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 نماينده مزدور  خطاب به اميد کريميان
 مجلس شوراي اسالمي از مريوان

 جمهوري اسالمي داعش اسالم سياسي در ايران

 
 
 
 
 
 
 
 

 نسان نودينيان            
 

اخيرا تعدادي مزدور و سـرمـايـه        
ــا                  ــالمــي ب ــوري اس ــه ــم ــرو ج دار پ
ــت            ــات دولـ ــايـ ــنـ ــک جـ ــسـ ــمـ ــتـ مسـ

از رژيم اسالمي و  » داعش« اسالمي
"نـجــات بـخــش"       جـنـايـتــکـار، چــهـره       

امـيـد    ميخواهند بـه مـردم بـدهـنـد.          
مـريـوان و      نمايـنـده      مزدور  کريميان

سروآباد در مجلس شـوراي اسـالمـي      
خـواسـتـار اقـدام فـوري           در نـامـه اي    

کـمـک بـه       ايران(جمهوري اسالمـي)      
 مردم در شمال عراق شد.

 
پيام و تحيات و صـلـوات امـيـد         
کريميان به جمهوري اسالمي بمنظور 
چاپلوسي و سهم خواهي و اشتراک در 
دزدي هـــاي مـــزدوران جـــمـــهـــوري          
اسالمي در شهر مرزي مريوان است. 
اين قبيل افراد کم نيستند و در سايـه  

حــکــومــت کــثــيــف و انســان کــش              
جمهوري اسالمي به ثـروت و مـال و         

 دارائيهاي فرعوني رسيده اند. 
 

ــردم              ــوز مـــ ــا دلســـ ايـــــنـــــهـــ
مردم در شهرهاي کردستان  نيستند.  

در ايران با راه اندازي کمپين حـمـايـت    
از مردم آواره در کـردسـتـان عـراق و             
سوريه الگوهايي شـگـفـت انـگـيـز از           
حـمــايــت و دلســوزي بــا مــردم آواره            
شنـگـال را بـه نـمـايـش گـذاشـتـنـد.                   
ابتکارات مردم در شهرها و بـرپـايـي      
چادرهاي جمع آوري کـمـک بـه مـردم           
شنگال بشکـل گسـتـرده در چـنـديـن             
شهر و مراکز و روستاها در چند هفته 
گذشته همبستگي مردم را در ابعادي 
ميليوني تحکيم و قلـب مـيـلـيـونـهـا          
انسان متنفر از اسالم سياسي را بـهـم   
ــرد. درســت در                   ــل ک ــف ــک و ق ــزدي ن
گرماگرم حمايتـهـاي مـردم از مـردم           
شنگال اين نظام جنايتکـار اسـالمـي      
بود که در راه و مسير حـرکـت مـردم        
در شهرها با بکارگيري مزاحمـتـهـاي    
پليسي و امنيتي کردن مـراکـز جـمـع       
آوري کمک به مردم شنگال ممـانـعـت    
ايجاد کرد. در تعدادي از شـهـرهـا از       
جمله سردشت حسابهاي بانکي کمـک  

 

نگاه هفته: مجموعه اي از رويدادهاي هفته در  
 شهرهاي کردستان  

 نسرين رمضانعلي-نسان نودينيان 

 ناسيوناليسم کرد از شعار استقالل کردستان
 تا شرکت در حکومت بغداد 

، نقش سازمانهاي سياسي وتحصن يکماهه مردم سـنـنـدج     “ هيئت نمايندگي خلق کرد/”برگي از تاريخ 
 عبدل گلپريان/براي خروج ارتش و سپاه از شهر

 ۳ صفحه                                    
 ۶ صفحه                    چرا بايد بميرم؟/سحر مهابادي

 
ــر          ٩ روز    ــب ــام ــت ــپ  ٢٠١٤ س

نمايندگان پـنـج حـزب پـارلـمـانـي              
کردستان عراق و نماينده آمريکا و 
سازمان ملل در مقر جريان گـوران  
(تغيير) در سليمانيـه بـه ريـاسـت           

تصــمــيــم ،   نــوشــيــروان مصــطــفــي    
گرفتند اقليم کردستان بـخـشـي از        
حکومت بغداد باشد. چند ساعـت   
بعد از اين جلسه در پارلمان عـراق    
به کابينه حيدر عبـادي کـه مـورد        
حــمــايــت جــمــهــوري اســالمــي و           

آمريکا است راي دادند. نمايندگان 
احــزاب نــاســيــونــالــيــســت اقــلــيــم        
کردستان در سليـمـانـيـه نـه تـنـهـا             
بحث استقالل کردستان، بلکه تمام 
ــت در                 ــاي شــرک ــش شــرط ه ــي پ
ــغــداد را هــم کــنــار               حــکــومــت ب
گذاشتند و به بخشي از حـکـومـت      

 بغداد تبديل شدند. 
سـيــر عــقـب نشـيــنـي احــزاب           
ناسيوناليست کرد چنين بود: ابتدا  

  محمد آسنگران       

 ۵ صفحه 

 ۴ صفحه 

 ۲ صفحه  

 

 ۲ صفحه  

   اميد کريميان       
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 ۱ از صفحه ۱ از صفحه

گفتند استقالل، بعد گفتند به شرطي 
در حکومت شرکت ميکنـنـد کـه در        
رابطه با مناطق مورد مـنـاقشـه کـه         
معروف است به مناطـقـي کـه مـاده         

قانون عراق شامل آن مـيـشـود     ١٤٠ 
بايد توافق بشود. از ايـن هـم عـقـب            

مـاه     ٨ نشستنـد و گـفـتـنـد بـودجـه                
گـذشــتــه کــه حــکــومــت بــغــداد آنــرا           
پرداخت نکرده اسـت بـايـد پـرداخـت            

 شود. 
 

از ايـن هــم عـقــب نشـســتـنـد و                
گـفــتـنــد فـقــط دو مــاهـش را بــايــد               
پرداخت کـنـنـد. نـهـايـتـا در آخـريـن                 

سپتامبر در سليمانيه هـمـه      ٩ جلسه 
موارد فوق کنار گذاشته شـدنـد و بـه        
دستور آمريکا روانه بغداد گرديـدنـد.   
اين پرونده ناسيوناليسـم کـرد اسـت.        
اگر کسي بخواهد اين پرونده سيـاه را    
توجيه کند فقط جايگـاه سـيـاسـي و         
جنبشي خودش را عيان مـيـکـنـد و         
حقارت خودش را تـاکـيـد مـيـکـنـد.            
ناسيوناليسم کرد يک بار ديگر نشـان    
داد تا مخ استـخـوان در ضـديـت بـا            
منافع مـردم کـردسـتـان قـرار دارد.              
نـاســيـونــالـيــسـم کـرد حـتــي در اوج               
قدرتش هم بي شهامت و بي جسارت 
است. اينبار هم باز به دستور آمريکا 
ناچار شد سـر سـپـردگـي خـودش را              

 امضا کند. 
 

اين تصميم يک بار ديـگـر نشـان        
داد که ناسيوناليسم کرد مانع اصلـي  
استقالل کـردسـتـان عـراق اسـت. بـر              
خالف کوته نظراني که فکر ميکردند 
ــي پــرچــمــدار            چــون مســعــود بــارزان
استقالل کردستان شده است نبايـد از    
آن دفاع کرد، اکنون بايد متوجه شـده  
باشند که مسعود بـارزانـي و ديـگـر           
ناسيوناليستهـاي کـرد، طـرح بـحـث            

استقالل کردستان را نه براي استقـالل  
و حل مسئله کرد، بلکـه بـراي سـهـم         
خواهي بيشتر در مقابل رقبا خود در 

 عراق طرح کرد.  
 

ناسيوناليستهاي کـرد کـه چـنـد           
ماهي گر گـرفـتـه بـودنـد و خـود را                 
پــرچــمــدار اســتــقــالل کــردســتــان               
ميدانستند، اکنون سرشان را پـايـيـن      
انداخته و با تبعيت از سـيـاسـتـهـاي          
آمــريــکــا و جــمــهــوري اســالمــي بــه          
بخشي از حکومت مذهبي و قـومـي   
بغداد تبديل شده اند. جالب اين است 
که شرمساري براي رهبران و فعالـيـن   
اين جنبش معني و مفهوم خود را از 

 دست داده است. 
 

ما ايـن جـنـبـش و اهـدافـش را                 
خوب ميشناسيم و ميـدانسـتـيـم کـه        
طرح استقالل کردستان از جانب آنهـا  
هر چقدر آرزوي درونيشان هم بـاشـد،     
شهامت و جسارت اجراي چنين طرح 
و سياستي را ندارند. ميدانستيم کـه     
سهم پول و ثروت براي آنـهـا تـعـيـيـن         
ميکند که کجا بايستند. ميدانستيم  
که آنـهـا تـابـع سـيـاسـت آمـريـکـا و                   
دولتهاي منطقه هستند. بـه هـمـيـن          
دليل طرح استقالل کردستان عراق از 
جانب مسعود بارزانـي را مـعـيـار و           
مبناي سياست قرار نـداديـم و جـدي        
نگرفتيم. چپهايي کـه ايـنـرا مـعـيـار            
خود قرار دادند، اکـنـون بـايـد بـرونـد           
ســيــاســت ديــگــر را اتــخــاذ کــنــنــد.          
احتماال بعد از اين اتفاقات اين چـپ    
دوباره به دفاع از استقالل کـردسـتـان      
نزديک مـيـشـود و يـا شـرم گـيـنـانـه                  

  سکوت خواهد کرد. 
 

چپها و کمونيستهايي که حرف و 
سياست ناسيوناليستها را نشناختند 

و تحليل درستي از تحوالت سياسـي  
عراق نداشتند، فکر ميکـردنـد دفـاع      
بارزاني از استقالل کـردسـتـان جـدي         
است و همين باعث شد کـه آنـهـا بـه         
بهانه "مخالفت با ناسيوناليسم کـرد"   
از طرح استقـالل کـردسـتـان فـاصـلـه            
بگيرند. گفتند که استقالل کردسـتـان    
باعث ميشود ناسيوناليسـم کـرد در       
کردستان به ديکتاتور تبديـل بشـود.     
اگر استدالل آنـهـا را بـپـذيـريـم بـايـد               
شرکت در حکومت بغداد را بـه نـفـع        
مردم ارزيابي بـکـنـيـم. امـا مـعـلـوم              
است اين سياست نيست ماليخـولـيـا    
است. گفتند با اسـتـقـالل کـردسـتـان          
مردم با جـنـگ مـواجـه مـيـشـونـد.               
اکنون بايد اين چپ متوجه بشود کـه    
با وصل شدن کردستان به حـکـومـت      
بغداد، عمال مـردم کـردسـتـان را بـه            
بخشي از جـنـگ مـذهـبـي تـبـديـل                 
ميکننـد. هـمـيـن چـپـهـا هـم مـثـل                    
ناسيوناليستها بايد سرشان را پايـيـن   
بيندازند و به فکر تـوجـيـه سـيـاسـت           

 ديروزشان باشند. 
 

مــيــالدي کــه       ٩٥ مــا از ســال        
سياست استقالل کـردسـتـان را طـرح         
کرديم تا کنون بارها تاکيد کـرده ايـم     
که مانع اجراي اين سياست در درجـه  
اول همين احزاب ناسيوناليسـت کـرد     
هستند. ما همچنـان طـرح و تـالش           
براي استقالل کردستـان عـراق را راه         
رهــايــي مــردم از جــنــگ قــومــي،              
مذهبي و در جهت منافع ايـن مـردم     

 ميدانيم. 
البته در ميان چپها ورژن سنـتـي   
و شناخته شده ديگري را هـم ديـديـم        
که استدالل اتحـاديـه مـيـهـنـي بـراي            
موانع استقـالل کـردسـتـان را تـحـت             
عنوان سياست چپ بـه خـورد مـردم          
ميداد. آنها سياستشان همين بود که  
اکنون اتحاديه ميهني آنرا اجرا کـرده    
اســت. الــحــق کــه آنــهــا در ادامــه                 

سياستشان مشکلي نخواهند داشت. 
زيرا با همان زبان و ادبيات اتـحـاديـه    
ميهني گفتنـد اسـتـقـالل کـردسـتـان            
آرزوي مــردم کــردســتــان اســت امــا           
امروز عملي نيست. گفتند اقـتـصـاد     
کردستان فقط اقتصادي نفتي است و 
آنــهــم راه فــروش نــدارد، پــس بــايــد             
بخشي از حکومت بغداد بماند. مـن     
انتظار ديگري از اين نوع چپ نـدارم.    
ــز راه حـــل                    ــجـ ــلـــي بـ زيـــرا راه حـ
 ناسيوناليستها را نمايندگي نميکند. 

 
اما چپـي کـه خـود را يـک دوره               
مدافع سياست اسـتـقـالل کـردسـتـان           
ميدانست و به بهانه ايـنـکـه بـعـد از          
اســتــقــالل کــردســتــان در ايــن دوره             
ناسيوناليستها قدرت خواهـنـد شـد،      
از سياست خود عقب نشست. ظاهرا  
اين چپ در سالهاي گذشته کـه خـود       
را مدافع طـرح اسـتـقـالل کـردسـتـان            
نشان ميداد در اين تـوهـم بسـر بـرده         

اســت کــه اگــر کــردســتــان آن زمــان             
مسـتــقـل مــيـشــد حــکــومـت دســت           
کمونيستها مي افتاد. خيلي صـريـح      
و بدون اما و اگـر بـه ايـن نـوح چـپ                
ميگويم اگر شما از نتـايـج اسـتـقـالل        
کردستان مـيـخـواسـتـيـد بـه مـديـنـه               
فاضله برسيد، هم قبال و هـم امـروز         
در توهـم زنـدگـي کـرديـد. ايـن نـوع                 
کمونيسم، سـنـتـي و ذهـنـي اسـت.               
سياسي نيست. نشان داد کـه کـمـتـر          
سياسي و بيشتر ايدئولوژيک و فـرقـه     
اي است. نشان دادن نـمـيـتـوانـنـد و              
نميخواهند به گودي استخر سيـاسـت   
پا بگذارد. نشان دادن کـه نـه نـقـطـه             
عطفها را ميشناسد و نـه سـيـاسـت           
قوي شدن و قدرت شدن در ناسيه آنها 
نوشته شده است. آيا واقعا ايـن چـپ        
ياد خواهد گرفت که کمي تعمق کند. 

 بايد ديد.* 
 

 ناسيوناليسم کرد...
 

 ...  خطاب به اميد کريميان

رساني را مسدود کرد و در بـرخـي   
ديگر از شهرها از جـملـه سـنـنـدج        
تعدادي از فعالين اين کـمـپـيـن را       

 دستگير و تهديد کرد. 
 

اميد کريميان و امام جمعه ها 
و شــوراي شــهــرهــا و نــهــادهــاي            
وابسته به نظام جمهوري اسـالمـي     
بايد اين درس بـزرگ را از مـردم             
ياد بگيرند که در بيش از سي سال 
گذشتـه جـمـهـوري اسـالمـي روي             
دريــايــي از تــنــفــر و اعــتــراض و            
نارضايتي توانسته حاکميت سيـاه  
و پر از جنـايـتـش را ادامـه دهـد.            
بايد بدانند که جمهـوري اسـالمـي      
دوست مردم کردستان در ايـران و        

ــظــام             عــراق     ــيــســت. در ايــن ن ن

جنايتکار هزاران نفر با ميليتاريزم 
و اشــفــال نــظــامــي شــهــرهــا در             
کــردســتــان ايــران کشــتــه شــده و            
جانباخته اند. صـدهـا نـفـر اعـدام           

بايـد بـدانـنـد کـه مـردم              شده اند.  
جــلــبــچــه جــمــهــوري اســالمــي و          
ــدرت از احــزاب               ــان در ق ــم حــاک
ناسيوناليست در اقليم کـردسـتـان      
را شريک در بـمـبـاران شـيـمـيـايـي           
مــنــاطــق حــلــبــچــه تــوســط رژيــم         
فاشيسـتـي دولـت بـعـث عـراق و               
صدام حسين قاتل ميدانند. تبليع  
براي اين نظام سـرتـاپـا جـنـايـت و           
دادن تصويري از "نجات بـخـشـي"       
در شرايط بحران سياسـي کـنـونـي       
براي اينها هـزيـنـه در بـر خـواهـد             

        داشت.* 
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 عبدل گلپريان          

 
ســيــر ادامــه وقــايــع از تصــرف           
مجدد شهرها در مهر و آبان ماه سال 

توسط نيروهاي سياسي مسلح و  ۵۸ 
عقب نشيني ارتش و سپاه پـاسـداران   

روزه سـنـنـدج،         ۲۴ تا مقطع جـنـگ     
ماه، فعل و انـفـعـاالت ايـن        ۵ بمدت 

هيئت را ميتوان اينگونه اشاره کـرد:  
تشکيل هيئت نمايندگي خـلـق کـرد        
مرکب از سازمان کـومـه لـه، حـزب           
دمکرات کردسـتـان ايـران، سـازمـان          
چريکهاي فـدايـي خـلـق و عـزالـديـن              
حسيني بود.  اين هـيـئـت بـارهـا بـا            
نمايندگان دولت مـوقـت بـه مـذاکـره          
نشست. هيئت نمايندگي از سياسـت   
واحد و يکـدسـتـي بـرخـوردار نـبـود.            
سازمـان کـومـه لـه در ايـن هـيـئـت                   
مواضع چپ و راديکالي را نمايندگي 

 ميکرد. 
 

ران يحزب دمکرات کـردسـتـان ا     
مـذاکـره      تماس و يمدام در تالش برا

تک روانه و خارج از ايـن هـيـئـت بـا              
نمايندگان دولت مـوقـت و خـمـيـنـي           
بود. سازمان چـريـکـهـا در مـواردي             
همسويي خود با کومـه لـه را نشـان          
ميداد که اين همسويي بـا تـوجـه بـه         
سير وقايع  بـعـضـا بـه سـيـاسـتـهـاي              
حزب دمکرات خود را نـزديـک نشـان      

 ميداد. 
 

دادها بـگـونـه      يع و رويروند وقا
احـزاب و سـازمـانـهـاي          بود کـه        يا

سياسي مسلح  و دخـيـل در آن، بـر            
ــاري               ــافشـ ــود پـ ــع خـ ــواضـ روي مـ
ميکردند. سازمان کومه له تـوهـمـي     
بــه حــکــومــت تــازه بــقــدرت رســيــده          
خميني نداشت اما در عـوض حـزب       
دمکرات خمينـي را رهـبـر انـقـالب            
مــيــدانســت و او را امــام خــمــيــنــي            
خطاب ميکرد. علت اين امر به افـق     
و سـيـاسـتـهـاي حـزب دمـکـرات بـر                
ميگشت که با تمـام تـوان در تـالش          
بود توجه خميني و دولت موقت او را 

بسوي خود جلب کند  تا بـا گـرفـتـن         
چراغ سبز از سوي آنان، خود را يـکـه     

 تاز ميدان در کردستان نشان دهد. 
 

کردستـان   ين دوران شهرهايدر ا
دولـت     طه کنتـرل کـامـل     يعمال از ح

موقت و حکومت تازه بقدرت رسيـده  
اسـالمــي خــارج بــود. در بــرخــي از              
شهرها پادگانها کماکان در اخـتـيـار        
ارتش و سپاه پاسداران بود که هر بـار  
به بـهـانـه اي تـقـويـت و جـابـجـايـي                     
نيروهاي داخل مراکز نظامي، تـنـش     
هــايــي را ايــجــاد مــيــکــرد. حــزب              
دمکرات کردستان ايران براي بار دوم 
و در توافق با ارتش کـوشـيـد سـتـون          
نظامي اعزامي از اروميه به مهـابـاد   
بدون دردسر وارد اين شهر شـود. بـار      
اول نــيــز هــمــيــن ســيــاســت را بــراي            
اسکورت ستون ارتش که ميخواسـت  
از مسير کامياران وارد مريوان شـود  
را بـر عـهـده گـرفـت کـه هـر بـار بـا                      
مخالفت سازمان کومه له و اعتراض 

 مردم اين مناطق روبرو شد. 
 

حزب دمکرات مدام با هر گـونـه   
نيـروهـاي    مردم و ياز سو يتظاهرات

سياسي ديگر عليه سخنان خميني و   
دولت موقت او در رابطه با کردستـان  
مخالفت مـيـکـرد. عـالوه بـر حـزب              
دمکرات حزب توده نيز که از هـمـان     
اوايل خميني را ضد امـپـريـالـيـسـت         
ميدانست، با هـر گـونـه اعـتـراض و            
تظاهراتي مخالفت و علـيـه مـردم و        
سازمانهاي سياسي مدام پشـت سـر       
هم اطالعيه صـادر مـيـکـرد. حـزب             
توده تداوم انـقـالب مـردم را کـه در               
شهرهاي کردستان تبلـور پـيـدا کـرده         

حــرکــات ضــد   ” بــود تــحــت عــنــوان        
نام ميبرد و از هـمـان ابـتـدا       “  انقالب

در خدمت جمهوري اسالمي و علـيـه   
 ادامه انقالب مردم ايستاد.

 
ت، ين وضــــع    يدر کــــنــــار ا         

جمعيت   محالت، بنکه ها، يشوراها
دفاع از آزادي و انقالب و نـهـادهـاي        
توده اي در امر اداره امور شهر، نقش 
مهمي را ايفـا مـيـکـردنـد. از سـوي              
ــح              ــيــروهــاي مســل ــگــر حضــور ن دي
سازمانهاي سياسـي بـعـنـوان بـازوي          
نظامي مردم، اين امـکـان را فـراهـم         
کرده بود که ارتش و سپـاه پـاسـداران      
مســتــقــيــمــا نــتــوانــنــد عــلــيــه مــردم        

 مزاحمت ايجادکنند. 
 

ن اوضاع هر از چنـد  يرغم ايعل
ي هـاي    رانـداز يمزاحمـت و ت      يگاه

عناصر سپاه  در محل اسـتـقـرارشـان      
در داخل و خارج از شـهـر هـا سـبـب          
ميشد تا به بهانه هاي مختلف دست 
به  ايجاد فضاي نا امن  بزنـنـد.  بـر         
بستر ادامـه ايـن اذيـت و آزارهـا و                  
کنترل و بازرسي از خودروها و اقـدام    
به دستگيري و بازداشت مردم، تنـفـر   
عميقي از اقدامات نيروهاي نظامـي  
و سپاه در شهر سننـدج روز بـروز در         
ــود و مــردم در                    ــتــرش ب ــال گس ح
تظاهراتهايشان خواهان خروج ارتـش    
و سپاه از شهرها بـودنـد. در هـمـيـن           
رابطه و در جريان يـک درگـيـري بـيـن          
ــح                ــراد مســل ــاه و اف ــروهــاي ســپ ــي ن
سازمانهاي سيـاسـي، فضـاي تـنـش          
آلودي ايجاد شد که عـامـل تـحـريـک        
اين فضا نـيـروهـاي سـپـاه پـاسـداران            
بودند. ايـن تـقـالهـا بـراي ايـجـاد و                   
فـراهـم سـاخـتـن شـرايـط جـنـگـي و                   
تحميل جـنـگ بـه مـردم کـردسـتـان                

 صورت ميگرفت.
 
ن وضع در   يان دادن به ايپا يبرا

و بــا اصــرار و          ۵۸ مــاه   ياواســط د  
هدايت سازمان کومه له در سنـنـدج،   
تحصن يک ماهه اي از سوي مـردم و    
به منظور خروج نـيـروهـاي نـظـامـي           
سپاه و ارتش از شـهـر فـراخـوان داده           
شد. اين تحصن در دو نقطـه صـورت      
گرفت. يکي در محل اسـتـانـداري و         
ديگري در مسـجـد جـامـع سـنـنـدج              
برگزار شد. در مدت زمان تحصن که  
يک مـاه بـطـول انـجـامـيـد تـمـامـي                   
بخشهاي مختلف مردم شهر سنـنـدج   
از کارگران و کـارمـنـدان گـرفـتـه تـا                
بازاريان و دانش آموزان از اين حرکت 
ــا و                    ــره ــه ــد. از ش ــردن ــت ک ــاي ــم ح
روستاهـاي ديـگـر کـردسـتـان سـيـل               
حمايتها هر روز گسترده تر مـيـشـد.      
از آنجا که تمامي مـردم شـهـر بـراي           
حمايت از اين تـحـصـن کـه خـواسـت           
اصلي آن خروج ارتش و سپاه از شـهـر   
بود و در حالت تعطيل بسر مـيـبـرد،      
کمکهاي تدارکاتي زيـادي و انـتـقـال         
اين کمکها با کاميـون از شـهـرهـاي         
مـخــتـلــف بــطــرف ســنـنــدج ســرازيــر          

 ميشد. 
 

 ين دور مــذاکــره از ســو         يچــنــد
 ن و  يندگان منتخب مـتـحـصـن      ينما

فرسـتـادگـان دولـت مـوقـت  انـجـام                 
گرفـت. حـزب دمـکـرات کـردسـتـان               
ايران عمال و با صـدور اطـالعـيـه در         
مقابل تحصن مردم سننـدج  ظـاهـر        
شد و در اطالعيه هايي که مـنـتـشـر       
ميساخت، خود را از اين حرکت مبرا 

“ اخـالل گـران    ” و آنرا حرکتي از سوي 
معرفي مـيـکـرد. هـمـزمـان نـيـز در                
تالش بود که بتنهايي با نمـايـنـدگـان     
دولت موقت  وارد گفتگو و مـذاکـره     
شود. در اين اطالعيه ها هر بار قبول 
رهبـري خـمـيـنـي را بـعـنـوان رهـبـر                   

 انقالب تاکيد ميکرد. 
 

باشگاه افسران که در وسط شهـر  
مـرتـفـع و         ک مـکـان    يسنندج و در     

استراتژيک قرار داشت، مرکز تـجـمـع      
نيـروهـاي سـپـاه و ارتـش بـود. ايـن                   
مکان تا حدود زيادي بر چهار طـرف    
شهر مسلط بود و نيروهاي مسـتـقـر      
در آنجا ميتوانستند هر جنـبـنـده اي      
را در اطراف و اکناف زير نظر گرفـتـه   

و بسويش تيراندازي کننـد. يـکـي از         
خواستهاي مردم شهر و متحصـنـيـن    
تخليه کامل اين محل بود. بـاالخـره      

و بعد از يک  ٥٨ در اواسط بهمن ماه 
ماه تالش و مبارزه مردم سنندج و با 
حمايت وسيع و گسترده مـردم شـهـر        
ها و روستاهاي کردستان و از سـوي      
ديگر وحشت و نـگـرانـي خـمـيـنـي و            
مــقــامــات دولــت مــوقــت او، ايــن             
تــحــصــن نــتــيــجــه داد و در آخــريــن            
مذاکرات بيـن نـمـايـنـدگـان مـردم و              
هــيــئــت نــمــايــنــدگــي خــلــق کــرد بــا          
نمايندگان دولـت مـوقـت، قـرار شـد            
باشگاه افسران از سپاه و ارتش تخليه 
و اين نـيـروهـا بـه پـادگـان سـنـنـدج                  
منتقل شوند. اين انـتـقـال از طـريـق             
هوايي بـا اسـتـفـاده از هـلـيـکـوپـتـر                 
صورت گرفت و مردم مبارز سنـنـدج   
بعد از يـکـمـاه تـالش بـي وقـفـه در                  
سرماي زمستان  پـيـروزي  خـود را            

 جشن گرفتند.
 ( از کتاب تاريخ يکدوره )

 

 برگي از تاريخ
 ، نقش سازمانهاي سياسي و “هيئت نمايندگي خلق کرد”

 تحصن يکماهه مردم سنندج براي خروج ارتش و سپاه از شهر 
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وضعيت اقتصادي مصدومان  
شيميايي در شهر سردشت به  

ويژه در روستاهاي نطير "رش  
هرمه" و اطراف آن بسيار  

 نامناسب است!
 

نـفـره      ٤٢ يک تـيـم       شهريور:   ١٥ 
پزشکي متشکل از متخصصان ريه، 
چشم، قلب، پوست، گوش و حـلـق و         
بيني، روماتولوژي، زنـان، فـعـالـيـت        
فيزيکي و آزمايشگاهي براي معاينه 
مصدومان شيميايي به شهر سردشت 

ــرار اســت                 ــردي و ق  ٥٠٠ اعــزام گ
مـعـلـول       ٢٠٠ مصدوم و همـچـنـيـن       

تعيين اين  .شيميايي را معاينه کنند
تعداد از مصدومان شيميـايـي شـهـر       
سردشت براي معاينه درحـالـي اسـت      

هزار مصدوم و معـلـول    ٨ که بيش از 
شيميايي در اين شهر وجود دارد کـه    
نهادهاي حکـومـتـي تـنـهـا اسـامـي             

نــفــر را بــه عــنــوان مصــدوم               ١٥٠ 
تيم پزشـکـي،    .اند شيميايي ثبت کرده

تنها گزارشي از وضـعـيـت سـالمـت          
جســمــانــي مصــدومــان شــيــمــيــايــي       
سردشت براي وزارت بهداشت تهيه و   
در آينده بـراي آنـهـا داروهـاي مـورد            

همچنـيـن طـي       .گردد نياز تامين مي
هاي گذشته نيز انجـمـن دفـاع از         سال

حقوق مصدومين شـيـمـيـايـي شـهـر            
اي مشـابـه را از            سردشت، خـواسـتـه   

مسئوالن حکومتي کـرده بـود، امـا          
هيچ پاسخي به خواسـتـه آنـهـا نـداده          

به گفته مسئوالن انجمن دفاع از  .اند
حقوق مصدومين شـيـمـيـايـي شـهـر            
ــصــادي             ــت ــت اق ــي ســردشــت، وضــع
مصــدومــان شــيــمــيــايــي در شــهــر            
سردشت به ويژه در روستاهايي نطـيـر   
"رش هــرمــه" و اطــراف آن بســيــار                

هاي اخير مـورد   نامناسب و طي سال
شـهــر   .انـد    تـوجـهـي قـرار گـرفـتــه             بـي 

تـوسـط      ٦٦ سردشت در هفتم تيرماه 
هــواپــيــمــاهــاي رژيــم صــدام حســيــن        
بمباران شيميايي شد و در کـمـتـر از        

ماه پس از اين بمباران شيمـيـايـي     يک
 .نفر جان خود را از دست دادند ١٤٠ 

 
 کارگران کولبر

 
رامـيـار ابـراهـيـمـي         شهريور:  ١٨ 

اهل روستاي "بيژوه" از تـوابـع شـهـر             
سردشت تـوسـط نـيـروهـاي نـظـامـي             
ــران هــدف              حــکــومــت اســالمــي اي

گلوله به ناحيـه   .تيراندازي قرار گرفت
سر راميار اصابت کرده و بـه هـمـيـن       
دليل به يکي از مراکز درماني شـهـر     

 .اروميه انتقال يافته است
 

 تيراندازي نيروهاي نظامي
 
 آرش خــدامــرادي     شــهــريــور: ١٧  

آبـاد کـرمـانشـاه          اهل روستاي دولـت   
بـراثــر شـلــيــک مســتــقـيــم نـيــروهــاي           
انتظامي حـکـومـت اسـالمـي ايـران           

ــود را از دســت داد                آرش  .جــان خ
خــدامــرادي در خــودروي خــود در              
نزديکي روستاي "زالـواب" از تـوابـع          
شهرستان روانسـر هـدف تـيـرانـدازي          

 .نيروهاي انتظامي قرار گرفته است
 

 اجتماعي
 

شهريور: نـمـايـش خـيـابـانـي             ١٧ 
"فرهاد بهبود يافته" به نويسندگـي و      
کــارگــردانــي حــيــدر رضــايــي مــورد         
استقبال مردم شهرستان دهلران قـرار    

در اين نمايش خياباني کـه بـا      .گرفت
" مــردم روبــرو          "اســتــقــبــال گســتــرده    

گرديده، "مالک آبسـاالن" و "مـرجـان           
 .قاسمي" به ايفاي نـقـش پـرداخـتـنـد        

کارگردان "فرهاد بـهـبـود يـافـتـه" در             
گفتگو با ايرنا هـدف از اجـراي ايـن            

ايــجــاد روحــيــه شــاد و          نــمــايــش را   
زده شهـرسـتـان     همدردي با مردم زلزله

  .دهلران عنوان کرده است
 

شهريور: به گـزارش ايـرنـا در        ١٨ 
سنندج، آثار هـنـري بـا اسـتـفـاده از               
           مواد ترکيبي ابـداعـي جـهـت بـافـت

هـاي     زمينه و بـرجسـتـه کـردن طـرح           
رنگي از اکولين و رنـگ پـالـسـتـيـک         

الـنـاز    .مورد نظر ساختـه شـده اسـت       

گويد: "يکي از مهمـتـريـن       قرباني مي
هــاي ذهــنـي مــن عــدم           مشـغـولــيـت   

فضاسازي و زيـبـاسـازي شـهـري در              
ها، مردم و    سنندج است و بايد رسانه

شهرداري هـمـکـاري الزم را مـبـذول            
اين هنرمند فارغ التحصـيـل    ."دارند

رشتـه هـنـرهـاي تـجـسـمـي گـرايـش                 
نقاشي است و دوره کارداني خـود را      
در رشته انيميشن در تهـران گـذرانـده      

ژاله کريميان ديـگـر هـنـرمـنـد          .است
نقاش نيز از نبود کالس و يا آمـوزش  

مند بوده و در  دولتي در سنندج گاليه
ي محـلـي گـفـتـه         گفتگو با يک رسانه

است: "مدتي در مجتمع فـجـر آقـاي          
ــم مــعــازي               ــي و خــان ــن ــدي ــاءال ضــي

هايي را برگـزار كـردنـد كـه بـه             كالس
هـاي   تعطيلي انجاميد. در آموزشگاه 

ها تقريبـا   خصوصي نيز شهريه كالس
طـلـبـد دولـت در ايـن               باالست و مي
 .کند  زمينه حمايت

اي    از ديگر سو، يک هنرمند قروه
در گالري سوره پـرديـس سـيـنـمـايـي            

اثر نقاشي خود بـا   ٢٧ بهمن سنندج، 
موضوع انتزاعي به معرض نـمـايـش    

 .گذاشته شده است
 

 زندان
 اعتصاب غذاي نامحدود

 
خالد حرداني، شـهـرام   شهريور:  ٨ 

و فرهنگ پورمنصوري در اعـتـراض      
به نقطه نامعلوم دسـت    به انتقال آنها

انـد.     به اعتصاب غذاي نامحدود زده
اين سه زنـدانـي از سـوي مسـئـوالن              

شهر کرج مـورد "رفـتـار          زندان رجايي
فـرسـاي"      غيرانساني و فشـار طـاقـت     

 .قرار گرفته و به آن معترض هستنـد 
به دليل ابتالي قبلي به  خالد حرداني 

زخم معده در شـرايـط جسـمـي بـدي            
رســيــدگــي پــزشــکــي بــه        .قــرار دارد  

وضعيت و شـرايـط وخـيـم جسـمـي،             
کنندگان نـيـز    اعتصاب  ديگر خواسته

 .باشد مي
 

 ٣٧ يـداهللا احـمـدي        شهريور:  ١٦ 
ساله در زندان مرکـزي مـريـوان جـان         

يداهللا احـمـدي بـراثـر انـفـجـار             .سپرد
مين هر دو دسـت خـود را از دسـت            

روز پــيــش تــوســط        ٢٠ داده بــود و       
 .نيروهاي انتظامي بازداشت شده بود

بـاشـد    يداهللا احمدي پدر سه فرزند مي
که در جريان يک معامله بـدهـکـار و        

مسـئـوالن زنـدان       .زندانـي شـده بـود       
مــرکــزي مــريــوان، دلــيــل مــرگ را            
"سکته قـلـبـي" اعـالم کـردنـد، امـا                   
بستگـان يـداهللا دلـيـل مـرگ وي را                

ــي            ــات و ب ــبــود امــکــان ــوجــهــي     ن ت
مسئـولـيـن بـهـداري زنـدان مـريـوان               

  .کنند عنوان مي
 
شـعـبـه دهـم دادگـاه          شهريـور:     ٨ 

ماه زنـدان   ٤ تجديدنظر اروميه، حکم 
نـژاد را       تعزيري براي مسعود شـمـس    

تـايـيــد کـرد، بـخــش اجـراي احـکــام               
دادگاه اين شهر حکـم دسـتـور جـلـب          

نژاد را صادر که بـايـد      مسعود شمس
.وي بازداشت و به زندان منتقل شـود 

  
 
الـديـن نـادري          صـالح شهريور:    ٨ 

فعال حـقـوق کـودکـان و دانشـجـوي               
ــان و                  ــرمـ ــر کـ ــنـ ــاهـ ــاه بـ ــگـ دانشـ

از سـوي      سايت کودک نـيـوز   مسئول
اداره اطالعات کرمان و قـروه مـورد       

 .تهديد قرار گرفته است
 

جنگ، بمباران شيميايي و تلفات  
 مين گذاري

 
شيرزاد حشمتيان بر شهريور:  ١٦ 

اثر انفجار ناشي از مين بجاي مانـده  
از دوران جنگ هشت ساله در شـهـر       
 .قصــــرشــــيــــريــــن زخــــمــــي شــــد         

 
نژاد در    حبيب صادقيشهريور: ٢ 

نتيجه انفـجـار مـيـن در ارتـفـاعـات              
"قالويزان" در شهر مهران از ناحيه پـا    
ــب                   ــي ــب ــي شــد. ح ــم ــه شــدت زخ ب

روب بـوده کـه در            نژاد مـيـن     صادقي
هاي ميـن ارتـفـاعـات        يکي از ميدان

قالويزان در مرز ميان ايـران و عـراق       
 .دچـــار ايـــن حـــادثـــه شـــده اســـت             

 
 

 تخريب خانه باغها
 

شماري از خانه باغ کشاورزان در   
اطراف جاده قديمي مريوان ـ سنـنـدج   
در حدفاصله روستاي "سرزه" تـوسـط       
اداره اماکن و پاسگاه آرنان تـخـريـب      

نــيــروهــاي انــتــظــامــي در      .گـرديــدنــد 
ــاغ ــدان درحــال              ب هــاي روســتــاي آرن

زني بودند و خانه باغ ساکـنـيـن     گشت
روستا را با استفاده از لودر تـخـريـب      

ماموران اماکن و پاسگـاه   .کردند مي
آرنان به کشاورزان و باغـداران اعـالم     
کردند، "براي ساخت خانه باغ بايد از    
بنياد مسکن و اداره امـاکـن مـجـوز       

بـنـيـاد     ."ساخت و سـاز اخـذ کـنـنـد           
مسکن براي دادن مجوز ساخت خانه 

هـزار     ١٥ باغ، براي هر مـتـر مـربـع           
تومان وجه نقد از باغـداران دريـافـت      

 .کند مي

 
 کارگران

 
کارگران فوالد زاگرس در  

پي تسليم شکايت به ديوان  
عدالت اعالم کردند هر جا که  
الزم باشد دست به اعتراض و  

 داد خواهي خواهند زد
 

در پي صدور راي اخراج کارگـران  
زاگــرس تــوســط هــيــاتــهــاي           فــوالد

تشخيص و حل اختالف قـروه کـه بـا        
تـمــسـک بـه صـرف انـحــالل شــرکــت              
صورت گرفته است اين کارگران پـس    
از تجمع در مقابل مـجـلـس شـوراي         

مرداد  ١٩ و  ١٨ اسالمي در روزهاي 
قول مسئولين مـجـلـس بـراي           ماه و

پيگيـري خـواسـت هـايشـان، صـبـح              
ديروز با ارائه دادخواستي بـه شـعـبـه       
ديوان عدالت اداري در شهر سـنـنـدج    
از شرکت فوالد زاگـرس و اداره کـار         

ايـن   .شهرستان قروه شکـايـت کـردنـد      
شکايت از آن رو مطرح شده است کـه  
هياتـهـاي تشـخـيـص و سـپـس حـل                 
اختالف اداره کار شهرستان قـروه در      
همسويي با تباني مسئولـيـن وزارت     

و بر خالف مـقـررات       کار با کارفرما
قانوني جاري کشور به "صرف انحالل  
شرکت فوالد زاگـرس" حـکـم اخـراج            
همه کارگران اين کارخانـه را در روز        

مرداد ماه گذشته به آنـان ابـالغ        ٢٢ 
 کرد. 

صدور اين راي ضد کـارگـري در       
شرايطـي صـورت گـرفـتـه اسـت کـه                 
کارفرما در نامه خـود بـه اداره کـار            
مــبــنــي بــر اخــراج کــارگــران، زيــان            
انباشته و عدم امکان ادامه توليد را   
به عنوان ادله هـاي انـحـالل شـرکـت            
مطرح کرده بود اما عليـرغـم ادعـاي      
زيان انباشته و عـدم امـکـان ادامـه             
توليد از سوي کـارفـرمـا، هـيـاتـهـاي          
تشخيص و حـل اخـتـالف اداره کـار           
قروه در آرا خود بدون اشاره بـه احـراز     

ادعـاهـايـي از          يا عدم احراز چـنـيـن   
سوي کارفرما که ميتوانست مبـنـاي   
قانوني اخراج يا عدم اخراج کـارگـران   
قرار بگيرد به "صرف انحالل شرکـت"   
راي به قـطـع رابـطـه کـاري کـارگـران              

 فوالد زاگرس با کارفرما دادند. 
 

اين رويکرد ضد کـارگـري بـديـن         
دليل از سوي اين هياتها اتخاذ شـده    
است که آنان در آرا سال گذشته خود، 
موضوع زيـان انـبـاشـتـه شـر کـت و                
ورشکستگي شـر کـت را کـه مـورد             
ادعاي کـارفـرمـا بـود بـررسـي کـرده              

 ۵ صفحه  
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بودند و بدليل عـدم احـراز ايـنـگـونـه           
ادعاهـا از سـوي کـارفـرمـا راي بـه                 
بازگشت بکار کارگران شرکت فـوالد    
زاگرس داده بودند به همين دليل ايـن  
هياتـهـا در آرا جـديـد خـود بـا درز                   
گرفتـن ايـنـگـونـه ادعـاهـا از سـوي                 
کارفرما (با هدف تحقق بخشيدن بـه    
خواست وزارت کار مبني بـر اخـراج       
کارگران که در تباني مسئولـيـن ايـن      

وزارتخانه و کارفرما صورت گـرفـتـه      
بود) راي خود را مـبـنـي بـر اخـراج               
کارگران اين شرکت به صرف انـحـالل   

بنا بـر گـزارشـهـاي          .آن، صادر کردند
رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايـران،  
کارگران شرکت فوالد زاگـرس ديـروز     
با تسليم دادخواست خود بـه شـعـبـه         
ديوان عدالت در شهرستان سننـدج ،    
اعالم کردند تا تحقق حقوق قانوني و 

حقه خود از پاي نخواهند نشـسـت و       
ــه                   هــر جــا کــه الزم بــاشــد دســت ب

 .اعتراض و دادخواهي خـواهـنـد زد       
 ١٣   –اتحاديه آزاد کـارگـران ايـران            

 ١٣٩٣ شهريور ماه 
  

پايان اعتصاب غذاي بهنام  
 ابراهيم زاده

 
هـاي کـارگـري،         کارگران، تشکـل 

هاي شريف و آزاده! همانـگـونـه      انسان
کميته دفاع   هاي قبلي که در اطالعيه

از بهـنـام ابـراهـيـم زاده اعـالم کـرده                

 ۱۷ بوديم بهنام ابراهيم زاده از روز         
مرداد ماه دست بـه اعـتـصـاب غـذا          
زده بود و بعد از اعتصاب غذا هم به 
زندان رجايي شهر تبعيد شد. بـهـنـام       
بــه خــاطــر عــدم پــاســخــگــويــي بــه             

هايش از سوي مسئول زنـدان   خواسته
و تبعيد به زندان رجايي شهر، از روز   

شهريور مـاه اعـتـصـاب         ۱۰ دوشنبه 
غذاي خشک را شـروع کـرده بـود کـه           

شهريور مسئوالن  ۱۲ روز چهارشنبه 
کـه بـنـد         ۱۲ زندان بهنام را بـه بـنـد        

باشد انتقال دادند و بهنام  سياسي مي

هم به اعتـصـاب غـذاي خـود پـايـان             
کميته دفاع از بـهـنـام ابـراهـيـم            .داد

هـا و     زاده ضمن تشکر از تمام تشکل
هـاي     هاي کـارگـري و انسـان        سازمان

شريف و آزاده در داخل و خارج ايـران    
که در اين مدت براي بهبـود شـرايـط      

دارد کـه   بهنام تالش کردند اعالم مي
بايد همچنان متحد و يک صدا بـراي    

فعالين کارگري زندانـي    آزادي تمامي
 .و کــارگــران زنــدانــي تــالش کــنــيــم           

 ۱۳۹۳ چهاردهم شهريور ماه 

 

 ۴ از صفحه 

تقلب در بازنشست رهبران  
 حزب دمکرات

 
بر اساس گزارشي از سايت ان ار   

ده نـفـر از          ۲۰۱۳ تي، تنها در سال   
اعضاي دفتر سياسي حزب دمکرات 
کردستان به رهبري مسعود بـارزانـي     
با پست وزير بازنشست شـده انـد، و         
اين در حالي است که هـيـچـکـدام از         
اين ده نفر هيچگاه وزير نبـوده انـد و       
امروز هر کدام از آنها با حقـوق شـش     
ميليون دينار در ماه بـه کـار حـزبـي           
مشغولند. همچنين اين گزارش مـي     

زن که  ۴۰۴ افزايد که چندي پيش هم 
بـيـشــتـرشــان از اعضــا و کـادرهــاي             
اتحاديه ميهني بوده اند با شغلـهـا و     
سوابق گوناگون بازنشست مي شونـد  
و هـم اکـنـون هـم در ادارات حـزبـي                 
اتحاديه ميهـنـي مشـغـول بـکـارنـد.            
همچنين اين گزارش اضافه مي کنـد  

هزار نفـر از افـراد        ۱۰۰ که نزديک به 
وابسته به احـزاب حـاکـم هـم اکـنـون             
بازنشست هستند و از دولـت حـقـوق      

دزدي و چـپـاول           دريافت مي کنند. 
احزاب حاکم و بويژه حزب دمکرات و 

سال گـذشـتـه     ۲۳ اتحاديه ميهني در 
حاکميتشان بر اقليم کردستان زبانـزد  
خاص و عام است و در اين باره بارها 
مردم عـاصـي از وضـع مـوجـود بـه               
اينها و دزدي و چپاولشـان اعـتـراض      

  کرده اند.
 

نقض حقوق بشر در اقليم  
 کردستان!

 
بر اساس گزارش مرکز حمايت از 
دمکراسي و حقوق بشر، در سالـهـاي   

مـورد از       ۹۲۹ ،      ۲۰۱۳ و    ۲۰۱۲ 
نقض حـقـوق بشـر ثـبـت شـده. ايـن                   
گزارش اضافه مي کند کـه، چـنـديـن       
مرکز وجود دارد که خود را باالتـر از    

قانون و مقامات قضائي مي دانند و 
به همين خـاطـر در بسـيـاري مـوارد            
راي دادگاهها بدون نتيجه مي مـانـد     
و عمال پرونده ها به بايگانـي سـپـرده      
ميشوند. گزارش اين مرکز مي فزايد  
تـعـدادي از افـراد مـجـرم کـه حـکــم                  
بازداشت آنـهـا صـادر شـده، بـدلـيـل              
ــهــا،               حــمــايــت احــزاب حــاکــم از آن
دادگاهها توان تحـقـيـق و بـازداشـت          
آنها را ندارند. الزم به ذکر اسـت ايـن      
تنها گزارش ثبت شـده اي اسـت کـه            
اين مرکز آنرا پخش کرده، اما نـقـض     
حقوق بشر، ترور، شکنجه و بازداشت 

شهروندان در اقليم کردستان   بي رويه
بايد بسيار بيشتر از اين موارد ثـبـت   
شده باشد، چرا که احزاب حـاکـم هـر        
يک بـراي خـود دم و دسـتـگـاهـهـاي                
مــخــفــي و ســرکــوب دارنــد کــه در              
سالهاي گذشته دهها نفر از مردم بـي  
دفاع را تنهـا بـدلـيـل مـخـالـفـت بـا                
سياستهاي احزاب حاکم را بـه قـتـل          
رسانده اند. همچنين نمونه بـرجسـتـه       
ديگر نقض حقوق بشر، ترور و کشتار 

سـال     ۲۳ وحشيانه زنان است کـه در      
گذشته چند هزار زن قرباني نـامـوس     
پرستي و سـنـتـهـاي عـقـب مـانـده و               
کثيف مذهبي شـده انـد کـه احـزاب             
حاکم و دادگاههاي اقـلـيـم کـمـتـريـن          
اقدامي براي جلوگيري از اين کشتـار  
و يا مجازات قاتلـيـن را در دسـتـور           

 نگذاشته اند.
 

وزير امور خارجه کانادا  
 وارد اقليم کردستان شد!

 
شب سوم اگوست جان بيرد، وزير 
امور خارجه کانادا بعـد از ديـدار از         
بغداد وارد اقليم کردستـان شـد و در         
يکِ کنفرانس خبري پشيتباني دولـت    
کانادا از اقليم کردستان در جنگ بـا    
داعش را اعالم کـرد. جـان بـيـرد در            

 ۱۵ اين کـنـفـرانـس اعـالم کـرد کـه                  
ميليـون دالر را بـعـنـوان هـمـکـاري                
انساني به اقليم کردستان اخـتـصـاس    
داده ايم و همنچيـن هـفـت مـيـلـيـون            
دالر ديگر را براي کـمـک بـه آوارگـان         

 صرف خواهيم کرد.
  

کارکنان بيمارستانهاي شهر  
 ساليمانيه اعتصاب مي کنند!

 
روز هفتم سپتـامـبـر بـخـشـي از           
کــارکــنــان بــيــمــارســتــانــهــاي شــهــر         
سليمانيه بدلـيـل بـه تـاخـيـر افـتـادن               
حقوقشان دست به اعـتـصـاب زدنـد.       
در اين بـاره هـاوژيـن عـثـمـان رهـبـر               
اتحاديه کارکنان بـيـمـارسـتـانـهـا در            
شــهــر ســلــيــمــانــيــه گــفــت، " مــا از              
اعتصاب امروز بخشي از کـارکـنـان      
بيمارستانها حمايـت کـرديـم و فـردا           
هشتم سپتامبر هم قرار اسـت کـلـيـه         
کــارکــنــان بــيــمــارســتــانــهــاي شــهــر         
سليمانيه براي يک سـاعـت دسـت از          

الزم به ذکـر اسـت کـه          کار بکشند".  
بدليل اختالفات دولت مرکزي عـراق    
و حکومت اقليم مـاهـهـاسـت دولـت        
مرکزي بودجه کارمندان دولت اقلـيـم   
را قــطــع کــرده و حــکــومــت اقــلــيــم             

اکثرا حقوق کارمندان دولت را با   هم
تاخير هاي طوالني پرداخت مي کند 
که تا هم اکنون بارها مورد اعتـراض  

 قرار گرفته اند.
  

براي پنجمين بار جلسه  
انجمن شهر سليمانيه به تعويق  

 افتاد!
 
روز چـهـارم سـپـتـامـبـر جـلـسـه                

انجمن شهر سليمانيه، بدليل اختالف 
بر سر تعيين شهردار براي پـنـجـمـيـن      
بار به تعويق افتاد و آنـرا بـه ده روز             
ديگر مـوکـول کـردنـد. الزم بـه ذکـر                
است که بعد از انتخابات شهرداريهـا  
در چند ماه گذشته، بدليـل اخـتـالف      
اتحاديه ميهني و جنبش تـغـيـيـر بـه        

رهبري نوشيروان مصطفي، شهرداري 
شهر سليمانيه هنـوز هـم نـتـوانسـتـه           
جلسه خود را تشکيل دهد و شهـردار  
خود را انتخاب کند و هـر دو حـزب         
حاکم در اين منطقه ادعا مي کـنـنـد    
که شهردار بايد از آن خود آنها بـاشـد     
و به همين دليل ايـنـبـار هـم جـلـسـه            

 اشان به تعويق افتاد.
 

همين کشتي نفت اقليم   ١٣ 
کردستان به بازارهاي جهاني  

 راه افتاد!
روز چهارم سپتامبر تـانـه ريـلـدز       
وزير منابع طبيعي ترکيه اعالم کـرده  

هميـن کشـتـي حـامـل نـفـت               ۱۳ که 
اقليم کردستان رو به بازارهاي جهاني 
به راه افتاده است. همچنـيـن تـانـه ر          
يلدز اعالم کرد که اقليم کردستان هم 

هزار بشکـه نـفـت       ۱۸۰ اکنون روزانه 
مي فرستد. الزم بـه ذکـر اسـت کـه                
اختالف دولت مرکزي عراق و اقـلـيـم    
کردستان بر سر فروش نفت بـه قـوت       
خود باقيست و از طرف ديگر دولـت    
اقليم کردستان با وجود درآمدي بـاال    

از فروش نفت ماهانه حقوق بـخـشـي      
از کارمندان دولت را پـرداخـت نـمـي       

 کند.
تعدادي در اعتراض به بـاال   

 رفتن نرخ بنزين زخمي شدند!
 

روز دوم سپتامبـر بـراي دومـيـن         
روز متوالي در بسياري از شـهـرهـاي      
اقليم کردستان اعتراض به باال رفتـن  
نرخ بنزين ادامه داشـت و در تـکـيـه           
تعدادي زخمي شـدنـد. الزم بـه ذکـر              

آگـوسـت قـيـمـت هـر            ۳۱ است که از 
 ۹۰۰ ديـنـار بـه           ۸۰۰ ليتر بنزين از 

دينار افزايش يافت و هـمـيـن بـاعـث        
اعتراض مردم بسياري از شهرها شد 
و خــود احــزاب حــاکــم هــم هــر يــک              
ديگري را به نـقـش داشـتـن در بـاال              
رفتن قيمت بنزين متهم مي کننـد و    
از جمله آشتي هورامي اعالم کرد که 
اين خود قباد طالباني بود که گـفـت،   

مردم ديگر بايـد بـه پـائـيـن آوردن              "
 قيمت بنزين فکر نکنند".*

 
  
 

 اخبار هفتگي از ...          
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من نميخواهم بميرم اينرا به که  
 بايد گفت؟

 
 

با فقر و نـداري بـزرگ شـدم، بـنـظـرم             
زمــيــن زيــر پــايــم هــمــيــشــه تــکــان            
ميخورد، انگار زمين محکم نيست، 
انگار موجوداتي که نمي بـيـنـمـشـان      
نمي گذارند يک نفس راحـت بـکـشـم.       
من سحرم آيا کسي مـرامـي بـيـنـد؟          
من يـک مـوجـود در هـم ريـخـتـه و                    
عاصي و تنها و زخم خـورده ام؛ هـر         
وقت که به طناب دار فکر ميکنم آيا 
کسي صداي دندانهايم را مي شـنـود     

،که يک دفعـه بـهـم مـيـخـورنـد؟ آيـا               
کسي ميداند پير شـدن در عـنـفـوان           
جواني يعني چه ؟ آيا کسي مـيـدانـد      
احساس يک مـحـکـوم بـه اعـدام در              
لحظاتي که هوا تاريک ميشود کـدام    
است؟ آيـا کسـي مـيـدانـد چـقـدر از                
مرگ مي ترسم، اينرا کسي ميتوانـد  

 بفهمد؟
 

 
پــدرم، پــدر عــزيــز تــر از جــانــم کــه               
ميگويد حاضر است همه زندگيش را 
بفروشد تا من نـجـات يـابـم شـنـيـدم            
ديروز گفت حاضر است بجاي من او   
را اعدام کنند، اي داد و بيداد اين چه 

دنيايي است؟ مغزم توان بـيـشـتـر از         
 اين ندارد.

 
 

دختري سبک بال بودم که در شرايطي 
به ازدواج تن دادم و رفـتـن زيـر يـک             
ســقــف بــا مــردي کــه در مــجــمــوع             
همديگر را زياد درک نـمـيـکـرديـم بـه         
جنجال و هياهو و آشوب دائـمـي در       
خانه و زير يک سقف با مردي کـه بـا       
او هم خانه شده بودم انجاميد و مـن      
در دلــم و در مــغــزم و در زنــدگــيــم                
همواره اين هياهو و اين سر و صدا را 
با خود حـمـل مـيـکـردم. تـا آن روز                  
هولناک که تيغ يک چاقو را ديدم و از   
وحشت مرگ دست به چـاقـو بـردم و          
اکنون سـالـهـا اسـت کـه زيـر سـايـه                   
طناب وحشتناک دار زندگي ميـکـنـم    
و هر روز را با اين هراس به شب مـي  
  رســانــم. آيــا فــريــاد رســي هســت؟            

 
ممکنست همين روزها بگويند فـردا  
و يا پس فردا حاضر باشم براي رفـتـن   
به اطاقي که از آنـجـا وحشـت دارم.            
من نميخواهم بميرم اينرا به که بـايـد     

 گفت؟
 

 سحر مهابادي
 

 
باز تکثير از کميته بين المللي عليه  

  اعدام

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چرا بايد بميرم؟
 

  


