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 )٢ داعش نماينده اسالم واقعي است (

 محمد آسنگران            
 

کساني که فکر ميکردند داعـش    
ابعاد و خـطـري در حـد             ٢٠١٤ سال 

همان گروههاي القاعده در عراق بعـد  
از ســرنـگــونـي صـدام حسـيــن دارد،             

بـايـد مـتـوجـه        اکنون بعد از دو مـاه        
اشتباه محاسبات خود شده بـاشـنـد.      

هرچند اين نوع افراد و جريانـات قـدم     
به قدم تالش کردند که از مـواضـع و         
تحليلهاي خود عقب بنشينند و خـود  
را اصالح کنند، امـا مـحـدودنـگـري          
آنها و عقب نشيني از مواضع اولـيـه     
باعث نشد که امروز بعد از تـحـوالت   
دو ماه گـذشـتـه در عـراق و سـوريـه                 
حقايق را آنطور که هست ببينند و در 
مقابل خطر نيروي آدمخواري مانـنـد   

 داعش سنگر بندي جديي بکنند. 
اين نگرش ابـتـدا بـعـد از حـملـه             
داعش به عراق در مـيـان گـرايشـات         
راست سنتي و چپ سـنـتـي بـه وفـور          
ديده ميشد. که راستها مدعي بودنـد   
اين گروه دولتي پايدار سـنـي را بـرپـا         

 

 ۲ صفحه  

نگاه هفته: مجموعه اي از رويدادهاي 
 هفته در شهرهاي کردستان 

 نسرين رمضانعلي-نسان نودينيان  

 راهپيمايي مردم آزاديخواه سنندج عليه داعش
 پرچم داعش در اين راهپيمايي به آتش کشيده شد

 !نه به جنگ، نه به خشونت، نه به تروريسم

 !خطاب به مردم سنندج و جهت اطالع عمومي
 

 آب سنندج آلوده شده است

 ۵ صفحه                    عبدل گلپريان/ برگي از تاريخ /فاجعه قارنا و تصرف مجدد شهرها

 ۴ صفحه  

 ۵ صفحه                    نسرين رمضانعليخانه ما خانه شماست!!/      

 

 
طـبـق گـزارش رسـيـده بـه کـمـيـتــه                  
کردستان حزب روز چهارشنبه پنجم 

ــور      ــري ــي      ١٣٩٣ شــه طــي نشــســت
مـحـرمـانـه در مـحـل اسـتـانــداري               
کــردســتــان در شــهــر ســنــنــدج                 
کارشنـاسـان و مـامـوريـن دولـتـي              

اعالم کرده اند که آب سنندج آلـوده    
  .است

 
استانداري کردستان اين خبـر مـهـم      
را تا کنـون از مـردم پـنـهـان کـرده               
است. در اين جلسه محرمانه گفتـه   
شده اسـت کـه آب سـد وحـدت بـه                

شدت آلوده اسـت. سـد وحـدت دو             
و پاييني دارد کـه بـه      خروجي باالي

علت کـم بـود بـاران امسـال بـراي                
تـامـيــن آب آشــامـيــدنـي شــهـر از              

  .خروجي پاييني استفاده شده است
 

سطح پايين آب تنها موجب کم بود 

کمپين کمک رساني به مردم  
 شنگال

 
فعاليت کمپين حمايـت از مـردم       

غرب و هرسيـن   شنگال در شهر گيالن
ايــن کــمــپــيــن بــا       .آغــاز بــکــار کــرد     

درخــواســت فــعــاالن فــرهــنــگــي،              
کــانــون وکــالي     نــگــاران و        روزنــامــه

دادگســتـــري کــرمـــانشـــاه و ايـــالم            
 .اندازي شده است راه

 
 دختران شين آباد

 
پس از چـنـديـن بـار اعـتـراض و             

آبـاد در مـقـابـل          تحصن دختران شين
نهادهاي حکومت اسالمـي ايـران از       
جـملـه دفــتـر حسـن روحـانـي، وعــده               

به  .پرداخت ديه کامل به آنها داده شد
 ١٢ گزارش روز يکشنبه هفته جـاري    

آباد بهمراه والـديـن    تن از دختران شين
ريـزي   و وکالي خود با معاونت برنامه

و نظارت راهبردي رياست جـمـهـوري      
مالقات و چـهـار خـواسـتـه دخـتـران              

پـدر   .آباد مورد قـبـول واقـع شـد         شين
اسرين معروفي يکي از ايـن دخـتـران      
طي گفتگويي بـه خـبـرنـگـار آژانـس             

نياز وکيـل   کُردپا گفت: حسين احمدي 
بـاشـد، چـهـار          پرونده دختران ما مـي   

خواسـتـه را تـقـديـم بـه مـحـمـدبـاقـر                    
نوبخت و اين مسـئـول دولـتـي وعـده          

 .رسيدگي به اين چهار خواسته را داد
دريــافــت مســتــمــري، دريــافــت ديــه         
کامل، بهـبـود مـعـيـشـت و فـرايـنـد                

هايي بودند که دستـور   درمان خواسته
عثمان  .پرداخت آنها صادر شده است

مزين يکي ديـگـر از وکـالي پـرونـده            
آباد به خبـرنـگـار آژانـس        دختران شين

آبـاد   کُردپا گفت: خانواده دختران شين 
نارضايتي خود را نسبت بـه تـعـيـيـن        
درصد سوختگي دخترانشـان تـوسـط      

 ۶ صفحه                   

 ۳ صفحه 

 ۴ صفحه  
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ميکند و چپها مدعي بودند که دوام   
چــنــدانــي نــدارد و تــوطــئــه افــراد و             
جريانات خاصـي در عـراق و خـارج            
عــراق بــوده اســت کــه مــيــخــواهــنــد          
بوسيله آنها رقابتهاي خود در عـراق      
را چاره سر کنند و... اگـر چـه امـروز        
حتي خـودشـان هـم اعـتـبـاري بـراي                
تحليلهاي سطحي دو ماه قـبـل خـود      
قائل نيستند، اما باز هم در سـنـگـر      
ديگري سعي ميکنند هـمـچـنـان در         
مقابل صف مردم متمدن دنيا علـيـه   
داعش و جريانـات اسـالم سـيـاسـي،          
خود را در صف بيطـرفـهـا و ايـنـکـه           
اسالم واقعي با اسـالم داعـش يـکـي         
ــخــشــي از ضــد                      ــا ب ــســت و ي ــي ن

 امپرياليستها معرفي کنند.  
 

راست سنتي با کوبيدن بر طـبـل     
ناسيوناليسم سعي کرد و هـمـچـنـان         
سعي ميکند داعش تروريست و آدم     
خوار را از "اسالم واقعي" منفک کند. 
جنبش و جريانات ناسيوناليستي در   
پناه اسالم "ميـانـه رو" مـيـخـواهـنـد              
عليه يـک جـريـان بـيـرحـم و از گـور                  
برخاسته تحت عـنـوان جـريـانـي کـه             
ميخواهد تصوير اسالم را خدشه دار   

 کند به مقابله بپردازند. 
 

اما داستان گيجـي و بـي افـقـي           
چپ سنتي "ضد امپرياليست" خـنـده     
ــر از                      ــزت ــي ــر آم ــســخ ــم ــر و ت دار ت
ناسيوناليستها است. ايـن نـوع چـپ         
اکنون با دو پـرچـم در يـک جـنـبـش                 
خودنمايي ميـکـنـد. پـرچـم دفـاع از              
"صلح" و مخالفت با دخالت نظـامـي     
"امپرياليستها" و پـرچـم ضـديـت بـا              
صهيونيسم و دفاع از غـزه کـه گـويـا         
اين مهمـتـر اسـت و مـبـارزه عـلـيـه                 
داعـــش بـــي فـــايـــده و بـــه نـــفـــع                  

 امپرياليستها است. 
 

در پارلمان آلـمـان حـزب سـبـز و            
حزب چپ آلمان پرچم چپ سـنـتـي را      
تحـت عـنـوان مـخـالـفـت بـا ارسـال                  
اسلحه به کردستان عراق برافراشتند. 
توجيه مخالفت آنـهـا ايـن اسـت کـه              
بعدا ممکـن اسـت ايـن اسـلـحـه هـا                
دست جريانات "تروريسـت" بـيـفـتـد.          
اما همـيـن تـروريسـتـهـاي اسـالمـي             
فعلي تحت نام داعش وظيفـه اي در      
دستور آنها نميگذارد. ايـنـکـه مـردم        
تحت تسـلـط داعـش چـه بـاليـي بـر                
ســرشــان آمــده و مــيــايــد بــراي ايــن            
جريانات اهميت چنـدانـي نـدارد. در         

انگليس اين پرچم رسما با بلند کـردن  
عــکــس رهــبــران حــمــاس و حســن             

عــلــيــه     S.W.Pنصــراهللا بــوســيلــه       
"امپريـالـيـسـم و صـهـيـونـيـسـم" بـر                    
افراشتـه شـد. ايضـا در مـيـان چـپ                  
آلــمــان يــک جــريــان مــائــوئــيــســتــي           

M.L.P.D   و حزب کمونيست آلمـان
D.K.P.        در دفاع از صلـح در عـراق

با حمله "آمـريـکـاي امـپـريـالـيـسـت"            
 عليه داعش مخالفت کردند. 

 
در ميان اپوزيسيون چپ حاشـيـه   
اي و سنتي ايران اين سياست بـا بـي       
فايده اعالم کـردن تـظـاهـرات عـلـيـه            
داعش و عليه جريانات اسالمي جار 
زده شد. از مـنـظـر ايـن چـپ گـويـا                   
تظاهرات اسالميهـا و چـپ سـنـتـي            
عليه اسرائيل مهم و قابل دفاع است 
و در تــظــاهــرات چــپــهــاي ســنــتــي             
انگليس با پرچم اسالمي حماس بايد 
شرکت کـرد. امـا تـظـاهـرات عـلـيـه                
داعــش و جــريــانــات اســالمــي کــه            
انعکاس آن در کردستان ايران مقابلـه  
مردم عـلـيـه سـلـفـيـهـا و جـمـهـوري                  

 اسالمي بود بي فايده است. 
 

در روزهايي کـه هـزاران نـفـر در           
کوههاي سينجار(شنگال) از بي آبي   
و بــي غــذايــي جــان مــيــدادنــد، در             
حاليکه کودکان از تشنگي در مقابل 
آفتاب سوزان پرپر ميشدند، چپي در   
اين دنيا وجود داشت و دارد که پشت 
بــه ايــن فــجــايــع کــرده و بــر اســاس              
تحليلش، سـکـوت و بـي عـمـلـي و                 
نظاره گر بودن را تبليغ مـيـکـرد. در         
حالي که چپ بودن قبـل از هـر چـيـز           
بايد به معـنـاي احسـاس و عـاطـفـه             
داشتن و به پـا خـاسـتـن در مـقـابـل              
 جنايات و فجايعي از اين نوع باشد. 

 
ما نمرديم و چپي را ديديم که در   
مقـابـل فـروش زنـان در بـازار و در                  
مقابل تجاوز رسـمـي بـه صـدهـا زن            
جوان با عنوان جهـاد نـکـاح، الم تـا           
کام نگفت و فقط براي جنايات دولت 
اسرائيل در غزه احساس نشان داد و     
بقيه را به قسمتي از قلبش کـه تـيـک      
تيک ضد امپرياليستي و کـمـي پـرو          
اسالمي ميزنـد وا گـذاشـت ومـا را             
انــگــشــت حــيــرت بــر دهــان بــجــاي            
گذاشت. بويژه اگر اين چپ تحليل گر  
خود  يک زن باشد عـمـق نـفـوذ چـپ            
سنتي و بيربطي آنرا به جامعه بيشتر 

 عيان ميکند.   

 
اين چپ از تاريخ به جا مانـده بـا     
وجود اينکه هم اکنون مـيـبـيـنـد کـه           
داعش بر منطقـه اي کـه سـرنـوشـت            
بيش از بيست ميـلـيـون نـفـر را رقـم             
ميزند حاکم شده و در همين يک مـاه    
اخير بيش از دو هـزار نـفـر فـقـط در            
موصل و اطراف موصل کشتـه شـده     
اند و در سوريه بيش از پانصد نفر را   
اعدام کرده است و صدها نفر ديگر را 
در جنگ کشته است و در شمال شرق 
عراق صدها نفر کشته و فقط در يـک  
مسجد صدو پنجا نفر به خون کشيده 
شدند و ... مهم نيست. اما فلسطين     

 مهمترين واقعه دنيا است.  
 

معلوم است که درفلسـطـيـن هـم       
انسان اسير دو طـرف       ١٢٠٠ نزديک 

قــربــانــي جــنــگ ارتــجــاعــي دولــت          
اسرائيل و حماس شده انـد. ايـن يـک         
جنگ ارتجاعي است و وحشـيـگـري      
دولت اسرائيل و خانه خراب کـردن و      
کشتار هزاران انسان و بويژه کـودکـان   
به درست خشم افکار عمومي جهاني 
را برانگيخت. الـبـتـه بـرخـالف ضـد              
امپرياليستهاي عزيـز مـا کـه فـقـط            
عليه اسرائيل بودند و سرنا را از سـر    
گشــادش مــيــزدنــد و حــمــاس و                  
سياستهاي ضد انسانـي ايـن جـريـان         
ــي                 ــوش م ــي را پشــت گ ــاع ــج ارت
انداختند، بشريت مـتـمـدن خـواهـان          
پايان اين جنگ و خالصـي مـردم از       
دست حماس و دولت اسـرائـيـل و بـه         
رسـمـيـت شـنـاســي دولـت مسـتـقــل               

 فلسطين بوده و هست. 
 

بر عکس جنگ دولت اسرائيل و 
حماس که جنگي ارتجـاعـي اسـت و        
بايد براي هـمـيـشـه قـطـع بشـود، در              
عراق و کـردسـتـان عـراق جـنـگ بـا                
داعش، جنگي بر حق است. مردمـي   
که اسير داعش شده و با آدمخواراني 
طرف شده انـد کـه سـاده تـريـن کـار                 
برايشان خون ريختن است راهي بجـز  
جنگيدن براي آنها نمانده است.  ايـن     
جنگ، جنگي بر حـق و قـابـل دفـاع           
است. اين وظيفه هر انسان و جـريـان       
انقالبي و کمونيست اسـت کـه بـايـد           
تالش کند شر اين نـيـروي آدمـخـوار         
اسالمي را از سر جامعه کم کند. اگر 
در اسرائيل شعار صلـح بـه مـعـنـاي          
تمام شدن جنـگ مـيـان اسـرائـيـل و             
حماس قابل دفاع است، در عـراق و        
کردستان عراق و سـوريـه مـدافـعـيـن         
شــعــار صــلــح تــا مــخ و اســتــخــوان             
سياسـت ارتـجـاعـي را نـمـايـنـدگـي                

 ميکنند.
 

چپ سنتي از زاويه مخالـفـت بـا      
دخالت آمريکا به بهانه اينکـه مـردم     
در بمباران کشته ميـشـونـد خـواهـان        
قطع بمبارانها عليه داعش است. اين 
درست است که آمريکا و هر جريان و 
دولتي کـه مـردم سـيـويـل را مـورد                 
هدف قرار دهد بايد محکوم گـردد و    
بايد از مـردم دفـاع کـرد. امـا ايـن                   
مجوزي نيست که هيچ آدم شـريـفـي        
خواهان قطـع جـنـگ عـلـيـه داعـش              
بشود. انگار آنجا که بمباراني وجـود   
ندارد مردم بوسيله داعش قـتـل عـام      

 نميشوند. 
ايـن کـه آمــريـکــا و کشــورهــاي            
اروپايي براي دفاع از مـنـفـعـت خـود        
امروز ناچار شده اند موجودات خـود    
ساخته را مهار کنند من کمونيـسـت   
چرا بايد مخالفت کنم. من هميـنـجـا     
رسما اعالم ميکنم شکـسـت داعـش      
به نفع بشريت و مردم منطقه است و   
بايد مردم و همه جريانات انقالبـي و    
کــمــونــيــســت بــا هــر امــکــانــي کــه            
ميتوانند داشته باشند، الزم است در 
اين کارزار در صف اول قرار بگيرنـد.  
چپ سنتي و "ضـد امـپـريـالـيـسـت"               
متوجه نيست وقتي آمريـکـا مـيـدان       
عــمــل پــيــدا مــيــکــنــد کــه چــپ و                
آزاديخواهي نتوانسته به وظيفه خـود  
عــمــل کــنــد. اگــر کــمــونــيــســتــهــا و           
آزاديخوەاهان قدرت و توان مقابله بـا  
اين ارتجاع اسالمي را داشتند و آنـرا  
شکست ميدادند آمريکا هيچ زمينه 
اي پيدا نميکرد که بعد از تحميـل آن    
سناريوي سياه در عراق امروز نـقـش     

 ناجي را بازي کند. 
 

با اين حال من حمله آمـريـکـا و        
کشورهاي غـربـي عـلـيـه داعـش را                
محکوم نميکنم. مـن در جـنـگ بـا            
داعش طرفدار صلح نيستم. برعکس  
من مدافع جنگ تا شکست قـطـعـي      
داعش هسـتـم. کسـي کـه جـنـگ و                
مبارزه عليه داعش را نادرست و بـا      
شعار صلح به ميدان مي آيد نيرويـي  
ارتجاعي است که ميخواهـد داعـش     
همچنان بر سـرنـوشـت مـردم مـرکـز             
عراق و سوريه حاکم باشد. کسـي کـه     
مبارزه و تظاهرات و جنگ با داعش 
را بي فايده اعالم ميکند مستقيـم و    
غير مستقيـم خـواهـان حـفـظ وضـع             
موجود است و داعش هم هـمـيـن را        
ميخواهد.  چنين سياستي در عـمـل     
در مـقـابـل صـدهـا و هـزاران مـردم                
آواره، صدها زن اسير دست داعش و   

در مقابل مردمي است که روزانـه بـا     
يک جنگ بر سر بود و نبود و مرگ و 
زندگي دست و پنجه نرم مـيـکـنـنـد.        
اين نوع چپ عالوه بر اينکه تا اعماق 
راست و محافظه کار است بي ربطـي  
 خود را به دنياي امروزنشان ميدهد.  

 
کساني مانند ناصـر زرافشـان و       
آذر ماجدي و محمد عـلـي عـمـويـي          
و.... به بـهـانـه جـنـگ اسـرائـيـل بـا                   
حماس در کنار حمـاس و حـزب اهللا         
قرار ميگيرنـد و جـنـگ حـمـاس بـا               
اسرائيـل را مـقـاومـت مـردم اسـيـر                
فلسطين ميدانند، تصميم گرفته انـد    
فقط عليه اسرائيل باشند و چشـم بـر     
جنايات حماس بـبـنـدنـد. ايـنـهـا در             
سنگر بندي بشريـت مـتـمـدن عـلـيـه            
داعـش در صـف سـنـگ پـرانـان بــه                 
تظاهرات عليه داعـش قـرار گـرفـتـه            
اند. اينها گرايشات چپ سنتي اي را   
نمايندگي ميکنند که پـرو اسـالمـي        
بودن خود را تحت عنوان مخالفت با 
اسرائيل صهيونـيـسـت و آمـريـکـاي           
امپرياليست پنهان ميکننـد.  مـتـد         
ايـن چــپــي کــه جـنــگ و مــبــارزه و                
تظاهرات عليه جريانات اسـالمـي از     
نــوع داعــش را بــي فــايــده و غــيــر                
ضروري ميداند، ولي تظاهرات عليـه  
اسرائيل و نه عليه جنـگ ارتـجـاعـي       
حماس و اسـرائـيـل را مـبـاح اعـالم             
ميکنـد، فـقـط پـرو اسـالمـي بـودن                

 خودش را دارد جار ميزند. 
 

جنگ اسرائيل و حماس يک  
 جنگ ارتجاعي است

درد و رنــج مـردم فـلـســطـيـن و                
قلدري اسرائيل عـلـيـه حـقـوق اولـيـه            
مردم فلسطين که خواهان حقوق پايـه  
اي خود و يک کشور مستقل هستند، 
نبايد کسي را به اين اشتباه بيـانـدازد   
کــه گــويــا حــمــاس نــمــايــنــده مــردم           
فلسطين و بخشي از مقاومت مـردم    
فلسطين است. اين دروغ بزرگي است  
که به خورد مـردم داده مـيـشـود کـه            
گويا حماس نماينده مردم غزه اسـت.  
کسي که اسير بودن مردم غزه بوسيله 
حماس را نبيند آگاهانه يا ناآگـاهـانـه    
در کنـار حـمـاس و دشـمـنـان مـردم                
فلسطين قرار مـيـگـيـرد. ايـن دروغ             
بزرگ را اگر باور کنيم بايد اينـرا هـم     
بپذيريم که جمهوري اسالمي دلسـوز    
و مدافع مردم فلسطين است. اينـکـه    
گفتـه مـيـشـود حـمـاس بـخـشـي از                  
مقاومت مردم فلسطين است عـالوه    
بر اينکه يک دروغ بـيـشـرمـانـه اسـت         

 ۱ از صفحه داعش نماينده اسالم واقعي...  

 ۳ صفحه                   



 


	���+��ا                                            ا                                                 ����3  �743  

 ۳ از صفحه

قيمت بنزين در اقليم 
 !کردستان باز هم باال رفت

 
آگــوســت،    ۳۱روز يــکــشـنــبــه      

هئيت منابع طبيعي پارلمان اقليم 
و انجمن نفت و گاز بر سر کم کردن 
قيمت بنزين در اقـلـيـم کـردسـتـان           
تشکيل جلسه دادند. اين جلسه نه  
تنها نتـوانسـت قـيـمـت بـنـزيـن را               
پائين بياورد، بـلـکـه در سـاعـات            
آخرهمين روز قيمت هر ليتر بنزين 

ديــنــار    ۹۰۰ديــنــار بــه        ۸۰۰از   
افزايش يافت. همچنين بعد از بـي   
نتيجه ماندن اين جلسه، يـکـي از       
اعضاي هيـئـت پـارلـمـان بـه اسـم              
دکتر عزت سابير استعفا داد. الزم 
به ياد آوريست که اکثر مردم اقليم 
کردستان به باال بودن قيمت نفت و 
بنزين اعتراض دارند و بـه هـمـيـن         
خاطر هـم چـنـديـن مـاه اسـت کـه                
اختالف و جدل بر سـر چـگـونـگـي          
تعيين قيمت بنزين ادامـه دارد و        
امروز از آن بنعوان بـحـران بـنـزيـن        
ياد مي کنند و قطعا اين افـزايـش     
قــيــمــت دامــنــه اعــتــراضــات را            

 گسترش خواهد داد. 
 

در اعتراض به باال رفتن 
قيمت بنزين، جاده سليمانيه 

 دربنديخان بسته شد
 

روز دوشنـبـه اول سـپـتـامـبـر،            
رانــنــدگــان جــاده ســلــيــمــانــيــه                
دربنديخـان در اعـتـراض بـه بـاال              
رفتن قـيـمـيـت بـنـزيـن در اقـلـيـم                   
کردستان ايـن جـاده را بسـتـنـد و              
خواهان پايين آوردن قيمتها شدند. 
همچنين اين خبر مـي آفـزايـد کـه         
همزمان در شهر اربيل، چمچـمـال،   
رانيه و سليمانيه نيز اعـتـراضـاتـي     
به باال رفتن قيمت بنـزيـن صـورت      
گرفته. الزم به ذکـر اسـت کـه روز           
قبـلـتـر قـيـمـت بـنـزيـن در اقـلـيـم                     
کردستان باز هم باال رفت، و اينجا 
هم مثل همه دولـتـهـاي بـورژوازي       
دنيا، بهـانـه جـنـگ اسـت و البـد               
احزاب ناسيوناليست حاکم تصـور    
مي کردند، مي تواننـد بـه بـهـانـه          
جــنــگ بــا داعــش بــراي دوره اي             
ــراضــات مــردم             ــي از اعــت طــوالن
جــلــوگــيــري کــنــنــد، امــا هــمــيــن          
اعتراض مردم بر سر بنـزيـن نشـان      
مي دهد با وجود تهـديـد جـانـيـان        
داعــش و ســو اســتــفــاده احــزاب             
ناسيوناليست از اين موقعـيـت بـه      

نفع خود، مردم کـوتـاه نـخـواهـنـد           
آمد و اعتراض به گراني، دزدي و     
چپاول احزاب حاکم ادامـه خـواهـد      

 داشت. 
 

گفتگوئي تلفوني جو بايدن  
وزير امور خارجه آمريکا با  

 مسعود بارزاني!
 

روز دو شنبه اول سپـتـامـبـر جـو        
بايدن وزير امور خارجـه امـريـکـا بـا          
ــم              ــي ــل ــيــس اق ــارزانــي رئ مســعــود ب
کردستان در مورد جنگ با داعش و   
نقش بمبـارانـهـاي امـريـکـا تـلـفـنـي               
گفتگو کرده. در اين گفتگـفـو گـفـتـه         
مي شود که مسعود بارزاني بر ادامه 
حمايتهاي امريکا و بمباران مواضـع  
داعــش تــاکــيــد کــرده و هــمــچــنــيــن          
خواهان تشکيل هر چه سريعتر دولت 

 جديد عراق شده.
 

کنترل جاده کرکوک بغداد  
از دست نيروهاي داعش خارج  

 شد.
 

طبق آخرين گزارشهاي مـنـتـشـر       
شده، روز دوشنبه اول سپتامبر جـاده    
کـرکـوک بـغــداد از دســت نــيـروهــاي             
داعش خارج شد و به دست نيروهـاي  

 اقليم و دولت مرکزي عراق افتاد.
 

منطقه سليمان بگ به کنترل  
نيروهاي اقليم کردستان در  

 آمد!
 

طبق گزارش سايت ان ار تي، روز 
آگوست منطقه سليـمـان    ۳۱ يکشنبه 

بگ بعد از چند روز جنگ و درگيـري  
با نيروهاي داعش به دست نيـروهـاي   
اقليم کردستـان افـتـاد و هـمـچـنـيـن               
روستايـي امـرالـي از مـحـاصـره دو               
ماهه داعش خارج شد و آنهـا نـاجـار      
به عقب نشيني شدند. الزم بـه ذکـر          
است که در منطقه سـلـيـمـان بـگ و            
چندين منطقه ديگر خبر مي رسد که 
نيروهاي سپـاه پـاسـداران در جـنـگ            
عليه داعـش حضـور دارنـد و بـديـن              
وسليه مي خـواهـنـد مـردم عـراق و              

 ۳۵ منطقه فراموش کنند که ايـنـهـا      
سال پيش حکومتي را بنياد نـهـادنـد    
که داعش حاال حالها بـايـد جـنـايـت          
کند و خون بپاشد تا به گرد پايي ايـن  
حکومت فاشيـسـت و ضـد انسـانـي            

بايد با صدائي رسا بـه مـردم        برسد.  
اقليم کردستان و مـنـطـقـه گـفـت کـه            

هيچ درجه از اختالف و جنگ ايـنـهـا    
بـا داعــش نــبــايــد بــگــذارد کــه ايــن            
واقعيت را کتمان کنيم کـه يـک پـاي          
جنگ و خـانـه خـرابـي امـروز مـردم               
عراق رژيـم اسـالمـي و داعشـيـانـي             

سـال اسـت در ايـران و               ۳۵ است که 
منطقه مشـغـول قـتـل و آدمـکـشـي              

  هستند. 
 

دولت آلمان هم به اقليم  
 کردستان اسلحه مي فرستد

 
روز اول سـپــتـامـبـر وزيـر دفــاع              
المان اعالم کرده که به زودي اسـلـحـه    
و مهماتي را که بـتـوان بـا آن چـهـار            
هزار از نيروهاي پيشمرگ را مسـلـح     

روانه اقـلـيـم       کرد را در چند محموله 
 ۳۱ کــردســتــان خــواهــد کــرد. روز              

اگوست همزمان بـا تصـويـب کـمـک            
تسليحاتي به اقليم کردستـان، دولـت     

ميليون يـورو   ۵۰ آلمان اعالم کرد که 
را براي کمـک بـه آوارگـان در اقـلـيـم               

 کردستان اختصاص خواهد داد. 
 

سقوط هواپيمائي بي  
 سرنشين در منطقه دربندي خان

 
طبق گزارشهاي مـنـتـشـر شـده،          
روز دوشنبه اول سپتامبر در نـزديـک       
روستايي چـرچـه قـه ال در مـنـطـقـه                  
دربندي خان، هواپيمايي بي سرنشين 
سقوط مـي کـنـد. طـبـق اظـهـارات                 
مردم اين روستـا، سـقـوط هـواپـيـمـا            
هيچ خساراتي به مردم وارد نکـرده و    
نـيــروهــاي امـنــيــتــي بــراي بــازرســي         
وچگونگي سـقـوط ايـن هـواپـيـمـا و              
اينکه متعلـق بـه چـه کشـوري بـوده              
خود را به مـحـل سـقـوط هـواپـيـمـا               

 رسانده اند. 
 

يک ميليون و نيم آواره در  
 اقليم کردستان  

 
ــي              ــور انســان ــر ام ــت مســول دف
سازمان ملل در عراق اعالم کرده کـه  
هم اکـنـون در عـراق يـک مـلـيـون و                  
هشتصد هزار نفر آواره وجود دارد که 

هزار نفر از آنان بـه   ۸۵۰ تنها امسال 
اقــلــيــم کــردســتــان پــنــاه آورده انــد.            
ــطــه و در                   ــن راي ــيــن در اي هــمــچــن
کـنــفــرانسـي مــطـبــوعــاتـي، ديــنــدار         
زيباري معاون مسول روابط خـارجـي   
حکومت اقليم کردستان اعـالم کـرده     
که " تا هم اکنون بيش از يک مـلـيـون     
و نيم آواره در اقليم کردستان اقـامـت   
گزيده اند و اين فشار بيشماري را بـه    
حکومت اقليم تحميل کرده و مـا از      

دولت عراق مي خواهيم کـه هـر چـه          
زودتر بوجه اي را براي تامين زندگـي  
اين آوارگان تعيـيـن و بـه حـکـومـت             
اقليم تحويل دهد". الزم به ذکر اسـت    
که بعـد از حـملـه گـروه جـنـايـتـکـار                  
داعش به دومين شـهـر بـزرگ عـراق         
موصل و بعد از آن مـنـاطـق ايـزدي           
نشين شنگال و اطراف آن چـنـد صـد      
هزار نفر آواره شدند و امروز رسيدگي 
به زنـدگـي و آيـنـده ايـن آوارگـان بـه                  
بحراني جدي بخصوص در مـنـاطـق        
اقليم کردستان که بيـشـتـريـن تـعـداد         
آوارگان را به خود گرفته تبـديـل شـده      

 است. 
 
 
 

 
قيمت بنزين باز هم باال  

 !رفت
روز يـکـشـنـبـه اول سـپـتـامـبـر،               
هئيت منابع طبيعي پارلمان اقليم و   
انجمن نفت و گـاز بـر سـر کـم کـردن              
قيمت بـنـزيـن در اقـلـيـم کـردسـتـان                  
تشکيل جلسه دادند. اين جـلـسـه نـه          
تنها نتوانست قيمت بنزين را پـائـيـن    
بياورد، بلکه در ساعات آخر هـمـيـن      

 ۸۰۰ روز قيمت هر ليـتـر بـنـزيـن از            
دينار افزايـش يـافـت.       ۹۰۰ دينار به 

همچنين بعد از بي نتيجه ماندن ايـن  
جــلــســه، يــکــي از اعضــاي هــيــئــت          
پارلمان به اسم دکـتـر عـزت سـابـيـر             
استعفا داد. الزم به ياد آوريسـت کـه      

 
 داعش نماينده اسالم واقعي...  

بايد بـه عـنـوان يـک کـاله بـرداي                 
سياسـي آنـرا ارزيـابـي کـرد. ايـن                
ترمينولوژي جريانات اسـالمـي و       
ــا آن                    ــه ب ــي اســت ک ــت ــن چــپ س
ميخواهنـد بـه چشـم مـردم خـاک              
بپاشند. جـنـگ حـمـاس و دولـت             
اسرائيل جنگي ارتجاعي است که 
در چهار چوب منافع اين دو نـيـرو   
بايـد مـورد بـررسـي قـرار گـيـرد.                
مردم فلسطين و اسرائيل قربانيـان  
اين دو نيروي ارتجاعـي هسـتـنـد.       
مردم جهان به درست اينـجـا بـايـد       
خــواهــان قــطــع فــوري جــنــگ و             
برسميـت شـنـاسـي حـقـوق مـردم               

 فلسطين بشوند. 
 

جنگ با داعش جنگ عليه  
 تروريسم اسالمي است

در مورد جنگ با داعش ابتدا 
بايد ماهيت جـنـگ را شـنـاخـت.          
بايد ديد اگر اين جنگ با شکسـت  
داعش تمام بشـود بـه نـفـع مـردم            
است يا اينکه همچنان داعـش بـر     
سرنوشـت هـمـان مـنـطـقـه تـحـت                
کنترلش حاکم باشد و جنگ تـمـام   
بشود. اين مهمتريـن سـوال اسـت         
که ماهيت جنگ را نشان ميدهد. 
هر انسان شريفي قطعـا پـاسـخـش       
اين خوهد بود که داعش را بايد با 
جنگ و قدرت اسـلـحـه شـکـسـت           
داد. کساني که در ايـن جـنـگ و             
مبارزه عليه داعش نـمـيـخـواهـنـد       
شريک باشند و از اين بدتر، حـتـي     
عليه مخالـفـيـن داعـش و عـلـيـه              
جرياناتي که در تظاهرات و جنـگ  
با داعش هستـنـد لـجـن پـراکـنـي            

مــيــکــنــنــد، تــا  مــغــزاســتــخــوان         
سياستي ارتجاعي را نـمـايـنـدگـي      
مــيــکــنــنــد. مــهــم نــيــســت اســم           
خــودشــان را چــپ، اســالمـــي،              
ناسيوناليست و حقوق بشـري و...      
مينامند. مهم اين است که صـف    
صـــدهـــا هـــزار انســـان آواره را              
ميبينند و چشم شان را ميبندنـد.  
مهم اين است که کودکان تـنـهـا و      
گم شده در کوه شنـگـال ايـنـهـا را          
تکان نميدهد. مهم ايـن اسـت کـه        

زن ايـزدي   ٧٠٠ اسير شدن بيش از 
ــازار انســان                ــهــا در ب و فــروش آن
فروشي بوسيله داعش، اينها را بـه  
فعاليتي وادار نميکند. مـهـم ايـن       
است که حدود يک ميـلـيـون مـردم       
آواره و بي امکانات چشم اينها را   
ــيــن                   ــکــرده اســت و... چــن ــاز ن ب
جريانات و افـرادي از فـرط ضـد              
امپرياليست بودن حاضرند بر ايـن  
همه جنايت چشم بپوشند و تکاني 
نخورند. اما به بهانه دفاع از مردم 
فلسطين حاضرند در کنار حـمـاس   
و ديگر جـريـانـات اسـالمـي قـرار           

 گيرند.  
ــرســد                ــپ ــه از مــن ب کســي ک
ماهيت اينهـا و سـيـاسـتـشـان را             
چگـونـه ارزيـابـي مـيـکـنـم فـقـط                 
ميـگـويـم ايـنـهـا آگـاهـانـه يـا نـا                    
آگــاهــانــه عــمــال خــودشــان را بــه           
بخشي از ارتجاع سياسي اين دوره  
وصل کرده اند. اين انتخابي اسـت   
که کرده اند. متاسفم اما ايـن يـک      

 ٢٠١٤ سپتامبر  ٢ حقيقت است. 
 

 ۴ صفحه  

 اخبار هفتگي از رويدادهاي کردستان عراق
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 ۳ از صفحه

اکثر مردم اقلـيـم کـردسـتـان بـه بـاال              
بودن قيمت نفت و بـنـزيـن اعـتـراض          
دارند و به همين خاطر هم چندين ماه 
اســت کــه اخــتــالف و جــدل بــر ســر               
چگونگي تعيين قيمت بنـزيـن ادامـه      
دارد و امـروز از آن بـنـعـوان بـحـران               
بنزين ياد مي کـنـنـد و قـطـعـا ايـن                
افزايش قيمت دامنه اعـتـراضـات را      

 گسترش خواهد داد. 
 

 

افشاي همکاري حزب  
 دمکرات با حکومت بعث صدام

 
سايت کردستان پوست با انتشـار  

و    ۲۰۰۶ آگـوسـت        ۳۱ دوباره وقايع 
ــي               ــي دو حــزب اصــل جــنــگ داخــل
ناسيوناليست کرد، حـزب دمـکـرات      
به رهبري مسعود بارزاني و اتحـاديـه   
ميهني به رهـبـري جـالل طـالـبـانـي              
دست به افشاگري هاي وسيعي عليـه  
حزب دمکرات و هـمـکـاري آنـهـا بـا           

دولت بعث عـراق نـمـوده. در مـيـان               
دهها مطلبي که از آن تاريخ بـه بـعـد      
در اين مورد نوشته شده، بسياري بـه    
خيانت و همکاري حزب دمکرات، تا 
سطح سرازير کردن نيروهاي حکومت 
بعث عراق به اربـيـل و سـلـيـمـانـيـه،               
دستگيري و سر به نيست کردن دهها 
نفر از مردم بي دفـاع و يـا هـواداران          
اتــحــاديــه مــهــيــنــي پــرداخــتــه انــد.          
همچنين تعدادي از اين مـطـالـب بـه       
ــا             ــه مــيــهــنــي ب هــمــکــاري اتــحــادي
جــنــايــتــکــاران حــکــومــت اســالمــي       
اســالمــي پــرداخــتــه و از زاويــه اي              

ناسيوناليستي هر دو حزب اصلـي را    
به نقد کشيده اند. الزم به ذکـر اسـت        
که احزاب حاکم در طول حيـات خـود     

و  ۱۹۹۱ و بويژه بعد رويدادهاي سال 
پرت شدن اينها به قدرت، بارها عليه 
همديگر و عليه مردم بي دفاع دسـت  
به اسلحه برده اند و در اين باره هـيـچ     
گاه هم از همکاري و کمک دولـتـهـاي      
مــرتــجــع مــنــطــقــه از جــملــه رژيــم             
اسالمي، دولت ترکيـه و بـخـصـوص         
دولت وقت بعث عراق که مورد تنـفـر   
بي پايان مردم کردستـان بـود ابـائـي         
نداشته اند. تنها راه خاتـمـه دادن بـه         

جنگ و خونريزي، همکاري و نوکـري  
دولتهاي مرتجـع مـنـطـقـه، دزدي و            
چپاول و سرکوب و بـي حـقـوق کـردن         
مـــردم خـــاتـــمـــه دادن بـــه قـــدرت              
مـلـيــشـيــائـي و عشــيـره اي احــزاب              
ناسيوناليست کرد، و جايگزين کـردن  
آن با قدرت توده هاي مردم متشکـل  
در شوراهاي است که بنياد آن بر پايه 
يـک حـکــومــت غــيــر قــومــي، غــيــر           
مذهبي و مـدافـع مـنـافـع اکـثـريـت               

 مردم بنا شده باشد. 

 ۱ از صفحه

 اخبار هفتگي از ...          

مردم سنندج براي دومين بـاردر    
اعتراض به پـيـامـدهـاي تـروريسـم و           
ــه                 ــه دســت ب ــطــق ــت در مــن خشــون
راهپيمايي زدند. راس ساعت هفت و 

روز پــنـجــشــنـبــه شـشـــــم         نـيــم عصـر    
شهريور در خيابان پاسداران تا سه راه 
تاج راهپيمايي ادامه داشت. مردم با  
سر دادن شعار مرگ بر داعش مـرگ    
بــر تــروريســم در مــحــکــومــيــت                 
تروريستهاي اسالمي و در حمايت از 

 .مـردم شـنـگـال بـه خـيـابـان آمـدنـد                  
طبق خبر رسيده به کميته کـردسـتـان      
حزب کمونـيـسـت کـارگـري روز سـه             
شــنــبــه چــهــارم شــهــريــور يــکــي از             
سلفـيـهـاي سـنـنـدج بـه سـبـک گـروه                   
تروريستي داعش در خيابان وکيل به 
يک خانم تذکر ميدهد که بد حـجـاب     
است و بايد حجاب را رعايـت کـنـد.      
هنگامي که با مقـاومـت ايـن خـانـم          
مواجه ميشود به ضرب و شتم دست 

ميزند. جوانان حاضر در خـيـابـان بـه        
کمک اين خانم شتافته و حسابي ايـن    
تروريست داعشي را کتک مـيـزنـنـد.       
در پي اين واقعه گروهي از جوانان که 
خود را "جوانان عليه خشونت، علـيـه    
جنگ" مينامند تصميم ميگيرند در  
مقابل اين تروريستها و در حمايت از 
مردم شنگـال اعـتـراضـي خـيـابـانـي             

  .سازمان بدهند
اين جوانان اعالم مـيـکـنـنـد کـه         
روز پنچ شنبه عليه جـنـگ و عـلـيـه            
خشونت و در حمايت از مردم شنگال 
در سه راه ناصرخسرو تجمع خواهـنـد   
کرد. اما روز پنج شنبه سه راه نـاصـر    
خسرو قبل از زمان اعالم شده يعـنـي   
ساعت شـش و نـيـم عصـر بـوسـيلـه                
نيروهاي انتظامي رژيم قرق ميشـود.  
مزدوارن رژيم تالش ميکننـد جـلـوي      
تجمـع مـردم را بـگـيـرنـد. فـراخـوان                  
دهندگان بالفاصله محـل تـجـمـع را         
تــغــيــيــر داده و اعــالم مــيــکــنــنــد              
راهپيمائي و تظاهرات ساعت هـفـت     
و نيم عصر در خيابان پاسداران آغـاز  

ميشود. راس اين ساعت تـظـاهـرات       
با شعار مرگ بر داعش، نه به جنگ، 
مـرگ بـر تـروريسـم آغـاز و در ايـن                   
حرکت جسورانه جوانان شهر سنـنـدج   
پرچم داعش را در وسـط خـيـابـان بـه          

 .اتش کشيدند
  

کميته کردستـان حـزب کـمـونـيـسـت            
کارگري به همـه فـعـالـيـن و جـوانـان              
دخيل در اين حرکت درود ميفرستنـد  
و از همـه مـردم آزاديـخـواه سـنـنـدج              

ميخواهد که با تعرض علني و تـوده    
اي به سلفيها و هـمـه تـروريسـتـهـاي           
ــن                ــدهــنــد کــه اي اســالمــي اجــازه ن
ويروسهاي اسالمي فضاي جامعه را   

  .آلوده و نا امن کنند
 

 کميته کردستان 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ١٣٩٣ شهريور ٦ 

 راهپيمايي مردم آزاديخواه سنندج 
 عليه داعش

 

 

آب در سطح شهر سنندج نشده اسـت    
ــات                  ــاع ــه س ــه روزان ــحل ــر م ــه ه ک
محدودي ميتوانند آب داشته باشند. 
عالوه بـر ايـن بـراي آبـرسـانـي شـهـر                 
ماموريـن نـاچـارا بـايـد از خـروجـي                
پايين سد به منظور آبـرسـانـي شـهـر          
استفـاده کـنـنـد کـه بسـيـار آلـوده و                   
اســتــفــاده از آن مــيــتــوانــد مــنــشــا            

  .بيماريهاي متعددي باشد
 

طــبــق گــزارش رســيــده بــه کــمــيــتــه            
کردستان حزب کمونـيـسـت کـارگـري        
ايران آبي که از سد وحـدت بـه شـهـر           
ميرسد تصويه نشـده و آلـوده اسـت.          

همين منبع خـبـري گـفـتـه اسـت کـه              
اکثريت بااليي از مردم سنندج تا روز 

شـهـريـور از وضـعـيـت آب                ٨ شنبه   
ــيــخــبــر               ــوده بــودنــش ب شــهــري و آل

  .نگهداشته شده اند
 

در نشـسـت مـحـرمـانـه اسـتـانــداري               
تاکيد شده است که سازمان بهداشـت  
بايد ساالنه آب شـهـري را آزمـايـش           
ميکرد و مـواد بـراي تصـويـه آب و             
پاک کـردن دسـتـگـاهـاي تصـويـه را                

سـال     ٦ کنترل ميکرد، اما بـيـش از       
است هيچ کنترلي صـورت نـگـرفـتـه          
است. آنچه که معلوم اسـت تـعـدادي       

از فعالين محيط زيست اعالم کـرده    
اند که در آب سد وحدت حـيـوانـهـاي       

  .مرده ديده شده است
 

نکته قابل تـوجـه ايـن اسـت کـه            
گفته ميشود مسئولين و مـقـامـات        
باالي دولتي از مسئله آلوده بودن آب 
شهر با خبر بـوده و خـودشـان از آب            

  .معدني استفاده ميکنند
 

 !مردم آزاده سنندج
 

آلوده بودن آب آشاميـدنـي شـهـر       
موضوع بسيار مهـم و خـطـر نـاکـي            
ميتواند باشد. بايد فوري استاندار و    
همه مقامات دولتي جـوابـگـوي ايـن       
سياست ضد انسـانـي خـود بـاشـنـد.           

آنها را بايد ناچار کـرد مـوضـوع آب        
آشاميدني شـهـر کـه اسـاسـا از سـد               
وحــدت تــامــيــن مــيــشــود را جــدي           
بگيرند و اقدامات الزم را بـه عـمـل          
آورند. الزم است که هـر اقـدامـي در           
اين راستان صورت ميگيرد بـايـد بـا      
ــردم و يــا                    ــم م ــقــي ــت ــارت مس ــظ ن
نمايندگاني از جانب مردم بـاشـد کـه      
براي اين امر تعيين بشوند. نبايد بـه     
قول و قرارهاي دروغـيـن دولـت بـاور         

کرد. مردم ميتوانند راسا در مقـابـل    
استانداري و مقامات ذي ربط تجمـع  
کنند و از آنهـا بـخـواهـنـد در اسـرع             
وقت مردم شهر را از نـگـرانـي آلـوده         

  .بودن آب در بياورند
 

 کميته کردستان
 حزب کمونيست کارگري ايران 

 
 ١٣٩٣ شهرويور  ٨ 

 

 آب سنندج آلوده شده است...     
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 عبدل گلپريان              
روز دهم شهريور نيروهاي ارتـش    
و سپاه با همکاري مـزدوران مـحـلـي       
بعد از زد و خوردي بـر شـهـر بـوکـان            
مسلط ميشوند. همان روز در شـمـال    
کردستان در منطقه سلماس جـنـگـي      
ــح                 ــروهــاي مســل ــي ــن مــردم و ن ــي ب
سازمانهـاي سـيـاسـي بـا نـيـروهـاي               
نظامي رژيم که با فانتوم و هليکوپتر 
پشتيباني ميشدند در ميـگـيـرد. در       
سلمـاس حـکـومـت نـظـامـي اعـالم               
ميشود. شهر پيرانشهر نـيـز تـوسـط          
 ارتش تسخـيـر و اشـغـال مـيـگـردد.             

 
شهريـور فـاجـعـه قـارنـا روي              ١١ در 

ــکــي از                 ــي ي ــالحســن ــد. م ــده ــي م
مرتجعين محلي همراه تعداد زيـادي  
از پــاســداران و بــا اســتــفــاده از دو               
دستگاه تانک جهـت ايـجـاد رعـب و           
وحشت به روستاي قـارنـا در مـحـور         
نقده به پيـرانشـهـر يـورش مـيـبـرنـد.             
روستاي قارنـا کـه بـيـخـبـر از تـمـام                 
جنگ ودرگيـريـهـا بـود تـوسـط ايـن              
ستون اشغال ميشود و پاسداران رژيم 
همه مردم روستا از کوچک و بزرگ را 
به رگبار ميبندند که در نتـيـجـه ايـن       

نفر کودک، پيـر   ٦٨ تهاجم ضد بشري 
و جوان را قتل عام ميکنند. روزنامه  
هاي رژيم براي سرپوش گـذاشـتـن بـر       
قتل عام روستاي قارنا، خبر آنرا بعـد  

  از بيست روز مـنـتـشـر مـيـکـنـنـد.              
 

همزمان با اين وقايع بني صدر که آن 
هنگام عضو شوراي انقـالب بـود در       
محل کانون فرهنگـيـان در اجـتـمـاع          
ــه                 ــفــر از مــردم ارومــيــه ب هــزاران ن
سخـنـرانـي در رابـطـه بـا کـردسـتـان                  
ــن                   ــي صــدر در اي ــن ــردازد. ب ــپ مــي
سخنراني مدعي بـود کـه نـيـروهـاي            
سياسي بهانه ميگيرند و ماههـاسـت   
آنها ما را سر ميدوانـنـد. او در ايـن           
سخنراني تالش ميکند که وقـايـع را     
وارونه جلـوه دهـد. بـه خـط و نشـان                 
  کشـــيـــدن مـــتـــوســـل مـــيـــشـــود.          

 
اگـر  ” در انتهاي سخنانش ميگـويـد:      

کسي پيام صلح ما را نپذيرد پيام ما 
پـيـام صـلـح       “.  شمشير و جنگ است

بني صدر چيزي جز تحميـل مـاهـهـا       
جنگ به مردم کردستان و اعدامهاي 
دسته جمعي نبود. پيـام صـلـح بـنـي           

زن و      ٦٨ صدر فاجعه قارنا بود کـه      
کودک و پـيـر و جـوان را بـه رگـبـار                     
بستـنـد. پـيـام صـلـح بـنـي صـدر و                     
رهبرش خميني خلق کردن فاجعه اي   
بتمام معنا در سرتاسر کردستان بود. 
او با اين جمله که پاسخ ما شمشير و 
جنگ اسـت، در رکـاب خـمـيـنـي و               
خلخالي در جنگ و کشتـاري کـه بـه        
مردم کردستان تحميل گرديد سـهـيـم    

 شد.
 

با روشن شدن هوا و    ٥٨ شهريور  ١٢ 
با اسـتـفـاده از نـيـروهـاي هـوايـي و                 
زميني و کوبيدن چهار طـرف شـهـر،        
نيروهاي رژيم شهـر مـهـابـاد را نـيـز             

شهريور  ١٣ تسخير ميکنند. در روز  

بعد از يک درگـيـري خـونـيـن در             ٥٨ 
گردنـه خـان بـيـن نـيـروهـاي مسـلـح                  
سازمـانـهـاي سـيـاسـي و واحـدهـاي               

کردستـان، ارتـش      ٢٨ اعزامي لشکر 
و سپاه شهر بانه را تصرف ميکنـنـد.   

شهريور نيز تکـاوران نـيـروي       ١٥ روز 
دريايي و هـوايـي شـيـراز هـمـراه بـا                
ستونهاي نظامي ارتش و سپاه لشکر 
سنندج، شهر سردشت را که خالي از   
سکنه بود با مقاومتي اندک تصـرف    

 ميکنند.
 

چـهـار      ٥٨ شهريور    ١٣ در همان روز 
نفر به اسامي عطا محمدي، حسـيـن   
محمدي، ابراهيم محمدي و حسـيـن       
نـوري بــه اتــهــام شــرکــت در جــنــگ             
مسلحانه در پادگـان شـهـر سـقـز بـه             
 حـکــم خــلـخــالــي اعــدام مــيــشــونــد.         

 
بدين ترتيب تهاجم وسيع و گسـتـرده       
ارتش و سپاه پاسداران بـه شـهـرهـاي         
کردستان که با صدور فرمان خميـنـي   

روي داد از آن          ٥٨ مــرداد      ٢٨ در   
دست از جنايات عليه بشريت بودکـه  
سراسر کردستان را بـه خـاک و خـون            
کشيد. در پي اين يورش چنگيز وار،    
موقتا اکثر شـهـرهـاي کـردسـتـان بـه            
تصرف ارتش و سـپـاهـيـان رژيـم در              

 آمد.
  

حاصل اين تهاجم وحشـيـانـه کشـتـه          
شدن تعداد زيـادي از مـردم شـهـر و             
روستاهاي کردسـتـان، ويـران نـمـودن          
خانه و کاشانه مردم و اعـدام دهـهـا          

دقـيـقـه اي         ٥ جوان در دادگـاهـهـاي      
خلخالي بود. بدين ترتيب رژيـم تـازه        
بقدرت رسيده اسالمي براي تحـکـيـم    
پايه هاي قدرت خود، کردستان را که 
به مرکز ادامه انقالب ايـران تـبـديـل         
  شده بـود بـه خـاک و خـون کشـيـد.                   

 

عليرغم تمام اين جنايت و به تصـرف  
در آوردن شـهـرهـا، اعـتـراض مـردم               
شهرهاي کردستان با خشم و تـنـفـري      
چــنــديــن بــرابــر از قــبــل بــه حضــور             
نيروهاي ارتـش و سـپـاهـيـان رژيـم،               
جسته و گريخته عـلـيـه حضـور آنـان          
ادامـه پـيـدا مـيـکـرد. هـمـزمـان بــا                   
اعتراضات عمومي مردم که بتناوب 
در شهرهاي مـخـتـلـف روي مـيـداد،           
نيروها و سازمانهاي مسـلـح کـه بـه           
خارج از شهرها عقب نشـيـنـي کـرده         
بــودنــد، بــه عــمــلــيــات خــود عــلــيــه           
سرکوبگران، به پاسگاهها و پادگانها 
و نيروهاي در حال نقل و انتقال ادامه 
  داده و به آنـان شـبـيـخـون مـيـزدنـد.             

 
تصرف شهرهـاي کـردسـتـان تـوسـط           
سپاهيان و ارتش دست نخورده رژيـم    
شــاه کــه گــوش بــفــرمــان خــمــيــنــي            
جنايتکار بودند سه ماه بيشـتـر دوام     
نياورد و در اثـر ادامـه اعـتـراضـات            
سياسي اجتماعي در داخـل شـهـرهـا       
توسط مردم و همـچـنـيـن عـمـلـيـات           
نظامي نيروهاي مسلح سازمـانـهـاي    
ســيــاســي، رژيــم تــحــت فشــار و در            

ــرفــــت.                 ــرار گــ ــه قــ ــنــ ــگــ ــنــ   مــ
 

رژيم اسالمي تنها براي سه ماه آنـهـم   
بطور نسبـي و دو فـاکـتـو تـوانسـت               
شهرها را به تصرف خود درآورد. بـا       
حضــور مــجــدد نــيــروهــاي مســلــح           
سازمانهاي سياسي به داخل شهرها، 
خلع سالح پاسگاهها و مراکز کنتـرل  
و بازرسي، بار ديگر فرستادن هيـئـت   
هاي مذاکره کـنـنـده از سـوي دولـت            
موقت از سر گرفته شـد. ادامـه ايـن           
وضع و تصرف مجدد شهرها از سوي 

تـا     ٥٨ سازمانهاي سياسي از آبـان        
روزه سنندج مجددا شروع  ٢٤ جنگ 

ميشود و رژيم ناچار به عقب نشينـي  
 ٢٤ از شهرها ميـگـردد. تـا جـنـگ             

يعني بمدت  ٥٩ روزه سنندج در بهار 
ماه، رژيم اسالمي عمال هيچ گونه  ٥ 

 قدرتي در شهرهاي کردستان نداشت.
  
 

 ( از کتاب تاريخ يکدوره )*
 

 

 برگي از تاريخ
  فاجعه قارنا و تصرف مجدد شهرها

 

 

 
 
 
 
 

 نسرين رمضانعلي        
 

بدون ترديد هر کدام از ما وقـتـي     
به دوران بچگي خود فکر مـيـکـنـيـم        
يــاد آرزوهــاي دوران کــودگــي خــود           
ميافتيم. ياد همون پول تو جيبي کـه     

پدر يا مادر به مـا مـيـداد و سـعـي              
ميکرديم جمع کنيم. هر روز پـول را         
بارها در ذهن خودمان ميشمرديـم .    
بــالخــره کــي پــس انــدازمــان انــقــدر           

اسباب بـازي کـه       ميشود که بتوانيم
 دوست داريم بخريم. 

 
بدونه ترديد اگر يـک ريـالـش کـم         
ميشد روزها فکر ميکرديـم کـه يـک        
روز ديـرتـر بـه آرزويـمـان مـيـرسـيـم.                
تصاوير آن روزها من را چنـان تـحـت      

که روزهاي متمادي و     تاثير گذاشت
 کماکان مرا بفکر فروميبرد.  

 
کودکاني که براي کمک کـردن بـه     
کودکان شنگال قلکهايشان را تقـديـم   
کردند به کودکان آواره . خيلي مواقـع  
مــيــتــونــي خــودت را جــاي کســي              
بگذاري و تصـور بـکـنـي و احسـاس            
بکني و سعي بکـنـي مسـئلـه اي را           
درک بکني . اما درک کـودکـانـي کـه        
قلکهايشان را براي کمک به کـودکـان     
آواره هديه کـردنـد هـم تصـورش هـم              
ــي ســخــت                 ــم ــراي مــن ک درکــش ب

براي لحظه اي بـه دوران مـهـد            بود. 
کودک و مدرسه دخترم افتادم اولـيـن     
چيزي که يادش دادن و يادگرفت مال 
من است. حس مالکيت را چنـان در     
وجود اين کودکان بـوجـود مـيـاورنـد          
سخت ميتواني با اين حـس مـقـابلـه         

   بکني .
امــا در کــمــپــيــن حــمــايــتــي و             

که بـه    پشتيباني از شنکال و کوباني
کسترش تمامي شهرهاي کردستان و   
بـــخـــشـــهـــاي ديـــگـــر بـــود حســـي           
انساندوستانه چنان جامعه و مردم را 
گـــرفـــتـــه بـــود کـــه کـــودکـــان هـــم              

مـيــخــواسـتــنــد از هــمــان قـلــکــهــاي           
آرزوهــايشــان مــايــه بــگــذارنــد و                

 گذاشتند.
تصاوير سخن مـيـگـويـنـد. در             

حالي که جنگي تـمـام عـيـار عـلـيـه              
بشريت در جريان است، در چند صـد    
کيلومتـري، بشـريـت مـتـمـدن تـمـام               

در حـالـي         عيار نمايندگي ميشـود.  
ماشينهاي   که صاحبان قدرت ثروت

بکار   جنگ، جنايت ، کشتار جمعي
ــاي زيــادي                ــيــرنــد. انســانــه ــيــگ م
انزجارشان را از کل ايـن سـيـسـتـم و            

   ساختار بنمايش گذاشتند.

 خانه ما خانه شماست!!
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پزشکي قانونـي و نصـف شـدن ديـه             
خانواده ايـن دخـتـران         .اند اعالم کرده

براين باورند، فرآيند درمـان و مـداوا       
پزشکي دخترانشان به تعويق افتاده و 

 ١٢ دولت خود را در برابر درمان اين 
والـديـن ايـن       .دانـد  دختر مسئول نمي

دختران به دليل رفت و آمد مداوم بـه    
شــهــر تــهــران دچــار مشــکــل مــادي          

انـد و شـغـل خــود را از دســت                   شـده 
عــثــمــان مــزيــن در جــواب         .انــد   داده

سوالي وزارت آمـوزش و پـرورش تـا          
چه حد نسـبـت بـه پـرداخـت هـزيـنـه                 
درمان اين دخـتـران مسـئـول اسـت،            
گفت: "برطبق قانون اين دخـتـران بـه          
دليل اينکه در کالس درس دچار ايـن  

اند، وزيرآموزش و پـرورش   حادثه شده
شرايط مسئوليت کيفري دارد و بايـد  
محاکمه و در دادگـاه حضـور يـابـد،           
زيرا وي مسئول است که اين مـدرسـه   
غيراستاندارد را در اختـيـار دخـتـران       

 "قرار داده است
 
افـــزايـــد:"         در ادامـــه مــــي          .

مسئوليت حقوقي بر عهده آموزش و 
افتد و بايد جريمه شـود و     پرورش مي

هزينه درمان اين دختران را پـرداخـت   
نمايد، وزارت آموزش و پـرورش ايـن     
مســئــولــيــت را قــبــول کــرده و ســال            
گذشته تنها يکبار هزينه جراحي ايـن  
دختران را در بيمارستان فاطمه زهـرا    

 ۲۶ از    "تـهـران تـامـيــن کـرده اسـت            

آبـاد     دانش آموز دختر مدرسـه شـيـن     
هـا وضـعـيـت بـهـتـري               تن از آن     ۱۴ 

داشتند و آثار کمي از سوختـگـي در     
 ۱۲ هـا مـانـد، امـا            بدن و صورت آن

هـاي     آموز دختر ديـگـر بـه نـام           دانش
فـريــده امــيـدوار، آمــنـه راک، نــاديــا            
ــنــه                   ــم، آم ــنــا پــرک ــبــي ــح، م صــال

پـور، مـهـنـاز مـحـمـدپـور،              اسماعيل
سيما شادکام، سـيـمـا مـرادي، آرزو           
طــاهــرآبــادي، شــادي ابــراهــيــمــيــان،      
اســريــن مــعــروفــي و اســمــعــه دروي          

هـاي     همچنان درگـيـر آثـار و آسـيـب           
ناشي از سوختگي شديد در صورت، 

 .گردن، دست و بدن خود هستند
 

 اعتراض دانشجويان
هــزار تــومــان از حــقــوق             ٢٠٠ 

دانشجويان تربيـت مـعـلـم دانشـگـاه           
پرديس کُردستان کسر و دانشـجـويـان    
اين تصميـم مسـئـوالن را "دريـافـت             

تن از     ٧٠   .کنند بزور پول" عنوان مي 
دانشجويان معترض اين دانشگاه بـه    

شـان از       دليل کسري بخشي از حقـوق 
ــاه در               ــگـ ــوالن دانشـ ــئـ ــوي مسـ سـ

ي داخـلـي دانشـگـاه تـجـمـع               محوطه
اعــتــراضــي را بــرگــزار و خــواســتــار          

 .شـان بـودنـد        پرداخت کامـل حـقـوق     
يکي از فعاالن دانشجـويـي سـنـنـدج        
طي گفتگويي بـا خـبـرنـگـار کُـردپـا              
اعالم کرد: دانشجويان تربيت مـعـلـم     
بــه عــنــوان پــرســنــل رســمــي وزارت          

آينـد و     آموزش و پرورش به شمار مي
 .شان کامل پرداخت شـود  بايد حقوق

به گفته دانشـجـويـان ايـن دانشـگـاه،           
رغم اينکه مسـئـوالن دانشـگـاه          علي

هزار تـومـان از حـقـوق          ٢٠٠ پرديس 
دانشجويـان را کسـر نـمـودنـد، وجـه               
نـقــدي را تــحـت عـنــوان "هـديــه" از                 

 .کـنـنـد      دانشـجـويـان مــطـالـبـه مــي          
گويند: دانشجـويـانـي      دانشجويان مي

که ايـن وجـه نـقـدي را بـه دانشـگـاه                  
پرداخت ننماينـد، اجـازه شـرکـت در           

ــالس ــا داده                  ک ــه ــه آن ــاي درس ب ه
 .شود نمي

 
دانشــجــويــان دانشــگــاه پــرديــس              

کُردستان طي دوسال گذشته چـنـديـن    
بار به نشانه اعـتـراض بـه وضـعـيـت           
خوابگـاه و سـلـف دانشـگـاه تـجـمـع                 
اعــتــراضــي را بــرگــزار و دســت بــه              
ــه                ــت ــه گــف ــد ب ــودن اعــتــصــاب زده ب

اکـنـون      دانشجويان، اين دانشگاه هـم   
پـز     غذاهاي نظير سيـب زمـيـنـي آب        

شده، خروش لپه را به نـرخ مـاهـي و          
هـاي تـهـران بـه آنـهـا              کباب رستوران

 .فروشد مي
 

 دستگيري
ــيــســت         ــيــبــال هــاي    يــکــي از وال

کامياران به نام نامدار رحماني فرزند 
علي اهل روستاي "لون سـادات"  از          
سوي نيروهاي اطالعاتـي ايـن شـهـر         

نـامـدار رحـمـانـي         .بازداشت گـرديـد    
در محل کارش مورد يورش ساله ٢٢ 

افراد امنيتي حکومت اسالمي ايران 
قرار گرفت و به مـکـان نـامـعـلـومـي          

 .انتقال يافت
 

 زندان
در  فــاتــح خســروي  شــهــريــور:       ٥ 

سـال     دادگاه انقالب مـهـابـاد بـه يـک           
  .زندان تعزيري محکوم شد

 خودکشي
 ٢٦ شهريور: پرستو رشيـدي     ١٠ 

ــق                    ــز از طــري ــر ســق ــه ــه در ش ســال
دار اقـدام بـه          آويزنمودن با طناب حلق

خودکشي و جان خود را از دست داده 
دلـيـل خـودکشـي "اخـتـالفـات             .است

خانوادگي و معتاد بودن هـمـسـرش"      
 .اعالم شده است

پـور     فـريـده حسـيـن      شهريور:   ١٠ 
ساله از اهالي روستاي "بـوخـلـو"        ٣٥ 

شهرستان سقز که اقدام به خـودکُشـي   
 .کرده بود، جان سپرد

عباس حيدري کُـرد  شهريور:   ١٠ 

هاي سـرشـنـاس سـقـز          يکي از خياط
بوده که به دليل مشکالت معيشتـي  
و خانوادگي به زندگي خود پايان داده 

 .است
 ٩  : ابـراهـيـم خضـرپـور        شهريور

ساکن محله "طـرف مـدرسـه" شـهـر               
وي  .مهاباد اقدام به خـودکشـي کـرد       

 باشد.  داراي سه فرزند مي
 

اعتصاب دست جمعي و  
ها در   گي ابراهيم زاده خانواد

 حمايت از بهنام
 

گفتگو با رحمن ابراهيم زاده  
 پدر بهنام ابراهيم زاده

 
اعضاي خانواده بهـنـام ابـراهـيـم        
زاده کارگر زنـدانـي در اعـتـراض بـه            
وضعيت بسيار خطرناکي کـه بـهـنـام       
در آن قرار دارد تصميم گرفته انـد از      

شهريور به صـورت     ۱۱ روز سه شنبه 
دست جـمـعـي دسـت بـه اعـتـصـاب               
غذاي نامحدود بزننـد ، در ايـنـبـاره           
گفتگوئي با رحمن ابراهيـم زاده پـدر       
بهنام انجام داده ايم ، رحمن ابـراهـيـم    
زاده خود فعال کارگري و از اعضـاي      

براي کمک به ايجاد   کميته هماهنگي
  .هاي کارگري است تشکل

آقــاي رحــمــن ابــراهــيــم          -ســالم
خـواهـيـد       شنيديم که شـمـا مـي       زاده

دست به اعتصاب غذا بـزنـيـد ، چـه           
از خــانــواده شــمــا در ايــن                کســانــي

 اعتصاب غذا شرکت ميکنند ؟
 
خودم بـه عـنـوان پـدر بـهـنـام ،                 

ــا از       ۲ مــادرش ، هــمــســرش ،              ت
ــرادراش ، خــواهــرش ، هــمــســر                ب

از دوستانمون ، نيـمـا     برادرش و يکي
خواست در اعتصاب شـرکـت      هم مي

کنه اما به خاطر بيماري که داره مـا      
  .گفتيم نبايد اون اعتصاب کنه

علت اعتـصـاب غـذاي       -سوال 

گي چيـه و چـه        شما به صورت خانواد
 اي داريد؟  خواسته
 

خواسته ما اينه که به داد بـهـنـام    
برسن و وضعيت بهنام رو رسـيـدگـي        

هاي بـهـنـام رو         کنن ، جواب خواسته
بدن چون واقعا جان بهنام در خطـره و    
به همين خاطر کـه مـا هـم تصـمـيـم             

شهريـور   ۱۱   گرفتيم از روز سه شنبه
ماه دست به اعتصاب غـذاي خشـک     

  .بزنيم
 

اگر بعد از اعتصاب بـه   -سوال 
نـکـردنـد چـه             خواسته شما تـوجـهـي     

 اي خواهيد داشت ؟  برنامه
 

قطعا مـا بـه اعـتـصـاب غـذاي               
  خودمون ادامه ميديم و از تـمـامـي         
آزاديخواهان دنيا هم تقاضا داريم که 

 .کمک کنند و به داد بهنام برسند
 

از کارگـران ، فـعـالـيـن           -سوال 
هـاي کـارگـري در           کارگري ، تشـکـل    

سطح داخـل و خـارج چـه انـتـظـاري                 
 داريد ؟
 

ما انتظار داريم که اونهـا هـم از       
کنند و در     بهنام حمايت و پشتيباني

اين شرايط سخت کمک ما و بـهـنـام        
باشند تا بهنام از اين وضعيت رهايي 

کـنـم کـه         پيدا کنه باز هم تاکيـد مـي    
واقـعــا جـان بــهــنـام در خــطـره ، بــا                  
زندانيان سياسي و فعالـيـن کـارگـري       
زنداني برخوردي سياسي و صـحـيـح        

ها از اين رو از تـمـام    شه در زندان نمي
هـاي     هاي کارگري و تشـکـل       سازمان

کارگري در داخل و خارج تقاضا دارم 
ايـن زنـدانـيـان             براي بهنام و تمـامـي  

سياسي و فعالـيـن کـارگـري زنـدانـي           
 *.تالش کنند و به داد اونها برسند

 

 

 ۱ از صفحه

 

  


