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 داعش نماينده اسالم واقعي است

 محمد آسنگران           
 

اين روزها بحث در مورد داعـش    
داغ اســت. ســواالت زيــادي مــطــرح           
است و هـر کـس از زاويـه سـنـت و                    
گرايش سياسي و منفعت طبقه خـود    
به اين سواالت پاسخ ميدهـد. اخـيـرا       
اين رسم ديرينه دوبار گر گرفته اسـت    

که هر کس بخواهد نظر و تـحـلـيـلـش        
مـورد اســتـقــبـال قـرار گـيــرد تــالش              
ميکند که خود را مستقل و بيـطـرف   
معرفي کند. مستقل و بيطرف بـودن     
دروغ بزرگي اسـت کـه گـويـنـدگـان و             
مدافعان آن ميخواهند بـا ايـن دروغ         
سر مردم شيره بمالـنـد. در زيـر پـرده            
رياکاري مستقـل بـودن و بـي طـرف             
بودن هر کسي مـيـخـواهـد سـيـاسـت          
مورد نظرش را با اين زرورق دروغين 
به خورد مردم بدهد. خداي ايـن نـوع        
بيطرفي بي.بي.سي. و صداي آمريکا    
و ديگر رسانه هاي مهنـدسـي افـکـار       

 عمومي هستند.  
 

 ۳ صفحه                   

 

 ۲ صفحه  

نگاه هفته: مجموعه اي از رويدادهاي 
 هفته در شهرهاي کردستان 

 نسرين رمضانعلي-نسان نودينيان  

 بيانيه حزب کمونيست کارگري  
  درمورد ظهور داعش و فاشيسم مذهبي

 نگراني حکومت اقليم کردستان عراق
 از تظاهرات توده اي مردم! 

 ۵ صفحه  
 ۶ صفحه                    منو که ميبرند بکشند پدر سه فرزندم ، دختر دم بخت دارم، نميخواهم کشته بشوم!

 ۲ صفحه                    نسان نودينيان"ياري/ االسالم مسعود صفي خاک بر سرت  حجت

 ۳ صفحه  

 ۶ صفحه                    عبدل گلپريانبرگي از تاريخ /اعدامهاي خلخالي در کردستان/

جنايات فـوق الـعـاده فـجـيـع             
داعش در عـراق لـکـه نـنـگـيـن و              

فراموش نشدني نه فقط بـر دامـن     
جنبش کثيف مذهبي و اسالمـي،  
بلـکـه کـل سـرمـايـه داري اسـت.                
همان دولتها و نيروهايي که امثال 
ــوار داعــش و              ــخ ــون ــاي خ ــوه دي
القاعده و جـمـهـوري اسـالمـي را            
خلق کردند و پروبال دادند، امـروز    
بعنوان ناجيان مردم ظاهر شـده و      
تالش ميکنند از فضاي تـعـفـن و      

خون ايجاد شده، رقابتـهـايشـان را      
پيش بـبـرنـد و دولـت سـازيـهـاي                 
قومي و قبيله اي و عشـيـره اي و         
مذهبي ديگري را به مـردم عـراق       

 تحميل کنند.  
 

خالق وضعيت عراق چه کسـي  
است؟ دولت آمريکا و متحـدانـش   
کـه ســالــهــا بــا حــکــومــت صــدام           

بــنــا بــه پــيــشــنــهــاد مســعــود        
بارزاني رئـيـس حـکـومـت اقـلـيـم               

 ۲۵ کردستان عراق، روز دوشـنـبـه      
اوت پارلمان کردستان عراق جلسـه  
اي غير عادي برگزار کرد و در ايـن  
جلسه بر سر ماده اي که در آن هـر      
گونه تـجـمـع و تـظـاهـرات را حـق                
مــردم دانســتــه و قــبــال در ســال              

به تصويب پارلمان رسـيـده      ۲۰۱۰ 

بود خواهان لغو اين ماده قـانـونـي      
شـده اسـت. بـارزانـي اعـالم کــرده               
است کـه هـرگـونـه تـظـاهـراتـي در               
شـرايـط و اوضـاع کـنـونـي بـنـفــع                 
حکومت اقليم کردستان نـيـسـت و      
مي تواند سبب بحـرانـي تـر کـردن         

 اوضاع شود.
 
 

 
 

 عبدل گلپريان        
ديوارکشي ميان  اعتراض به 

 زنان و مردان
 

صاحبان تـاالرهـاي عـروسـي در         
شهر سنندج به دسـتـور اداره امـاکـن         
نيروي انتظامي ايـن شـهـر اقـدام بـه              
 .ديوارکشي ميان زنان و مردان کردند

کنترل نوارها و تصـاويـر مـراسـمـات          
عروسي شهروندان توسط اداره اماکن 
عمومي نارضايتي شـهـرونـدان را در        

همچنيـن عـلـيـرغـم          .پي داشته است
هـاي     اينکه زنان و مـردان در سـالـن           

برگزاري مراسم عروسي از يـکـديـگـر       
انـد، کسـانـيـکـه کـه در                جدا گـرديـده  

ــرگــزار            تــاالرهــا مــراســم عــروســي ب
کنند بايد اقدام به اخذ مـجـوز از        مي

 .اداره امــاکــن عــمــومــي بــنــمــايــنــد       
"ماموران اداره امـاکـن عـمـومـي بـا            

هـاي عـروسـي در           مراجعه به مـراسـم  
الـخـصـوص       ساعات مختلف و عـلـي  

و با حضـور خـود        ٢٣ و  ٢٢ ساعات 

نــوعــي تــرس و وحشــت در مــيــان               
به گـفـتـه       ."کنند شهروندان ايجاد مي

کسانيکه طي مدت اخير در تـاالرهـا   
انـد، اداره       مراسم عروسي برگزار کرده

اماکن بـه فـيـلـمـبـرداران مـراسـمـات              
عروسي اعالم کـرده: "فـيـلـم مـراسـم             
عروسي را قبل از مـونـتـاژ بـايـد بـه             
اداره اماکن تحـويـل بـدهـنـد."   در                
همين ارتباط اداره اماکن اعالم کرده 
است: در طـول مسـيـر آرايشـگـاه تـا              
تاالرهاي عروسي، بايـد يـک سـربـنـد          
مـــخـــصـــوص کـــه بـــه صـــاحـــبـــان           

ها تحويل داده شده بر سـر و     آرايشگاه
روي عروس کشـيـده شـود، در غـيـر              
اينصورت پليس راهنمايي و رانندگي 

ي امـاکـن حـق           با هـمـاهـنـگـي اداره       
از  .توقيف مـاشـيـن عـروس را دارد            

ابتداي فصل بهار امسـال نـيـز، اداره        
اي بـه     اماکن شهر سقز طي بخشنامه

صاحبـان تـاالرهـاي عـروسـي اعـالم             

 ۴ صفحه  
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اما ايـن سـيـاسـت ريـاکـارانـه و              
کالهبرداري ژورناليسـم نـان بـه نـرخ           
روز خــور مــحــدود بــه رســانــه هــاي            
رســمــي دولــتــهــا نــيــســت. افــراد و             
اشخاص بي شهامت و ريـاکـاري کـه      
نميخواهند علنا ديدگاه خود و تعلـق  
خود به کمپ مورد نظرشـان را بـيـان        
کنند در زير سايه اين روش بي طرفي 
اطراق کرده و از سـنـت و سـيـاسـت                
همان بي.بي. سي و صـداي آمـريـکـا       
و... سود ميجويند. متاسـفـانـه ايـن           
روش در ميان جناح چپ جامعـه هـم     
مدافعيني پيدا کرده است و مثل هـر  
تازه واردي ندانم کاري و بي تجربگـي  
خود را به حسـاب حـمـاقـت "مـردم"             

 ميگذارند. 
 

اين روزها که تروريسم اسالمي و 
نمايندگان واقعي اسـالم حـقـيـقـي و            
جنبش اسالمي به حکم قدرت و توان 
رسانه هاي غير دولتي ابعاد جنـايـت   
و بيرحمي و زنده شدن سنـت رهـبـران      
صدر اسالم را بيش از پـيـش عـيـان           
کرده و به نمايش گذاشته انـد، خـيـل        
ژورناليسـم نـان بـه نـرخ روز خـور و                  
مزدور به خـاطـر شـغـل و مـنـفـعـت                 
سياسي و کوته بيني و کمپي کـه بـه       
آن تعلق دارند و... تمام تالش خود را 
بکار گرفته اند کـه بـگـويـنـد داعـش           
دستورات قـرآن و اسـالم را رعـايـت             
نميکند و آنچه داعش انجام ميـدهـد   
ــبــايــد اســالمــي دانســت. ايــن               را ن
رياکاران تقريـبـا هـمـگـي مـيـدانـنـد              
داستان رهبران صدر اسـالم از آنـچـه        
داعش امروز انجام مـيـدهـد صـدهـا        
بار جنايتکارانه تر، بيـرحـمـانـه تـر و          

 شنيع تر بوده است. 
 

همه ميدانند آنچه عمر در همين 
ايران انجام داد هزاران بار خونين تـر،  
مخرب تر و بيرحمانـه تـر از اعـمـال           
امروز داعش بوده است. ضديت عمر  
با تمدن و کتاب و فرهنگ و ..... در      
تاريخ اسالم چيزي نيسـت کـه بـتـوان         
آنـرا انـکـار کـرد. بـه هـمـان نسـبـت                     
داسـتــان شـمــشــيــر عــلــي و کشــتــار           
بـيـرحــمـانــه مــخـالــفـيــنـي کـه فـقــط               
جرمشان اين بود که عقيـده اي بـجـز        
اسالم داشتند براي همه آشنا اسـت و    
همه کساني که در حد يک دانشجـوي  
ترم اول سواد سياسي داشته باشند با 
اين جنايات آشنا هستند. همه اينهـا   
از پـيـغـمـبـر اسـالم الـهـام گـرفـتـه و                    
ميدانستند که اسالم فقط بـا ايـجـاد      

ترس و وحشت ممکن است محـدوده  
اقتدارش را گسـتـرش بـدهـد. هـمـان            
کاري کـه در ابـعـاد بسـيـار کـوچـک                  
امروز داعش در حال انجـام آن اسـت       
قبال و در تاريخ اسالم هزاران برابر آن 
را خود پيغمبر اسالم و علي و عـمـر       
و .... انـجـام داده انـد. بـنـابـر ايــن                        
"محققان و اسالم شناسان و مستـقـل   
ها و رسانـه هـاي بـيـطـرف" بـيـخـود                
تالش ميکـنـنـد کـه مـردم را نـادان               

 فرض کنند. 
 

ميدانم در هر جـامـعـه اي افـراد         
نادان و متعصب و اسـيـر مـذهـب و           
ناسيوناليسم کم نـيـسـت. امـا تـمـام            
خاصيت دانـش بشـر ايـن اسـت کـه                
بدانيم سياست و علم و تحوالت مهم 
در تاريخ بشر کار اقـلـيـتـي جسـور و          
مطلع بوده است. تاريخ ايـنـرا ثـابـت          
کرده است که پيشروي جوامع بشـري    
ــوژي و                 ــمــدن و تــکــنــول بــه ســوي ت
انسانيت و بيان حقوق فرد و جـامـعـه    
و... هميشه کار اکثريت اهالي نبـوده  
است، بلکـه ايـن وظـيـفـه و نـتـيـجـه                  
اقليت آگاه و جسوري بـوده و هسـت         
که حقيقت را در هر لحـظـه و در هـر          
زمان نمايندگي کرده اند. متاسـفـانـه     
ــروز                    ــا امـ ــدرن مـ ــاي مـ ــيـ در دنـ
متخصصين عرصه هاي مختلف بـه    
نسبت توان و امکان پيشرفت بشر به 
سمت سعادت، از هر دوره اي گيج تر 
و بي خط تر و بي افـق تـر هسـتـنـد.            
سيستم حاکم بر جهان، بشر امروز را   
بــه داليــل مــخــتــلــف و از راهــهــاي            
متفاوت و پيچيده، چنان مسـمـوم و       
منگ کرده است، انگار سعادتش در 
اين است که کاله خود را بچسبد و بر 
روي حــقــيــقــت خــاک بــپــاشــد و يــا              
رويگردان شود و اين همه جـنـايـت و        
بي عدالتي سيستم حـاکـم را نـاديـده         

 بگيرد. 
 

شناخت از داعش و بيان حقيقـت  
داليل عروج آن و ابعاد جـنـايـت ايـن       
گروه اسالمي، سنگ محـک مـهـمـي       
اســت کــه در بــرخــورد بــه آن هــمــه                
جــريــانــات و نــحلــه هــاي فــکــري و             
سياسي را مـيـتـوان مـورد قضـاوت            
قرار داد. داليـل جـنـايـت ايـن گـروه                
اسالمي و سنت و تاريخي کـه بـه آن       
متعلق است را اگر نشـنـاسـيـم و بـه            
جامعه نگوييم امـکـان تـکـرار آن و             
حتي بد تر از آن هـم مـمـکـن اسـت.            
همچناکه با عروج اسالم سياسي نوع 

مجاهدين افـغـان، ديـديـم ابـتـدا کـم              
نــبــودنــد دولــتــهــا و فــيــلــســوفــان و            
ــي کــه آن گــروه را                ــمــداران ــاســت ســي
ساختند، تقويت کردند و فقط نتيجـه  
لشکرکشي روسها پنداشتند و فـکـر       
ميکردند با بيـرون رفـتـن روسـيـه از            
افغانستان مردم آن کشور بـه رهـايـي      
ميرسند. به دنبال و هـمـزمـان بـا آن            
فجايع، ديديم که کشـورهـاي غـربـي         
چگونه راه قدرتگيري خمـيـنـي را در        
مقابل انقالب آزاديـخـواهـانـه مـردم          
ايران هموار کردند و بر نسل کشـي و    
جنايـات بـي حـد و حصـر آن چشـم                  
بستند. در ادامه همين سناريـو، بـاز      
هم ديديم که طالبان را مانند هـمـيـن    
داعش چگونه تـجـهـيـز کـردنـد و بـا              
سرعت غـيـر قـابـل تصـوري رقـبـاي              
اسالمي خود در افغانستان را ساقـط  
ــان                   ــم ــاعــده را در ه ــق ــد و ال ــردن ک
منجـالبـي کـه درسـت کـرده بـودنـد                 

 ساختند. 
 

اما در ميان اين همه جـنـايـت و      
خونريزي که بـه مـردم جـهـان بـويـژه               
مردم خاورميانه تحمـيـل کـرده انـد،         
معماران اصلي نه تنها نتوانستند بـه  
اهدافشان بـرسـنـد بـلـکـه در مـرکـز                 
تسلط و قدرت خود هم مورد تعـرض  
خالقين خود قرار گـرفـتـنـد. در راس          
همه آنها آمريکا شکست پشـت سـر       
شکست را تجربه کرد و امروز هـمـان   
معماران در مـقـابـل خـالـقـيـن خـود               
سردرگم شده و هر روز با يکي از ايـن  
کارتها بازي ميکنند. تالش آنها اين  
است که شايد راه بـرون رفـتـي پـيـدا            

 کنند.  
 

اما به دليل اينکه بازي در همان 
دايره معيوب خود ساخته ادامه دارد 
امکان برون رفتي نيـسـت و هـر روز          
بيش از روز قبـل در ايـن مـنـجـالب            
غرق ميشوند. تـا جـايـي کـه امـروز             
بازي آنها به جايي رسـيـده اسـت کـه           
ايــن تــنــهــا گــروهــهــاي تــروريســتــي          
نيستند که از کنترل آنها خارج شده و 
مخلوق در مقابل خالق قد علم کـرده    
است. بلکه دولتهاي دوست و نزديـک   
و متحدين اصلي دول غـربـي هـم از          
کنترل خارج شده و هر کدام سـيـاسـت    
و اهداف منطقه اي و جهاني خـود را    
تعقيب ميکنند. عربسـتـانـي کـه تـا           
ديـروز بــدون تــايــيــد آمــريــکـا هــيــچ           
سياستي را دنبال نميکـرد امـروز در       
عراق و مصر و تونس و سـوريـه و...       
سياست مسـتـقـل خـود و حـتـي در               
بسياري مـوارد بـر خـالف سـيـاسـت             

آمريکا را دنبال ميکـنـد. جـمـهـوري         
اسالمي قبال اين راه را رفته و عـيـان   
بود. اما ترکيه و کويت و قـطـر و....         
هم يکي بعد از ديگـري ادعـاي ويـژه        
خود را دارند و هر جا که خواسته انـد  
سياست برخالف دوستان استراتـژيـک   
شان را پيش برده اند و منتظر تـايـيـد    

 آمريکا و غرب نشده اند. 
 

اين تحوالت در شرايـطـي اتـفـاق       
افتاده است که ناسيوناليسم تـحـقـيـر       
شده روسـيـه در دهـه نـود مـيـالدي                 
دوباره عروج کرده و ادعـاي سـهـم و            
جايگاه جهاني خود را نه با توافق بـا    
رقباي جهاني، بـلـکـه بـا بـه چـالـش                
طلبيدن آنها دنبال ميکند. ادعاهـاي   
چين و بويژه روسيه اکنون براي غـرب  
نه قـابـل قـبـول و نـه قـابـل تـحـمـل                       
هستند. نتيجه آن شده است کـه ايـن        
رقابتها و سهم خواهي هـا نـه قـابـل           

حذف هستند و نه بر سر آنها توافقـي  
انجام گرفته است. همين تعادل قواي  
جهاني باعث شده است که هر دولتي 
ساز خودش را بزند و اهداف خـودش    
را پي بگيرد. اگـر امـروز داعـش در           
عراق و سوريه غير قابل کنـتـرل شـده      
است نتيجه اين تعادل تـازه جـهـانـي         
است. زيرا نه محدوده نفوذ هـر کـدام      
از قدرتهاي جهاني تعيين شـده اسـت     
و نه محدوديتهاي آنها تحميل شده و 
توافق شده است. بنابر اين، هم بحران  
سوريه و هم بحران عراق و اوکرايـن و    
هم کل بحران جهانـي و مـنـطـقـه اي            
بويژه در خاورميانـه و .... هـمـگـي                
ريشه در اين تعادل قواي نـامـتـعـيـن        

 جهاني دارد.
 

 ادامه دارد  
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 نسان نودينيان       
 
ــزارش    «  ــه گـ ــزاري   بـ ــرگـ ــبـ خـ
از سنندج به نقل از روابـط     فارس

کــل تــبــلــيــغــات        عــمــومــي اداره   
اســالمــي کــردســتــان، مســعــود        

يـاري اظـهـار داشـت: ايـن                صفي
سازمان بـه تـنـهـايـي در فضـاي               
جنگ فرهنگي که دشمن با هـمـه   

تـوانـد      توان به صحنه آمـده نـمـي       
هـا و       مؤثر واقع شود و دسـتـگـاه     

نهادهاي ديگر نيـز بـايـد در ايـن           
مــديــرکــل  .راســتــا تــالش کــنــنــد    

تبليغات اسالمـي کـردسـتـان بـا          
هـاي     بيان اينـکـه هـمـه دسـتـگـاه           

اجرايي استان بايد نسبت بـه ايـن     
حکـم قـرآنـي احسـاس تـکـلـيـف               
کنند، اظهار داشت: متأسفانه نـه   

افتد بلکـه   تنها اين امر اتفاق نمي
ــت          ــرکـ ــواردي حـ ــا و         در مـ هـ

هاي  هايي از برخي دستگاه برنامه
عفتي  بينيم که به بي فرهنگي مي

 .»زنند حجابي دامن مي و بي
 
  

سکوالريسم و آزاديـخـواهـي        
تــوســط مــردم در شــهــرهـــاي               
کردستان در بـيـش از سـي سـال             
حاکميت سياه جمهوري اسـالمـي   
تسليم نشد. جنبش آزادي فردي و 
نه مردم بـه کـثـافـات نـهـادهـاي              

عـفـاف   « امنيتي نهي از منکر و 
حـــفـــظ شـــد. در        »  و حـــجـــاب   

شهرهاي کردستان اين  جمـهـوري   
اسـت کــه از مـردم دنـبــالـه روي               
ميکند. و به همين دليل است که  
حجت االسـالم "مسـعـود صـفـي           
ــالش                 ــق ت ــم ــادان و اح ــاري" ن ي
ــهــاي خــودي و             مــيــکــنــد ارگــان
نهادهاي به اصطالح فرهنگـي را    
براي اعـمـال فـرهـنـگ کـثـافـات             

عــفــاف و    « اســالمــي رعــايــت        
ــيــعــات        »  حــجــاب ــبــل ــا اداره ت ب

ــد. و                    اســالمــي هــم "خــط" کــن
اظهارات زبونانه اين آخوند نـادان  
دال بر اين واقعيت انکـار نـاپـذيـر       
است که در شـهـرهـاي کـردسـتـان         
جمهوري اسـالمـي در تـه صـف             
قرار دارد. بـا مـردم و فـرهـنـگ               
آزاديخواهي و سـکـوالريسـم ايـن       

 جامعه دشمن و بيگانه است. 
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مسعود بارزاني و سـران احـزاب       
ناسيوناليسـت حـاکـم بـر کـردسـتـان              
عراق اين را بخوبي بو کشيده اند کـه    
مردم شهـرهـاي کـردسـتـان عـراق از             
اوضاع و شرايطي که طي بيش از سه 
دهه از حاکمـيـت ايـن جـريـانـات بـر              
مردم تحميل کرده انـد ديـگـرخسـتـه          
شده اند  و با چنين بهانه هـايـي مـي      
خواهند خود را در مقايسـه بـا گـروه        
داعش بعنوان فرشتگان آسـمـانـي بـه       
مردم معرفي کننـد. اوضـاع بشـدت         
بحراني در کردستان عراق و در سطح 
منطقه بويژه با توحشي کـه جـانـوران       
دولت اسالمـي عـراق و شـام عـلـيـه               
مردم در شنگال بوجود آوردنـد، ايـن       
نگراني را در ميان مردم بيش از هـر    
دوره اي دامن زده است که حکـومـت   
اقليم کردستان قادر بـه حـفـاظـت از           

 امنيت و زندگي آنان نيست.
 
 
 

دستپـاچـگـي مسـعـود بـارزانـي            
براي حذف ماده قانوني حق اعتراض 
و تظاهرات از ايـن رو اسـت کـه در                
جريان وقايع و رويدادهاي يکماه اخير 
ــروهــاي                ــي ــراق، ن ــتــان ع ــردس در ک
حکومت اقليم نه تنها نتوانستـنـد از     
امنيت شهروندان حفاظت کنند بلکـه  
با يورش گروه داعش به شهر شنگال، 
نيـروهـاي مسـلـح حـکـومـت اقـلـيـم                 
همانند ارتش حکومت مالـکـي ايـن      
منطقه را خالي کرده و بـا فـرار خـود        
مردم بـي دفـاع را بـحـال خـود رهـا                 
کردند که منجر به خلق شدن فـاجـعـه      
شنگال و کشتار و تجاوز داعـش بـه       
ايزدي ها شد. اکنون هم مي خواهنـد   
با معرفي کردن دو فرمانده نـظـامـي      
بعنوان مقصر اصلي در جريان فاجعه 
شنگال، خود را از مهلکـه اعـتـراض      

 مردم رها کنند. 
 
 
 

مـردم کـردســتـان عـراق بـر ايــن              
باورند که اعالم استـقـالل کـردسـتـان        
عـراق مـي تـوانـد آنـان را بـدرجـات                  
زيادي از گـزنـد و تـعـرض حشـرات                
داعـش مصـون نـگـه دارد. زمـزمــه               
خـواسـت اسـتـقـالل در مـيـان مـردم                 
بعنوان تنها راه حل در مـقـابـل ايـن           
بحران مـطـرح اسـت امـا حـکـومـت              
اقليم کردستان و مشخصـا مسـعـود      
بارزاني استقالل کـردسـتـان عـراق را         
بعنوان اهرمي بـراي بـنـد و بسـت و             
امتياز گيري در معادالت منطقه بـا    
نيروهاي دخيل همچون دول منطـقـه،   
حکومت مرکزي عراق و حـتـي گـروه      
داعش قرار داده است. آنچـه کـه مـد         
نطر حکومت اقلـيـم کـردسـتـان قـرار           
نــدارد هــمــانــا مــنــافــع و امــنــيــت             

 شهروندان است. 
 

لغو ماده قانوني که به مردم ايـن  
اجازه را مي داد به تجمع و تظاهرات 
بپردازنـد بـيـش از هـر چـيـز ايـجـاد                   
ممنوعيت در مقابل خـواسـت مـردم      
کردستان عراق است که با تظـاهـرات   
و تجمعات خود به خيابانها بيايند و   

خواهـان اسـتـقـالل کـردسـتـان عـراق               
شوند. چنين اتفاقي بـراي حـکـومـت        
اقليم کردستان و مسـعـود بـارزانـي،         
واقعه اي ناخوشايند و نگران کـنـنـده      
خواهد بود. حکومت اقليم کردستـان   
نه خواهان استقالل کـردسـتـان عـراق       
است و نه مي خواهد به پاي اين طرح 
برود. آنجايـي هـم کـه آنـرا بـر زبـان                  
جاري مي کـنـد فـقـط  بـراي بـده و                   
بستان، مصالحه و منفعت سياسي و 
اقــتــصــادي خــود در مــعــادالت و             

 تحوالت منطقه است.
 

استقالل کردستان عراق تنهـا راه    
حل رفع بحـرانـي اسـت کـه زنـدگـي،             
امنيت و آينده شهـرونـدان کـردسـتـان        
عراق را در معرض خطرات جـدي تـر     

قرار داده است. بـا حـذف ايـن مـاده             
قانوني، حکومـت اقـلـيـم کـردسـتـان            
عراق از طريق قانون همچنان زندگـي  
و سرنوشت مردم کردستان عراق را با 
خطرات بيشتري مواجـه مـي سـازد.        
آنچه که قانون است همانا خواسـت و    
اراده مردم براي ابراز وجود، تـجـمـع،      
اعتراض و تظاهرات چـه بـراي بـلـنـد          
کردن مطالبه استقالل بنفـع امـنـيـت       
خود و چه براي طرح هر گونه خواست 
و مطالبه ديگري که حکومت اقـلـيـم    
لياقت و اعتبار تـامـيـن آنـرا نـدارد،          
حق بي چون و چراي مردم کـردسـتـان      
عراق است که خود سرنوشت خـود را    

 ۲۰۱۴ اوت  ۲۶ بدست بگيرند. 
 

مـمـاشـات کـردنـد، و بـعـد کـه کـار                    
ــم              ــحــري ــرفــت ت ــيــش ن مــمــاشــات پ
اقتصادي و مرگ و فقـر را بـه مـردم          
تحميل کردند، و بعد جنگ و کشتـار  
وسيع و بدنبـال آن بـعـنـوان فـاتـحـان              
ــکــي              ــي ــت مــوزائ ــک دول جــنــگ، ي
مــتــشــکــل از ائــتــالف دســتــجــات           
تروريست قوم گرا و اسالمي و عـقـب   
مانده را در عراق به ميدان کشيدنـد.  
عالوه بر دولت آمـريـکـا، جـمـهـوري           
اسالمي نيز که آنهم با توطئه هـمـيـن    
دولتهاي فخيمه غربي به مردم ايـران    
تحميل شد، يکي از بـانـيـان هـمـيـن           
جنگ و ترور و کشتار و سـرکـوب در     
ــت                 ــنــون دول ــوده اســت. اک عــراق ب
عربستان و قطر و هم پيمانانشان نيـز  
بــراي تــحــکــيــم جــاي پــاي خــويــش            
داعشيان را به جـان مـردم انـداخـتـه            
اند. همان کاري که در سوريه کـردنـد      
و انقالب و خيزش مردم سوريه بـراي    
رهايي از ديکتـاتـوري بشـار اسـد را           

 عمال بشکست کشاندند. 
 

مردم جهان بايد ببيننـد کـه ايـن        
حاکمين سرمايه داري امـروزنـد کـه          
اين گنداب و ظلمت و خـون و دود و        
تروريسم اسالم سياسي را ايجاد کرده 

اند. راه حلهاي بعدي شـان حـتـي بـا            
عقب رانـدن و شـکـسـت احـتـمـالـي                 
داعــش نــيــز چــنــدان بــهــتــر از ايــن              
نــمــيــتــوانــد بــاشــد. يــکــي را عــقــب           
ميرانند و ديـگـري دسـت بـاال پـيـدا             
ميکند، امـا سـهـم مـردم بـغـداد و                 
موصل و سامرا و کربال و کـل مـردم     
عراق چيزي جز فقر و نا امني و يـکـه   
تازي دستجات کشتارگر جنـايـتـکـار     
اسالمـي و قـومـي وابسـتـه بـه ايـن                  

 دولتها نخواهد بود.
 

مردم جـهـان بـايـد بـبـيـنـنـد کـه                 
مسبب سر بر آوردن فاشيسم اسالمي 
دولــتــهــاي آمــريــکــا و عــربســتــان و          
جــمــهــوري اســالمــي و قــطــر و هــم             
پيـمـانـانشـان هسـتـنـد کـه در هـمـه                   
کشــورهــا رســمــا جــلــوي چشــم مــا            
هستند و سفارتخانه دارند و از ايـن        
هــمــه جــنــگ و کشــتــار گــردي بــه               

 دامانشان نمي نشيند. 
 

اين دولتها نماينده و پيشقراول و   
چماق آن يک درصدي هستنـد کـه در       
پول و ثروتهاي بيکران غلط ميـزنـنـد    
و نميدانند با ثروتهاي عـظـيـم و بـي           
حساب و کتاب خويش چه کنند امـا    

به خاطر چنگ انـداخـتـن بـر سـود و            
ثروت بيشتر حاضرند بشـريـت را بـه        
لبه پرتگاه نابودي ببـرنـد. در رسـانـه          
هــاي رســمــي ايــن دولــتــهــا و ايــن               
ميلياردرها، صداي کارگران بـازتـاب   
نمي يابد. صداي زنان تشنه آزادي و      
بــرابــري شــنــيــده نــمــيــشــود. صــداي          
جواناني که زنـدگـي شـاد و انسـانـي            
ميخواهند بازتاب نمي يابد. صـداي     

 انسانيت شنيده نميشود. 
 

بشريت بايد خودرا از سـيـطـره و        
چنبره اين دولتها و اين نظام کثيف و   
ضد انساني و بحران زده خالص کند. 
راه ديگـري جـز ايـن در چشـم انـداز                

 نيست. 
 

پاسخ جهان امروز بـه ايـن رونـد          
عقبگرد و ضد انساني، در برپا کردن 

درصـدي هـا        ٩٩ و تقويت جـنـبـش        
علـيـه يـک درصـد حـاکـم اسـت. در                   
تقويت و به ميدان آمدن جنبش ضـد    
سرمايـه داري اسـت. پـاسـخ جـهـان                 
امروز در برپاکردن و تقويت جنبـشـي   
است که محور و مـرکـز آن انسـان و          
خواستها وحقوق و حـرمـت انسـانـي           
باشد. پـاسـخ جـهـان امـروز انـقـالب               
مردم مـيـلـيـونـي و پـايـيـن کشـيـدن                 
دولتهاي مرتجع و کل نظـم سـرمـايـه       

داري اســت. ايــن پــاســخ را تــنــهــا                
مارکس و سوسياليسم و کـمـونـيـسـم      

 دارد. 
 

اولين گام در راه رهائـي بشـريـت      
از اين وضعيت فاجعـه بـار سـازمـان         
يافتن  و بميدان آمدن جنبش جهانـي  
دفاع از سکوالريسم و مـدرنـيـسـم و         
حقوق  و ارزشهاي پـايـه اي انسـانـي           
است. بايد بسـاط کـلـيـه دولـتـهـا و                 
نيروهاي اسالمي و قومي و عشـيـره     
اي از خـاورمـيـانـه و از کـل جـهـان                    
بــرچــيــده شــود. دولــتــهــا و احــزاب              
سرمايه داري در غرب و شـرق  يـک           
ذره نه انسانيت و حقوق انساني و نـه    
امنيت و نجات بشريـت و نـه حـتـي           
همان حقوق دمـوکـراتـيـک نـيـم بـنـد               
تصــريــح شــده در قــوانــيــن اســاســي           
کشورهاي غربي را هـم نـمـايـنـدگـي           
نميکنند. پرچم انسانيـت و مـدنـيـت          
امروز منحصرا در دسـت نـيـروهـاي         
چپ و جنـبـش ضـدکـاپـيـتـالـيـسـتـي              

 است. 
 

در اين ميان هـر قـدم پـيـشـروي            
مردم ايران در مبارزه عليه جمـهـوري   
اسالمي جبهه تمدن و انسـانـيـت در          

اسالمـي   -برابر توحش کاپيتاليستي
را تقويت خواهد کرد و  نهايتـا بـزيـر      

کشيدن جمـهـوري اسـالمـي بـقـدرت           
انـقــالب مــردم ضــربـه کــاري اي بــر              
جنبش اسالم سياسي و تـروريسـم در      
مـنـطـقـه و در سـطـح جـهـانـي وارد                    
خواهد کـرد. سـرنـگـونـي جـمـهـوري                
اسالمي  گـام بـلـنـدي در پـيـشـروي                
سکوالريسم و مدنيت و مبارزه بـراي  
آرمان هاي انساني و سوسياليـسـتـي    

 در سطح جهان خواهد بود. 
 

حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري بـر               
ايجاد يک جبهه بين المللي قدرتمـنـد   
سکوالر، مدرن، سوسـيـالـيـسـتـي، و         
انساني عليه کل حاکمـيـت سـرمـايـه        
داران و دستجات و نيروهاي مذهبـي  
و فاشيستي که اين حکومتها پشـت    
آنها هستند پافشاري ميکند و بـراي    
آن تالش ميکند. حـزب هـمـه مـردم           
جـهـان را بـه حـمـايـت از مـبـارزات                   
پيـشـرو مـردم ايـران در مـقـابلـه بـا                   
ارتجاع حاکم اسالمـي در ايـران فـرا          

 ميخواند. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ،  ۱۳۹۲ شهريور  ۴ 

 ۲۰۱۴ اوت  ۲۶ 
 

 بيانيه حزب کمونيست کارگري ...

 نگراني حکومت اقليم کردستان ...      
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اعتراض مردم شهر سليمانيه  
به داعش و براي آزادي زنان  
 ايزدي اسير دست اين گروه!

 
مردم شهر سليمانيه در کارنوالي 
اعــتــراضــي بــا بــلــنــد کــردن بــنــر و             
پرچمهايي در محـکـومـيـت داعـش،        
خواهان آزادي زنان و دختراني شـدنـد   
که گروه جنـايـتـکـار داعـش بـعـد از              
کنترل شنگال و منطقه، در اوائل ماه 
جاري با خود برده اند و اکنون آنها را   
بعنوان بردگـان جـنـسـي مـورد سـوه             
استفاده قرار مي دهند. الزم بـه ذکـر      

نفر از زنـان و         ۵۰۰ است که بيش از 
دختران جوان توسط اين گروه جنايـت  
پيشه ربوده شده اند و تـمـام خـبـرهـا            
حاکي از آن است که داعش نه تـنـهـا      
آنها را مورد تجاوز قرار مـي دهـنـد        
بلکه آنان را بعنوان بـردگـان جـنـسـي        

 خريد و فروش مي کنند. 
 

تمام مهمات رسيده به اقليم  
کردستان، بعنوان همکاري اهدا  

 شده
 

فـالح مصــطـفــي مسـول روابــط          
خارجي حکومت اقليم کردستان روز   

آگوست در گفتگوئي اعالم کـرد     ۲۴ 
که ، " تمام اسلـحـه و مـهـمـاتـي کـه               

بدستمان رسـيـده، بـعـنـوان کـمـک و                
همکاري رسيده ". در اين گفتگو وي     
اعالم کـرد کـه مسـلـه اسـتـقـالل  و                  
رفراندم در کـردسـتـان، تـنـهـا مـردم                
کـردســتــان مــي تـوانــنــد در بــاره آن             
تصميم بگيرند و هيچ مسله اي نـمـي   

 تواند از آن جلوگيري کند.  
 

حزب دمکرات و اتحاديه  
ميهني توافق کردند که جنگ  

تبليغاتي عليه همديگر را متوقف  
 کنند!

بعد از دوره اي تبليـغـات هـر دو        
جـريـان اتـحــاديـه مـيـهــنـي و حــزب                
دمکرات به رهبري مسعود بـارزانـي     
عليه همديگر، اخيرا هئيت تبليغـات  
هر دو حزب اعالم کـرده انـد کـه، بـه           
جنگ تبليغاتي خود عليه هـمـديـگـر     
پايان مي دهند و آنها اين توافق را به 
نيروهايشان که هم اکنون در جبهه ها 
عليه داعش مي جـنـگـنـد را اعـالم            
کرده اند. الزم بـه ذکـر اسـت کـه دو                
حزب نامبرده در طـول تـاريـخ خـود             
بارها عليه همديگر و حتي مردم بـي  
دفاع دسـت بـه اسـلـحـه بـرده انـد و                    
جنگهاي خونيني بين آنـان رخ داده.      
اينها بعد از به قدرت رسيـدنشـان در     

به بعد هـم چـنـديـن بـار             ۱۹۹۱ سال 
جنگهاي خونـيـنـي را بـه هـمـديـگـر               

تحميل کردند و حتي در آن هـنـگـام          
حزب دمکرات براي فـائـق آمـدن بـر           
رقيب خود به نيروهـاي بـعـث صـدام         
حسين متوسل شد و از آن طـرف هـم     
اتحاديه ميهني حکومت اسالمي را   
به کمک طلبيد. ايـن احـزاب بـعـد از            

سال حاکميت خـود بـر مـنـاطـق           ۲۳ 
وسيـعـي از کـردسـتـان عـراق، و بـر                  
اساس دزدي و چپـاولـي کـه هـر يـک            
براي خود به راه انـداخـتـه بـودنـد، در          
ميان مردم به احزابي سرکوبگر، دزد   
و چپاولگر تبديل شده بودند و تـنـهـا      
اخيرا بعد از تهديدهاي داعـش بـراي     
حمله و کنتـرل مـنـاطـق اقـلـيـم و از                
جمله تصرف شهر شنگال و مـنـاطـق      
آن، اعتراضات مردم به آنها فـروکـش   
کرده است. گرچه در اين شـرايـط هـم       
مردم انگشت اتهـام بـه سـوي حـزب           
دمکرات براي تسليم کـردن مـنـاطـق       
وسيعي به داعش و ساخت و پـاخـت       

 با آنها دراز مي کنند. 
 

دومين جلسه اضطراري  
 پارلمان اقليم کردستان!

 
سـايــت خــبـري پــارلــمـان اقــلــيــم          

آگوست اعـالم کـرد        ۲۴ کرستان روز 
که، فردا دومـيـن جـلـسـه اضـطـراري            
پارلـمـان تشـکـيـل خـواهـد شـد. بـر                   
اساس اين خبر، يوسف محمد رئيس 
پارلمان اين جلسه را فراخـوان داده و      
قرار است در باره اوضـاع شـنـگـال و         
مناطق آن گفتگو شود. گرچه در ايـن   
خبر اطـالعـات بـيـشـتـري مـنـتـشـر                 
نشده، اما تسليم شنگال و مـنـاطـق        
آن، آوارگي دهها هزار نـفـر از مـردم          
ايزدي آن مناطق هنوز هم در مـيـان       
احزاب ناسيوناليست در قدرت مورد 
بــحــث اســت و بســيــاري از مــردم               
مـعـتـقـدنـد کـه حـزب دمـکـرات بــه                  
رهبري مسـعـود بـارزانـي آگـاهـانـه،            

بدون جنگ آن مناطق را به نيروهـاي  
گروه داعـش تسـلـيـم کـرد و بـاعـث                

 فجايع پيش آمده بعد از آن شدند. 
 

سه ماشين بمب گذاري شده  
 در شهر کرکوک منفجر شد!

 
آگوست در دو مـنـطـقـه          ۲۳ روز 

شهر کرکوک سه ماشين بمب گـذاري    
 ۱۸ شده منفجر شدند و در نتيجه آن   

نفر ديگـر مـجـروح       ۱۲۰ نفر کشته و 
شدند. الزم به ذکر است که تـا آمـاده      
شدن اين خبر هيچ گروهي مسولـيـت   
اين انفجارها را به عهده نگرفته، اما 
احتمال دست داشتن گروه تروريستـي  
داعش در آن بسيار باالست، چرا کـه    
ايـن گـروه اخـيـرا و بـعـد از کـنـتــرل                     
بخشهايي از عراق، در هر مـنـتـطـقـه      
اي که توان مقاومت را از دست مـي    
دهند بسياري از نقاط را بمب گذاري 
مي کنند، و تا هم اکنون دهها نفر بر 
اثر بمبگذاري هاي آنها جانشان را از   

 دست داده اند. 
 انفجاري در شهر اربيل

 
آگوست در جاده کرکـوک   ۲۳ روز 

اربـيـل مـاشـيـنـي بـمـبـگـذاري شــده                 
نـفـر      ۴ منفجر شد، که در نتيجـه آن      

مجروح شدند. در بـاره ايـن انـفـجـار             
رئيس امنيت (آسايش) شهر اربـيـل       
طي اطالعيه اي ضمن تـائـيـد خـبـر،        
اعالم کرده است که تحقـيـقـات بـراي       
شناسايي عاملين اين انفجـار شـروع     
شده و اوضاع شهر را کامال در دست 

 دارند. 
 

تعدادي از کادرهاي باالي  
 جريان گوران استعفا دادند

 
طي روزهاي گذشته چندين تن از 
کادرهاي گوران" تغيير" از اين جريان   

استعفا دادند. گوران که بدنـه اصـلـي      
آن از کــادرهــا و مســولــيــن قــبــلــي             
اتحاديه ميهنـي تشـکـيـل شـده، در            
چــنــد ســال اخــيــر بــخــاطــر دزدي و             
چپاولهاي اتحاديه مـيـهـنـي خـود را          
ظاهرا جرياني مي نـامـيـد کـه مـي            
خواهد تغيـيـر بـوجـود بـيـاورد و بـه                
دزدي و چپاولها خاتمه دهند. گـفـتـه       
مــي شــود کــه ايــن اســتــعــفــاهــا در            
اعتراض به سکوت گوران در مقـابـل   
جنگ با داعش و همچـنـيـن کـنـتـرل         
شديد نوشيروان مصطفي رئيس آن بر 

 اين گروه صورت گرفته.
 

دستگيري دو تن از مقامات  
نظامي شنگال بدليل تسليم آن  

 مناطق به گروه داعش!
 

بعد از کنترل مناطق شـنـگـال و        
اطراف آن توسط گروه  داعش و فـرار    
نيروهاي  نظامي اقـلـيـم کـردسـتـان،           
هئيتي براي بررسي فرار اين نـيـروهـا    
تشکيل شده که طبق آخرين اطالعيه 
ايـن هــئــيــت تــا هــم اکــنــون مســول             
آسايش( امنيت) شنگال و يـکـي از       
فرماندهان پيشمرگان دستگـيـر شـده      
اند. الزم به ذکر است بعد از آوارگـي       
و کشتار بـي رحـمـانـه مـردم آيـزدي               
شنگال و اطراف آن توسط نـيـروهـاي      
داعش، همه مردم به درسـت  حـزب         
دمکرات به رهبري مسعود بـارزانـي     
را متهم کردند که آنها اگاهانه جنگ 
نکردنـد و ايـن مـنـاطـق را تسـلـيـم                   
داعشي ها کردند. اکنون هم کـه آيـا        
اين هئيت مي تـوانـد تـمـام حـقـايـق              
شنگال را روشن کند و يا تنـهـا بـراي      
تبرئه مقصران اصـلـي يـعـنـي حـزب           
مسعود بارزاني و حکومت اقليم مي 
خواهند چنـد نـفـر را در ايـن مـيـان                 
قــربــانــي کــنــنــد، خــود جــاي ســوال            

 بزرگيست؟.

 

 

 

 اخبار هفتگي از رويدادهاي کردستان عراق
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کرده بود: "بايد در اسرع وقـت، اقـدام     
به ديوارکشي براي تـفـکـيـک زنـان و            

 ."مردان در تاالرهاي عروسي نمايند
 

 .حمايت از آوارگان شنگال
 

گروه کوهنوردي استان کُردستـان  
با صعود به قله دماوند در شهرستـان  
آمــل حــمــايــت خــود را از آوارگــان              

گـــروه  .شــنـــگـــال اعـــالم نـــمـــودنـــد       
کوهنوردي سامرند نقده با شعار "دل    

آوري    نقده در شـنـگـال اسـت"، جـمـع             
هــاي مــردمــي بــراي آوارگــان           کــمــک

 .شنگال را آغاز کردند
 

جـوانـان ايـن شـهـر بـا                 مهاباد،
فروش گُل به عابرين پياده و سرنشين 

هـاي نــقــدي بــراي         خـودروهــا، کــمــک   
 .کنند آوري مي آوراگان شنگال جمع

 
 آتش سوزي

 
مراتع جنگلي دو روستاي "الک"،   
"سرابکام" در منطقه "کوبگار" طعمه     

"آتش مـهـار شـده          .آتش گرديده است
به عـلـت بـادهـاي مـکـرر بـه سـايـر                    

ــت           ــاف ــرش ي ــاطــق گســت ــن ــن  ."م اي
سوزي با همکاري جوانان عضـو     آتش

انـجــمــن مــردمـي "ئــاژوان" در حــال              
 .کنترل و خاموشي است

 
 خودکشي
ساله از    ٤٦ ابوبکر اميني   سقز؛
دار در      آويزنمودن با طناب طريق حلق

کهنه" از تـوابـع بـخـش         روستاي "قلعه 
 .زيويه خودکُشي کرد

 
 ٥١ مرادي    فتاح علي  پيرانشهر؛

ساله با طنـاب دار در پـل "قـالتـي"              
 .آويز کرد خود را حلق

 
 زندان

 
گارد ويژه زندان اروميه، به بهانـه  
وجود وسايل ارتباطي نظير مـوبـايـل    
به بند زندانيان سـيـاسـي ايـن زنـدان            
يورش برده و زندانيان را مورد توهين 

مـامـوران    .حرمتـي قـرار دادنـد        و بي
گارد ويژه عـالوه بـر تـفـتـيـش بـدنـي               
زندانيان سياسي، اين زنـدانـيـان بـنـد        

را از بند بيرون کردنـد و وسـايـل         ١٢ 
ماموران   .زندانيان را تفتيش نمودند

گارد ويژه وسايل اين زندانـيـان را بـه        
زمين انداخـتـه و چـنـديـن کـتـاب و                

نــويــس و وســايــل شــخــصــي             دســت

"ايــن   .انــد   زنـدانـيــان را ضـبــط کــرده         
حـرمـتـي بـه زنـدانـيـان               تفتيش و بـي 

سياسي به دستو دفتر نمايندگي اداره 
اطـالعـات در زنـدان انـجـام گـرفـتـه                 

 ."است
 

 اعدام
 
شهريور: در زنـدان کـرمـانشـاه          ٣ 

ساله به نام هادي پـاالنـي      ١٨ جواني 
ايـن   .فرزند عثمان به دار آويخته شـد   

سـالـگـي در يـک            ١٥ جوان در سـن      
کـالـسـي"       درگيري "مرتکب قتـل هـم     

خود در روستاي "تپه دارآبخان" شـده      
  .بود

 
 قتلهاي ناموسي

شــهــريــور: ســهــيــال فــاتــحــي           ۳ 
سـالـه در مـنـزل مسـکـونـي اش                ۲۵ 

سهـيـال   توسط برادرش به قتل رسيد.  
سـالـه      ٢ و      ٩ داراي دو فـرزنـد پسـر        

ــاشــد    مــي ــن قــتــل در شــهــرک            .ب اي
 .دادگستري روي داده است

 
 قتلهاي مشکوک

 
فرشاد دريايي" دانشجـو    اشنويه: 

ساله اهل روستاي "دلو" توسط    ٢٤ و 
اشنويه   ربايي فعال در منطقه باند آدم

گيران پس از ربودن   گروگان .ربوده شد
"فــرشــاد دريــايــي"بــا تــلــفــن هــمــراه،           

وي را از جريان ناپـديـد شـدن        خانواده
کنند و در ازاي        فرزندشان مطلع مي

ميليـون   ١٢٠ تحويل "فرشاد"، مبلغ   
ــواســت                  ــد را درخ ــق ــول ن ــان پ ــوم ت

بر اساس ايـن گـزارش، در          .کنند مي
ي تلفني پـدر مـقـتـول از          اين مکالمه

خواهد تـا مـکـان و         گروگانگيران مي
زمان تحويل پول نقد و تحويل گرفتن 
فرزندش را تعيين کـنـنـد، امـا بـدون          
اين که پاسخي دريافـت کـنـد تـلـفـن           

شود و اين آخرين ارتـبـاطـي       قطع مي
  گـيـران بـا خـانـواده            بوده که گـروگـان    

پـس از     .کـنـنـد      "دريايي" برقـرار مـي      
فرشاد در حـوالـي شـهـر         مدتي جنازه

شـود و پـزشـکـي            اشنويـه پـيـدا مـي        
قانوني دليل مرگ را "مصرف بـيـش      
از حد داروي بـيـهـوشـي" اعـالم کـرد           

 (منبع سايت خبري کردپا)
 

سـالـه      ٢١ ابراهيم زارعـي      سقز: 
ساکن روستاي "جعفرخـان" از تـوابـع          
بخش زيويه سقز از سـوي افـرادي بـا        

آويز شده و بـه   دست و پاي بسته، حلق

ابراهيم زارع پيشـتـر    .است قتل رسيده
عضــو يــکــي از احــزاب اپــوزســيــون          
حکومت اسالمي ايران بـوده و طـي         
 .مدت اخير به شهر سقز بازگشته بود

 
 
 

اعتراض کارگران نانوايي  
 سنندج

کــارگــر نــانــوا در         ۸۰ بــيــش از     
سنندج با امضاي طوماري از آنـچـه       

بـرخـورد تـنـد، فـحـاشـانـه و غـيــر                  « 
معاون امور اجتماعي و »  مسئوالنه

عمراني فرمانداري اين شهرستـان بـا     
خـوانـنـد،       نمايـنـدگـان کـارگـران مـي          

اند. نمايندگان کارگران   اعتراض کرده
هاي سنندج و حـومـه چـنـدي            خبازي

پيش براي پيگيري مشکل دسـتـمـزد    
کارگران خـبـاز کـه چـنـد سـال اسـت                
افزايش پيدا نکرده به فرمانداري ايـن  

در ايـن ديـدار،        .شهر مراجعه کردنـد 
نمايندگان کارگران با حضور در دفتر 
معاون امور اجـتـمـاعـي و عـمـرانـي            

اي مـبـنـي بـر            فرمـانـداري بـا نـامـه         
افزايش نسبي دستمـزد کـارگـران کـه         
توسط اتحاديـه کـارفـرمـايـان خـبـاز            
پيشنهاد شده بود، مواجه شدند امـا    
با ديدن مبلغ قيد شده در نامه گفتند 

ها غير قانوني است و آن  اين دستمزد
نمايندگـان کـارگـران       .را قبول نکردند

با برخـورد تـنـد، فـحـاشـانـه و غـيـر                  
مسئوالنه معاون اجتماعي فرمانـدار  
و مسول دفتر او مواجه شده و اين دو 
نفر با الفاظ رکيک، تهديد و ارعـاب      
به نمايندگان کارگران اهانـت کـرده و       

احــتــرامــي از دفــتــر         آنــان را بــا بــي       
 معاونت اجتماعي بيرون کردند

 
يک کودک کار در سنندج  

 جان خود را از دست دادند
شهريور: حادثه انفجار در يـک       ١ 

کارگاه سطـح شـهـر سـنـنـدج، مـرگ              
سـالـه بـه نـام مـحـمـد                 ١٥ نوجواني 

 .صنعان را درپي داشت
 

اذيت و ازار بهنام را متوقف  
 کنيد

ــم زاذه                ــيــ ــراهــ ــام ابــ ــنــ ــهــ بــ
در  ۱۳۹۳  / ۵/۱۸  ازمــــــــــورخ

وي از    . به سر ميـبـرد    اعتصاب غذا
کـرج    گوهر دشت زندان اوين به زندان

در زنـــدان     . تـــبـــعـــيـــد شـــده اســـت       
گوهردشت در بند يک سالن دو اشرار 

نچه مسلم است او را     آ.  به سر ميبرد
پـــس از ســـرکـــوب زنـــدانـــيـــان                  

اويــن بــيــش از ســه مــاه            ۳۵۰  بــنــد
تهديد و تنبيه مي کنند و وي       است

به اين دليل اعـتـصـاب غـذاي کـرده            
ما از تمامي مـردم ،کـارگـران       است. 

مبارز سـازمـانـهـاي مـدافـع حـقـوق               
بشــر،اتــحــاديــه هــاي کــارگــري مــي         

زادي بهنام ابراهـيـم   آ خواهيم که براي
زاده و برآورده شدن کليـه مـطـالـبـات        

ما اعالم مي کنيم  وي تالش نمايند. 
ــوه                      ــت وقــــــــــــــــ دولــــــــــــــــ

سـالمـتـي و جـان             مسئول  قضاييه
ــيــه کــارگــران      آزادي. اســت ايشــان کــل

يـکـي از         زنداني وزندانيان سيـاسـي  
زاديـخـواه   آ مهمترين مطالبات،مـردم 

ــراي       ــد ب ــاي ــاســي     آ اســت.ب ــي زادي س
زنداني سـيـاسـي       آزادي. نماييم تالش

زادي تمامي انسانهاست. کـمـيـتـه        آ،
پيگيري ايجاد تشـکـلـهـاي کـارگـري         

 ۱/۶/۱۳۹۳ - ايران
 

جان همسرم بهنام ابراهيم  
زاده بيش از پيش در خطر  

 ا !است
ا  !صداي بي صداي مـا بـاشـيـد        

اتحاديه هاي کارگري، سـازمـانـهـاي       
انسان دوست، تشـکـل هـاي مـدافـع          
حقوق انسـان و عـفـو بـيـن الـمـلـل،                   
سازمان هاي مدافع حـقـوق کـودک و        

جان بهنام ابراهيم  !مدافع حقوق زنان
زاده پــدر فــرزنــد بــيــمــارم در خــطــر             

ا ايـن نـامـه را مـن و فـرزنـد                  !است
مريضم نيما که مـبـتـال بـه سـرطـان             
خون است خطاب به شما همه وجـدان  

 ا !دوسـتـان      هاي بيدارمي نـويسـيـم     
امروز طي تماسي تلفني از وضعيـت  

در  .خطير بهنام به ما گـزارش دادنـد    
اوج نگراني و مردد از اينکه چه بايـد  
بکنيم؟ بله امـروز از زنـدان رجـائـي             
شهر به ما خبر دادند که بهنام را بـه      

سـالـن      ۱ زندان رجائي شهر کرج بند   
بـهـنـام بـخـاطـر          .منتقل کـرده انـد     ۲ 

وضعيت جسمي و بي تـوجـهـي هـاي       
فراوان که در زندان نسبت به وضعيت 

مــرداد    ۱۸ وي شــده اســت، از روز           
ــصــاب غــذا بســر               ١٣٩٣  در اعــت
امروز باز به ما خـبـر نـاگـوار        .ميبرد

ديگري دادند که مامـوارن زنـدان بـه        
بند ريخته و همه زنـدانـيـان را مـورد         

بـهـنـام هـم        .ضرب شتم قرار داده انـد 
بدليل وضعيت وخيم جسـمـي و هـم          
اعتصاب غذا، حتي نتـوانسـتـه روي      

خبرهاي ناگوار يکي بـعـد    .پا بايستد
از ديگري در مورد وضعيت بهنام را   

بهنام را تنبيه کرده  .دريافت ميکنيم
اين .فرستاده اند "تبهکاران" و به بند

بند نه تنها پر از مواد مـخـدر اسـت        
بلکه حتي امنيت جاني در ايـن بـنـد      

چرا که تعـدادي از زنـدانـيـان          .نيست
چاقو و اسلحه سرد در بـنـد بـا خـود           

   .حمل ميکنند
اين گزارش هايي اسـت     !دوستان

که دريافت ميکنيم و قـلـب مـا هـر             
لحظه از جا کنده ميشود و مـدام بـه       
خود ميگوييم چه بايد کرد؟ چـنـديـن      
سال است که من و فرزند بـيـمـارم در      
وضعـيـتـي سـخـت و طـاقـت فـرسـا                  

اگــر چــه کــمــکــهــا و          .بســرمــيــبــريــم 
محبتهاي شما براي ما دلگرم کننـده  
بوده و تحمل اين شرايط کامالً غـيـر     
انساني را براي ما قابل تحمـل كـرده     
است، امـا امـروز مـيـبـيـنـم نـيـمـا،                 
فــرزنــدم جــلــوي چشــمــم ذره ذره آب            
ــن                   ــاري از دســت م ــشــود و ک ــي م

در اين سالها چه شـبـهـايـي      .برنميايد
با فريادهاي نيمـا از خـواب پـريـدم،           
نوازشش داده و آرامش کردم و بـه او      
قول دادم اين روزهاي سخت پـايـانـي      

اما انگار اين روزهاي سـيـاه و        .دارد
ا مـا از     .سخت براي ما پاياني ندارد

وضعيتي که بهنام در آن بسر ميـبـرد   
ــم        ــگــران هســتــي از شــمــا     .بشــدت ن
از شـمـا      .تقاضاي کـمـک مـيـکـنـيـم           

ميخواهيم هر کجا و به هـر شـکـلـي         
شده اسـت، تـالش كـنـيـد تـا شـايـد                 
اعتراضات جهـانـي پـاسـخـي بـاشـد            

باور کـنـيـد ديـگـر           .براي آزادي بهنام
طاقتمان از اين وضعيـت بسـر آمـده        

  .است
بهنام نه قاتل است نه دزدي کرده 
است و نه مثل ميلياردرها پول بـيـت   
المال را باال کشـيـده و نـه از ديـوار               

بـهـنـام تـنـهـا          .کسي باال رفتـه اسـت    
خواهان حق انسان هايي مثل خودش 
که هر روزه حقشان پايـمـال مـيـشـود        

بهنام از کـودکـانـي دفـاع          .بوده است
کرده است که در گوشه خيابانها شـب  
ــب                            ــه شـ ــه روز و روز را بـ را بـ

چرا بايد پاسخ انسانهايـي   .ميرسانند
که نوعدوست هستند و وجدان بـيـدار   
ــکــت زنــدان                   ــل ــن مــم دارنــد در اي

نامه هاي بـي پـايـان مـا بـه                باشد؟
مسئولين دولتي و بـي پـاسـخـي از             
جانب آنها ديگر نيرويي برايمان باقي 

مـا از شـمـا زنـان و              .نگذاشته اسـت 
مردان، از شما نوعدوستان و از شـمـا   
وجدانهاي بيدار ميخواهيم هـمـچـون      

از شـمـا      .گذشته ما را تنها نگذاريـد 
ميخواهيم بيش از هميشه صداي ما 

از شــمــا مــيــخــواهــيــم بــا           .بــاشــيــد
اقداماتي سراسري فشار بيشتـري بـر     
دستگاه قضايي بياوريـد تـا بـهـنـام،          
همسـرم و پـدر فـرزنـد بـيـمـارم آزاد                   

ما پيشاپيش از هرگـونـه اقـدام       .شود
ــي                ــيــا قــدردان شــمــا در ســراســر دن

 ۱ از صفحه 

 ۶ صفحه  
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 عبدل گلپريان
 

خلـخـالـي ايـن جـالد حـکـومـت               
خميني که در معيت ارتـش و سـپـاه        
براي کشتار انقالبيـون بـه کـردسـتـان          

 ۲۸ روانه شده بـود، در بـامـداد روز            
در مرحله اول در شهر پاوه  ۵۸ مرداد 

نـفـر را سـريـعـا در يـک دادگـاه                     ۱۲ 
فرمايشـي چـنـد دقـيـقـه اي و بـراي                  

وحشـت اعـدام     ايجاد فضاي رعب و     
، هـوشـنـگ      عـبـدالـه نـوري         .ميکند

ــه             ــدال عــزيــزي، مــحــمــد عــزيــزي، ي
محمدي، حسـيـن شـيـبـانـي، هـرمـز             

بـهـمـن    گرجي بياتي، مظفر فتـاحـي،     
عزتي، مـحـمـد مـحـمـودي، اصـغـر               
بهنودي، آذرنوش مهـدويـان و دکـتـر         

 .قاسم رشوند سرداري
 

مـرداد   ۲۹ در مرحله دوم در روز 
خلخـالـي قـاتـل جـوانـان مـردم،               ۵۸ 

هفت نفر ديگر را به پاي جوخه اعدام 
ن تــرتــيــب مــوج       بــدي   .مــيــفــرســتــد 

اعدامها از پاوه شروع و بـه مـريـوان،      
 .سنندج، سقز و مهاباد ميرسد

 
در مـريـوان    58روز سوم شهريور 

در يـک    نفر از دستـگـيـر شـدگـان            ۹ 
دادگاه فرمايشـي تـوسـط خـلـخـالـي            
اعدام مي شـونـد. امـيـن مصـطـفـي             
سلطاني، حسين مصطفي سلطـانـي،   
جالل نسيمـي، حسـيـن پـيـرخضـري،           
ــيــرخضــري، دکــتــر احــمــد             احــمــد پ
احضري، فايق عزيزي، احمد قادرزاده 

  .و علي دادستاني
 

يک هفته اي از يورش سـپـاهـيـان     
اسالم به کردستـان گـذشـتـه بـود کـه             

و همچنان در اعتراض به تيـرانـدازي     

ــي در             حضــور پــاســداران تــظــاهــرات
سنندج و در اعتراض به کشتـه شـدن     
يکي از جوانان شهر توسط پـاسـدارن     
برگزار ميشود. چـنـد نـفـري در ايـن               
تظاهـرات دسـتـگـيـر مـيـشـونـد کـه                 

 .تعدادي از آنها را آزاد مي کنند
 

نفـر از جـوانـان شـهـر             ۱۱ سپس 
سنندج را که بـطـرق مـخـتـلـف و در             
مکانهاي مجزا دستگير کرده بـودنـد    

 .فـرودگـاه سـنـنـدج مـيـکـنـنـد                 روانه
 ٥ خلخالي اين جالد خميني در روز       

 ۵ و در دادگاههاي   ۵۸ ورماه  شهري
دقيقه اي آنها را به اعدام محـکـوم و     

 ميکنند. حکم را اجرا 
 

احسن ناهيد، شـهـريـار نـاهـيـد،           
عطـا  جميل يخچالي، مظفر رحيمي، 

زنــدي، امــجــد مــبــصــري، عــيــســي         
پــيــرولــي، نــاصــر نســيــمــي، مــظــفــر        
نيازمند، يـدالـه فـوالدي و سـيـروس            

دو نفر از افراد اعدام شده منوچهري.  
زخمي بودند که يکي از آنـهـا را بـر            
روي برانکار به محل اجـراي کشـتـار      

 .کننديمنتقل م
 

همانوقت انتشار عـکـس اعـدام        
انسـان شـريـف و مـحـبـوب                ۱۱ اين 

روزنامه هاي داخـل    مردم سنندج در 
و خارج کشور منـتـشـر و بـه اطـالع            
افکار عمومي مـيـرسـد. ايـن عـمـل            
وحشيانه موجي از تنفر عليه قـاتـالن   

 .را دامن ميزند
 

ــردم و                ــاومــت م ــق ــز م ــق در س
نيروهاي سياسي در مقابل لشکريـان  

خميني ادامـه داشـت تـا          و سپاهيان 
اينکه جالد خميني از سنـنـدج عـازم      
سقز ميشود و در آنجا نـيـز جـنـايـت          

نـفـر از        ١٠ ديگري خلـق مـيـکـنـد.           
نفر از نظـامـيـانـي      ١٠ جوانان شهر و 

 که در محل خدمت نبودند 
 

نفر) را يـک روز        ٢٠ ( مجموعا  
بعد از اعدامهاي سننـدج يـعـنـي در         

تــيــربــاران    ٥٨ روز شــشــم شــهــريــور       
 .ميکنند

 
احمد سعيدي، قادر بهادر، طاهر 
خطيبي، محمد بابـا مـيـري، نـاصـر          

اميني،محمد غفاري، حدادي، رسول 
ناجي خورشيدي، کريم رضايي، انـور    
اردالن، عـلـي فـخـرائـي، سـيـف الـه                 

ساله) عبداله بهرامي،   ١٤ فيضي، ( 
سيد حسن احمدي، مـحـمـد درويـش         
نقره اي، کـريـم شـيـريـانـي، ابـوبـکـر                  
صمدي، احمد مقـدم، جـلـيـل جـمـال           

 ساله) ١٢ زاده و آذر گشب دارائي ( 
 
  

بعد از پاوه، مريوان، سـنـنـدج و        
سقـز، تـدارک حـملـه ارتـش و سـپـاه                  
متوجه مهـابـاد مـيـشـود. دوش بـه              

پــيــشــروي مــزدوران ارتــش و         دوش   
سپاه، خـلـخـالـي نـيـز بـا راه انـدازي                 
دادگاههـاي چـنـد دقـيـقـه اي حـکـم                 
اعدام عليه دستگير شدگان را صـادر  

همزمان با اين لشکر کشـي    ميکند.  
 ۵ و اعدام جوانان توسط دادگاههاي   

دقيقه اي خلخالي، تظاهـرات هـا در       
کردستان و در محکومـيـت   شهرهاي 

ايــن يــورش وحشــيــانــه ادامــه پــيــدا          
 .ميکند
 

از سوي ديگر مـقـاومـت و وارد          
کردن ضربـات کـاري بـر سـتـونـهـاي              
نظامي در مـنـاطـقـي از کـردسـتـان              
توسط نيروهاي مسلح سـازمـانـهـاي       

مقابله با پيشرويهـاي  سياسي و براي 
ارتش و سپاه در جريان است. يکي از  
اين ستونها در محور جـاده بـانـه بـا           

در  .دادن تلفات زيادي فلج مي شـود   
فواد مصـطـفـي       ۵۸ روز نهم شهريور 

کـومـه لـه و        سلطاني از بنيانگـزاران    
رهبر اتحاديه دهقانان مريوان هـمـراه   
چند تن از همرزمانش در مسير جاده 
مريوان سـقـز بـا واحـدي مـجـهـز از                  
نيروهاي رژيم به فرمـانـدهـي چـمـران        
روبرو مـيـشـونـد کـه در يـک جـنـگ                 
نابرابر او و يکي از همرزمانـش جـان     

 * .ميبازند
 
 
 

 

 

 برگي از تاريخ
 اعدامهاي خلخالي در کردستان

 

 

با احتـرام و بـه امـيـد             ا .ميکنيم
آزادي بهنـام ابـراهـيـم زادهـزبـيـده            
ــم                ــراهــي ــمــا اب ــي حــاجــي زاده و ن

 1393 مرداد 28 زاده
 

اعتراض کارگران قند  
 بيستون در کرمانشاه

نيروهاي خـدمـاتـي کـارخـانـه         
قند بـيـسـتـون در کـرمـانشـاه در                
اعتراض به اخراج خود از کارخانـه  
روز يکشنبه دوم شهـريـور تـجـمـع        
کــردنــد و خــواهــان بــازگشــت بــه           

 سرکار شده اند.
  

 نگاه هفته...

 

 
اين ويدئو که از داخـل زنـدان         
قزل حصار آمده و از طـرف هـرانـا        
امـروز مــنـتــشـر شـد، يــک فــيـلــم              
منحصر بفـرد و تـاريـخـي اسـت.            
فيلمي از شورش زنـدانـيـان عـلـيـه         
اعدام، فيلمي که زنداني با صـداي  
بلند ميگويد ديگر نـمـيـخـواهـيـم         
بگذاريـم بـکـشـنـد. يـک مـرد در                  
اينجا با صداي بـلـنـد مـيـگـويـد،            
منو که دارند ميبـرنـد، پـدر چـنـد          
فرزند هسـتـم و مـرا بـدون هـيـچ                 
دليلي ميخواهنـد بـکـشـنـد و در            
گوشه اي از داخل حياط يـک نـفـر        
آرام گريه ميکند و تعداد زيادي با 
هيجـان مـيـگـويـنـد نـمـيـگـذاريـم                

مـرداد     ۲۶ بکشند. اين واقعه در    
 ۱۴ ماه و در پي اقدام بـه انـتـقـال         

محکوم به اعدام براي اجراي حکـم  
ــاد.              ــتـــــــ ــاق افـــــــ ــفـــــــ   اتـــــــ

 
ايـن تصـويـر داخـل زنـدان اســت،              

صداي اعتـراض و خشـم از درون           
زندان است جايـي کـه اسـلـحـه بـه             
دستان در آنجا حاکم هستند. بعـد   
از اين شـورش بـا سـالح گـرم بـه                
معترضين حمله کردند و سخن از   
مرگ ده نفر در اثر اين حمله بـود.    
در بــيــرون زنــدان خــانــواده هــاي            
محکومين به اعـدام ، دسـت بـه            
  اعــــــــــتــــــــــراض زدنــــــــــد.            

اين يک واقعه مهم بود. اين ويدئـو   
را وسيعا پخش کنـيـد . بـه پـيـام             
محکومين به اعـدام بـايـد پـاسـخ          
داد. نبايد بگذاريـم بـيـش از ايـن            

 اعدام کنند!
  

بايد اعتراض کرد، بايد جلوي 
ماشين قصابي و جنايت داعشيان 

  در ايران را گرفت.
 

 کميته بين المللي عليه اعدام
 ۲۰۱۴ آگوست  ۲۶ 

 

 منو که ميبرند بکشند پدر سه فرزندم ،  
 دختر دم بخت دارم، نميخواهم کشته بشوم!


