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۷۴۸ 

جبهه مردم متمدن و آزاده عليه داعش 
 !گسترده تر وارد ميدان ميشود

 ۵ صفحه  

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

 ۶ صفحه 

 ۳ صفحه 

 !در دفاع از مردم کوباني و عليه داعش بايد به ميدان آمد
 آغاز دخالت گسترده مردم در دفاع ازمردم کوباني

طبق آخرين خبرخبرگزاريها جنگ بـه داخـل         
مقاومت مردم کوباني .   شهر کوباني رسيده است 

امـا بـا     .   زبانزد همه رسانه هاي خبري شده اسـت       
ايــن وجــود نــيــروهــاي داعــش بــا اســتــفــاده از               
امکانات تسليحاتي زياد و توپخـانـه و اسـلـحـه              
هاي سنگين توانسته اند وارد بخشهايي از شهـر        

اکـتـبـرجـنـگ در          امـروز شـشـم     .   کوباني بشونـد  
 .کشيده شده است کوباني به داخل شهر

  
نيروهاي نظامي تـرکـيـه در مـرز تـرکـيـه و                   
سوريه که فقط چند صد متر از کوبانـي فـاصـلـه            
دارند، نظاره گر صحـنـه جـنـگ و در حـقـيـقـت                    

. منتظر سقوط اين شهر بوسيله داعش هسـتـنـد      
شهر کوباني اکنون در مـيـان دود و آتـش غـرق                 

اکثريت قريب به اتفاق مـردم شـهـر و           .   شده است 
روستاهاي اطراف کوباني، ناچارا محل زنـدگـي          
خود را رها کرده و عليرغم ممـانـعـتـهـاي دولـت             

از چند روز قبل که خبر سـقـوط           
احتمالي کوباني و افتادن اين شهر بـه     
دست جريانات تـروريسـت و وحشـي           

داعش مطرح شده، گوشها باز است و 
نگاهها به اين منـطـقـه دوخـتـه شـده              

روز دوشنبه خبر از نبرد کـوچـه    .   است
به کوچه در کـوبـانـي رسـيـد و طـبـق                 
آخريـن اخـبـار از رسـانـه هـاي بـيـن                   
المللي، ممکنست اين شهر هر لحظه      

 .سقوط کند
 

به محض پخش اين خبـر هـزاران        
نفر در اقصي نقاط جهان به خيابانهـا        
ريخته و صداي اعتراض خود را عليه   
داعش ، عليه تروريسيـم اسـالمـي و           

  
 
 
 
 
 
 
 

 مينا احدي 

 بنا به شکايت نادر فخري فرماندار 
 شهر سقز به دادگاه احضار شدم

 ۲صفحه 

 ۲صفحه 

 عبدل گلپريان عامل پايداري کوباني چيست؟                             

 عبدل گلپريان  ماهيت بازيگران شطرنج  بر بستر اوضاع کوباني                                              

 ۴ صفحه 

 محسن ابراهيمي    !       مقاومت کوباني لحظات خطيري را از سر ميگذراند                                           

 روز جهاني کودک را به روز اعتراض عليه بي حقوقي کودکان بدل کنيم                                                             

 ۵ صفحه 

 ۶ صفحه 

نادر فخري فرماندار شهر سقز همکار نهادهاي                  
اطالعات جمهوري اسالمي را به مردم در شهرهاي                   

 .  کردستان معرفي ميکنيم      

 مردم شهرهاي ايران در دفاع از مردم کوباني به خيابان آمدند                      

 ۴ صفحه 

 ۲صفحه 
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 ۱از صفحه  ۱ از صفحه 

ــرده                  ــور کـ ــبـ ــرز عـ ــه از مـ ــيـ ــرکـ تـ
مردم با شنيدن اين     بخشهايي از  . اند

خبر که داعش وارد شهر کوباني شده       
است، به ميدان آمده و عليـه داعـش          
و حاميانش دست بـه اعـتـراض زده            

 .اند
  

امشب در بسياري از شـهـرهـاي         
اروپا و تعدادي از شـهـرهـاي تـرکـيـه              

مردم متنفر از داعش به خيابان  . . . و  
آمدند و انزجار خود را عليه داعش و 

ــد            ــه نشــان دادن ــي ــرک ــت ت ــن .   دول اي
اعــتــراضــات و بــه خــيــابــان آمــدن             
ميتواند در ابعادي بسيار گسترده تر      

 .و وسيعتر در تمام دنيا اتفاق بيفتد
  

مــــردم مــــتــــمــــدن جــــهــــان،          
 !آزاديخواهان

  
تـروريسـتـي      داعش يـک نـيـروي       

جرياني ضد انسان و     .اسالمي است 
جنايتکار که هر جا که پا ميگـذارد،        
با سر بريدن و جنايت و خون ريـخـتـن      
و زن ستيزي چهره کريه خود را عيـان         

بحران خاورميانه که اکـنـون     .  ميکند
داعش يکي از محصوالت آن اسـت،       
بخشي از تبعات سياستهاي آمريکـا      

. و متحدينش در منطـقـه مـيـبـاشـد           
داعش را سياست دولتهاي غربي بـه        

داعـش  .   سرکردگي امريـکـا سـاخـت       
مــورد حــمــايــت قــطــر و عــربســتــان          

ــه             ــيـــ ــرکـــ . . . و  ســـــعـــــودي و تـــ
دولتهاي پشتيـبـان و حـامـي            . است

اين گروه تـروريسـتـي بـايـد بـيـش از               
. پيش افشا و تحت فشار قرار گيـرنـد    

اکنون در چند قدمي ترکيه، يک شهر       
بعد از مقاومت طوالني در آسـتـانـه          
سقوط است و دولت ترکيـه بـا هـمـه              
تجهيزات خود فقط منتـظـر سـقـوط          

   .اين شهر است
  

هــمــه کســانــي کــه شــاهــد ايــن           
وضعيت هستند، همه کساني کـه از        
داعش و جنايات وحشيانه اين بـانـد         
تروريستي جانشـان بـه لـب رسـيـده،             
خواهان پايان يافتن اين رونـد کـمـک           
رسانـي و يـا مـمـاشـات بـا داعـش                  

مردم خشمگيـن اکـنـون در         .   هستند
بسياري از شهرها به خيابان ريخته و       

 .خشم خود را بروز ميدهند

  
بايد در دفاع از مردم کوبـانـي و           

تـنـهـا    .   عليه داعش بـه مـيـدان آمـد          
نيروي قدرتـمـنـد و کـارسـاز هـمـيـن                

اگــر .   مـردم در خـيــابـانــهـا هسـتــنـد            
دولتهاي حامي اين تروريستها دست     
از حـــمـــايـــت آنـــهـــا بـــردارنـــد                    

خاورميانـه مـيـتـوانـنـد هـمـه               مردم
جريانات اسـالمـي تـروريسـت را از             

آنچه امروز .  صحنه جامعه پاک کنند 
توانسته مقاومت مردم کـوبـانـي در          
مقابل تروريستـهـاي داعـش را ايـن            
چنيـن بـه حـالـت دفـاعـي بـيـنـدازد                  
اسلحه و امـکـانـاتـي اسـت کـه ايـن                 
کشورها در اختيار داعش قـرار داده       

 .اند
  

داعش و همه سـلـفـيـهـا و تـمـام               
دستجات اسالمي از يـک جـنـس و              

مردم بايد . داراي يک ماهيت هستند
با اين خيزشي که آغاز کرده اند تمـام        
جريانات اسالمي و حـامـيـانشـان را          

حمايـت از    .   مورد تعرض قرار بدهند   
مردم کوباني يعني تعرض به داعـش       
يعني اعتراض به حاميـان داعـش و          
ــات                ــان ــه جــري ــم ــه ه ــي ــعــرض عــل ت

ايـن اعـتـراضـات تـوده اي            . اسالمي
بايد .   بايد بيش از پيش گسترش يابد 

در همه جا به خيابان برويم و از مردم        
بشريـت مـتـمـدن       .   کوباني دفاع کنيم 

. بايد عليه داعش به مـيـدان بـيـايـد             
بايد به اين سناريوي وحشـتـنـاک در            

 .خاورميانه پايان داد
 

کميته کردستان حزب کمونيست    
کارگري ايران خود را در کـنـار هـمـه             
مــردم مــعــتــرضــي مــيــدانــد کــه در          
خيابانها هستـنـد و خـواهـان پـايـان              
دادن به سناريوي سـيـاه داعشـي در            

مـا از    .   کوباني و مـنـطـقـه هسـتـنـد            
ــا                 ــم ب ــي ــکــن ــي ــگــان دعــوت م ــم ه
اعتراضات خود عليه داعش و هـمـه        
جريانات اسالمي اعالم کنند نـه بـه          
داعش، نه به اسالم سيـاسـي، نـه بـه             
حاميان و سازندگـان ايـن جـريـانـات            

 !تروريست اسالمي
 

 کميته کردستان  
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ٢٠١٤ سپتامبر ٦

 ...  در دفاع از مردم کوباني       

نـگـار و      هيوا فوالدي روزنامه«
ســايــت شـارنــيــوز در         سـردبــيــر وب   

دادگــاه انــقــالب ســقــز مــحــاکــمــه          
 .شود مي

 
هيوا فوالدي به دليل انتـشـار چـنـد           

ســايــت    مــقــالــه و گــزارش در وب          
شارنيوز از سوي دادگاه انقالب ايـن   

" تشويش افـکـار عـمـومـي       " شهر به   
هـيـوا فـوالدي        .متهم شـده اسـت      

سايت شـارنـيـوز ضـمـن           سردبير وب 
تاييد ايـن خـبـر بـه آژانـس کُـردپـا                  

بـنـا بـه شـکـايـت نـادر              :   اعالم کرد 
فخري فرماندار شهر سقز به دادگـاه      

 .»احضار شدم
" بـوروکـرات  " دارو دسـتـه هـاي         

 اميد کريميـان    «اسالمي از قماش    

ــس اســالمــي ـ                ــجــل ــده م ــن ــاي ــم ن
ــوان  ــدار مــزدور       »،   «مــري ــرمــان ف

نـادر    و       »ديواندره ـ بهرام فـاتـحـي      
بـا يـک     فخري فرماندار شهر سـقـز           

ــه شــغــل            ســري اقــدامــات مــزوران
نــامــيــمــون نــهــادهــاي اطــالعــات        
جـمـهــوري اسـالمــي در شــهـرهــاي           

 . کردستان را نمايندگي ميکنند
 

قبال روش نـوکـري و مـزدوري            
. را برمال کـرده ايـم    "   اميد کريميان " 

و  پيـشـنـهـاد احـمـقـانـه فـرمـانـدار                 
ديواندره  و مسئولين دانشگاه پيـام       
نــور در ديــوانــدره در ارتــبــاط بــا              

نويسـي   دستورالعمل، در صورت نام  
در سازمان بسيـج، دانشـجـو بـراي            

پـذيـرنـد را         سالتحصيلي جديد مـي    
افشا کرديم و نادر فخري فـرمـانـدار         
شهر سقز هـم در لـيـسـت مـزدوران              
ــات              ــاي اطــالع ــاده ــه ــار ن ــک ــم ه
جمهوري اسالمـي را بـه مـردم در              
ــي              ــرف ــع ــان م ــت ــردس ــاي ک ــره ــه ش

 . ميکنيم
هيوا فوالدي روزنامـه نـگـار و          

سرددبير وب سـايـت شـارنـيـوز بـا               
شکايت فرماندار مزدور نادر فخري  
در دادگاه انقـالب سـقـز مـحـاکـمـه              

فشار  نهادهاي اطالعـات     .   ميشود
و پليس امنيتي جمهوري اسـالمـي       
بر روزنامه نگاران، فعالين ميديـاي    
اجتماعي کارنامه سيـاه حـاکـمـيـن          

. جنايتکار حکومت اسالمي اسـت     
فــرمــانــدار مــزدور ســقــز بــا اعــالم          
شکايت از هيوا فوالدي گام در راه         
ــهــادهــاي              و مســيــري اســت کــه ن
سرکوبگر جمهوري اسـالمـي بـه آن          

 . مشغولند
مــا مــردم شــهــر ســقــز را بــه               
اعتراض به اين اقدام سرکوبگرانه و      
ضدآزادي بيـان  در اشـکـال جـمـع                
آوري طومار و در محکوميت اقدام  
نـادر فـخــري فـرمـانــدار مـزدور، و              
مردم در شهر سقز را به مـبـارزه اي           
ــجــمــعــات              ــايــي ت ــرپ ــه و ب فــعــاالن
اعتراضي عليه نادر فخـري دعـوت      

 . ميکنيم
 

    *** 

 
 
 
 
 
 
 
 

 نسان نودينيان 

عليه قتل عام ديـگـري کـه در ايـن               
شهر به دست جنايتـکـاران داعشـي         
ــظــاهــرات                ــاد ، ت ــت راه خــواهــد اف

 .ميکنند
 

جبهه سوم ، مردم معـتـرض بـه          
داعــش و مــعــتــرض بــه ســيــاســت           
مماشات و همراهي با اين جـنـبـش          
کثيف اسالمي با صداي بلند فريـاد       
ميزنند که نبايد گذاشت صدها نـفـر     

 .ديگر در اين شهر قرباني شوند
کوباني نقطه تـمـرکـز سـيـاسـت            
جــريــانــات ســيــاســي و کشــورهــاي        
مختلف در اوضاع جديد خاورميانه     

دو شاخه   صف بندي بين  .   شده است 
اکـنـون    اسالم سياسي شيعه و سـنـي   

همه نيروهاي ناسيوناليست مسـلـح       
در کردستان را ميان اين دو شـاخـه           

 .رقيب در منطقه تقسيم کرده است
 

کوبـانـي امـا مـقـاومـت مـردم              
مقاومتي شبـيـه    .   عليه داعش است  

 روز در     ٧٢به آمرلي که به تنهايي       
محاصره داعـش بـود و مـقـاومـت             

متاسفانه اسـمـشـان را کسـي           .   کرد
نشنيد ولي مردم مسـلـح از جـان و            
امنيت خود دفا ع کـردنـد، چـرا کـه            

 .کسي به داد آنها نميرسيد
 

امروز کوباني خوشبـخـتـانـه در         
ــروف اســت،               ــع ــان م ــه ــر ج ســراس
خوشبختانه سمپاتي زيادي به سـوي   
مردم ايـن شـهـر در سـراسـر جـهـان                 

اکنون بسياري از مـردم    .   وجود دارد 
دنيا  پا را از خانه هاي خـود بـيـرون        
ــداي                    ــه جــا ن ــم ــه و در ه ــت ــذاش گ
ــزجــار از              آزاديــخــواهــي و نــداي ان
جــنــبــش کــثــيــف اســالمــي را ســر           

 .ميدهند
 

ما موظفيم در همه جا در ايـن          
ميدان نـبـرد بـزرگ حضـور داشـتـه              

ما موظفيم اين جبـهـه سـوم      .   باشيم
را همراهي کنيم و در هر جـايـي کـه         
ــرات و               ــاه ــظ ــش هســت ت ــکــان ام
ميتينگ فراخوان دهيم و از همگان      
بخواهيم يک جبهه سوم در مـقـابـل           
اين اردوي دفاع از اسد و يا دفاع از        

ــيــروهــاي اســالمــي را              داعــش و ن
 .سازمان دهيم

آينده خاورميانه بايد يک آيـنـده        
عاري از جنبش اسالمي و عاري از      
ديکتاتورها باشد اين فقط و فـقـط          
به نيروي جبهه سوم به نـيـروم مـردم            

 .ميسر ميشود
 

در اين سناريوي وحشتناکي که      
در منطقه خاورميـانـه سـاخـتـه انـد             
بايد جبهـه عـدالـت و انسـانـيـت و                 
مدنيت بپا خيزد و تکليف اينهـا را         

حضور هزاران نفره مردم .   روشن کند 
از شب گذشته در خيابانها در تهران       
و سنندج و فرانکفورت و تـورنـتـو و           
الهه و در همه جا يک واقـعـه مـهـم               
است که بـايـد آنـرا گسـتـرش داد و               
بايد فعاالنـه در مـقـابـل داعـش و                
جنايات تروريسم وحشـي اسـالمـي         

 .ايستاد
 

زنده باد مبارزات مـردم عـلـيـه          
 داعش

 

 ...جبهه مردم متمدن و آزاده 

 

 بنا به شکايت نادر فخري فرماندار 
 شهر سقز به دادگاه احضار شدم
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  اجتماعي

 خودکشي
 ٢٧جســد هــايــدە نــوري    :   مــهــر٨

سالە درحالي کە سوختە بود در شـهـر           
تاکنون مشخص نشده    .سقز پيدا شد  

کـه هـايـده نـوري، خـودش اقـدام بـه                  
خوسوزي کـرده يـا از سـوي افـرادي               
ديگر به قتل رسـيـده و جسـد وي را               

هايدە نـوري فـرزنـد         .آتش زده باشند  
" کــلــکــان " امــيــن و اهــل روســتــاي           

ديواندرە بودە و سە سال پيـش بـا يـک           
 سـال از      ١٥روحانـي اهـل سـقـز کە             

 .خودش بزرگتر بود ازدواج کردە بود
 ساله و ٢٨محمدظاهر :   مهر١٠

از تـوابـع شـهـر         "   زالن" اهل روستـاي     
جوانرود به داليلي نامعلوم خودکشي     

 .کرد
ياسر حسينـي يـک جـوان        : مهر٢

ديگر جوانرودي اقدام به خودکشـي و        
ــان داده                  ــايـ ــود پـ ــي خـ ــدگـ ــه زنـ  بـ

 
 جشنواره تئاتر خياباني مريوان

نــهــمــيــن دوره جشــنــواره تــئــاتــر        
 مـهـرمـاه در        ۲۵خيابـانـي مـريـوان         

سطح شهر مريوان شروع مي شود که      
گروه هاي برتر تئاتر از شهرهاي ايران       

اين دوره     . و جهان در آن حضور دارند     
که با تاخير آغاز به کار خـواهـد کـرد         
با رنگ ويژه جشنواره، موسيقي ويـژه   

بـازبـيـن    .   جشنواره افتتاح خواهد شـد  
هــاي جشــنــواره کــه دکــتــر مــهــرداد          
راياني مـخـصـوص، دکـتـر شـيـريـن               
بزرگمهر، مختار مـحـمـدي هسـتـنـد            

 اثــر از     ۸هــمــچــنــيــن در ايــن دوره          
کشورهاي مختلف نـيـز ارسـال شـده            
است که آوات حسامي، سـخـنـگـوي           
هـيـئـت اجــرايـي نـهـمــيـن جشـنــواره               

المللي تئـاتـر خـيـابـانـي مـريـوان                بين
 کشـور ارمـنـسـتـان،         ۳حضور  :   گفت

آذربايجان و عراق در نهمين جشنواره   
المللي تئـاتـر خـيـابـانـي مـريـوان                بين

نهمـيـن جشـنـواره          . قطعي شده است  
 ۳۰ تـا      ۲۵تئاتر خياباني مريوان از     

 مکـان اصـلـي شـهـر           ۱۰مهرماه در   
مريوان شامل پـارک مـلـت، مـيـدان             

، ميدان امام  ) شبرنگ( شهيد فهميده 
شافعي، پارک شـانـو، پـارک کـودک،            
ميدان جهاد، مـيـدان بـابـا رشـيـد و               
ميدان استاديوم و همچنيـن دريـاچـه         

 .شود زريبار اجرا مي
 

 زندان و دستگيري
اطالعـات شـهـرسـتـان        :   مهر١٠

را   ساله ٢٨زاده    مريوان، فرهاد شفيع  
از بـازداشـتـگـاه ايـن اداره بـه زنـدان                 

ايـن دانشـجـوي       .مرکزي منتقل کرد  
 فـلـسـفـه در دانشـگـاه تـبـريـز،                   رشته

بيستم شهريور مـاه در شـهـر مـحـل              
سکونتش، مريوان توسـط نـيـروهـاي         
امنيـتـي حـکـومـت اسـالمـي ايـران               

زاده    فرهاد شفـيـع    .بازداشت شده بود  
از تـوابـع سـروآبـاد       "   دل" اهل روستاي   

 .است
 
هـــــيـــــوا فـــــوالدي      :   مــــهـــــر ٩

سـايـت      نگار و سـردبـيـر وب           روزنامه
شارنـيـوز ادر دادگـاه انـقـالب سـقـز                

ــي          ــه مـــ ــمـــ ــاکـــ ــحـــ ــود      مـــ  .شـــ
هيوا فوالدي به دليـل انـتـشـار چـنـد              

سايت شارنيوز  مقاله و گزارش در وب
از سوي دادگاه انقالب ايـن شـهـر بـه             

متهـم شـده     "  تشويش افکار عمومي" 
ــيــر             .اســت ــيــوا فــوالدي ســردب ه

سايت شارنيوز ضمن تـايـيـد ايـن            وب
بنا به : خبر به آژانس کُردپا اعالم کرد

شکايت نادر فخري فـرمـانـدار شـهـر            
 .سقز به دادگاه احضار شدم

ــگــار             پــيــشــتــر نــيــز يــک خــبــرن
سايت شارنيوز به دلـيـل پـوشـش             وب

آوري    هاي جـمـع     اخبار فعاليت کمپين  
هــاي مــردمــي بــراي آوارگــان           کــمــک

شنگال، دوربين عکاسي وي تـوسـط        
اداره اماکن شهـر سـقـز ضـبـط شـده               

سـايـت شـار        احضار سردبير وب   .بود
نيوز به دادگاه در حالي است که خالد 
توکلي استاد دانشگاه در شهـر سـقـز          

سـايـت    طي متني کوتاه نسبت به وب    
ســايــت    وب: " شــارنــيــوز گــفــتــه بــود       

شارنيوز از افراط و تـفـريـط پـرهـيـز               
 ."کند و مشـي انـتـقـادي دارد              مي
سايت شارنيوز، بهار امسال پـس         وب

 سـال مسـدود شـدن بـه            ٢از بيش از    
سردبيري هيوا فوالدي در شهـر سـقـز       

 .آغاز به کار کرد
 

نگار به  روزنامهلقمان قنبري    :   مهر٦
ذهاب در استان     اطالعات سرپل    اداره

ــد             ــار شـــ ــاه احضـــ  .کـــــرمـــــانشـــ
اميـد  " نامه  نگار هفته احضار روزنامه 

تنها به دلـيـل انـتـقـاد از             "   کرمانشاه
 .دولت صورت گرفته است

 
  

 کارگران 
آمار واقعي شاغلين بـخـش       

  هزار نفر٨صنعت در سنندج 
مــديــر کــل ســازمــان صــنــعــت،        
معدن و تجارت استان سنـنـدج آمـار       
اشتغال در اين استان را غـيـرواقـعـي           

گـويـد    وزمي مي  محمد دره  .مي داند 
 شاغل اعالم شده ٥٠٠ هزار و ١٦از 

هـزار  ٨در بخش صنعت استان، تنها      
واحــد ٩٧٤از    .آمــار واقــعــي اســت     

 ٢١٤ واحد تعطيل و   ٣٠٩توليدي ،   
 . تعطيل است واحد نيمه

  
  

 کارگران کولبر
ــاه در        :    مــهــر   ٧ ــيــروهــاي ســپ ن
از توابع شهرستان  "   مرخيل" ي    منطقه

روي گروهـي از       پاوه با شليک گلوله به    
يـک کـولـبـر بـه نـام پـدرام                 کولـبـران،  
جان خود را از دسـت داد و            محمدي

هورامان حسـيـنـي     ( پنج کولبر ديگر    
فرزند فتاح، ريکوت محمـدي فـرزنـد         
قادر، آرش حسـيـنـي فـرزنـد بـهـرام،               

سرشت فرزند محمدسليـم      شيرزاد پاک 
) و جــلــيــل حســيــنــي فــرزنــد قــادر            

 .بازداشت گرديدند
 
در نتيـجـه تـيـرانـدازي        :   مهر١٣ 

نيروهاي نظامي حکـومـت اسـالمـي        
ايران يک کولبر به نام حاجـي رحـمـان           

 .اهل شهر مـهـابـاد زخـمـي گـرديـد             
همزمان يک کولبر ديگر نـيـز بـه نـام              

چم هنگام تـيـرانـدازي ايـن          رحمان قره 
نيروها خود را بـه پـايـيـن کـوه پـرت                
کرده و يک پاي وي دچار شکسـتـگـي          

 .شده است
  

پور اهل  مسعود عيسي:   مهر١١
روستاي انبي از توابع منطقه تـرگـور         
هنگام کولبري در مرز ميان ترکيه و        
ــدازي               ــران ــي ــه مــورد ت ــر ارومــي شــه
نيروهاي سپاه قرار گـرفـتـه و زخـمـي             

 .شده است
 

در واکنش به گفتگوي حسن     
 روحاني  

در واکنش بـه گـفـتـگـوي حسـن              
ان کـه       ان  شبکه خبري سي   روحاني با   

ــود           ــه بـ ــتـ ــفـ ــچ         " گـ ــيـ ــران هـ در ايـ
نـگـاري بـه دلـيـل فـعـالـيـت                  روزنامه

ــه ــامــ ــدان                روزنــ ــاري در زنــ ــگــ نــ
نـگـاران و فـعـاالن            روزنـامـه   ،" نيست

عرصه خبررساني اين ادعـاي وي را          
مواضع روحـانـي در       .محکوم کردند 

سفر دو هفته قبل وي به نـيـويـورک و             
شرکت در مجمع عـمـومـي سـازمـان         

در بـخـشـي از         .ملل ايراد شـده بـود      
: نگـاران آمـده اسـت         ي روزنامه   بيانيه

مصــاحــبــه حســن روحــانــي رئــيــس          
کريسـتـيـان امـانـپـور          جمهور ايران با  

ان آمـريـکـا در           ان   مجري کانـال سـي     
ــي اســت کــه هــم           ــنــون       حــال  ٥١اک

 ١٣روزنـامەنـگـار غـيــرکـرد زبـان و               
هاي جـمـهـوري       نگار در زندان    روزنامه

هــاي    اســالمــي بــه دلــيــل فــعــالــيــت        
مطبوعاتي مشغول گذراندن احـکـام       

  کنـنـده    سي و نُه امضاء    .خود هستند 
اين نامه خواستار آزادي بدون قيـد و          

نـگـاران دربـنـد         شرط تمامي روزنامه  
  .هستند در ايران

نگـار در     روزنامه۱۳۵پيشتر نيز   
اي بـه حسـن          ايران با امضـاي نـامـه        

هــاي او مــبــنــي        از گــفــتــه   روحــانــي،
نگـار زنـدانـي        انکار وجود روزنامه   بر

تحريف " در ايران، انتقاد کرده و آن را        
 .توصيف نـمـودنـد     " و انکار واقعيت 

 :کــنــنــدگــان نــامــه      اســامــي امضــاء   
)٣قرني قادري ) ٢شاهو حسيني (١

جمال ) ٥جواد حيدري   ) ٤ناصر سينا   
شـاهـد   ) ٧خالد محمدزاده   ) ٦نجاري  

ــوي     ــي       ) ٨عــل ســوســن مــحــمــدخــان
شليـر  ) ١٠جمال پورکريم  ) ٩عياثوند  

)١٢کــاوش عــزيـزي      ) ١١درويشـي    
رشــيــد زرواوي   ) ١٣حــمــزه آگــوشــي      

ــودي         ) ١٤ ــول ــرو م ــي ــال  ) ١٥ه ــم ش
گلباغ بـهـرامـي    ) ١٦مامزاده بوکاني  

ــايــزيــدي          صــالح) ١٧ ــديــن ب )١٨ال
محسـن خـالـدي      ) ١٩مسعود مناف   

ــمــي        ) ٢٠ ــال کــري تــروســکــه  ) ٢١ژي
علـي  ) ٢٣ژيوار رسولي ) ٢٢صادقي  
)٢٥کوماس شـهـبـازي      ) ٢٤بداغي  

طــالــب ) ٢٦ابــراهــيــم جــهــانــگــيــري       
طاهـر  ) ٢٨هاوار بازيان )٢٧قيصري  
)٣٠نژاد  علي اسماعيل) ٢٩قاسمي  

لـيـال قـادري      ) ٣١ارسالن ياراحمدي    
ميرو ايـزدي    ) ٣٣آرش لرستاني ) ٣٢
ــي          ) ٣٤ ــاي ــري ــوا زک ــي ــوا  ) ٣٥ه ــي ه

شـيـوا   ) ٣٧مادح نظري   ) ٣٦موالنيا  
)٣٩اصغر فـريـدي        علي) ٣٨گنجي  

مـنـبـع سـايـت        ( پـنـاهـي     امجد حسين 
 )کردپا
 

 داستان
" بازگشت به خـانـه زرد      "   داستان  

مــقــام ســوم      آال رضــايــي           نــوشــتــه
ي داستان نـويسـي    چهارمين جشنواره 

ايـن   .شازده کوچـولـو را کسـب کـرد           
  کودک، سومين سالي است که جـايـزه     

 داستـان نـويسـي         معتبرترين مسابقه 
کودکان و نوجوانان ايران را بـه خـود            

 ٤٢٠بـيـش از        .دهـد    اختصاص مي 
اثر به جشنواره ارسـال شـده بـود کـه               
نـهــايــتــا هــيــأت داوران داســتــان آال          
رضايي را به عنوان نفر سوم انتخـاب       

بسـتـه فـرهـنـگـي         " هـمـچـنـيـن         .کرد
بــه آال رضــايــي اهــداء         نــيــز"   کــتــاب

 .شود مي
 

 گزارش احمد شهيد
هفتميـن گـزارش احـمـد شـهـيـد              

بشر در حـکـومـت         درباره نقض حقوق  
اسالمي ايران به شـصـت و نـهـمـيـن               
اجالس مجمع عمومي سازمان ملـل   

در ايـن گـزارش اشـاره         .انتشار يافت 
بشـر در ايـران        شده که وضعيت حقوق   

نه تـنـهـا بـهـبـود نـيـافـتـه بـلـکـه بـا                        
مصوبات و نظـرات دولـت تـدبـيـر و              
امــيــد حســن روحــانــي و مــجــلــس             

 .اکثريت اصولگرا نيز بدتر شده اسـت    
هـا     گزارش که پيشتر نـيـز در رسـانـه           

منتشر گرديـده بـود بـا اسـتـنـاد بـه                 
 ١١٨مدارک معتبر و مصـاحـبـه بـا          

تن طي شش ماه نخست سـال جـاري          
 .ميالدي تهيه و تنظـيـم شـده اسـت           

 تـا    ٢٠١٣ تن از ژوئـيـه        ٨٥٢اعدام  
 ١٨ جوان زير   ٨اعدام   ،٢٠١٤ژوئن  

سال در سال جاري ميـالدي و اعـدام           
 فعال عقيدتي کُـرد از       ٤الوقوع    قريب

موارد مندرج در گزارش جديد احمـد       
 .*باشد شهيد مي
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) تغيير( جنبش گوران 
خواهان جلسه اضطراري 

 !پارلمان شد
روز پنجـم اکـتـبـر فـراکسـيـون             
تغيير در پارلمان اقليـم کـردسـتـان        
طي بـيـانـيـه اي خـواهـان جـلـسـه                  
اضــطــراري پــارلــمــان اقــلــيــم بــراي        
ارزيـابـي از وضـعــيـت کـوبـانـي و                
ــگــي کــمــک و هــمــکــاري              چــگــون
حکومت اقليم بـه مـردم کـوبـانـي             

" در اين بيانيه آمده است کـه    .   شد
ما خواهانيم که حـکـومـت اقـلـيـم             
کردستان همکاري هاي سياسـي و       
ديپلمـاتـيـک خـود را بـه کـوبـانـي                 
بيشتر کنند و همـچـنـيـن از هـمـه               
مخالفين داعش مي خـواهـنـد کـه        
همکاري هايشان را بـراي نـجـات           
دادن مردم کوباني جديتر و بيشتـر       

   ".کنند
بيانيه جنبش تغيير در حـالـي        

 ۲۰منتشر مي شود، که بيـش از          
روز است که مردم شهر کوبانـي از         
سه طرف تـوسـط جـانـيـان داعـش             
محاصره شده اند و مردم اين شهـر        
طي مقاومتي بي نظير و يکپارچه       
با کـمـتـريـن امـکـانـات دارنـد بـا                  
داعــش ايــن وحــوش زمــانــه مــي           
جــنــگــنــد، امــا حــکــومــت اقــلــيــم        
ــه رهــبــري مســعــود            کــردســتــان ب
بارزاني نه تنها تالش جدي را براي 
کمک رساني به مردم کوباني انجام   
نداده بلکه اساسا خود اينها يـکـي        

از موانع رسيدن امکانات و نيروي    
انساني براي کمک به مردم کوباني      

. در دفاع از شهرشان مـي بـاشـنـد           
جنبش تغيير گويـا نـفـرت عـمـيـق            
مــردم از بــي عـــمــلـــي احـــزاب                
ناسيوناليست کرد را ديده اسـت و        

 ۲۰به همين خاطر اکنون بـعـد از           
روز از جنگي خونين و تحميل شده 
از جانب داعش به مـردم کـوبـانـي           
بيانيه مي دهد وگرنه خـود ايـنـهـا           
هــم کــه بــعــد از حــزب دمــکــرات            
دومـيــن نــيــروي تشـکــيــل دهــنــده         
حکومت اقليم مـي بـاشـد تـا هـم               
اکنون کمترين اقدامي را در دفـاع        

 .از مردم کوباني انجام نداده اند
  

حمله نيروهاي داعش به                      
 ! نيروهاي مردمي شنگال                  

داود اللوس مسـئـول نـيـروهـاي            
روز "   دفاع از شنگال اعالم کـرد کـه           

ســوم اکــتــبــر نــيــروهــاي داعــش بــا            
امکانات نظامي فراوان بـه روسـتـاي         
گوفند که مرکـز نـيـروهـاي مـردمـي             
دفاع از شنگال است حمله کرده اند و        
جنگ تا روز چهارم اکتبر هـنـوز هـم           

الزم به ذکر اسـت      .   ادامه داشته است  
که بعد از حملـه جـانـيـان داعـش بـه                
شنگال و آوارگي دهها هـزار نـفـر از             
مردم اين مناطق و مقـامـت نـکـردن           
نيروهاي اقلـيـم کـردسـتـان در بـرابـر               
آنها، مردم خود دست به سازماندهي    
نيروي مردمي براي بـاز پـس گـيـري             

شنگال و مقاومت در مقابل داعـش        
 .زده اند
 

نيچيروان بارزاني تاکيد                       
کرد، که در تشکيل حکومت                        

مرکزي عراق شرکت خواهند                        
 ! کرد   

روز چــهــارم اکــتــبــر نــيــچــيــروان         
بارزاني رئيس انجمن وزراي حکومت 
اقليم کردستان در ديداري با ليـلـيـانـه      
پــالومــن وزيــر تــقــويــت هــمــکــاري           
" بـازرگـانــي هــلـنــد اعـالم کـرد کـه                 

حکومت اقليم کردستان از حکـومـت     
عراق دفاع مي کنـد، در آن شـرکـت              
مي کنيم و خـواهـان آنـيـم کـه هـمـه                  

الزم "   .   اختالفات با گفتگو حل شـود     
بــه ذکــر اســت کــه، گــرچــه بــعــد از                
استعفائي مالکي و انـتـخـاب حـيـدر         
عبادي به نخست وزيري عـراق هـمـه          
شواهد نشـان از شـرکـت حـکـومـت               
ــت مــرکــزي و حــل                  ــيــم در دول ــل اق
اختالفاتشان بود، اما اين اوليـن بـار         
است که نيچيروان بارزاني شرکتـشـان    
را در حکومت مرکزي اعالمـي مـي         

 .کند
 

يک تيم پزشکي ايراني                      
مداواي جالل طالباني را بعهده                             

 ! گرفت    
طبق اخبار منتشر شده، اخيرا و       
بعد از برگشت جالل طالباني رئـيـس      
جمهور پيشين عراق و رهبر اتحـاديـه      
ميهني از آلمان، يـک تـيـم پـزشـکـي              

. ايراني مداواي او را بـعـهـده گـرفـتـه             
جالل طالباني که دو سال پيش دچـار     
سکته مـغـزي شـده بـود و بـيـش از                  
يکسال بود که در کشور آلمان تـحـت        
ــم               ــوزده ــرار داشــت، روز ن مــداوا ق
آگوست به اقليم کردسـتـان بـرگشـت،          
امــا گــويــا وضــعــيــت جســمــي وي             

ايـن خـبـر      .   همچنان نابسامـان اسـت     
اشاره اي نکرده که آيا مـداواي آقـاي           
طالباني در ايران انجام مي گيرد و يا 

 .در خود اقليم کردستان
  

دولت آلمان در اربيل                     
 ! مرکزي نظامي مي سازد                   

طبق اخبار منـتـشـر شـده، وزيـر            
دفاع آلمان اعالم کرده کـه در اربـيـل            
مرکزي نـظـامـي بـراي آمـاده سـازي              
نيروهاي اقليم در جنگ با داعـش را         

الزم به ذکـر اسـت       .   دائر خواهند کرد  
که آلمان در چهارچون ائتالف جهانـي       
عليه داعش قول کمک هاي نـظـامـي          
به مبلغ هفتاد مـيـلـيـون يـورو را بـه              
اقليم کردستان داده که مقدار زيـادي        
از آنها هم اکنون به نيروهاي نظـامـي         

 .اقليم کردستان رسيده
 

 ساله در شهر              ۱۹زني     
 . سليمانيه خودکشي کرد                  

سخنگوئي پليس شهر سليمانـيـه     
روز چهارم اکتبر اعالم کرده کـه زنـي          

 ساله در محله کاني کورده شـهـر     ۱۹
سليمانيه با تناب خود را حـلـق آويـز            
مي کند و جـانـش را از دسـت مـي                

اين خبر مي افزايد کـه ايـن زن        .   دهد
عرب زبان بوده و بر اساس مشکالت    
اجتماعـي دسـت بـه خـودکشـي زده              

الزم به ذکـر اسـت کـه بـدلـيـل             .   است
قـــوانـــيـــن وحشـــيـــانـــه اســـالمـــي،         

مردساالري و بي حقوقي زنان، اقليـم        
کردستان بـه قـتـلـگـاهـي بـراي زنـان                
تبديل شده و هر ماه دهها زن و دختر        
جوان قرباني نظامي مـي شـونـد کـه             
بنيادش بر بي حقـوقـي زن بـنـا شـده              

 .است
 

اختالفات اتحاديه ميهني و                         
 ! حزب دمکرات ادامه دارد                     

عدنان مفتي عضو دفتر سياسي     
در هـفـتـه     "   اتحاديه ميهني مي گويد   

هاي آينده جلسه اي مـيـان اتـحـاديـه           
ميهني و حزب دمـکـرات در مـورد            
حل اختالفات و رابطه ايـن دو حـزب           

همچنين اين عضو ".  برگزار مي شود 
رهبري اتحاديه مهيني مي گويد کـه        
اميدوار است مسعـود بـارزانـي گـام           
اول را براي تشکيل همچنين جـلـسـه          
اي بــردارد، چــرا کـه اخــتـالفــات دو             
طرف باال گرفته و مي خواهيـم آنـهـا           

الزم بـه ذکـر اسـت کـه             .   را حل کنيم  
اتحاديه ميهني و حزب دمکرات دو       
حزب اصلي تشکـيـل دهـنـده اقـلـيـم              
کردستان هستند و در طـول حـيـات             
خود بارها عليه همـديـگـر دسـت بـه             

اخـتـالف ايـنـهـا در          .   اسلحه برده انـد   
چند مـاه گـذشـتـه و بـعـد از حـملـه                     
داعش به عراق و بخشي از کردستـان       
باال گرفته و روزانه عـلـيـه هـمـديـگـر              

ايـن دو    .   دست به تبليغات مي زنـنـد      
حزب جنبش ناسيوناليستي گرچه هر     
دو از سياستهاي آمريکا و غـرب در          
عراق هميشه حمايت کـرده انـد، امـا         
در سطح منطقه اي هـر کـدام تـحـت              
تاثـيـر يـکـي از کشـورهـاي ايـران و                  
ترکيه هستند و همـيـن هـم يـکـي از             

 .*دالئل اختالفات کنونيشان است

 

 اخبار هفتگي از رويدادهاي کردستان عراق

ــران و              ــارگ ــواه ک ــخ ــردم آزادي م
 !جوانان

مردم کوباني قرباني سياستـهـاي      
دو جناح اسالم سياسي در مـنـطـقـه             

بايد در هـمـه جـا بـه کـمـک             .   شده اند 
مردم بشـتـابـيـم و عـلـيـه جـريـانـات                  

 .تروريست اسالمي به ميدان بياييم
طبق اخبار منتشر شده تـعـدادي       
از مردم و جوانان امروز در تـهـران و          
ــان             ــعــدادي از شــهــرهــاي کــردســت ت

مايت از مردم کوبانـي و عـلـيـه            ح در
تــروريســتــهــاي داعــش بــه خــيــابــان          

اين آغـاز مـهـمـي اسـت کـه               .   آمدند
بتوانيم در ابعادي اجتماعي و هزاران      

مـردم مـتـمـدن       .   نفره به خيابان برويـم    

دنيا بـايـد در يـک صـف مـتـحـد و                     
جــهــانــي در مــقــابــل تــروريســتــهــاي        
اسالمي و حـامـيـانـش بـه خـيـابـان                 

 .بيايند
 

مـردم کــوبـانــي اکـنــون از هـمــه             
انسانهاي آزاديخواه و متمدن انتـظـار       

ايـن  .   دارند که به کمکشان بشـتـابـنـد        
بـه  .   انتظار را نبايد بي پاسخ گذاشـت      

خيابـان آمـدن مـردم و جـنـبـشـهـاي                 
انقالبي و انساني تنها راه قـدرتـمـنـد           
کردن جبهه سوم است که در مـقـابـل            
قطبهاي اسالم سياسي شيعه و سنـي       

بايد به خـيـابـان آمـد و           .  قد علم کند 
بايد صف انسـانـهـاي آزاديـخـواه در             

همه شهرها و در سطح جهاني به هـم          
 .بپيوندند

 
مردم شهـرهـاي ايـران امـروز بـه             
نداي کمـک خـواهـي مـردم کـوبـانـي               

اين حرکت را بايد ادامه   .   پاسخ دادند 
داد و در سـطـحـي گسـتـرده جـبـهـه                  
انسانيت و آزاديخواهـي را بـيـش از            

 .اين تقويت کرد
 

 کميته کردستان  
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ٢٠١٤ اکتبر  ۷ ، ۹۳ مهر  ۱۵
 

*** 

 مردم شهرهاي ايران در دفاع از مردم کوباني به خيابان آمدند                      
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تالش گروه تروريستي داعش کـه      
ــي                 ــداي ــاي اه ــه ــه ســالح ــز ب ــجــه م
عربستان، قطـر و ديـگـر امـکـانـات               
مادي و تسليحاتـي بـدسـت آمـده از             
تسخصير موصل بوده است تـاکـنـون        
نتوانسته است سبب تسخير کـوبـانـي       

از سـوي ديـگـر       .   از سوي داعش شود   
آمريکا و هم پيمانانش با پـيـشـرفـتـه          
ترين امکـانـات نـظـامـي ادعـا مـي               
کــنــنــد کــه مــي خــواهــنــد مــانــع از            
پيـشـروي داعـش بسـوي کـوبـانـي و                
ديگر مناطق کرد نشين در کردستـان       

همچنين دولت تـرکـيـه       .   سوريه شوند 
که تـا قـبـل از ايـن بـه ايـن جـريـان                       
ــکــرد، روز              ــي کــمــک مــي ــروريســت ت
پنجشنبه با تصـويـب اليـجـه اي در              
مجلس که اردغان آنرا پيشنهاد کـرده   
بود اين امکان را براي دولـت تـرکـيـه            
هموار ساخت تـا بـا ايـن مـجـوز بـه                  
اصطالح شرعي مناطق کرد نشين و       
از جمله کـوبـانـي را اشـغـال و بـقـول                  

 . خودش در مقابل داعش بايستد
 

در حال حاضر بخشي از اعضـاي       
ناتو عمال درگير مقابله با داعش در        
مناظق شمالي سوريـه هسـتـنـد امـا            
خبرگزاريها در مواردي از پـيـشـروي           

 . هاي داعش سخن مي گويند
اکنون اين سوال اساسي براي هـر        
ناظري و براي افکار عمومي مـطـرح         
است چـه دلـيـلـي مـي تـوانـد وجـود                  
داشته باشد که ارتشهاي مجهز دنـيـا        
متشکل در ناتو از نظر نظامي قـادر         
به مهار جـريـان تـروريسـتـي داعـش              

 نيستند؟
واقعيـت مسـئلـه ايـن اسـت کـه               
آمريکا و هم پيمانانش نمي خواهـنـد        

عـلـت ايـن      .   که داعش را کنار بزنـنـد      
امر برمي گردد به معادالت سياسـي       
منطقه که دولتهاي عربستان، قـطـر،         
جمهوري اسالمـي، تـرکـيـه و ديـگـر              
کشورهاي حوضه خـلـيـج در بـروز و              
نــتــايــج ايــن جــنــگ بــيــن تــروريســم           
اسالمي شيعي و سـنـي کـه مـيـراث             

جنگ آمريکا در عراق است ذي نـفـع         
 . هستند
 

تغييـرمـوضـع دولـت تـرکـيـه بـا               
گرفتن مجوز از پارلـمـان ايـن کشـور            
نيز نه براي وارد سـاخـتـن ضـربـه بـه                 
داعش بلکه براي حضور خود و تحت       
کنترل درآوردن مـنـاطـق کـردنشـيـن             
شمال سوريه است تا از اين طـريـق و            
در ظاهر امر بـا تـوجـيـه مـقـابلـه بـا                  
داعش، نيروها، احزاب وابسته بـه پ      
ک ک را در کردستان سوريه حاشيه اي   
کند و با دست پر پاي ميز مـذاکـره و            

. امتياز گيري در منـطـقـه بـنـشـيـنـد             
احزاب دخيل در کردستان سوريه نـيـز    
طـي يـکــي دو ســال اخـيــر تـالش و                 
فعاليتـهـاي خـود را در چـهـارچـوب               
سياستهاي کشورهاي منطقـه و زيـر          
نظر دولت ترکيه و جمهوري اسـالمـي        

اکـنـون تـمـامـي        .   به پـيـش بـرده انـد          
احزاب ناسيـونـالـيـسـت کـرد در هـر                
چهار بخش کردستان هر يک بـنـحـوي         
در تحوالت منطقه در دو سـوي ايـن            
دو جبهه جنگ تـروريسـتـي تـقـسـيـم             

 .شده اند
 

اين در حالي است کـه بـرخـي از             
ســران حــزب دمــکــرات بــارزانــي و            
اتحاديـه مـيـهـنـي کـه اداره کـنـنـده                   
حکومت اقليـم کـردسـتـان هسـتـنـد،             
سرگرم مبادالت بـازرگـانـي نـفـت بـا             

آش اين رابطه تجاري    .   داعش هستند 
بــيــن مســئــوالن حــکــومــت اقــلــيــم           
کردستان عراق با داعش آنـقـدر شـور          
شد که ناچـار شـدنـد بـه آن اعـتـراف                 
کنند و براي توجيه اعمالشان بگويند     
اين افراد را که از مسئوالن باالي اين     
دو حزب هستند به دادگـاه خـواهـنـد            

 .فرستاد
 

امــا اگــر قــدري از ايــن بــده و                 
بستانها مابين دولتهاي آمريکا و هم     
پيمانانـش بـا دولـتـهـاي مـنـطـقـه و                  
احزاب ناسيونالـيـسـت کـرد فـاصـلـه             

بگيريم، مقاومتي که طي چند هفـتـه       
اخير سبب پايداري کوباني شده اسـت     
ناشي از ايسـتـادگـي مـردم کـوبـانـي              
بويژه جوانان اين شهر است که بدور از 
دايره اين بده و بستانها و با کـمـتـريـن      
امکانات تسليحاتي قـهـرمـانـانـه در          

. مقابل داعش ايستـادگـي کـرده انـد          
اراده و اســتــقــامــت مــردم کــوبــانــي           
تمکين نکردن بـه مـعـاملـه و بـده و                 
بستان بر بستـر آتشـي کـه تـروريسـم              
اسالمي شيعي و سـنـي در مـنـطـقـه              
برافروخته است مي تواند کوبـانـي را         
ازخطر سقوط نجات دهد و جـانـوران         

 . اسالمي داعش را عقب براند
 

اگر نيرويي نظامـي در مـنـطـقـه            
حضور دارد و ادعـا مـي کـنـد مـي                 
خواهد از مردم کـوبـانـي در مـقـابـل              
جانوران داعش دفاع کند، اگر ريگـي       
به کفش ندارد مي تواند بدور از بده و        
بستانهايي کـه اشـاره شـد در کـنـار                
جوانان و مردمي که اسـلـحـه بـدسـت            
گرفته و با تمام توان دارند از اين شهر 
دفاع مي کنند به کمک آنان شتافته و      

درغير ايـنـصـورت     .   آنها را ياري دهد   
سرنوشـت و آيـنـده مـردم سـاکـن در                 
کردستان سـوريـه تـوسـط دولـتـهـا و               
احزاب ناسيوناليست کرد که خود نيز    
بخشي از معضل و صـورت مسـئلـه          
در اين جنگ نيابتي هستند تـعـيـيـن          

سقوط کوباني تنـهـا يـک      .   خواهد شد 
فاجعه نيست بلکه تحوالت سـيـاسـي        
و جغرافيايي ناشي از تسخير کوباني      
توسط داعش نتايج وخيم و زيانبـاري     
را در پي خواهد داشت که تنها به نفع  
دولـــتـــهـــاي مـــنـــطـــقـــه و احـــزاب            
ناسيوناليست کرد بويژه احزاب حاکـم     

 . بر کردستان عراق خواهد بود
 

مردم و جوانان قهرمـان کـوبـانـي          
دارند براي جلوگـيـري از يـک چـنـيـن               
فاجعه اي از حرمت، کرامت، زندگـي       
و آينده خود و مردم منطقه دفاع مـي     

نــيــروهــاي چــپ، ســکــوالر،       .   کــنــنــد
آزاديخواه و انساندوست بايد عمـال و        
با تمام امکاناتي که در اختيار دارنـد       
از مردم کوباني و ايستادگي جـانـانـه          
آنان در مقابل تفاله هاي اسـالمـي و           
تــروريســت داعــش وســيــعــا دفــاع و          

 .*حمايت کنند
 
 ۲۰۱۴ اکتبر ۴ 

  عبدل گلپريان            /   عامل پايداري کوباني چيست؟ 

زنان و مرداني که ماهـهـاسـت         
عرصه را بر درندگان داعش تـنـگ      
کرده انـد و سـه هـفـتـه کـامـل بـا                    
ــگــيــز در             جســارتــي تــحــســيــن ان
مقابلشان ايستاده اند امروز شاهـد   

اال اهللا، اين پرچم خـون        پرچم ال اله  
و جنايت بر فراز تپه اي مشرف بـر          

داعش در پنـاه    .   شهر کوباني بودند  
تانک و توپ و راکت به دروازه هاي         

 !شهر رسيده است
اما به موازات اين نـبـرد شـور          
انگيز، مردم دنيـا شـاهـد صـحـنـه             
: نــفــرت انــگــيــز ديــگــري هســتــنــد       

" ائـتـالف  " موشکـهـاي هـوشـمـنـد           
ــه داعــش در                 ــي را ک ــاي ــکــه ــان ت
پناهشان وارد شهر ميـشـود هـدف        

در رسانه هـاي رسـمـي      !   نمي گيرند 
غرب با ذره بين ميتوان خـبـري از           
مقاومت کوبانـي پـيـدا کـرد و در              
قبال احتمال يـک تـراژدي انسـانـي            

نـيـروهـاي    .   خفـه خـون گـرفـتـه انـد            
امنيتي ترکـيـه مشـغـول سـرکـوب            
داوطلبان پيوستن به دفاع کوبـانـي       

تانکهايش در يک قدمي      هستند و 
کوباني صف کشيده انـد و نـگـران            
مقبره سليمان شاه درآن سوي مـرز        

دبير کل جديـد نـاتـو هـم             ! هستند
اطــمــيــنــان مــيــدهــد کــه نــاتــو از           
تماميت ارضي ترکيه دفاع خواهـد      

ــال              .   کــرد ــرســد خــي ــظــر مــي ــه ن ب
فرماندهان داعش هم آنقدر از بابت 

راحت است که در "   ائتالف" جتهاي  
زير آسمان باز تانک به شـهـر روانـه            

 !ميکنند
داعـش  .   همه چيز روشن اسـت     

مخلوق مستقـيـم اعضـاي اصـلـي           
. همين ائتالف عليه داعـش اسـت        

اين ائتالف نميخواهد هيچ پيروزي     
در مــقــابــل داعــش بــه نــام مــردم           

ايـن مـيـتـوانـد        .   مسلح ثبـت شـود     
الـگـويـي فـرامـوش نشــدنـي بــراي             

ايـن مـيـتـوانـد        .   مردم منطقه باشد  
زنجيره اي از مـردم مسـلـح را بـه               
ميدان بياورد و دست دول غـرب و          
متحدينش براي بـنـد و بسـتـهـاي             
بــعــدي بــا بــانــدهــاي اســالمــي را          

دولت ترکيه حـتـي بـر ايـن            .   ببندد
تصور است که تـبـديـل مـقـاومـت             
کوباني به تراژدي کوباني موقعيت     
مبارزه در کردستان ترکيه را به نفع      

 .حکومت عوض خواهد کرد
شايد هم آرزو ميکنند جـالدان      
داعش وارد شهر شوند و سرببرند و   
بازار فروش زنـان راه بـيـانـدازنـد و             
ــن               ــگــاه دول غــرب و مــتــحــدي آن
مرتجعشان معرکه شـنـاخـتـه شـده          

   !قهرمان نجات راه بياندازند
. مقاومت کوباني مـهـم اسـت        

پيروزي اش جـبـهـه انسـانـيـت در               
مقابل توحش اسالمي را يـک گـام          

در .   بــزرگ بــه جــلــو خــواهــد بــرد           
هرکجاي دنيا به هر طريق مـمـکـن          
بايد به ايـن نـبـرد انسـانـي عـلـيـه                  

 .توحش اسالمي ياري رساند
 ۲۰۱۴ اکتبر ۷

منتشر شده در ژورنال روزانه 
 ۲۰۱۴ اکتبر ۸

 مقاومت کوباني     
 ! لحظات خطيري را از سر ميگذراند             

 
 
 
 
 
 
 

 محسن ابراهيمي 
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احزاب سياسي کرد در کردسـتـان      
سوريه مي گوينـد حـکـومـت اقـلـيـم              
ــه                  ــد ب ــواه ــر مــي خ ــان اگ ــت ــردس ک
نيروهايشان کـمـک کـنـد مـي تـوانـد               
امکانات نظامي و تسـلـيـحـاتـي در             
اختيارشان قرار دهند اما گـفـتـه انـد           

 . نيازي به نفرات نداريم
اين سخنان و اين مواضع گويـاي       
اختالفـات شـديـدي مـابـيـن احـزاب               
ناسيـونـالـيـسـت کـرد در کـردسـتـان                 
سوريه با حکومت اقـلـيـم کـردسـتـان            
است که هـر کـدام در فـکـر مـحـکـم                  
کردن موقعيت خود بـر بسـتـر خـانـه              
خرابي و آوارگي هزاران نفر در کوباني 

 . هستند
ــم             ــاک ــزاب ح ــان اح ــوي ــگ ــن ســخ
برحکومت اقليم کردستـان نـيـز مـي            
گويـنـد اگـر کـمـکـهـاي نـظـامـي در                   
اختيار آنان قرار دهيم دولـت تـرکـيـه            
آزرده خاطر خواهد شد چرا که آنها از       
نظر دولت ترکيه وابسته بـه پ ک ک             
ــات              ــيــســت جــريــان هســتــنــد و در ل

دليل ديگرشـان   .   تروريست قرار دارند  
ــن اســت کــه در صــورت کــمــک                  اي
تسليحاتي به احزاب کـرد در سـوريـه         
ممکن است در آيـنـده ايـن سـالحـهـا             

. عليه خـودشـان بـکـار گـرفـتـه شـود               
نمايندگان و سـخـنـگـويـان اتـحـاديـه              
ميـهـنـي، بـارزانـي و ديـگـر احـزاب                 
شريک در حکـومـت بـر ايـن عـقـيـده                
هستند که احزاب کرد در کـردسـتـان           
ترکيـه مـوضـع تـک روانـه در پـيـش                  
گرفته انـد، آنـان را در نـبـرد عـلـيـه                    
داعش در کوباني بحساب نمياورند و  
تا زمانيکه چنيـن مـواضـعـي دارنـد            
آنها يعني حکومت اقليـم نـيـز نـمـي             
تــوانــد کــمــکــهــاي تســلــيــحــاتــي در          

 .اختيارشان قرار دهد
ايـن در حــالــي اســت کـه دولــت             
ترکيه با سران ايـن احـزاب از جـملـه               
اوجالن در زنـدان، صـالـح مسـلـم در              
کردستان سوريه و ديگر رهـبـران ايـن          
احــزاب مــدام در حــال مــالقــات و              

در حـال    .   گفتگو با همديگر هسـتـنـد      
حاضر صالح مسلم بـراي رايـزنـي بـا            
مقامات دولت ترکيه در آنکـارا بسـر         

تصـــويـــب اليـــحـــه روز       .   مـــي بـــرد   
پنجشنبه پارلمان ترکـيـه نـيـز کسـب            
مجوزي از سوي پارلمان بـراي دولـت         
اردغان بود که بـه نـيـابـت از داعـش             
کوباني و ديگـر مـنـاطـق کـردسـتـان               
سوريه را در اشغال نيروهاي نـظـامـي         
خود قرار دهد که از يک سو نقش دايه 
مهربانتر از مادر را در منـاطـق کـرد         
نشين ايفا کند، احزاب وابسته بـه پ         
ک ک را تضعيف و نشان دهـد کـه بـا              

 .داعش همکاري نداشته است
در يکي از برنامه هاي تلويزيوني 
در کـردسـتـان عـراق کـه تـعـدادي از                 
جوانان دختر و پسر ساکن کوباني در        
آن شرکت داشتند، اين جوانان اظهـار        
داشـتـنــد کــه بــا تـمــام وجــود آمــاده              
هستند که براي دفاع از کـوبـانـي در             
مقابل داعش بايستند و افراد زيـادي       
هستند که حاضرنـد اسـلـحـه بـدسـت             
بگيرند و عليه داعش بجنـگـنـد امـا           
احزاب مسلح در کردستان سـوريـه و          
وابسته به پ ک ک به آنهـا گـفـتـه انـد            
بشرطي اين اجازه را به آنان خـواهـنـد          
داد با داعش بجنگنـد کـه بـه حـزب              
آنها بپيونديد و خود را بخشي از آنان        

پاسخ اين جـوانـان ايـن      .   معرفي کنند 
است که سرنوشت و آينده کـوبـانـي و           
مردم برايشان اولـويـت دارد چـرا کـه             
موافق مواضـع و سـيـاسـتـهـاي ايـن               

 .احزاب نيستند
از سوي ديگر چندين مسـئـول و          
مقام باالي اتحاديه ميهني طالبـانـي       
و حزب دمـکـرات مسـعـود بـارزانـي             
سرگرم تجارت و بـازرگـانـي نـفـت بـا              
داعش بودند که بعد از اينکه قضـيـه          
اين رابـطـه بـازرگـانـي بـرمـال شـد و                   
عــبــور چــنــديــن کــامــيــون نــفــتــي را          
متوقف کردند هر دو حزب حـاکـم در          
اقليم کردستان به اين کـثـافـت کـاري            
مسئوالن حزبي شان اعتراف کردند و      

براي اينکه آبروي نداشته شان بيش از    
ايـن از نــظـر مـردم کـردســتـان نــرود                
مسئله دادگاهي کردن آنـان را پـيـش          

 .کشيده اند
در اين آشفته بازاري که داعش و       
هر يک از احزاب ناسيوناليـسـت کـرد          
براي سهم خواهي در منطقـه بـوجـود          
آورده انــد، دهـهــا هـزار انســان آواره             

سـرنـوشـت و      .   مناطق مرزي شده انـد    
آينده اين مردم بي پـنـاه و بـي دفـاع               
دستخوش منافع اين احزاب و نيروها  

منافع ايـن احـزاب،     . قرار گرفته است 
پر کردن جيبهايشـان از قـبـل فـروش             
نفت قاچاق توسط سران و مسئولـيـن         
احـزاب حـاکـم بـر کـردسـتـان عـراق،                 
مصالحه و بـده و بسـتـان جـريـانـات               
درگير با دولتهاي منطقه بـه قـيـمـت            
روخدادن فجايعي از نوع شـنـگـال در          

 .کوباني است
تـا هـمـيـنـجـا عـمـق ايـن بـده و                     
بستانها را مي توان بخوبي در مـيـان        
اين احزاب، دولت ترکيه و حـکـومـت       

 .اقليم و داعش بخوبي روئيت کرد
عــلــيــرغــم ايــن بــانــدبــازي هــا،           
معامله و بـده و بسـتـانـهـا از سـوي                 
احزاب حاکـم بـر کـردسـتـان عـراق و                
دعوا بـر سـر جـايـگـاه و مـوقـعـيـت                   
ــيــســت کــرد در             ــال ــاســيــون احــزاب ن
کردستان سـوريـه، امـا مـقـاومـت و               
پايداري در کوباني در مقابل داعـش        
از سوي مردم و جواناني کـه اسـلـحـه            
بدست گرفته و خود را وابسته به ايـن          
احزاب نمي دانـنـد هـمـچـنـان ادامـه               

 .دارد
پيشتر فاجعه شـنـگـال و اکـنـون            
مقاومت درکوباني بخوبي نشان داده     
است که احزاب ناسيونـالـيـسـت کـرد           
هيچگاه نماينده، سخنگـو و مـدافـع          

ايـن  .   منافع مردم نبوده و نـيـسـتـنـد           
جريـانـات از يـک سـو بـا دولـتـهـاي                   
منطقه و از سـوي ديـگـر بـا داعـش                
سرگرم مـذاکـره، بـازرگـانـي و بـده و                

جــوانــان و مــردم      .   بســتــان هســتــنــد   
کوباني بايد به نيروي مسـلـح و تـوده          
ــد و مــردم                 اي خــود مــتــکــي شــون
شرافتمند در شهرهاي کردستان  و در   
هـر گـوشــه اي از جـهــان بـا افشــاي                 
مــاهــيــت بــازيــگــران ايــن شــطــرنــج،         
قاطعانه از مردم کوبـانـي در جـنـگ            

 .* عليه داعش حمايت کنند
     ۲۰۱۴ اکتبر ۴

 عبدل گلپريان           / ماهيت بازيگران شطرنج  بر بستر اوضاع کوباني 

در شرايطي بـه اسـتـقـبـال روز             
جهاني کودک مي رويم که هيچگاه      
جهان چنين براي کودکان خطـرنـاک       

هيچگاه کودکان چنين .   نبوده است 
بـي پـنـاه قـربـانـي کشـمـکـشـهــاي                 
سياسي، خشونـتـهـاي مـذهـبـي و            
نژادي و فقر و فـالکـت اقـتـصـادي             

 . نبوده اند
عليرغم پيشرفـتـهـاي شـگـرف         
ــاوردهــاي            ــک و دســت ــوژي ــول ــکــن ت
ارزشمند عـلـمـي، در بسـيـاري از              
کشــورهــاي جــهــان، نشــانــه اي از          
بهبود وضعيت کودکان ديده نـمـي        

گرسنگي، بيماري و جنگـهـا      .   شود
همچنان اوليـن قـربـانـيـانـش را از              

 . ميان کودکان مي گيرد
از سوريه و عراق و افغانسـتـان        

کـودکـان   .   .   .   تا نيجريه و  دارفور       
ــيــان خــامــوش دســتــجــات          ــان قــرب

دولتهاي بسياري از    .   تروريست اند 
کشورها عليرغم تظاهر به  حمايت     
از حقوق کودکان، عامدانه چشم بر      
واقعيت هولنـاک زنـدگـي کـودکـان           
ــک و                   ــد و خــود شــري ــدن ــن مــي ب

 . سازمانده آن هستند
 کــار کـــودکـــان هـــمـــچـــنـــان        
بيرحمانه کـودکـي کـودکـان را در             

. مقياسي جهاني، به يغما مي بـرد      
دست درازي مـذاهـب در زنـدگـي             
کودکان بيداد ميکند و قرباني مي   

کـمـبـود تـغـذيـه و آمـوزش              .   گيرد
کـودکــان، هــمــچـنــان يــک فـاجــعــه          
دردناک براي بشريت جـهـان امـروز         

 .است
ــوحــش               ــن ت ــل اي ــقــاب   در م
افسارگسيخته، جبهه اي جهاني از     

بشريت انساندوست و متـمـدن، در        
جدالي گسترده و بي وقفه عليه فقر       
و ارتــجــاع مــذهــبــي، عــلــيــه بــي           
حـقــوقـي کـودکــان، بـراي بـرپــايــي            
جهاني شاد و ايمن، صـف کشـيـده          

 . است
جهان متـمـدن درگـيـر نـبـردي            
نابرابر در تمـام سـطـوح سـيـاسـي،             
اقتصادي و اجتماعي با وضـعـيـت        

نمي توان در جهانـي     .   موجود است 
ــوق              ــري، حــق ــراب ــاب مــاالمــال از ن

نمي توان با .   کودکان را تامين کرد   
باز بودن دست مذاهب، کودکان را    

. از گزند اين هيوال در امان داشـت     
حقانيت و ضـرورت دفـاع از حـق              
کودکـان دقـيـقـا، مـقـابلـه بـا ايـن                  
نــابــرابــري و کــوتــاه کــردن دســت            
مذاهب و سـنـن عـقـب مـانـده از                 

اين هيوال را   .   زندگي کودکان است  
بايد شکست داد تا امنيت کودکان 

 .تامين شود
ساختن جهـانـي شـاد و ايـمـن             

ــکــن اســت              ــان مــم ــودک ــراي ک . ب
ميتـوان  .   خيالپردازي و رويا نيست   

جــهــانــي بــه دور از نــابــرابــريــهــاي          
ايـن  .   اجتماعي و اقتصادي داشـت     
 .رسالت بشريت متمدن است

نهاد کودکان مقدمند، همراه و 
همگام با جهان متمدن، با گـرامـي        
داشت روز جهاني کودک، همه شما      
انسانهاي شرافتمند را به پيـوسـتـن        
و تالش در صـف دفـاع از حـقـوق               

 . کودکان فراميخواند
 

 نهاد کودکان مقدمند
 ۲۰١٤اکتبر 

روز جهاني کودک را به روز اعتراض عليه                
 بي حقوقي کودکان بدل کنيم       


