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۷۴۹ 

 ۳ صفحه 

  ۴ صفحه 

 اعتراض عليه داعش و تروريستهاي اسالمي گسترده تر ميشود                                                    

 حمايت از مردم کوباني ابعادي جهاني پيدا کرده است                                                

 ۳ صفحه 

 ۴ صفحه 

 مهرماه بـرنـامـه      ١٨روز جمعه   
 مناسبت روز جهاني کودک با    اي به 

 نــفــر در     ٢٠٠٠حضــور بــيــش از        
  ايـن بـرنـامــه     . سـنـنـدج بـرگـزار شـد          

ازطرف انجمن بـيـمـاران سـرطـانـي            
تدارک ديده شده بود که با همکـاري        

. موسسه خيريه روجيار برگـزار شـد     
 امسال در اين برنامه،  مهمانان ويژه

کودکان آسيـب ديـده شـيـن آبـاد و               
کــودکــان صــدمــه ديــده مــيــن در            
  روستاهاي اطراف مريوان بودند کـه   
با شور و نشاط کـودکـانـه شـان در             
کنار هـمـسـاالن خـود روز شـاد و                

 شادي  زيبايي را از سر گذراندند، به    
و پايکوبي پرداختند و هـر يـک بـا             
اداي جمالت شيريني از خود سخن      

 . گفتند
 هـاي مـتـنـوع ايـن روز               برنامه

عبارت بودند از ايستگاه نقاشي بـا      
رنــگ و روغــن، ايســتــگــاه گــريــم           
صورت کودک، نمايشگاه کـتـاب و        

سي دي کودک، اجـراي مـوسـيـقـي            
شاد توسط دو گـروه از نـوازنـدگـان            
کودک، اجـراي پـانـتـومـيـم تـوسـط              
هنرمنـدان گـروه تـاتـر تـيـک تـاک،                

  
 

مردم مبـارز سـنـنـدج سـرخ روز             
جمعه برگ زرين ديگري بر کـارنـامـه           

حضـور پـنـج      .   مبارزاتي خود افزودند  
هزار نفر از مردم در حمايت از مـردم       
قهرمـان کـوبـانـي بـراي آنـان يـادآور                
حمايتهاي مردم در ديـگـر شـهـرهـاي           
کردستان از مقـاومـت و ايسـتـادگـي           
مردم در جريان نوروز خونين و جنـگ      

براي مردم شهر .    روزه سنندج بود  ۲۴

 برگزاري باشکوه مراسم روز جهاني کودک در سنندج

 

 ! بساط تروريسم اسالمي را بايد برچيد 
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 ۴ صفحه 

 ۳ صفحه 

مجموعه اي از اخبار و رويدادهاي               :  نگاه هفته 
 هفته در شهرهاي کردستان       

 نسان نودينيان ـ نسرين رمضانعلي

 برگزاري روز جهاني کودک در پيرانشهر                                  

 ده نفر در سنندج بازداشت شدند                            

فرماندار مريوان      "
تاکنون براي بهبود      

 وضعيت معيشت     
  کودک   ٧اين  

 روستاي نشکاش تنها       
  ٥ کيلو روغن و     ٥

 کيلو قند   
 ". به آنان داده است     
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 هزاران نفر از مردم سنندج در حمايت از مردم کوباني و عليه جنايتهاي داعش                                  
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 ۱از صفحه 

بنا بر گزارشهاي منتشر شـده از         
سوي اتـحـاديـه آزاد کـارگـران ايـران،              

 مهرماه بـيـش از       ١٨ظهر روز جمعه  
پنج هزار نفر از مردم شهر سنندج در       
اعتراض به جنايتهاي دولت اسالمـي      
داعش به خيابانها ريختند و حمـايـت      
خود را از مردم قهرمان کوباني اعالم 

 دراين تظاهرات که گروهـهـاي     .کردند
مختـلـف مـردم مـنـجـملـه کـارگـران                
ســنــنــدج و اعضــاي اتــحــاديــه آزاد            
کارگران ايران و کميته هماهنگي نيـز       
در آن شــرکــت داشــتــنــد از ســاعــت            

 ظهر از خيابـان امـام آغـاز        ٣٠/١٣
شد و جمعيت تظاهر کننده به سـمـت          
ميدان انقالب به حرکت درآمد و پـس     
از رســيــدن بــه ايــن مــيــدان تــظــاهــر            
کنندگان تالش کـردنـد راهـپـيـمـائـي             

خود را به سـمـت خـيـابـان فـردوسـي                
ادامه دهند که با ممانعت نـيـروهـاي       
انتظامي مواجه شدنـد و بـه هـمـيـن              
دليل اين تظاهرات و تجمع پـرشـکـوه         

 .در ميدان انقالب ادامه پيدا کرد
 

ــر ايــن گــزارش، در ايــن                بــنــا ب
تــظــاهــرات پــالکــاردهــاي زيــادي بــا        
مضمون حمايت از مـردم کـوبـانـي و            
ــت               ــوحشــي کــه دول ــه ت اعــتــراض ب
اسالمي داعش براه انداخته اسـت در        

هـنـگـامـيـکـه       .   دست معترضين بـود   
صديقي کريمي عضو هـيـات مـديـره          
اتحاديه آزاد کارگران ايـران در پشـت          
تريبون سخنراني قرار گرفت، اقدام بـه   

، کـه بـا عـکـس          . قطع ميکروفون شد  
العمل قاطعانه تـجـمـع کـنـنـدگـان و               

مـواجـه   "   ميکروفون ميکروفون " شعار
شدند و کساني که ميکروفون را قطـع   
کرده بودند ناچـار شـدنـد مـيـکـرفـون              

 سخنراني را دوباره وصل کنند
صــديــق کــريــمــي کــه يــکــي از           .

فعالين کارگري شنـاخـتـه شـده شـهـر             
سنندج است به سخنـرانـي بـر عـلـيـه              
جــنــايــات دولــت اســالمــي داعــش           

صــديــق کــريــمــي در ايــن         .   پــرداخــت
ســخــنــرانــي ضــمــن اعــالم حــمــايــت         
کــارگــران ايــران از مــردم قــهــرمــان             
کوباني، با تـاکـيـد بـر ايـنـکـه دوران                
توحش و بربريت در تاريخ بشر به سـر     
آمده، جنايات دولت اسالمي داعـش      
را بشدت مـحـکـوم کـرد و خـواهـان                

. حمايت قاطع از مردم کـوبـانـي شـد           
اين راهپيمائي و تجمع پر شـکـوه بـا            

 در ١٥قرائت دو قطعنامه در ساعت      
ميان شور و همبستگي مردم شرکـت       

 .کننده پايان يافت
کميته کردستان حزب کمونيسـت     
کارگري به همه شرکت کـنـنـدگـان در           
ايــن حــرکــت شــورانــگــيــز درود مــي          

ما همه مردم آزاديخواه را بـه       .   فرستد
اعــتــراض گســتــرده تــر عــلــيــه هــمــه          

. جريانـات اسـالمـي فـرامـيـخـوانـيـم             
جنايات داعـش در سـوريـه و عـراق              
تنهـا گـوشـه کـوچـکـي از جـنـايـات                  
جريانات اسـالم سـيـاسـي اسـت کـه                

 سال اسـت بـا      ٣٥مردم ايران بيش از     
 .آن درگير هستند

زنده باد همبستگي انساني مردم  
ــي              ــان  ســنــنــدج ســرخ بــا مــردم کــوب
نابود باد همـه جـريـانـات تـروريسـت             

 اسالمي
 کميته کردستان  

 حزب کمونيست کارگري ايران
  ٩٣مهر   ١٨

 ٢٠١٤اکتبر   ١٠

هزاران نفر از مردم سنندج در حمايت از مردم کوباني                  
 و عليه جنايتهاي داعش        

 

سنندج بيش از هـر جـاي ديـگـري              
وقايع امروز در کوباني قابل لـمـس         
تر بوده و هست چـرا کـه بـا ظـهـور              
داعش اسالمي جريـان خـمـيـنـي و           
سوار شدن بر انقالب آزاديخواهـانـه       
مردم ايران با کمک آمريکا و غرب،   
ــا                    ــر را در مصــاف ب ــي ــن مس اي
جنايتکـاران اسـالمـي حـاکـم طـي             

 . کرده اند
اما حرکت روز جمعه تـنـهـا بـا           
ميزان جمعيت وسيع و گستـرده در         
حمايت از مردم کوباني و سـر دادن         
شــعــار عــلــيــه تــروريســم اســالمــي        

بـلـکـه    .   داعش قابل توضيح نيسـت    
عالوه بر اين مردم با حضورشان در       
ميدان آزادي و خيابانهاي شهر پيام      
مــحــکــم و روشــنــي را بــه گــوش              
تروريسم اسالمي نوع شيعي آن کـه       
بيش از سه دهه است داعش را در          
حاکميت بر ايران نمايندگي ميکند      
ــروريســم              ــه بســاط ت ــد ک ــدن رســان

 ".اسالمي را بايد برچيد
اهميت ديـگـر نـمـايـش قـدرت            
مردم سنندج در حـمـايـت از مـردم            
کوباني و تف کردن به هر گونه لجن        
اسالمي اين بود که دفـاع از مـردم         
کوباني و بروز خشم و نـفـرت خـود           
عليه تـفـالـه هـاي اسـالمـي را بـا                  
شعارهاي راديکال، انساني و سـرخ       

اين يکي از    .   آزين بندي کرده بودند   
سنتهاي تاريخي نيروي اجـتـمـاعـي       
ــه                  ــع ــام ــواه در ج ــخ ــپ و آزادي چ
کردستان بويژه در شهر سنندج بوده      

سنت جا افـتـاده نـمـايشـات           .   است
شورانگيز دفاع از حـقـوق کـودکـان           
درست در همين روز و يک روز قبـل        
از آن در سنندج و پـيـرانشـهـر و در              
ادامه چندين سال از بـرگـزاري ايـن           

روز جهاني زن .   برنامه ها انجام شد   
و روز جـــهـــانـــي کـــارگـــر نـــيـــز                
مناسبتهاي اين سنـت انسـانـي در          
ــکــال              ــشــهــاي رادي ــب ــاع از جــن دف

 . اجتماعي بوده است
 تـهـران،     حمـايـتـهـاي مـردم در         

تبريز، دانشگـاه ارومـيـه، هـمـدان،           
مشهد، ايالم، سـنـنـدج، مـهـابـاد،            
بوکان، پاوه، کرمانشاه، کامـيـاران،      

 حضـور ادامـه       مريوان و جوانرود و   
دار روز جمعه مردم سـنـنـدج بـراي            
بار چندم، عالوه بر حمايت از مـردم     
کوباني در مقابل تروريسم اسالمي     
داعش، همزمان پاسخ کـوبـنـده اي          

 سـالـه     ۳۵هم به توحش و بـربـريـت       
داعش اسالمي حاکم بر ايران بـود،     
پاسخ درخوري بود به سلفي هـايـي          
که قبال جرئت کرده بودند سـري از           
سوراخ بيرون بکشند و هـمـچـنـيـن            
دفاع محکم و جانانه اي از حـرمـت       

 . و کرامت انساني بود
بي دليل نيست که دستگاهـاي      
سرکوب رژيم در سنـنـدج روز بـعـد            
يعني شـنـبـه نـوزدهـم و دوشـنـبـه                 
بيست و يکم مهرماه شهر سـنـنـدج         

حـکـومـت    .   را اشغال نظامي کردند   
اعالم نشده و اعالم شده روز شـنـبـه      
در سنندج گوياي وحشت و هـراس         
حاکميت از تکرار جمعه ديگري در       

. روز شنبه و روزهاي بعد از آن بـود        
تا کنون ده نفـر را بـازداشـت کـرده               

دسـتـگـيـر     بايد کاري کـرد کـه         .   اند
شدگان روز دوشنبـه بـايـد فـوري و             

مـردم  . بدون قيد و شرط آزاد شـونـد        
شهر سننج، شهرهاي کـردسـتـان و           
ديگر نقاط کشـور بـا بـه نـمـايـش                
درآوردن و تکرار آنچه که روز جمعه        
در سنندج روي داد، مي تـوانـنـد و           
قادر خواهند بود جمهوري اسالمي     

بـا هــر درجـه از         .   را عـقـب بـزنـنــد        
تعرض به رژيم اسالمي، داعشـيـان       
وحشــي و آدمــخــوار در مــنــاطــق           
کردنشين سوريه و عـراق بـمـراتـب            
متحمل شکستهاي سختي خواهند  

 ۲۰۱۴ اکتبر ۱۳. شد

 . ..  بساط تروريسم      

 

 نسان نودينيان  
رشيدي پور فرماندار مـزدور و       
يکي از دزدان باند چپاول ثروت در     

ــهــبــود         " مــرزهــا     ــاکــنــون بــراي ب ت
ــيــشــت           ــت مــع ــي ــودک    ٧وضــع  ک
 کـيـلـو      ٥روستاي نشکـاش تـنـهـا          

 کيلو قنـد بـه آنـان داده          ٥روغن و   
برخورد بغايت ضد انسانـي     " .   است

اين مزدور حلقه بگوش خامنـه اي        
يست و   .   و دولت شرم بشريت است    

کـودک  ٧ ،٩٢هفتم مهـرمـاه سـال         

ســاکــن روســتــاي نشــکــاش بــراثــر         
شده در پـادگـان      انفجار مين کاشته  

ي سپاه مصـدوم و در ايـن             متروکه
انفجـار يـکـي از کـودکـان بـه نـام                  
گَشبين کريمي يک پاي خـود را از          

در اين حادثه، گشـبـيـن     .   دست داد 
 ساله پاي سمت راستش ١١کريمي 

 ساله چشـم     ٦قطع شده، آال روبينا     
ــه ديــده، بــهــنــوش            راســتــش ضــرب

 ساله از ناحيه هـر       ٩ضيايي مقدم   
دو دست و پا و شکم دچـار آسـيـب           

 سـالـه از       ٥شده، سيما دژآهـنـگ        
صورت، بدن و پا دچار آسيب شده، 

 سـالـه بـر اثـر امـواج            ١٣پاو     زانا
انفجار سر و گـوش و بـدن آسـيـب               

راستـش   ديده، خبات کريمي چشم      
 ٨آسيب ديده و متين رخش بـهـار         

ساله بـدنـش کـامـال آسـيـب ديـده                
ــن           .   اســت ــي اي ــان ــت درم ــي وضــع

ايـن کـودکـان       کودکان نامناسب و    
 ۳صفحه 

  کودک    ٧فرماندار مريوان تاکنون براي بهبود وضعيت معيشت اين                   "
 " .  کيلو قند به آنان داده است        ٥ کيلو روغن و     ٥روستاي نشکاش تنها       
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 ۲از صفحه 

طبق اخبار رسـيـده بـه کـمـيـتـه              
کــردســتــان، درادامــه حــمــايــتــهــاي       
روزهاي گذشته مـردم در بـرخـي از            
شهرهاي ايران از مردم کوباني، روز       

 مـهـر مـاه مـردم و             ۱۶چهارشنبه   
جوانـان بـراي بـار دوم  در تـهـران،                  
تبريز، همدان و تعدادي از شهـرهـاي    
کردستان، سنندج، مهاباد، بوکان و     

مـايـت از     حـ  مريوان و جـوانـرود در        
مردم کوباني و عليه تـروريسـتـهـاي          

در سنندج،  .  داعش به خيابان آمدند 
ميدان اقبال، خيابان آزادي و سپـس       
خيـابـان ژانـدارمـري در سـه نـوبـت                
برنامه هايي در حـمـايـت از مـردم              

مردم آزاديـخـواه    .   کوباني برگزار شد  
 بعد از ٤در شهر بوکان راس ساعت  

در .   ظهر تجمع خود را آغاز کـردنـد        
اين تجمع کـه صـدهـا نـفـر شـرکـت                
! کردند با شعار کوباني تنها نيـسـت       

 !مرگ بر تـروريسـم    !   مرگ بر داعش  
! مرگ بر دولـت فـاشـيـسـت تـرکـيـه              

نيـروهـاي انـتـظـامـي کـه            .   آغاز شد 
تظاهر کنندگان را تقريبا مـحـاصـره        
کرده بودند تالش داشتند مـجـوز را        
بهانه اي بکنند براي پراکـنـده کـردن          
ــه                مــردم، امــا مــردم بــي تــوجــه ب
اخــطــارهــا و تــذکــرهــا مســيــر                  

راهپيمائي به طـرف فـرمـانـداري را          
اين حرکت اعتراضي بيش .   پيمودند

  .از يک ساعت بطول انجاميد
در حـــالـــيـــکـــه آمـــريـــکـــا و            
متحدينش نظاره گر اوضاع هستنـد     
و در حاليکه دولت ترکـيـه مـنـتـظـر             
سقوط کوباني است و و نـيـروهـاي            
مسلحش مـانـع ورود پـنـاهـنـدگـان             
کوباني به آنسوي مرز مـي شـونـد،            
جبهه مردم مترقي و جبهه انسانيت      
در چهار گوشه جهان به حـمـايـت از          
مردم کوباني در مقابل تروريستهاي 

. اسالمي داعش بـپـا خـواسـتـه انـد            
مـي تـوان و بـايــد ايـن تــجـمـعــات                 
حمايتي از مردم کوباني را وسيعـتـر    

مردم کوبانـي نـيـازمـنـد        .   ادامه داد 
بيشترين کمکها و حمايتها از سـوي    

ايـن جـبـهـه را         .   جبهه سوم هسـتـنـد    

بايد قدرتمند تر کـرد و در مـقـابـل               
قطبهاي اسـالم سـيـاسـي شـيـعـه و               

 . سني بميدان آورد
کــمـــيـــتــه کـــردســتـــان حـــزب          
کمونيست کارگـري بـه هـمـه مـردم             
شهرهاي کردستان و ديگر شهرهـاي      
ايران درود مـيـفـرسـتـد و خـواهـان                
ادامه و تـقـويـت ايـن حـمـايـتـهـا و                   
قدرتمند تر کردن جبهه انسـانـيـت و          
آزاديخواهي در مـقـابـل تـوحـش و              
بــربــريــت اســالمــي هــر دو قــطــب            
تروريستي اسالم شيعي و سـنـي در         

 .منطقه است
 

 کميته کردستان  
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ٢٠١٤ اکتبر  ۸ ، ۹۳ مهر  ۱۶

 مهرماه فعالـيـن حـقـوق       ١٦روز  
 در شـهـر        را کودک روز جهاني کودک   

در ايــن   .   پـيــرانشــهــر بـرگــزار کــردنــد      
مراسم از طرف فعالين حقوق کـودک        

در .   هدايـايـي بـه کـودکـان داده شـد              
بخشي از اطالعيه فـعـالـيـن حـقـوق             

 : کودک در پيرانشهر آمده است
 
کودکان ايران امسال روزشان را " 

درحالي برگزارميکنند کـه سـايـرهـم          
بازيهايشان دربسياري ازنقـاط دنـيـا        
قــربــانــي خشــونــت وجــنــگ افــروزي        
صاحبان قدرت وسرمايه هسـتـنـد و          
قطعا کودکان ازهمان زاويه کودکـانـه       
شان دنيا را ميبينند وبه همان اندازه        
هم دنيا را ميفهمـنـد وبـراي هـمـيـن              
جشن شان را با ياد ديگرکودکان برپا   
کردند و دلهايشان به ياد آنها تپيد و         

. کيک هايشان رابه ياد آنـهـا بـريـدنـد           
باشد که درپس اين قلـبـهـاي کـوچـک           
ومهربان آفتاب انسانيت برتابد ومـا       

بـه  .   نيز آن روز را به فرياد نشسته ايـم   
 ".اميد يک دنياي بهتر

 
به فعالين دفاع از حـقـوق کـودک         
در پيرانشهـر خسـتـه نـبـاشـيـد مـي                 
گوييم و بـه امـيـد ايـنـکـه تـالش و                   
فعاليت مدافعيـن حـقـوق کـودک در            
سراسر کشـور بـتـوانـد نـويـد بـخـش                 
تحقق جامعه اي آزاد، شـاد و خـالق           
باشد که در آن حقوق کودک در صـدر         

 .اولويتهاي جامعه قرار گيرد
 

 کميته کردستان  
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ٩٣ مهر  ١٧

 برگزاري روز جهاني کودک در پيرانشهر           

 

 اعتراض عليه داعش و تروريستهاي اسالمي گسترده تر ميشود                    

بـه شـدت بـا درد نـاشـي از ايـن                   
کنند   انفجار دست و پنجه نرم مي     

و پول عمل جـراحـي بـراي خـارج             
کردن ترکش هاي مين را از بـدن          

مـردم شـهـر      .   نحيفشان را نـدارنـد    
ــرخــورد             ــيــه ب ــايــد عــل مــريــوان ب

فرمـانـدار   "   رشيدي پور" ارتجاعي  
مــريــوان دســت بــه اقــدامــات               

ــنــد      ــزن جــواب بــي    .   اعــتــراضــي ب
توجهي و در تـنـگـنـا قـرار دادن               
زنـدگــي، بــهــبـودي، ســالمــتــي و         

 کــودک   ٧مــعــالــجــات پــزشــکــي      
روستاي نشـکـاش تـوسـط نـظـام             
جنايتکار اسالمي و رشيدي پـور       
ــدار اعــتــراض و تــجــمــع             فــرمــان

جـــمـــهـــوري .   اعـــتـــراضـــي اســـت   
اسالمي موظف است و بايد تمام      
امکانات بهبودي و مـعـالـجـه و            

 ٧ سالمتي و معـاش و زنـدگـي            
کودک روستاي نشکاش را تاميـن    

  . کند
دختران شين آباد و کودکان 
روستاي نشکاش در مراسم روز 

 !جهاني کودک در سنندج

دختران  حـادثـه آتـش سـوزي           

آبـاد در حـالـي در             مدرسـه شـيـن     
مراسم روز جهاني کودک شـرکـت         

هـاي     رغـم وعـده       نمودند که عـلـي     
ريـزي و نـظـارت           معاونت برنـامـه   

راهبردي تاکنون ديه کامـل آنـهـا         
ــت         ــده اسـ ــت نشـ ــرداخـ ــراد .   پـ مـ

معـروفـي پـدر يـکـي از دخـتـران                
آبـاد بـنـا       دختران شين»آباد؛   شين

نـيـاز،     به درخواست حسين احمدي   
آباد در مراسـم      وکيل دختران شين  

روز جــهـانــي کــودک در سـنــنــدج           
ــمــوده      ــد   شــرکــت ن ــران   .«ان دخــت

آبــاد و کــودکــان روســتــاي            شــيــن
نشکاش و شوخان بـراخـاصـي از           

دور هم جمع "   روجيا"سوي انجمن  
اعضاي شوراي شهـر    " . شده بودند 

سنندج و شهرداري ايـن شـهـر در           
هاي گروهي بـا      نتيجه فشار رسانه  

" . ايـن کـودکـان مـالقـات کـردنـد             
مراد معروفي درباره ديه دخـتـران     

تــاکــنــون ديــه   :   " آبــاد افــزود     شــيــن
دختران پرداخت نشده است و قرار 
است هفته آيـنـده بـه مـا جـوابـي               

در روز جهاني کـودک در    " .   بدهند
شهر سننـدج، کـودکـان روسـتـاي            
نشکـاش نـيـز شـرکـت داشـتـنـد،               

نـيـاز وکـيـل ايـن             حسين احـمـدي    
نسبت به عدم رسـيـدگـي          کودکان

به وضع درماني و معيشتـي ايـن         
اي سرگشاده را بـراي   کودکان نامه 

ــود        ــوشــتــه ب ــي ن حســيــن  .   روحــان
فرمانـدار  : " نياز نوشته بود  احمدي

مــريــوان تــاکــنــون بــراي بــهــبــود          
 کـودک    ٧وضعيت معيشـت ايـن        
 کـيـلـو      ٥روستاي نشکاش تنـهـا       

 کيلو قند به آنـان داده         ٥روغن و   
 ".*است

 ..."فرماندار مريوان تاکنون "
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تجمعات و تظاهراتها از روپـا و          
. . . آمريکا تا ترکيه و عراق و ايـران و         

 .را در بر گرفته است
همه شهرهاي کردستان تـرکـيـه و         
بسياري از شهرهاي اصلي اين کشـور   
ميدان تظاهرات و تجمع و درگيري با       

در .   نيروهاي نظامي ترکيه شده اسـت     
 نـفـر جـان        ٢١اين درگيريها تا کنون      

باخته و صـدهـا نـفـر زخـمـي شـده و                  
در .   هزاران نـفـر بـازداشـت شـده انـد              

دهها شهر اروپـا و آمـريـکـا تـجـمـع                 
مردم در حمايت از کوباني بـه تـيـتـر             

 .رسانه هاي خبري تبديل شده است
بسياري از شهرهاي ايـران بـويـژه          
شهرهاي غرب کشور همراه جهانـيـان       

از سه روز گـذشـتـه        .   به خيابان آمدند  
اين اعتراضات گسترده تر و همه گير       

 .تر شده است
طبق اخباري که سازمـان     :   تهران 

جوانان کمونيست منتشر کرده اسـت       
امــروز مــردم و جــوانــان تــهــران در              
حمايت از مردم کوبـانـي بـاز هـم بـه               

شـعــارهــا و پــرچــم      .   خـيــابــان رفــتــنـد    
حمايت از مردم کوباني و عليه جريان  
تروريستي داعش رساتر و پـر قـدرتـر         

مردم با محکـوم کـردن     .   از ديروز بود 
سياستهاي ترکيه و شـعـار مـرگ بـر             
اردوغان حمايت خود را از کـوبـانـي            

 .اعالم کردند
بـنـا بـه خـبـري کـه از               :   سنـنـدج   

سنندج به کـمـيـتـه کـردسـتـان حـزب                
رسيده اسـت از اوايـل صـبـح امـروز               

 مـهـر مـاه نـيـروهـاي             ١٧پنجشنبـه    
جمهوري اسالمـي تـالش کـردنـد بـا              
ايجاد فضاي امنيتـي مـانـع تـجـمـع              

مردم براي حمايت از مردم کوبانـي و         
برگذاري مراسم در حمايت از کودکان      

رژيـم بـا تـمـام تـوان            .   کوباني شـونـد    
توسط نيروهاي اطالعاتي اش ميدان     
اقبال را در محاصره خـود قـرار داده            

اما فضـاي رعـب و وحشـت و              . بود
شايعه پراکني از سوي عـوامـل رژيـم          
مبني بـر عـدم بـرگـذاري مـراسـم بـا                 

ابـتـدا     . بيتـفـاوتـي مـردم روبـرو شـد            
جمعيت بتدريج خـود را بـه خـيـابـان              
حسن آباد رسانده و از آنجا بـه سـوي            

ايـن در    .   ميدان آزادي حرکـت کـردنـد      
محوطـه مـيـدان آزادي         حالي بود که  

 بـعـد   ٤ از ساعت. بشدت نظامي بود 
که خـود را بـه          و جوانان  ازظهر مردم 

اطراف ميدان آزادي رسانده بودند در       
 مردم حاضر شده و با ورود        ٥ساعت  

ــت                      ــا در دســ ــدان، بــ ــيــ ــه مــ بــ
، " مرگ بر داعـش   " شعارهايي   داشتن

دسـت  "   کودکان کوباني تنها نيستند   " 
 .به اعتراض زدند

جـــوانـــان حـــاضـــر در مـــحـــل            
پالکاردها را در مـکـانـهـاي مـرتـفـع              

مامورين . اطراف ميدان نصب کردند
اطالعات چند بار تالش کردند که بـا        
مردم درگير شوند امـا مـردم پـاسـخ             

تـجـمـع صـدهـا        .   درخور به آنها دادند   
 ٤٠نفر امروز مردم سننـدج بـعـد از             

خالد حسيني در     . دقيقه بپايان رسيد  
ايــن تــجــمــع ســخــنــرانــي کــرد و بــا              
شعارهاي مرگ بر سرمايه از جـانـب          

 .مردم همراهي شد
در پايان تظاهرات حـاضـريـن در         
محل اطـالع رسـانـي کـردنـد کـه در                
ادامه حمايت از مردم کوباني و عليه        

داعــش، فــردا جــمــعــه ســاعــت يــک           
بعداظهر در مـقـابـل مسـجـد جـامـع              
تجمع خواهند کرد و از آنـجـا بسـوي            

 .ميدان اقبال حرکت ميکنند
در سـقـزتـجـمـع مـردم در             :   سقـز  

حمايت از مردم کوباني راس سـاعـت        
برگذار شـد و       در پارک شهر مولوي    ٣

صدهها نفر در ايـن تـجـمـع شـرکـت                
 .کردند
در پاوه مردم بـا در دسـت          :   پاوه 

کـوبـانـي تـنـهـا         " داشتـن شـعـارهـاي         
، تجمع خـود  "مرگ بر داعش"  "نيست

حضـور زنـان در ايـن          .   را آغاز کردند  
 .حرکت اعتراضي بسيار برجسته بود

در شــهــر کــرمــانشــا      :   کــرمــانشــا
صدها نفر در حمايت از مردم کوباني      
مانند ديگر شهرها به ميدان آمدند و      
با شعار عليه داعش حمايت خـود را          

   .از مردم کوباني اعالم کردند
 

کميته کردسـتـان حـزب کـمـونـيـسـت              
کارگري ايران به مردم مبـارز تـهـران،         
سنندج، سقز، پاوه و ديگر شـهـرهـاي          
ايران درود مي فرستد و از هـمـگـان             
مي خواهد تظاهرات و تجمعات خود 
را در صف گسترده تر و متحدانـه اي        
در حمايت از مردم کوبـانـي و عـلـيـه           

ادامه  جريان ترويست اسالمي داعش  
 .دهند
  

 کميته کردستان  
 حزب کمونيست کارگري ايران

   ٩٣ مهر  ١٧
 ٢٠١٤ اکتبر ٩

 

طبق گزارشي کـه بـه کـمـيـتـه             
کردستان حزب رسـيـده اسـت روز           

 مهر در سنندج ده نفر      ٢١دوشنبه  
از جوانان سنندج که قصد تـجـمـع          
اعتـراضـي در حـمـايـت از مـردم               
کوباني داشتند بوسيلـه نـيـروهـاي         

بر اساس .   انتظامي دستگير شدند  
گزارش رسيده امروز اکثر مياديـن      
و خيابانهاي اصلي شهـر سـنـنـدج          
نــظــامــي شــده بــود و نــيــروهــاي            
انتظامي به تعداد بيشتري مستقر     

 در   ١٧راس سـاعـت       . شده بـودنـد   
ابتداي خيابان وکيل به تعـدادي از       
جوانان حمله شد و ده نفـر از آنـهـا             

امــروز مــيــدان   .   بــازداشــت شــدنــد  
اقبال، ابتداي خيابان وكيل، حسـن    
آباد، صفري، ژاندارمـري و شـشـم          
بهمن توسط نـيـروي انـتـظـامـي و             

 .لباس شخصي قرق شده بود
نيروهاي سرکوبگر رژيم به هر    

تجمع چند نفره گير ميـدادنـد و از        
آنها مـيـخـواسـتـنـد کـه پـراکـنـده                 

 .شوند
سنندج که در چند روز گذشتـه     
مـــيـــدان اعـــتـــراض و تـــجـــمـــع           
آزاديــخــواهــان و حــامــيــان مــردم        

کوباني عـلـيـه داعـش شـده بـود،              
داعشهـاي حـاکـم بـر ايـران را بـه                 

زيرا متوجـه  .   وحشت انداخته است  
شدند که مـردم کـردسـتـان بـه هـر               
دليلي اگر امکان به مـيـدان آمـدن        
پيدا کنند بـا پـرچـمـهـاي سـرخ و                
شعارهاي راديکال و انساني خـود       
کــل جــبــهــه ارتــجــاع و جــنــبــش            

هميـن  .   اسالمي را هدف ميگيرند  
بـاعـث شـده اسـت کـه جـمـهــوري                
اسالمي امروز شـهـر را نـظـامـي             
کند کـه مـردم امـکـان تـجـمـع و                  

 .اعتراض پيدا نکنند
کميته کردسـتـان حـزب هـمـه            
مردم سنندج و آزاديخواهان را بـه       
حمايت از مردم کوبـانـي و عـلـيـه             
ــي              ــالمـ ــات اسـ ــانـ ــريـ ــه جـ ــمـ هـ

دسـتـگـيـر شـدگـان         .   فراميـخـوانـد   
امروز بايد فـوري و بـدون قـيـد و                

 .شرط آزاد شوند
 

 کميته کردستان  
 حزب کمونيست کارگري ايران

 اکتبر  ١٣/ ١٣٩٣ مهر  ٢١
٢٠١٤ 

 ده نفر در سنندج بازداشت شدند حمايت از مردم کوباني ابعادي جهاني پيدا کرده است

 

 ۱ صفحه 

) حسـنـي  ( انجام نمايـش مـوزيـکـال          
توسط کـودکـان دبسـتـانـي و انـجـام               

 بـراي       مـوردي کـه    .   بازيهاي مـحـلـي     
  شرکت کنندگان بسيـار جـلـب تـوجـه           
بود، امضاي طومار چنـد مـتـري در           

شنگـال  (   حمايت ازکودکان جنگ زده  
بـود، ايـن طـومـار         )      کوبانـي و غـزه      

بيشتر از طرف کودکـان و نـوجـوانـان           
 در حــمــايــت از          امضــا مــيــشــد کــه    

همساالن خود در نقـاط ديـگـر دنـيـا             
  براي امضا بر روي آن صـف کشـيـده            

 علـت تـاريـک شـدن هـوا و                به.   بودند
 در       ها، متن قطعنامه  ترافيک برنامه 

  در خـاتـمـه     .   ميان حاضران پخش شد   
از چند فعال حقوق کـودک و نـوجـوان            

 . تجليل بعمل آمد
الزم به ذکر است که گراميداشـت       

 از      روز جهاني کودک سالها است کـه       
طرف فعالين دفاع از حقوق کـودک و       

و "   جشن بادکنـکـهـا   " نوجوانان، با نام   
ــا     ــرفــي هــا           " ي ــيــوال آدم ب ــه "   فســت ب

مناسبتهـاي مـخـتـلـف در سـنـنـدج                
برگزار ميشود و اکنون به سـنـت جـا            
افتاده اي تبديل شده و در ميان مردم        
ــاصــي                   ــار خ ــب ــت ــت و اع ــي ــم از اه

  . برخورداراست
کميته کردستان حزب کمونيسـت     
کارگري به همه فعالين حقـوق کـودک         
در پيشـبـرد ايـن بـرنـامـه درود مـي                 
فرسـتـد و بـه آنـان خسـتـه نـبـاشـيـد                     

درشرايطي کـه مـيـلـيـونـهـا          .  ميگويد
کودک کار و خيابان، کـارتـن خـواب،           
معتاد و بي خانمـان در ايـران وجـود             
دارد و مورد سوء استفاده جـنـسـي و          
جسمي قرار ميگيرند، برگزاري چنين     
مراسمي گوياي ارج نهادن جامعه بـه       

ايـن تـالـشـهـاي        .   حقوق کـودک اسـت      
انساني را بايد پاس داشت و هـر چـه            
بيشتر در جامعه تقويت و گسترده تـر   

 .کرد
 دنيايي شاد، ايمن و خالق 

 حق همه کودکان است
 کميته کردستان  

 حزب کمونيست کارگري ايران
   ٩٣ مهر ماه ١٨
 ٢٠١٤ اکتبر  ١١

  ...برگزاري باشکوه مراسم 
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  اجتماعي
سنور   خطاي پزشکي جان   

 !  ساله را گرفت  ١٣دژهمت   
 سـالـه فـرزنـد         ١٣سنور دژهمت   

رشيد و ساکن شـهـر مـريـوان کـه دو               
سال پيش دچار سرمـاخـوردگـي شـده        
بود به دليل تـزريـق اشـتـبـاه آمـپـول                

هوش و جان خود را از      سيلين بي   پني
پدر سـنـور دژهـمـت طـي           .دست داد 
" شـهـرونـد   " اي بـا روزنـامـه            مصاحبه

يک روز وقتي از سر : اعالم کرده است
کار به خانه آمدم متوجه شدم سـنـور          
دچار سـرمـاخـوردگـي شـده او را بـه                

. مـريـوان بـردم      بيمـارسـتـان بـوعـلـي        
سيلين تجـويـز      پزشک براي دخترم پني   

داروها را از داروخانه گـرفـتـم و          . کرد
دوباره به پـزشـک مـراجـعـه کـردم تـا                 
داروهــايــي را کــه گــرفــتــه بــودم                   

پزشک نگاهي به داروها کرد و  .ببيند
گفت همين االن آمپولي را که تجويـز      

بـه قسـمـت      .   اند بايد تزريق کنيم     کرده
پـرسـتـار       . تزريقات بيمارستان رفتيم  

سـيـلـيـن را بـدون تسـت                آمپول پـنـي   
تزريق کرد و گفت کـه احـتـيـاجـي بـه              

 .تست نيست
کميته کردستان حزب کمونيسـت   
کارگري ايران ضمن ابراز تسـلـيـت و            

سـنـور   «همدردي عميق  با خـانـواده        
  مردم شهر مـريـوان را بـه          »دژهمت

اعتراض به عدم توجه مراکر پزشکـي    
 . فراميخواند

 
 آزادي از زندان   

افســانـه بـايـزيــدي بــا        :     مـهـر  ١٩
 ميليون توماني تا ١٥٠توديع وثيقه   

 .زمــان بــرگــزاري دادگــاه آزاد شــد          

افسانه بايزيدي  پنجـم تـيـرمـاه سـال             
 از سوي نيروهاي اطـالعـاتـي    ١٣٩٣

شهر بوکان بازداشت شده بود  در اين       
هـاي انـفـرادي اداره           مدت در سـلـول      

اطالعات شهرهاي بوکان، مهابـاد و       
 .اروميه در بازداشت بوده

 
 خودکشي

هـيـمـن دادونـد فـرزنـد           :   مهـر ١٨
شريف با مصرف قرص برنـج در روز          

 .هجدهم ماه جاري خـودکُشـي کـرد        

شـهـر   "   برشيـالنـان  " ي    وي ساکن محله  
 .باشد مهاباد بوده مي

 
 اعدام

سـالـه از     ٢٨حيدر حاجـي عـمـر         
ــاي          ــت ــي روس ــال ــي " اه ــان ــان    ک ــان " س

شهرستان مريوان  در زندان سـنـنـدج          
 .اعدام شد

 
 کارگران 

پيام اتحاديه آزاد کـارگـران ايـران       
 به مردم آزاديخواه و قهرمان کوباني

درودهاي گرم و بـيـکـران مـا بـر              
! سنگربانـان آزادي در کـوبـانـي بـاد             

ــي         ــان ــوب ــا      !   مــردم آزاده ک ــه ه ــت ــف ه
مقاومت و ايستادگي قهرمانانه شما     
در برابر جنايتکاران دولـت اسـالمـي         

رهـائـي از        داعش، اميـد و انـگـيـزه         
توحش حاکـم بـر مـنـطـقـه را در دل                  
ميليونهـا نـفـر از تـوده هـاي مـردم                  

تا همين ديـروز     .   ستمديده روشن کرد  
اين دولت جنايتکار اسد و داعشـيـان    
و دولت آمريکا و ترکيه و عربستان و      
ديگر دول ارتجاعي منطقه بودند کـه       
در جنگي نيابتي جـاي جـاي کشـور            
سوريه را بـه خـون کشـيـده بـودنـد و                 
ميرفتند تا با جنايت و وحشي گـري،     
سرنوشت مردم سوريـه و بـه تـبـع آن               
سرنوشت مردمان ديـگـر کشـورهـاي         

امـا شـمـا      .   منطقه را نيز رقم بـزنـنـد        
مردم آزاده کوبانـي در بـرابـر چـنـيـن               
سرنوشتي ايستاديد، از همين رو هـم     
هسـت کـه امـروز دولـت ارتـجـاعـي                
ترکيه و نـاجـي گـري جـنـايـتـکـارانـه                

دول غـربـي        دولت امريـکـا و ديـگـر         
همچون کرکسي به انتظار نشسته اند      
تـــــــا رزم کـــــــوبـــــــانـــــــي و                       

مـردمـانـش مـنـکـوب            آزاديخواهـي 
به هميـن دلـيـل بـايـد بـر ايـن                 .   شود

حقيقت انکار ناپذير تاکيد کنـيـم کـه          
مقاومت شـمـا در کـوبـانـي، ديـگـر                
جنگ و ايستادگي مـردم يـک شـهـر             
دور افتاده در مرز دو کشور سوريه و         

بلـکـه ايـن مـقـاومـت،            ترکيه نيست   
امروز قلب تپنـده و بـه پـيـش بـرنـده                 
تمايالت آزاديخواهانه مردم منـطـقـه       
خاورميانه در برابر کليـت ارتـجـاع و          

اسـت کـه دولـت اسـالمـي             توحشي   
يــک ســوي آن اســت و دول             داعــش   

 .غربي و منطقه يک سوي ديـگـر آن         
اطمينان داشـتـه    !   مردم آزاده کوباني   

باشيد کـه دل مـا کـارگـران و مـردم                 
ايران و ميلـيـونـهـا نـفـر از مـردم در                 
منطقه و جهـان بـا شـمـاسـت و اگـر                 
نبـودنـد دول ارتـجـاعـي مـنـطـقـه و                  
مرزهاي کشوري، آنوقت دنيا شـاهـد       
ــاريــخــي در گســيــل               حــمــاســه اي ت
ميليونها انسان آزاده از کشـورهـاي          
منطقه و جهان براي کـمـک بـه شـمـا               
قهرمانان و يکسره کـردن سـرنـوشـت           
داعش و هرگونه ارتجاعي در لـحـظـه      

شما تا بدينـجـا بـا         .   اي کوتاه ميشد  
رزم تان و با به خيابان کشاندن صدها  

از مردم آزاديخواه از فـارس       هزار نفر   
و کرد و ترک و عرب و ديگر مليـتـهـا       
در سرتاسر جهان انسـان بـودن را بـه             
مــرکــز صــحــنــه تــحــوالت رانــديــد،          
ايســتــادگــي و مــقــاومــت در بــرابــر           
توحش و ارتجاع را به ميان ميليونها  
نفر از توده هاي مردم در مـنـطـقـه و              
جهان برديد و بذر اميـد در دل هـمـه              
آزاديخواهان کاشتيد، بذري که دير يا 
زود بدل به نهالي بزرگ و شکوهمـنـد         

توحش و   در برابر هر گونه نابرابري و       
دست همه شما .   ارتجاعي خواهد شد 

عزيزان و رزمندگـان آزادي در شـهـر            
کوباني را به گرمـي مـي فشـاريـم و              
براي پيروزيتان لـحـظـه شـمـاري مـي             

نابـود    –زنده باد مردم کوباني     . کنيم
اتـحـاديـه آزاد        باد ارتجاع و تـوحـش       

ــران         مــهــر مــاه       ١٩  –کــارگــران اي
١٣٩٣ 
 

هزاران نفر از مردم سنندج بر    
عليه جنايهاي داعش و در حمايت      

از مردم کوباني اقدام به تظاهرات      
 خياباني کردند  

ظهر امروز بيش از پنج هزار نفـر        
از مردم شهر سنندج در اعتـراض بـه          
جنايتهاي دولت اسالمي داعـش بـه         
خيابانها ريختند و حمايت خود را از      

 .مردم قهرمان کوباني اعالم کردند
بــنــا بــر گــزارشــهــاي رســيــده بــه          
اتــحــاديــه آزاد کــارگــران ايــران، ايــن          
تظاهرات که گروههاي مختلف مردم     
منجمله کارگران سنندجي و اعضـاي    
اتحاديه آزاد کارگران ايران و کـمـيـتـه          
هماهنگي نيز در آن شرکت داشـتـنـد       

 ظهر از خـيـابـان        ٣٠/١٣از ساعت  
امام آغاز شـد و جـمـعـيـت تـظـاهـر                  
کننده به سـمـت مـيـدان انـقـالب بـه                 
حرکت در آمد و پس از رسيدن به اين      
ميدان تظاهر کنندگان تالش کـردنـد        
راهپيمائي خود را به سمـت خـيـابـان           
فردوسي ادامه دهند که با ممـانـعـت         

بـه     نيروهاي انتظامي مواجه شدند و    
همين دليل اين تظـاهـرات و تـجـمـع             

ادامه پيدا   پرشکوه در ميدان انقالب 
بـنــا بــر ايـن گـزارش، در ايــن               .کـرد 

تــظــاهــرات پــالکــاردهــاي زيــادي بــا        
مضمون حمايت از مردم کـوبـانـي و            
ــت               ــه تــوحشــي کــه دول اعــتــراض ب
اسالمي داعش براه انداخته اسـت در     

بود و افـرادي نـيـز            دست معترضين 
منجمله برخي اعضاي شوراي شهـر    ( 

سخنراناني پرداختند امـا     به) سنندج
به محض قرار گرفتن صديقي کريمي      
عضو هـيـات مـديـره اتـحـاديـه آزاد               
کــارگــران ايــران در پشــت تــريــبــون             
سخنراني، اقدام به قطع مـيـکـروفـون         
شد که با عـکـس الـعـمـل قـاطـعـانـه                 

مـيـکـروفـون     " تجمع کنندگان و شـعـار    
آنان، بار ديگر ميکرفـون    "   ميکروفون

سخـنـرانـي وصـل گـرديـد و صـديـق                 
کريمي به سخنراني بر عليه جنـايـات        
دولــــــت اســــــالمــــــي داعــــــش              

صــديـق کــريــمـي در ايــن            . پـرداخــت 
حــمــايــت    ســخــنــرانــي ضــمــن اعــالم     

کــارگــران ايــران از مــردم قــهــرمــان            
کوباني، با تـاکـيـد بـر ايـنـکـه دوران                
توحش و بربريت در تاريخ بشر به سـر         

جنايات دولت اسالمي داعـش        آمده
را بشدت مـحـکـوم کـرد و خـواهـان                

 .حمايت قاطعانه از مردم کوباني شد

اين راهپيمائي و تجمع پر شکـوه بـا           

 ١٥   قرائت دو قطعنامه در سـاعـت        
در ميان شور و هـمـبـسـتـگـي مـردم              

 .شرکت کننده در آن پـايـان گـرفـت             

 ١٨  –اتحاديه آزاد کـارگـران ايـران            
 مهر

 
 قلب ما در کوباني مي تپد  

سنديکاي کارگران نيشکر هـفـت      
. بـازهـم ظـلـم انسـان بـر انسـان               !   تپه

بازهم کشتار و بي عدالتي اينبار در         
ايـنـبـار در کـوبـانـي،           . خطه اي ديگر   

نبرد حقيقت وراستي بـا تـيـرگـي هـا             
امـا   .درجـريـانسـت      وظلمت با شدت 

دردا که همه دنيا مانند نمـايـش يـک          
سريال تراژديک فقط به تماشا نشسته     

تا بعدا همگي بر خرابه هـاي ري          . اند
اما درين اوضاع سـخـت      . اشک بريزند 

،رزمندگان کرد اعم از زن ومرد، پيـر        
و جوان ودر تقابلي نا برابر در مقـابـل      
تهاجم نـيـروهـاي شـيـطـانـي داعـش               
دست به دفاع جانانه اي زده اند که تا         

و ماهم .ابد در خاطره ها خواهد ماند 
درين جـا نـظـاره گـر ايـن رشـادتـهـا                   

وآنـــرا تـــحـــســـيـــن مـــي        . هســـتـــيـــم
دوســتــان ويــاران مــبــارز در         . کــنــيــم

کوباني، صميمانه تـريـن درودهـا را            
واميدواريم که بـا    .نثار شما مي کنيم 

مقاومت شما که در دنيـا کـم نـظـيـر             
بـوده اســت وهــمــچــنـيــن تـالــشــهــاي          
انسانهاي ازاده وحق طلب در جـهـت           
رسانيدن صداي شما بـه گـوش هـمـه            
جهان،سرانجام برين معـضـل دنـيـاي         

کــه دســت پــخــت     ) داعــش( کــنــونــي   
ــره                ــوده اســت چــي ــه داري ب ســرمــاي

تا آوارگي و درد و رنـج هـزاران         . شويد
درود بـه     .انسان بي گناه خاتمه يـابـد      

شرف تمامي انسانهـاي ازاده اي کـه          
بخاطر دفـاع از آزادي وعـدالـت در              

سـنـديـکـاي      .مقابل ظلم مي ايستند   
/کارگران نيشکر هفت تپه مـهـرمـاه       

١٣٩٣ 
 

در حمايت از مردم کوباني و      
 -محکوميت تروريستهاي داعش     

 افشين نديمي و غالب حسيني   
چندين ماه از بـرجسـتـه شـدن و              
لشکرکشي گروه تـروريسـتـي داعـش         

ــن        .   مــي گــذرد    مــبــنــاي حــرکــت اي
جانيان، بر پايه ي تـرور، سـربـريـدن،             
ربودن و تجاوز به زنـان و دخـتـران و             
قتل و عام انسانها و تـبـلـيـغ افـکـار               
پوسيده، که هيچگونه سنـخـيـتـي بـا           
افکار انسان امروزي ندارد، بنـا شـده        

در واقع اين عروسکهاي خيمـه      .   است
شب بازي، اوج توحش و جنايت را در 
تاريخ تکامل انسان در عصر حـاضـر      

 ۶  صفحه 
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اين گروه بـعـد      .   به نمايش گذاشته اند   
از حمله به شهرها و روستاهاي عـراق        
و سوريه و بخصوص شمال کردسـتـان      
عراق و شهر شنگال، موجب آوارگـي        
و سرگرداني هزاران ايزدي ساکن ايـن        

تروريستهاي داعش گوشه .   شهرشدند
اي از وحشي گري خود را بـا کشـتـار            
مردم بي گناه شنگال و ربودن زنان و         
دختـران بـي دفـاع بـه روي صـحـنـه                  
کشيدند، تا به يکباره، قلب تـمـامـي          
انسانهاي بيدار را بـطـور مـنـظـم بـه               

اين بار نيز اين گروه .   تپش در بياورند  
تروريستي به دستـور عـوامـل پشـت           
صحنه و در راس آنها، امريکـا و بـه            
ياري متحدان مـنـطـقـه اي خـود در               
روي صحنه از جمله عربستان و قـطـر         

کانون اين وحشي گـري    . . .   و ترکيه و    
را به شهر کوباني در کردستان سوريه       
برده اند، اما اين بار مقاومـت مـردم          
ــه                  ــده اســت ک ــاعــث ش ــي ب ــان ــوب ک
تروريسـتـهـاي داعـش، نـتـوانـنـد بـه                

بـا  .   راحتي اين پروژه را عملي کـنـنـد         
اندک تاملي مي توان فهميد آنچه کـه        
مــبــرم و مشــهــود و هــدف اصــلــي             
تمامي اين سياستهاي ضـد انسـانـي         
را در پـي مـي گـيـرد، تـنـهـا درهـم                    
شکستـن جـنـبـش آزاديـخـواهـي در              
منطقه خاورميانه و از بين بردن اراده     
و دسـت آوردهـايـي اسـت کـه مـردم                
مبارز و انـقـالبـي در ايـن مـنـاطـق                  
ســالــهــا در مــقــابــل حــکــومــتــهــاي          
استبدادي و ديکتاتوري اين کشورهـا    
براي به دست آوردن آن، ايستادگـي و         

 . مبارزه کرده اند
مردم مبارز کوباني با استناد بـه      
تاريخ جنبشهاي آزاديخواهـي جـهـان        
است که تنها اراده و تـوان تـوده اي               
مردم خود و ديگر انسانهاي آزاده در        
کشـــورهـــاي ديـــگـــر را مـــنـــجـــي            
سرنوشتشان مي دانند و نه نيـروهـاي       
امپرياليستي و نه نهادهـايـي کـه بـه            
اصطالح نام خـود را مـدافـع حـقـوق              
انسان مي دانند اما در عمل، جز يک 
ــه                 ــيــســتــنــد و ن ــيــش ن مــتــرســک ب
کشورهايي که برايشان اشک تمـسـاح        

در پــايــان مــا ضــمــن          .مــي ريــزنــد   
محکوم نمودن تمـامـي جـنـايـتـهـاي             
گروه تروريستي داعش در شـهـرهـاي         
شنگال و کوباني، مقاومت تـوده اي         
درکوباني و بخصوص زنان مبارز اين 
شهر را ارج مـي نـهـيـم واز تـمـامـي                 

کارگران وانسانهاي آزاده و وجدانهـاي    
بيدار مي خواهـيـم کـه بـه هـر نـحـو                  
ممکـن از مـقـاومـت مـردم مـبـارز                
کوباني پشتيباني و صـف مـبـارزه و          
مقاومت توده اي اين شـهـر و ديـگـر             
ــن                ــه اي مــنــاطــقــي کــه مــورد حــمل
تروريستها قرار مي گـيـرد را هـرچـه            

غالب  .بيشتر همبسته و متحد کنند 
حسيني و افشيـن نـديـمـي فـعـالـيـن                
کارگري و عضو کميتـه هـمـاهـنـگـي            
بــراي کــمــک بــه ايــجــاد تشــکــلــهــاي          

 -کــارگــري زنــدان مــرکــزي ســنــنــدج       
١٩/٧/٩٣ 

 
حسن  -حمايت از مردم کوباني     

رسول نژاد، هادي تنومند، جمال     
 ميناشيري و کريم فاتحي  

! انسانهاي شريف و آگاه!   کارگران
همه ما اين روزها  !هموطنان گرامي 

بـه طـرق مـخـتـلــف شـاهـد و نـاظــر                   
فعاليت هـاي سـيـاسـي، نـظـامـي و                
جنايتهاي وحشيانه، از جمله اعدام و    
تيرباران خـانـواده هـا و افـراد غـيـر                 
نظامي و بريدن سر و دست درازي بـه      
مال و جان و زندگي مـردم بـي دفـاع             
واسير و به بردگي کشاندن زن و بـچـه        
هايشان وفروش آنها توسط عوامل و      
مزدوران نـظـام سـرمـايـه داري بـنـام               

) داعـش ( دولت اسالمي عراق وشام      
يا با هر نام ونشان ديگري که برگرفته   
از باورهاي پوچ وبي اساس آنان است       

 .هستيم
از آنجا که ماهيت آنان بـر مـا             

مردم پوشيده نيست که اينگونه گـروه      
و دسته هـاي جـنـايـتـکـار از طـيـف                 
ميانه روآنها گرفته تا جناح افـراطـي         
شان هر کدام درپله اي براي صعود بـه   
قلــه اهــداف پــلــيــد و مشــتــرکشــان            
قراردارند ازچه مـنـابـعـي بـرخـاسـتـه              
وپيروي مي کنند و سازمان جـهـانـي        
حقوق بشر در کنار اين همه جنايت و        
نسل کشي و پايـمـال نـمـودن حـقـوق              
انساني همچون تماشاچي دست روي      
دست گـذاشـتـه و مـنـتـظـر مـعـجـزه                  

 .هستند

نظام سرمـايـه داري جـهـانـي بـه              
سـرکـردگــي امــپـريــالـيـســم امــريـکــا           
وعوامل مرتجع آن کـه بـراي تـحـقـق             
بخشيدن به اهداف جـنـايـتـکـارانـه و            
ضد انساني خود ازهيچگونه جنايتي  
فـروگـذار نـکـرده و نـمـي کـنـنـد، از                    
استثمار و بهره کشـي از کـارگـران و             

اقشار محروم و زحمتکـش جـامـعـه،          
زنان و کودکان و انسانهاي ستـمـديـده      
گــرفــتــه تــا ايــجــاد زرادخــانــه هــاي            
نــظــامــي، اتــمــي و تســلــيــحــاتــي و           
اجــيــرکــردن نــيــروي پــلــيــس جــهــت           
سرکوب هرگونه اعتراض و خـواسـت        
ومــطــالــبــه ي انســانــي و بــرحــق و               
همچنين توليد و تـجـهـيـز و تـغـذيـه                
سازمانها و گـروهـاي تـروريسـتـي ،             
جهت ايجاد رعب و وحشـت و قـتـل             
عام و جنايت هاي وحشيانـه و نسـل           
ــع                 ــاف ــه مــن ــي ک کشــي درهــر جــاي
سـرمـايــداري در خـطـر بـاشــد را در                
دستور کار گذاشته و در هيچ لـحـظـه        

سرمايـه  .   اي از آن هاغافل نمي شوند  
داري جهاني همچنين ،کـمـک مـالـي          
وتســلــيــحــاتــي بــه دول وجــريــانــهــاي        
مختلف که درحقيقت کـمـک نـيـسـت           
بلکه معامله و مصرف تسليحـات و        
ادواتي است که تاريخ مصـرف آنـهـا           
گذشـتـه و از رده خـارج شـده انـد و                    
فضاي زرادخانه هـا را اشـغـال کـرده             
است، به اين مناطق ارسال نـمـوده و           
شعله هاي آشوب و جنگ را بـيـشـتـر           
کرده واين مناطـق رابـه آزمـايشـگـاه            
تسليحاتي تبديل نموده است تـا آب         
ها را گل آلود کـرده و از آن مـاهـي                 

سرمايه داري در واقع با همـه       .   بگيرد
تبليغات و هياهو در ارتـبـاط بـا بـه              

، در " کمک هاي بشردوستانه  " اصطالح
واقع هزينه هاي باورنـکـردنـي جـهـت           
ايــجــاد وحــمــايــت از ســازمــانــهــاي          
تروريستي تخصيص مي دهـد و بـه           

کـه مـايـه      "   حقـوق بشـر    " و"   آزادي" نام  
فساد و ننگ واغفال جـامـعـه بشـري           
است تنها وعـده هـاي پـوچ و واهـي               

 . ميدهد 
بــعــضــي ازاشــخــاص بــه دلــيــل          
نابرابري ها وستمگري هاي سـرمـايـه        
داري و عدم آگاهي، به چنين ديـدگـاه         
هايي  کـه يـاد آور دوران تـوحـش و                 
بربريت است، بسـوي تـروريسـت هـا            
هدايت مي شوند ويا حـتـي چـه بسـا           
بعضي ازمردم وخانواده ها ازروي نـا        
آگـاهــي بــذر تــروريســم وجــنــايــت را           

 .دردامـان خــود پــرورش مــيــدهــنـد        
بـه  )   داعـش ( شاخه انشعابي القاعده     

کمک هم پيمانان پنهان و آشکار خود       
و پشتيباني پشـت صـحـنـه ازطـرف             
بعضي قدرتهاي جهاني و منطقـه اي        
باتمام قوا وتسليحات پـيـشـرفـتـه بـه            
مـنـطـقـه کـردنشــيـن عـراق وسـوريــه               
لشــکـــرکشـــي کـــرده و دســـت بـــه              

جنايتهـايـوحشـيـانـه اي زده انـد کـه                
نتيجه آن نسل کشي مردم بـي دفـاع           

که به دلـيـل وابسـتـگـي          . شنگال بود 
دولتـهـاي مـنـطـقـه و بـي کـفـايـتـي                    
نيروهاي محلي وغيره و معـاملـه بـر          
سر منـافـع خـود درمـنـطـقـه اکـنـون                 
تروريست ها مسيـرخـود رابـه طـرف           
کوباني تغيرداده ومردم بي دفاع ايـن      
مناطق را آواره و بي  سـرپـنـاه کـرده               
وآنان را آماج حمالت وحشيانه خـود         

اکنون مدتي اسـت کـه       .   قرارداده اند   
مردم آگاه و مبارز کوباني بـا تـوسـل           
به نيروي مردمي خود درمقابل حمله      
وحشيانه مرتجعين داعش مقـاومـت      
کــرده و درشــرايــط بســيــاردشــواري          

آنــان نــيــازفــوري بــه      .   بســرمــي بــرنــد  
کمکهاي همـه جـانـبـه وپشـتـيـبـانـي               

  .دارند

اکنون ما فعالين کارگري بـوکـان       
تمام ايـن حـرکـات و جـنـايـات ضـد                 
بشـري را درهــرجــاي جــهــان شــديــدا          
محکوم نمـوده و پشـتـيـبـانـي هـمـه                 
جانبه خود را از مردم مبارز ومـقـاوم        
کوباني اعـالم مـي داريـم واز تـمـام                
مردم و آگاه شريف ايـران وکـردسـتـان          
مي خواهيم که حمايت و پشتيـبـانـي         
همه جانبه خودرا دريک صف متـحـد        
از مردم انقالبي وبـي دفـاع کـوبـانـي             
اعــالم نــمــوده و ايــنــگــونــه اعــمــال             
وحرکات جنايـتـکـارانـه را مـحـکـوم             

. ٢  حســن رســول نــژاد     .   ١  .نــمــايــنــد
 جمال مـيـنـاشـيـري     .   ٣ هادي تنومند 

 کريم فاتحي -٤
 سروهاي کوباني

 سرو کاشته اند
 در گوشه گوشه ي کوباني

 ريز نمي کند که برگ
 در پائيز حتّي

 در کوچه هايش
 به بهار نشسته اند

 درختهاي نارنج
 زمستانِ  قساوت در

 ونيرنگ
 مي ميرند زنانش

 نه خاموش
 بر بستر حقارت

 که آوازه خوان
 گل سرخي بر سينه

 !از زخم گلوله
 کوباني آزادي را
 سرودي مي کند

 در ميانِ آتش و دود
 نه از پشت ميزهاي تزوير

 !و لبخندهاي دروغ
 با زبان جسارت  که

 !از لوله ي تفنگ
 گوشخراِش  و از ميان همهمه ي

 بلند گوهايِ  وحشت ومرگ
 کوباني

 زندگي را فرياد مي کند
 نه با کلمات قصار

 !که با گل سرخ و گلوله
 ۱۹/۰۷/۹۳-مينا روشن
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