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۷۵۳ 

 زندان
زاده زنــدانــي       افشــيــن ســهــراب   

 سـال    ٢٤سياسي با مـحـکـومـيـت          
. زندان دچار سرطان روده شده اسـت       

زاده مـدت دو سـال،          افشين سهراب 
دچار خونريزي معده بوده و هـمـواره         
با مشکالت جسـمـي روبـرو بـوده،             

گاه تحت درمـان پـزشـکـي           ولي هيچ 
 .قرار نگرفته است

 
کــمـــيـــتــه کـــردســتـــان حـــزب          
ــران            ــارگـــري ايـ ــت کـ ــسـ ــيـ ــونـ ــمـ کـ
سازمانهاي مدافع زندانيان  سياسي 
را به تالش براي آزادي فوري افشيـن   

سهراب زاده دعـوت و سـازمـان و              
احزاب سياسـي را بـراي پـيـگـيـري               
ــي              ــاسـ ــيـ ــي سـ ــدانـ آزادي ايـــن زنـ

افشـيـن سـهـراب زاده         .   فراميخواند
ــحــت                  ــدان ت ــد در خــارج از زن ــاي ب

 .مراقبتهاي پزشکي قرار گيرد

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

 نسان نودينيان ـ نسرين رمضانعلي

 

 ۵ صفحه  ۶ صفحه 

 نوامـبـر    ٤طبق اخبار رسيده روز     
 دقـيـقـه در        ٣٠ و     ٩ ساعت    ٢٠١٤

روستاي باتيفا در فـاصـلـه دو شـهـر               
زاخو و دهوک چهار فعال سيـاسـي بـه       

ــ پـويـا      ٢ـ فـواد مـحـمـدي           ١اسامي  
ـ مهدي فتاح ٤ـ رضا مرادي ٣ناهوي  

نژاد بوسيله نـيـروهـاي مسـلـح حـزب             

دمکرات کردستـان عـراق بـازداشـت          
دستـگـيـر شـدگـان بـه مـکـان               .   شدند

نامعلومـي بـرده شـده و دوسـتـان و                 
خانواده هاي آنها هـيـچ اطـالعـي از             

در پـنـج     .   محل نگهداري آنها نـدارنـد   
روز گذشته نيروهاي حزب دمـکـرات        

 چهار فعال سياسي کردستان ايران           
 در کردستان عراق بازداشت شدند           

ايلنا و هفته نامه سيروان حاوي      
اخباري بودند که در گذشته نچنـدان       
ــکــومــت در                ــيــن ح دور مســئــول
ــم               ــک رق شــهــرداري ســنــنــدج در ي

 .ميلياردي دزدي و تخلف کرده اند
مسئولين جمهوري اسالمي چه    
در سـطــح اسـتــان و چـه در سـطــح                 
کشوري براي سر پوش گـذاشـتـن بـر           
اين دزدي مثل هميشه به تـوجـيـه و       

 ولي بـراي  .دروغ پردازي پرداخته اند   
ــردم                 ــران و خصــوصــا م ــردم اي م
شهرهاي کردستـان ايـن يـک عـمـل             

 .بديهي و غير قابل انکار است
ســران جــمــهــوري اســالمــي بــه         

عناوين مـخـتـلـف روزانـه دارنـد از              
روزانـه دارنـد     .جيب مردم ميدزدند     

خــون کــارگــر و زحــمــتــکــش ايــن              
رقــم يــک   . مـمـلــکـت را مــيـمــکـنــد         

ميلياردي و رقمهاي ميليوني فـقـط       
آنچيزي است که علني شده اسـت و        

اگـر بـه     . از دستشان در رفـتـه اسـت        
سادگي به وضع زندگي و ويـالهـا و        
امکاناتي که مسئولـيـن حـکـومـت          
براي خود مهيـا کـرده انـد دارنـد و               
وضع زندگي اکـثـريـت جـامـعـه کـه              
براي تامين لقمه اي نان به هـر دري         
ميزنند نگاهي اجمالي بيافکنيم بـه      
اين حقيقت پي خواهيم برد کـه ايـن           

همـه امـکـانـات از دزديـهـا و سـو                  
استفاده هاي متعـدد از طـرحـهـا و             
پروژه هايي  تحت نام هاي عمـران و     

در اخــتـيــارشــان    …   سـازنــدگـي و       
 .گذاشته ميشود بپا کرده اند

 دزدي هاي ميلياردي اينبار از سنندج سر در آورد

 
 
 
 
 
 

 طه حسيني

 ۵ صفحه 

بعد ار بقدرت رسيـدن جـمـهـوري          
اسالمي عناصري از سپاه پاسداران و 
بسيجي ها تحت عنوان کـارگـردان و         
تهيه کننده سينمايي و براي خـدمـت          
به خميني و نظام جمهـوري اسـالمـي          
هـمــچــون قــارچ سـر از خـاک بــيــرون              

ايــن "   شــکــوفــايــي" اســتــارت   .   آوردنــد
بـه يـمـن بـرکـت          "   هنرمندان" دست از  

جنگ ايران و عراق زده شد و برخي از 
آنان در خدمت بـه نـظـام اسـالمـي و               

 ۵۷براي کوبيدن سنگرهاي انـقـالب         
در ايـن    .   مردم ايران صاحب نام شدند    

نوشته و پيـرامـون ايـن مـوضـوع بـه                

کيس يکي از اين افراد بنام ابـراهـيـم           
انتخاب .   حاتمي کيا خواهيم پرداخت   

ايشان در اين بررسي بـخـاطـر تـهـيـه               
است که در اين فيلم تـالش  "  چ " فيلم  

کرده است جنگ پاوه را بـروايـت يـک            
بسيجي و بعـنـوان يـکـي از مـريـدان               
خــمــيــنــي و خــادم نــظــام جــمــهــوري           

 . اسالمي  بتصوير بکشد
 

 حاتمي کيا کيست؟
ابـراهـيـم حـاتـمــي کـيـا در ســال                

 در يک خانواده مذهبي ساکن ۱۳۴۰
. آذربايجان در تهران متولد شده است     

باورها و اعتقادات مذهبي خـانـواده         
مانع از تماشاي تلويزيون و راهـيـابـي       

دوران جواني .   وي به سينما بوده است 
او مصادف بوده است با سر بـرآوردن          

هـاي     او فـعـالـيـت      .   حکومت اسالمي 
 بـا    ۱۳۵۹اش را از سـال             سينمايـي 

نـوشـتــن فــيـلــمـنــامـه و کــارگـردانــي             
هاي کوتـاه در فضـاي جـبـهـه و                 فيلم

. جنگ ايران و عراق آغاز کرده اسـت        

 
 
 
 
 
 
 

 عبدل گلپريان 

 روايت جعلي يک بسيجي“ چ”فيلم 
 از جنگ پاوه) ابراهيم حاتمي کيا (

 ۲ صفحه 

ــاي             ــروه ــي ــامــي ن ــظ ــور ن ــان م
جمهوري اسالمي از دوم آبانمـاه در        
تعدادي از شهرهاي کردستان، قـروه     
ـ بيچار و سنندج ــ مـريـوان شـروع              

الـي  " اينبار اسـم ايـن مـانـور            .   شده
مانور و غـيـر       .   است"   بيت المقدس 

مانور و اشغال نظامي در شهرهـاي       
کردستان توسط نيروهـاي نـظـامـي         

ــه     جــمــهــوري اســالمــي         درخــود ب
ــدرت و                ــش قـ ــايـ ــمـ ــور نـ ــظـ ــنـ مـ

ــن   "  .   اســت ارعــاب     مــحــمــدحســي
فرمانده سپاه بيت الـمـقـدس       "   رجبي

اســتــان کــردســتــان نــيــز در مــورد           
رزمايش در کردستان اظهار داشـت      

که هدف از برگزاري ايـن رزمـايـش           
آمادگي براي زمان بحران و آموزش     

: از نـظـر او         .   افراد گـردانـهـا اسـت       
اين آمادگي يک قدرت بـازدارنـده        «

در مـقــابـل دشــمـنــانـي اســت، کــه             
همواره به دنبال تهديـد بـوده انـد و              

   ».هشداري براي آنان خواهد بود
نــيــرهــاي نــظــامــي جــمــهــوري        
اسالمي در کردستـان مـورد تـنـفـر            

وجود و حضور اينهـا  .   مردم هستند 
با اعدام هاي دسته جمعي، کشـتـار        
مردم در قـارنـا و قـالتـان، جـنـگ                

روزه در سنندج، حملـه نـيـرهـاي       ٢٤
تحت فرماندهي فاشيست اسالمـي     

چمران و قـاتـل مـردم در زنـدانـهـا                 
خلخالي به پاوه، مريوان، سقز و بانه 

مـردم  .   در زندگي ما ثبت شده است  

 "مانور نظامي نيروهاي جمهوري اسالمي"

 
 
 
 
 
 
 
 

 نسان نودينيان 

 ۳ صفحه 

 ۳ صفحه 
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 ۱از صفحه 

 نخستـيـن   ۱۳۶۴حاتمي کيا در سال  
فيلم بلند خود را به نام هـويـت بـراي             

 براي اطـالع    . شبکه دوم سيما ساخت   
خوانندگان بايد بگويم که حاتمي کيا      
بخاطر خدمات شاياني که بـه نـظـام           
جمهوري اسالمي کرده است از سـوي      
نهادهاي حکومت جوايز متعددي را      

 :از جمله. از آن خود کرده است

جايزه ويژه هيئت داوران هفتميـن      
ديـدبـان    جشنواره فيلم فجربراي فيـلـم     

سيمرغ بلورين بهترين فـيـلـمـنـامـه و            
کارگرداني براي فيلم آژانـس شـيـشـه           

 .در شانزدهمـيـن جشـنـواره فـجـر            اي
سيمرغ بلورين بـهـتـريـن کـارگـردانـي            

در بــخــش    روبــان قــرمــز   بــراي فــيــلــم  
الــمــلـل هــفـدهــمــيــن        سـيــنــمـاي بــيـن     

سيمرغ بلورين بهترين     . جشنواره فجر 
بـنـام پـدر در بـيـسـت و                فيـلـم بـراي     

سـيـمـرغ    . چهارمـيـن جشـنـواره فـجـر          
بــلــوريــن بــهــتــريــن فــيــلــم در بــخــش          
سينماي آسياي جشنواره فـجـر بـراي          

بنان پدر سيمرغ بلورين بهـتـريـن        فيلم
فيلم در بيست و هشتميـن جشـنـواره          

 .بـه رنـگ ارغـوان        فيـلـم فـجـر بـراي         
سيمرغ بلورين بهترين کارگردانـي در       
بيست و هشتمين جشنواره فيلم فجـر   

ــه رنــگ ارغــوان       بــراي ســيــمــرغ    .   . ب
مردمـي بـيـسـت و هشـتـمـيـن دوره                 
جشنواره فيلم فجر براي فيلم به رنـگ      

سيمرغ بلـوريـن جـايـزه ويـژه             . ارغوان
الملل جشنواره سـي و دوم بـراي              بين

ديـپـلـم      . چ فيلمـنـامـه و کـارگـردانـي          
به  افتخار بهترين فيلمنامه براي فيلم    

در بــيــســت و چــهــارمــيــن          نــام پــدر  
ديـپـلـم افـتـخـار در             . جشنـواره فـجـر     

هشتمين جشنواره فـيـلـم فـجـر بـراي             
تـنـديـس جشـن خـانـه             . مهـاجـر   فيلم

سينما، دوره دوم، در رشتـه بـهـتـريـن           
آژانـس شـيـشـه        کارگرداني براي فيلـم   

تنديس جشن خانه سينـمـا، دوره      . اي
ششم، در رشته بهتـريـن کـارگـردانـي           

جـايـزه ويـژه        . ارتفاع پسـت    براي فيلم 
الــمــلــل    هــيــئــت داوران بــخــش بــيــن       

جشــن واره فــيــلــم           ســيــزدهــمــيــن    
 )۱۳۹۳( چ  براي فيلم مقاومت

 
اين جوايز پـادشـهـاي حـکـومـت           
اسالمي به يکي از پاسدار بسـيـجـي          

و "   هـنـري  " هايي بوده اسـت کـه کـار            
استعدادهايش را در جعل  يک تاريـخ     
واقـعــي، در خــدمـت و در دفــاع از                

 .بقاي نظام اسالمي بکار گرفته است
 .... .......... 

  کـيـا،     در جايي ابراهيم حـاتـمـي       
را متهم کرده بود که      کيانوش عياري 

 حـکــومــت      آبــادانـي هـا،       در فــيـلــم   
ايـتـالـيـاي     " را بـه       جمهوري اسـالمـي   

  .تشبيه کرده است" فاشيسم دوران
ــم            ــيــ ــراهــ ــن ابــ ــيــ ــنــ ــچــ ــمــ هــ

را  اصــغــر فــرهــادي       کــيــا،   حــاتــمــي
خـوانـده کـه در        "   کـام    تـلـخ  " سازي   فيلم

 آلـمـان  "   نشـان    سـفـارِت خـرس     " صِف  

پناه به سرزمين    متقاضي" ايستاده و   
وي در    اسـت  انگلستان"   هميشه ابري 

اش به اصغر فـرهـادي،         ادامه حمالت 
يــتــيــم حــوزه    " و   "   مــظــلــوم" خــود را     
جـدايـي نـادر از         خوانـده و   "   فرهنگي

و "   نـاامـيـد کـنـنـده        " سيمين را اثـري      
" اخـالقـي     نـهـايـت بـي      " ساخت آن را       

در  کيومرث پور احمـد    . دانسته است 
کيـا   واکنش به حمالت ابراهيم حاتمي    

تـوزي و       کينه" اصغر فرهادي، ، از      به
او ســخــن گــفــتــه و از او             "   حســادت

هايت جهانـي نشـد،      اگر فيلم:   " پرسيد
. ؟" به اصغر فرهادي چه مربوط اسـت      

ــي         ــمــ ــاتــ ــم حــ ــيــ ــراهــ ــا،       ابــ ــيــ کــ
رخشـان بـنـي       سـاخـتـه    گـيـالنـه    فيـلـم  

" تلـخ و نـاامـيـد        " را نيز اثري     اعتماد
خوانده که با به تصوير کشيدن جنـگ   

هــاي مــادِر يــک        ايــران و عــراق رنــج      
بـيـنـنـده را بـه ايـن نـتـيـجـه                    مجروِح

ــد کــه          مــي ــم      " رســان ــبــاه کــردي اشــت
 ". جنگيديم

تا هـمـيـنـجـا مـعـرفـي ابـراهـيـم                 
حاتمي کيا شايد کافي بـاشـد کـه او             

بـا  .   کيست و در کجا ايسـتـاده اسـت         
ــاه،               ايــن مــقــدمــه و مــعــرفــي کــوت

بعنـوان  "   چ "  ميخواهم در مورد فيلم  
سناريويي در جعل تاريخ به موضـوع     

 .اصلي اشاره کنم
 

 جعل و تحريف تاريخ
بعنوان يک شاهد زنده و بـعـنـوان          
کسيکه در روند تاريخ آندوران شرکت      
داشته ام، مي خواهم بگويم که فيـلـم          

نه تنها با واقـعـيـات    “   چ” حاتمي کيا   
ــکــه               ــل ــدارد ب ــت ن ــق ــدوران مــطــاب آن
سناريويي جعلي و ساختگي بـروايـت      
يک بسيجي و در خدمـت بـه رژيـمـي          

 . بغايت سرکوبگر ساخته شده است
اثر ابـراهـيـم حـاتـمـي         "   چ " فيلم   

کيا با تالشي دوساله و با سرمايه اي        
که حکومت اسـالمـي آنـرا مـتـقـبـل              
شده، تالش کرده است جنگ پـاوه در     

 را کـه بـيـن          ١٣٥٨مردادماه سـال      
سازمانهاي سياسي مسلح و مردم از    
يک سو و از سـوي ديـگـر پـاسـداران،              
ارتــش و مــزدوران مــحــلــي بــوقــوع           
پيوست بگونه اي دلـبـخـواه و حـتـي              

بيـان شـده آنـدوران        "   حقايق" مغاير با  
که خود چمران عنوان کرده بود سرهم        

ــه        .   بــنــدي کــنــد    تــحــمــيــل جــنــگ ب
سازمانهاي سياسي و مـردم در پـاوه          
نقطه آغاز فرمان حملـه خـمـيـنـي بـه              
کردستان بعنوان آخرين سنگر انقالب 
مردم ايران بـود و حـاتـمـي کـيـا در                  
فيلمـش حـقـايـق و رويـدادهـا را بـه                  
شکلي مشمـئـز کـنـنـده جـعـل کـرده                

پايين تر به گوشه و زواياي اين     .   است
جعـلـيـات تـوسـط ايـن يـتـيـم حـوزه                   

 .فرهنگي خواهم پرداخت
اينجا بحث بر سر نقد فيلم ايشان 
نيست چرا که بکار بردن  واژه نقد در          
بررسي اين فيلم يعني دادن امتياز به      

هدف من از اين نوشته غيرواقعي . او
خواندن، جعـل و وارونـه نشـان دادن             
تاريخي است که حاتمي کيا حتـي از      

 ٥٨روايت جمهوري اسالمي در سال     
و در خصوص جنگ در پاوه سـبـقـت           
گرفته و کاسه گرمتر از آش بـه ايـن              

 .جعليات دست زده است
 

"   چ " هدف از ساختن فيلم                   
 چيست؟     

بــا فــرمــان حــملــه خــمــيــنــي بــه           
مــرداد ســال    ٢٨کــردســتــان کــه در         

 روي داد، اين فـرمـان نـقـطـه             ١٣٥٨
آغازي براي سرکوب آخـريـن سـنـگـر            

 ٢٢از قـيـام       .   انقالب مردم ايران بود 
 تا فرمان حمله خمينـي  ٥٧بهمن ماه  

 به کردستان و بعـد  ٥٨ مرداد   ٢٨در  
از تحميل نوروز خونيـن سـنـنـدج بـه             

 ١٧٠مرد کردستان، بـراي بـار دوم            
شبانروز الزم بود که خميني و دولـت         
موقت او بتوانـنـد بـا هـمـراه نـمـودن                
ارتش دست نخورده شـاه و دوش بـه             
دوش سپاه پاسداران، به مرکز و قلـب        
تپنده انقالب مردم ايران يورش ببرنـد    

 .و بگفته خميني غائله را تمام کنند
بــعــد از شــروع جــنــگ در پــاوه            
تــوســط ارتــش، ســپــاه پــاســداران و           
مزدوران محلي عـلـيـه سـازمـانـهـاي            
سياسي مسلح و مردم پاوه، به همـراه      
کوبيدن پاوه از زمين و هـوا، آخـونـد            
خلخالي اعدامهاي دسته جـمـعـي را         
آغاز کـرد و مـتـعـاقـب ايـن يـورش                  
وحشيانه جوانان دستگير شده، شـهـر       
به شهر در پـاوه، سـنـنـدج، مـريـوان،              
سقز، بانـه، بـوکـان و مـهـابـاد و در                  
دسته هاي چند نفري به جوخه اعـدام         

جنايتي کـه بـا فـرمـان          .   سپرده شدند 
حمله خميني به کردستـان خـلـق شـد            
امروز و بعد از گـذشـت سـي و پـنـج                
سال به اين نياز پيدا کـرده اسـت کـه              
براي تداوم چند روز بيشتر عـمـر ايـن           
حکومت، يتيم حوزه فرهـنـگـي شـان          
حاتمي کيا دست به جعـل آن تـاريـخ            

قبل از هر چيز "   چ" ساختن فيلم .   بزند
تالشي براي پاک کـردن گـوشـه اي از           
اوج تـوحشـي اســت کـه خــمـيـنـي و                 
سپاهيان اسـالم در مـعـيـت ارتـش،              
چمران و خلخالي جالد در کـردسـتـان       

هر شاهد زنـده اي در        .   بوجود آوردند 
آن تاريخ وقتي به پاي ديدن اين فيـلـم          

مي نشـيـنـد ايـن احسـاس را در او                 
بوجـود مـي آورد کـه نـکـنـد کـاسـه                   
ليسان حوزه فرهـنـگـي و خـود رژيـم              
اسالمـي دچـار عـذاب وجـدان شـده              

 . باشند
ساختن اين فيلـم تـالـشـي اسـت            
براي نشان دادن چهره يک رژيم بغايت       

فـرشـتـه    " ضد انقالبي در قامـت يـک          
و اين تقاليي است که حاتمـي  "   نجات

کيا کوشيده است براي تخفيـف دادن        
اوج توحش اسالمي در جريان جـنـگ    
ــدن                ــي ــوب ــاز ک ــوان ســرآغ ــن ــع ــاوه ب پ

 در کردسـتـان،    ٥٧سنگرهاي انقالب   
چنين سناريوي ساختگي را عـرضـه         

 .کند
 

    حاتمي کيا،           جعليات      
 يتيم حوزه فرهنگي                

فيلم چ ساخته ابـراهـيـم حـاتـمـي            
کيا با دستکاري و غيرواقـعـي نشـان       
دادن يک تاريخ مستند و ثـبـت شـده            
که نشانه هاي آن هنوز و بعد از بيـش    
از سه دهه براي جارو کـردن بسـاطـي           
که دول غربي با آوردن خميـنـي پـهـن            
کردنـد   و مـبـارزه اي بـه وصـعـت                     
جغرافيـاي ايـران را قـوي تـر از هـر                  
زماني کرده است، توهين آشکاري به      
مـــردم پـــاوه، مـــردم کـــردســـتـــان،            
سازمانهاي سياسي و انـقـالب مـردم       

آنـچـه کـه در ايـن فـيـلـم                .   ايران است 
ساخته و پرداخته شـده اسـت روايـت            
يک بسيجي به اسم ابراهـيـم حـاتـمـي            
کيا و بعنوان يکي از مـريـدان حـلـقـه             
بگوش نظام جمهوري اسالمـي اسـت       
که آگاهانه و عامدانه دست به جـعـل      

بـعـد از اتـمـام         .   آن تـاريـخ زده اسـت        
وظيفه الهي ايشان در سـاخـتـن يـک             

" هـنـرمـنـدان    " تاريـخ سـراپـا وارونـه،           
خجولي چون سعيد راد و متعاقب آن    
فريبرز غريب نـيـا بـا سـرافـکـنـدگـي               

سـعـيـد راد در        .  صحنه را ترک کردند 
يک مصاحبه مطـبـوعـاتـي بصـورت           
آبکي که نه سيخ بسوزد نـه کـبـاب و         
بعد از اتمام ايـن سـنـاريـوي جـعـلـي                

من بخاطر شرکتم در     :   " اظهار داشت 
ايــن فــيــلــم از مــردم عــذر خــواهــي             

" . من دچار احساسـات شـدم    .   ميکنم
فريبرز غريب نيا نيز گويا در انتـهـاي      
لحظات پاياني فيلم مـتـوجـه عـذاب           
وجدان و بازيچه شدنـش در تـحـريـف          
يــک تــاريــخ واقــعــي شــده بــود و در              
صحنه هاي آخر بـدلـيـل عـدم ادامـه             
نقش خود، حاتمي کـيـا نـاچـار مـي              
شود از يک چـهـره بـدل بـجـاي او در                 

. صحنه پاياني فيـلـم اسـتـفـاده کـنـد             

 ... روايت جعلي      “چ”فيلم 

 ۳ صفحه 
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 ۱ از صفحه  ۲از صفحه 

 ۱ ازصفحه 

فعال کسي عذرخواهـي او را جـايـي            
نديده و نشنيده است اما با هر درجـه      
از عذرخواهي اين مهره هاي نـان بـه           
نرخ روز خور که هنرشان براي جعل و         
تحريف تاريخ بکار برده مي شود، از    
منظر مردم پاوه، مردم کـردسـتـان و           
مردم سراسر ايران جزو جيره خواران و    
خارترين عناصر حوزه علميـه هـنـري         

 .جمهوري اسالمي هستند
تقالي جـعـل تـاريـخ آنـهـم بـراي               
نسلي که آندوران را نديده است نـمـي          
تواند حاکمـيـت اسـالمـي را نـجـات              

اگـر تـمـام تـاريـخ شـورانـگـيـز                .   دهـد 
مــبــارزات مــردم کــردســتــان عــلــيــه         
حکومت پهلوي و جمهوري اسـالمـي       
را امثال ابراهيم حاتمي کيا تـحـريـف     
کنند، همين نسل جديد هستند که با  
و بدون جعليات بسيجي هـاي حـوزه           
فرهنگ اسالمي، کمر به نابودي ايـن       

لـيـنـک عـذرخـواهـي         .   رژيم بسته انـد    
 ".چ"سعيد راد براي شرکتش در فيلم 
://https

/com.youtube.www
?watch

g٧xCPfTeGXL=v 
 

 حاتمي کيا           
 کاسه گرمتر از آش               

بعد از فرمان حمله خـمـيـنـي بـه             
کردستان و بعد از اعـدامـهـاي چـنـد             
دقيقه اي خلخالي از جنوب تا شـمـال    
کردستان، چمران در يـک مصـاحـبـه            
تلويزيوني گوشه هايي از جنگ پـاوه        

تــوضــيــحــات .   را تــوضــيــح مــيــدهــد    
چمران با آنچه که حاتمي کيا بتصوير       
کشيده است در تناقض کامل بـا هـم       

 . قرار دارند
چمران در اظهاراتش و در هـيـچ           
جاي ديـگـري قـادر نشـده اسـت کـه                 
بگويد مردم در بيمارستـان بـگـلـوـلـه           

قادر نشده است بـگـويـد      . بسته شدند 
کـه هـلــيـکـوپـتــري کـه ســقـوط کــرد                
سرنشـيـنـانـش حـامـل مـردم عـادي               
زخمي بوده اند و داستان مورد اثابت       
واقع شدن همان هليکـوپـتـر بـوسـيلـه            
تيراندازي نيـروهـاي مسـلـح  کـه بـه                
اعـتــراف چــمـران در مصــاحـبــه اش            
سرنشينان آنرا نـه مـردم مـعـمـولـي،              
بلکه افراد و عناصر سـرکـوب سـپـاه            
بودند و نه بدليل تيراندازي بـلـکـه در         
اثر برخورد پروانه هاي هليکوپـتـر بـا          

در .   ســخــره اي ســقــوط مــيــکــنــد             
سناريوي ساختگـي حـاتـمـي کـيـا و              
براي حماسي و احساسي نشـان دادن         
صحنه کذايي اش، براي سـرنشـيـنـان        

هليکوپتر از مردم اسـتـفـاده کـرده و             
سقوط آنرا بوسيله تـيـرانـدازي نشـان           

اين صحنه سازيها که گويا .  مي دهد 
مردم عادي در بيمارسـتـان بصـورت          
زخمي و با  دادن تصويري احسـاسـي      
که بيننده را عليه نيروهاي سـيـاسـي          
در کردستان تحريک ميکند بتصـويـر       
کشيده شده است و اين در حالي بـوده   
است  که افراد عادي زخمي و کشـتـه          
شــده تــوســط پــاســداران و مــزدوران          
محلي، در زيرزمينـهـاي مـنـازل، از           
ســوي مــردم و فــعــالــيــن جــريــانــات           
سياسي معالجه مي شدند يا بـخـاک         

 .  سپرده مي شدند
وقــتــيــکــه هــلــيــکــوپــتــر حــامــل       
پاسدران سقوط مـيـکـنـد در اثـر بـه               
بيرون پرتاپ شدن آنـان کـه تـعـدادي             
توسط پروانه هليکوپتر و سـيـمـهـاي           
برق بدنشان تکه تکه شده و سر چـنـد          
تن از آنان کنده ميشود، بـا انـتـشـار             
عــکــســهــايشــان در روزنــامــه هــاي          
آندوران بهانه و مسـتـمـسـک خـوبـي               
ــنــي و                ــرمــان خــمــي ــراي صــدور ف ب
کشتارش عليه مردم کردستان بدست    
مي دهـد و در راديـو اعـالم کـنـنـد                  

اشرار سر پاسـداران را بـريـده انـد و               " 
حـاتـمـي    ". بايد به کردستان حمله کرد 

کيا با جمع کـردن تـعـدادي بـعـنـوان               
مردم عادي در سناريوي سـاخـتـگـي          
ــيــات و               اش کــوشــيــده اســت جــعــل
دروغپردازيهاي آندوران خميني را در     
اين نمايش مضحک به بينـنـده نشـان        

اما مصـاحـبـه چـمـران خـالف             .   دهد
سناريوي جعلي حاتمي کيا را بـرمـال     

بـايـد   "   چ" با ديـدن فـيـلـم           .   مي سازد 
مصاحبه چمران همسنگر خلخالي را     
هم نـگـاه کـرد و گـوش داد تـا اوج                    
استيصال و درماندگي يک بسيجي را 
براي تحريف تاريخ و دريافت مـزد از     
دستگاههاي سـيـنـمـايـي دهـه فـجـر              

 .بخوبي متوجه شد
 لينک مصاحبه چمران
://https

/com.youtube.www
?watch
PsqaM١g٤UIj=v 

 
تاريخ واقعي و کارنامه                       

جنايت پيشگي خميني، خلخالي                           
 و چمران در کردستان                    

ن جـالد حـکـومـت         يـ خلـخـالـي ا     
ت چمران، ارتش و   يخميني که در مع  

ون بــه   يــ کشــتــار انــقــالبــ    يســپــاه بــرا  
کردستان روانه شده بود، در بـامـداد           

 در مرحله اول در     ۵۸ مرداد ۲۸روز  
ک يـ عـا در      يـ  نفر را سـر     ۱۲شهر پاوه  

 و   يقـه ا   يـ  چـنـد دقـ      يشيدادگاه فرما 
 وحشـت     رعـب و     يجاد فضـا   ي ا يبرا

ــوري      .اعــدام مــيــکــنــد     ــه ن ،  عــبــدال
، يزيـ ، مـحـمـد عـز        يزيـ هوشنگ عـز  

، يبـانـ  يـ ن شـ   يـ ، حسـ   يداله مـحـمـد    ي
 ،ي، مظفـر فـتـاحـ       ياتي ب يهرمز گرج 

بهمـن عـزتـي، مـحـمـد مـحـمـودي،                
اصغر بهنودي، آذرنوش مـهـدويـان و         
دکتر قاسم رشوند سـرداري از جـملـه           
افــرادي بــودنــد کــه در مــرحلــه اول              

 . تيرباران شدند
 مـرداد  ۲۹در مرحله دوم در روز      

  قاتـل جـوانـان مـردم،         ي ، خلخال  ۵۸
هفت نفر ديگر را به پاي جوخه اعدام         

ب مــوج   يــن تــرتــ   بــديــ   .مــيــفــرســتــد 
وان، يـ اعدامها از پاوه شروع و بـه مـر       

 .رسديسنندج، سقز و مهاباد م
آنگاه جناب حاتـمـي کـيـا جـيـره             
خوار حـکـومـت اسـالمـي در فـيـلـم                
سراپا جعلي اش از زبان چمران ادعـا         
ميکند که زندانيان اسير شده را آزاد        

 .کرده است
وان يـ  در مـر ۵۸ وريروز سوم شهر 

 در يـک      ر شـدگـان    يـ   نفر از دستـگـ      ۹
دادگاه فرمايشـي تـوسـط خـلـخـالـي             

امـيـن مصـطـفـي        .   اعـدام مـيـشـونـد       
سلطاني، حسين مصطفي سلطـانـي،       
جالل نسيمـي، حسـيـن پـيـرخضـري،            
ــيــرخضــري، دکــتــر احــمــد             احــمــد پ
احضري، فايق عزيزي، احمد قادرزاده 

  .و علي دادستاني
 از يورش سـپـاهـيـان        يک هفته ا  ي

اسالم به کردستـان گـذشـتـه بـود کـه               
ي و   رانـداز يـ همچنان در اعتراض به ت    

ــي در             حضــور پــاســداران تــظــاهــرات
سنندج و در اعتراض به کشتـه شـدن          
يکي از جوانان شهر توسط پـاسـدارن        

چـنـد نـفـري در ايـن            .   برگزار ميشـود  
 و سـپـس      تظاهرات دستگير ميشوند  

 نفر از جوانان شهر سنندج را کـه          ۱۱
 مـجـزا     يبطرق مختلف و در مکانها    

روانـه فـرودگـاه      ر کرده بودند       يدستگ
 خلخالي ايـن جـالد       .سنندج ميکنند 
  و   ۵۸ورماه   شهري٥خميني در روز    

 آنها را بـه    يقه اي دق۵ يدر دادگاهها 
 اعــدام مــحــکــوم و حــکــم را اجــرا              

 . ميکنند
د، يـ ار نـاهـ    يـ د، شـهـر    ياحسن ناه 

 عطـا   ،يمي، مظفر رح  يخچاليل  يجم
زنــدي، امــجــد مــبــصــري، عــيــســي         
پــيــرولــي، نــاصــر نســيــمــي، مــظــفــر        
نيازمند، يـدالـه فـوالدي و سـيـروس             

دو نفر از افراد اعدام شده      .   منوچهري
 از آنـهـا را بـر            يکيزخمي بودند که    

 کشـتـار     ي برانکار به محل اجـرا     يرو
 .منتقل ميکنند

همانوقت انتشار عـکـس اعـدام         
ف و مـحـبـوب        يـ  انسـان شـر      ۱۱ن  يا

 روزنامه هاي داخـل      مردم سنندج در  
و خارج کشور منـتـشـر و بـه اطـالع               

ايـن عـمـل      .   افکار عمومي مـيـرسـد      
وحشيانه موجي از تنفر عليه قـاتـالن     

 .را دامن ميزند
ــردم و                ــاومــت م ــق ــز م ــق در س

ان يـ  سياسي در مقابل لشکر    ينيروها
 خميني ادامـه داشـت تـا           انيو سپاه 

اينکه جالد خميني از سنـنـدج عـازم       
سقز ميشود و در آنجا نـيـز جـنـايـت             

 نـفـر از       ١٠.   ديگري خـلـق مـيـکـنـد         
 نفر از نظـامـيـانـي       ١٠جوانان شهر و    

ــد                ــبــودن .  کــه در مــحــل خــدمــت ن
را يک روز بـعـد     )    نفر٢٠مجموعا (   

از اعدامهاي سنندج يـعـنـي در روز            
 . تيرباران ميکنند٥٨ششم شهريور 
، قادر بهادر، طاهر   يدياحمد سع 

، نـاصـر     يريـ ، محمد بابـا مـ      يبيخط
 اميني،محمد غفاري،   ، رسول يحداد

ناجي خورشيدي، کريم رضايي، انـور      

اردالن، عـلـي فـخـرائـي، سـيـف الـه                 
عبداله بهرامي، )    ساله١٤( فيضي،  

سيد حسن احمدي، مـحـمـد درويـش           
نقره اي، کـريـم شـيـريـانـي، ابـوبـکـر                  
صمدي، احمد مقـدم، جـلـيـل جـمـال             

 ) ساله١٢( زاده و آذر گشب دارائي 
وان، سـنـنـدج و       ي بعد از پاوه، مر   

سقـز، تـدارک حـملـه ارتـش و سـپـاه                  
دوش بـه    .   شـود يـ متوجه مـهـابـاد مـ       

 پــيــشــروي مــزدوران ارتــش و            دوش
سپاه، خـلـخـالـي نـيـز بـا راه انـدازي                  
دادگاههـاي چـنـد دقـيـقـه اي حـکـم                 
اعدام عليه دستگير شدگان را صـادر     

ن لشکر کشـي     يهمزمان با ا  .   ميکند
 ۵  يو اعدام جوانان توسط دادگاههـا     

، تظاهـرات هـا در        ي خلخال يقه ا يدق
ي کردستان و در محکومـيـت       شهرها

ايــن يــورش وحشــيــانــه ادامــه پــيــدا          
 شهريور فاجعه قارنـا   ۱۱در    .ميکند

 از   يکـ يـ   يمـالحسـنـ   .    مـيـدهـد    يرو
 محلي همراه تعداد زيـادي      نيمرتجع

 ... روايت جعلي      “چ”فيلم 

 ۴ صفحه 

 

در کردستان اعدام و دسـتـگـيـري،          
شبيخون هاي نظامي و حـملـه بـه            
مــنــازل، خــيــابــانــهــا، مــدارس و          
بيمـارسـتـان و مـزارع بـا تـوپ و                  

تنفر . خمپاره و کاتيوشا را ديده اند
و انزجار از نظام جمهوري اسالمـي     
و ارگانـهـاي سـرکـوبـش در مـيـان               
مــردم در شــهــرهــا و روســتــاهــاي          
کردستان بـخـشـي از اعـتـراض و              
مخـالـفـت و آتـش زيـر خـاکسـتـر                 
جنبـش بـراي سـرنـگـونـي و بـزيـر                 

کشــيــدن فــاشــيــســم اســالمــي              
مردم در شهرهاي کردستان     .   است

با ابتکارات اعتراضي، با بـرپـايـي        
نـمـونـه    ( و ايجاد نهادهاي حمايتـي    

برجسته حمايت از مردم در شنگال 
با اعتراضات خيابـانـي     )   و کوباني 

در مـقـابـل ايـن نـظـام داعشـي و                 
فاشيست اسالمي تمام قد ايستاده     

مــانــور نــظــامــي جــمــهــوري        .   انــد
  .* است اسالمي مسخره 

 . . . مانور نظامي نيروها        "

 

سـال   ٣٠ خامنه اي در عـرض     
مـــيـــلـــيـــارد دالر     ١٠٠ صـــاحـــب

آخوندهاي کـه زمـانـي از         . ميشود
راه گدايي از مـردم امـرار مـعـاش            
مــيــکــردنــد امــا امــروز در صــدر          
بزرگترين ثروتـمـنـدان جـهـان قـرار             

  .دارند
دزديهايي با چنين ارقامي در      
سطح استانها و شهرستانها، اکنون 
به پديده اي عادي و روزمره تبديـل        

ــت     ــده اسـ ــاد و    . شـ دزدي در     فسـ
حاکميت جمهـوري اسـالمـي جـزو          
بديهيات اين حکومت است خفقان    
و سرکوب اين حـامـيـان سـرمـايـه             
اعدامهاي روزانه و زنـدانـي کـردن          
جوانان ايـن مـمـلـکـت هـمـه بـراي                
اينست که اينها با خيال راحـت بـه          

سرمايه اندوزي و دزدي هاي خـود        
 . ادامه دهند

قطعا بايد اين تخلفات و ايـن          
دزديها را افشا کرد در عـيـن حـال           
بايد اينرا هم بدانيم که تا جمهـوري   
اسالمي هست اينها از هـر طـريـق         
بـراي افــزايــش سـرمــايــه هــايشــان         
ميکوشند و براي تداوم عمـر خـود         
و حکومت حامي دزدان ميلياردي  
عمال در به فقر و فـالکـت نشـانـدن            
هر چه بيشتر مردم و ايسـتـادن در          
مقابل اعـتـراض و مـبـارزه مـردم             

بـراي  .   دست به هر کاري مي زنـنـد       
خاتمـه دادن بـه ايـن وضـعـيـت و                 
حاکميت ننگين ايـنـهـا بـايـد ايـن              
حکومت را سرنگون کرد راه دومي  

 .*وجود ندارد

 .. . دزدي هاي ميلياردي       
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 ۳از صفحه 

از پــاســداران و بــا اســتــفــاده از دو               
دستگاه تانک جهـت ايـجـاد رعـب و             
وحشت به روستاي قـارنـا در مـحـور            

 . نقده به پيرانشهر يورش ميبرند
خبر از تـمـام       ي قارنا که ب يروستا

 تـوسـط ايـن        هـا بـود    يـ ريـ جنگ ودرگ 
ستون اشغال ميشود و پاسداران رژيم     
همه مردم روستا از کوچک و بزرگ را        
به رگبار ميبندند که در نتـيـجـه ايـن            

 نفر کودک، پيـر  ٦٨تهاجم ضد بشري    
روزنامه .  و جوان را قتل عام ميکنند 

هاي رژيم براي سرپوش گـذاشـتـن بـر           
قتل عام روستاي قارنا، خبر آنرا بعـد        

 .از بيست روز منتشر ميکنند
اگــر قــرار اســت تــاريــخ تــهــاجــم          
لشکريان خميني در فيلمي بنـمـايـش       
گذاشته شود جناياتي است که فـوقـا         
ذکر شد که فرمان حمله خـمـيـنـي بـه             
پاوه و کردستان براي کوبيدن انـقـالب        
مردم سرآغاز آن بود نه جعلياتـي کـه          
حاتمي کيا با ساخته و پرداختن فيلـم    

و بـراي بـقـاي حـکـومــت، بــراي              "   چ" 
خريدن آبروي نداشته اين رژيم و بـراي      
انباشت دستمزد و جوايـز دهـه فـجـر            

 .آنرا عرضه کرده است
......... 

 نگاهي به سکانس هاي فيلم
در بـازار      : ميدان فروش اسلحه  

اسلحه فروشان صحنـه اي بـتـصـويـر            
کشيده ميشود که در اثـر سـرقـت يـا           
ايجاد بلوايي در اين مرکز تيرانـدازي        
صورت ميگيرد و آشـوب و هـرج و             

ايـن صـحـنـه نـه          .   مرج بپا مي شـود     
تنها غير واقعي است بـلـکـه درسـت            

 . عکس آنرا بايد توضيح داد
بعنوان يک شاهد عيني و بعنوان      

 در ١٣٥٨کسيکه در بهار و تابستان  
شهر سنـنـدج و در بـرخـي ديـگـر از                  
شهرهاي کردستان بـه ايـن مـحـلـهـا              
رجوع کرده بودم بايد بگويـم اسـلـحـه           
هايي کـه در ايـن مـيـاديـن بـفـروش                 
ميرفت سالحهايي بودند کـه تـوسـط         
ــان خــلــع ســالح                 افــرادي و در جــري
پادگانها و يـا ژانـدارمـري و ديـگـر                
مراکز پليسي شاه بدست مردم افتاده      

نظم تـعـريـف نشـده اي در ايـن               .   بود
کسـانـي بـراي      .   مراکز حکم فرما بود   

روابـط  .   خريد به آنجا رجوع ميکردند   
حســـنـــه وجـــود داشـــت و حـــتـــي               
کوچکترين حس نا امنـي را در ايـن            

احـتـرام   .   محلها نميشد مشاهده کـرد  
ــردم و                  ــن م ــي ــاب ــت م ــي ــم ــي و صــم
فروشندگان يکي از خصـوصـيـتـهـاي         

نميتـوان مـوردي اشـاره        .   آندوران بود 

کرد که در تمامي شهرهاي کردستـان      
از پاوه تا مهاباد کسي در اين مراکـز      
خريد و فروش اسلحه صدمه اي ديـده        
باشد و يا غارت، و بلوايـي در آنـجـا            

کـار حـاتـمـي       .   ها اتفاق افتاده بـاشـد     
کيا در اين نمايش حـقـيـقـت را پـرده              
پوشي مي کند و پوشاندن حقايـق در       
جريان جـنـگ پـاوه در کـل نـمـايـش                 
ايشان کامال و به شيوه اي نـاشـيـانـه            

 . نشان داده ميشود
 

 چمران فرشته يا                
 چمران قاتل؟           

در صحنه پيـاده شـدن چـمـران و             
فالحي از هلي کوپتر و هنگامي کـه          
قصد ورود به مرکز ژاندارمري که در        
محاصره قرار گرفته است، در مسيـر       
راه به چهارپاي باربر کـه روي زمـيـن             
بصورت زخمي افتاده اسـت بـرخـورد         

يکي از پاسداران محافـظ   .   مي کنند 
آن حـيـوان     "   رحـم " قصد دارد از سـر          

چمـران  .    بارکش را با تير خالص بزند 
در اعتراض و براي منع او از کشـتـن      

ما براي کشـتـن و       : "حيوان مي گويد 
خدا جان داده و   . آدم کشي نيامده ايم 

 ". خدا بايد جانش را بگيرد
در ايـن صـحـنـه، حـاتـمـي کـيـا                  
قبايي را به تن چمران دوخته است که        
اصال برازنده او و ديگر سـرکـوبـگـران          

. مـردم کـردســتـان نـبــوده و نـيــســت             
چمران، ارتـش و پـاسـدارن خـمـيـنـي               
بهمراه خـلـخـالـي مـامـوريـتـي بـجـز                 
کشــتــار و آدم کشــي در کــردســتــان            

يکي از اولين قربانيان ايـن      .   نداشتند
دکــتــر قــاســم رشــونــد       " مــامــوريــت    

پزشـک جـراح بـيـمـارسـتـان            "   سرداري
لقمان الدوله تهران بود که در جـريـان        
قيام مردم عليه رژيـم شـاهـنـشـاهـي             
نهايت تـوان و انـرژي خـود را بـراي                 
درمان و مـداواي مـجـروحـان بـکـار              
گرفت و بعد از ظهور داعش اسالمي    
حاکم بر ايران نيـز بـراي مـعـالـجـه و                
مداواي مـجـروحـان در کـردسـتـان و              
گنبد بطور داوطلبانـه زخـمـي هـا را             

 ٢٨او در بامـداد روز      .   نجات ميداد 
 به دستور خلخـالـي جـالد         ٥٨مرداد  

 نفر ديگر در پـاوه و در           ١٨همراه با   
ــد           ــت اعــدام شــدن ــوب ــران،  .   دو ن چــم

خميني، خلخالي بـه هـمـراه سـپـاه و              
ارتش در پاوه و در ديـگـر شـهـرهـاي              
کردستان در مقياس جـنـايـت عـلـيـه            
بشريت ماموريت سـرکـوب انـقـالب          

تاريخ هـمـه   . مردم را بر عهده داشتند 
. اين جنايات را به ثبت رسانيد اسـت       

پاسدار مـحـافـظ      "   ترحم آميز " ترسيم  
چمران نيز يکي ديگر از اين جعليـات   
در سناريوي حاتمي کيا است که مي       
کوشد چهره اسالم، چمران و حکومت      
اسالمي را بعنوان مدافـع حـيـوانـات          

پاسداراني که طي همـيـن   .   نشان دهد 
چند سال اخير تا کنون صـدهـا راس            
اسب کارگران کولبر مـرزي را کـه از            
طريق استفاده از آنها براي حـمـل بـار       
دارنـد زنــدگــي خــانــواده خــود را در            
سخت ترين شرايط تـامـيـن و امـرار             
معاش ميکنند به هالکت رسـانـيـده         

آنگاه جناب حـاتـمـي کـيـا مـي              .   اند
خواهد با اين صحنه سـازيـهـا، بـراي           
خوش خدمتي به نظـام و افـزودن بـه             
دستمزدهاي جشنواره هاي دهه فـجـر       
اسالمي در کلکسيون جوايزش برسـر      
بيننده فيلم جعليش شـيـره بـمـالـد و              
قصابان اسالمي را در هيبت مـدافـع        
حيوانات به بيننده فيلـم کـذايـي اش           

 .قالب کند
فرشتـه  "در سراسر اين فيلم  چهره  

چمران در جعليات حاتمي کـيـا    "   گونه
چـمـران گـاري      .   " خودنمايي مـيـکـنـد      

زخميها را حمل ميکند، چمران مـي         
گويد مسئوليت جان اين مردم با مـا        
است، چمران با لباس مبدل به مـيـان         
نــيــروهــاي مســلــح در داخــل شــهــر            
ميرود، چمران دستور آزادي اسـيـران        

و دههـا تصـويـر       "   در زندان را ميدهد   
غير واقعي از فرمانده پـاسـداري کـه           
فرمان خميني را در کنار خلخـالـي و       
براي قتل عام مردم کردستان به اجـرا        
گذاشت بسيار ناشيانه، غير واقعي و      
بعنوان تحريف تاريخ بايد به همـگـان        

جـالـب ايـنـجـاسـت کـه            .   معرفي کرد 
چمران از اسيران زنداني مـي خـواهـد         

از منظـر  "   مردم".  " مردم را لو ندهند" 
خميني و ديگر نوچه هاي حـکـومـت          
از اوايل ظهورشان تا به امـروز و در            
سخنان هميشگي ولي فقيـه، يـعـنـي          
بسيج، يعني نيروي حزب اهللا، يعنـي       
اسيدپاشان، يعني پاسداران سراسـري     

. و محلي و ديگر نيروهـاي سـرکـوب         
زندانيان اسير شده در دست نيروهـاي       
ســپــاه و چــمــران در پــاوه و ديــگــر                 
شهرهاي کردستان هيـچـگـاه شـانـس          
آزاد شدن نصيبشان نشد اگـر چـنـيـن           
مي بود بي گمان پاسداران محلـي را     

گفـتـه مـيـشـد بـه           "   جاش " که به آنان   
مردم و سازمانهاي سياسي مـعـرفـي        

 .ميکردند
 

در جـريـان        : سقوط فانـتـوم   
صـحـنــه سـقــوط فـانــتـوم، فــرمـانــده             
پاسداران خطاب به چمران و فـالحـي          

ما بـا يـک ارتـش روبـرو             :   " مي گويد 
هستيم اينها از کجا پشتيبانـي مـي         

اين سخنان از سوي خميني .    ؟" شوند
و دولت موقت و پرتاب کـردن آن در            
همان دوران در راديو و روزنامـه هـا،          
پيش زمينه هـاي دادن ايـن تصـويـر             
بود که حکـومـت اسـرائـيـل و بـعـث                
صدام حسين از اين نيروهـا حـمـايـت           

بني صدر آنـزمـان بـارهـا          .   مي کنند 
ايـن  .   اين جمالت را برزبان مـي آورد      

ظاهرا توجيهي عامه فريب براي بـاز        
گذاشتن دست ارتش و سپاه پاسداران     

در .   براي حمله به مردم کردستان بـود      
طول تاريخ، دولتهاي مختـلـف مـدام         
کــوشــيــده انــد کــه بــا ســاخــتــن يــک             
سناريوي ساختگي مبني بر حمـايـت      
دولت همسايه از انـقـالب مـردم يـا              
جريانات سياسي مسلـح، بـهـانـه اي           
براي حمله و يـورش عـلـيـه مـردم در             
دست داشته باشند و به هـجـوم خـود           

بـزک  .   عليه آن مشـروعـيـت بـدهـنـد            
کردن اين جمالت و متـرادف نـمـودن          
موضوع استقالل کـردسـتـان تـوسـط           
حاتمي کيا در سناريوي جعلي ايشان     
ومذاکـراتـي کـه در قـبـرسـتـان دارد                
انجام ميگيرد، بـهـانـه و تـوجـيـهـي               
عــوامــفــريــبــانــه بــراي مشــروعــيــت        
بخشيدن وحملـه بـه کـردسـتـان بـراي              
سرکوب نهايي آخرين سنگر انـقـالب        

 . بود
 

بـراي    : صحنه هاي دراماتيـک   
حاتمي کيا وارد نمودن سوژه اي درام       
بــا شــرکــت زنــي بــه هــمــراه کــودک              
خــردســالــش کــه هــمــســرش پــاســدار        
محلي است و برادرش جزو نيـروهـاي        
مسلح است الزم شده که او بتواند بـا       
نمايش دادن اين صـحـنـه هـا کـه در               
عالم واقـع وجـود خـارجـي نـداشـتـه                
است، بـيـنـنـده فـيـلـمـش را در اوج                   

و چه چيزي بـهـتـر       .   احساس قرار دهد  
از چنين سوژه اي که بتوان بوسيله آن        
تحريـکـات الزم را در بـيـنـنـده اثـر                   

عـالوه بـر     .   ساختگي اش ايجاد کـنـد     
غير واقعي بودن ايـن صـحـنـه هـا و               
تضادي که در وجـود زن نسـبـت بـه                
همسر و برادرش در دو سـوي جـنـگ           
ساخته و پرداخته شده است، از نـظـر          
سبک و تکنيک و از نظر ربط دادن آن    
به کل داستان زياده از حـد نـاشـيـانـه             

 . است

 
چـمـران،   "   چ" فـيـلـم        : جمعبندي

فيلمي است که بايد در جرگه اثري در   
. جعل يک تاريخ معين ارزيابي شـود       

تاريخي که عالئم و نشـانـه هـاي آن              
 ســال هــنــوز       ٣٥بــعــد از گــذشــت         

ــاي              ــادوه حــکــومــت اســالمــي و پ
سينمايي اش را مـي خـواهـد جـارو              

 کــه تــوســط      ١٣٥٧انــقــالب   .   کــنــد
دولتهاي غربي و بـه مـنـظـور مـهـار              
آزاديخواهي، مهار چپ و بـه انـقـيـاد          
درآوردن جــامــعــه اي بــا آرمــانــهــاي         
انساني، خميـنـي و امـثـال حـاتـمـي               
کياها را بـراي سـرهـم بـنـدي کـردن                 
تحريف انقالب بر مردم ايران نشانـد،       
همچنان در صدد پايان دادن بـه ايـن           

براي کم کـردن    "   چ" فيلم .  تباهي است 
اثرات جـنـايـتـکـارانـه فـرمـان حـملـه                
خميني، ارتش و سپاه پاسدرانـش بـه         

 . کردستان طراحي شده است
اين فيلم و دهها فيلم جعلي تر از      
اين نيز قادر نخواهـد بـود اهـداف و             
افق انقالب مردم ايران را در مـقـابـل          
افکار و نگرش نسـل جـديـد تـغـيـيـر               

نسـل امـروز بـا و بـدون ايـن                .   دهد   
جعليات تصميم خود را بـراي پـايـان           
دادن به بيش از سه دهه قتل، کشتـار        

پـيـشـتـازان     .   و جنايـت گـرفـتـه اسـت          
خاتمه دادن به اين جعليات تاريخـي،       
نسل جواني است که در دوران هميـن         
تحريف کنندگان پا به عـرصـه وجـود          

 .گذاشته اند
کار ما اين است کـه در مـقـابـل             
هزينه هاي ميليوني براي جعل تاريخ   
انــقــالب مــردم ايــران بــراي افشــاي            
ماهيت دست اندرکاران و پـادوهـاي         
ســيــنــمــايــي حــکــومــت اســالمــي،          
مبارزات برحق مردم کردستان را کـه      
در دفاع از انقالب و تداوم آن بـود و              
توسط سـپـاه ، ارتـش، چـمـرانـهـا و                  
خلخالي ها به خاک و خون کشيده شد 

حکمت . را بيش از پيش برمال سازيم
" چ" بروز و توليد جعليـات در فـيـلـم              

شايد اين بوده باشد که يکبـار ديـگـر        
پــرده از مــاهــيــت حــکــومــتــي کــه             
آزاديخواهان را توسط ، فـرمـانـدگـان         
ارتش و سپاه، چمرانها، خلخالـي هـا          
به جوخه اعدام سپردند بيش از پيـش         

 .برمال سازيم
   ٢٠١٤ نوامبر ١٠ 

 

 . .. روايت جعلي    “چ”فيلم 
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تجمع خانواده هاي بازداشت      
شدگان در مقابل دادگاه انقالب    

 سنندج

بيش از بيست فعال مدني شـهـر         
حمايت جهانـي از    "سنندج که در روز  

در يـکـم نـوامـبـر از سـوي               "   کوبانـي 
نيروهاي امـنـيـتـي ايـران بـازداشـت              
شدند کماکان در وضعيت نامعلومي     

خـانـواده بـازداشـت       .   بسر مـي بـرنـد       
شدگان با تجمع در مقابل دادگستري     
سنندج خواهان آزادي فـرزنـدان خـود          

ــد  ــس از اصــرار              . شــدن ــان پ دادســت
 ۱۰خانواده هاي معترض در ساعت    

مالقاتي با آنها داشته و اعـالم کـرده        
که بازداشت شدگان مرتکب جرم شده 

  .و بايد مجازات شوند
 

يکصد کشاورز     تجمع  اعتراضي   
 کار در کامياران      ذرت

تجمع اعتراضي در مقابـل درب       
 روسـتـايـي کـامـيـاران بـرپـا                 اتحاديه

گرديده، معيشت زنـدگـي روزمـره و           
هــاي    درآمــد کشــاورزان از نــگــرانــي       

 .کنندگان عنوان شد اصلي تجمع
 
 

اشنويه؛ کمبود امکانات و    
 مشکالت آموزشي   

مدارس تمامي مقاطع تحصيلي    
اشنويه با کـمـبـود فضـاي آمـوزشـي             

 هـزار دانـش آمـوز         ١٤.   مواجه است 
 ١٣٥مدارس شهرستان اشـنـويـه در          

مدرسه در حال تحصـيـل هسـتـنـد و             
ســرانــه فضــاي آمــوزشــي بــراي هــر           

اي بسـيـار پـايـيـن            آموز اشنويه   دانش
 مــدرســه   ١١٩٢هــمــچــنــيــن    .اســت

تخريبي در استـان کـردسـتـان وجـود            
از مدارس اين اسـتـان     %   ٤٠دارد که   

در همين رابـطـه       .شوند  را شامل مي  
ديگر نيـز در اسـتـان              مدرسه ١٢٦٨

سازي سـريـع      کردستان نيازمند مقاوم  
  .هستند
 

عدم برخورداري منابع آب     
 هاي بهداشتي     روستايي از حفاظ  

با توجه به آمارهاي شرکت آبفـار       
 ٣٢٣اکنون يک هزار و       کردستان، هم 

عدد از منابع تامين آب آشامـيـدنـي         
گـونـه      در روستاهاي کردستان از هيچ    

حفاظي بـراي حـفـاظـت و بـهـداشـت               
عـــدم  .بـــاشـــنـــد    بـــرخـــوردار نـــمـــي    

برخورداري منابـع آب روسـتـايـي از            
هاي بهداشتي درحاليـسـت کـه          حفاظ

ساالنه تانکرهاي زيـادي کـه حـامـل           
بـاشـنـد در        مواد شميايي و نفتي مي    

محورهاي ارتباطـي واژگـون شـدە و           
 .شـونـد     هـا مـي       باعث آلـودگـي آب     

 ١٢ تـاکـنـون،        ١٣٩٣ابـتـداي سـال        
تانکر حامل مواد نفتي در جادەها و     
محورهاي ارتباطي کردستان واژگون    

گـرفـتە      هـاي صـورت       بررسـي  .شدەاند
دهند کـه هـر لـيـتـر مـواد                 نشان مي 

نفتي، حداقل سه ميلـيـون لـيـتـر آب             
قــابــل شــرب را آلــوده و غــيــرقــابــل             

  .کند استفاده مي
 

 انفجار مين  
بر اثر انفجار مين بجاي مانده از    

" بـنـد     سـيـران  "  ساله در مـرز       ٨جنگ  
شهرستان بانه دو نفر به اسامي عادل       

.  محمديان و قادر نباتي معلول شدند  
اين دو تن در نزديکي بازاچه مشغول       

 يک پاي قادر نبـاتـي       .اند  کولبري بوده 
بنابه تشخيص پـزشـکـي قـطـع شـده              

  .است
 

 کارگران  
مرگ  کارگر در بازارچه     

 پرويزخان   

فرامرز سليماني هنگـام  :   آبان ١٨
تخليه بار کاميون بر اثر سکته قلـبـي    

 اين کارگـر مـيـانسـال بـه          .جان سپرد 
دليل تأخير و تعلل اورژانس در محل 
حادثه و نبود امکانات اوليه پزشکي      

توجهي مسئـوالن ايـن بـازارچـه            و بي 
نسبت به عدم تامين امنـيـت جـانـي           
براي کارگران، جان خود را از دسـت           

در بازارچه مرزي پرويزخان بيش  .داد
از دو هزار کارگر کار ميکنند کـه بـه       
گفته کارگران، امکانات امدادي ايـن      
بازارچه جوابـگـوي کـارگـران شـاغـل            

 باشد نمي
. 

دستگيري خالد حسيني و   
تعدادي از مردم سنندج به خاطر     

 !دفاع از مقاومت مردم کوباني   

بــنــا بــه گــزارش رســيــده خــالــد            
حسـيــنــي، فــعــال کــارگــري و عضــو          

کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد      
تشـکـل هـاي کـارگـري، در سـاعــت               

 بــعــد از ظــهــر روز شــنــبــه،              ۴:۳۰
، برابر با اول نوامبر، که ۱۰/۸/۹۳

از جانب طرفداران صلح و آزادي در           
جهان، به عنوان روز جهاني حـمـايـت         
از مقاومت مردم کوباني نـام گـذاري        
و از طرف مردم و فعاالن عرصه هاي     
اجتماعي در سنندج براي راهپيمايي     
آرام فراخوان داده شده بود، در يـکـي          
از خيابان هاي مـنـتـهـي بـه مـيـدان                
آزادي بازداشت و بـه زنـدان مـرکـزي             

ــد             ــردي ــل گ ــق ــت ــن ــدج م ــن ــن ــن  .س اي
 بعدازظهر  ۵راهپيمايي که از ساعت     

و با حضـور هـزاران نـفـر در مـيـدان                 
ازادي اين شـهـر شـروع شـده بـود بـا                 
دخالت نيروهاي انتظامي و امنيـتـي       
و استفاده از بـاتـوم و انـواع وسـايـل               
سرکوب به خشـونـت کشـيـده شـده و             

. تعداد زيادي در آن دستگـيـر شـدنـد          
الزم به يادآوري است کـه فـرزنـد ايـن             
فــعــال کــارگــري بــا نــام پشــتــيــبــان             
حسيني، که به همراه ديگـر خـانـواده          
ــراي                ــازداشــت شــده ب ــراد ب هــاي اف
پيگيري و اطـالع از وضـعـيـت پـدر               
خود به اداره حفاظت اطالعات شـهـر       
سنندج مراجعه کرده بـود در آن جـا             
بــازداشــت شــده و بــه هــمــراه ديــگــر            

 ۳۵بازداشت شده ها که تعدادشان به 
نفر مي رسد به زندان مرکزي سننـدج        

کميته هماهنگـي   .منتقل گرديده اند 
براي کمـک بـه ايـجـاد تشـکـل هـاي                 
کارگـري، ضـمـن ابـراز هـمـدردي بـا                
مردم ستمديده کوباني و مقاومت آن       
ها در مقابل نيروهاي وحشي و دست 
نشانده آمريکا و متقابالً اعالم تنـفـر        
و انزجار از اين نيـروهـا، بـرخـورد بـا              
مردم و راهپيماياني را کـه تـنـهـا بـه              
خاطر دفاع از ايـن مـقـاومـت و ايـن             
مــردم، در ايــن حــرکــت انســانــي و              
اجــتــمــاعــي شــرکــت داشــتــه انــد را           
محکوم نموده و خواهان آزادي فـوري       
و بي قيد و شـرط ايـن عـزيـزان مـي               

کميته هماهنگي براي کمک به  .باشد
ــري               ــارگ ــاي ک ــاد تشــکــل ه ــج -اي

۱۲/۸/۹۳ 
 

دستگيري تعداد زيادي از    
تظاهر کنندگان در روز جهاني      

 کوباني در سنندج  
در تظاهرات روز شنبه در شـهـر          
سنندج کـه در حـمـايـت از کـوبـانـي                 
برگزار شـد بـيـش از سـه هـراز نـفـر                    

در اين تظاهرات کـه      .   شرکت داشتند 
با يورش ماموران امـنـيـتـي مـواجـه            
شد، تعداد زيادي مجروح و تـعـدادي      

ماموران امنيتي  .نيز دستگير شدند  

با استفـاده از گـاز اشـک آور و گـاز                  
فلفل و باتوم برقي سعي در مـتـفـرق            
کردن تظاهر کنندگان داشتند که هـر        
بار نيز تظاهر کنندگان با مقـابلـه بـا            
نيروهاي امنيتي و زد و خورد با آنان        
بار ديگر تجمع کرده و به شعار هـاي           

در ايـــن    .   خـــود ادامـــه مـــيـــدادنـــد      
ــر    “ تــظــاهــرات شــعــارهــاي         مــرگ ب

سـر  ”   زنـده بـاد کـوبـانـي         “ و  ”   ارتجاع
بــر طــبــق اطــالع رســيــده        .   داده شــد  

اسامي تعدادي از بازداشـت شـدگـان         
خـالـد حسـيـنـي،         :به شرح زير اسـت     

پشتيبان حسـيـنـي، يـداهللا صـمـدي،            
شهرام بخـشـنـده، عـمـر شـعـبـانـي و                 

طـبـق شـنـيـده هـا           .   سهـراب جـاللـي     
بازداشت شدگان بـيـش از سـي نـفـر               
ميباشند که از سرنوشت اعـدادي از         
آنــهــا اطــالع مشــخــصــي در دســت           

سايت کانون مـدافـعـان    : منبع.   نيست
ــخ                 ــاريـــ ــر تـــ ــارگـــ ــوق کـــ ــقـــ حـــ

 ۱۳۹۳آبان۱۳:انتشار
 

اذيت و آزار محمد جراحي در       
کارگر زنذاني محمد       .زندان تبريز  

 جراحي ازاد بايد گردد    

در روزهــاي اخــيــر زنــدانــبــانــان         
نـاگـهـانـي در بـنـد              با حضـور     ٨بنذ

ــارج                      ــد خـ ــنـ ــان را از بـ ــيـ ــدانـ زنـ
زندانيان نيز وقتي که علـت     . ميکنند  

را مپرسند باهجومـونـوهـيـن ضـرب          
ــم  ــتــ ــرو            شــ ــان روبــ ــانــ ــبــ ــهــ ــگــ نــ

زنـدانـيـان نـيـز مـقـاومـت             . ميـشـونـد   
 .ميکنند

نگهبانان زندان مـوفـق         تا اينکه 
ــد   ــشــون ــد               مــي ــن ــان را از ب ــي ــدان زن

کــرده وبــه جســتــجــوي بــنــد             اخــراج
در عاقبت کـلـيـه وسـايـل          . ميپردازند

شخصي وضروري محمد جـراحـي را         
ما ضمن اينـکـه     .با خودشان ميبرند  

اذيــتــو ازار زنــدانــيــان را مــحــکــوم            
ــم    ــي ــکــن ــدان       .   مــي ــن زن ــي ــول ازمســع

ميخواهيم که به اين گونه رفتـارهـاي        
غير انساني پايان دهدوکليه وسـايـل         
محمد جراحيو ديگر زندانـيـان را بـه           

ــد      ــردان ــازک ــا ب ــه ــن از        .ان ــي ــمــچــن ه
حــقــوق بشــر       ســازمــانــهــاي مــدافــع   

ميخواهـيـم کـه بـه وحشـيـکـريـهـاي                
زندان واکـنـش        نگهبانان ومسعولين 

کميته پيـگـيـري ايـجـاد         .نشان دهند 
 تشکلهاي کارگري ايران
 

آزادي تعدادي از بازداشتي هاي     
 روز جهاني حمايت از کوباني       

 در سنندج 
بـنــا بــه گــزارش رسـيــده در پــي             
پيـگـيـريـهـاي چـنـد روز گـذشـتـه ي                   
خانواده فعال کارگري خالد حسيني و    
ديـگــر بــازداشــتـيــهـاي روز جـهــانــي           

حمايـت از کـوبـانـي و مـراجـعـه بـه                   
دادگستري سنندج، سرانـجـام امـروز        

 قاضـي شـعـبـه پـنـجـم            ١٥/٨/٩٣
دادياري براي ادامه تکميل پرونده بـه       
زندان مـرکـزي سـنـنـدج مـراجـعـه و                 
بازداشت شدگان را مـورد بـازجـويـي          
قرار داده و در نهايت تعداد چند نـفـر          
از آنان را در همـانـجـا تـبـرئـه و آزاد                 

 نفر ديگـر را    ٨همچنين تعداد .  نمود
که اسامي تعدادي از آنها جهانبخش      
وکيلي، فريدلطفي، شارام بـخـشـنـده،        
نعمت نعمتي مي باشد، با قيد وثيقه      
ده ميليون تومانـي آزاد نـمـود و بـه               
ديگر خانواده هاي بازداشت شـدگـان        
اعالم کرده اسـت کـه روز شـنـبـه بـه                 

الزم بـه ذکـر        .دادگاه مراجعه کـنـنـد     
است که قاضي پـرونـده در زنـدان بـه              

فرزند سيـد خـالـد      ( پشتيبان حسيني   
گفته اسـت کـه شـمـا نـيـز               )   حسيني

تبرئه مي باشيد اما تا لحظـه ارسـال        
. اين خبر هنوز وي آزاد نگرديده است  

کميته هماهـنـگـي ضـمـن مـحـکـوم              
کردن ادامه بازداشت خالد حسـيـنـي         
فــعــال کــارگــري و عضــو کــمــيــتــه              
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   
ــگــر                 ــري و دي ــارگ ــاي ک تشــکــل ه
بازداشتي ها، خواهان آزادي بي قـيـد    
و شــرط ايــن عضــو خــود و ديــگــر               
بازداشتيهاي روز جهاني حـمـايـت از         

کميـتـه    .کوباني در سنندج مي باشد    
ي هماهنگي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد              

 تشکل هاي کارگري
 

 کميته دفاع از  ۲۱اطالعيه شماره  
 ! فعالين کارگري مهاباد 

هاي کارگـري و       کارگران ، تشکل  
هــمــانــگــونــه کــه مــطــلــع       مــردم آزاده  

هـاي گـروه تـروريسـتـي             هستيد نيـرو  
 را بر عـلـيـه         داعش حمالت سنگيني  

مردم ستـمـديـده و مـظـلـوم عـراق و                 
سوريه آغاز کردند و تا کنون چـنـديـن      

هـاي     را در شـهـر      گناه   هزار انسان بي  
 کشـور قـتـل عـام           ۲ از اين      مختلفي

کرده اند ، چندين هزار نفر آواره شدند      
و يا هم اکنون در بدترين شـرايـط در            

هـــاي     اردوگــاه آوارگــان در کشــور            
همسايه به سختي و در فـقـر مـطـلـق           

 . هسـتـنـد        مشغـول گـذران زنـدگـي        
 ۲هاي گروه تروريستي داعش از        نيرو

ماه پيش حمالت شديدي را به شـهـر          
کوباني آغاز کردند تا اين شهر را هـم       
به اشغال درآورند امـا بـا مـقـاومـت              

هاي مردمي مواجه شـدنـد    شديد نيرو 
و پير و جوان ، زن و مرد بـه دفـاع از          
اين شهر پرداختند و تا به اين لـحـظـه         
مانع از سقوط کوباني شـدنـد ، ايـن            

 ۱از صفحه 

 ۶ صفحه 
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بيش از پنجاه زن و بچه شنگالي    
 !از دست داعش نجات يافتند   

طبق گزارشي از سـايـت سـومـر            
 زن و     ۵۱نيوز روز هـفـتـم نـوامـبـر،             

کودک از دست داعش نجات يافـتـنـد     
ــه کــوهــهــاي شــنــگــال                 و خــود را ب

اين گزارش مي افـزايـد کـه         .   رساندند
نجات يافته گان قرار است بزودي بـه         
شهر دهوک انتقـال داده شـونـد و بـه               

همـيـن   .   خانواده هايشان ملحق شوند   
گزارش مي افزايد که چندي پيش نيز       
دکتر نوري عثمان نماينده حـکـومـت         
اقليم کردستان در استان دهوک اعالم  

 ۲۰۰کرده که تا هم اکنون بـيـش از             
 ۱۳۰نفر از مردم ايزدي شنگـال کـه           

نفر آنان دختر بـوده انـد را از دسـت                
الزم بـه ذکـر       .   داعش نجات داده انـد    

است که از ابتداي حمله گروه جنـايـت       
پــيــشــه داعــش بــه عــراق در اوائــل             
آگوست امسال، صدهها زن، دختر و        
کودک توسط اين از گور برخواستگان  
ربوده شده و در مناطق تحت کـنـتـرل          
خود در عراق و سوريه از آنها بعنـوان      
بردگان جنسي استفاده مي کنند و يا  
آنها را به شيوخ مرتجع منطـقـه مـي          

 .فروشند
 

مالقات هئيت هاي بلند پايه   
 اتحاديه ميهني و  

 )تغيير(جنبش گوران   
هفـتـه گـذشـتـه بـالخـره رهـبـران                
اتحاديه ميهني و جنبش گوران بـراي     
عادي سازي روابط خود با يـکـديـگـر       
مالقات کردند و بـر سـر اخـتـالفـات             

. خود به بحث و گفـتـگـو پـرداخـتـنـد             
طبـق گـزارش کـوتـاهـي کـه از ايـن                  
مالقات منتشر شده، گويا طرفين بر      
سر پست شهرداري شهر سليمانيه نيز   

الزم به ذکر است که .   مذاکره کرده اند 
چـنـد سـال      )   تـغـيـيـر    (   جنبش گوران   

پيش در اعتراض به دزدي و چـپـاول          
مسولين اتحاديه ميهني از آن حـزب        
جدا شدند و هم اکنون در بسيـاري از          
مناطق سابقا تحـت نـفـوذ اتـحـاديـه             
ميهني از جمله شهر سـلـيـمـانـيـه بـه              
قدرت نزديک شـده انـد و بـر هـمـيـن                 

اساس هم جنگ و جدال اينهـا گـاهـا          
. تـا حـد تــنـش نـظــامــي بــاال رفــتــه              

همچنين اينها هم اکنون ماهـهـاسـت     
که بر سر انـتـخـاب پسـت شـهـرداري              
شهر سليمانيه اخـتـالف دارنـد و بـه              
همين خاطر با وجود جلسات فراواني 
که با هم داشتـه انـد هـنـوز هـم ايـن                  

 . مشکل حل نشده باقيمانده
 

 ساله در شهر   ۵۶يک مرد 
 سليمانيه خود را آتش زد   

بعد از ظـهـر روز نـهـم نـوامـبـر                  
 سـالــه در نــزديـک پـمــپ            ۵۶مـردي    

بنزيني در شهر سليمانيه خـود را بـه           
طبق گـزارش ايـن مـرد          .   آتش کشيد 

سريعا به بيمارستان انتقال مي يـابـد         
. و از خطر مـرگ رهـائـي مـي يـابـد               

گــرچــه ســخــنــگــوئــي پــلــيــس شــهــر          
سليمانيه اعـالم کـرده کـه ايـن خـود               
سوزي هيچ دليلي نداشته، اما هنـوز        
هيچ خبرگزاري مستقلـي و يـا خـود            
اين مرد دليل خود سـوزي را اعـالم            

 .نکرده اند
  

مذاکره احزاب ناسيوناليستي و    
مذهبي اقليم بر سر مذاکره با دولت    

 !مرکزي عراق  
طبق گزارشي روز نـهـم نـوامـبـر             

و  پنج حزب و جريان ناسيوناليستـي        
مذهـبـي اقـلـيـم کـردسـتـان در بـاره                  
موضع مذاکره خود با دولت مـرکـزي        

. عراق با هم به گـفـتـگـو پـرداخـتـنـد               
سفين دزه اي سخنگـوئـي حـکـومـت           
اقــلــيــم کــردســتــان اعــالم کــرد کــه             
نمايندگان اتحاديه مـيـهـنـي، حـزب           
دمکرات کردستان، جـنـبـش گـوران،         
اتحاد اسالمي و کومه لـي اسـالمـي        
با نمايندگان حکومت اقليم کردستان 
بر سر چگـونـگـي مـذاکـره بـا دولـت                
مرکزي بغداد بود، اما در باره تعيين       
هئيت مذاکره کننـده، تـعـيـيـن وقـت            
مذاکره و رفتن به بغداد هيچ توافـقـي       
به عمل نيـامـد و عـمـومـا بـحـث و                  
مذاکره در بـاره هـر مـوضـوعـي در                

 . مذاکره با دولت مرکزي بوده

     
حکومت اقليم کردستان روزانه      

 هزار بشکه نفت را به ترکيه      ۳۰۰
 انتقال مي دهد 

روز ششم نوامبر آشتي هـورامـي     
وزير منابع طبيعي حکـومـت اقـلـيـم         
کردستان اعالم کـرد کـه هـم اکـنـون               

 هـزار بشـکـه نـفـت بـه               ۳۰۰روزانه   
بندرهاي جهاني در ترکيه انتقال داده    

هورامي همچـنـيـن اعـالم        .   مي شود 
کرد که در دو سه ماه آينده بـا بـکـار              
انداختن دو چاه نفت ديگر در اقـلـيـم            
کردستان، فروش نفت در سـالـي آتـي          

 هزار بشـکـه در روز       ۵۰۰به بيش از    
 . برسد

الزم به ذکر است که فروش نـفـت        
يکي از موارد اختالفـات حـکـومـت          
اقليم با دولت مرکزي عراق است کـه         
ماههاست به همين خاطر حـکـومـت        
مرکزي بودجه کارمندان دولت اقلـيـم       
کردستان را قـطـع کـرده و بـا وجـود                 
تغيير نخست وزير عـراق امـا هـنـوز           

. اينها به تـوافـق نـهـاي نـرسـيـده انـد                
هــمــچــنــيــن فــروش نــفــت از ســوي             
ــزاب                  ــم و احـ ــيـ ــلـ ــت اقـ ــومـ ــکـ حـ
ناسيوناليست کرد به يکي از راههاي     
پر درآمد براي اين احزاب و مسوليـن        
بلند پايه آنها تبديـل شـده و ايـن در               
حالي است که هنوز بسياري از مردم       

 ســال   ۲۴اقــلــيــم کــرســتــان بــعــد از          
حـاکـمــيـت ايــن احـزاب از بسـيــاري              
امکانات ابتدائي از جمله آب و بـرق        

 . محرومند
 

وزير دفاع بريتانيا از اقليم  
 کردستان ديدن کرد    

روز پنجم نوامبـر مـايـکـل آرون           
وزير دفاع بريتانيا از اقليم کردسـتـان        
ديدن کرد و با مقـامـات بـلـنـد پـايـه                

مـايـکـل    .   اقليم ديدار و گفتگـو کـرد       
آرون اعالم کرد که دولت بريتانيـا تـا           
ــا داعــش از                 ــمــام شــدن جــنــگ ب ت
نيروهاي پيشمرگ اقـلـيـم کـردسـتـان            

وي هـمـچـنـيـن         .   حمايت خواهد کرد  
اعالم کرد که هم اکـنـون يـک چـهـارم            
نيروهاي پيشمرگه در اقليم کردستـان      
توسط نيروهـاي نـظـامـي بـريـتـانـيـا               
آموزش ديده اند و اولين دسـتـه هـاي       
آنها هم اکنون آماده جنگ با داعـش     

الزم به ذکر اسـت کـه در        .   مي باشند 
اقليم کردستان با وجود نفرت عمـيـق        
از داعش و اعالم آمادگي بسياري از     
مردم عادي براي مقاومت و جـنـگ          
بــا آنــهــا و بــا وجــود ســرازيــر شــدن              

امکانات بسيار زياد تسـلـيـحـاتـي و         
تدارکاتي کشورهـاي ائـتـالف غـرب          
عليه داعش، هنوز هم هـيـچ نشـانـه             
هايي از تالش جدي حکومت اقـلـيـم          

براي عقب راندن داعش از منـاطـقـي         
که طي چند ماه گـذشـتـه بـه کـنـتـرل                
خود در آورده از جمله منطقـه ايـزدي          

  .* نشين شنگال ديده نمي شود
 

 

هـيـچ   )   بـارزانـي  ( کردستـان عـراق       
خــبــري از عــلــت بــازداشــت آنــهــا          

  .منتشر نکرده است
الزم به توضيح است اين چهـار    
فعال سياسي سالـهـاسـت بـه طـور            
قانوني در کردستان عـراق زنـدگـي         
مــيــکــنــنــد و مشــغــول فــعــالــيــت         
سياسي و کـارگـري در مـحـلـهـاي              

 .مختلف بوده اند
ــزب              ــان ح ــت ــردس ــه ک ــت ــي ــم ک
کمونيـسـت کـارگـري ايـران اعـالم             
ميکند امنيت و سـالمـت جـانـي            

آنــهــا بــه عــهــده حــزب دمــکــرات          
مـا ضـمـن       .کردستان عـراق اسـت     

محکوم کردن بازداشت خودسـرانـه      
ايــن فــعــالــيــن ســيــاســي از حــزب          
ــراق            ــان عـ ــتـ ــردسـ ــرات کـ ــکـ دمـ
ميخواهيم فـوري و بـدون قـيـد و               

  .شرط آنها را آزاد کند
 

 کميته کردستان  
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ٢٠١٤نوامبر  ٩
 ۹۳ آبان ۱۸

 .. . چهار فعال سياسي      

 

دليري و مقاومت مـردم کـوبـانـي           
  انعکاس زيادي در سطـح جـهـانـي         

ها  داشت و در همين راستا ميليون
انســان در ســراســر جــهــان بــه                  

ها آمدند تا اعالم حمايت و   خيابان
 خود را با مـردم مـقـاوم         پشتيباني

اما در ادامـه     .کوباني نشان دهند  
ها روز اول نوامبر برابر       اين حمايت 

 آبان ماه از سوي بسياري از     ۱۰با  
هـاي     هـاي آزاده و سـازمـان           انسان

حقوق بشري در سراسر جـهـان روز         
 حمايت از کـوبـانـي اعـالم             جهاني

ها انسان در سـراسـر         شد و ميليون  
هـا     جهان در ايـن روز بـه خـيـابـان             

آمدند تا به حمايـت از مـقـاومـت            
قهرمانانه مردم کوباني بپردازند ،      
در شهر سـنـنـدج هـم بسـيـاري از               

ها آمدند تا در يـک     مردم به خيابان  
  تجمع آرام حمايـت و پشـتـيـبـانـي            
خود را از کوباني نشان دهـنـد کـه           

هـاي امـنـيـتـي          با حمله وسيع نيرو   
مواجه شدنـد و چـنـديـن نـفـر هـم                 

 .بازداشت و روانـه زنـدان شـدنـد            

يداهللا صمدي عضو هيئت اجرايي     
کميته دفاع از فـعـالـيـن کـارگـري             
مهاباد و دبـيـر انـجـمـن صـنـفـي                 

هـاي سـنـنـدج و            کارگران خـبـازي    
حومه و هـمـچـنـيـن سـيـد خـالـد                  

 فــعــال کــارگــري عضــو          حسـيــنــي 
 بـراي کـمـک بـه              کميته هماهنگي 

هاي کارگـري هـم در          ايجاد تشکل 
 .ميان دستگير شدگان هستند

ما اعضاي کـمـيـتـه دفـاع از             
فعالين کـارگـري مـهـابـاد ضـمـن              

هـاي     محکوم کردن تـعـرض نـيـرو         
امنيتي به صفوف مردم معـتـرض      
ــت و                ــراي حــمــاي ــنــدج کــه ب ســن

 از مـردم کـوبـانـي و                پشتيـبـانـي   
ــروه            ــات گ ــاي ــت جــن مــحــکــومــي
تروريستي داعش به خيابـان آمـده        
بودند خواستار آزادي بدون قـيـد و         

 دسـتـگـيـر شـدگـان              شرط تمامـي  
  .هستيم

کميته دفاع از فعالين کارگري 
 مهاباد

 

 ۵از صفحه  . .. نگاه هفته   

 


