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 ٤  صفحه 

 

 ٢  صفحه 

 ٣  صفحه 

 ٥  صفحه 

 اوت مـامـوران       ٢١ روز جمعـه     
حکـومـت اقـلـيـم کـردسـتـان عـراق                

کـارمـنـد اداره آتـش         "  شيـفـان آزاد    " 
نشاني را بدليل اينکه دو هفته قبـل        
ويدئويي از سخنان اعتراضـي خـود        
علـيـه حـکـومـت را در فـيـسـبـوک                  
منتشر کرده بود دستگير و سـپـس          

بــعــد از     .  او را زنــدانــي کــردنــد            
ــش،             ــي شــدن ــدان دســتــگــيــري و زن

ــعــي از وکــال و                  ــم ــه ج ــاصــل ــالف ب
کارشناسان امور قضايي به حمايـت      
از او برخـاسـتـه و بـعـد از تـالـشـي                   
حقوقي و در دفاع از آزادي بيان، او          

روز يکشنبـه   .  را از زندان آزاد کردند 
 اوت شيفان آزاد به همراه دو نفر     ٢٣ 

از شخصيتهاي مستقل و داوطـلـب        
در امــور قضــايــي و يــک نــفــر از                 

بنـا بـر اخـبـار رسـيـده بـهـنـام                  
ابراهيم زاده از رهبران شناخته شـده       
و مــحــبــوب کــارگــري در دادگــاه            
تجديد نظر جمـهـوري اسـالمـي بـه             
هفت سال و ده مـاه و پـانـزده روز                 

 دي   ٨ در   .  حبس ديگر محکوم شد 
 قاضي صلواتي يکي از قضات   ٩٣ 

جنايتکار حکومت اسالمي بـهـنـام       

را با اتـهـامـاتـي واهـي و پـاپـوش                 
دوزي هاي ساختگي چون اجتماع و      
تبانـي بـراي ارتـکـاب جـرم عـلـيـه                 
امنيت کشور و ارتـبـاط بـا سـرپـل             

، ) هـفـت سـال و نـيـم           (  مجاهدين   
فعاليت تـبـلـيـغـي عـلـيـه نـظـام و                    

و )   مـاه ١٧ ( ارتباط با احمد شهيد   

بررسي روابط حزب دمکرات      
 ! و جنبش گوران  

در پي اختالف ميان جـريـانـات        
مذهبي و ناسيوناليستي حـاکـم بـر          
اقليم کردستان بر سر رئيس اقليم و        
جايگزيني مسعود بارزاني، رابـطـه       
حزب دمکرات با بقيـه و از جـملـه             
جنبش گوران رو به سردي گـرائـيـده          

از "  دانـا جـه زا      " در اين بـاره      .  است

مسئولين حزب دمکرات در شـهـر         
گـوران  : " سليمانيه چنين مي گوئيد 

از پشت خنجري به حزب دمـکـرات        
زد و کاري کرد که بهشـان اعـتـمـاد            

جـه زا    ".  سيـاسـي نـداشـتـه بـاشـيـم            
روابـط بـا     : "  اضافـه مـي کـنـد کـه           

گوران را بطور جدي بررسي خواهيـم    

در بيش از ده روسـتـا از تـوابـع                
شهرستان سقز، دانش آموزان به دليل     
نبودن مدرسه راهنمايي و دبيـرسـتـان      
و نيز ناتواني از پرداخت هزينـه هـاي          
هر روزه سفر بـا خـودرو بـه مـنـاطـق                
داراي مدرسه راهنمايي و دبيرستـان،      

 در   .از ادامه تحصيل باز مي مانـنـد      
ايــن مــنــاطــق دخــتــران  بــه دلــيــل               
محدوديت هـاي بـيـشـتـر بـراي طـي               
مسافت هاي طوالني، بيش از پسران     

 .مجبور به ترک تحصيل مـي شـونـد          
در حال حاضـر روسـتـاهـاي سـرشـيـو              
سقز، جوشن، عرب لنـگ، کسـنـزان،         

… ســومــوقــلــو، قشــالق، بــهــرام و         
. مدرسه راهنمايي و دبيرستان ندارند    

آموزش و پرورش صرفا به روستاهاي      
داراي دانش آموزان ابـتـدايـي مـعـلـم            
مي فرستد و دانش آمـوزان فـقـط تـا            
کالس ششم مـي تـوانـنـد تـحـصـيـل               

 دانش آموزان در اين روستـاهـا      .کنند
براي رفتن به مدرسه راهنمايـي بـايـد        
حداقل مسافت ده کيلومتر را با پـاي        
پياده طي کنند زيرا پرداخـت هـزيـنـه           
اياب و ذهاب خارج از تـوان خـانـواده       
هايشان است، طاقت فرسا بودن طـي       
هر روزه اين مسير طـوالنـي مـوجـب            
ترک تحصيل اکثر دانش آموزان مـي        

 .شود

 نشست تشکلهاي   
 زيست محيطي زاگرس     

سـوزي    به دنبال شدت گرفتن آتش    
هــا در زاگــرس و افــزايــش              جــنــگــل

چشمگير در تعداد و سطح خسـارات         
هـــا، اعضـــاي        وارده بـــه جـــنـــگـــل      

هــاي زيســت مــحــيــطــي از            انــجــمــن
مــريــوان، مــهــابــاد، پــاوه، ســنــنــدج،        

بـابـاجـانـي ايـالم و جـوانـرود و                  ثالث
شــمــاري از دوســتــداران طــبــيــعــت            

زاگرس، جهت انتقـال تـجـربـيـات بـه              
يکديگر و بحث و گفتگو در رابطه بـا         

هاي مقابلـه بـا آن در           اين بحران و راه   
سپس در پايان  .مريوان گردهم آمدند 

هاي زيست محيـطـي       نشست، تشکل 
سـوزي   زاگرس در مورد بـحـران آتـش         

اي مشـتـرک را          هـا اطـالعـيـه         جنگل
 .صادر کردند

 سيستم غير انساني 
 ! آموزش و پرورش در شهر سقز
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 مجموعه اخبار و گزارشات هفته            :   نگاه هفته 

 نسان نودينيان         _ در شهرهاي کردستان                 

 سران حکومت کردستان عراق يا شيفان آزاد، 
 چه کسي متهم است؟

 

 

 

 

 

 

 

 عبدل گلپريان 

 اخبار هفتگي از رويدادهاي کردستان عراق
 

 

 

 

 

 

 

 يدي محمودي

 بهنام ابراهيم زاده به هفت سال و ده ماه و پانزده روز حبس ديگر محکوم شد
 

 بهنام بايد فورا آزاد شود
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 خروش مجدد در ميدان التحرير بغداد                                

 اگر قدرت در دست شوراها و                          
 ! نمايندگان واقعي مردم عراق باشد                             

 نه شيعي، نه سني، سکوالريسم و حکومت مدني                                     
 !  زنان نقش چشمگيرتري دارند                        ،   !  در سراسر عراق طنين انداخت                         

 نسان نودينيان  /  ميليون دالر هديه دولت آمريکا به آيت اهللا سيستاني                                                  ۲۰۰ 
 حکومت قومي ديني عراق اصالح پذير نيست                                   

 عبدل گلپريان/              يادداشتهاي هفته   
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 ٣  صفحه 

 ٦  صفحه 

 حميد تقوايي  /  در گرو چيست؟                “  بهترين روزها            ” :  يونان     



 

794شماره &1!�ا                                            ا                                                 2 صفحه   

 ١ از صفحه 

 

 استقالل کردستان عراق ممکن ترين و عملي ترين راه حل                  
 !  براي مردم کردستان عراق است             

 ١ از صفحه 

رونالد رامسفلد، وزير دفاع جرج      
: بوش در کتاب خاطراتش گفته است     

 «سـيـسـتـانـي     »دولت آمـريـکـا بـه          
دويست ميليون دالر اهـدا کـرده تـا             
عراق را به آمريکا تحويل داده و بـه         
ــازان                ــه ســرب مــردم دســتــور دهــد ب

در ادامـه    .  آمريکايي حمله نـکـنـنـد       
مـا بـراي     :  نوشته اسـت   «رامسفلد»

ورود به کويت و حمله به عراق نيز بـا          
مشکل روبـه رو شـديـم و از طـريـق                 

، نـمـايـنـده       «جـواد الـمـهـري      »آقاي   
در کويت، مجوز ورود  «سيستاني»

 !به خاک کويت را دريافت کرديم
با همکاري سيستانـي و اهـداي         
دويست ميليون دالر عراق را اشـغـال    
کردند و حکـومـتـي از رذل تـريـن و                
عقب مانده ترين عناصر ايـن کشـور         

. را بـر مسـنـد حـکـومـت نشـانـدنـد                
امروز ميليون ها نفر از مـردم عـراق          
به خيابان آمده اند تا جـواب بـوش و         

رامسفلد و سيستاني و ساير اراذل و        
اوباشي را بدهند که هست و نـيـسـت         
مردم را غارت کـرده، ايـن کشـور را             
محل تاخت و تـاز انـواع جـريـانـات              
مسلح و مرتجع شيعه و سـنـي کـرده           
اند و حکومتي تمـامـا فـاسـد را بـر               

نــه ” شــعـار    .  مـردم حـاکــم کــرده انــد        
شيعي نه سني سکوالريسم و دولـت         

پاسخ روشن مردم به بسـاط        «مدني
مـردم  .  حکومت قومي مذهبي است   

عراق در سطح ميليوني کل ساخـتـار      
و نظام سياسي و حاکميت بـانـدهـاي         
مذهبي ـ قومي را هـدف قـرار داده             

سيستاني يکبار در نقش کـمـک        .  اند
بـه اشـغــال عـراق و امـروز بـعـنــوان                 

کـردن  “  رام” حامي دولت و به قصـد         
اعتراضات انـقـالبـي مـردم بـمـيـدان             

ــد      .  آمــده اســت    ــل خــاطــرات رامســف
ماهيت اين حـکـام مـرتـجـع و ضـد                

 .*مردمي را بخوبي نشان ميدهد

سيسـتـم آمـوزش و پـرورش در              
. ايران غـيـر انسـانـي و خشـن اسـت               

سيستم آموزش و پـرورش طـبـقـاتـي           
است، موسـسـات نسـبـتـا مـنـاسـب              
آموزشي با هزينه ماهانه بيش از نيم  
ميليون تومان در اختيار طبـقـه دارا         

طـبــقـه مـيـلـيـونــي         .  و پـولـدار اسـت       
تهيدست و کـم درآمـد در سـيـسـتـم                
آموزش و پرورش جمهوري اسـالمـي       
بـراي ادامــه تــحـصــيـل کـودکــان بــا             

خـط  ( درآمدهاي پايين تر از خط فقر     
) فقر نزديک به چهار ميليـون تـومـان        

ترک .  با مشکالت عديده اي درگيرند 
تحصيل و ازدياد کودکان خياباني از      
تـبـعـات تـحـمـيـل فـقـر و نـابـرابـري                     

 . دستمزد و حقوق ها است
انساني کردن سيستم آموزشي و     
جلوگيري از محروميـت تـحـصـيـلـي           
کودکـان در گـرو در دسـت گـرفـتـن                 

 .مطالبات و خواست هاي زير است
ــ رفــع تــبــعــيــض در مــدارس،           ـ

ــراي کــودکــان،            آمــوزش يــکــســان ب
طـبــقـاتــي کــردن آمــوزش از طـريــق            
مدارس خصوصي بايد کنار گذاشتـه      

 .شود

اياب و ذهاب مدارس جزيي از      ـ 
وظايف مدرسه است و بـايـد کـامـال            

 .ايمن و رايگان باشد
کمک هزينه به خانواده هايي که      ـ 

امکان فرستادن کودکان خـود را بـه           

مدارس نـدارنـد بـه مـنـظـور ايـنـکـه                 
 .کودکانشان را به مدرسه بفرستند

ايمني و مقاوم سازي مـدارس،       ـ 
کالسهاي درس و سيستم گرمـايشـي       

تا شروع سال تحصيلي .  و سرمايشي 
بــايــد مــدارس بــه لــحــاظ ايــمــنــي             

 .بازسازي شوند
اسالمي کردن مدارس، مسجد     ـ 

سازي و فرستادن طـلـبـه بـه مـدارس            
کتب درسـي بـايـد      .  بايد ممنوع شود  
 .غير مذهبي شود

در تمام محالت بايد بـه انـدازه          ـ 
کافي مدرسه باشـد و تـعـداد دانـش             

 نـفـر بـيـشـتـر           ٢٢ آموزان کـالس از       
همه مدارس از يک استانـدارد    .  نشود

ــيــت آمــوزشــي مــنــاســب،              ــف و کــي
کــتــابــخــانــه، وســايــل و امــکــانــات         
ورزشي، آزمايشگاه، سالن کـارهـاي       

 .دستي و غيره برخوردار باشند
حق شهروندي برابر و دستـرسـي       ـ 

يکسان به آموزش براي کليه واجديـن      
و  تحصيل افـغـانسـتـاتـي و عـراقـي             

 .ساير مهاجرين
سرنـگـونـي انـقـالبـي جـمـهـوري              
اســالمــي، تــامــيــن هــژمــونــي اداره        
جامعه توسط مردم راه حل غلبـه بـر          
تمام نابرابري هاي طبـقـاتـي و اقـدام           
انقالبي مردم براي تامين سعـادت و        

 .خوشبختي کودکان است
 ١٣٩٤ شهريور ٢ 

ــمــان                ...  سيستم غير انساني       ــارل ــر پ ــقــوق بش اعضــاي ح
حکومت اقـلـيـم کـردسـتـان در يـک               

گوشه .  برنامه تلويزيوني شرکت کرد   
هايي از سخنان شيفان آزاد در ايـن         

 :برنامه تلويزيوني چنين است
 
من شيفان آزاد کـارمـنـد اداره         " 

سه ماه . آتش نشاني در اربيل هستم
ايـن  .  است حقوق دريافت نـکـرده ام        

شرايط تنها شامل وضعيت زندگـي      
جوانان کردستان را مـي    .  من نيست 

بينم که به دليل بيکاري و نـداشـتـن          
آينده اي روشن از کـردسـتـان خـارج            
ميشوند و بخاطر دستيابـي بـه يـک         
زندگي و آينده اي روشن و بـا خـطـر             
کردن در تالش براي رسانـيـدن خـود          

. بــه کشــورهــاي اروپــايــي هســتــنــد       
متاسفانه تا کنون بسـيـاري از آنـان           
در مسير راه و در دريـا غـرق شـده               

دو هـفـتـه قـبـل پـيـرمـردي در                 . اند
همسايگي ام برايم تعريف مـيـکـرد         
که حتي پول براي خـريـد يـک بسـتـه            

آيا اگر شما با چـنـيـن      . شير را ندارد 
ــد              ــواجــه شــوي ــي م ــاک وضــع دردن

در حـالـي     .  ميتوانيد سکوت کنيد؟  
آنهم بعد از گذشت دو هفتـه مـن را            
بازداشت کردند که مسـتـشـاران آدم       
کش و دزد صاحـبـان کـمـپـانـيـهـاي              
بزرگ که بسـيـاري از آنـان در راس              
حکومت هسـتـنـد مـردم را غـارت             
کرده اند در خيابانها قدم مي زنند و    
دستگاههاي حکومت به آنها کـاري      
ندارد اما به سراغ من آمده انـد کـه            
چرا فالکت زندگي جوانان را در ايـن        

به من گفتـه  .  ويدئو منتشر کرده ام؟   
اند که به شيوه اي تند از حـکـومـت            

اين در حـالـي اسـت         .  انتقاد کرده ام  
که در کوچه و خيابان مردم ناراضـي     
از وضع موجود بمراتب صدها برابـر   
تند تر از من خطـاب بـه حـکـومـت             
اقليم سخن گفته و ديگر تحمل ايـن         

مـن از کـاري کـه          .  وضع را نـدارنـد     
انجام داده ام پشيمان نيسـتـم و هـر            

 ."وقت بخواهم حرفهايم را خواهم زد
 

بعد از سخنان شـيـفـان آزاد دو            
تن از وکاليي که در حمايت از او و            
آزاديش از زندان تالش کرده بـودنـد،        
مسئله را از دو جنبه مورد بـررسـي          

کــه چـکـيــده و فشــرده         .  قـرار دادنـد    
دفاعيات اين دو وکيل به ايـن شـرح      

 :است

 
يــکــم از نــظــر      :"  آنــان گــفــتــنــد   

موازين قانوني بايد گفت کـه هـيـچ           
قانون و تـبـصـره اي در کـردسـتـان                 
عراق مبني بر مجاز نشمردن چنيـن   
سخنان اعتراضي و انتـقـادي وجـود       

ما ناچار شديم به قوانيني که .  ندارد
 در عـراق تصـويـب          ١٩٦٩ در سال   

شده و هـم اکـنـون نـيـز بـخـشـي از                    
قـوانـيـن دولـت عـراق اسـت رجــوع               

در اين بند اشاره شده است که . کنيم
شهروندان ميتوانند و آزاد هسـتـنـد         
که انتقاد و ابراز نظر و عقيـده خـود            
در مقابل دولت و حکومت را به هر         

. شکلي که ميخواهند بـيـان کـنـنـد          
اين در حالي است که هيچ شخص و       
هيچ نـهـادي از شـيـفـان آزاد بـراي                 
سنخنانش شکـايـتـي نـکـرده اسـت            
بلکه تنها دستگاه امنيتي حکومت   
بدون هيچ بـرگـه اي قـانـونـي او را                  
بازداشت و مورد بازجويي قرار داده      
است که اين خالف موازين قانونـي،     

. قضايي و حرمت آزادي بيـان اسـت       
دوم خـارج از ايـنـکـه شـيـفـان آزاد                  
هيچگونه خطاي قـانـونـي مـرتـکـب          
نشده، دستگيري و زنداني کـردن او         
نيز تعرض بـه آزادي بـيـان اسـت و                
هــيــچــکــس و هــيــچ مــقــامــي در             
حکومت مـجـاز نـيـسـت کسـي را               
بــخــاطــر ابــراز نــظــر انــتــقــادي از              

 ".حکومت زنداني کند
ــان آزاد را                ــف ــه شــي ــهــادي ک ن
بازداشـت کـرده بـود او را بـا قـرار                  
وثيقه سه ميليون ديناري آزاد کـرده        
است اما مسئول حقوق بشر پارلمان 
حکومت اقليم کردستان در اين بـاره     

مـا ايـن مسـئلـه را دنـبـال               :  " گفت
خواهيم کرد که نه تـنـهـا ايـن نـهـاد               
محق به صدور قرار وثيقه در مـورد         
اين کيس نيست بلکه  ضمن اعـاده         

حيـثـيـت از شـيـفـان آزاد، از نـظـر                   
قــانــونــي نــيــز بــايــد خســارت ايــن            
دستگيري و بازداشت کردن را نـيـز           

 ". براي او جبران کنند
 

آنــجــه کــه در بــاال از نــظــرتــان            
گذشت نشان ميدهد که دسـتـجـات         
مسلح بـانـدهـاي حـکـومـت اقـلـيـم               
کردستان حتي به نيمچه قـوانـيـن و           
موازين پوسيده خود که از مـوازيـن         

 سال قبل عراق  نـيـز عـقـب تـر            ٤٠ 
. است متعهد و پـايـبـنـد نـيـسـتـنـد              

اعــتــراض شــيــفــان آزاد صــداي               
اعتراض جوانان و ميليونها نـفـر در       
جامعه کردستان عراق است که طـي   

 سال اخـيـر و در سـايـه احـزاب               ٢٤ 
ــر                ــم ب ــره اي اســالمــي حــاک عشــي
کردستان عراق زندگي شان تباه شده     

 . است
اعتراض شيفان آزاد از جـنـس          
همان اعتراضي است که اين روزهـا       
مردم شهرهاي عراق و مردم سـاکـن       
در کردستان عراق رو بـه حـکـومـت          
فاسد، قومـي، ديـنـي و چـپـاولـگـر               

آيـا  .  عبادي و بارزاني ابراز ميکنند    
 سـال فـالکـت،        ٢٤ بعد از تحـمـيـل        

مردم نميدانند که متـهـمـان اصـلـي           
متهمان اصلي  .  چه کساني هستند؟  

سران و کاربدستان عشيره اي ديـنـي       
احزاب حـاکـم بـر کـردسـتـان عـراق                
هستند که بخـاطـر فسـاد و دزدي،            
تحميل نا امني، فـقـر و نـداري بـر               
مــردم کــردســتــان بــايــد زنــدانــي و           
ــدان            مــحــاکــمــه شــونــد نــه شــهــرون
معترض و برحقي همـچـون شـيـفـان           
آزاد که خواهان تامين يـک زنـدگـي           

 .انساني در جامعه هستند
 

   ٢٠١٥  اوت ٢٤ 
 

 ... سران حکومت کردستان       

 ميليون دالر هديه دولت آمريکا ۲۰۰ 
 نسان نودينيان/     به آيت اهللا سيستاني   
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 ١ از صفحه 

جنبش عـظـيـم مـردم عـراق بـه               
 مـرداد  ۳۰ ديروز جمعه  .  پيش ميرود 

مــردم عــراق در ابــعــاد        )   اوت  ۲۱ ( 
ميليوني در اسـتـانـهـا و شـهـرهـاي                
مختلف اين کشور به خيابان آمدند و     
خــواهــان ســکــوالريســم و مــدنــيــت،        
مــحــاکــمــه کــلــيــه مــقــامــات فــاســد         
حکومت و انحالل سيـسـتـم قضـايـي           

ــد  ــغــداد، بصــره،         .  شــدن شــهــرهــاي ب
ناصريه، سماوه، عماره، حله، شـطـره،       

... کربال، بعقـوبـه و           ديوانيه، کوفه، 
صحنه تظاهرات هاي عـظـيـم مـردم           
بود که اينبار با حضـور فـعـال تـر و                
گسترده تر زنان چهره ديگري به خـود         

شـعـار سـکـوالريسـم و          .  گرفـتـه بـود     
حکومت مدني، نه شيعي نه سني در   
تظاهرات امروز در همـه جـا طـنـيـن             
انداخت و همه جا به شـعـار مـحـوري            

مردم با ايـن شـعـار        .  مردم تبديل شد  
در واقع برچيدن کليه دار و دسته هاي     
حکـومـت و کـل بسـاط دسـتـجـات                
اســالمــي و قــومــي را هــدف قــرار              

 . ميدهند
با تداوم مـبـارزات مـردم عـراق            

عليه حـکـومـت قـومـي اسـالمـي و               
باندهاي مختلف مـذهـبـي شـيـعـه و            
سني، که دست در دست هـم زنـدگـي           
فالکتباري بر مردم عراق حاکـم کـرده      
اند، طيف هاي وسيعتري از مردم بـه      
اعتراض مـيـپـيـونـدنـد، شـعـارهـا و                
پالکاردهايي که جنبه هاي مخـتـلـف        
اعتراض و خواست هاي مردم را بيان     
ميکند، روشن تر و شفاف تر ميشود      
و فعالين راديکال و سـکـوالر نـقـش             

در .  هدايت کننده تري پيدا ميکـنـنـد       
تــظــاهــرات ديــروز يــک هــدف مــردم          
نشانه گـرفـتـن سـيـسـتـم قضـايـي و                  

مردم عراق جمعـه هـر     . انحالل آن بود 
هفته به تاسي از مبارزه مـردم مصـر         

. روي يک موضوع تمرکـز مـيـکـنـنـد           
جمعه قبل انحالل پارلمـان و جـمـعـه             
اين هفته انحالل سيستم قضـايـي از           

ــود             . شــعــارهــاي مــحــوري مــردم ب

شعارهاي مختلف ضد مـذهـبـي در          
شهرهاي مخـتـلـف يـک رکـن ديـگـر               

 . مبارزه مردم است
در تظاهرات ديروز در شهـرهـاي        

مختلف زنان ستمـديـده و آزاديـخـواه           
عراق بويژه در بغداد، ناصريه، حلـه و       
بصره يک پاي مهم اعتراضات بودنـد        
و شبکه ها و جمع هاي فـعـالـيـن زن              

از .  حضور سازمانيافته تري داشتـنـد     
جمله در بـغـداد پـلـيـس تـالش کـرد                 
بنرهاي دو زن شجاعي که از قـبـل از      
شروع تظاهرات در مـيـدان الـتـحـريـر          
بودند را جمع کند اما زنـان زيـر بـار              
نرفتند و نقش فعـالـي در تـظـاهـرات             

پليس هـمـچـنـيـن تـالش           . ايفا کردند 
کرد از بردن بـلـنـدگـو بـه تـظـاهـرات                 
ــرخــي                  ــو ب ــد و جــل ــري کــن ــي ــوگ جــل
بــلــنــدگــوهــاي بــزرگ را گــرفــت امــا          
عــلــيــرغــم ايــن رهــبــران و فــعــالــيــن           
تـظــاهـرات بـا بـلــنـدگــو بــراي مــردم              

. سـخـنـرانـي کـردنـد و شـعـار دادنــد                
نــان، آزادي، حــکــومــت مــدنــي و          « 

بــه اســم ديــن مــا را          « ،   » ســکــوالر
دولــت مــدنــي،    « ،   » غــارت کــرديــد  

جدائي مذهب  « ،  » عدالت اجتماعي 
، » آزادي امنيت برابري« ،  » از دولت 

 و   » مــحــاکــمــه کــلــيــه فــاســديــن         « 
 از   » سکوالريسم راه حل مـا اسـت       « 

جمله پالکاردهايـي بـود کـه تـوسـط              
مردم در شهـرهـاي مـخـتـلـف حـمـل                

در تظاهرات ديروز همچنـيـن      .  ميشد
عکـس تـعـداد زيـادي از مـقـامـات                
دولتي کنوني و قبلي عراق از جـملـه           
مـالــکــي و حســيــن شــهــرســتــانــي و           
خواست محاکمه آنها بـه جـرم فسـاد           

در حلـه بـدنـبـال         .  در دست مردم بـود  
تظاهرات مردم در مقابل استـانـداري       
دست به تحصن زدند و تحصـن آنـهـا           

 صبح امـروز ادامـه يـافـت امـا              ۴ تا  
نيروهاي پليس و سرکوب مانع ادامه      

بــحــث تــحــصــن و      .  تــحــصــن شــدنــد   
اعتصاب عمومي اکـنـون در مـيـان            
فعالـيـن و رهـبـران ايـن مـبـارزه در                  

در بصره حـدود بـيـسـت         .  جريان است 
نفر از مزدوران ميليشاي گـروهـهـاي          
اسالمي بـه تـظـاهـرات مـردم حـملـه               
کردند و تعدادي را مـجـروح کـردنـد،            
مردم مبارز بصره نيز بـه چـادر آنـهـا             
حــملــه کــرده و بســاطشــان را جــمــع            

 . کردند
در اردوي مقابـل مـردم، تـالش           

ها و توطئه هاي همه جانبه اي بـراي       
نـافــرجـام مـانــدن ايــن اعــتـراضــات،           
ارعاب مردم، شکاف در ميان مـردم       
و به بيراهه کشاندن مبارزات عادالنه 

دولت عراق دسـت     .  مردم جريان دارد  
به عقب نشيني زده و با اصـالحـاتـي           
در حکومت تالش ميکند مردم را به     

دار و دسته هاي اجير و . خانه بفرستد 
قمه بـدسـت مـتـعـلـق بـه گـروهـهـاي                  
مذهبي اينجا و آنجا به صفوف مردم  

. حمله ميکنند تا مردم را بترسـانـنـد        
رسانه هاي غربي و رسانه هاي دسـت        
راستي فـارسـي زبـان بـي بـي سـي،                 
صداي آمريکا و دويچه وله و غيره بـا    
سانسور تمام عيار اعتراضات مـردم       
و بــعــضــا خــبــرهــاي انــحــرافــي کــه            
سيستاني و عبادي را نمايندگان ايـن       
اعتراضات جا بزنند بخش ديگري از     
توطئه عليه مردم عراق را تشـکـيـل           

جــمــهــوري اســالمــي و        .  مــيــدهــنــد 
مزدورانش در عراق نيز يک پـاي ايـن          

اما همه اين تالش    .  تالش ها هستند  
ها ناکام مانده و شـکـاف در اردوي             

جدال بيـن  .  دشمن عميق تر شده است    
مقامات دولتي تشديد شـده و دار و         
دســتــه هــاي مــخــتــلــف شــيــعــي بــه           

. افشاگري عليه هم مشغول شـده انـد        
اصالحات عبادي مردم را در ادامـه         
مبارزه مصـمـم تـر کـرده و صـفـوف                

 . مردم منسجم تر شده است
آنچه تضمين کـنـنـده پـيـشـروي             

مردم و خـنـثـي کـردن تـوطـئـه هـاي                  
دشمنان مردم است، شـکـل دادن بـه            
يــک رهــبــري مــتــمــرکــز، روشــن و               
راديکال، متشکل شدن در محالت و  
ــه              مــراکــز کــارگــري، شــکــل دادن ب
شوراها و ارگانهاي دخالت مستـقـيـم        
مردم در هر جا که امکانپذير باشد و     
جلب حمايت و هـمـبـسـتـگـي مـردم               
آزاديخواه جهـان از مـبـارزات مـردم            

کمونيست کارگـري  حزب .  عراق است 
تمام تالشش را در اين راسـتـا بـکـار             

  . خواهد گرفت
 پيروز باد مبارزات

  آزاديخواهانه مردم عراق 
 حزب کمونيست کارگري ايران 

 ۱۳۹۴  مرداد ۳۱ 
 ۲۰۱۵  اوت ۲۲  

داشتن ماهواره محکوم به نه سـال        
که بـهـنـام      .   ماه زندان شده بود   ٤ و  

طي نامه اي اعتـراض خـود را بـه             
اين حکم جـنـايـتـکـارانـه اعـالم و               
اتهام وارده را رد و داشتن هر گونـه         
رابطه اي با مجاهدين را تـکـذيـب           

بدنبال اين اعتراض اسـت کـه     . کرد
دادگـــاه تـــجـــديـــد نـــظـــر حـــکـــم           
جنايتکارانه جديد را بـراي بـهـنـام           

 .صادر کرده است
 در   ٨٩  خـرداد      ٢٢ بهـنـام از       

 سـال حـکـم        ٥ زندان بسر ميبرد و      
او .  قبلي اش را سپري کـرده اسـت         

فعال کارگري و فعال دفاع از حقوق      
در زندان نيـز هـمـواره        .  کودک است 

صداي انسانيت و آزاديخواهي بوده 
از اينروست که او را از زندان .  است

رها نکردند و با اتهامات واهي او        
را دوباره محاکمـه و زنـدنـي کـرده             

با کارزاري جهاني عـلـيـه ايـن          .  اند
تصميم جـنـايـتـکـارانـه حـکـومـت              
اسالمي در قبال بهنـام و خـانـواده           

به هـر شـکـلـي        .  اش اعتراض کنيم  
که ميتوانيم از او و از خانواده اش          

 .حمايت کنيم
بهنام ابراهيم زاده هم اکنون در    
بند دو زندان رجايي شهر مـعـروف         
به دارالقران که يـکـي از بـنـدهـاي              
ايدوئلوژيـک زنـدان و مـخـصـوص            
زندانيان محذهي است بسر ميبر و 
گذاشتن او در کنار زندانيان عـادي       
معـيـنـي کـه خـطـرنـاک هسـتـنـد،                 
همواره شکلي از شکنجه و تهـديـد         

  .جاني او بوده است
بهنام در وضـعـيـت جسـمـانـي           

او بــه آرتــروز     .  بــدي بســر مــيــبــرد     
گردن، درد شـديـد کـمـر، بـيـمـاري               
کليه و خونريزي لثه مـبـتـالـسـت و          
در مدتي که در زنـدان بـوده اسـت             
زير شکنجه ها و فشـارهـاي درون           
زندان، وصعيت سالمي بدي پـيـدا        

ــرده اســت    امــا او از امــکــان          .  ک
. برخورداري از درمان محروم است     

در بندي هم که بسر مـيـبـرد هـمـه              
چــيــز پــولــي اســت و حــتــي بــراي             
درمانش دندانش بايد پـول دهـد و          
ايــن خــود فشــاري مضــاعــف بــر           

ــج              .  اوســت و وقــتــي او از درد رن
ميبرد تنها کاري که ميکنـنـد وي         

را به بهـداري زنـدان کـه فـاقـد هـر                 
گــونــه امــکــانــات درمــانــي اســت         

. ميبرند که به وي کمکي نميـکـنـد        
مقامات زندان عليرغم نياز بهـنـام       
به درمـان فـوري از اعـزام وي بـه                 
بيمـارسـتـانـي در خـارج از زنـدان               

  .خودداري ميکنند
عليرغم همه اين فشارها بهنام   
بر حقانيت مبارزه خود تاکيد کـرده    
و خواستار حق و حقوقش در زنـدان      
اســت و يــک خــواســت فــوري او               
انتقالش به بند زندانيان سياسـي و        
ــا                ــدان و ديــدار ب مــرخصــي از زن

بويژه هـمـانـطـور     .  خانواده اش است 
که قبال نيز گزارش کرده ايم فـرزنـد          
او نيما با بيماري سرطـان دسـت و           
پنجه نرم ميکند و همراه با بـهـنـام         
همسر و فرزندش نيمـا نـيـز آزاد و             

 .شکنجه ميشوند
زاده يک سمبـل و        بهنام ابراهيم 

يک چهره شنـاخـتـه شـده در زنـدان              
او بــه بــيـشــتـريــن حــمـايــت          .  اسـت 

از تــمــامــي    .  جــهــانــي نــيــاز دارد      
نهادهاي انسانـدوسـت و اتـحـاديـه           
هاي کارگـري انـتـظـار حـمـايـت و                

انتظار داريـم کـه       .  پشتيباني داريم 
به جمهوري اسالمي فشار بيـاورنـد      
و خواستار لغو اين حکم و آزادي او 

همچنين خواسـتـار    .  از زندان شوند  
آزادي هــمــه کــارگــران زنــدانــي و            
زندانيان سياسي و مـتـوقـف شـده            
احضار و تهديد فعالين و رهـبـران           

مـنـتـظـر پـاسـخ و           .  کارگري شونـد  
ــن                 ــه اي ــعــمــل شــمــا ب عــکــس ال

به هر شکلي که . درخواست هستيم
ميتوانيـد مـا را در کـارزار بـراي               
آزادي بهنام ابراهيم زاده و فعـالـيـن      

 .کارگري حمايت و پشتيباني کنيد
بــهــنــام ابــراهــيــم زاده و هــمــه          
کارگران زنداني و زندانيان سياسـي      

  .بايد فورا آزاد شوند
 

   ٩١  شهريور ١ 

 نه شيعي، نه سني، سکوالريسم و حکومت مدني             ... بهنام ابراهيم زاده به        
    ! در سراسر عراق طنين انداخت        
 !  زنان نقش چشمگيرتري دارند       
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تشکلهاي زيسـت مـحـيـطـي در           
شرايطي که جنگلها و مناطق تفـريـح     
مردم در معرض خـطـر آتـش سـوزي             
هاي زنجيره اي قرار دارنـد بـا دسـت             
زدن به ابتکـارات بـيـشـتـر از جـملـه                 
برپايي ميتينگ هـاي هـفـتـگـي در             
مراکز شهر و روسـتـاهـا مـردم را بـه               
دخالت بيشتر و سازماندهي توده اي       

فــعــالــيــن زيســت     .   هــدايــت کــنــنــد    
مــحــيــطــي در شــهــر و روســتــاهــاي           
کردستان شبکه اي سراسري و مـوثـر         
در دفــاع از جــنــگــلــهــا و مــنــاطــق             
تــفــريــحــي مــردم هســتــنــد، وجــود            
اعتراضات  توده اي همـاهـنـگ  در            
راســتــاي تــقــويــت و عــمــلــي کــردن            
ــهــاي زيســت            ــهــاي تشــکــل خــواســت
محـيـطـي امـري جـدي و ضـرورتـي                

 .   اعتراضي فوري، است
 

 مريوان؛ جنگلها توسط      
نيرهاي نظامي جمهوري     
 ! اسالمي به آتش کشيده شدند   

بيست و ششم مردادماه، در پـي        
 ٣٢٨ برگزاري رزمايش نظامي تيپ      

نيروهاي مسلح حکومت اسالمي در     
هـاي     سـوزي در جـنـگـل          مريوان آتش 

 ١٥ واقـــع در       "  کـــانـــي قـــولـــجـــان   " 
غربي اين شهـر روي        کيلومتري شمال 

سوزي مـوجـب تـخـريـب و             آتش .داد
هـاي     نابودي چندين هکتار از جنگـل     
ايـن   .بلوط اين مـنـطـقـه شـده اسـت             

سوزي با کمک کميته مقـابلـه بـا            آتش
و فـعـاالن     "  چـيـا  " بحران انجمن سـبـز       

محـيـط زيسـت هـمـان روز کـنـتـرل                 
بيست و هـفـتـم      ( گرديد، اما روز بعد     

هـاي آتـش      بار ديگر شعله)  مردادماه
 .اند زبانه کشيده

 
 فرياد اعتراض درياچه زريبار      

  و جنگلهاي زاگرس   
 در خيابانهاي تبريز  

) مــريــوان( گــروه تــئــاتــر اهــورا         
 بنيانگذار تئاتر روستا در ايران

 اهورا: گروه 
عــزيــز : نــويســنــده و کــارگــردان         

 زادسر
ــامــعــه  :  دســتــيــار کــارگــردان         ن

 سعيدي
ــران      ــگـ ــر    : بـــازيـ ــز زادسـ  -عـــزيـ

 -دانـيـال مـحـمـدي         -هژيرايرانمـنـش  
  -داود محمدي -معين محمدي

حضــور يــافــتــه در چــهــارمــيــن          
جشنواره بين المللي تئاتر خـيـابـانـي          

 تبريزيم

 
 مرگ کارگران کولبر    

ــکــي از               ــي ي ــخــان ــي ــاصــر عــل ن
کــاســبــکــاران مــرزي اهــل روســتــاي        

گويزله مرز بين ايران و عراق هنـگـام           
تردد در مسير کاروان حمل کاالهـاي       
اســاســي کــه از مــرز بــراي تــامــيــن            
معـاش خـود و خـانـواده اش حـمـل                 
ــاي               ــروه ــي ــررس ن ــي ــکــرد، در ت مــي
جنايتکار حکومت کثيـف اسـالمـي        

درايـن حـادثـه تـلـخ          .  گـيـرد     قرار مـي  
ناصر مـتـأسـفـانـه جـراحـات زيـادي               
ميبيند و مامـوريـن سـنـگـدل اسـب             
بارکش وي را نيز که زخمي شده بـود           

 .با شليک گلوله از پاي در مي آورند       

ضمن ابـراز تـاسـف از ايـن فـاجـعـه                  
اميدوارم که ناصر عزيز هر چه زودتـر      

هـمـچـنـيـن      .  حالش بهبود پيـدا کـنـد       
مردم روستاي گويزله و منـطـقـه االن          
سردشت ديگر نبايد بيشتر از اين بـه         
کفتارها ونيروهـاي وحشـي داعشـي         
در منطقه اجـازه دهـنـد کـه هـرطـور               
دلشان خواست وبه هرشکلي به مردم      
تعرض و آماج گـلـوـلـه هـاي کشـنـده              

تنها رگه حياتي و شريان     .قرار گيرند 
زندگي که مردم بـراي کسـب درآمـد            
ناچيز ويک زندگـي بـخـور و نـمـيـري               

مردم منطقـه االن    .  دارند همين است  
سردشت ساليان مـتـمـادي اسـت کـه            
مورد انواع بي حرمتي و نسل کشـي      
توسط جانيان اسالمي قـرار گـرفـتـه            

هـه  !  مرگ بر جمهوري اسـالمـي     .اند
 ژار عليپور

پور کارگـر کـولـبـر          امجد رمضان 
بـراثـر شـلـيـک        )   سـال سـن     ١٩ ( جوان

مسـتـقـيـم نـيـروهـاي انــتـظـامـي در                 
شهرستـان  "  سيران بند " مناطق مرزي   

 .بانه به شدت زخمي شده است
 سالـه اهـل     ٣٩ باباخان احمدوش  

از توابع اروميه براثر    "  کچله" روستاي  
شليک نيروهاي نـظـامـي حـکـومـتـي           
مستقر در مناطق مرزي مرگور جـان   

 . خود را از دست داد
 

 اعتراض کارگران    
  فوالد زاگرس   

 

کارگران فوالد زاگـرس    مرداد  ٢٥ 
 مـاه    ٧ در اعتراض به عدم پـرداخـت         

حقوق معوقه خويش دست به تـجـمـع         
اين کارگران پـس از       .اعتراضي زدند 

انحالل اين کـارخـانـه کـه بـه عـنـوان                
نگهبان در اين کارخانه مانده بودنـد،       
در مقـابـل سـاخـتـمـان اداري فـوالد               
ــروه تــجــمــع و                  زاگــرس در شــهــر ق
ــرداخــت حــقــوق خــود              ــار پ خــواســت

 ٧ کارگران عليرغم ايـنـکـه       .گرديدند

ماه حقوق معـوقـه خـود را دريـافـت              
 ماه است که از حق بيمـه  ٣ اند،   نکرده

اسفـنـدمـاه سـال        .نيز محروم هستند  
، کارخانه فوالد زاگرس منحـل و    ٩٢ 

 کـارگـر کـه هـرکـدام            ٢٥٥ نزديک به    
 سال کار داشتند از   ٢٣  تا ١٠ سابقه  

کــار اخــراج و تــاکــنــون حــقــوقــي را            
مقرر گرديده بـود،     .اند  دريافت نکرده 

 هزار تومان ٣٠٠ مبلغ يک ميليون و   
براي هرکدام از کارگران اخـراج شـده،         
پرداخت شود که بـه گـفـتـه کـارگـران               
تاکنـون ايـن مـبـلـغ پـرداخـت نشـده                 

اين کارگران اخراج شـده، طـي         .است
دو ســال گــذشــتــه چــنــديــن تــجــمــع             

بيت "اعتراضي را در مقابل مجلس،  
، وزارت کــار و نــهــادهــاي          " رهــبــري

مرتبط با اسـتـان کـردسـتـان بـرگـزار              
اعتـراضـات کـارگـران فـوالد           .کردند

 يکي از ٩٣  و ٩٢ زاگرس در سالهاي  
برجسته ترين اعتراضات کـارگـران و        
خانواده هايشـان عـلـيـه کـارفـرمـا و               

اتکا به مجمع عمومـي و    .  دولت بود 
پيگيري خواست و مطالبـلـتـشـان بـا           
اعتراضات مـداوم سـنـت اعـتـراض            

 . کارگري را تقويت کرد
 

 هاي مرزي     بستن بازارچه 
 استان کرمانشاه  

ــان              ــازارچــه هــاي مــرزي اســت ب
کرمانشاه در شوشمي واقع در شـهـر          
نوسود از تـوابـع شـهـرسـتـان پـاوه و                 
قصــرشــيــريــن از اوايــل مــاه جــاري            

 .ي کـاال نـخـواهـنـد داشـت               مبادله

ممنوعيـت تـردد کـولـبـران در مـرز               
با دسـتـور     "  قصرشيرين" و "  شوشمي" 

مستقيم وزارت کشور صورت گرفتـه      
با حکـم صـادره عـمـالً امـرار             .است

ها هزار کولبـر بـا مشـکـل            معاش ده 
اکـنـون      هـم .  جدي مواجه خواهـد شـد      

 هــزار نــفــر عضــو تــعــاونــي                   ٥٠ 
 .مرزنشينان شهرستان پاوه هستـنـد     

کولبرانـي کـه کـارت تـردد آنـهـا در                 
هاي اخير به صورت الکـتـرونـيـک           ماه

 بار حـق     ٢ صادر گرديده در ماه تنها      
 .استفاده از آن را داشتند

 
 مرگ يک کارگر پتروشيمي   

  بر اثر خفگي  
 مرداد مـاه در پـتـروشـيـمـي           ۲۹ 

 سـالـه بـنـام         ۲۴ سنندج  يک کـارگـر        
 کـارگـر شـاغـل در           » کاوه مـلـکـي   « 

پتروشيمي سنندج هنگام جوشکـاري     
يک قطعه لوله دچار خفگي شد و جان 

مرگ اين کارگر  .خود را از دست داد
پس از آن اتفاق افتـاده اسـت کـه وي              

هـاي     حين جوشکاري يـکـي از لـوـلـه          
 ۲۰ پتروشيمي بـه قـطـر يـک مـتـر و                

اي کـه       لـوـلـه   (  مـتـر      ۵ سانت و عمق    
داراي سه زانوي خم در خم و انـتـهـاي           
آن مسدود بوده و هيچ منفذي جـهـت        

) نفس کشيدن نيز وجود نداشته است     
بر اثر کمبود اکسيژن دچـار خـفـگـي             

هـمـچـنـيـن گـفـتـه پـس از                 .شود  مي

شـروع عــمـلـيــات نـجــات مشـخــص            
شـود کـه تـمـامـي سـه کـپـسـول                    مي

اکسيژني که توسـط تـيـم نـجـات بـه               
محل حادثه آورده شـده اسـت خـالـي            
هستند و در نـتـيـجـه ايـن اتـفـاقـات                 

 .*کند کارگر حادثه ديده فوت مي

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

سيپراس نخست وزيـر يـونـان         
که پنجشنبه گذشته استـعـفـا داد         

نــطــق تــلــويــزيــونــيــش      در آخــريــن  
مصرع شعري از نـاظـم حـکـمـت             
شاعر سرشناس ترکيه نقل کرد بـا       

زيــبــاتــريــن  “  ايــن مضــمــون کــه         
روزهايمان را هنوز زندگي نـکـرده      

 ”!ايم
در مـورد مـردم يـونـان              اين 

کامال صدق مـيـکـنـد امـا خـود              
آقاي سيپـراس بـه احـتـمـال زيـاد              
بهتريـن روزهـايـش را پشـت سـر              

شش ماه قبل بر   او. گذاشته است 
شــانــه جــنــبــش ضــد ريــاضــتــي           
کارگران و توده مردم يـونـان و بـا             
شعار پايان دادن به رياضت کشـي    
اقتصادي به نخست وزيري رسـيـد       
و حدود شش هفـتـه قـبـل در يـک              
همه پرسي يکبار ديگر راي منفي   
مردم به سـيـاسـتـهـاي تـحـمـيـلـي               
ــدســت آورد، امــا               ــکــا را ب تــروي

تحت فشار ترويکا به    متعاقب آن 
ــا            ــامـ ــمـ ــادي تـ ــصـ ــتـ ــه اقـ ــتـ بسـ
رياضتکشانه اي که حتي صندوق      
بين المللي پول آنرا افراطي خوانـد      
رضــايــت داد و بــا ايــن کــار بــا               
مخالفـت يـک سـوم نـمـايـنـدگـان               

“ شـورش ” سيريزا در پـارلـمـان و            
بخش چپ سيريزا، که اکنون حزب  

را تاسيس کـرده    “  اتحاد مردمي ” 
 .اند، روبرو شد

بسياري از تحليلگران و خود      
سيپراس اعالم کردند که آلترناتيو     
ديگري نيست و دولت ناگزير شـده    
است به سياستهاي مالي ترويـکـا       

امـا آلـتـرنـاتـيـو وجـود            .  تن بدهـد  
داشت و هنوز وجـود دارد، آنـچـه           
: غايب است اراده سـيـاسـي اسـت         

عـــزم و اراده ســـيـــاســـي بـــراي              
نمايندگي کردن توده مردم يـونـان        
در مقابله با ترويکا و بـخـصـوص         

ســازمــانــدهــي و بــمــيــدان آوردن         
کارگران و تـوده مـردم در جـهـت              
تعميق اين تقابل و فراتر رفـتـن از          
آن به چالش کل کـاپـيـتـالـيـسـم و               

سيـپـراس   .  حکومت يک درصديها 
نشــان داد کــه اهــل ايــن مــيــدان            
نــيــســت امــا آيــا فــرد و نــيــروي             
سياسي ديـگـري قـدم در ايـن راه              

 خواهد گذاشت؟
قرارست حدود يک ماه ديگـر       

انتخابات مجدد در يونـان انـجـام         
شود و سيپراس امـيـدوارسـت بـا            
تحکيم موقعيت خود در سيريزا و  
در پارلـمـان مـجـددا بـه نـخـسـت                

امـا دوره    .  وزيري انتـخـاب بشـود      
ــده                ــيـ ــر رسـ ــه سـ ــراس بـ ــپـ ــيـ سـ

بهترين روزهاي يـونـان در         .  است
گرو تحکيم موقعيت و بجلو رانده      
شدن چپ راديکالي است کـه ايـن         

مردم يونان به کسـي     ” بار با شعار    
وام يــک   ” و   “  بـدهـکــار نــيـســتـنــد      

درصديها را را نود و نه درصديهـا        
 .بميدان بيايد“ نخواهند پرداخت

انتخابات مـاه آيـنـده يـونـان            
ميتواند نقطه عطف مـثـبـتـي در          
سير پيشروي مـبـارزات طـوالنـي          
مردم يونان براي خالـصـي از شـر           
يک درصـديـهـاي سـرمـايـه دار و               
حاميان اروپائي و بـيـن الـمـلـلـي              

 .شان باشد
 ۱۵ اوت  ۲۴ 

 در گرو چيست؟      “ بهترين روزها   ” : يونان
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 ٢٣ اواخر ساعات روز يکشنـبـه        
اوت مردم معترض بابل در مـقـابـل           
ساختمان استانداري اين شهر تـجـمـع        
کردند و خواهان استعفاي استاندار و      

. ديگر کاربدسـتـان ايـن اداره شـدنـد             
ماموران سرکوب دولـت عـبـادي در          
واکنش به جمـعـيـت تـظـاهـر کـنـنـده                
بسوي آنان تيراندازي کرده که مـنـجـر       
به کشته شدن يک نفر و زخـمـي شـدن            

بعد از اين واقـعـه       .  تعداد ديگري شد  
جوانان خشـمـگـيـن بـقـصـد تصـرف                
ساختمان استانـداري بـه ايـن مـحـل             

ماموران دولت عـبـادي     .  حمله کردند 
نيز در مقـابـل آنـان تـاب مـقـاومـت                
نياورده و نـاچـار بـه عـقـب نشـيـنـي                  

در کربال نيز مردم معترض بـا  .  شدند
محاصره ساختمان انجمن شهرداري،    
از مسئولين و کاربدستان انجمن اين       
شهر خواستند که از پست هاي خـود         

 .استعفا دهند
ــظــاهــرات مــردم            اعــتــراض و ت
شهرهاي عراق دارد وارد فاز جـديـدي    

خشم و اعتراض مردم ديگر    .  ميشود
تـنـهـا بـه روزهـاي جـمـعـه خـالـصــه                   

مردم عـراق مـيـدانـنـد کـه             .  نميشود
حيدرعبادي با وعده هاي تـو خـالـي           

شدت گرفـتـن    .  اش دارد وقت ميخرد   
اعتراضات مردم در شهرهـاي عـراق         
در واکنش به وعـده هـاي سـرخـرمـن             
دولت عبادي ابعاد تـازه تـري بـخـود            
گرفته است دولت فاسد قومي ديـنـي        
حيدرعبادي تـا کـنـون کـوچـکـتـريـن              
اقدامي در رابطه با خواستهاي مـردم       

مردم ميدانـنـد کـه      .  انجام نداده است 
ادعــاهـــاي عـــبـــادي مـــبـــنـــي بـــر           
اصالحات، پـوچ تـر از آن اسـت کـه                

يک حکومت قـومـي   .  کسي را بفريبد  
ديني تماما فاسد که جامعه اي را به        
تــبــاهــي کشــانــيــده اســت قــادر بــه             
کوچکترين اصالحات حتي در درون       
سيستم دزد و بـانـدهـاي مـافـيـايـي                

قومي اسالمي خودش هـم نـخـواهـد          
روز يــکــشــنــبــه و در جــريــان            .  بــود

تيراندازي ماموران سـرکـوب بسـوي         
تظـاهـر کـنـنـدگـان در بـابـل، مـردم                  
مــعــنــاي اصــالحــات کــذايــي دولــت        

براي حـکـومـتـي      .  عبادي را فهميدند  
تا مغز استخوان فـاسـد، اصـالحـات          
يـعـنــي تــوپ و تــانـک عـلـيــه مــردم                

 .معترض به وضع موجود
مردم عراق بخوبي تـمـامـي ايـن          

. دارو دسته هاي انگل را شناخته انـد    
تـغـيـيـر     .  قصد کوتاه آمدن هم ندارنـد     

بـــنـــيـــادي و ريشـــه اي در طـــرح                 
. خواستهاي آنان گويا و روشـن اسـت         

ديــن و قــومــي گــري در ســاخــتــار               
حکـومـت بـايـد کـنـار بـرود، فسـاد                 
حــکــومــتــي بــايــد ريشــه کــن شــود،          
کاربدستان باالي اين حکومـت بـايـد         
محاکمه و دادگاهي شوند، مدنـيـت،       
سکوالريزم، حرمت و کرامت انساني     
بايد در عراق جاي خود را بـه جـهـنـم             
ساخته شده توسط جريـانـات قـومـي          
ديني بدهد، رفاه، امـنـيـت، آزادي و           

. برابري خـواسـت مـردم عـراق اسـت            
آرزوهاي طبيعي، واقعـي و انسـانـي          
مردم عراق توسط عباديها، مالـکـي       
ها، حکيم ها و سيستاني ها نه تنهـا       
قابل تحقق نيسـت بـلـکـه هـمـه ايـن                
دسته جات و ساختار حکومتي شـان       
باني و مسبب فقر، فالکت و نا امني   

راه .  بر زندگي مـردم عـراق هسـتـنـد            
ديگري بجز کنار زدن اين حکومت و    
بــرپــايــي جــامــعــه اي آزاد، بــرابــر و            

 . انساني وجود ندارد
 ٢٠١٥  اوت ٢٤ 

 .......... 
 

خروش مجدد در      
 ميدان التحرير بغداد      
 ٢١ اوايل بامداد امـروز جـمـعـه           

اوت، مــردم شــهـرهــا و شــهـرکــهــاي           

اطراف بغداد به همراه مردم اين شهـر       
بــراي حضــور مــجــدد و ادامــه دار              
اعتراضات خود علـيـه فسـاد حـاکـم            
بسوي مـيـدان الـتـحـريـر بـه حـرکـت                 

علي سـيـسـتـانـي و ديـگـر            . درآمدند
جريانات شيعه و سني در وحشـت از         
خشـم و اعــتـراض مـردم، از حــيــدر              
عبادي خواسته اند فکري بحال فساد     

مـردم  .  در دستگاه حکومتـي بـکـنـد        
معترض عراق مـيـگـويـنـد واکـنـش             
جريانات شيعه و سني در حکـومـت،        
حمايت از حيدر عبادي و وعده هـاي        
اصالحاتي او است چرا کـه انـگـشـت           
اتهام مردم بسوي جريانات مذهبي و    

ــت                 ــراق اس ــت در ع ــکــوم ــل ح . ک
پافشاري سيستـانـي، صـدر و بـقـيـه              
باندهاي حکومتي و پارلمـانـي بـراي         
تسريع دراصالحات بخاطر هـراس و        
وحشتي است که در شعارهاي مـردم        
عراق عليه کل سيستم حکـومـتـي و           

 .عليه تجار دين سر داده ميشود
جمعه هاي اعتراضي در بـغـداد          
دولت عـبـادي و ديـگـر جـنـاحـهـاي                 
شريک در حـکـومـت عـراق را دچـار               

کل هـنـر حـيـدر        .  سرگيجه کرده است  
" دسـتـه پـاکسـازي      " عبادي تشکـيـل      

براي فرونشـانـدن خشـم مـردم عـراق             
 ميليارد ديـنـار     ٤٤ است که تا کنون   

از بودجه اي کـه در دسـت مـافـيـاي               
حکومتي قرار داشـت مسـدود و بـه            

کشف و  .  خزانه دولت واريز شده است    
ضبط چندين کاميون و صـدهـا تـن            
آرد و شکر تاريخ مصرف گذشته کـه         
با سودهاي کـالن تـوسـط بـانـدهـا و               
مافياي حکومتي به خورد مردم بـي        
بضاعت داده ميشد، يکي ديـگـر از          
هنرنمايي هاي دولت عبادي بوده  که 
تنها گوشه بسيار کوچـکـي از فسـاد         
عظيم تري در کل سيستم حکـومـتـي      

مــردم از نــيــروهــاي صــفــوف        .  اســت
پايين پليس خواسته اند که خود را از   
اقدامـات سـرکـوبـگـرانـه بـدور نـگـه                
داشته و دست از حـمـايـت از فسـاد               

 . حکومت و دولت بردارند
مردم عراق ميتوانند يکبار براي     
هميشه بساط نـيـروهـا و جـريـانـات              
مرتجع قومي و مذهبي در عـراق را         
کنار زده و خـود تـعـيـيـن کـنـنـده و                    
تصميم گيرنده بر سرنـوشـت خـود در          

طرح مطالـبـات    .  جامعه عراق باشند  
نـه  " سه هفته اخير مـردم بـا شـعـار،               

شــيــعــه نــه ســنــي، مــدنــيــت و                     
، و ديگر خـواسـت هـا و          " سکوالريزم

ــانــي آنــان و ادامــه                 ــاي انس آرزوه
موفقيت آميز ايـن جـنـبـش در گـرو               
حاکم شـدن خـواسـت هـاي روشـن و               

اساسي مردم در زمـيـنـه سـيـاسـي،              
اقتصادي و شکل گـيـري يـک مـرکـز             
رهبري راديـکـال بـراي هـدايـت ايـن               
اعتراضات و خنثي کردن توطئـه هـا         
و تــالش هــاي بــانـدهــاي مــخــتــلــف           

 . حکومتي، امثال سيستاني است
 ٢٠١٥  اوت ٢١ 

 .......... 
 

اگر قدرت در دست        
شوراها و نمايندگان        

 ! واقعي مردم عراق باشد      

اعتراضات و حضور مـيـلـيـونـي          
مردم انقـالبـي در عـراق و بـا طـرح                 
خواستهاي سکوالر و انسـانـي شـان           
طــي ايــن مــدت کــوتــاه تــوانســتــنــد          
بسياري از خواستها و مطالبات خود  

دســتــه " از جــملــه  دســتــه اي بــنــام              
را به حـکـومـت تـحـمـيـل             "  پاکسازي

مسئول اين دسـتـه پـاکسـازي          .  کنند
در يـک بـرنـامـه         "  حسن يـاسـري  " بنام  

تلويزيوني بخشي از اقدامات خود را      
به اطـالع افـکـار عـمـومـي و مـردم                 

. خشمگين و معترض عراق رسـانـيـد       
نتايج اعتراضات بيش از سـه هـفـتـه           
اي مردم آزاده، سـکـوالر و مـتـرقـي              
عراق تا هميجا نشان داده اسـت کـه            
تنها با ادامـه اعـتـراضـات، حضـور             
ميليوني در خيابانها و بـا انـتـخـاب            
نمايندگان منتـخـب و واقـعـي خـود             
ميتوانند ثابت کنـنـد کـه لـيـاقـت و               
شايستگـي اداره امـور در عـراق را              

 . دارند
ــي مــردم در             ــيــون ــل حضــور مــي
خيابانهاي شهرهـاي عـراق تـوانسـت          
پــيــکــره نــظــام قــومــي و اســالمــي             
حکومت را بـلـرزه درآورد، تـوانسـت            
نيمي از پستها، مقامـات و هـزيـنـه             
هاي اختصاص يـافـتـه بـه سـاخـتـار               
حکومتي را متوقف کنـد، تـوانسـت         
تعدادي از مقامات باالي دولـتـي را        

دسـتـه   " از کار برکنار کند، تـوانسـت         
را به حکومت تحميل کند "  پاکسازي

 ٤٤ که نـتـايـج آن نـيـز سـبـب شـد،                    
ميليارد دينار از بـودجـه اي کـه در               
دست مافياي حکومتي قـرار داشـت        
ــن             مســدود کــنــد، تــوانســت چــنــدي
کاميون و چـنـديـن تـن آرد و شـکـر                  

تــاريــخ مصــرف گــذشــتــه را کــه بــا             
سودهاي کالن توسط  همين باندها و 
مافياي حکومتي به خورد مردم بـي        
بضاعت داده ميـشـد را کشـف و از              

 . حيطه مصرف خارج کند
اين تنها چند قلم کوچک از بخش    
بسيار عظيم تري از فساد حـکـومـت          
عراق، از فساد بانک رافدين، از فساد 
باندهاي اسالمي و قومـي حـاکـم بـر          
عراق است که جنـبـش اعـتـراضـي و            
ميليوني مردم آنـرا بـه حـکـومـت و               
دولت وحشت زده عـبـادي، بـه دارو             
دسته سيستـانـي، صـدر و مـالـکـي              

از زمان سرنگوني رژيـم     .  تحميل کرد 
بعث تا به امروز باندها و دسـتـجـات           
بنام حکومت و دولت، بـنـام وزيـر و             
وکيل، بنام شيعه و سني و شريک در         
قدرت، به هـمـيـن مـنـوال ثـروتـهـاي                
افسانه اي براي خود  دست و پا کـرده       
اند و اينگونه زندگي ميليونها انسان      
در آن ممـلـکـت را کـه حـتـي از آب                   
آشاميدنـي بـرخـوردار نـيـسـتـنـد بـه                

 . تباهي کشانيده اند
اما نبايد به اقدامات تـاکـنـونـي          
که مردم به حکومت تحميل کرده اند       

عضـوي  "  دسته پاکسازي. " اکتفا کرد 
اگـر  .  از بدنه فساد حـکـومـتـي اسـت          

دهها برابر اين فسادکاري مـقـامـات         
ــد،                ــي را هــم کشــف کــن حــکــومــت
همانگونه که تا کنون آنـرا بـه خـزانـه             
دولت سرازير کرده است باز هم  آنـرا           
به خزانه دولت و براي چپاول و فسـاد           

اين اقدامات .  بيشتر اندوخته ميکند  
فــقــط بــراي آرام کــردن خشــم مــردم            

ــرض عــراق اســت         ــاي  .  مــعــت ــي مــاف
حکومتي در عراق بـراي بـقـاي خـود            
ممکن است تعدادي از عناصر خـود        
را قرباني کند امـا مـردم نـبـايـد بـه                 

حــيــدر "  پــاکســازي" ژســتــهــاي بــنــام      
 . عبادي و شرکا بسنده کنند

تنها با ادامه اعتراضات و طـرح       
و تــحــقــق خــواســتــهــا و شــعــارهــاي          
ســکــوالر، آزاديــخــواهــانــه، بــرابــري        
طلبانه و انساني اسـت کـه مـيـتـوان              
سيستم سراپا فاسد و چـپـاولـگـر کـل         

. حاکميت در عراق را به زانـو درآورد        
با انتخاب نـمـايـنـدگـان و تشـکـيـل                
شوراهاي واقعي و ادامه اعتـراضـات     
در ميادين و خيابانها ميتـوان نشـان       
داد کــه اگــر قــدرت در دســتــان                    
نمايندگان واقعي مردم عراق بـاشـد،        
ميتوان به جهنم ساخته شده باندها و       
مافياي قومي اسالمي شيعه و سني      

 .در عراق پايان داد
 

 ٢٠١٥  اوت ٢٩ 

 عبدل گلپريان/                 يادداشتهاي هفته              
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اين سخنان در حالي مـنـتـشـر          ".  کرد
 حزب حاکم بـر اقـلـيـم         ۵ مي شود که    

کـردسـتـان چـنـد روز بـعـد از اتـمــام                   
صدارت مسعود بارزانـي هـنـوز هـم           
مشغول بحث و گفتگو و سـازش بـر            
سر جايگاه مسعود بارزاني هستند و      
مسعود بارزاني هـم خـيـال واگـزاري            
پست خود را ندارد و به همين خـاطـر          
حزب دمکرات هم اکنون مي خواهـد       
از طريق تهديـد بـه قـطـع روابـطـه از                 

 . موقعيت خود دفاع کند
 

 جلسات احزاب حاکم     
 ! بي هيچ نتيجه اي ادامه دارد 

 آگوست، چـهـار     ۲۳ روز يکشنبه  
روز پـس از پـايـان مـهـلـت ريـاسـت                  
مسعود بارزاني بر اقليـم کـردسـتـان،          
جلسات احزاب حاکم بي هيچ نيتـجـه      

. اي براي چندين ساعت ادامه يـافـت        
بحران حکومتي اقليم کـردسـتـان بـر           
سر رياست بارزاني چـنـان حـاد شـده             
است که گفته مي شـود نـمـايـنـدگـان             
آمريکا و بريتانيا در جوار جلساتشان 

مـي     حضور دارنـد و هـر طـور شـده             
خواهند احزاب حاکم را به توافـقـاتـي         

 .برسانند
 

 اعتراف مال بختيار 
 !به دزدي و چپاول 

اخيرا مـال بـخـتـيـار از اعضـاي              
رهبري اتحاديه ميهني کردستان طي    
مطلبي به دزدي و چپـاول مـقـامـات            
حکومت و اعتراضـات مـردم اشـاره          

اگـر از دزدي و        : "  کرد و مـي گـويـد       
چپاول جلوگيري نشود، بايـد انـتـظـار         

وي ".  اتفاقات غير منتظره را بکشيم    
جــلــوگــيــري : "  در ادامــه مــي گــويــد      

نکردن از دزدي و چپاول اعـتـراضـات        
وي در ادامه ".  مردم را باال برده است    

مطلب خود در روزنامـه چـاوديـر کـه            
سردبيري آنرا خود بر عهده دارد مـي         

 سال گذشته دو قـلـم     ۲۰ در : "  نويسد
دزديهاي بزرگ دادگاهي نشده انـد و         
اين در حالي است کـه کـمـپـانـيـهـاي               
بزرگ ساختمان سـازي بـا تـقـلـب تـا               

 ".  سود برده اند۸۰۰٪ 
اعتراف مال بختيـار ايـن عضـو          
رهبري اتحاديه ميهـنـي بـه دزدي و             
چپاول احزاب حاکم و ترس و نگـرانـي       
از اعتراضات مردم در پي آن مي آيد     
که در هفته هاي گذشته سراسر عـراق     
شاهد اعتراضات بحق مـردم عـلـيـه           
دزدي و چپاول احزاب مذهبي قومـي       
حاکم بوده و در اقليم کردستان تـحـت         
حاکميت اينهـا هـم مـردم در دهـهـا               
شهر و شهرک عليه بـي آبـي و نـبـود              
برق به خيابان آمدند و نفرت و بـيـزاي      
خود را عليه احزاب دزد و چـپـاولـگـر          

نـوشــتـه مــال     .  حـاکـم ابــراز داشـتــنـد        
بختيار به روشـنـي تـرس و نـگـرانـي               
احــزاب دزد و چــپــاولــگــر حــاکــم از            

 . اعتراضات مردم را نشان مي دهد
 

 اعتصاب پرستاران   
 ! شهر سيد صادق 

ــه          ــب ــکــشــن ــوســت    ۲۳ روز ي  آگ
پــرســتــاران شــهــر ســيــد صــادق در             
اعتراض به تعويـق حـقـوقـهـاي خـود             

در ايـن بـاره     .  دست به اعتصاب زدند 
هيـوا رشـيـد مسـئـول سـنـديـکـائـي                 

مـا بـدلـيـل       : "  پرستـاران مـي گـويـد        
دريافت نکرد حقـوق خـود دسـت بـه             
اعتصاب زده ايم و اعـتـصـاب را تـا             
دريـافـت حـقـوقـهـايـمـان ادامـه مـي                 

الزم به ذکر است که حکومت   ".  دهيم
اقليم به بـهـانـه اخـتـالف و نـرسـيـدن                
بودجه از طرف دولت مـرکـزي عـراق           
ماهها است که حـقـوق بـخـش هـاي              
زيادي از کارمندان دولت را با تاخيـر       

در .  هاي طوالني پرداخت مـي کـنـد         
حال حاضر هنوز حقوقهاي ماه ژوئـن       

 .را پرداخت نکرده اند
  

دستگيري جواني در شهر اربيل     
 ! به اتهام افشاگري عليه حکومت   

چند روز پـيـش جـوانـي بـه اسـم                
شفان آزاد در شهر اربيل در اعتـراض        
به مشکالت مردم و دزدي و چـپـاول        
احزاب حاکم ويدئو کليپي را منتـشـر        
مـي کــنــد و مــردم را بــه اعــتــراض              

بـدنـبـال سـخـنـان         .  فراخوان مي دهـد   
شفان نيروهاي امنيتي او را بـه جـرم           

ِ کـنـنـد            روز .  افشاگري دستگـيـر مـي
 آگوست به فـراخـوان تشـکـلـهـاي            ۲۲ 

ــي              ــظــاهــرات ــيــل ت ــي شــهــر ارب مــدن
اعتراضي در دفـاع از شـفـان آزاد و              
براي آزادي فوري او برگزار مـي شـود        
که يـکـي از بـرگـزار کـنـنـدگـان ايـن                   

خـواسـت   :"  تظاهرات چنين مي گويـد   
اصلي ما دفاع از آزادي بـيـان اسـت،        
چرا که آزادي بيان در اقليم کردسـتـان        

". دارد زيــر پــا گــذاشــتــه مــي شــود           
همچنين گفته مي شود که بـيـش از            

 وکيل اعالم آمادگي کرده اند کـه     ۳۰ 
داوطلبانه وکالت شفان آزاد را بعـهـده     

آخرين خـبـرهـا در ايـن بـاره             .  بگيرند
 ۲۳ حـاکــيـســت کـه روز يـکــشــنـبــه              

 ۳ آگوست شفان آزاد با قـرار وثـيـقـه              
ميليون ديناري آزاد شـده و در يـک               
مصاحبه مطبوعاتي اعالم کـرده کـه       
از گفته هاي خود پشيمان نيست و او     

 . تنها حرف دل مردم را زده است
الزم به ذکر است در پـي دزدي و       
چپاول احـزاب حـاکـم، مـردم اقـلـيـم                

 سال از حاکميت    ۲۴ کردستان بعد از    
اينها هنوز با مشـکـالت عـديـده اي            
روبرو هسـتـنـد و بـه هـمـيـن خـاطـر                    
اعتراض فردي و جـمـعـي روزانـه در              
گوشه وِ کنار اقليم کـردسـتـان ادامـه            
دارد و قطعا با اعتراضات يکـپـارچـه      
مردم عـراق عـلـيـه دولـت مـذهـبـي                 
قومي آن کشور، اعتراض در اقـلـيـم           
کردستان هم با وجود تمام تالـشـهـاي         
احزاب حاکم براي سرکـوب آن رو بـه            

 . گسترش خواهد بود
 

 باز شدن دفتر اتحاديه اروپا    
 ! در شهر اربيل 

بر اساس گزارشهاي منتشر شده، 
اتحاديه اروپا قصـد دارد کـه بـطـور               
رسمي دفتر خود را در شـهـر اربـيـل               

گفته مي شود که اين دفتر      .  دائر کند 
در پي تالش حکومت اقليم کردستان     
براي گسترش روابط خود با اتحـاديـه        

 .اروپا صورت مي گيرد
** * 
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