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تعميق و گسـتـرش سـنـاريـوي            
سياه عراق و سـوريـه بـحـران خـاور              
ميانه را وارد فاز جديد و خطرناکي       

عـروج داعـش و نـقـش           . کرده است 

ديگر نيروهاي اسالمـي تـروريسـت        
در ســوريــه و عــراق هــمــزمــان بــا             
ــحــرانــي مــنــطــقــه، کــل            اوضــاع ب
خاورميانه را بـا صـورت مسـئلـه             

بـحـران   .   جديدي مواجه کـرده اسـت      
ليبي و سر بر آوردن بوکـو حـرام در            
نيجريه و نقش تروريسم اسالمي در    

گـوشـه   . . .   کشورهـاي آفـريـقـايـي و         
هاي ديگري از همين بـحـران اسـت          
کــه جــنــبــش اســالم ســيــاســي بــا            
بازيگران جـديـد و قـديـم جـامـعـه                 
بشـري را بــا مــعـضــل و مشــکــل             

ابـعـاد   .   روبرو کرده اسـت     يخطرناک
اين بحران به اندازه دامنـه و ابـعـاد          

نقش آفريني جنبش اسالم سيـاسـي       
ــبــش و        .   گســتــرده اســت     ــن جــن اي

ش ا  خطرات آن اگر چه مرکـز ثـقـل         
در کشورهايـي از خـاور مـيـانـه و               
آفريقا است اما دامنه و خـطـراتـش         

 .جهاني است
جنبش اسالم سياسـي در دهـه        
هفتاد ميالدي به عنوان يک پـديـده        
از گور برخـواسـتـه وارد مـعـادالت            

در .   خر قرن بيـسـتـم شـد      اسياسي او 
ــتــهــاي جــنــگ ســرد،             مــتــن رقــاب
جــريــانــات اســالمــي افــغــانســتــان       
بوسيله آمريکا براي مقابله با نفـوذ       

 بحران خاور ميانه، جنبش اسالم سياسي، زمينه ها و راه حلها
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فرماندار مزدور ديواندره ـ بـهـرام        
فاتحي ـ ومسئوليني که فشار بر ثبت 
نام کنندگان در دانشگاه پيـام نـور را           
عملي مـيـکـنـنـد در قـبـال مـزدوري                
اشکار براي جمهوري اسـالمـي بـايـد          

 .جوابگو باشند
شهر ديواندره، دانشگاه پيام نـور       

ديواندره طي دسـتـورالـعـمـلـي اعـالم            
ــام         ــويســي در       کــرده، در صــورت ن ن

سازمان بسيج، دانشـجـو بـراي سـال            
طـي   .پـذيـرنـد      تحصيـلـي جـديـد مـي         

روزهـاي گـذشــتــه هــنـگــام مـراجــعــه           
نام به دانشـگـاه        دانشجويان براي ثبت  

دانشجوي بسيچي " احمقانه"پيشنهاد 
 در ديواندره

 

 

 

 

 

 

 

 

 نسان نودينيان

 فرماندار مزدور ديواندره ـ بهرام فاتحي 

 ۳ صفحه 

 ۳ صفحه 

 مجموعه اي از اخبار و رويدادهاي هفته در شهرهاي کردستان                     :  نگاه هفته 
 نسان نودينيان ـ نسرين رمضانعلي

 ۲ صفحه 

هـمـچـنـانـکـه       :   طه حسينـي  
ميدانيد داعش بعنوان يک نـيـروي        
اسالمي دارد در عراق و سوريه بـه         
وجشيانه ترين شيوه ها آدمـکـشـي        

طرفداران اين نيروي جاني    .   ميکند
و دشمن انسان در سطح جـهـان بـه            
نامها و شکلهاي مختلـف بـرايـش         

 طـبـق     .تبليغ و نيرو جمع ميکنـنـد    

اطــالعــات مــوثــق در ايــران و                 
بخصوص در کردستان ايران هم بـه        
شکلهاي مختلف ابراز وجود کـرده       
اند و حتي نيرو جمع کرده اند و بـه          

 .سمت سوريه و عراق روانه شده اند
 

سوال اينست با تـوجـه بـه جـنـبـش              
عظيمي که در کردستان ايران بـراي       
کمک به شنگال و کوباني در جريان       
بود و هست و مردم تنفر خود را از         
اين جريان ارتجاعي و ضد انسانـي       
ابــراز داشــتــه انــد، شــمــا بــعــنــوان          
شخصيتهاي کمونيست و شناخـتـه      
شده اين جامعه چه رهنمود هـايـي         
براي مقابله با طرفـداران داعـش و         

سلفي ها که به عناويـن مـخـتـلـف            
ابراز وجـود کـرده انـد داريـد؟ آيـا                
ــتــوان جــدا از اعــتــراضــات              ــمــي ن
عمومي ،،با تشـکـيـل گـروهـهـا و            
دسته هاي مختلف بـه مـقـابلـه بـا             
ــواران در                 ــان ــن ج ــود اي ــراز وج اب
کردستان پـرداخـت و از اقـدامـات            
ضد انساني شان جلـوگـيـري کـرد؟          
بطور مشخص رهـنـمـود شـمـا بـه              
فعالين حزب، رهـبـران و فـعـالـيـن             
جنبش هاي اجتماعي و فعالـيـن و         
رهــبــران کــارگــري در شــهــرهــاي           
کردستان در ايـن مـورد مشـخـص           

 .چيست؟
 

  يک سوال از عبدل گلپريان

ديدار سالح موتلگ معاون                        
نخست وزير عراق از اقليم                         

 ! کردستان         
 سپتامبر سالح موتـلـگ      ۲۷روز  

معاون نخست وزير عراق وارد اقـلـيـم         
کردستان شد و بـا مسـعـود بـارزانـي             
رئيس اقليم کردستان ديدار و گفتگـو        

همچنين او وارد شهر دهوک شد  .   کرد

و بـا تـعـدادي از آوارگـان جـنـگ بـا                   
اين ديدار .  داعش ديدار و گفتگو کرد 

به دنبال ديدارهاي چند روز گـذشـتـه            
حيدر عـبـادي نـخـسـت وزيـر عـراق،               
اوسامه نوجيفي معاول رئيس جمهور     
و عمار حکيم رئيس انجمن اسـالمـي       

 ۸ صفحه 

 ۴ صفحه 
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 ۱از صفحه 

. شوروي سازمان داده و تقويت شدنـد     
اما با قدرتـگـيـري نـمـايـنـدگـان ايـن                
جنبش در ايران و کسب قدرت دولتي   
در يـــکـــي از کشـــورهـــاي مـــهـــم              
خاورميانه، امکان و تـوان گسـتـرش          
اين جنبش در مـتـن فضـاي بـعـد از               
پايان جنگ سـرد کـه تـحـت عـنـوان               
شکست کمونيـسـم و پـيـروزي بـازار             
آزاد جشن گرفته شد، به سرعت رو به     

 .گسترش نهاد
ــد در                    ــع ــه ب ــع ب ــط ــق ــن م از اي
کشورهاي اسالم زده خـاورمـيـانـه و            
آفـريـقـا و حـتـي در مــيـان جـامـعــه                   
مهاجرين آمريکا و اروپا اين جنـبـش       
بـرابــعــاد فـعــالــيــتــش افــزود و رونــد            

چــنــانــچــه در    .   عــروجــش آغــاز شــد      
ابعادي وسـيـع وارد رقـابـت و سـهـم                

کانونـهـاي   . خواهي با رقباي خود شد 
بحران خاورميانه مانند فلـسـطـيـن و          
حمايت غرب از اسرائيل و بي افـقـي          
بورژوازي جهاني و حمايت مستقيم و   
غير مسـتـقـيـم دولـتـهـاي غـربـي از                 
جريانـات اسـالمـي از يـک طـرف و                
غيبت قدرتمـنـد و تـوده اي چـپ از                
طرف ديگر، جـريـانـات مـنـبـعـث از              
جنبش اسالم سياسي بيش از پـيـش          

 .گسترش يافتند
در مـتـن تـحـوالت خـاورمـيـانـه              
اکنون بحران عراق و سوريه با عـروج          
جــريــانــات اســالمــي تــروريســت بــه         
موضوع حاد و خطرناکي تبديل شـده       

اين بحران نه تـنـهـا دولـتـهـاي            .   است
منطقه و قدرتهاي جهاني بلکه هـمـه         
نيروهاي جنبش اسالم سياسي را بـه         

درآغـاز عـروج     .   تحرک واداشته اسـت   
جنـبـش اسـالم سـيـاسـي، مـوضـوع               
جنايات اسـرائـيـل در فـلـسـطـيـن و                 
مقابله با نفوذ شوروي در افغانسـتـان       
کانونهاي اصلي بـحـران مـنـطـقـه را              

اما امـروز بـحـران        . تشکيل ميدادند 
عراق و سوريه و توحش تروريستهـاي       
اسالمي در ابعادي بسيـار وسـيـعـتـر           
توجه جهانيان را به خود جـلـب کـرده           
است و معضل فلسطين و افغانستان      

  .را به حاشيه رانده است
نيروها و جريانات جنبش اسـالم       
سياسي اکنون افسـار گسـيـخـتـه بـا              
گسترش سر بريدن و خـونـريـزي و راه            
انـداخــتــن بـازار خــريــد و فــروش زن             
همانـنـد پـيـشـيـنـيـان خـود درصـدر                 
اسالم، تالش ميکنند با ايجاد رعـب    
ــت و                    ــن ــگ و س ــن ــره و وحشــت ف

را در    يايــوســطــ قــرون  مــنــاســبــات 
. جامعه به امري عادي تبديل کـنـنـد        

اين جنبش اگر مهار نشـود بـيـش از            
. اين دنيا را بـه قـهـقـرا خـواهـد بـرد                 

جريانات اسالم سياسي هنگـامـيـکـه       
قـدرتـهـاي    ( در مقابل خـالـقـان خـود           

قـد عـلـم کـردنـد، رقـابـت و                )   غربـي 
جـنـگ   .   جنگ اين دو قطب آغاز شـد  

دو قطب تروريستي ابعادي جهاني به      
خود گرفت و سياست و قوانين را در      

 .يک بعد وسيع به قهقرا برد
در مــتــن بــي افــقــي بــورژوازي            
جهاني و غيبت نيروي سازمان يافتـه      
و قدرتمند چپ و آزاديخـواه، زمـيـنـه           
رشد و گسترش جنبش اسالم سياسي  

بـويـژه   .   ابعاد تازه اي به خـود گـرفـت          
بعد از شکست آمـريـکـا در عـراق و            
افغانستان، اتوريته سياسي و نظامي     
پرچمدار نظم نوين جهاني زيـر سـوال          

چنانچه ديکتاتورهـاي مـتـحـد       .   رفت
غرب مانند عربستان، کويت و قـطـر       

اکـنـون در رقـابـت بـا            . . .   و ترکـيـه و     
جنبش اسالم سياسي نوع شـيـعـه بـه           
حاميان اصلي تروريستهاي اسالمـي     
شاخه سني اين جنبش تبديل شـده و         
با گستـرش تـوحـش و بـيـرحـمـي از                 

. رقيب شيعه خود پيشي گـرفـتـه انـد          
بحران منطقه قبال با جنگ دو قطـب         

امـروز  .   تروريستي شنـاخـتـه مـيـشـد         
مردم جهان از يک طرف بـا دوجـبـهـه            
ارتجاع اسالم سياسي شيعه و سـنـي         
که در رقابت با هم بسر ميبرنـد و از            
طرف ديگر با عروج دوباره روسـيـه و          
رقابت با غرب دنيا وارد فاز و بحـران     

اين رقابتها و سهم .   ديگري شده است  
خــواهــي هــا بــحــران خــاورمــيــانــه و          
کشورهاي اسالم زده را پـيـچـيـده تـر             

 .کرده است
شکست سياستهاي آمـريـکـا در        
منطقه و کنار آمدن آمريکا و غـرب          
ــار و                   ــشــم ــي ــات ب ــاي ــن ــال ج ــب در ق
سرکشيهاي جمـهـوري اسـالمـي، بـا            
عث شد که دولتهاي دوست و مطـيـع       
آمريکا در منطقه به فکر دخالتگـري       
ــارج از                   ــود خ ــي خ ــواه ــم خ ــه و س
چهارچوبهاي مورد توافق با آمـريـکـا        

اين يک تحول تـازه اسـت کـه            .   برآيند
ابــعــاد و عــمــق بــحــران مــنــطــقــه را            

سر بر آوردن داعش    .   بيشترکرده است 
و جريانات اسالم سياسي نـوع سـنـي          
اگر چه بر متن و شرايطي اتفاق افتاد        
که آمريکا و متحدينش در عـراق و           
افغانستان و سوريه ايجاد کردند، اما   
عروج و قدرتـگـيـري سـريـع آنـهـا در                
عراق و سوريه حاصل سـهـم خـواهـي           
ديکتاتورهاي متحد غرب و رقـابـت        

 .آنها با شاخه شيعه اين جنبش است
نيرويي که امروز داعش نـامـيـده        
ميشود و سر ميبرد و تجاوز ميکنـد      
و بازار خريد و فروش زن و تجـاوز بـه            
زن و کودک راه انداخته است، قبال در        
سـوريـه و در زيــر بـيـرق ارتـش آزاد                  
سوريه و با کمک دولـتـهـاي غـربـي و              
متحدين منطقه اي آنها در رقابت بـا        
جنايات اسد و جمهوري اسالمي هـم      
ســرمــي بــريــدنــد و جــنــايــت خــلــق             

آن هنگام همـيـن جـانـيـان          .   ميکردند
رزمـنـدگـان    " اسالمي از منظر غرب      

نام گرفـتـنـد و امـروز             " آزادي سوريه 
تروريست داعشـي و دولـت خـالفـت            

 .اسالمي نام دارند
بنابراين جنبش اسـالم سـيـاسـي          
براي اين ساخته نشد که غـرب گـويـا           
بعد از بلوک شرق به دشـمـن ديـگـري             
احتياج داشت و ميـخـواسـت کـيـسـه            
بکسي به اسم اسالم سـيـاسـي را در             

تـمـام   .   مقابـل خـود سـازمـان بـدهـد            
فاکتورهاي عيني و سـيـاسـي نشـان           
ميدهـنـد کـه غـرب بـا اسـتـفـاده از                   
نيروهاي جنبش اسالم سياسي، ابتـدا   
ميخواست در مقابل بلوک شرق مانع   
نفوذ شوروي بشود و در قدم بعدي بـا         
اتکا بر هـمـيـن جـريـانـات اسـالمـي                
هدفش مقابله با چپ و آزاديـخـواهـي        

امــا جــريــانــات اســالمــي در        .   اســت
اغلب موارد از سـيـطـره آمـريـکـا و                
دولتهايي که آنها را ساخته و تقـويـت       
کرده اند، خارج شده و اهداف سياسي 

. و اقتصادي خود را دنبـال کـرده انـد          
مجاهدين افغان، جمهوري اسالمـي،     

. . . . طــالــبــان، الــقــاعــده و داعــش و         
همگي نمونه هاي هستـنـد کـه سـيـر             
تحول اين جريانات و هدف از ساختن   

غـرب  .   و تقويت آنها را نشان ميدهـد      
اکنون ناچار شده است کـه سـيـاسـت             
مــهــار جــريــانــات اســالمــي افســار          

    .گسيخته را در پيش گيرد
دخالت اين بار غرب در عـراق و         
ــا                  ــالف ب ــت ــل ائ ــي ــه و تشــک ســوري
کشورهايي که خـود بـانـي و بـاعـث              
قدرتگيري داعش در سوريه و عـراق         
بوده اند، تنها به مهار کردن جريانات 
تروريسـت اسـالمـي از نـوع داعـش              

ــيــســت     هــدف مــهــمــتــر     .   مــحــدود ن
کشــورهــاي غــربــي و در راس آنــهــا            
آمريکا، شکـل دادن بـه مـعـادالتـي             
تازه در منطقه است که از يـک طـرف           
نقش روسيه و جمهـوري اسـالمـي را           
حاشيه اي کـنـنـد و از طـرف ديـگـر                 
نيروهاي مورد نظر و متحد خـود در       

همـه  .   سوريه و عراق را تقويت نمايند   
اين ائتالفها و جبهه بنـديـهـاي اخـيـر          
در مقابل داعش از منظـر بـورژوازي         
آمريکا قرار است چهره تضعيف شـده     

. دولت آمـريـکـا را بـاز سـازي کـنـد                
اينبار آمريکا به عـنـوان يـک قـدرت            

و رهبر ائتالف ظـاهـر    "   نجات دهنده " 
و ميخواهد نظم مـورد نـظـرش            شده

 .در خاور ميانه را شکل بدهد
آمريکا و غـرب در قـدم بـعـدي               
تالش خواهند کرد هم مانع اسد را از   
ــردارنــد و هــم جــمــهــوري                 ســر راه ب
اسالمي را در تنگناي بيشتـري قـرار       

در عين حال براي مـهـار ايـن       .   بدهند
بحران نـقـشـه آمـريـکـا و مـتـحـديـن                  
منطقه اي آنها اين است که سوريـه و         
عراق را تماما به منطقه نـفـوذ خـود            

اما با توجه به موقعيت .   تبديل کنند 
و مـانـع جـريـانـات شـيـعـي مـتـحـد                   
جمهوري اسالمـي، احـتـمـال ايـنـکـه             
ــا                  ــه ســمــت ســه قســمــت ب عــراق ب
حکومتهاي مذهبي قومي بـرود کـم        

 .نيست
با اين حال بحران جديد چند مـاه         
گذشته خاورميانه تا به امـروز يـکـي          
از نتايجش اين بوده است کـه شـاخـه            
شيـعـه جـنـبـش اسـالم سـيـاسـي در                  

. حاشيه تحوالت قـرار گـرفـتـه اسـت            
مــوقــعــيــت جــمــهــوري اســالمــي و           
متحدين منطقه اي آن مانند اسـد و           

بشــدت . . .   مــالــکــي و حــزب اهللا و          
بازيگران اصـلـي     .   تضعيف شده است 

منطقه اکنون نه جمهوري اسالمـي و        
مــتــحــديــنــش، بــلــکــه رقــبــاي آنــهــا         

در اين ميان روسيه به شدت     .   هستند
نگران مسئله اوکراين است و تـالش          
ميکند با کارت سوريه معامله را در    

. اوکـرايـن بـه نــفـع خــود تـمــام کـنــد                
همچنانکه قبال پـيـشـبـيـنـي کـرديـم              
متاسفانه بحـران اوکـرايـن بـه دلـيـل              
رقابتهاي غرب و روسيه وارد جـنـگ         
خونيني شد که ناسيوناليسم اوکرايـن      
و روس جنگ نيابتي غرب و روسـيـه        
را آغاز کرده و پايان آن هنوز مـعـلـوم         

آنچـه روشـن اسـت بـحـران و              .  نيست
ــن                   ــراي ــه و اوک ــان آن در ســوري ــاي پ
مستقيما به نتيجه رقابتهاي غرب و       

 .روسيه مربوط است

ــد                   ــپ ضـ ــان چـ ــيـ ــن مـ در ايـ
امرياليست و پـرواسـالمـي يـک بـار              
ديگر به جنب و جوش افتاده اسـت و           
تحت عنوان ضديت با جـنـگ عـمـال        
خــواهــان حــفــظ وضــع مــوجــود و              
پيشروي جريـانـاتـي از نـوع داعـش،             

 .است... حسن نصراهللا و حماس و 
اما جامعه بشريت متمدن نبايـد      
منتظر نتيجه رقابت قدرتهاي جهاني     

مردم بـراي دفـاع     .   و منطقه اي بشود   
از زندگي و امـنـيـت خـود بـايـد در                  
مقابل اين توحش اسالمي از مدنيت    

بشريت متمـدن بـايـد بـه         .   دفاع کنند 
مــيــدان بــيــايــد و جــنــبــش وحشــي            
اسالمي و متحـديـن آنـهـا را افسـار              

در مـنـطـقـه و در کشـورهـاي               .   بزنـد 
عراق و سوريه که اين جانـوران درنـده        
جنايت ميکننـد، مـردم راهـي بـجـز             
تسليح عمومي و مقابله بـا آنـهـا را             

بــايــد جــلـو ايــن تــوحــش را          .   نـدارنــد 
مـردم بـراي دفـاع از خـود و               .   گرفت

زندگيشان بايد مسلـح شـونـد و ايـن             
. ماشين جنايت را در هـم بشـکـنـنـد           

اما براي جلوگيري از گسترش ابـعـاد         
جنايت ايـن جـريـانـات اسـالمـي بـه                
کشورهاي ديگر بايد به جـنـبـشـهـاي           

  .اجتماعي و انقالبي اتکا کرد
کمونيسـتـهـا و آزاديـخـواهـان و             
سکوالرها در دنيا بايد متحـدانـه بـه          
ميدان بيايند و خواهان پايان دادن به       
جــنــايــات جــنــبــش اســالم ســيــاســي        

يک وظيفه تـاريـخـي و مـهـم            .   بشوند
جريانات چپ و آزاديخواه کشـورهـاي       
منطقه اين است که در ايـن شـرايـط             
ــاد و                     ــح ــا ات ــر ب ــي ــط حســاس و خ
همبستگي و اتـکـا بـه جـنـبـشـهـاي                
اجتماعي پرچمدار راه مقابله بـا ايـن          

 .جنبش باشند
ما همه کـمـونـيـسـتـهـا و مـردم                

سکوالر را بـه اتـحـاد و             آزاديخواه و 
سنگر بندي در مقابل توحـش اسـالم         
سياسي و متحدين و خـالـقـيـن آنـهـا              

حـزب کــمـونــيــســت     .   فـرامــيــخـوانــيــم  
کارگري وظيفه خود مـيـدانـد کـه در             
مقابل جنايات و توحش شاخـه هـاي         
مـخـتـلــف جـنــبـش اسـالم سـيـاســي               

 .*بايستند
 

 .. .. بحران خاور ميانه، جنبش اسالم سياسي             
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مردم کـارنـامـه      :   عبدل گلپريان 
درخشاني در تـاريـخـچـه مـبـارزاتـي             
خود و تقابل با جريانات ارتجاعـي و        
مـذهـبـي در شـهــرهـايـي کـردسـتــان               

اگر يادتـان بـاشـد در مـقـطـع              .   دارند
 مردم شهرهاي کردسـتـان    ٥٧انقالب  

بويژه در شهر سنندج بساط مـکـتـب          
عالوه .   قرآن مفتي زاده را جمع کردند    

براين، جريان مرتجع و مسلح ديگري      
وابسته به دارو دسته طريقه نقشبندي    
که از ساوکيان رِژيم شاه بودند نيز بـا          
يک حرکت ضربتي از سوي کومه له و 
بـا حـمــايـت مـردم، تـمــام مــراکـز و                 
دفاترشان در گوشه و کنار کـردسـتـان         

اينکه چرا جريان مکـتـب   .  برچيده شد 
قرآن جرئت ابراز وجود پيدا کرده بـود       
برمي گشت به ظهور جريان مذهـبـي        
خميني بعنوان پوسيده تـريـن جـريـان          
مذهبي و ضد انقالبي و وعده هايـش   
به باندهاي مرتجع مذهبي و محـلـي        
براي مقابله با چپ و کمونيسمـي کـه         

 را در ٥٧افق و اهداف قيام و انقالب  
شــهــرهــاي کــردســتــان نــمــايــنــدگــي         

 . ميکرد

تحوالت منطقه و اوضاع فـعـلـي        
در کردستان عراق نيـز کـه بـر بسـتـر               
سياستهاي شکست خـورده آمـريـکـا         
در عراق اين تفاله هاي اسـالمـي آدم          

را "   داعـش " کش بنام دولت اسالمـي       
از خود بيرون داده است، سلفـي هـاي      
پس مانده از آن دوران در کردستان را        
هم به جنب و جوش واداشته است کـه     
تا بحال مردم بـه اشـکـال مـخـتـلـف                
حسابشان را کف دستـشـان گـذاشـتـه         

 .اند
براي مقابله بـا ايـن پـس مـانـده              
هــاي مــرتــجــع و مــخــرب بــه حــال              
جامعه، راهکارهاي مختلفي هسـت      
که بـا اسـتـغـاده ار آنـهـا مـي تـوان                     
تروريستهاي اسالمي سلـفـي هـوادار        

 .داعش را در سوراخ کرد
ــنــت قــوي مــبــارزات چــپ                س
اجتماعي، جنبش کارگـري، جـنـبـش         
دفــاع از حــقــوق بــرابــر زن و مــرد،               
حمايت از حقوق کودک، جنبش عليـه     
اعدام و در يک کالم فضاي اعتراضي      
راديکال و خواست و توقعات انساني      
مردم سيماي واقعي و خـمـيـر مـايـه              

فضاي عمومي در شهرهاي کردستان   
 . بوده و هست

بنظر من اين فضاي سنت دار و         
راديکال اجتماعي را مي توان و بايـد   

نمونـه ايـن     .   بيش از اينها تقويت کرد 
نوع از تالشها حمايتهاي بـخـشـهـاي          
مختلف مردم شهرهاي کردسـتـان از        

بـا  .   آوارگان شنـگـال و کـوبـانـي بـود             
توجه به اينکه جـنـايـتـکـاران داعـش            
فجايع، کشتار و آوارگي را بـه مـردم           
اين مناطق تحميل کردند و حامـيـان        
سلفي آنان در چند نقطه از شـهـرهـاي          
کــردســتــان ايــران تــالش کــردنــد در           
جاهايي سري بجنبـانـنـد و از سـوي             
ديگر حکومت اسـالمـي هـمـجـنـس            
داعش تالش کرد که مانع اقـدامـات        
انساني مردم براي کـمـک رسـانـي بـه             
مردم شنگال و کوباني بشود، همـيـن        
حرکت اجـتـمـاعـي، چـپ و انسـانـي               
مردم شهرهاي کردسـتـان بـه مـيـدان            
آمد، کمـک جـمـع آوري کـرد، پـرچـم                
داعش را در وسط خـيـابـان بـه آتـش              
کشيد و عليـه آنـان تـظـاهـرات بـرپـا                

اين تحرکات اجتماعـي و تـوده        .   کرد
اي، افـزودن بـرگ زريــن ديـگـري بــه               
کارنامه مبارزاتي مردم در شهرهـاي      
کردستان علـيـه مـذهـب، ارتـجـاع و              

 .تروريسم اسالمي  است
عالوه بر اينها ميتوان و ميشـود       
فعاليتهاي سازمانيافته ديگري را در     

براي مثال مـيـتـوانـم     .   دستور گذاشت 
بگويم کـه جـوانـان فـعـال و پـرشـور                  
محالت ميتوانند خـود را سـازمـان           
داده و تمام حرکات و  هر گونه جـنـب       
و جوش احتمالي سلفي هـاي هـوادار         
تروريستهاي داعش را زير نطر داشته     
بــاشــنــد، افــراد و عــنــاصــر آنــان را             
شناسايي کنند، اسـامـي و تصـاويـر           
آنان را بر در و ديوار شهر نصب و بـه       

. افکار عمومي مردم معرفي کـنـنـد        
با شناسايي آنها توسط مردم، نبـايـد        
به اين از گور برخواسته ها اجازه داد         

از .  که در اماکن عمومي ظاهر شوند 
هر لحاظ بـايـد مـورد تـحـريـم قـرار                 
بگيرند و اگـر در جـايـي خـواسـتـنـد                 
مزاحمتي ايـجـاد کـنـنـد، جـوانـان و               
شــبــکــه فــعــالــيــن مــحــالت آنــان را          
گوشمالي داده و حسـابشـان را کـف             

 .دستشان بگذارند
ســنــت کــار ســازمــانــيــافــتــه در         
محالت بويژه در جايي چون سـنـنـدج         
برمي گردد به هـمـان اوايـل انـقـالب             

 که جوانان در بنکه هاي محـالت  ٥٧
بصورت متشکـل و سـازمـانـيـافـتـه             
اداره امور شهر را در سطح مـحـالت           

امــروز نــيــز   .   را بــر عــهــده داشــتــنــد       
خوشبختانه بـا تـوسـعـه و گسـتـرش               
ــوژي و               روزافــزون و ســريــع تــکــنــول
ميدياي اجتماعي، صدها برابرنسبت 
به آن دوران مي توان در هر زمينه اي        
نــقــش ايــفــا کــرد و کــاري کــرد کــه               

جـانــوران هـوادار ســلــفـي داعشــيــان          
نتوانند کوچکترين حـرکـتـي از خـود           

 .نشان دهند
در پايان اين را هم اضافه کنم که        
جمهوري اسالمي مي کوشد از آنـهـا        
براي ايجاد فضاي رعب و وحشت در     
ميان مردم و بخصوص در تقـابـل بـا           
چپ و راديکاليسم اجتماعي جامـعـه       

از اين رو با شناخت از       .   استفاده کند 
تمامي ترفندهاي رژيم اسالمـي، مـا      
مردم، ما جوانان فعال در محـالت و       
ديگر فعالين عرصه هـاي مـخـتـلـف            
اجتماعي بايد با ابتکارات گونـاگـون       
ــا و                   ــهـ ــتـ ــمـ ــزاحـ ــل مـ ــابـ ــقـ در مـ
سرجنبـانـدنـهـاي ايـن جـانـوران وارد              
عمل شويم و به تناسب هـر مـانـوري           
که خواسـتـنـد از خـود نشـان دهـنـد                 
واکــنــش ســريــع و پــاســخ درخــور و             

 .* مناسب را به آنان بدهيم

 

نور ديواندره به آنها گفته شده،  پيام
نـويسـي در سـازمـان            به شرط نـام   

بســيــج در دانشــگــاه پــذيــرش               
فـرمـانـدار ديـوانـدره و           .شوند  مي

مدير مسئول دانشکـاه پـيـام نـور           
غــلــط مــيــکــنــنــد بــراي پــذيــرش        

ثـبـت      دانشجو در دانشگاه شـرط     
نام در سـازمـان بسـيـج را اعـالم              

سالهاي سال اسـت نـرخ        .   کرده اند 
مــزدوري و ســازمــان بســيــج در           
دانشگاه ها و مـدارس بـي ارزش          

فرماندار مـزدور ديـوانـدره ـ         .   شده
بهرام فاتحي ـ ومسـئـولـيـنـي کـه             
فشار بر ثـبـت نـام کـنـنـدگـان در                
دانشــگــاه پــيــام نــور را عــمــلــي            
ميکنند در قبال مزدوري آشـکـار      
بــراي جــمــهــوري اســالمــي بــايــد         

 .جوابگو باشند

سازمان بسيج در دانشگاه ها    
منفورترين عناصر مزدور وابسته     
به ارگـانـهـاي سـرکـوب در نـظـام                

. کثيف جمهـوري اسـالمـي اسـت         
ديواندره بـايـد بـا          جوانان در شهر  

هوشياري و کارداني بااليي ترفند     
مــزدوران دانشــگــاه پــيــام نــور را          
خنثي و بدون هرگونه الزام به ثبـت   
نام در سازمان بسيج بـه مـحـيـط           

 .دانشگاه وارد شوند
براي مقلبله با هر نـوع فشـار          
توسط نهادهاي دانشگاه پيام نـور      

نام نـويسـي    «و سد کردن سياست     
اقــدام بــه       »در ســازمــان بســيــج    

ــاي            ــهـ ــلـ ــکـ ــان دادن تشـ ــازمـ سـ
داتشجويي در سطح سـراسـري در        

را شــروع    شــهــرهــاي کــردســتــان       
   .* کنيد

 " ...احمقانه"پيشنهاد 

  

 .. . يک سوال از     
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 اجتماعي  
ــر ٦ ــهـ ــري،        :   مـ ــبـ ــنـ ــان قـ ــمـ ــقـ لـ

نــامــه امــيــد       نــگــار هــفــتــه      روزنــامــه
کرمانشاه به دليل انتقاد از دولت بـه         

ذهـاب     اداره اطالعـات شـهـر سـرپـل          
 .احضار شده است

  
 "دره دول"  منطقه

اعضــاي انــجــمــن فــرهــنــگــي ـ           
اجتماعي آشتي در چنديـن روسـتـاي         

فعـالـيـت گـروهـي        "   دره  دول" ي    منطقه
" آشتي با زندگي"انجمن  .انجام دادند
   گـذشـتـه عـالوه بـر ارائـه                 روز جمعه 

خدمات بهداشتـي و دارويـي مـيـان            
روستائيان منطقه ثالث بـابـاجـانـي،         

التحرير رايگان نيز ميان تمامي      لوازم
 .آموزان مدارس توريع کردند دانش
  

 آتش سوزي
ــه           ــع طــبــيــعــي مــنــطــق ي    مــرات

شده بيستون در کـرمـانشـاه،           حفاظت
طعمه حريق شد و خسارات فـراوانـي          

 ٣٠در ايـن حـادثـه، بـه              .به بار آورد 
راه   هکتار از پوشش مرتـعـي مـيـشـه        

خسارت وارد و تـعـدادي        )   ريواسان( 
از درخـتـان مـنـطـقـه نـظـيـر بـلـوط،                   
زالزالـک و آلـبـالـو وحشـي در آتـش                 

 .سوختند
  

 خودکشي
ياسر حسيني در جوانرود  :   مهر٤

اقدام به خودکشي و در نـتـيـجـه جـان         
 .خود را از دست داد

 

طـي روزهـاي اخـيـر دکـتـر              مهـابـاد؛  
ــزل              مـــنـــصـــور ســـهـــرابـــي از مـــنـ

اش در شهر مهاباد خارج و        مسکوني
تاکنون از سرنوشت وي اطـالعـي در         

مـنـبـع سـايـت        ( .بـاشـد     دسترس نمـي  
 )کردپا

 
 !بسيج شويد و ثبت نام کنيد

شهر ديواندره، دانشگاه پيام نـور       

ديواندره طي دسـتـورالـعـمـلـي اعـالم           
نــويســي در       کــرده، در صــورت نــام        

ــراي              ــج، دانشــجــو ب ســازمــان بســي
طـي   .پـذيـرنـد    سالتحصيلي جديد مي 

روزهـاي گـذشـتـه هـنـگـام مـراجـعــه                
نام به دانشـگـاه      دانشجويان براي ثبت  

نور ديواندره به آنها گفته شده، بـه     پيام
نويسي در سازمان بسيج در       شرط نام 

 .شوند دانشگاه پذيرش مي
  

وعده غذاي دانشجويان                     
 ! قطع شده       

نور شـهـر       مسئوالن دانشگاه پيام  
سقز از زمستان سـال گـذشـتـه وعـده             
ناهار دانشجويان را قطع کرده بودند،      
براي امسال نيز اين وعده غـذايـي از         

 .شود دانشجويان قطع مي
 

 اعتصاب غذا در زندان
عليرضـا رسـولـي فـرزنـد حسـن             
زنداني سياسي اهل مـهـابـاد کـه در            
زندان مرکزي ارومـيـه در بـازداشـت            

بـــرد دچـــار بـــيـــمـــاري            بســـر مـــي   
العالج شده و مسئـوالن زنـدان          صعب

بــا مــعــايــنــه و مــعــالــجــه پــزشــکــي          
مخالفت کرده و به همـيـن دلـيـل وي          
دســـت بـــه اعـــتـــصـــاب غـــذا زده              

عليرضا رسولي دچار بـيـمـاري        .است
شده و در حاليکـه نـيـاز بـه           "   سرطان" 

ــوري دارد،              ــزشــکــي ف ــجــه پ ــال مــع
مسئوالن زندان با معالجـه پـزشـکـي        

عليـرضـا کـه       .کنند  وي مخالفت مي  
در سـيـنـه دارد،        "   غده سـرطـانـي    " دو  
، بـنـد زنـدانـيـان          ١٢اکنون در بند   هم

سياسي زندان اروميه در بازداشت بـه       
عليرضا رسولي به نشانه     .برد  سر مي 

آبـاد     آمـوزان شـيـن        حمايت از دانـش     
پيرانشهر در مقابـل اداره آمـوزش و           
پرورش مهـابـاد بـهـمـراه شـمـاري از               
فعاالن تجمع کرده بودند که از سـوي       
نيروهاي امنيتي بازداشت و بـه سـه           

 .سال زندان تعزيري محکوم گرديد

 
 کارگران

اعتصاب کارگران سد                   
داريان روز دوم را پشت                       

 سرگذاشت       
کارگران شاغل در شرکت :   مهر٢

ي سد داريان شهرستان پاوه در   " سانا" 
اعتراض به عدم پرداخت حقوق شـش       

خــود دســت بــه اعــتــصــاب            مــاهــه   
پيشتر يازدهم شهـريـورمـاه در         .زدند

مقابل فرمانداري اين شهر دسـت بـه        
 اکـنـون دو          اعتصاب زده بودند و هم    

روز است در محل کار در سد داريـان         
دست به اعـتـصـاب زده و کـار ايـن                 

شـرکـت   .انـد    شرکت را تـعـطـيـل کـرده         
سانا، درحال ساخت نيروگـاه بـرق در          

باشد و سـال        سد داريان شهر پاوه مي    
گــذشــتــه نــيــز بــه دلــيــل اعــتــصــاب           

 کارگر را از     ١٢کارگران اين شرکت،  
 .کار اخراج کرده بود

 
کارگران اخراجي فوالد                     

زاگرس به ديوان عدالت اداري                            
 شکايت کردند           

کارگران فوالد زاگرس در   :  مهر١
اعتراض به تاييد اخراجشـان تـوسـط         

هاي تشخيص و حـل اخـتـالف           هيات
اداره کار شهـرسـتـان قـروه بـه ديـوان               

در .عــدالــت اداري شــکــايــت کــردنــد       
حالي اخراج کارگران فوالد زاگرس را      

تر به بـازگشـت      اند که پيش تاييد کرده 
آراي ايـن    .   به کار آنان راي داده بودند     

دو نهاد رسيدگي به اختالفات کار در 
ترين تالش کـارفـرمـا بـراي            پي جديد 

اخراج کارگران يعنـي اعـالم انـحـالل           
 . است شرکت تغيير يافته

  
ترکيدن الستيک جان کارگر                       

 را گرفت       
ترکيدن الستيک کامـيـون    : مهر٣

سـالـه   ٤٤موجب کشته شدن آپاراتي      
 . در سنندج شد

  
کارگر        ۱۵ سال دوندگي           ۵

نساجي بوکان بدنبال حقوق                         
 بازنشستگي        

يک کـارگـر بـيـکـار شـده             :   مهر٢
ــت              ــوکــان گــف ــه نســاجــي ب کــارخــان
مشکالت دريافت سـنـوات کـاري و           

اي کـارگـران کـارخـانـه نسـاجـي                بيمه
سال از تـعـطـيـلـي         ۵ بوکان با گذشت 

اين کارخانه حل نشده به قـوت خـود           
اين کارگر کـه پـس         .مانده است   باقي

از تعطيلي کارخانه نساجي بوکان در       
بـيـکـار شـده اسـت، دربـاره              ۸۸ سال

مطالبات حقوقي کارگران بيکار ايـن      
با تعطيلي کارخانه در   :   کارخانه گفت 

، هنـوز مـعـوقـات سـنـوات            ۸۸ سال
ــن           ۱۵ خــدمــت  ــر از کــارگــران اي ــف ن

کارخانه پرداخت نشده و کارفرما حق      
هايي را که از کارگران کسر کرده         بيمه

را نيز به حساب تـامـيـن اجـتـمـاعـي            
بر  .شهرستان بوکان واريز نکرده است    

بـرداري کـارخـانـه،          اساس پروانه بهـره   
نفر  ۹۰۰ اين مجتمع توليدي بايست   

آورد امـا در         را به استـخـدام در مـي        
نـفـر رسـيـد و          ۴۰ عمل اين شمار بـه    

ــد از     ــع ــار     ۱۷ ب ــال ک ــه   ,   س ــان ــارخ ک
از  .نفر به کـارش خـاتـمـه داد            ۴۰ با

بـخـشـي    )   نـفـر   ۴۰(  شمار کارگر      اين
بازنشسته شدند، شماري با کارفـرمـا       
توافق کرده و با مبلغي غيرواقعي بـه        
طور قـانـونـي رابـطـه کـاري خـود را                 

نفر  ۱۵ خاتمه دادند اما در اين ميان 
از کــارگــران بــاقــي مــانــدنــد کــه از             

ــال ــف             ۸۸ س ــي ــل ــک ــالت ــون ب ــن ــا ک ت
گـيـري      کـارگـر بـراي پـي         ۱۵ اين .اند

مطـالـبـاتشـان بـه سـراغ فـرمـانـدار،                
نمايندگان مجلس و حتي وزارت کار       
نيز رفته اند اما تـا کـنـون نـامـوفـق                 

 )بخشهايي از گزارش ايلنا(.اند بوده
  
  

سقوط از اسکلت ساختماني                        
در اربيل، مرگ کارگر بوکاني                            

 را رقم زد         
ي کـار       بر اثر وقوع حادثه:   مهر٢

در در شهر اربيل، کـارگـر جـوشـکـار           
کوروش آرخون فرزند محمـدرسـول از       

جـان خـود را از            اهالي شهر بـوکـان     
 .دست داد

 
بيانيه انجمن صنفي کارگران    
خبازي هاي سنندج و حومه بـه       
مناسبت فرا رسيدن مهر مـاه و        
بازگشايي مدارس و مـراکـز       

 آموزشي
اول  !کارگران، مردم شريف ايـران     

 بار ديگر زنگ مـدارس    ٩٣مهر ماه  
و مراکز آموزشي براي مـيـلـيـون هـا             

بصدا در     دانش آموز در سراسر ايران    
 ميلـيـون کـودک و        ١٢آمد و بيش از  

جــوان کــه امــيــدهــاي حــال و آيــنــده            
جــامــعــه ايــران هســتــنــد بــا امــيــد             
فراگرفتن دستـاوردهـاي آمـوزشـي و          
پيشرفت علمي بشر در ايـن روز، بـه            

ــاي آمـــوزشـــي         ــيـــط هـ ــاي    مـــحـ پـ
امسـال اول مـاه مـهـر و              .گذاشتـنـد  

بازگشايي مدارس و مراکز آمـوزشـي    
را در شرايطي آغـاز مـي کـنـيـم کـه                
طبق اعالم رئيس مرکز آمار آموزش      

ــدود                 ــرورش، حـ ــزار    ١٤٥و پـ  هـ
اند   آموز از تحصيل به جا مانده       دانش

 ٦البته اين آمار فقط مـربـوط بـه             -
سال دوره ابتدايي يعني کودکـان زيـر         

کودکـان     و آمار– سال مي باشد ١١
مهاجر در ايـران عـلـي الـخـصـوص                
کـودکــان افــغــان کــه مــتــاســفــانــه از           
تحصيل مـحـروم هسـتـنـد و دانـش               
آموزاني که در مـقـاطـع راهـنـمـايـي              

و دبـيـرسـتـان       )   دوره اول مـتـوسـطـه      ( 
ترک تـحـصـيـل       )   دوره دوم متوسطه  ( 

مي کننـد کـه رونـد آن نـيـز شـتـاب                   
بيشتري به خود مـي گـيـرد مـعـلـوم               

 .نيست
کودکان بازمانده از تحصـيـل يـا         
آنها که درس و مدرسه را بـه هـزاران            

اند، اغلب متـعـلـق بـه          دليل رها کرده  
هاي کارگري و آسـيـب پـذيـر              خانواده

خانواده هايي کـه در    .  جامعه هستند 
يکي از دشوارترين دوران حيات خود      
از لحاظ اقتصادي و معيشت زندگي    
بسر مي بـرنـد بـه طـوري کـه وجـود                 
ميليونها کارگر بيکار و نبود امنيت      
شغلي به يک نگراني دائمي کـارگـران         
شاغل و خانواده هايشان مبدل گشته  

دستـمـزدهـاي امسـال هـم کـه             .  است
 درصد کمتر از نـرخ تـورم           ١٠حدود  

اعــالم شــده تــوســط بــانــک مــرکــزي          
تعيين گرديد بدين معنا بود کـه مـا           
کارگران مـي بـايسـتـي بـراي امـرار               
معاشمان از هزينه هـاي زنـدگـي کـم           
کنيم با وجود چنين شرايطي بسياري      
از کاالهاي اساسي سفره کارگـران بـا         
سير سعـودي قـيـمـتـهـا هـمـراه شـده                 

با باال رفتن هزينه هاي زندگي     .   است
و بـه دنـبـال آن، افـزايـش فشـارهـاي                 
روحــي و روانــي و انــواع مصــائــب             
اجتماعي براي خانواده هاي کارگري،    
مانند وداع فرزندان کارگران بـا درس     
و مدرسه و پيوستن کودکان بي شمار  
ديگري به خيل کودکان کار و خيابـان    
در آينده اي نـزديـک دور از انـتـظـار                 

بـگـذريـم از ايـنـکـه هـمـيـن                .   نيسـت 
دستمزد بخور و نميـر هـم بـه مـوقـع               

 ۵ صفحه 

 :   نگاه هفته   
 مجموعه اي از اخبار          
 و رويدادهاي هفته      

 در شهرهاي کردستان      
 

 نسرين رمضانعلي ـ نسان نودينيان    
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 ۴از صفحه 

پرداخت نمي شود و کارگران ناچارنـد       
براي دريافت دستمزدهاي توافق شـده      

تجـمـع     –نيز دست به اعتراض بزنند      
کــارگــران پــيــمــانــي قــطــار شــهــري            

ــواز، ــدن              اه ــع ــران م ــارگ ــع ک ــجــم ت
سنگرود، اعتصاب کـارگـران کـاشـي        
گيالنا، تـجـمـع کـارگـران شـهـرداري              
زابل، تجـمـع کـارگـران پـتـروشـيـمـي               
کارون، اعتصاب بـاشـکـوه کـارگـران           
سنگ معدن بافق، اعتراض کارگـران      
شهرداري سقز و مـريـوان، اعـتـراض            
کارگران پتروشيمـي رازي، اعـتـراض         
کارگران خبازي هاي سنندج و حومـه       
و دهها و صدهـا اعـتـراض کـارگـري             
ديگر در سراسر ايـران کـه مـي تـوان              

بـگـذريـم از ايـنـکـه           . بدان اشـاره کـرد     
بخشي از کارگـران، مشـمـول قـانـون            

که نـاظـر بـر روابـط کـارگـر و               -   کار
نمي شونـد و هـمـيـن           –کارفرماست  

حداقل دستمـزد نـاچـيـز هـم شـامـل                
حالشان نمي شود، بـراي نـمـونـه مـا              

 تـاکـنـون      ٩١کارگران خباز از سـال         
دستمزدهايمان بدون هيچ تـغـيـيـري،         

ــده          ــان ــي م ــاق ــت ب ــاب ــامــي        ث ــم و ت
مــراجــعــات و مــکــاتــبــات مــان بــا           

مربوطه هيچ اقدام عمـلـي      مسئولين
افزايش دستمزدهـا بـه هـمـراه             جهت

ما کـارگـران خـبـاز بـه           .   نداشته است 
مسئولين دولت تدبير و اميد کـه بـا           
شعار بهبود وضعيت زندگي کارگران     
بــه ســر کــار آمــده انــد، اعــالم مــي              

چگونه است که کارگـران بـراي           داريم
مطالبه حقوق صنفي خود با زندان و        
شالق روبرو مي شوند اما مسبـبـيـن         

بي حقوقي ها و بي عدالـتـي           تمامي
هايي که به کـارگـران تـحـمـيـل مـي                
گردد و آنها را ناچار به اعتراض مـي     
! کند مورد ماخذه قرار نمي گـيـرنـد؟         

ما کارگران خـبـاز بـا دسـتـمـزدهـاي               
کمتر از حداقل دستمزد اعالم شده از       
سوي شوراي عالي کارمزدي، چگونه     
هزينه سر سام آور مسـکـن، خـوراک،          
پوشاک و از هـمـه مـهـمـتـر مـخـارج                 
تحصيل فرزندانمان را در آستانه مهر      
ماه تامين نماييم؟ ما کارگران خـبـاز    
ادامـه چـنـيــن شـرايـطــي را نـابــودي               
تدريجي زندگي خود مي دانيم و بـار         
ديگر بر مواضع و مطالبات قـانـونـي     
خـود پـاي مـي فشـاريــم و خـواهــان                
افزايش دستمزدهايـمـان مـطـابـق بـا            
تورم واقعي موجود در کشور هستيـم   
تا جسم و روح فرزندان ما هم زير بـار          
کار تباه نگردد و ديگر کودکي بجاي        
پشت ميز مدرسه وارد بازارهاي کـار       

به همين خاطر انجمن صنفي  .   نگردد
کارگران خبازي هاي سنندج و حومـه       
بار ديگر ضـمـن تـبـريـک آغـاز سـال                
جديد تحصيلي به صـف مـيـلـيـونـي             
دانش آموزان، دانشجويان،معلمان و     
اســتــادان ايــران و آرزوي بــهــروزي و            

از تمامي     موفقيت براي اين عزيزان؛   
کـارگـرانـي کــه بـراي احــقـاق حـقــوق               
تضييع شده خود اعتراض مي کنـنـد        
حمايت کرده و صدور احکام زنـدان و         
ــع                ــم ــت ــج ــران م ــارگ ــراي ک شــالق ب
پتروشيمي رازي را مغاير با مـبـانـي          
انساني و مقاوله نامه هاي سـازمـان         
جهاني کار کـه جـمـهـوري اسـالمـي              
ايران يکي از اعضاي هيئت رئـيـسـه          
اين سازمان مي باشد، مي دانـيـم و           

انـجـمـن     .آن را محکوم مـي نـمـايـيـم         
صنفي کارگران خبازي هاي سنندج و 

 ١٣٩٣سي و يکم شهريور . حومه
 

به مناسبت آغاز سال                   
 غالب حسيني             ٩٤/٩٣تحصيلي        

 و افشين نديمي             
ــاِل              ــي سـ ــطـ ــرايـ ــال در شـ امسـ

 آغـاز مـي شـود،        ٩٣-٩٤تحصيلي  
که وضعيت به مـراتـب بـردهـوارتـري           
نسبت به سالهاي گذشته به خـانـواده          
هاي فرودست جامعه تـحـمـيـل شـده            

تــعــمــيــق بــحــران اقــتــصــادي،       . اســت
بيکاري و اخراج سازيهاي گستـرده و        

دستمزدهاي چـنـديـن      دسته جمعي، و  
برابر زير خط فقر و تاخير در پرداخت        

اســت، کــه    بــمــوقــع ان بــاعــث شــده        
فـرزنـدان بســيـاري از خــانـواده هــاي             

ــکــش         ــت ــر و زحــم ــل        کــارگ ــي ــه دل ب
در تـامـيـن حـداقـل مـعـاش               ناتواني

روزانه و پرداخت هزيـنـه هـاي بـاالي            
درس و مـدرسـه را      به ناچار    تحصيل

رها کنند و وارد بازار بـي رحـم کـار               
در سرگرداني   شوند و اين را مي توان     

مـيــلـيــونـهــا کـودِک کـار، در ســطــح              
يـافـت،    ودر مراکز تولـيـدي       خيابانها

که با کمترين دستمزد و در بـدتـريـن            
شــرايــط غــيــر انســانــي مــورد بــهــره          
کشياقتصـادي و سـواسـتـفـاده هـاي             
جـنــسـي قــرار مــي گـيــرنــد و انــواع              

آنها را تهديد    ناهنجاريهاي اجتماعي 
ــد     ــان بـــا ايـــن          . مـــي کـــنـ ــمـــزمـ هـ

اوضاع،گسترش خصوصـي سـازي و        
غــيــر انــتــفــاعــي کــردن مــدارس،بــه         

راه را بـراي ادامـه تـحـصـيـل                نحوي
کودکان و نوجوانان ،خانواده هاي کـم       

ــدان،         درآمــد مســدود     ــرزن ــراي ف و ب
طبقات باالي جـامـعـه هـمـوار کـرده             

شرايط را    است و عمالّ سرمايه داري    

براي ترک تحصيل دانـش امـوزان، و           
مـي   پديده کودکان کار و خيابا مهيـا      

کند، تا در سـايـه آن نـيـروي ذخـيـره                 
ــه                  ــاي ــرم ــراي ســود س ــکــار را ب ــي ب

در پـايـان مـا         . تاميـن شـود     هايشان
ضمن تبريک اغـاز سـال تـحـصـيـلـي              

 به تـمـامـي دانـش امـوزان            ٩٣-٩٤
دانشجويان ازاده ومعلمان مـبـارز،        و

ــم کــه کــودکــان و                 اعــالم مــي داري
نبايد از تـحـصـيـل مـحـروم            نوجوانان

باشند و تمامي دانش اموزان بايد از      
بـرخـوردار شـونـد و          تحصيل رايگـان  

ــراي                 ــط الزم ب ــراي ــات و ش ــکــان ام
ــان از                 ــيـــل و امـــوزش آنـ تـــحـــصـ

ــامــيــن و تضــمــيــن             طــرف ــت ت دول
غالب حسيني و افشين نديمـي       گردد

فــعــالــيــن کــارگــري عضــو کــمــيــتــه          
 .هماهنگي، زندان مرکزي سنندج

 
کارگر سيکل ترکيبي                   

 رد پايي ديگر              -سنندج     
سياستهاي از ريشه ضد انسـانـي       
نظام سرمايه داري يکـبـار ديـگـر در            
يک دادوسـتـد بـزرگ بـا جـابـجـايـي                 

قربانـي نـه     .   سرمايه قرباني مي گيرد  
از نوع خون و خونريزي بلـکـه از نـوع          
بيکاري،فقرو ناتواني که در نوع خـود      
مي تـوانـد بسـيـار بـدتـر از خـون و                    

آري فرقي نمـي کـنـد،        . خونريزي باشد 
حـال  .   سرمايه دار، سرمايه دار اسـت      

صاحب سرمايه در قالب گروهي بنام      
دولت باشد ويا در قالب گروهي بـنـام        
بخش خصوصي،اما ايـن فـقـط يـک            
تئوري در نظام سـرمـايـه داري اسـت            
واين طبقه کارگر اسـت کـه اخـتـالف            
مديريت دولتي و بخش خصوصي را       
با پوست و استخوان و بـا دل و جـان              

حداقل مـا در ايـنـجـا          . حس مي کند  
دوسـتـان،    .اينطور حـس مـي کـنـيـم          

داستان از اين قرار است، که در زمان    
دولت آقاي احمدي نـژاد و در جـهـت             
منطبق کردن دولـت بـا سـرمـايـه ي               
جهاني و در يک سياست عوام فريبانه 
اقدام به پرداخـت يـارانـه اجـتـمـاعـي              
تحت نام سياست از ميـان بـرداشـتـن        
اختالف طبقاتي نـمـود، کـه درسـت             

البته جوابي . برعکس به جواب رسيد
که کامال قابل پيش بـيـنـي و پـيـش              

و صد البته نه اينکه خـود   .   گويي بود 
ايشان هم از اين پيش گويي و پـيـش        
بيني بي اطالع بودن،بلکه ايشـان بـا        
علم به اين موضوع و در چهار چـوب       
تامين مـنـافـع بـوژوازي، در بـخـش              
بازرگاني يـا هـمـان بـازاريـان عـمـل                

حال پرچم دار اين سياست بـراي      . نمود
تامين منابع مالي پـرداخـت يـارانـه           

اقدام به خالي کردن خزانه ملت،         ها،

موسسات مالـي،فـروش بـي رويـه و            
غير قانوني منابع مـلـي نـفـت، گـاز             

و نيز دست اخر فروش صنـايـع   . .. . .   و
بزرگ بـنـام خصـوصـي سـازي را در               

صنـايـعـي    .  دستور کار خود قرار داد  
چون نيروگاهها و پتروشيمي ها که از   
جمله اين نيروگاهـهـا، مـي تـوان بـه              
نيروگاه دمـاونـد يـعـنـي بـزرگـتـريـن                
نيروگاه خاورميانه و نيروگـاه زاگـرس       
کرمانشاه و نيروگاه سيکل تـرکـيـبـي          

حال مـوضـوع را     .   سنندج اشاره نمود  
با بحث فروش نيروگاهها ادامـه مـي        

جالب است که بدانيد و مطـلـع   .   دهيم
باشيد که اين نـيـروگـاهـهـا کـه جـزو                
سرمايه هاي هنگفت ملي به حساب       
مي ايند با رقمهاي ناچيزي فروخته و      

رقمهـايـي کـه حـتـي          .   واگذار شده اند  
گاها به يک دهـم ارزش واقـعـي ايـن              

. سرمايه هاي ملي هـم نـمـي رسـنـد             
حال جايـگـاه نـيـروي کـار يـا هـمـان                  
کارگر در ايـن جـابـجـايـي سـرمـايـه                 
کجاي داستان قرار قرار گرفته اسـت؟       
ايا اصال هنـگـام ردوبـدل کـردن ايـن              
سرمايه اسمي از کارگران شـاغـل بـه          

فروشنده (ميان امده است؟ ايا ايشان 
در قراردادهاي في مابـيـن   )   و خريدار 

خود حتي يک خط از اين متـن را بـه        
نـيــروي کــار شــاغـل در ايــن بــخــش             
اختصاص داده اند؟ ما مجموعـه اي      
از کارگران ايـن بـخـش بـا اسـنـاد و                  
شواهد بر اين بـاوريـم هـرگـز چـنـيـن                

چـون  .   اتفاقي صورت نگـرفـتـه اسـت        
بعد از واگذاري اين نيـروگـاهـهـا،تـازه         
مديران عامل اين نيروگـاهـهـااز سـر          
خير خواهي در پي تعيـيـن تـکـلـيـف             
کارگران شاغل در اين بـخـش افـتـاده        

تا جايي که با مطالعه قـرار داد          .   اند
يادشان افتاده، که هيچ اشـاره اي بـه           
نيروي کار شاغل در اين بخش نکرده       

اختـصـاصـا در مـورد نـيـروگـاه              .   اند
سنندج بعد از پخش خبر قطعي شدن       
واگذاري نيروگاه در ميان کـارگـران و         
بالتـکـلـيـفـي انـان کـه تـا ديـروز در                    
اســتــخــدام رســمــي، قــراردادي و يــا           
شرکتي ، دولت بودند به يکباره و يک    
ــه کــرده                   ــچــه کــه رشــت ــه هــر ان شــب
بودند،پنبه شده و استرس و تـرس از          
ايـنـده شــغـلـي، سـراسـر نــيـروگـاه را                 

سـرانـجـام کـارگـران بـراي           .   فراگـرفـت  
مقابله با اين بي حقوقي چاره کـار را          

در اتــحــاد کــارگــري ديــدنــدودر يــک          
حرکت بي سابقه و خودجوش و بـراي         
حفظ امنيت شغلي خود و ممـانـعـت         
از هرنوع بيکار و بيکارسازي در ايـن       
نيروگاه و با وجود تـهـديـدات رئـيـس            
اداره حراست دست به اعتصاب زدند      
و خواهان ضمانت ان از سـوي مـديـر            
عامل شدند که مدير عامـل نـيـز بـا          
وعده هاي خود مبـنـي بـر ضـمـانـت              
شغلي کارگران اوضاع را موقـتـا ارام      

عين همين جريانات نـيـز     .  کرده است 
بــا مــقــداري تــغــيــيــرات کــوچــک در          
جزييات در نيروگاه دماونـد و حـتـي           
در پتروشيمي هـا رخ داده اسـت تـا               
اينکه صاحبان جديد اين صنـايـع بـه          
صـــالح ديـــد اســـتـــانـــداري هـــا و              
سازمانهاي امنيتي از تغيرات عمـده     
در ترکيب نيـروهـاي شـاغـل در ايـن              

منصرف شده انـد و فـعـال             بخش ها 
ميخـواهـنـد دسـت بـه عصـا عـمـل                 

حال سئوال اصلي ايـنـجـاسـت         .   کنند
که ايا اوضاع به همين مـنـوال بـاقـي            
خواهد ماند؟ مطمئنن ما مي گـويـم        
خير و کـارگـران از اجـراي هـر نـوع                  
سياستي که امنيت شغلي انان را بـه         
مخاطره بيندازد بايد کامال هوشيـار      

زيرا از بدو پيدايش نظـام      .   عمل کنند 
سرمايه داري، سرمايه دار سعي مـي       
کند که باتمهيدات مختلـف وبـا هـر           
قيمتي سود سرمايه را افزون بـخـشـد         
وحال اگر اين سرمايه دار در بـخـش            
خصوصي باشد ، مـطـمـئـنـن شـدت             

چـاره  .   عملش صد چندان مـي گـردد        
 کار چيست و چکار بايد کرد؟

مطمئنن اتحاد و هـمـبـسـتـگـي            
کارگران تا روز رسيدن به شعار عملي  
و نجات بخش عـالـم؛ از هـرکـس بـه               
اندازه تـوانـش بـه هـرکـس بـه انـدازه                 
نيازش کارگر نيروگاه سيکل ترکيبـي      

برگرفته ازسـايـت     .   ٩٣مهر   -سنندج
کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد      

 .تشکل هاي کارگري
 
 کارگران کولبر 
نيروهاي نظـامـي سـپـاه         : مهر٧ 

در بـخـش     "   ژالـه " در مرزباني پاسگاه    
روي    باينگـان بـا شـلـيـک گـلـوـلـه بـه                  

 ١٩جـان جـوان        گروهي از کولـبـران       
پدرام محمدي فرزند انوشيـروان اهـل        

 *.را گرفتند  "سرياس"روستاي 

 ....نگاه هفته 
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مرا دست و پـا    :   ريحانه ميگويد   
بسته و در حاليکه چشم هايم را نـيـز            
بستند به رجايي شهر بردند يک قلم و        
کاغذ دادند و گفتند آخرين حرفهايت      

 ! را بنويس
 سپتامـبـر    ۲۹صبح روز دوشنبه    

 ظهر از يـک       ۱۲است، حدود ساعت    
ــي در مــورد                   ــيــل ــا وک ــات ب ــالق م
پناهندگي يک نفر بر ميگردم، تلفـنـم        

فاطي محمدي از هلنـد     .   زنگ ميزند 
است، لحن غمگيـن صـدايـش زنـگ           
خطري براي من است ، حتما خبر بـد      

مينا ريحانه را : فاطي ميگويد.  دارد
با سـرعـت و     .   بردند براي اجراي حکم   

شوک ميگويم، چطور؟ مگر بـررسـي        
مجدد پرونده نبود، مگر خبر نيامـده       
ــاره تصــمــيــم                   ــد دوب ــه دارن ــود ک ب
ميگيرند، پس تصميم مقامات رژيم     
اسالمي که در پشت درهاي بسته در       
اين مورد حرف ميزدند اين بـوده کـه          
اوضـاع مــنــاسـب اســت ريـحــانــه را            
بکشيم و روي اين پـرونـده کـه تـوجـه              
ميليوني بـخـود جـلـب کـرده سـنـگ               

 بگذاريم؟ 
فــاطــي مــيــگــويــد ريــحــانــه بــه          
مادرش زنـگ زده و گـفـتـه مـامـان                
دستهايم را بسته اند و ميگويند تـرا         
ميبريم براي اجـراي حـکـم در زنـدان             

مامان ترا گـول زدنـد ،       .   رجايي شهر 
مرا ميبرند، من فردا از دست رنـج و     
دردهايم راحت خواهم شد ، تو صبور   

 . باش
شعله ميمانـد و يـک تصـويـر از              

 . واقعه هولناک 
فورا به فاطي ميگويم االن بـايـد        

اول از همـه بـايـد بـا         .   دست بکار شد  
مقامات دولتهـا، اتـحـاديـه اروپـا و             
کميسـيـونـهـاي حـقـوق بشـر تـمـاس                

بايد کاري کـرد ايـنـهـا چـنـد              .   گرفت
ــران              نــامــه فــوري اعــتــراضــي بــه اي
بفرستند، بايد در عين حـال خـبـر را            

وسيعا پخش کرد، بـايـد در مـقـابـل              
وزارت امور خارجه و يا پارلمـانـهـاي         
محلي تجمع کـرد و بـهـتـر اسـت بـا                 
رسانه هاي فارسي زبان حـرف بـزنـيـم        
که برنامه ويژه بگذارند و بـايـد مـردم        
را دعوت کنيم مـادر ريـحـانـه را در             
مقابل در زندان رجايـي شـهـر تـنـهـا              

 . نگذارند
با هيجان و تند تند يک اطالعيه        

در .   مينويسم که خبر را علني کـنـيـم    
آنسوي خـط يـک جـمـع از فـعـالـيـن                   
کــمــيــتــه عــلــيــه اعــدام آمــاده بــاش           
هستند، به محض پخش خبر، حسام       
يوسفي را خبردار ميکنم کـه اوضـاع       
فوق العاده است و بايـد دسـت بـکـار           

نوشين قادري از محل کـالس    .   شويم
درسش زنگ ميزند و ميگويد ميـنـا        
اين خبر چيه، توضيـح مـيـدهـم و او             
ميگويد فورا براي انجام مصاحبـه و        
کارهاي لحظـه بـه لـحـظـه از طـريـق                 

 . راديو نسل ما دست بکار ميشود
با پارلمان اروپا تماس ميگيرم با 
چند نفر از مسئولـيـن حـرف مـيـزنـم             
قول ميدهند حتما نامه بنويسند، بـه       

بـه  .   عفو بـيـن الـمـلـل زنـگ مـيـزنـم                
اولريکه لوناچک و دفتر بـاربـارا لـوخ           
بيلر زنگ ميزنـم بـه دفـتـر يـکـي از                 
مسئولين پارلمان به اسم اشتوتسمـن      

 . زنگ ميزنم
يک تماس با رسانه ها و از جملـه         
تماس با کانال جديد ميگيرم و فـورا          
ميگويند که بـرنـامـه امـروز يـعـنـي               
برنامه زنده کانال جديد کـه بـه وقـت             
اروپا هفت و نيم شب پخش مـيـشـود         

بـه  .   را به ريحانه اختصاص ميـدهـنـد    
آقاي مـيـبـدي زنـگ مـيـزنـم، اصـال                
توجه نميکنـم کـه در آنـجـا سـاعـت                
چهار صـبـح اسـت ، بـا خـوشـرويـي                 
هميشگي ميگويد چه شده است، بـا        
هيجان ميگويم ريحانه را براي اعدام      
برده اند، بايد کاري کـنـيـم کـه هـمـه                

رسانه هاي خارج کشور اينرا پـوشـش      
خبري دهند و برنامه اليـو و زنـده را           

بعدا .  روي اين موضوع متمرکز کنند 
آقاي ميبدي در جريان مصاحبه مـن        
با پارس تي وي و راديو همـراه گـفـت            
که من ساعت چهار صبـح بـا تـلـفـن              
مينا از حوب پريدم و خبر را شـنـيـدم     
بعد رفتم زير دوش آب و نيم سـاعـت           

 .... گريه کردم
 ! نبرد با زمان

فعاليت تيم فـراخـوان دهـنـده بـه            
ــه شــبــنــم              کــمــپــيــن نــجــات ريــحــان
اسداللهي، نازنين افشين جم و شادي      
پاوه و من با شيوا محبوبي و مهوش    

ايـن يـک     .   عالسوندي شروع مـيـشـود    
 . نبرد با تيک تيک ساعت هست

شيوا محبوبي فورا پيام ميـدهـد       
که با مقامات پارلمان اروپـا تـمـاس          
گرفته و نامه اي فوري بـه آنـهـا نـيـز                

شيوا خودش يک پـيـام در      .   داده است 
مورد ريحانه ميدهد که در سـايـتـهـا           

 . پخش ميشود
در صـفـحـه مـريـم نـمـازي و در                 
صفحه برنامه نان و گل سـرخ خـبـررا           
ميزنند اين يکي از پر بيـنـنـده تـريـن            
برنامه ها و صـفـحـه مـريـم بـازديـد                 
کننده چند هزار نفره دارد و اين خـبـر         

 . را وسيعا پوشش ميدهد
نازنين افشـيـن جـم در صـفـحـه               
فيس بوک خود خبر را نـوشـت و يـک             
نامه به کنتاکت هـاي بـيـن الـمـلـلـي               

پخش خبر از طرف نازنـيـن    .   خود داد 
افشين جم يعني پـوشـش چـنـد هـزار           

 . نفره اين خبر
شــبــنــم فــورا خــبــر را بــه زبــان              
انگليسي در صفحه فيس بـوک خـود          
گذاشت وبا رسانه هـاي مـخـتـلـف و              
دست اندرکاران تماس گرفت و شادي      
پاوه بالفاصله چند تلفن به مـقـامـات      
وزارت خارجه کانادا و چـنـد رسـانـه             
معتبر انـگـلـيـسـي زبـان داشـت وبـا                

دوستانش در ايران تماس گـرفـت کـه         
 . شعله را تنها نگذارند

همکار خوب کميته عليـه اعـدام      
مونا فعاالنه وارد ميدان مـيـشـود ،           
پخش خبر و کمک به انتشار اين خبـر         

 . و فعاليتهاي متعدد
ما لحـظـه بـه لـحـظـه اخـبـار را                  

بــا آقــاي طــاهــر     .   پـوشــش مــيــداديــم   
جعفرزاده يکي از فعالتريـن و انسـان        
دوست ترين افراد در ايتالـيـا تـمـاس            
ميگيرم که ارتباط خوبي با پـارلـمـان     

ايشـان  .   و رسانه هاي ايتاليايـي دارد      
فورا دست بکار ميشود چند سـاعـت      
بعد خبر احتمال اجراي حـکـم اعـدام           
ريحانه در خروجي رسانه هاي معتبـر   
ايتاليا قرار ميگيرد و مصـاحـبـه بـا            
طاهر جعفرزاده در اين مورد وسـيـعـا     

و دو سـنـاتـور        .     پوشش داده ميشود  
ايتاليايي به جمهوري اسالمي  ايـران       
نامه اعتراضي فرستاده  و با سفارت       
ايــن رژيــم در رم تــمــاس گــرفــتــه و               

 . اعتراض ميکنند
با عموي ريحانه در برليـن حـرف         
ميزنم و ايشان حاضر به گـفـتـگـو بـا             
راديو نسل ما و راديو همراه هستـنـد         

 . و اين مصاحبه ها انجام ميشود
از امريکا آقاي مصلحي بـا مـن        
تماس ميگيرد که فـراخـوان تـبـديـل              
برنامه هاي فارسي به دفاع از ريحانه     
گرفته است و تلويزيـونـهـاي مـتـعـدد            
فارسي زبان ميخواهند با دست انـدر       
کاران و يا مادر ريـحـانـه مصـاحـبـه              

 . کنند
فاطي در هلند مشغول مصاحبه     
کردن است و هر از چند گاهـي بـاهـم            
حرف ميزنيم و آخرين اخـبـار را چـک         

 . ميکنيم
مادر ريحانه بسوي زندان حرکـت      
ميکند به همراه دو خـواهـر ريـحـانـه             

 . پدرش بعدا به آنها ملحق ميشود
از نزديک زندان به ما ميـگـويـنـد       
که شعله پاکروان مـادر ريـحـانـه  بـه               
زندان رجايي شهر  زنگ زده و بـه او           
گفته اند بله اسم ريحـانـه در لـيـسـت              
اعدامهـا اسـت و فـردا پـنـج صـبـح                  
اعدام ميشـود سـاعـت هشـت بـراي             

 . گرفتن پيکرش بياييد
کم کم دوستـان و آشـنـايـان ايـن              
خــانــواده در مــقــابــل زنــدان تــجــمــع          
ميکنند و راديو و تلويزيونـهـاي نـيـز           
فراخوان ميدهند که به مادر ريـحـانـه      

رژيم دست بـه يـک تشـبـث         .  بپيونديد
ديگر ميزند شايعه پخش مـيـکـنـنـد           

.  روز به تـعـويـق افـتـاده           ۱۰که حکم   
دوباره  سر و کله انجمن امام علي  و        
شارمين ميمندي نـمـايـان مـيـشـود،          

خبر پخش  ميکنند کـه اوضـاع آرام           
است و خبري نيست، به محل نـرويـد          

 .تجمع نکنيد حکم به تعويق افتاده
شعله پاکروان ميداند که ايـنـجـا          

 .ديگر ته خط است
و ريحانه را دست و پا بسته و در         
حاليکه چشمش را با يک بـانـد سـيـاه         
بسته اند به زندان رجايي شهر ميبرند 
در آنجا چند مامور با بيرحمـي تـمـا           
يک تکه کاغذ و يـک خـودکـار بـه او               

. ميدهند که وصيت اش را بـنـويسـد         
ريحانـه آخـريـن حـرفـهـايـش را مـي                 
نويسد حرفهـايـي کـه االن در دسـت              

 . زندانبانان رجايي شهر است
باز هـم مـيـخـواهـنـد شـرايـطـي                
ايجـاد کـنـنـد کـه جـنـبـش دفـاع از                    
ريحانه شکاف بخـورد و در نـهـايـت             
پيکر فرزند دلبند خانواده جـبـاري را         

روشنفـکـران   " به  آنها بدهند و باز هم        
ديـنــي هــمــيـشــه مــدافــع قصــاص و           

شروع کنند به حمله "     حکومت اعدام 
به فعالين عليه اعدام و مخالفين اين    
حکم که زيـاد حـرف زديـد و شـلـوغ                
کرديد و قهرمان ساختيد و خـانـواده          
مقتول را نـاراحـت کـرديـد و از ايـن                
حرفها که در نهايت دفاع از حکومت     
اعدام و تير زدن به پاي جنبش عـلـيـه     

 . اعدام است
ــاور            شــعلــه مــيــگــويــد ديــگــر ب

اينها دروغ است، ريحانه در    .   نميکنم
او در مـقـابـل      . خطر اعدام شدن است 

ــه مــيــکــنــد و                ــدان مصــاحــب در زن
شايعه راه انداخته انـد کـه         :   ميگويد  

حکم متوقف شده تا ريحانـه خـودش         
از زندان شهرري و نه با تلفـن دسـتـي            
بمن زنگ نزند که رفته به زندان شـهـر      

 . ري و پيش بقيه است باور نميکنم
از پــارلــمــان اروپــا ســه امــايــل            
ميرسد که اعتراض کرديم عفـو بـيـن       
الملل يک بيانيه فوري ميدهد، نـامـه         
هـاي چـنـد سـنـاتـور عـلـنـي پـخــش                   
ميشود  و تيم خبري کـمـيـتـه عـلـيـه                
اعدام مشغول است و هر لحظه خـبـر        
و وقايع در ايران و در دنيا را پـوشـش           

 . ميدهد
://http

.notonemoreexecution
/1393/07/2954/org 
 

يک نشريـه انـگـلـيـسـي زبـان در               
کانادا اولين بار خـبـر را مـنـعـکـس               

سپس رسانه هاي ايتاليـايـي    .   ميکند
و آلماني، االن اگر اسم ريحانـه را در           
گوگل بزنيد و اخبار ديروز را ببينـيـد         
مطالب متعددي را پيدا ميکنيد بـه         
زبان سوئدي و نروژي ، انگـلـيـسـي و            

 ! به آفتاب سالمي دوباره خواهم کرد          
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 ۶از صفحه 

 . آلماني و ژاپني و غيره
يک جمع بپا مي خيزنـد و بـاهـم             

صـدهـا نـفـر دونـدگـي           .   کار ميکنند 
 ... ميکنند 

مـهـوش عــالـسـونـدي در مـقــام             
. فرماندهي يک جنبش ظاهر ميشود    

او که خود اين روزهاي تلخ را تـجـربـه      
کرده و دو فـرزنـد دلـبـنـدش را رژيـم                
اسالمي سبعانه اعدام کرده، فرخـوان      
ميدهد که همه در مقـابـل در زنـدان            

خـود او بـا       .   رجايي شهر تجمع کننـد    
رسانه هاي مختلف مصاحبه ميکند   
و از جنبش متحدانه و همبسته عليه       
اعدام دفاع ميکند و از مردم دعـوت   

 . ميکند همراهي کنند
حـدود ســاعــت شــش و نــيــم بــا            

مـردم زنـگ     .   تلويزيون پارس هسـتـم     
 . ميزنند و ابراز همبستگي ميکنند

بعد ساعت هـفـت و نـيـم عصـر              
مهمان کانـال جـديـد هسـتـم خـلـيـل                

مـن و    .   کيوان برنامه را اجرا ميکنـد     
مهوش عالسوندي اول برنامـه حـرف        

بـعـد از     .   ميزنيم و فراخوان ميـدهـيـم      
مصاحبه با خليل کـيـوان بـه احـتـرام            
مهوش بي اختيار از جا بلند ميشـوم      

 و با خودم ميگويم زنده باد مهوش 
مردم در ايـن تـلـويـزيـون غـوغـا              
ميکنند و من يکبار ديگر روي خـط        

کـه  .   ميروم و آخرين اخبار را ميگويم     
تجمع در مقابل در زندان بر جا اسـت         
و همه منتظر هستند ببيند رژيم چـه         

 . ميگويد
حدود ساعت نه شب اروپـا اسـت      
که يک خبر روي خروجي رسانـه هـاي          
رژيم از جمله ايسنا و ايرنا و تـابـنـاک       

ــم اعــالم    .   قــرار مــيــگــيــرد    . .   و    رژي
ميکند که اصال قوه قضايـيـه اعـالم           
کرده قـرار نـبـوده ريـحـانـه را اعـدام                  
کنند و اصال ريحانه منتقل نشده بـه         

خوب دروغـگـويـي کـه         .   رجايي شهر 
حرفه سي ساله اينـهـا اسـت، شـرم و              
حيا هم که ندارند،، يک نـکـتـه مـهـم              

 . است دارند عقب نشيني ميکنند
 ! بيرون و درون زندان رجايي شهر

در بــيــران زنــدان خــانــواده و                 
دوسـتـانـو طـرفـداران ريـحـانـه جـمـع                 

ميگويند با افسر نـگـهـبـان          .   هستند
رجايي شهرحرف زده انـد مـيـگـويـد             
ــه شــهــرري                 ــه را مــجــددا ب ــحــان ري

مادرريـحـانـه مـيـگـويـد          .   برگردانديم
اينجا هيچ ماشيني از صبح تا حـاال        
از زندان خارج نشده چـطـور مـنـتـقـل             

در رسانه هـاي رژيـم در         .   اش کرديد 
عين حال اعالم ميشـود کـه بـا پـدر              

ريحانه آقاي جباري مصـاحـبـه کـرده          
پدر ريحـانـه   .  اند که فضا را آرام کنند 

منکر حرف زدن بـا ايـن رسـانـه هـا                
 . ميشود

مــن بــا درون زنــدان تــمــاس                 
اين يک واقعه منحصر بفرد     .   ميگيرم

اســـت زنـــدانـــيـــان از درون زنـــدان             
ميگويند خبر دار شده اند که ريحانـه      
به اينجا منتقـل شـده ، مـيـگـويـنـد                
اميدوار هستنـد کـه اعـدام نشـود و              
محکومين به اعدام ميـگـويـنـد ايـن         

نميداننـد کـه دم       .   ميتواند مهم باشد  
در زندان تجمع هست ولي مـيـدانـنـد        
نبردي به وسعت ايران و جـهـان بـراي            
نجات يک محکوم به اعدام در همين       
زندان رجايي شهر در جريـان اسـت و           
اميدوار هستند که فردا فاجعه اتفـاق       

 . نيفتد
جمعيت در مقابل زندان بـيـشـتـر        
ميشـود شـعلـه مـيـگـويـد مـاشـيـن                 
هــنــرمــنــدان و دوســتــان مــا را بــر               
ميگردانند که به اينـجـا نـيـانـيـد بـه               
يکي از هنرمندان آقاي فروغي زنـگ    
زده و گفته اند مشـکـل حـل شـد بـه                

 . ..دوستان خودتان بگوييد نيايند
شعله به يک کـافـه ايـنـتـرنـت در               
نزديک زندان ميرود و پيامي در آنجـا   
مي نويسد که نشان ميدهد موضـوع    
حل نشده و ميگويد پـيـامـهـاي مـرا              

يا بـرادرم در    .   دو نفر منتقل ميکنند   
امريـکـا و يـا فـاطـي مـحـمـدي در                   

 .. هلند
رسانه هاي فـارسـي زبـان واقـعـا            
غوغا ميکنند ، ميلـيـونـهـا نـفـر در            
جريان خبر قرار گرفته و دسـت بـکـار           

 ..ميشوند 
رجايي شهر و استکهلم و تورنتـو       

 . به هم وصل اند
ساعت نـه ونـيـم شـب اسـت کـه                
تلفنم زنگ ميزند سيما بهاري اسـت        
از مقابل وزارت امور خارجه سوئد با 
من حرف ميزند ، واقعا تعداد زيادي      

. آنجا تجمع کرده و شـعـار مـيـدهـنـد            
زنده باد استکهلم قهرمان که يـکـبـار         
ديگر مرا ياد نجات حاجيه اسماعيل 
ونــد از ســنــگــســار و نــجــات کــبــرا             

 . رحمانپوراز اعدام  مي اندازد
در تاريخ مبارزه اين شهر ايـنـدو         

دوبـاره  .  نقطه درخشان ثبت شده است 
دوستان زيادي در مقابل وزارت امور 
خارجه تجمع کرده اند کميـتـه عـلـيـه             
اعدام ، سازمان جوانان کمونيسـت و      
مادران عليه اعدام همه و  همه دست     

. به دست هم داده و شعـار مـيـدهـنـد            

من روي تلفن يک پيام به اين تـجـمـع            
کنندگان بسيار عزيز ميدهم و آخرين      

. اخبار را بـه گـوش آنـهـا مـيـرسـانـم                
دست ميزنند و هلـهلـه مـيـکـنـنـد و               
براي من لحظاتي بسيار ارزشمنـد را        

 . در ذهنم ثبت ميکنند
مجددا با عموي ريـحـانـه حـرف           
ميزنم و در برنامه راديو همراه با مـن   
و دوستـان ديـگـري کـه در آمـريـکـا                 
مشغول فعاليت عليه اعدام ريـحـانـه        
هستند و آقاي جباري عموي ريحـانـه     

 . مصاحبه ميکنند
بــا تــلــويــزيــون انــديشــه و آقــاي           

. فروزنده يک مصاحبه انجام مـيـدهـم       
من در آنجا ميگويم هنـوز امـيـدوار           
هستم هنوز سه ساعت و نـيـم وقـت             
داريم وبـايـد بـه اعـتـراضـات ادامـه                

 ... دهيم
چند دقيقه بعد از مـرکـز خـبـري            
کميته عليه اعدام که سياوش شهابي      
و حسام و سهند و احسان و نوشين و          
بقيه مشغول کار مداوم و لحظه و بـه          
لحظه هستنـد، بـه اسـکـايـپـم زنـگ               
ميزنند صدايشان چـنـان بـه هـم گـره             
خورده که نمي فهمم چـه مـيـگـويـنـد              
فقط احساس مـيـکـنـم خـبـر خـوبـي               

فورا به آنها ميگويم آرام يـکـي   .  است
 بگويد چه شد؟ 

نوشين با صداي گرمـش شـمـرده       
ميگويد مينا بـا فـاطـي مصـاحـبـه              
ميکـردم کـه هـمـان مـوقـع گـفـتـنـد                   
ريحانه با مادرش تلفني حرف زده و         
حکم متوقـف شـده گـفـت بـا شـعلـه                 
پاکروان مادر ريـحـانـه چـنـد لـحـظـه                
ــنــرا فــورا مــنــتــشــر               حــرف زدم واي

صفحه کميته عليـه اعـدام     .     ميکنيم
که مرکز اين رد وبدل کردن اخـبـار و             
پخش خبـر بـود چـنـد هـزار بـازديـد                 

و بـعـدا مـي شـنـوم از              .   کننـده دارد   
سياوش شهابي که مـيـگـويـد مـيـنـا             
حسام از صبح تا حاال از اينجا تکان         
نخورده حتي نان و آب هم نخورده بـه          
زور االن به او هندوانه داديم که غـش      

 ... نکند
منهم ايـنـرا از صـبـح احسـاس               
ميکردم لحظه به لحظه اطالعيـه هـا        
را که من مينويسم ميگـويـد مـيـنـا            
خيلي غلط دارند ميـگـويـم هـيـجـان            
زده هستم و ميخواهم فورا مـنـتـشـر           
شود ميگويد نه تصـحـيـح مـيـکـنـم              

هر بـار کـه بـا        .   وسپس پخش ميکنم  
اين جمع حرف ميزنم خوشحالم چـون        
صداي چند جوان را انـطـرف تـر مـي             
شنوم و احساس خوبي دارم کـه ايـن            
جمع چنين جدي دارد براي نجات يک       

 . زن جوان از اعدام فعاليت ميکند

پخش خبر اينـکـه قـوه قضـايـيـه             
گفته اصال قرار نبود اعدامش کـنـيـم     
براي من يک معنـي دارد رژيـم دارد            

ســيــاوش .   عــقــب نشــيــنــي مــيــکــنــم     
شهابي هم اينرا ميگويد ما قبال اين       
لحظات را تجربـه کـرده ايـم، نـجـات             
حبيب يادته ،  براي نجات جان چـنـد          
نفر اين اتفاقات افـتـاده و ايـن افـراد             

 . نجات يافتند
صداي شعله را گوش ميدهم بلـه     
واقعا اجراي حکم به تعويق افتاده در      
مقابل در زندان چند لحظه قبل شعار    
دادن بود و ريحانه را با بـغـض صـدا             
کردن و االن  هلهله و شادي و سـوت            
زدن را مي شنوم و جمعيت تصـمـيـم           

در هـمـيـن      .   گرفته محل را ترک کـنـد     
لحظه تلفنم زنگ ميزند بـابـک يـزدي          
از تورنتو قهرمان است سنگر مبارزه      
عليه اعدام ، شـهـري کـه هـر هـفـتـه                  
دوبار شاهد اعـتـراض عـلـيـه اعـدام              

بــابــک مــيــگــويــد از مــقــابــل        .   اســت
پارلمان ايالتي حرف ميزند و در آنجا    
تجمع کرده اند به همـه آنـهـا گـزارش             
ميدهم  که چـه شـده اسـت و سـوت                 
ميزنند و ميگويند زنده باد و يک نفر       
ميگويد قربان شما بروم و من پـاسـخ         
ميدهم بهتر است همه ما قربان خانم       
عالسوندي برويم که آنجا هسـتـنـد و          
يک ستون مبارزه عليه اعدام در ايران   
و مايه اميد بسياري از خانواده هايي 
کــه عــزيــزان آنــهــا در خــطــر اعــدام              

 . هستند
در خانه مـا هـم جشـن اسـت از               
صبح در اينجا حالت فوق العاده بوده   
و تلفن يک لحظه از حرکت نـايسـتـاده       

 . است
ــان درو               ــوف ــي ط ــالم ــم اس رژي

 ! ميکند
با شنيدن خـبـر احـتـمـال اجـراي              
حکم اعدام ريحانه جمهوري اسالمـي   
ايران خواست شانس خود را امتـحـان    

اگر ريحانه را اعدام کـنـنـد، در        .   کند
مقابل يک جنبش عـلـيـه اعـدام، در             

 هزار نفر امضـا کـنـنـده         ۲۰۰مقابل  
طومار و درمقابل دختران جواني در       
ايران که گفتند آيا پاسخ دفاع از خود     
د رمقابل تجاوز اعدام اسـت، پـاسـخ          
بــدهــد بلــه مــي کشــيــم و بــه هــيــچ              

فـقـط بـا      .   اعتراضي وقعي نمي نهيـم  
طناب دار زنده هستـيـم و پـاسـخ بـه               

الـبـتـه    .  اعتراضات را چنين ميدهيم 
حکومت ا سالمـي االن  اوضـاع را             
مناسب تشخيـص داده بـود بـدلـيـل             
عطف توجه دنيا به جنايات دوسـتـان      
داعشي اينـهـا در عـراق وسـوريـه و               
بدليل اينکه فکر ميکردنـد دنـيـا بـا            
لبخندهاي روحاني مکار و جنـايـات        
داعـش تـوجــه اش بـه ايـن مسـائــل                
نيست و مـيـتـوانـنـد ريـحـانـه را بـه                   
عنوان سمبل يک اعتراض واقـعـي و          
مهم و موثر عليه قتل عمد دولتي و         
عليه سيستم قضايي جـنـايـتـکـارانـه          
رژيم بکشند و نظام اشـان را از ايـن              

 . مخمصه نجات دهند
اين يک واقعـه  .   طوفان درو کردند  
ما نشان داديـم   .   مهم عليه اعدام بود   

کــه مــيــتــوانــيــم بــاهــم کــار کــنــيــم،           
ميتـوانـيـم مـتـحـدانـه عـلـيـه اعـدام                  
بايستيم، ميتوانيم کـاري کـنـيـم کـه            
رجايي شهر به استکهلـم و  تـورنـتـو              
وصل شود و صدها نـفـر يـکـبـاره بـه            
حرکت در آمده و عليه اعدام دست به    

 . دست هم دهند
اين واقعه مهم بود اين واقعـه در       

. تاريخ مبارزه عليه اعدام ثـبـت شـد         
در .   همه دست به دسـت هـم داديـم              

نروژ و سوئد و فـنـالنـد در آلـمـان و                  
کانادا و تـهـران ودر هـمـه جـا بـراي                  
نجات جان يک دختر جوان در مقابلـه        
بــا مــاشــيــن  جــنــايــت حــکــومــت              

 . اسالمي
ريحانه امروز به آفتـاب سـالمـي       
مجدد کـرد و مـا هـمـه کسـانـيـکـه                   
دويـديــم و گــريــه کـرديــم و هــيــجــان             
داشتيم که نکند فـردا خـبـر شـوم را               
بشنويم نيمه شب با تبريک گفـتـن بـه          
هم ، اين روز را تـمـام کـرديـم و سـه                   

 سپتامبر همه ما سـالمـي        ٣۰شنبه  
مجدد به آفـتـاب کـرديـم بـه آفـتـاب                 
مبارزه متحدانـه عـلـيـه قـتـل عـمـد                

 . دولتي 
زنده باد همه کسانيکه فـعـالـيـت         

 کردند و زنده باد جنبش عليه اعدام 
ما براي نجات ريحانه و آزادي او    
کمپين را فعاالنه تر ادامـه خـواهـيـم            

 . داد
مينا احدي  کمپين بين                     

 المللي نجات ريحانه جباري                          
   ۲۰۱۴ سپتامبر          ٣۰

 

 ... به آفتاب   
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اخـتـالف و     .   صورت مي گيرد     عراق
کشمکش حکومت اقليم کردستان بـا    
دولت مرکزي بر سر مسائل مختلـف       
و از جمله بودجه اقليم، فروش نفت و         
مرزهاي اقليم کردستان در يـکـسـال          
گذشته به اختالفي حل نشدني تبديل      
شده بود، اما با روي کار آمدن دولـت       
جديد و تغييرات صـورت گـرفـتـه از             
بعد از حمله داعش به عـراق ظـاهـرا            
طرفين تالش مي کنند بر اختالفـات       
فائق آيند و راه گفتگو و مذاکره را در  

 .پيش گرفته اند
پرداخت دو ماه از حقوق                       

 !  کارمندان اقليم کردستان                      
 سپتـامـبـر آرام مـحـمـد            ۲۹روز  

معاون رئيس پـارلـمـان عـراق اعـالم            
کرد که، وزارت دارايي عـراق تـائـيـد          
کرده که دو ماه از حقـوق کـارمـنـدان             

او گـفـت     .   اقليم کردستان را بفـرسـتـد      
هـم ِاکـنـون وزارت دارايـي مـنـتـظــر                
دريافت تائيـد ايـن حـقـوق از طـرف               
حيدر عـبـادي نـخـسـت وزيـر عـراق                

 .است
 

ديدار وزير دفاع آلمان از                          
 شهر اربيل        

 سـپـتـامـبـر اورزوالفـون           ۲۵روز  
ديرالين وزير دفاع آلـمـان وارد شـهـر            
اربـيـل شـد و از طـرف هــئـيــتـي از                   
حــکــومــت اقــلــيــم کــردســتــان مــورد        

ايـن ديـدار بـه        .   استقبال قرار گـرفـت     
دنــبــال تــعــهــد کشــور آلــمــان بــراي             
کمکهاي نظامي به اقليـم کـردسـتـان          
در جنگ با داعش صورت مي گيـرد   
و گفته مي شود که همراه وزير دفـاع          
اولين محموله تسليحـاتـي نـيـز وارد           

 .اقليم کردستان شده
 

اعتراض محمود عثمان به                       
سخنان مقامات حکومت                    

 ! اسالمي     
 سپتامبر محمود عثمان ۲۷روز  

يکي از نمايندگان پيـشـيـن پـارلـمـان           
عراق ضـمـن اعـتـراض بـه سـخـنـان                 
مقامات حکومت اسالمي در رابطـه      
با چگونگي کـمـک ايـران بـه جـنـگ                
عليه داعش، از حکومت اقلـيـم مـي       
خواهد که سکوت نـکـنـنـد و جـواب             
مــقــامــات حــکــومــت اســالمــي را          

الزم به ذکر است کـه بـعـد از            .   بدهند
حمله داعش به عراق و کـنـتـرل شـهـر         
موصل و بخشهاي زيـادي از عـراق،          
مقامات رژيم اسـالمـي اعـالم کـرده           

بودند که اگر قاسم سليماني فرمـانـده        
 نـفـر نـيـروي         ۷۰سپاه پـاسـداران بـا         

مسلح نبود، شهر اربيل سـقـوط مـي       
. کرد و به بدست داعـش مـي افـتـاد             

ايـن گـونـه      "   محمود عثمان مي گويد   
اظهارات از سـوي ايـران تـوهـيـن بـه               
مردم کردستان است و بايد حکومـت       

   " .اقليم به آنها جواب دهد
حــکــومــت اســالمــي کــه خــود           

 سـال    ۳۵صدهها بـرابـر داعـش در            
گذشته در ايران و مـنـطـقـه جـنـايـت               
کرده به تقال مـي افـتـد و بـه کـمـک                   
دولت مـرکـزي و هـمـچـنـيـن اقـلـيـم                   
کردستان مي شـتـابـد و در چـنـديـن               
منطقـه نـيـروهـاي سـپـاه پـاسـداران،               
قدس و قرارگاه رمضان در خاک عراق 

با اين وجود اگـر قـرار       .   شده اند    ديده
باشد نـيـرو و جـريـانـي جـدي عـلـيـه                   
داعش بجنگد و شـر آنـهـا را از سـر                
مردم خالص کند، بايد همزمان براي       
به گور سپردن داعش حاکم بر ايـران،         
يعني حـکـومـت نـنـگـيـن اسـالمـي                
تالش کند، چرا که اين حـکـومـت نـه           

 سال قبلتـر دسـت بـه        ۳۵امروز بلکه  
جـــنـــايـــاتـــي زد کـــه امـــروز ايـــن               
همپالگيهاي آنها در عراق و سـوريـه          

 .مشغول به انجام آن هستند
 

آمار يک ماه از وضعيت                      
 ! زنان در اقليم کردستان                     

مـرکـز عـلـيـه        "   طبـق خـبـري از          
در اقليم کردسـتـان،     "   خشونت به زنان  

تنها در ماه آگوست اين آمار به ثبـت      
هفت مورد قتـل، سـه مـورد          .   رسيده

 ۲ مورد سوخـتـگـي،      ۱۴خودکشي،  
 مـــورد    ۶۸۱مــورد خـــودســـوزي،        

 . مورد تجاوز۱۷شکايت و 
اين آمار رسمي و ثبت شده مرکز 
عليه خشونت به زنان است و قـطـعـا            
دهها مورد ديگر قـتـل و تـجـاوز بـه               
زنان وجود داشته که نه جـايـي ثـبـت             
مــي شــود و نــه کســي هــيــچ وقــت               

بـراي  .   اطالعي از آن پيدا خواهد کرد     
خاتمه دادن به کشتار، تـجـاوز و بـي            
حقوقي زنان متاسفانه راهي نيـسـت،       
جز اينکه جنبش برابري طلـبـي زنـان          
بتواند قـوانـيـنـي را بـه نـفـع بـرابـري                   
حقوقي، سياسي و اجـتـمـاعـي زنـان            
تصويب کند و دسـت مـرد سـاالران،          
مذهب و احزاب عشيره اي را از سـر           

 .زنان کوتاه کند
 

ترور يکي از کانديداهاي                        
 ! جنبش گوران در شهر اربيل                       

طبق خبري از شهر اربيـل صـبـح          
 سپتامبر النه عبداهللا کـه دو    ۲۹روز  

بار جز کانـديـداهـاي جـنـبـش گـوران              
براي پارلمان بوده ترور مـي  )   تغيير(   

 ٢٩اين خبر مي افـزايـد، روز           .   شود
سپتامبر ساعت هشت و نـيـم صـبـح          
در يکـي از مـحـالت شـهـر اربـيـل،                 
هــنــگــامــي کــه النــه در را بــه روي              
کساني باز مي کند که در خـانـه اش            
را زده بودند مورد تـيـر انـدازي قـرار              
مي گيرد و جانـش را از دسـت مـي             

هنوز از علت ترور اين کـانـديـد      .   دهد
زن جنبش گوران اطـالعـي در دسـت          

  .نيست
 

 نفر از         ۱۰۰کشتن بيش          
 ! نيروهاي داعش در سه منطقه                       

 سپتامبـر فـورات نـيـوز          ۲۹روز  
وابسته به پ کاکا خبري را منبي بـر         

 نـفـر از       ۱۰۰کشته شـدن بـيـش از            
 ســاعــت    ۲۴نــيــروهــاي داعــش در         

ايـن خـبـر      .   گذشته را مـنـتـشـر کـرد           
گزاري به نقل از مقـامـات نـيـروهـاي         
مسلح در کـردسـتـان سـوريـه اعـالم               

 ساعـات گـذشـتـه       ۲۴کرده اند که در  
در مناطق کوباني، شنگال و ربـيـعـه          

 نفر از نيروهاي دولت اسـالمـي      ۱۰۰
کشـتـه شـده      )   داعـش (   شام و عـراق      

همچنين در همين مـدت اعـالم       .   اند
 نفر از نيروهاي يه په گ،    ۱۴شده که   

يکـي از احـزابـي کـه در کـردسـتـان                  
سوريه عليه داعش مي جنگد کشتـه       

ــد    ــه ذکــر اســت کــه             .   شــده ان الزم ب
 ۱۵نيروهاي جنايتکار داعش از روز     

ســپــتــامــبــر بــه بــعــد حــملــه بســيــار           
وحشيانه اي را به کـوبـانـي يـکـي از               
شهرهاي کردستان سوريه آغـاز کـرده        
اند و تا کنون دهها هزار نفر از مـردم           
اين شهر از ترس جنايت داعشـي هـا         

. شهر را ترک کرده اند و آواره شده انـد         
مقاومت و جنگ در برابر داعـش در         
کوباني هنوز هم ادامه دارد و تا روز          

ــاشــان داعــش            ۲۹ ــر اوب ــتــامــب  ســپ
نتوانسته اند شهر را اشغال کـنـنـد و            
هم اکنون کوباني به شهر فـداکـاري و          
مقاومت در مقابل داعشيان تـبـديـل       
شده و حمايت از کوباني بـه يـکـي از         
خــواســتــه هــاي مــردم بســيــاري از             
کشورهاي دنيا تبديـل شـده کـه ايـن             
روزهــا عــلــيــه داعــش تــظــاهــرات و          

 .اعتراض سازمان مي دهند
 

رسميت دادن به بازار مرزي                          
 ! قلعه ديزه              سردشت،      

به منظور رسميت دادن به گمـرک       
مرزي قلعه ديزه بـا شـهـر سـردشـت،              
هفته گذشته هئيتي از مقامات شهر      
قلعه ديزه براي مذاکره بـا مـقـامـات            
حکومت اسالمي وارد شهر سردشـت    

در اين مالقات توافقنامـه اي    .   شدند
براي بازگشـايـي رسـمـي مـرز قـعلـه               
ديزه، سردشت به امضـاي فـرمـانـدار          
شهر سردشت و هيئت اقليم کردستان     
رسيد و مقامات حکومت اسـالمـي         
قبول کردند که بازارچه اي مشترک را       
درست کنند و مـيـنـهـاي سـر راه را                 

هـمـچـنـيـن مـورد            . پاکسازيِ کـنـنـد    
ديـگــري از ايـن تــوافــقــنـامــه کــمــک             
قـرارگــاه رمضــان وابســتــه بــه ســپــاه           

تسهيل کردن رفت و     "   پاسداران براي   
الزم " .آمد شهروندان دو طرف است؟ 

ــه ذکــر اســت کــه مــيــن گــذاري،                 ب
تيراندازي به مردم بي دفاع، جنگ و        
خونريزي در مرزهاي ايران بـا اقـلـيـم           
کــردســتــان جــزئــي جــداي نــاپــذيــراز         

کارنامه سياه حکومت جـنـايـت کـار          
اسالمي و مقامات کثيف آن، سـپـاه         
پــاســداران و قــرارگــاه رمضــان بــوده          

تنها يکي از جرائـم حـکـومـت       .   است
اسالمي تير اندازي و کشتـن سـاالنـه        
دهها نفر از مردم بي دفـاع مـنـاطـق          
مرزي که بـه نـاچـار و بـراي بـدسـت                  
آوردن لقمه نانـي مـجـبـورنـد شـبـانـه               
مرزهاي دو کشور را در نوردند و بـه           
شغل بسيار پر مشقت کولـبـري روي          

اگر قرار باشد تسهيلي در کـار       .   آورند
رفت و آمد شهرونـدان قـرار بـگـيـرد،             
اگر قرار باشد امنيـت و آسـايـش بـه              
مناطق مرزي برگردد، اگر قرار باشـد       
ديگر هيچ کودک و جواني روي مـيـن         
نــرود، آنــگــاه بــايــد بــراي ســرنــگــون           

حکومت اسالمـي و بـرچـيـدن             کردن
همه ارگانهاي سرکوبگرش و از جملـه       

بـه     قرار گاه رمضان و سپاه پاسـداران  
ميدان آمد، وگرنه هـيـچ قـرار داد و              
تعهدي نمي تواند حکومـت دزدان و         
قــاتــالن اســالمــي را از خــونــريــزي             

 .*بازدارد

  .. . اخبار هفتگي از      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


