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 ٥  صفحه 

 ٤  صفحه 

سايه شوم و سياه حجاب 
 اجباري بر سر زنان 
 !دراقليم کردستان

طبق گزارشهاي مـنـتـشـر شـده           
اخــيــر نــمــايــنــده اطــالعــات رژيــم          
اسالمي طي مالقاتي با مسئوليـن      
بلند پايه اتحاديه ميهني کردستان،     
پيشنهاد اجباري کردن حجاب براي     
زنان در مناطق تحت کـنـتـرل آنـهـا             

اين خبر مي افزايد    .  مطرح کرده اند  

که طرح اجرا کردن حجاب اجـبـاري         
در مناطق تحـت سـلـطـه اتـحـاديـه              
ميهني و از جمله شهر سليمانيـه از     

طرف رئيس اوباشان رژيم اسـالمـي        
هـمـيـن خـبـر        .  خامنه اي بوده اسـت   

 زندان
 انتقال منيژه صادقي  

 به زندان مرکزي   
نيروهاي .  سنندج:   فروردين ١٠ 

مـنـيـژه    امنيتي جمهوري اسـالمـي       
صادقي را به زندان سنندج منـتـقـل        

 .کردند

اين فعال عرصه حقوق زنـان از         
سوي دادگستري استان کردستان بـه     

از راه "  برهم زدن نظم عمومي" اتهام  
فعاليت سياسي به سـه مـاه و يـک              

 .روز حبس محکوم شده بود
 ٢٨ کاوان محمدپـور     :  سردشت

نـامـه      ساله، دبير سرويس دو هـفـتـه      
ــان روز شــشــم               ــردســت ــه ک ــع جــام

، درپـي احضـار بـه          ٩٣ اسفنـدمـاه     
اداره اطالعات مهاباد، بازداشت و      
تاکنون سـرنـوشـت وي نـامشـخـص            

 

 ٥  صفحه 

ساکنين    ٩٤  فروردين ماه٨ در  
 منطقه زميـن  ١٦  و ١٤ کوچه هاي   

هاي شهرداري مهاباد در اعـتـراض       
به کم آبي و غير بهداشتي بودن آب      
شرب در مقابل اداره آب اين شـهـر           

  آب شرب اين منطقه      .تجمع کردند 
گل آلود و زنـگ زده مـي بـاشـد و               
اصال قابل استفاده نيـسـت بـا ايـن            
وجود همين آب ناسالم نيز سهـمـيـه      

بندي شده و در شبانه روز تنها يـک          
ساعت آنـهـم در شـب هـنـگـام در                 

عليرغم اينکه  .  دسترس مردم است  
مردم اين منطقه بارهـا نـمـونـه آب           
آلوده را به اداره آب بـرده انـد ولـي               
کارگزاران رژيم پاسخگو نيستنـد و       

. مي گويند که فيلتـر خـراب اسـت           
در همين حال اکنون دو روزاست که       

بنا به اخبار منـتـشـره، نـمـايـده          
اطالعات جمهـوري اسـالمـي طـي          
جلسه اي به هـيـئـتـي از مـقـامـات               
اتحاديه ميـهـنـي کـردسـتـان عـراق             

الزم اسـت    : " اعالم کـرده اسـت کـه         
شهر سليمانيه با اتـکـا بـه قـانـون،              
براي زنان حکم استفاده از حـجـاب          
صادر کند و به هـمـيـن دلـيـل الزم              
است مسئولين اين شهر اين قـانـون        

را به اجرا بگذارند تا احساس کنـيـم    
در يک شـهـر اسـالمـي هسـتـيـم و                  
دوســت داريــم حــجــاب را رعــايــت          

 گفته ميشود اين درخواسـت  ." کنيد
نماينـده اطـالعـات بـه پـيـشـنـهـاد                

هــيــئــت    . خــامــنــه اي بــوده اســت         
اتحاديه ميهنـي نـيـز بـه نـمـايـنـده                
اطالعات جمهوري اسالمي گـفـتـه        

 اعتراض مردم شهر مهاباد به کمبود آب و 
 غير بهداشتي بودن آب شرب

 

 

 

 

 

 

 
 نسان نودينيان 

 ٢  صفحه 

 ! حجاب، کفگير به ته ديگ اسالم و ناسيوناليسم
 

 

 

 

 

 

 

 
 عبدل گلپريان 

 ٤  صفحه 

 

 فيق خالد رحمتي چشم از جهان فرو بست             ر

 ٦  صفحه 

 سه روز در ابراز همبستگي با فرخنده              
 !در سراسر جهان     

لشکرکشي عربستان سـعـودي و        
بيش از ده کشور مـتـحـدش بـه يـمـن            
نقطه عطفي در تقابل ميان دو بـلـوک        

تقابلي کـه  .  ارتجاعي در منطقه است   
يـکــســوي آن جــمــهــوري اســالمــي و           

سوريه و حزب اهللا و دولت عراق قـرار         
دارد و در ســوي ديـــگــر آن دول                     
عربستان و ترکيه و امارات و امـروز          
مصر و پاکستان و مراکش و سـودان       

ايـن  .  و لبـنـان و چـنـد کشـور ديـگـر                
کشاکش بر سر بسط نفوذ و تـثـبـيـت         
قدرت فائقه هر يک از ايـن دو بـلـوک              
ارتجاعي در خـاورمـيـانـه، کـه بـروز              
فاجعه آميز آنرا تا کنون در سـوريـه و        
عراق شاهد بوده ايم و بويژه با سربلند   
کردن داعش اوج تازه اي گرفته است،       
ــيــامــد                ــتــا حــاصــل و پ ــهــاي خــود ن
سياستـهـاي مـيـلـيـتـاريسـتـي غـرب               

 . است

 جنگ يمن حلقه ديگري از 
 مقابله دو بلوک ارتجاعي 

 ٢  صفحه  حميد تقوائي 

 ٣  صفحه 

برگزاري مراسم در ايالت تخار  در افغانستان               
 و انتشار قطعنامه در مورد          

 محکوميت قتل فجيع فرخنده         
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 ١ از صفحه  ١ از صفحه 

  .اين منطقه در بي آبي بسر مي برد
کمبود آب از چند سـال گـذشـتـه           
يک مشکل جدي محـيـط زيسـتـي ـ            
بـهـداشــتـي در شــهـر و روســتـاهــاي              

 .استو آذربايجان شرفي کردستان  
مسئوالن حوزه تولـيـد و تـوزيـع           
آب در کردستان مـي گـويـنـد وضـع              
منابع آبي ايـن اسـتـان بشـدت افـت              

 روسـتـا     ٣٠ کرده است، به طوري که      
آب آشاميدني ندارد و احتمال جـيـره         
بندي در برخـي شـهـرهـا نـيـز وجـود                

استاندار کردستان در اين بـاره         .دارد
مشکل کم آبي در استان جدي      :  گفت

 روستا که ديـگـر   ٣٠ است و عالوه بر  
آب ندارد و با تانـکـر آبـرسـانـي مـي               
شود، برخي از شهرها ازجمله بـانـه و       
قروه نيز با مشکل کـم آبـي مـواجـه               

مديـرعـامـل شـرکـت آب و             و   .است
کـردسـتـان    )  آبفار( فاضالب روستاي  

نيز کـمـبـود آب را جـدي دانسـت و                 
 روستاي اين استـان،  ١٧٠٠ از : گفت
 روستا بـا کـمـبـود شـديـد آب               ٦٠٠ 

مواجه است، به طـوري کـه در طـول            
شبانه روز به طور متوسط دو ساعت 

مـهـابـاد در      .  آب آشامـيـدنـي دارنـد       
محدوده جغرافيايي آدربايجان شرقي    

کـمـبـود آب در شـهـر و              .  قرار گرفته 
روســتــاهــاي کــردســتــان در شــهــر و          
روستاهاي مناطق آذربايجان شـرقـي      

 . مشکل مشترک و جدي مردم  است
توصيه هاي مـزورانـه  مـزدوران          
رژيم بجاي اتخاذ راه  حل هـاي پـايـه         

اگر هر   « اي رفع کمبود آب اين است     
شهروند روزانه يک ليـتـر در مصـرف           
آب صرفه جويي کند و کردستاني ها      

 ٣٠ تا ٢٠ بتوانند در مجموع ماهانه  
ليتر آب کمتر مصـرف کـنـنـد، مـي             
توان از جـيـره بـنـدي آب در اسـتـان                 
جلوگـيـري و کـمـبـودهـا را مـرتـفـع                  

اعتراضات سـاکـنـيـن کـوچـه         .  » کرد
 منطقـه زمـيـن هـاي         ١٦  و ١٤ هاي  

شهرداري مهاباد نمونه اي از ده هـا            
مورد  اعتراض مـردم در ايـران  بـه               
کمبود آب و غير بهداشتي بـودن آب       

کـمـبـود آب مشـکـلـي           .  شرب اسـت  
جـمـهـوري اسـالمـي        .  سراسري اسـت  

بجاي  تاسيس و ايجاد منابع ذخيـره        
آب بهداشتي و پيدا کردن راه حلهـاي         
پــايــه اي بــر اســاس دســتــاوردهــاي           
تکنـيـک و فـن آوري جـلـوگـيـري از                  
ــه مــردم عــاصــي و                 کــمــبــود آب ب
مـعـتــرض بــه کــمـبـود آب تــوصـيــه              
ميکند در اسـتـفـاده و مصـرف آب              

ايـن سـيـاسـت       .  صرفه جويـي کـنـنـد       
مزورانه اين نظام دزد و چپـاولـگـر را         
بــا تــجــمــعــات اعــتــراضــي و طــرح           
خواسـت و مـطـالـبـات فـوري بـراي                
دسترسي به آب کافي و آب بهداشتي  

در همه نقاط، کـوچـه    .  درهم بشکنيد 
و محالت شهر شعـار دسـتـرسـي بـه             

آب بهداشتـي و تـامـيـن بـهـداشـت               " 
فشار همه جـانـيـه    "   خواست ما است  

بــه جــمــهــوري اســالمــي را شــدت             
در شـهـرهـاي کـردسـتـان،           .  ببخشيـد 

بوکان و مهاباد سنت ابتکارات توده       
اي در دفاع از محيط زيست سـنـتـي       

ايجاد شبکه .  جاري و جا افتاده است 
و "  تامين آب شرب بـهـداشـتـي       " هاي  
. را ايـجـاد کـنـيـد         "  کمـبـود آب    " حل  

اعــتــراضــات مــوردي و ســراســري           
محالت عليه کـمـبـود آب و عـلـيـه                

. آلوده بودن آب شرب مـهـم هسـتـنـد         
اقداماتي که در چـنـد سـال گـذشـتـه              
بکرات توسط ساکنيـن مـحـالت در         
شهر و روستاهاي بزرگ انجام گرفـتـه      

 .     است
 ١٣٩٤  فروردين ١١ 

 ٢٠١٥  مارس ٣١ 

 ...اعتراض مردم شهر مهاباد        

دولتها و نـيـروهـاي رنـگـارنـگ           
اسالمي از جـمـهـوري اسـالمـي و              
عربستان تا حـزب اهللا و داعـش و             
حوثـي و غـيـره خـود مسـتـقـيـم و                   
غيرمستقيم در نتيجه سيـاسـتـهـاي        
ميليتاريستي آمريکا و متحدينـش     
در دوره پسا جنگ بجلو رانـده شـده         

هـجـوم   .  و در منطقه فعال شـده انـد        
نظامي آمريکا به مـنـطـقـه فضـا و             
شرايطي ايجاد کرده است که امـروز       
اين نيروها در رقابت با يکـديـگـر و           
با ادعاي ابر قدرت منطقه اي وارد         
يارگيريها و ائـتـالفـهـاي سـيـاسـي              
نظامي شد و ميدانـي بـراي عـرض           

  .اندام پيدا کرده اند
 

در اين ميان قدرتهاي جـهـانـي نـيـز            
اساسا با اتکا به هـمـيـن نـيـروهـاي              
محلـي اهـداف و مـنـافـع خـود را                 

دو بـلـوک جـهـانـي          .  دنبال ميکننـد  
اتـحـاديـه      -چين و آمريـکـا      -روسيه

اروپا در دوسوي اين کشاکـش قـرار         
يک فاکتور مهم در شکل . گرفته اند 

دادن به فاجعه سوريه، سربلند کردن       
داعش، و امـروز جـنـگ در يـمـن،               
جنگهائي که رنگ و ظاهر درگيـري       
مذهبي بين نيروهاي سني و شيعي      
بخود گرفته است، تـقـابـل تـازه اي             

" غـرب " و   "  شرق" است که بين کمپ     
در خاورميانه در حال شکـل گـيـري          

  .است
 

در ايــن چــارچــوب مــيــتــوان گــفــت          
ائتالفي که امـروز حـول عـربسـتـان            
شکل گرفته از مسـالـه ويـژه يـمـن               

صحبت از شکل   .  فراتر خواهد رفت  
دادن به يک ائتالف نظامي منـطـقـه         

دولت آمريکـا از    .  اي در ميان است   
اين طرح حمـايـت کـرده اسـت و از               
زبــان وزيــر دفــاعــش اعــالم کــرده            
حاضر است با اين ائتالف نـظـامـي        

سران اروپا نـيـز نـظـر       .  همکاري کند 
ايـن  .  مساعد خود را اعالم کرده اند 

ائتالف ابـتـدا حـول داعـش شـکـل               
گرفت اما در حمله به يمن است کـه          

نظامي واقعي تر و     -معني سياسي 
عربستـان و    .  جدي تري پيدا ميکند   

ترکيـه از نـظـر سـيـاسـي در کـنـار                   
داعش و جمهوري اسالمي در برابـر       
آن قرار دارد و به همين دليل مساله      
داعش نميتوانست خط روشني بين     

و   -دو قـطـب رقـيـب مـنـطـقـه اي                  
. رسـم کـنـد       -حاميان جـهـانـيـشـان       

ــمــن ايــن خــط کشــي و                 جــنــگ ي
اين يـک  .  قطبندي را تکميل ميکند   

نـظـامـي      -ائتالف و بلوک سـيـاسـي      
ترکـيـه و       -مصر  --ميان عربستان 

چندين کشور ديگر منطقه است کـه       
گرچه امروز مـبـنـي و اسـاس آنـرا                
مـقــابلـه بـا جـمــهـوري اسـالمــي و               
متحدينش تشـکـيـل مـيـدهـد امـا             
بالقوه ميتواند به يک نيروي ژانـدارم     

 .خاورميانه تبديل بشود
 

در عين حال بايد اين واقعيت را نيز       
در نظر داشت که قدرتهاي جـهـانـي           
از هــر دو ســوي غــرب و شــرق از                
موقعيت ابرقدرتـي گـذشـتـه نـظـيـر             

. دوره جنگ سرد برخوردار نيستـنـد      
نه تنها روسيه بلکه کمپ غرب نـيـز         
ــه             ــژه در مــنــطــقــه خــاورمــيــان بــوي
موقعيت بالمنازع خود را از دسـت       
داده است و در نـتـيـجـه دولـتـهـا و                 
نيروهاي ارتجاعي محلي هر يک بـا       
منافع و ادعاهاي ويژه خود سر بلند    

جـنـگ   .  کرده و ميـدانـدار شـده انـد          
يــمــن قــبــل از هــرچــيــز حــاصــل و             
نمايانگر ارتجاع و توحش نيروها و        
دولتهاي اسالمي است که بـر مـتـن       
بي افـقـي و اسـتـيـصـال بـورژوازي                
بومي و جهاني ميداني براي عـرض      

  .اندام پيدا کرده اند
 

از نقطـه نـظـر مـردم يـمـن و مـردم                   
منطقه جنگي که در يمن آغاز شـده        
از هــر دو ســو ارتــجــاعــي و ضــد               

نه عبداهللا صالـح کـه      .  انساني است 
در بحبوحه بهار عربي قـدرت را از          
دست داد و نه مـعـاون او مـنـصـور              
هادي که بجاي او نشست و دو مـاه         
قبل با تعرض حوثي ها متواري شد 
هيچيک نه تنها منافع مردم يمن را        
نمايندگي نميکنند بلکه مـظـهـر و           
عامل جنگهاي مذهبي قبيله اي و       
توحش و عقب ماندگي هستنـد کـه       
بــوســيلــه تــوده مــردم مــنــطــقــه در           
انقالبات و تحوالت موسوم به بهـار       

 . عربي بچالش کشيده شد
نــيــروهــاي چــپ و انــقــالبــي و           
سکوالر در منطقه و در همه جـهـان      
بايد در حمايت از توده مردم يمن و         
در برابر هر دو قـطـب ارتـجـاعـي و               
حاميان جهانيشان که به جـنـگـهـاي      

عشيرتي ديروز در عـراق         -مذهبي
و سوريه و امروز در يمن دامـن زده       

ايـن کـامــال     .  انـد بـمـيـدان بـيـايـنـد            
 -محـتـمـل اسـت کـه تـوده مـردم                  

همانطور که تجربـه بـهـار عـربـي و              
سپس کـوبـانـي و امـروز اعـتـراض              
مردم افغانستان عليـه زن سـتـيـزي           

بـا پـرچـم        -اسالميون نشان ميدهـد   
ــي و                  ــب ــل ــري ط ــراب ــت و ب ــي انســان
آزاديخواهي به ميدان بيايند و ورق       

در جـنـگ مـردم بـا           .  را برگردانـنـد   
دولتها ونيروهاي ارتـجـاعـي بـويـژه           
مردم ايران که سابقه ديريـنـه اي در           
مقابله با جمهوري اسالمي دارند از      
ــعــيــيــن کــنــنــده اي                   ــايــگــاه ت ج

و اين به حزبـي مـانـنـد       .  برخوردارند
حزب کمونيست کارگري در آگـاه و         
متشکل کردن نيروي تـوده مـردم و          
شکل دادن به يک جبهه چپ انقالبي     
در مقابله با بلوکهاي فوق ارتجاعي    
در منطقه و حـامـيـان جـهـانـيـشـان              

 .نقش و جايگاه ويژه اي ميبخشد
 

 
 ٢٠١٥ مارس  ٣١ 

 

 ...  جنگ يمن حلقه ديگري از مقابله         
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اين پيشنهاد بجايي است و ما : " اند
از طرف خودمان اين مسـئلـه را بـا            
مسئولين مربـوطـه در سـلـيـمـانـيـه              

 ."مورد بحث قرار مي دهيم
 

بيـش از سـه دهـه شـکـسـت و                 
زمين خوردن مـقـامـات و قـوانـيـن             
جمهوري اسالمي در ايـران بـر سـر             
مسئله حجاب گويا آنـان را نـاچـار            

کرده است که ايـن شـکـسـت را در                
امـا  .  کردستان عراق تـالفـي کـنـنـد         

 . کور خوانده اند
 

تعظيم و کرنش اتحاديه مينهي     
در مقابل جـمـهـوري اسـالمـي نـيـز              
تنها بـه مسـئلـه حـجـاب خـالـصـه                 

هــمــســويــي و هــمــزادي      .  نــمــيــشــود
ناسيوناليـسـم بـطـور عـام و بـطـور                

مشخـص نـاسـيـونـالـيـسـم کـرد بـا                 
ارتجاع اسالمي پيشينه اي تاريخي     

. دارد و اصال جاي تـعـجـب نـيـسـت         
آنچه که جاي تعجب دارد اين اسـت         
که مـقـامـات جـمـهـوري اسـالمـي               
چگونه جرئت کـرده و بـخـود اجـازه             
داده اند که چنين اراجيفي را صـادر      
کنند و مقامات اتحاديـه مـيـهـنـي           

ارزيـابـي   "  پيشنهاد بـجـايـي    " هم آنرا   
 .  کنند؟

ــات              ــان ــدازه کــه جــري بــه هــر ان
اسالمي و ناسـيـونـالـيـسـم کـرد در               
قامت حکـومـت اقـلـيـم کـردسـتـان              
مرکب از اتحاديه مـيـهـنـي، حـزب            
دمکرات بارزانـي و ديـگـر احـزاب             
اسالمي مرتجع و ضد زن، بخواهند   
مطيع و فرمانبر جمهوري اسـالمـي      
باشند، به همان اندازه و فراتـر از آن           
ــهــا و                 ــنــد ســازمــان ــا واکــنــش ت ب
تشکلهاي زنان در کـردسـتـان عـراق          

سـنـت و     .  نيز روبـرو خـواهـنـد شـد           
پيـشـيـنـه سـکـوالريسـم، حضـور و               
تالش فعالين و سازمانهاي پـيـشـرو        
زنان در کردستان عراق، چنين اجازه      
اي به جمهوري اسالمي، بـه احـزاب         
ناسيوناليسم و اسـالمـي حـاکـم در            

ايـن  .  کردستان عـراق نـخـواهـد داد         
اراجيف بايد پاسخ دندان شکنـي را        

 .*از سوي جنبش زنان دريافت کند
 

برگرفته از ژورنال روزانه 
 ٢٠١٥  آوريل ١ چهارشنبه 

 ...  حجاب، کفگير به ته ديگ         

 

 

 حفظ حرمت و شخصيت مردم 
 

 رسـمـي و تـلـويـحـي در شـان و                   يممنوعيت هر نوع درجه بند    
شخصيت مردم برحسـب مـقـام، مـنـصـب، مـذهـب، مـلـيـت،                     
تـابـعـيـت، جـنـســيـت، سـطـح درآمـد، سـر و وضـع ظـاهــري،                            

  .مشخصات جسمط، تحصيالت و غيره
  .ممنوعيت افترا و هتک حرمت افراد

ممنوعيت هر نوع آزمايش پزشـکـي و دارويـي و مـحـيـط                 
زيستي روي افراد بدون اطالع و اعـالم رضـايـت رسـمـي آنـهـا،                  
 ممنوعيت هر نوع دخل و تصرف در تمـامـيـت جسـمـي افـراد                 

نظير عقيم سازي، برداشتن يا پيوند اعضاء، دستکـاري هـاي            )
بـدون اطـالع و رضـايـت           )  ژنتيکي، سقط جنين، ختنه، و غيره 

  .فرد
ممنوعيت استفاده از القاب و تيترهاي عـلـمـي و ديـنـي و                  

نظير تيمسار، آيت اهللا، دکتر، مـهـنـدس و        ( کشوري و لشکري    
در مراودات رسمي و دولتـي  .  در خارج محيط تخصصي)  غيره

 .هر فرد بايد صرفا با نام و نام فاميل مورد اشاره قرار بـگـيـرد        
ممنوعيت استفاده از القاب و صفات تحقير آميز در تـوصـيـف             
بخش هاي مختلف جامعه توسط هر مرجع و مـقـام دولـتـي و                  

  .غير دولتي
ممنوعيت ايجاد بخش هاي لوکس و عـادي، درجـه يـک و                
درجه دو، و غيره در سـرويـس هـاي حـمـل و نـقـل عـمـومـي،                            
قطارها، هواپيماها، مهمانسراهاي دولتي و مراکز تفـريـحـي و            

اين گونه خدمات بايد به مناسب ترين شکل .  تعطيالتي و غيره 
 .در استاندارد يکساني در اختيار همگان قرار بگيرد

 
 يک دنياي بهتر برنامه حزب کمونيست کارگري ايران                                               
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 .است
 

 انفجار مين
  : فروردين١٠  

 سـالـه      ١٧   مـنـش    آرزو طهمورثي 
اهل شهر قصرشيرين به دليل انفجـار       

 آرزو      .مــــيــــن جــــان بــــاخــــت              
مـنـش در حـيـن چـرانـدن                طهمورثـي 

 .احشام دچار اين حادثه شده است
ــه        ــب ــن در       ١٠ روز شــن ــروردي  ف

از توابع سـردشـت     )  اشكان( روستاي  
 سـالـه بـر اثـر           ٤٥ زني به نـام آمـنـه          

انفجار مين يک پاي خود را از دسـت         
 .داد

 
 اقدامات ابتکاري  

 " عيدي به طبيعت  "
 ورزشکاران تيم دوچرخـه     : مريوان

در شـهـر مـريـوان در          "  آشتي" سواري  
حـرکــتــي نـمــاديــن، اطـراف دريــاچــه          

را از زبـالـه       "  بيلـو " زريبار و تفرجگاه    

 .پاکسازي نمودند
مـقـبـل    " تيم کوهنـوردي     :   بوکان

، نسبت به کودپاشي و هرس " هنرپژوه
کـه در    "  کـانـي کـوان     " کردن درخـتـان      

کـاشـتـه    "  ر   بيژنگ به سـه    " دامنه کوه   
 .بودند، اقدام کردند

دوستداران محيـط زيسـت      :  بانه 
در شهر بانه، محوطه سـلـيـمـان بـگ            

هـاي بـه        اين شهر را از وجـود زبـالـه           
 .جامانده پاکسازي کردند

 
 اعتراض مردم شهر مهاباد   

به کمبود آب و غير بهداشتي   
 بودن آب شرب  

ساکنين کوچـه هـاي     :   فروردين٨ 
 مــنــطــقــه زمــيــن هــاي          ١٦  و     ١٤ 

شهرداري مهاباد در اعتراض بـه کـم        
آبي و غير بهداشتي بـودن آب شـرب           
در مقابل اداره آب اين شـهـر تـجـمـع             

  آب شرب ايـن مـنـطـقـه گـل               .کردند
آلود و زنگ زده مـي بـاشـد و اصـال               

قابل استفاده نـيـسـت بـا ايـن وجـود               
همين آب ناسالم نيز سـهـمـيـه بـنـدي            
شده و در شبانه روز تنها يک سـاعـت         
آنهم در شب هنگام در دسترس مردم       

عـلــيـرغـم ايـنــکـه مــردم ايــن            .  اسـت 
منطقه بارها نمونـه آب آلـوده را بـه              
اداره آب برده اند ولي کارگزاران رژيـم       
پاسخگو نيستند و مـي گـويـنـد کـه              

در هـمـيـن حـال         .  فيلتر خـراب اسـت     
اکنون دو روزاست که اين منطـقـه در      

 .بي آبي بسر مي برد
 

بي خبري از سرنوشت سامان    
 نسيم و چند زنداني ديگر   

هرانـا، از سـرنـوشـت         " به گزارش   
چند زنداني از جمله سامان نسيم کـه     

 جهت اجراي ٩٣ اواخر بهمن ماه سال  
 زندان اروميـه    ١٢ از بند    حکم اعدام   

به مکان نامعلومي منتـقـل شـدنـد،          
گفتنـي اسـت     . خبري در دست نيست 

اين زندانيان تاکنون هيچ تمـاسـي بـا          
خانواده اشان نداشته انـد و از سـوي            
دستگـاه قضـايـي رژيـم نـيـز اطـالع                
رساني رسمي درباره وضـعـيـت آنـان           

 .انجام نشده است
 

  کارگران
 ادامه بازداشت   
 کورش بخشنده    

 روز از     ٢٢ بــا وجــود گــذشــت         
بازداشـت کـوروش بـخـشـنـده فـعـال               
کارگري و عضو کميتـه هـمـاهـنـگـي          
براي کمـک بـه ايـجـاد تشـکـل هـاي                 
کارگري، دليل بـازداشـت وي هـنـوز            
مشخص نگرديده و خـانـواده ايشـان          
همچنان در نگراني و بي خبري به سر 

الزم بــه تــوضــيــح اســت        .  مــي بــرنــد  
کوروش بخشنده عصر روز شانـزدهـم       
اسـفـنـد مـاه در نـزديـکـي مـنـزلــش                  
بازداشت شدو بعد از دستـگـيـري بـه            
بهانه اينکه قرار است داروهـاي ايـن          
فعال کارگري را برايشان ببرند ،منزل       

. ايشان مـورد بـازرسـي قـرار گـرفـت             
خانواده کوروش بخشنده نـيـز نـظـيـر            
بســيــاري ديــگــر از خــانــواده هــاي             

کارگران وفعالين در بند نـوروز را بـه          
دور از عـزيـز خـود و در نـگـرانـي و                   

کـارگـران بـه      .  دلواپسي به سر کـردنـد     
خوبي به اين نکته واقفند که فشار بر         
فعالين کارگري هدفي جـز مـتـوقـف           
ساختن اعتراضات کارگران در جهت     
ــدارد               ــيــه شــان ن احــقــاق حــقــوق اول
بنابراين، مسـلـمـا تـوقـف فشـار بـر                
کارگران و فعالين کـارگـري از جـملـه            
تــوقــف بــازداشــت و دســتــگــيــري و           
احضار و تهديد کارگـران و فـعـالـيـن             
کارگري يکي از مهمتـريـن خـواسـتـه           
هاي جنبش کارگري بوده و در کـنـار          
ساير خواسته هاي کارگران از جـملـه          
افزايش دستمزد،حق تشـکـل يـابـي،          
حق اعتصاب و ساير خـواسـتـه هـاي           
جنبش کارگري به طور جدي مطرح و    

کــمــيــتــه     . پــي گــيــري خــواهــد شــد       
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   
ــن                 ــري ، ضــم ــارگ تشــکــل هــاي ک
محـکـومـيـت دسـتـگـيـري و ادامـه                
بازداشت اين فعال کارگري ، خواهـان    
آزادي بي قيد و شـرط وي و ديـگـر                 
کارگران وزندانيان در بنـد بـوده و از             
خانواده بزرگ کارگري مي خواهد تـا     
به هرشکل ممکن ازکوروش بخشنده     
و خانواده وي حمايـت کـرده يـک بـار              
ديگر نشان دهنـد کـه کـارگـران مـي             
ــي و                   ــه هــمــدل ــا اتــکــا ب ــنــد ب ــوان ت
همبستگي طبـقـاتـي بـر مشـکـالت            

  .فائق شوند
 کميته هماهنگي براي کمک  
 به ايجاد تشکل هاي کارگري 

  ٩٤  / ١  / ٨ 

 
 ... مجموعه اي از اخبار          : نگاه هفته  ١ از صفحه 

 

 

 

رفـيـق   خبر نـابـهـنـگـام مـرگ            
خالد رحمتي معروف به سيد خالد      

 دريافـت  ٢٠١٥  مارس  ٢٦ را روز   
رفيق خالد چند روز قبل بـه  .  کرديم

دليل سکته قلبي در بيمارسـتـانـي        
در شهر گوتنبـرگ سـوئـد بسـتـري           

 . شده بود
متاسفانه تالش پـزشـکـهـايـي         
معالج بـراي نـجـات رفـيـق خـالـد               

مرگ نـابـهـنـگـام        .  موثر واقع نشد  
 سـالـگـي    ٦٢ رفيق خالد را در سن      

 . از ما گرفت
رفيق خالد رحمـتـي چـهـره اي           

او .  محبوب و دوست داشتني بـود    
مبارزي کمونيست و دلسـوز بـود          
که صبور بودن و مهربانيش زبانزد    
ــانــي بــود کــه او را                     ــمــه کس ه

او در جـنـگ بــا         .  مـيـشـنـاخــتـنـد      
جمهوري اسالمي فرمانده اي توانا   

دهها بار خطر مـرگ    .  و جسور بود  
را پــذيــرفــت و هــمــيــن خصــلــت             
فــداکــاري او مــايــه قــوت قــلــب             

 . همرمانش بود
مرگ رفيق خـالـد بـدون شـک            
مايه نگراني و اندوه عمـيـق مـردم          
کردستان و صف وسيع دوسـتـان و         

 . رفقا و بستگانش شده است
ــزب             ــان ح ــت ــردس ــه ک ــت ــي ــم ک
کــمــونــيــســت کــارگــري ايــران ايــن        
ضايعه سـخـت را بـه هـمـه مـردم                
کردستان و دوسـتـان و بسـتـگـان              

 . رفيق خالد تسليت ميگويد
ياد عزيز خالد رحمتي گرامـي      

 باد
 کميته کردستان  

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ٢٠١٥   مارس٢٦ 

 فيق خالد رحمتي چشم از جهان فرو بستر
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فـرخـنــده را چــنـد نـفـر افـراطــي               
آدمکش به تحريک آخوند مسـجـد و         
مرتجعين محلي ، به قتل رسانـدنـد،       
و اين خبر کابل و افغانستان و دنـيـا            

زنـان و     .را در خشم و ماتم فـرو بـرد          
مردم آزاده در کابل و افغانسـتـان بـه           
خيابان آمده و عليه مالهاي مرتـجـع     
و حکومت اسالمي مدافع قتل و زن     
ستيزي فرياد اعتراض بلـنـد کـرده و           
خواهان اجراي عدالت و دادخـواهـي         

ايــن اخــبــار هــمــه      .  فــرخــنــده شــدنــد   
مــردمــي کــه ايــن وقــايــع را دنــبــال            

يـک  .  ميکنند، بسيار خوشحـال کـرد      
جنـبـش بـرابـري طـلـبـانـه، مـدرن و                  
انساني در افغانستان سر بلند کرده و     
عليه حکومت اسالمي و قـوانـيـن و         
سنتهاي ارتجاعـي اسـالمـي اعـالن          
جنگ کرده است و ايـن يـک واقـعـه                
مهم و يک نقطه عطف در مـبـارزات          

 . زنان در افغانستان است
ما زنان و ما مردم ايران که بيش 
از ســه دهــه مــبــارزه بــا حــکــومــت            
اسالمي و زن سـتـيـزي اسـالمـي را               

تجربه کرده ايم، خود ر ا هم سرنوشت 
زنان و مردم افغانستان دانسته و در         

 .صف اين اعتراضات مهم هستيم
 براي ابراز همبستگي با جنبـش      
اعتراضي زنان و مـردم افـغـانسـتـان            
علـيـه قـتـل وحشـيـانـه فـرخـنـده در                   

 و   ۲۸  ، شـنـبـه          ۲۷ روزهاي جمعـه     
 ماه مارس بـا بـرگـزاري      ۲۹ يکشنبه  

شبهـاي هـمـبـسـتـگـي بـا فـرخـنـده،                  
ميتينـگ و تـظـاهـرات در مـقـابـل                
سفارت افـغـانسـتـان در کشـورهـاي             
اروپايي و با برپايـي مـيـتـيـنـگـهـاي              
همـبـسـتـگـي در مـراکـز شـهـرهـاي                 
اروپايي اعالم خـواهـيـم کـرد کـه در              
کنار زنان و مـردم آزاده افـغـانسـتـان           

ما از مبـارزات شـجـاعـانـه          .  هستيم
زنان در افغانستان بر عليه سرکوب و 
خشونت و زن آزاري اسـالمـي دفـاع            
کرده و ياد و نام فرخنده را جهـانـي و           

  .جاودانه خواهيم ساخت
 

 نهاد زن آزاد 
 ۲۰۱۵ ماه مارس  ۲۶ 

طبق خبري کـه بـه مـا رسـيـده               
است در ايالت تخار برنامه تجمـع و     
سخـنـرانـي در مـورد قـتـل فـجـيـع                  
فرخنده برپا شده و سازمان دهندگان 
اين ميتينگ قطعنامـه اي در ايـن           
ميتينگ به تصويب رسانده انـد کـه      

. براي نهاد زن آزاد ارسـال کـرده انـد          
در اينجا متن قطعنامه مردم ايالت      

 : تخار را مالحظه ميکنيد
قطعنامه معترضان داد خواهي   

  براي فرخنده
 حـوت، دو      ٢٨ عصر پنجشنبه   

روز پيش از آن که مردم مقدم بـهـار           
را خوش آمد گوينـد عـده اوبـاش و             
اراذل که بهره از انسانيت و کـرامـت       

را بـه  "  فرخنده"انساني نبرده اند بانو  
اتـهـام سـوزانـدن قـران در مـحـضــر                
پليس و جلو چشم مردم رهـگـذر در          
مرکز شهر کابل و با سر دادن شعـار         

بطـور  "  زنده باد اسالم"و " اکبر¬اهللا" 
فــجــيــع و وحشــيــانــه يــي بــه قــتــل            
رساندند و پس از آن جسد بي جان و         
لت و پار شده اش را بـه کـام آتـش                 

اين عـمـل وحشـيـانـه ايـن             .  سپردند
اوباش ان نتنها که با سکوت و بـي           
عملي نيروهاي امنيتي که از کيسـه    
مردم مي خورند بدرقه شـد، بـلـکـه            
شخص رئيس جمهور اشـرف غـنـي          
که بايد ضامن امنيت و مصؤنـيـت         
مردم باشد با گفتـار ايـن کـه هـيـچ               
کس حق اهانت بـه ديـن و مـذهـب               

. اسالم را ندارد مهر تأييد کـوبـيـد            
سران حکـومـتـي از جـملـه مـعـيـن                
وزارت اطالعات و فرهنگ، سيمين 
غزل حسن زاده، زلمي زابلـي عضـو         
مجلس سنا و حشمـت اسـتـانـکـزي           
سخنگوي پليس و همچنين مولـوي      
ــت و                   ــاي ــن جــن ــازي از اي ــي ــاز ن اي

گري تحت عنوان صـيـانـت      ¬ وحشي
از ديـن، دفـاع نـمـوده و در ضـمـن                  
تقدير و تـمـجـيـد از عـامـالن ايـن                  
جنايت مرگبار به بانو فـرخـنـده کـه            
قرباني جهل و جعل تبه کـاران شـد،       

 .دهن کجي نمودند
 

  !مردم شريف و آزاديخواه
ايـن تــوحــش لــجــام گسـيــخــتــه         
اوباش و حاميان و مجريـان اصـلـي          
آنها که بـه ايـن عـمـل ضـدانسـانـي                
مشروعيت مي بخشند را نبايـد بـا         

ــمــود        ــه ن ــدرق ــايــد در    .  ســکــوت ب ب
اعتراض به اين بـربـريـت از شـأن و               
حرمت انساني فرخنده زن بي پناهي 

که از حق حيات مـحـروم گشـت بـه              
نـگـذاريـم کـه ايـن          .  دفاع بر خـيـزيـم     

. جنبش دادخواهانه مـرعـوب شـود       
از دولت، نهادهاي مدني و مجامـع       
حقوقي جهاني بخواهيم کـه پـرونـده          
اين جنايت را به انتهاي منطـقـي آن      
سمت و سو دهند و جانيان و مهمتر     
از آن حـامـيـان و صـحـنـه گـردانـان                 
اصلي را کـه از مـعـتـقـدات مـردم                 
استفاده ابزاري مي نمايند و به ايـن          
غايله دامن مي زنند را به پاي ميـز        
محاکمه بکشانند و از حق و حرمت     
انساني اين زن مظلوم دفاع نماينـد،       
تا باشد که فرخنده ديـگـري بـه ايـن             
ــگــيــز و انســان               ــوشــت غــم ان ســرن

ــود          ــار نشـــــ ــزدچـــــ ــيـــــ  .ســـــــتـــــ
ما با صداي رسا اعـالم مـي داريـم            
که تا تحقق مطالبات بر حق زيـر از          
پا ننشسته و همپا با هـمـه بشـريـت            
ــف                 ــريـ ــردم شـ ــان و مـ ــهـ آزاده جـ
افغانستان اين داد خواهي را ادامـه        

 .مي دهيم
 

مــا از مــراجــع حــکــومــتــي و             .  ١ 
همچنين نهادهاي دفـاع از حـقـوق            
بشر جهاني مي خواهيم که در کنـار    
اوباشان و جنايتکاران که عامل اين    
فاجعه ننگين اند، حاميان اصلـي و       
کساني که با استفاده از امـکـانـات          
دولتـي، رسـانـه يـي و مـنـابـر ايـن                   
خشـونـت قـبـيــح و ضــدانسـانـي را               
سازمان داده و ترغيب نموده انـد را         
بــه پــاي مــيــز مــحــاکــمــه عــادالنــه          

 .بکشاند
 

از دولت مي خواهيـم کـه مـقـام         .  ٢ 
هاي عالي رتبه دولتي يي کـه بـايـد           
مجري و حامـي قـانـون و جـامـعـه                
قانونمند بـاشـنـد و از آن حـراسـت                
نمايند را که بنوعي از اين بربريت و       
توحش تحت عنوان اعتقادات ديني  
شان دفاع نموده و وظـيـفـه تـطـبـيـق             
قانون و محاکم را به اوباش و اراذل         
در خيابان سپرده اند، نـتـنـهـا خـلـع              
قدرت نمايد بلکه به عـنـوان شـريـک          
جــرم بــه دادگــاه و مــراجــع عــدلــي             

 .بسپارد
ما از دولت مي خواهيم کـه    . ٣ 

با تمام قدرت بساط خرافه و رمالـي     
را که خود نـوعـي سـؤ اسـتـفـاده از                

 .باورهاي مردم است را برچيند
 

از دولت مي خواهيم تا مراکز و   .  ٤ 

نهادهاي که زميـنـه سـاز تـرويـج و              
تبـلـيـغ خشـنـوت بـنـيـاد گـرايـي و                   
تعصب را فراهم مي سازد و خود به        
مرکز شسـتـوشـوي مـغـزي جـوانـان             
کشور تبديل شده اند و منبع تولـيـد         

-تروريست و انـتـحـاري و افـراطـي            
گـري اسـت را مـمــنــوع و مســدود              

 .نمايد
 

دولت بايد وظيفـه اش در قـبـال          . ٥ 
مصونيـت جـان و روان شـهـرونـدان              
جامعه را ادا نموده و جـريـان هـا و              
رسانه هايي را که مبلغ خشـونـت و           
خرافه هستند جواز فـعـالـيـت هـاي            

 .شان را لغو نمايد
 

از حکومت محـلـي تـخـار اداره         .  ٦ 
واليت ، شهرداري تالـقـان و ادارات          
ديـگـر مـي خــواهـيـم جـاده لــيـســه                
ابوعثمان تالقاني را به نـام جـاده ي           

  فرخنده نام گذاري نمايد
 

ــاالن                .  ٧  ــعـ ــي فـ ــامـ ــمـ ــا از تـ مـ
هــاي اجــتــمــاعــي انســان     ¬ جــنــبــش

خـواهـيـم    ¬ دوست و عدالتخواه مـي    
که براي تحقق اين مطالبات و بـراي        
دادخواهي از فرخنده و فرخنده هـاي       
ديگر متحـد و مـتـعـهـد دسـت در                
ــو ارعــاب و                  ــل دســت هــم داده ج

گــري نــيــروهــاي ســيــاه       ¬ مــعــاملــه 
بايسـتـنـد و تـالش هـاي اوبـاش و                 
حاميان شان را بدون پاسخ نگـذارنـد    
و ريشه هاي اين جهالت و جنايت را     

جـامـعـه دو      .  آسيب شناسي نماينـد   
در يک سـوي ايـن        .  قطبي شده است  

قطب نيروهاي اهريمني و سـيـاه کـه         
باني جهل و جنايت اند و در سـوي            
ديـگـر آن جـنـبـش آزاديـخـواهـي و                 
دادخواهانه که اکثريـت جـامـعـه را            

 .کند، قرار دارد¬گي مي¬نماينده
 

 !درود به روان پاک فرخنده
مـا تــا تـأمــيـن عـدالـت از پــا                

 !نخواهيم ايستاد
نهاد زن آزاد از همه شما عزيزان 
دعوت ميکند اخـبـار و گـزارشـات           
فعاليتهاي خود را بما برسانيد تا در 
سطح بـيـن الـمـلـلـي ايـن اخـبـار را                   

 . منعکس کنيم
 

 نهاد زن آزاد 
   ۲۰۱۵  مارس ۰ ٣ 

com.gmail@ ١azad.e.zan 
 

 برگزاري مراسم در ايالت تخار  در افغانستان و                
 انتشار قطعنامه در مورد  محکوميت قتل فجيع فرخنده                 

 سه روز در ابراز همبستگي با فرخنده              
 !در سراسر جهان     
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مي افزايد که نـمـايـنـدگـان اتـحـاديـه              
ميهني از اين پيشنهاد استقبال کرده 
اند و به مقامات رژيم اسالمـي قـول           
داده اند که طرح اين پيشنـهـاد را بـا            
مقامات شهر سلـيـمـانـيـه در مـيـان              

 . بگذارند
الزم به ذکر است که رژيم منـفـور    

 سال گذشتـه بـه     ۲۴ اسالمي در طول  
انواع مختلف احزاب ناسيونالـيـسـت       
حاکم بر اقليم کردستان را در خدمـت        
سياستهاي ارتجاعي و جنايتـکـارانـه      
قرار داده، ايـن احـزاب از تـرورهـاي              
ــم                ــي ــل ــم اســالمــي در اق وســيــع رژي
کردستان نه تنها چشـم پـوشـي کـرده            
اند، بلکه نيروهاي سپاه پـاسـداران را       
براي ضربه زدن به اپـوزيسـيـون رژيـم           
اسالمي همراهي و اسـکـورت کـرده           

 . اند
طرح حجاب اجبـاري بـراي زنـان          
در سليمانـيـه و اقـلـيـم کـردسـتـان و                  
جواب بي شرمانه و مثبت نمايندگان 
اتحاديه ميهني زنگ خطري جدي بـه   
همه آزاديخواهـان، بـرابـري طـلـبـان،            
زنان و همه کسـانـي اسـت کـه نـمـي                
خواهند از ايـن بـيـشـتـر سـايـه شـوم                 
مذهب و حکومت ضد زن اسـالمـي         

. بر آينده و زندگيشان سنگيني کـنـد         
بايد وسـيـعـا بـه دخـالـت حـکـومـت                 
اسالمي در اقليم کردستان اعـتـراض       
کرد، بايد مـاهـيـت کـثـيـف و نـوکـر                
مابانه اتحاديه ميهني در تـبـانـي بـا          
رژيم اسالمي و عليه حقـوق زنـان در        
اقليم کردستان را وسيعا افشا کـرد و        
مردم را عليه اسالميزه کـردن اقـلـيـم           

 . کردستان به خيابان کشاند
 

نامه خانواده زندانيان به   
 ! اعضاي پارلمان حکومت اقليم    

 مــارس تــعــدادي از             ۲۸ روز    
خانواده زندانيان يکـي از زنـدانـهـاي           
حکومت اقليم در سليمانيه که بـيـش        

 نفر در آن زندانـي هسـتـنـد       ۱۲۰۰ از  
طي ياداشتـي بـه اعضـاي پـارلـمـان              
حکومت اقليم خواهان عفو عمومـي      

در .  براي زندانيان ايـن زنـدان شـدنـد           
 مارس سمير ۲۴ همين رابطه نيز روز 

نوري سخنگوئي کميته علـيـه اعـدام         
در اقليم کردستان، طـي بـيـانـيـه اي              
اعالم کرده بود که طبق اخبار آنها از         

زنــدانــيــان قصــد   "  چــاکســازي" زنــدان   

اعتصاب غـذا را دارنـد و يـکـي از                
خواسته هايشان لغو مجازات اعـدام       

الزم به ذکر است که اين زندان، . است
گرچه ظاهرا اسمش بـازپـروري اسـت          
اما يکي از زندانهاي حکومت اقلـيـم    
کردستان است که در آن زندانـيـان بـه           
طور روزمره مورد آذيت و آزار قـرار           
مي گيرند و تا هم اکنون بـارهـا ايـن           
ــراض و                 ــه اعــت ــان دســت ب ــي ــدان زن

هـمـچـنـيـن سـال         .  اعتصاب زده انـد     
گذشته در اعتراض به شـرايـط غـيـر            
انساني زندان يکي از محکومين بـه        
اعدام به اسم سـيـد کـريـم خـودکشـي             

 ۱۰۰ گفته مي شـود بـيـش از            .  کرد
نفر از اين زندانيان و از جمله چند زن       
حکم اعدام را دارند و تالش کـمـيـتـه            
عليه اعدام، خود زندانيان و همچنين  
خانواده زنـدانـيـان بـراي لـغـو حـکـم                 

 سال ۲۰ اعدامها، تغيير زندان ابد به  
  .و عفو عمومي براي زندانيان است

  
کتک کاري يکي از اعضاي     

 ! پارلمان حکومت اقليم   
بنا بر اطالعيه حزب کمونيـسـت       
کارگري چپ عراق، روز چـهـارشـنـبـه           

 مارس تـعـدادي از نـمـايـنـدگـان              ۲۵ 
پارلمان حزب دمـکـرات بـه رهـبـري             
مسعود بارزاني بـا حـملـه بـه عـلـي                
محمد صالح نماينده حزب گوران در       

بهانه .  پارلمان او را کتک کاري کردند   
کتک کاري محمد صالح اين بوده کـه        
گويا، وي در باره رئيس اقليم کـه بـه             
عهده مسعود بارزاني است صحـبـت       
کرده و گفته اند پست رياست اقـلـيـم،      
پستـي مـقـدس اسـت و کسـي حـق                 
صــحــبــت کــردن در بــاره مســعــود             

ــدارد       ــيــه حــزب     .  بــارزانــي را ن ــيــان ب
کمونسيت کارگري چپ عراق ضـمـن        
محکوم کردن اين حمله، مردم اقلـيـم        
کردستان را مورد خـطـاب قـرار مـي          
دهد و آنها را به دفاع از آزادي عقيده     
و بـيـان فـرا مـي خـوانـد و خـواهـان                    
محکوم کردن اين عمل سرکوبگـرانـه       
نــمــايــنــدگــان حــزب دمــکــرات شــده        

   .است
 

مالقات دو جريان اسالمي   
 ! پارلمان اقليم 

 مــاه مــارس اتــحــاديــه        ۲۹ روز   
اسالمي و کومه ل اسالمي، دو حزب 

اسالمي اقليم کردستان که هم اکنـون     
چندين وزارت حکومت اقليم را نـيـز        
در دست دارند بعد از نشستي بيانيـه        
اي را صادر کردند و بـه مـنـتـقـديـن                

در بخشي .  حمله ور شدند    اسالميون
قـاطـي   "  از اين بيانيه آمده است کـه         

کردن داعش و جنبش اسالمي ظلم و   
الزم به ذکر است که ".  بي انصافيست 

هر دوي اين جريانات گرچه ظاهرا از        
مخالفين داعـش هسـتـنـد، امـا بـا               
کمک اينها و دولتهاي مرتجع منطقه      
و از جمله رژيم منفور اسالمي اقلـيـم     
کردستان را بـه جـهـنـي بـراي زنـان،                
آزاديخواهان، کمونيستها و هر آنـکـه       
عليه مذهب و جبهه ارتجـاع اظـهـار          

. نظري کرده باشـد تـبـديـل کـرده انـد             
امروز در اقليم کردستان مرتجعين و      
آخوندهاي مساجد با تکيه بر نـيـروي        
اين دو حزب مذهبـي در روز روشـن            
عليه جبهه آزاديخواهي فـتـوا صـادر         

 . مي کنند
 

کشته شدن يکي از فرماندهان      
 ! داعش در شهر موصل   

انجمن امنيت اقـلـيـم کـردسـتـان           
 مارس طي بيانيه اي کشـتـه     ۲۸ روز  

شدن زياد سليم محـمـد مـعـروف بـه             
علي الکوردي از فرماندهان برجستـه     

در بـخـشـي از        .  داعش را تاييد کـرد    
اين بيانيه آمده که الکـوردي بـعـد از          
تصرف شهر موصل تـوسـط داعـش           
مسئوليتهاي زيادي را بعهده داشـتـه        
و از جمله مسئول جبهه هاي جـنـگ          
بـا حــکــومــت اقــلـيــم کــردســتــان در            
مسيرهـاي زومـمـار، کسـکـي، سـد             
موصل، فلفيل، تکليف، برتله، گويـر      

 ۱۲ الکوردي ساعت   .  و مخمور بوده 
 ماه مارس در مـحلـه       ۲۷ و نيم شب    

الصوره شهر موصل هـدف بـمـبـاران          
نيروهاي ائتالف علـيـه داعـش قـرار            

 . گرفته و کشته شده
 

 هتل، غذا خوري و     ۱۰۰ 
 !مهمانخانه تعطيل شدند   

 مــارس هــيــرش احــمــد       ۲۹ روز   
رئيس رستورانها و هتل هـاي اقـلـيـم           
کردسـتـان اعـالم کـرده کـه بـخـاطـر                 
بحران دارايـي در اقـلـيـم کـردسـتـان                

 هتل، رستوران و مـهـمـانـخـانـه       ۱۰۰ 
. در اقليم کردستان تعطيـل شـده انـد          

وي همچنين گفت که بخاطر تعطيلي     
 نـفـر از       ۲۰۰۰ اين مراکز بـيـش از          

کارگران در اقليم کـردسـتـان بـيـکـار              
 . *شده اند
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