماني، مسعود بارزاني رييس اقليـم  
کردستان خواهان قطـع بـودجـه گـروه         
داعــش شــد و اعــالم کــرد: بــودجــه              
روزانه آنهـا سـه مـيـلـيـون دالر مـي                
باشد. در اين مصـاحـبـه او گـفـت "               
داعش با کنترل بانک مـرکـزي عـراق        
در موصل،  يک ميليارد دالر را در       
اختـيـار خـود گـرفـتـه و هـمـچـنـيـن                    

واحـد     ۵ تسليحات نـظـامـي کـامـل          
ارتش عراق را تسخير کـرده اسـت" .        
بارزانـي خـواهـان کـمـک نـظـامـي و                 
انساني دولت آلمان به نيروهاي خـود    

 در جنگ با داعش شد.*
 

پـدر   .انـد    پاسخي را دريـافـت نـکـرده        
يکي از اين دختران طي گفتگويي بـه  
خبرنگار آژانـس کُـردپـا اعـالم کـرد:            

گونه هزينه درماني بـراي   تاکنون هيچ
آبـاد پـرداخـت         درمان دخـتـران شـيـن      

هـاي داده       کـدام از وعـده       نشده و هيچ
وي گفت: آنها   .شده عملي نشده است

به منظور درمان پزشکي دخترانشـان  
در تهران بودند و به نشانـه اعـتـراض      

توجهي و عدم پاسخ مسـئـوالن      به بي
در مقابل دفـتـر ريـاسـت جـمـهـوري              

دخـتـران    .انـد    دست به اعتـصـاب زده    
آباد تـاکـنـون در تـهـران             مدرسه شين

انـد و بـه گـفـتـه والـديـن ايـن                      مانـده 
دختران، پزشکان بيمارستان فـاطـمـه      
زهــرا از آنــهــا درخــواســت پــرداخــت          

کنـنـد و آنـهـا          هاي درماني مي هزينه
هـاي درمـانـي       توانايي پرداخت هزينه

ــد     ــدارن ــا در           .را ن ــرن ــزاري اي ــرگ ــب خ
گزارشي، "نصف بودن ديه" را دلـيـل         

آباد عـنـوان و بـه           تجمع دختران شين
نقل ازحسيـن احـمـدي نـيـاز، وکـيـل              

خرج و مـخـارج،      دختران اعالم کرد:  
هزينه زندگي و آينده اين دختـران کـه     

انـد   شان را کامل از دست داده صورت
و حتي شايد نتـوانـنـد ازدواج کـنـنـد           

 ".شان سنگين است براي
 

 
 انفجار خمپاره

 
انفجـار خـمـپـاره در سـاخـتـمـان               

شـدن دو       کاري در سنندج زخمـي  نيمه
کــارگــر(ابــراهــيــم لــطــفــي و حــمــيــد           

اين خمپـاره   .پساوند) را درپي داشت 
هاي است که حکـومـت    يکي از سالح

اسالمي ايران در فرورديـن مـاه سـال        
روزه و      ٢٦ شهر سنندج"جـنـگ       ٥٨ 

نـوروز خـونــيـن سـنــنــدج"  را بــا آن                  
 .خمپاره باران کرده است

 
 زندان

 
احــمــد تــمــويــي از ســوي دفــتــر           
حفـاظـت اطـالعـات زنـدان مـرکـزي              

اين زندانـي کُـرد پـس         .احضار گرديد
از امتناع از حضور در دفتر حفاظـت  

 .زندان، به سلول انفرادي انتقال يافت
اي کـه احـمـد           در بخشي از رنجنامـه 

تمويي خطاب بـه احـمـد شـهـيـد کـه              
اواسط آذرماه گذشته منـتـشـر کـرد،       

در    ۸۶ آبان سـال       ۲ آمده: "در تاريخ   
شهرستان مهاباد، توسط اطـالعـات     
سپاه پاسدران دستگير و از همان روز 
اول بـه بــازداشـتـگــاه سـپــاه ارومـيــه              

 ۸۶ منتقل شدم. در بهمن مـاه سـال        
ي يــک دادگــاه انــقــالب            در شــعــبــه   

به اتهام محاربه بـه مـدت ده          مهاباد
دقيقه محاکمه شدم. هـم اکـنـون در           

هـاي زنـدان        ترين بـنـد   از خطرناک يکي
نـمـايـم و صـراحـتـاً              تحمل حبس مي

کنم که امنيت جاني نـدارم     اعالم مي
هـاي     ي نـهـاد       و همه و از جناب عالي

بين الملـلـي حـقـوق بشـري خـواهـان              
 ."باشم پيگيري وضعيتم مي

 
 دو سال زندان  

 
سال مسـئـول    زينب بابايي که يک

انجمن ادبي شـهـر مـهـابـاد بـوده بـه              
اتهام "تبليغ براي دين مسـيـحـيـت و        

سـال زنـدان        ٢ تبليغ عليه نظـام" بـه        
به گفته يک منبـع   .محکوم شده است

مطلع، زينب بابايي به دليل اينکه با 
يکي از دوستانش و بـرادرش بـه نـام          
عطا بابايي از چنـد کـلـيـسـاي شـهـر            
اروميه ديدن کرده بودند با بـازداشـت   

زيـنـب      .انـد    و حکم زندان روبـرو شـده    
هـاي     بابايي، تاکنون سه رمان بـه نـام    

"نازي"، "غار گوهر" و "خط پايـان" و          
همچنين چنديـن داسـتـان کـوتـاه بـه             
صورت مجمـوعـه داسـتـان بـه زبـان             

 .فارسي منتشر کرده
 

غالب حسيني روانه زندان  
 شد.

 
به گزارش رسيده امروز دوشـنـبـه    

، غالب حسيني فعـال  ۲۷/۰۵/۹۳ 

کارگري و عضو کميتـه هـمـاهـنـگـي         
ــل                   ــاد تشــک ــج ــه اي ــک ب ــم ــراي ک ب

کارگري، پس از اعالم شعبـه       هاي
چهارم اجراي احکام دادگاه سـنـنـدج،    

ماه حکم تـعـزيـري،       ۶   براي گذراندن
خود را به دادگاه معرفي وسـپـس بـه        
زنــدان مــرکــزي ســنــنــدج مــنــتــقــل           

اين فعال کـارگـري در حـالـي          گرديد. 
روانه زندان شد که جـمـع کـثـيـري از            
کارگران و فعالين کارگري بـه هـمـراه        
خانواده هايشان او را هـمـراهـي مـي       
کردند، که در اين ميان روحيه مقـاوم  
ــراي حــاضــريــن            غــالــب حســيــنــي ب
ستودني بود.الزم بـه ذکـر اسـت کـه              

اسـفـنـد سـال       ۲۹ در     خالد حسـيـنـي   
ماه در  ۲ بازداشت و به مدت  ۱۳۹۲ 

ــنــنــدج مــورد                اداره اطــالعــات س
بازجويي قرار گرفت، که با قرار وثيقه 

ميليون توماني از زنـدان آزاد         ۱۵۰ 
شد. نامبـرده بـعـد از دادگـاهـي در               
شعبه اول دادگـاه انـقـالب بـه اتـهـام               
عضويت در کميته هماهنگي به يـک    
سال حکم تعزيري واز حـيـث تـبـلـيـغ           

ماه حکم تـعـزيـري و         ۶ عليه نظام به 
ماه حبس محکوم  ۱۸ در مجموع به 

گرديد که در نهايـت دادگـاه تـجـديـد          
نظر به جـهـت عضـويـت در کـمـيـتـه               
هماهنگي وي را تـبـرئـه و از حـيـث              

ماه حکم تعـزيـري    ۶ تبليغ عليه نظام 
را تاييد نمود. کميته هماهنگي براي  
کمک به ايجاد تشـکـلـهـاي کـارگـري           

ضمن مـحـکـوم کـردن اجـراي حـکـم              
زندان غالب حسيني، خواهـان آزادي    
فوري و بـي قـيـد وشـرط ايـن فـعـال                
کارگـري و هـمـچـنـيـن آزادي سـايـر                 
کارگران و فعالين کارگري و زندانيـان  
ســيــاســي مــي بــاشــد. كــمــيــتــه ي              
همـاهـنـگـي بـراي كـمـك بـه ايـجـاد                   

مــرداد    27 تشــكــل هــاي كــارگــري      
 ۱۳۹۳ 

 
بهنام ابراهيم زاده به زندان  

 شهر منتقل شد رجايي
 

بهنام ابراهيم زاده، فعال کارگـري  
که دوران محکوميت زنـدان خـود را       
سپري مي کند، حدود دومـاه پـيـش،      

اوين، به  ٣٥٠ پس از درگيري در بند 
منتقل و تحت ٢٠٩ سلول انفرادي بند

بازجويي هـاي طـوالنـي مـدت قـرار            
ي او،      گرفت.به قرار اطـالع خـانـواده        

روز قـبـل، بـا خـواسـت               ٥ بهنـام از      
و رفـع        ٣٥٠ برگشت مجدد به بنـد    

مــمــنــوعــيــت مــالقــات، دســت بــه           
ــد                    ــع ــود. ب ــذا زده ب ــصــاب غ ــت اع

تنهـا يـک       وي ٣٥٠ ازماجراهاي بند 
ي خــود      بــار تــوانســتــه بــا خــانــواده        

بــر اســاس    .مــالقــات داشــتــه بــاشــد     
روز از      ٥ گزارش دريافتي با گذشت   
تپه هيچ  ٧ اعتصاب کارگران نيشکر 

گونه پاسخي از طـرف مـديـران ايـن             
شرکت مبني بر پرداخت دستمزدهاي 

 ۷ صفحه  

 اخبار هفتگي ...

 ۱ از صفحه
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عقب افتاده بـه کـارگـران داده نشـده             
بر طبق اين خبر با آغـاز سـال       است. 

تپه چندين بار  ٧ کارگران نيشکر  ٩٣ 
تاکنون به دليل اجرايـي نشـدن طـرح        
طبقه بندي مشاغل و عدم پـرداخـت     

 .نشدن دستمزدها اعتصاب کرده اند
 ٧ همچنين مديران شرکت نـيـشـکـر         

تپه به بهانه مرخصي اين مـجـمـوعـه     
را تـرک کـرده و کـارگـران هـمـچـنـان                 
درمقابل محوطه شرکت تجمع کـرده    
اند. اين در حالي است که نـيـروهـاي       
امنيتـي حضـور مسـتـمـري در ايـن               

کـمـيـتـه ي        .مـرکـز صـنـعـتـي دارنـد           
هماهنگي براي کم به ايجـاد تشـکـل      

 ١٣٩٣ مرداد٢٢ -هاي کارگري
 

بهنام ابراهيم زاده از تاريخ  
هفدهم مرداد ماه در اعتصاب  

 غذا بسرمي برد
 

هاي کـارگـري ،      کارگران ، تشکل
همانـگـونـه      هاي شريف و آزاده انسان

که اطالع داريد کارگر زنداني بـهـنـام      
ابراهيم زاده در حمله چند مـاه پـيـش      

زنـدان     ٣٥٠ هاي امنيتي به بند    نيرو
از ناحيه سر مورد ضرب و شتم   اوين

قرار گرفته بود و بعد از آن هم بـهـنـام    
 ٢٠٩ هـاي انـفـرادي بـنـد             را به سلول

هـاي   منتقل کردند ، اما بعد از سلول
تـبـعـيـد      ٢٠٩ انفرادي بهنام را به بند 

پيرامون  کردند ، ما در اطالعيه قبلي
تبعيد و شرايط بهنـام تـوضـيـح داده         
بوديم اما در چند روز اخير مامـوران  
امنيتي زندان اوين براي بهنام پرونـده  
سازي جديد کـردنـد و اتـهـام جـديـد               
بهنام اغتشاش در زندان است کـه از      
سوي مقامات زندان اوين بـه بـهـنـام         

  .ابالغ شد
 

بهنام ابراهيم زاده بـا ايـنـکـه در         
وخيمي به سر ميبرد و  شرايط جسمي

هـا و       به شدت از ناحيه سـر ، کـلـيـه          
ها دچار مشـکـل اسـت امـا در            روده

و    ٢٠٩ اعتراض به تبعـيـد بـه بـنـد            
شرايطي که ماموران امنيتـي داخـل     
زندان برايش ايجاد کـرده انـد چـه در          
درون زندان براي خودش و چـه بـيـرون      

اش از تــاريــخ        زنــدان بــراي خــانــواده     
هفدهم مرداد ماه دست به اعتصـاب  

تريـن خـواسـتـه         غذا زده است ، اصلي
 ٣٥٠ بهنام بـازگـردانـدنـش بـه بـنـد                

زندان اوين است و همينطور شرايطـي  
که دچـارش     هايي براي دارمان بيماري

 .شده است
کميته دفاع از بهنام ابراهيم زاده   
ضمن مـحـکـوم کـردن ايـن بـرخـورد              

هـاي امـنـيـتـي زنـدان اويـن از                   نيـرو 
هـاي شـريـف و آزاده و               انسان تمامي
هاي کارگري در ايران و جـهـان    تشکل

خواهد که از هـيـچ کـوشـشـي در           مي
راستاي خبـر رسـانـي و حـمـايـت از               
بهنام ابراهيم زاده دريغ نکنـنـد و بـه        
هر شکل ممکن که ميتوانند صـداي  
اعتراض بهنام را به گوش جـهـانـيـان       

ــنــد   ــرســان ــيــســت و دوم مــرداد           !ب ب
 ١٣٩٣  

  
 

همبستگي و اتحاد کارگران  
مانع تعطيلي سد بنير مريوان  

 شد
 

در پي اعالم تعطيلي پـروژه سـد       
بنير مريوان از سوي کارفـرمـاي ايـن      
شرکت به بهانه نبود بودجه واعـتـبـار    
کافي، کارگران به خواستـه کـارفـرمـا       
مبني بر اينـکـه بـايـد بـه مـرخصـي              
اجباري بروند، تن نداده و تـوانسـتـنـد     
با همبستگي و اتـحـاد خـود مـانـع              
تعطيلي اين شرکت شـونـد. کـارگـران        

روز تـجـمـع         ٣ اين شـرکـت بـعـد از             
اعــتــراضــي در مــحــوطــه کــارگــاه،           
کارفرما را مجبور کردند کـه دوبـاره       
کارگاه را راه انـدازي و حـقـوق هـاي             

سـال      معوقه فروردين و ارديبـهـشـت   
جاري آنان را نـيـز بـه حسـابـهـايشـان            
واريز کند و از روز سه شنبـه مـور خ       

به سر کارهايشان بـاز   ٢١/٠٥/٩٣ 
الزم به ذکر اسـت کـارفـرمـا          .گشتند

و    ٩٢ هنوز عـيـدي و پـاداش سـال               
حقوقهاي معوقه خرداد و تيرماه سال 
جـاري کـارگـران را پـرداخـت نـکـرده                

کميته ي هماهنگي براي کمـک   .است
-بـه ايــجــاد تشــکـل هــاي کــارگــري          

 ١٣٩٣ مرداد٢٣ 
 

 
در حمايت از بهنام ابراهيم  

ساعت اعتصاب غذا   ٤٨ زاده 
 !!!مي کنم

 
بهنام ابراهيم زاده فعال کـارگـري     
و فـعـال دفـاع از کـودکـان را چـهـار                  

بي گناه زنداني کردنـد ، حـدود         سال
سه ماه پيش طي يورش ضد انسانـي  

زندان اوين مورد شـديـد      ٣٥٠ به بند 
ترين ضرب و شتم قرار دادند و سپس 
به انفرادي منتقل کردند و در انفرادي 

بطور مستمـر مـورد آزار و اذيـت ،              
بازجويي و شکنجـه قـرار دادنـد، در          
حالي که بهنام در سلول انفرادي بـوده  

سال پيش در زندان بوده اسـت     ٤ و از 
ماموران اداره اطالعات به خـانـه او       
يورش بردند و تمامي لوازم و اثـاثـيـه    
خانه اش را جستجو ودرب و داغـان      
کردند به بهانه اينـکـه دنـبـال مـدرک          
عليه او مي گردند کسـي کـه چـهـار           
سال است در زنـدان مـي بـاشـد چـه                
مدرکي مي توان در خانه کرايه ي او     
که طي چهارسال سه بار عـوض شـده     

 است پيدا کرد؟
 
آيا اين پرونده سازي دروغـيـن و      

ساختگي نيست؟ در تفتـيـش فـريـب       
کارانه منزل بهـنـام چـون نـاامـيـد از             
يافتن مدرک بودند لب تـاب نـيـمـا و         

پسر بهـنـام را       تعداد ديگري از لوازم
با خود بردند کـه هـنـوز بـدون هـيـچ               
دليلي وسايل نيما را پس نمي دهند، 
و اکــنــون بـهــنــام را از ســلــول هــاي               

اوين به بند يک ، سالن  ٢٠٩ انفرادي 
دو زندان گوهر دشت تبعيد کـردنـد و     
بهنام در اعتراض نسبـت بـه چـنـيـن          

 ١٨/٥/١٣٩٣ ظلم و ستم از تاريخ 
دست به اعتصاب غذا زده است ، او   
مي خواهد تبعيد غير قانـونـي او را       

اويـن بـر      ٣٥٠ حذف کنند و به سالن 
گردانند و همچنين اجازه بـدهـنـد بـه       
مداواي بيماري هاي خود که همـگـي   
حاصل زندان و شـکـنـجـه هـاي طـي           

  .بپردازد  چهار سال گذشته هستند
 

مطالبـات بـهـنـام صـد در صـد               
قانوني و حق هر زنداني است ، ضمن 
حمايت از اعتـراض بـهـنـام ابـراهـيـم            

از تمامي کارگران ، تشکل هـا      زاده
و فـعـالـيـن و مـردم آزاديـخـواه مـي                 
خواهم ، به هر طريق ممکن از بهنـام  
دفاع و حمايت نمايند، بـا تـوجـه بـه           
اينکه خود من زنداني هستم و هـيـچ   
کمک عملي در دفاع از بـهـنـام نـمـي          
توانم انجام بدهم و تنها کاري که مي 
توان انجام بدهم اعـتـصـاب غـذا در           
ــم              ــمـــرزمـ جـــهـــت حـــمـــايـــت از هـ

است، بنا براين از صـبـح روز           بهنام
بـه     ٢٦/٥/١٣٩٣ يکشنبه مـورخ    

ساعت اعتصاب غذا مـي   ٤٨ مدت 
کنم و اعالم مي کنم بـايـد خـواسـتـه          
هاي قانوني و به حق بـهـنـام عـمـلـي           

شـاهـرخ زمـانـي ، از زنـدان                . شـود 
 گوهر دشت کرج

 
 

 
 

 در گراميداشت عبداهللا بابان

 نسان نودينيان
 

با عبـداهللا بـابـان ارتـبـاط و            
دوستي بسيار نزديکي داشتم. در  
اردوگاه کومه له با هم بوديـم. در     
روستاي علم ابـاد از روسـتـاهـاي         
بوکان آشنايي نزديک ما و رابـطـه   
گرممان تا جايي که بياد دارم در     

شـروع شـد. او         ۱۳۶۰ پاييز سال 
مــا را مــيــشــنــاخــت و مــن هــم            
همچنين نـام او و کـارهـايـش را             

 شنيده بودم.
 
با اولين مالقات رابـطـه مـا       

بسـيــار گــرم و صـمــيـمــانـه شــد.             
ازدواج او در اردوگاه با همـسـرش   
که با او هم رابطه بسيار ديرينه و   
از قبل از سال هاي قبل از قـيـام       

مربوط ميـشـد، نـزديـکـي و           ۵۷ 
همفکري ما بيشتر شـد. رفـيـقـي        
صميمي بـود. در مـوارد زيـادي           
عليرغم مسئـولـيـتـش در ارگـان          
روابط کومه له با دولت عـراق بـه     
منزل دوستـان و رسـتـوران هـاي           
شهر سليمانيه ميرفتيم و ما را به 
نــوشــيــدن عــرق و آبــجــو و غــذا            
دعوت ميکرد. عـالقـه مشـتـرک        
مان لذت بردن از غذا، ترانه هـاي   
شــاد و شــب نشــيــنــي هـــاي                  

 خودماني بود. 
 

اهل شوخي بود.  به مسـائـل    
اجتماعي و گـرايشـات سـيـاسـي          
جامعه عالقه شديدي داشـت. بـر      
خالف ظاهر ساده اش در مباحث 
سياسي پيچيدگي خاص خـود را    
ــخــرج               داشــت.  تــالش زيــادي ب
ميداد تا نوشته و اثرهاي سياسي 
داشتـه بـاشـد. مـن از سـالـهـاي                 

ببعد از کـارهـايـش اطـالعـي        ۶۷ 

نداشتم و نميدانم کارهايش بـويـژه   
در عرصه تاريخ نگاري چي شـد.    
ميدانم مدتي در کردستـان عـراق     

 ۱۹۹۰ زندگي ميکـرد. از سـال          
راه سياسي و حزبي  ما از هم جدا 
بود. مباحث تند سياسي بـا هـم        

 داشتيم. 
 

ــار در                   ــن بـــــ ــريـــــ آخـــــ
همـراه خـواهـر عـزيـزم         ۱۹۹۶ سال

(عزيزه) در سوئد او را مـالقـات       
کردم.  عبداهللا بابان از ميـان مـا      
رفت. اما خاطرات شـيـريـنـش و          
ــيــش را             ــقــالب ــداکــاري هــاي ان ف

 فراموش نخواهم کرد. 
 

من هم بـا ايـن نـقـل قـول از              
نــوشــتــه رفــيــق ايــرج فــرزاد(در            
گراميداشت عـبـداهللا بـابـان) در          

« مورد عبداهللا بابان مـيـگـويـم؛      
عبداله بابـان، مـبـارز نسـتـوهـي           
بود. اگر بخواهم سوسياليـسـم او      
را در چند جمله تعريف کنم بـايـد     

ــم:   ــگــوي ــدون         ب ــيــســم ب ــال ســوســي
انقالبيگري و شجاعت و نـبـرد و       
دخــالــت عــامــل اراده انســانــهــا         
ممکن نـيـسـت. سـوسـيـالـيـسـم،             
تقديس فـقـر و عـقـب مـانـدگـي                 
نــيــســت. تــرقــي و پــيــشــرفــت و            
مدرنيسم و باور به علم و تکنيـک  
مـــدرن، جـــزئـــي اليـــتـــجـــزا از           
ــت.              ــن اس ــوي ــســم ن ــي ــال ــي ســوس
سوسياليـسـم فـقـر، تـمـکـيـن بـه                
عقايـد عـقـب مـانـده و تـحـقـيـر                  

، در   ” لــوکــس”  زنــدگــي مــرفــه و     
جوهر باورهاي عبداله بابان جائي 

به فرزندان عـزيـزش(آزاد      نداشت.  
و ئه وين) به خانواد و دوستـانـش    

 صميمانه تسليت ميگويم.  
 
 

 ۶ از صفحه
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از دستشان فرار کردم، اينجا هم 
 !از آنها وحشت دارم

 
 

هيا عـلـي يـک زن از سـوريـه از زن                  
ــد             !ســتــيــزي داعشــي هــا مــيــگــوي

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
هيا علي نام دارد و در گفتگو بـا  
الجزيره از سرگذشـت خـود     

 حرف ميزند
.   

من در شهر " رقه" در سوريه زنـدگـي       
ميکردم، که اينها آمدند، داعـش را      
ميگـويـم. حـکـومـت در ايـن شـهـر                   
دستشان افتاد. بـه زنـان گـفـتـنـد از                

بعد از ظهـر اجـازه نـدارنـد          ۶ ساعت 
بدون محرم به خيـابـان بـرونـد و مـن            
ماندم و يک عـده مسـلـح وقـيـح کـه               
هرجا دستشان به زنان مـيـرسـيـد بـه          
آنها تجـاوز مـيـکـردنـد و زن را آدم                
حساب نميکردند. من پدر نداشتـم و     
بــرادرم ازدواج کــرده و بــا خــانــواده             
خودش بود. من در اين شـهـر تـنـهـا           

زندگي ميکردم و يک روز عصر بـعـد     
، بــايــد بــه فــروشــگــاه        ۶ از ســاعــت     

ميرفتم و چيـزي مـي خـريـدم. چـادر             
سياه پوشيدم هـمـه جـاي صـورتـم را            
پوشاندم ، حتي جـلـوي صـورتـم يـک            
پارچه نازک گذاشتم که چشمهـاي هـم     
ديــده نشــود چــون داعشــي هــا از                
چشمان زنان وحشت دارند. در کـوچـه    
خودمان يکباره در سـر خـيـابـان يـک          
ماشين بسوي من آمد و جـلـوي مـن      
نگاه داشت يـک مسـلـح داعشـي از             
ماشين بيرون پريد و گفت: " در ايـن        
وقت شب بدون محرم کجا مـيـروي؟"   
من گفتم محرمي در خانه ندارم پدرم 
درگذشته و برادرم زندگـي خـودش را       
دارد، من انسانم و احتياج به چـيـزي     
دارم، مگر نبايد امکان خـريـدن دارو     
يا وسايل مورد نيازم را داشته باشـم.  
در يـک ثـانـيـه ، يـک سـيـلـي چـنـان                     
محکمي به گـوشـم زد و گـفـت ايـن              
قانون است قانون اسالمي و حـاال بـه     
ما حاضر جوابي ميکني؟ کـه دنـيـا        

ــد                 ــاه شـ ــيـ ــم سـ ــمـ ــوي چشـ ــلـ   .جـ
از وحشت بـا سـرعـت بـطـرف خـانـه              
برگشتم و ديدم چشم ام زخمي شـده و    

از صورتم خون مي آيد. من در اولين  
فرصت از زادگاهم "رقه" فرار کـردم و      
به ترکيه آمدم. من اينجا هم ميترسم  
اگر چه داعش دور دسـت اسـت ولـي        

 . من ميترسم
 

هيا علي مـيـگـويـد کـه سـرگـذشـت               
فاطمه در شهر ما ايـن روزهـا تـوجـه         

 ۲۱ همه را بخود جلب کرد. فـاطـمـه       
ساله بود و پدر و برادران و عـمـويـش      
به داعش پيوستند. فاطمه عليه آنهـا   
بود و پدرش فاطمـه را تـحـت فشـار           
گذاشته بود با يـک مسـلـح داعشـي           
ازدواج کند. مردم ميگفتند مـردانـي    
که بـه داعـش پـيـوسـتـه انـد سـعـي                    
ميکنند دختران خود را بـه داعشـي       
ها تقديم کنند و از اين طـريـق ارتـقـا       
مقام ميگيـرنـد. مـردم مـيـگـفـتـنـد               
داعش هديه و پول نميخواهـد دخـتـر      
ميخواهد و اگـر ايـنـرا تـقـديـمـشـان               

  .کــنــيــد، راحــت اتــان مــيــگــذارنــد          
فـاطــمــه نـمــيــخــواســت و مــقــاومــت          
ميکرد و در نهـايـت زيـر ايـن فشـار            
راهي برايش نماند جز اينکه خـود را      
بکشد. فاطمه اولين زني بـود کـه در        
فـرار از دســت هــديـه داده شــدن بــه               
داعش در شهر کوچک ما خـودکشـي     

 کرد
.   

اکنون هيا علـي مـيـخـواهـد صـداي           
زنان شـهـر خـود را بـه گـوش دنـيـا                    

 .برساند
  

 
کمپين عليـه زن سـتـيـزي نـيـروهـاي              
اسالمي يک شـبـکـه و امـکـان بـيـن              
المللـي اسـت بـراي رسـانـدن صـداي               
اعتراض زنـان از سـوريـه و عـراق و               
ــان و                  ــغــانســت ــس و اف ــون ــران و ت اي

  !بنگالدش و .. بـه گـوش جـهـانـيـان          
به اين شبکه جهاني بپيونديد و کمک 
کنيد يک جبهه گسترده بين الـمـلـلـي       
عليه نيـروهـاي زن سـتـيـز اسـالمـي              

 .ايجاد کنيم
  
 
 

کمپين عليه زن ستيزي نيروهاي 
 اسالمي

 
 ۲۰۱۴ آگوست  ۱۷ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ۷ اطالعيه شماره 
 

 کمپين عليه زن ستيزي نيروهاي اسالمي
 


