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 ٤  صفحه 
 

 عبدل گلپريان/          يادداشتهاي هفته   

 اوت چهـارمـيـن    ٢٨ روز جمعه   
تظاهرات سراسري مردم عراق عليه     
حاکمان مذهبي و فاسد اين کشـور        
با قدرتي فراتر از تـظـاهـرات هـاي             
هفته هاي قـبـل در سـراسـر عـراق                

 مـــدنـــيـــه، ال        « .  ادامـــه يـــافـــت   
خبز، « مدني، نه ديني، و  ( » دينيه
نان، ازادي،  ( »  دولت المدنيه    حريه،

، دو شـعـار مـحـوري           ) دولت مدني 
تظاهرات امـروز بـود کـه در هـمـه               

در بغداد بـه     .  شهرها طنين انداخت  
گفته شاهدان عيني و چندين رسانه       

وجود بـيـش از پـنـچ مـيـلـيـون                
کودک محروم از تحصيـل در ايـران          

دالئـل  .  يک فـاجـعـه انسـانـي اسـت           
محروميـت کـودکـان از تـحـصـيـل              

ــراي مــردم  روشــن اســت             ــر  .  ب ــق ف
اجتماعي و بيکاري مـيـلـيـونـي  و             
اخراج سازي هاي گستـرده عـوامـل         
اصـلـي مـحــرومـيـت از تـحـصـيــل               

ــاي     .  کـــودکـــان اســـت     در شـــهـــرهـ
کردستان تعداد کودکاني کـه فـاقـد         
شناسنامه ميباشند، کم نيستند  و      

به همين دليل از حضور در مدارس        
 . محروم شده اند

تحصيل  در مدارس حق مسلم       
. و بــي امــا و اگــر کــودکــان اســت             

دولتها موظفند امکانات کـافـي و         
هزينه هاي تحصيلي بـراي شـرکـت          
کودکـان در مـدارس را تـامـيـن و                

 . تضمين کنند
وجود بـيـش از پـنـچ مـيـلـيـون                
کودک محروم از تحصـيـل بـخـوبـي           
موقعيت کودک در نظـام جـمـهـوري          

 . اسالمي را به نمايش ميگذارد
در آستانه باز گشـايـي مـدارس         
فراخوان و سازماندهـي بـزرگسـاالن        

 
  آگوست بغداد، نه ديني، نه قومي،                                 ٢٨ جمعه      

 مدنيت، سکوالريسم               
 

 حکومت قومي ديني در عراق را بايد تا ته دره هل داد                                                 
 

 تظاهرات ميليوني در بغداد                        
 

 در عراق کل نظام نشانه است                         
 

 رئيس فاسد دادگاه عالي عراق بايد برکنار شود                                          
 

 ! وضعيت پناهجويان، تراژدي انساني قرن                                  
 

 چند جمله کوتاه بياد فواد                        

 تظاهرات ميليوني مردم عراق ادامه دارد
 ”  نان، آزادي، دولت مدني“و ”  مدني، مدني، نه ديني“

  شعارهاي تظاهرات سراسري          

 

چندين سال است که تالشهايي از 
سوي برخي از فـعـالـيـن ادبـي، بـراي              
بهرمند شدن از آموزش و بکارگـيـري        
زبان مادري در شـهـرهـاي کـردسـتـان            
صورت گرفـتـه کـه زبـان مـادري در               
مدارس شهرهاي کردسـتـان از سـوي          

حسن روحاني . حکومت پذيرفته شود
بـهـا دادن بـه        " نيز در سفر به سننـدج        

اکنون .  را وعده داده بود"  زبان مادري 
آموزش و پرورش در کـردسـتـان نـيـز             
گفته است که در سال آينده در سـطـح        
پيش دانشگاهي آموزش زبان مادري  

را در دسـتـور کـار        )  به زبان کردي   (  

 . قرار خواهد داد
مسئله يادگيري و بهرمنـد شـدن        
از زبان مادري حق طبيعي و بي چـون   

ايـن حـق     .  و چراي هر شهروندي اسـت     
در ايران از سوي نظام شاهنشـاهـي و         
جمهوري اسالمي به بهانه هاي واهـي   
و تـبـديـل کـردن آن بـه يـک مسـئلــه                    

. سياسي زير پا گـذاشـتـه شـده اسـت             
مخالفتها و ايـجـاد مـحـدوديـتـهـاي              
سرکوبگرانه تاکنوني مقامات هر دو      
حکومت پهلوي و اسالمي و تـبـديـل          
کــردن زبــان مــادري بــه مســئلــه اي             
سياسي و ممنوعه، قدمتي تـاريـخـي     
تــر دارد کــه مــوضــوع ايــن نــوشــتــه            

اما آنچه که بايـد اشـاره کـرد        .  نيست
اين است که نه مقامات حکومتـي و       
نه فعالـيـن و نـهـادهـاي مـحـلـي در                  
کردستان، زبان مادري را مستـقـال و         
بـعــنـوان فـراگــيــري زبــان مــادري در            

جـمـهـوري    .  مدارس مد نـظـر نـدارنـد         

 

 

 

 

 

 

 

 عبدل گلپريان 

  ! جاي کودکان در مدارس است

 

 

 

 

 

 

 نسان نودينيان  

 اخبار هفتگي از رويدادهاي کردستان عراق
بحران حکومتي بر سر رياست      

 ! مسعود بارزاني ادامه دارد  
 آگــوســت    ۳۰ روز يــکــنــشــبــه       

ششمين جلسه نمـايـنـدگـان احـزاب          
حاکم بر اقليم کردستان بدون نتيجـه       

در اين جلسـه حـزب     .  به پايان رسيد  
دمکرات سه پيشنهاد را ارائـه داده        
و از بقيه احزاب خواستـه کـه بـه آن           
فکر کنند و نـتـيـجـه را در جـلـسـه                 

پيشنهادات .  هفته آينده اعالم کنند 
: ۱ حزب دمکرات عبارت است از        

رئيس اقليم مستقيم از طريق مـردم     
يک هـمـه پـرسـي         :  ۲ .  انتخاب شود 

انجام شود که آيا مردم مي خواهند      
رئــيــس اقــلــيــم کــردســتــان را خــود          

. انتخاب کنند، يا از طريق پارلمـان      
دوره آينده پـارلـمـان چـگـونـگـي            : ۳ 
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 در مورد زبان مادري 
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 ١ از صفحه 

 ١ از صفحه  ١ از صفحه 

عرب زبان بيش از يک ميليون نفر در   
التحرير و ساير مـيـاديـن و خـيـابـان              

. هاي مـرکـزي شـهـر تـجـمـع کـردنـد                
شهرهاي بزرگ عراق از جمله بصـره،        
ــه، عــمــاره، حلــه، ســمــاوه،             ــاصــري ن
ديوانيه، نجف، کربال، بعقوبه، کـوفـه       
و هنديـه و خـالـص و بـدر و نـقـاط                    
ديگري از عراق شاهد تظاهرات هاي     
عظيم مردمي بود که به خيابان آمده     
بودند تا خشم و نفرت شان را عـلـيـه            
حکام ديني، عليه فساد حـاکـمـان و           
عليه مقامات و ارگان ها و نهادهاي    

 . مختلف دولتي اعالم کنند
ــيــروهــاي پــلــيــس             ــغــداد ن در ب

راههاي اصلي مـنـتـهـي بـه مـيـدان               
التحرير را بسته بـودنـد بـا ايـنـهـمـه                
بســيــاري از مــردم خــود را بــه ايــن              
ميدان رساندند و صـدهـا هـزار نـفـر              
ديگر در ساير ميادين و خيابـانـهـاي          
مرکزي بغداد تجمع کردنـد و شـعـار           

 . دادند
با گذشت زمان، حضور زنان در       

. اين تظاهرات ها گسترده تر ميشود     
ينار محمد رئيس سازمان آزادي زن        
عراق در مصاحبه با يکي از رسـانـه        

زناني که تا امروز   « هاي عربي گفت    
بدليل موانع مختلف قادر نبودند بـه       
ميتينگ و جلسـه اي بـرونـد امـروز             
مستقال به تظاهرات ميايند و نـقـش        

 . »فعالي ايفا ميکنند
تعدادي از مزدوران مقتدا صدر      

از مــقــامــات مــرتــجــع شــيــعــه، بــه           
فراخوان او در تظاهرات امروز بغـداد       
ــا تــالش کــنــنــد               شــرکــت کــردنــد ت
تظاهرات را منحرف کنـنـد و يـا بـه            

مردم اما مانـع هـر       .  تشنج بکشانند 
نوع ابراز وجود آنهـا شـدنـد و اجـازه              
ندادند بنرها و پـالکـاردهـايشـان در            

مـردم  .  تظاهرات نمـايـش داده شـود        
همچنيـن تـالش آنـهـا را کـه قصـد                  
داشتند پليس را تـحـريـک کـنـنـد و                 

. تشنج آفريني کننـد خـنـثـي کـردنـد            
ــن                 ــه اي ــد ک ــار مــيــدادن مــردم شــع
ــظــاهــرات مــردمــي اســت اجــازه             ت

مـزدوران  .  نميدهيم سـوار آن شـويـد         
تحت فشار مردم مجبور شدنـد بـعـد       
از فاصله کوتاهي از صـفـوف مـردم           

بر پالکارد ديـگـري کـه         .  خارج شوند 
در دست مردم بود عکـسـي از آيـت             
اهللا حکيم يکي ديـگـر از مـقـامـات             
مرتجع شيعه بود کـه خـطـاب بـه او              

نـفـرت   .  ميگفتند گـورت را گـم کـن          
مردم عراق از حکيم و مقتدا صدر و       
ساير مقامات مذهبي در اين کشـور      

مـردم ايـران کـه        .  حد و حصـر نـدارد       
خود با مشتي آيت اهللا جنايتـکـار و          
يک حکومت مذهبي طرف حسابـنـد       
با گوشت و پوست اين احساس مردم       
عراق را لمس ميکنند و در احسـاس        

 . آنها خود را شريک ميدانند
امروز مردم از طريق پالکاردهـا       

و شعارهـايشـان هـمـچـنـان خـواهـان              
محاکمه کلـيـه مـفـسـديـن از جـملـه                
مدحت محمود رئيس قوه قضاييه و       
انحالل پارلمان و شـوراهـاي شـهـر و            

در يکـي  .  استعفاي استاندارها بودند  
از شعارها ميگفتند فـاسـديـن بـايـد            
همين امـروز و نـه فـردا مـحـاکـمـه                  

 شـعـار     » همـه آنـهـا دزدنـد        « .  شوند
ديگر مردم بود که خطـابشـان کـلـيـه             

 . مقامات دولتي بود
اين مبارزات شايسته حـمـايـت         

گرم همه مردم حق طـلـب و آزاده در             
 . ايران و در سراسر جهان است

  
 پيروز باد مبارزات 

 آزاديخواهانه مردم عراق 
  

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۱۳۹۴  شهريور ۶ 
 ۲۰۱۵  اوت ۲۸  

 ...  تظاهرات ميليوني مردم       

اسالمي ميکوشد مـجـاز شـمـردن           
آموزش زبان مادري را در راسـتـاي         
تحميل فرهنگ اسالمي و بـعـنـوان        
ابزاري براي رواج ادبيـات اسـالمـي         

يعني وارد کـردن      .  حاکم بکار گيرد  
همان سيستم، فرهنگ و ادبـيـاتـي          
که در طول حاکمـيـت اسـالمـي در            
کتب درسي به زبان فارسي به خورد       
دانش آمـوزان سـراسـر کشـور داده             

 . ميشود
از سوي ديگر بخشي از فعالين      
عرصه زبان و ادبيات در کـردسـتـان         
نيز ضمن انتقاد از سياست رژيم در       
قبال اشاعه آنچه که حـاکـمـيـت در            
کتب درسي تـحـمـيـل کـرده اسـت،              
ميکوشند که فـرهـنـگ و ادبـيـات            
ناسيوناليستي در کتب درسي و بـه       

نـقـدي کـه      .  زبان کردي تدوين شـود     
اين افـراد بـه حـاکـمـيـت دارنـد نـه                  
بخاطر بهرمند شدن مشـتـاقـان بـه           
زبان مادري بلـکـه دعـوايشـان ايـن            

است که بجاي فرهـنـگ و ادبـيـات            
حاکم بر جامعه، فرهنگ، سـنـت و         
ادبيات ناسيونـالـيـسـتـي در کـتـب             

هر دو طـرف   .  درسي جاي داده شود   
ماجرا زبان مادري مردم مـنـتـسـب         
به مليتهاي مختلف و اينجا بـطـور      
مشخص زبان کردي را نـه بـعـنـوان          
يک واقعيت داده شده، اجتمـاعـي و        
يک حق طبيعي بلکه آنرا بمثابه يک        
امر سياسي و تـبـديـل کـردن زبـان              
مادري بـعـنـوان ابـزاري بـراي رواج             
سنت، فرهنگ و ادبيات اسالمي و      

 . ناسيوناليستي خود مينگرند
اما در مقابل ايـن دو گـرايـش            

مانده، اکثريت مردم کردستان      عقب
و بــخــش مــتــرقـي و روشـنــفــکــري           
جامعه خواهان قانوني شدن تدريس   
و آموزش زبان مادري به عنوان يک       

فعـالـيـن    .  حق طبيعي مردم هستند   
چپ و بخش مدرن جامعه نه تـنـهـا           
براي اجرايي شدن اين حق طـبـيـعـي       

بلکه براي رشـد و ارتـقـا فـرهـنـگ                
جامعه از اين طريق تالش ميـکـنـد         
که هم فضاي سرکوب موجود را بـه        
چالش بطلبد هم با استفاده از زبـان         
مادري تالش ميکنـد کـه از هـمـه              
استعدادها و توانائـيـهـاي مـوجـود           
بهره بگيـرد کـه فضـاي آمـوزش و              
دروس آموزشي را بـا حـق بـرابـر و              
بشـکــلــي مــدرن در جــامــعــه رواج          

 . بدهد
با اين حال ناسيونـالـيـسـم کـرد           

آموزش زبان مادري تـالش  "  مدافع" 
ميکند فرهنگ نـاسـيـونـالـيـسـتـي            

. خود را وارد دروس آموزشي بکنـد      
از اين رو آموزش و فـراگـيـري زبـان            
مادري براي ناسيونالـيـسـم نـه يـک            
خواست طبيعي، برحق و اجتماعـي      
بعنوان پـديـده اي داده شـده بـلـکـه                
ابزاري است براي تحکيم فرهنگ و       

 .سنت ناسيوناليستي
يک زبان اداري براي امور اداري  
در کشور ميتواند در ايران آمـوزش      
داده شـود و در کـنـار آن دولـت و                  
نهادهاي آموزشي موظف هسـتـنـد       
امکانات و مـلـزومـات مسـاوي و            
الزم براي آموزش و فراگيري ديـگـر       
زبانها را در اختـيـار جـامـعـه قـرار              
داده و هر کس حق داشـتـه بـاشـد و            
بتواند به زبـان مـادري خـويـش در              
کليه فعاليتهاي اجتمـاعـي شـرکـت         
کند و از کليه امکانات اجتـمـاعـي          
که مورد اسـتـفـاده هـمـگـان اسـت               

 .بهرمند شود

 ... در مورد زبان 

 

در حمايت از کودکان امري ضروري  
 . است

اشکال سازماندهي در حمايـت     
اسـت  "  جاي کودکان در مـدارس   "از  

 .بايد باز باشد
در شهرهاي کردستان در ايـران        
سنت هاي بسيار با ارزش و تجـربـه          
شده اي براي سازماندهي در سـطـح        
محالت و شهـرهـاي وجـود دارنـد،           
وجود ده هـا انـجـمـن در دفـاع از                  
محيط زيست قدرت اتحاد و شکل      
گيري انجمن و تشکلهاي ابـتـکـاري        

 . را تقويت کرده و ميکند
" جــاي کــودکــان در مــدارس         " 

است، امري فوري و انسـانـي بـراي           
 .  تمام بزرگساالن است

در شهرهايي که سنت تجمع در    
محالت باال اسـت و تـجـربـه شـده               

جـاي کـودکـان در        " تشکل يا انجمن 
اســت را در مــحـــالت            "  مــدارس 

 .   تشکيل دهيد
جـاي  " با ايجـاد انـجـمـن هـاي             

اســـت، و    "  کــودکـــان در مــدارس        
پيـگـيـري دفـاع از حـق تـحـصـيـل                  
کودکان مردم ميتواننـد تـحـصـيـل           
رايگان و مدارس براي همه کودکان       

 . را به دولت تحميل کنند
ــفــرم      جــاي کــودکــان در       " پــالت

اسـت، شـامـل تـحـصـيـل            "  مدارس
رايگان، تامين يک وعده غذاي گـرم     
براي کودکان در مدارس، تامـيـن و       
رايگان بودن نوشت افزار و کتاب و        
امـکــانــات تـحــصــيــلـي بــر اســاس          
اسـتــانـداردهــاي امـروزي، تـامــيــن         
اياب و ذهاب رايگان براي کودکـان        
در مدارس، وجود مدارس کافي در      

که بار "  شهريه" محالت و نپرداختن  
مالي مضاعفي را بر دوش خانواده      

 . هاي کارگران تحميل کرده است
در شهرهاي کردستان وجود اين 

" جاي کـودکـان در مـدارس       " انجمن  
مهم ايـن اسـت       .  است، عملي است  

تعدادي از بزرگساالن در محالت و     
 . شهرها مبتکر سازماندهي شوند

استفاده از ميدياي اجتمـاعـي،      
فيس بوک و تلگرام، ايـمـو و واتـس            
آپ امري آشنا و قابل دسترس است 
تا جايي که در هـر خـانـواده اي بـا              
جمعيت چهار تا پنچ نفر حداقل دو        
نــفــر بــا شــبــکــه هــاي مــيــديــاي               

 . اجتماعي در تماس هستند
 

 ! کودکان را فراموش نکنيد
 است" جاي کودکان در مدارس"

   ٩٤ شهريور ١٠ 
 ٢٠١٥  سپتامبر ١  

 

 ...جاي کودکان در مدارس      
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 !روز جهاني معلممهر ١٣ 

مـــعـــلـــمـــان بـــراي پـــيـــگـــيـــري        
خواستهايشان و در ادامـه کـمـپـيـن              
براي آزادي معلمان زنداني اسماعيـل     
عبدي، رسـول بـداغـي، عـلـي اکـبـر                
باغاني، عبدالرضا قنبري و عليرضا      

 مـهـر روز جـهـانـي          ١٣ هاشمي براي   
معلم فراخوان به اعتراضي سـراسـري        

 مـهـر در فـاصـلــه           ١٣ در    .داده انـد   
ساعت ده تا دوازده ظهر معلـمـان در      
ــل وزارت آمــوزش و              ــاب ــهــران مــق ت
پرورش و در شهرستانهـا در مـقـابـل            
ادارات آموزش و پـرورش مـعـلـمـان             

معلمان خواستار .  تجمع خواهند کرد  
افزايش حقوقها به رقمي بـاالي خـط          
فقر، تـحـصـيـل رايـگـان بـراي هـمـه                  
کودکان، آموزش يکسان بـراي هـمـه          
کــودکــان و از بــيــن رفــتــن آمــوزش            
طبقاتي بصورت مدارس خصـوصـي       
و دولتي، بازسازي مدارس تخريبي و  

يــک .  امــن کــردن مــدارس هســتــنــد        
خواست مهم مـعـلـمـان آزادي فـوري            

با اطـالع     .همه معلمان زنداني است   
رساني در حـمـايـت از خـواسـتـهـاي                
معلمان به تجمعات اعتـراضـي آنـان         

 .بپيونديم

 
ازداشت محمدرضا نيک نژاد و      ب

 مهدي بهلولي از فعاالن     
  ! صنفي معلمان 

نيـروهـاي اطـالعـات رژيـم هـار             
اسالمي به منزل شخـصـي دو فـعـال           
صنفي مـعـلـمـان يـورش بـرده و بـه                  
تفيش منزل آنها پـرداخـتـه و سـپـس             
محمد نيک نژاد و مهدي بهـلـولـي را           

مـحـمـدرضـا     .  به همراه خود برده انـد      
نيک نژاد و مهدي بهلولي از اعضـاي        
هيئت مدير کانون صنفـي مـعـلـمـان           

 .ميباشند
با دستگيري اين دو معلم مبـارز     
و فعال و عضو هيئت مـديـره کـانـون            

 نـفـر از       ٧ صنفي مـعـلـمـان آکـنـون             
اعضاي هئيت مديره کانوني صنـفـي     
به حکم ايـنـکـه نـمـايـنـده مـنـتـخـب                  
مــعــلــمــان بــوده و از خــواســتــهــاي             
برحقشان دفاع کردند در زنـدان بسـر          

 .ميبرند
 

مسموميت مردم روستاي    
 پاوه بدليل مصرف    " دوريسان  "

 آب اشاميدني آلوده   
ــي                ــال ــر اه ــي ــاي اخ طــي روزه

پــاوه بـه عــلــت      "  دوريسـان " روسـتــاي    
مصرف آب آشاميدني آلوده با شيوع      

يک بيماري با عاليمي نظير تـهـوع و          
طي   .اند  پيچه و سردرد روبرو شده      دل

دو ماه اخير نيز ساکنين ايـن روسـتـا         
با شيوع يک بيماري با چنين عالئمي  
مواجه شدند کـه پـس از ارسـال يـک               
نمونه از آب آشاميدني اين روستا بـه      
مرکز استان و تهران مشخص گـرديـد    
که آب به ويروس و مـيـکـروب آلـوده             

 .بود است
آب شــرب و مصـرفــي شــهـر و              

روستاها در کردسـتـان ايـران بـدلـيـل            
ــهــادهــاي جــمــهــوري             عــدم تــوجــه ن
اسالمي براي تضمين بهداشتي کردن    
و عدم وجـود امـکـانـات پـيـشـرفـتـه                

 .تصفيه، آلوده و بيماري زا هستند
 
  

 حکم اعدام   
 حبيب لطيفي متوقف شد   

بر اساس گزارشات رسيده حـکـم        
. اعدام حبيب لطيـفـي مـتـوقـف شـد            

وکيل حبيب لطيفي مـحـمـد صـالـح            
نيکبخت به رسانه رهبري اعالم کـرد       
حکم اعدام متوقف شده است و ايـن          

اما از اعـالم    .  حکم تقليل يافته است   
 . حکم جديد خبري داده نشده است

زنده باد جـنـبـش عـلـيـه اعـدام،               
در .  اعدام قـتـل عـمـد دولـتـي اسـت              

مقابل اين تـوحـش و بـربـريـت بـايـد                
گسترده تر اعتراض کـرد و خـواهـان            

  .لغو اعدامها شد
  !!زنده باد زندگي

 
 !!ناموس من آزادي است  

در روزهاي گذشتـه اعـتـراضـات         
گسـتـرده اي در شـهـرهـاي عـراق را                 

جـنـبـش آزادي زن در           .شاهد بـوديـم   
عراق خواستهاي برحق خود را عـلـيـه        
قــوانــيــن مــنــســوخ و ارتــجــاعــي در          
خيابانهاي بـعـداد بصـره فـريـاد زده               

زنان در اعتراضات هفته هـاي      .  است
گذشته با حضور چشمگير عليـه کـل        
قوانين ارتجاعي و اسالمي و قوانيـن    

جنش آزادي .  قضائي به ميدان آمدند 
زن در عـراق امـروز نـيـاز مـبـرم بـه                   
حمايت دارد، جنبش آزادي زن در اين 
منطقه بايد متحدانه جـنـبـش آزادي          

شـعـارهـاي    .  زنان را حـمـايـت بـکـنـد          
هزاران زني کـه در ايـن اعـتـراضـات             
ــرابــري               ــنــد، آزادي ب ــت حضــور داش

ــي          ــدن ــان، آزادي    /  حــکــومــت م ن
نه شيعه نه سـنـي،   / حکومت مدني  

 وظـيـفـه هـر         حکومت سکوالريستي 
جنبش مترقي و آزاديخواهانـه اسـت        
 !اين جنبش قوي مردم را تقويت کنـد    

زنــده بــاد ازادي بــرابــري حــکــومــت           
 زنده باد سوسياليسم!  کارگري
 

ديدار از گوهر عشقي مادر     
 ستار بهشتي وبالک نويس   

تعدادي از فعالين مدني به ديدار   
از گوهر عشقي مادر ستار بـهـشـتـي          

آنها با خـوانـدن         .وبالک نويس رفتند  
يار دبسـتـانـي يـاد و خـاطـره سـتـار                  

ياد سـتـار    .  بهشتي را گرامي داشتند   
انساني کـه بـراي      بهشتي ها و هزاران 

آزادي و برابري مبارزه کردنـد و جـان          
 سـرنـگـون بـاد         !باختند گـرامـي بـاد       

 زنـده بـاد       ! حکومت هـار اسـالمـي       
 !آزادي، برابري حکومت کارگري

 
تجمعات اعتراضي    تداوم  

 کارگران مجتمع    
 کشت و صنعت مهاباد   

کارگران مجتمع کشت   شهريور  ٣ 
و صنعت مهـابـاد  در اعـتـراض بـه               

پــاســخ مــانــدن خــواســت          ادامــه بــي  

هــايشــان در مــحــوطــه فــرمــانــداري         
 ٢٠٠  .شهرستان مهاباد تجمع کردند 

کــارگــر در واحــدهــاي تــولــيــدي زيــر          
 مجتمع کشت و  صـنـعـت             مجموعه

مــهــابــاد  بــه عــدم پــرداخــت کــردن              
دســتــمــزدهــا و اخــراج ســازي هــاي           
احتمالي دست به اعتراضـات مـداوم       

مجتـمـع کشـت و صـنـعـت             .  زده اند 
کشـت و    " هاي    مهاباد شامل کارخانه  

مجتمع دامداري و "، "صنعت مهاباد
مجتمع هما مـرغ    " ،  " صنعتي مهاباد 

" سردخانه زمـزم مـهـابـاد       " و  "  مهاباد
 .شود مي

 
ننگ  " منصور کياني  "خودکشي   

 !  نظام جمهوري اسالمي است    
 ســالــه در     ۵۹ مــنــصــور کــيــانــي  

محـوطـه فـرمـانـداري سـنـقـر دسـت                
انگيزه خودکشي اخـذ  .  بخودکشي زد 

پروانـه سـاخـت مسـکـن و عـوارض               
 .  شهرداري عنوان شده

ــررســي        ــر اســاس ب ــم        ب ــي هــاي ت
جــمــهــوري ( کــارشــنــاســي اعــزامــي      

از سوي معاونت سـيـاسـي      ) اسالمي
امنيتي استانداري به شهر سنقر و بـا        
انجام تحـقـيـقـاتـي کـه بـعـمـل آمـد،                  
مشخص شـد مـنـصـور کـيـانـي در                
اعتراض به برخي مطالبات در مورد      
پروانه ساخت مسکن و عـوارض کـه          
با شهرداري سنقر داشـتـه، اقـدام بـه             
خودسوزي در محوطه اين مـجـتـمـع          

 .اداري کرده است
فشار مالي و باجگيري نهادهاي     
فــرمــانــداري بــراي اجــرا و ســاخــت            

. مسکن امري آشنا و عـلـنـي اسـت            
مردم به تـنـگ آمـده  و مـتـنـفـر از                    
جمهوري اسالمي راهي جز اعتـراض      

 .و مبارزه تا سرنگوني را ندارند
 

 *** 

 

 

 مجموعه اخبار و گزارشات هفته از شهرهاي کردستان                   : نگاه هفته  
 

 نسرين رمضانعلي، نسان نودينيان     
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  آگوست بغداد   ٢٨ جمعه  
 نه ديني، نه قومي،   
 مدنيت، سکوالريسم     

 آگوست مردم بغداد و      ٢٨ جمعه  
شهرهاي اطراف در کـاروانـهـاي دهـا          
هزار نفره بسـوي مـيـدان تـحـريـر در                

 ظـهـر     ١٢ سـاعـت     .  حرکت هسـتـنـد    
بوقت محلي مـيـدان تـحـريـر بـغـداد              
مملو از جمعيت ميـلـيـونـي تـظـاهـر             
ــت عــبــادي و                 ــه دول ــي ــده عــل ــن کــن
همپيمانـان ديـنـي آن در حـکـومـت               

تخمين زده مـيـشـود کـه         .  خواهد شد 
 آگوست بمـراتـب     ٢٨ تظاهرات جمعه   

گسترده تر و عظيم تر از تظاهـرات و          
تجمعات تاکنوني در بـغـداد خـواهـد          

  .بود
جريان ديني مقتدا ضـدر اعـالم         
کرده است که در تـجـمـع اعـتـراضـي              

 آگـوسـت شـرکـت خـواهـد             ٢٨ جمعه  
 ٢٧ امــا از روز پــنــجــشــنــبــه           .  کــرد

آگوست فعالين حرکتهاي اعـتـراضـي       
و مردم شهرهاي عراق نيز شعارها و         
پالکاردهايي عـلـيـه جـريـان مـقـتـدا               
صدر و ديگر جريانات شيعه و سـنـي         
آمده کرده اند تا ماهيت تجار دين را        
در اين حرکت عظيم اعتراضي بـيـش        

 .از پيش برمال، ترد و رسوا کنند
جنبش عظيم مـيـلـيـونـي مـردم            
معترض، مبارز، سـکـوالر و مـدرن           
شهرهاي عراق اجـازه نـخـواهـد داد،            
صــدر، ســيــســتــانــي و حــکــيــم کــه             
همپيمان با مالکي و عبادي و بـقـيـه          
دارو دسته ها و بـانـدهـاي قـومـي و               
ديــنــي زنــدگــيــشــان را بــه تــبــاهــي            
کشانيدند از فرصت استفاده کـرده و         
جامعه عراق را همچـنـان بـه قـهـقـرا              

 .ببرند
 ٢٠١٥  آگوست ٢٨ 

 ........ 
 

حکومت قومي ديني در عراق     
 را بايد تا ته دره هل داد  

نخست وزير عراق حيدر عبـادي       

در وحشت از جنبش ميليونـي مـردم        
عراق و تحت تاثير قدرت اين جنبـش    

عبـادي بـا     .  به دست و پا افتاده است  
 ٢٨ شنيدن خبر تظاهرات روز جمعـه        

آگوست در بغداد و براي فـرونشـانـدن          
: خشم اعتراضي مردم اعالم کرد کـه       

ــط              "  ــوس ــواري ت ــن خ ــي ــه زم ــئل مس
سودجويان را در دستور قرار خـواهـد         
داد و منطقه سبز براي حضـور مـردم       

. بــايــد از مــمــنــوعــيــت خــارج شــود         
منطقه سبز در بغـداد بـه مـکـانـي          (  

امنيتي در محدوده ده کيلومتر گفته      
ميشود که پارلـمـان عـراق، سـفـارت            
آمــريــکــا و ديــگــر نــهــادهــاي مــهــم          
حکومت بغداد در آن واقع شده که تـا         
کنون عـبـور از ايـن مـحـدوده بـراي                 

پـيـشـتـر     . )   مردم ممنوع بوده اسـت    
مردم بغداد در تظاهـرات سـه هـفـتـه            

اينجا " پيش خود شعار داده بودند که   
منطقه سبز نيست بلکه منطقه سيـاه       

 ".است
پــتــانســيــل جــنــبــش عــظــيــم و           
سکوالر مردم عراق اين قـابـلـيـت را            
ــمــامــي                 ــه ت ــي دارا اســت ک ــخــوب ب
دارودسته هاي قومي و دينـي حـاکـم          
را تا ته دره هـل داده  و آنـان را از                     

 . صحنه سياسي عراق جارو کند
زنده باد جنبش مدني مردم 

عراق براي رسيدن به آزادي، رفاه و 
 کرامت انساني

 ٢٠١٥  آگوست ٢٨ 
 ........ 

 
 تظاهرات ميليوني در بغداد   

 ۲۸ از اوايل بامداد روز جـمـعـه          
آگوست مردم شهر بغداد و شـهـرهـاي     
اطــراف و نــزديــک، در کــاروانــهــاي            

هزاران نفره بسوي مرکز شهر حـرکـت        
ساعت شش عصر هـمـچـنـان       . کردند

موج جمعيت بسوي ميدان الـتـحـريـر         
گفته .  با سر دادن شعار در حرکت اند      

ميشـود بـيـش از يـک مـيـلـيـون در                   
. تظاهرات امروز شـرکـت مـيـکـنـنـد           

عالوه بر بغداد در تمامي استـانـهـاي         
عراق هم اکنون تظاهرات و تجمع در        

نيروهـاي حـکـومـت در         . جريان است 
. خيابانهاي اطراف پـخـش شـده انـد            

شــعــارهــا و پــالکــاردهــاي تــظــاهــر           
کنندگان عالوه بر حـمـل شـعـارهـاي            

 : هفته هاي قبل، شامل اينها است
الغاي پارلمان، الغادي سيستـم     "  

قضايي ، دادگاهي کردن کاربدسـتـان       
، " فاسد حکومـتـي و بـرکـنـاري آنـان             

پــارلــمــان مــکــانــي بــراي بــازي                 " 
 ". نمايندگان پارلمان است

جمعيت عکسهايي از مقامـات      
حکومتي و سـران ديـنـي در دسـت               
دارند که بعنوان عاملين فساد آنرا با       
ــت و                   ــاري از پسـ ــنـ ــرکـ ــار بـ ــعـ شـ

. مقامهايشان با خود حمل ميکنـنـد      
در مواردي عکس صـدام حسـيـن را           
در کنار عکس مالکي قرار داده انـد         
که معرف دو چهره منفور و هـمـطـراز     

تصـاويـر   .  در اوضاع عـراق هسـتـنـد         
بسياري از نمايندگان پارلمان کـه در         
ميان آنـان نـمـايـنـدگـانـي از اقـلـيـم                   
کردستان کـه عضـو مـجـلـس عـراق              
هستند نيز بعنوان عوامل فسـاد در         

 . دست مردم است
تعداد اندکـي قـيـچـي بـدسـت و              
چاقو کش و لمپن اسالمي نيز تـالش        

مـردم  .  دارند به مردم آسيب برسانـنـد     
ميگويند اينها از هواداران مالکي و      

ــنــي هســتــنــد         ــانــات دي مــردم .  جــري
مصممند کـه اگـر اوبـاش اسـالمـي              
بخواهند مزاحمت ايجاد کنند، آنـان        

ــد             ــدهــن ــي ب ــي گــوشــمــال . را حســاب
تظاهرات قرار است تا پاسي از شـب         

   . ادامه داشته باشد
  ۲۰۱۵  اوت ۲۸ 

 ........ 
 

 در عراق کل نظام نشانه است

تظاهرات روز جـمـعـه مـردم در             
. بغداد تا نيمه هاي شب ادامه داشت      

مردم معترض به قصد راهـپـيـمـايـي           
بسوي پارلـمـان و انـجـمـن وزيـران و                

منطقـه  (ديگر نهادهاي دولتي که در  
. قــرار دارنــد حــرکــت کــردنــد       )  ســبــز

ماموران حکومـت بسـوي آنـان گـاز            
روز جـمـعـه      .  اشک آور پرتاب کـردنـد      

مـنـطـقـه     ( حيدر عبادي گفته بود که       
براي حضور و عـبـور و مـرور             )  سبز

 .مردم ميتواند آزاد شود
منطقه سبز به مکانـي در قـلـب           
شهر بغداد اطالق ميشود که بعـنـوان     
محدوده امنيتي نام نـهـاده شـده کـه             
دفاتر و سفارت کشورهـاي خـارجـي،         
پـارلــمــان، انـجــمــن وزيـران و ديــگــر            
نــهــادهــاي دولــتــي عــمــدتــا در ايــن          

مــردم در     .  مــنــطــقــه قــرار دارنــد           
تظاهرات خود اين مکان را بـعـنـوان           

نام گـذاري کـرده انـد          )  منطقه سياه( 
 .که محل استقرار فسادکاران است

 اوت پارلمان عراق    ٢٩ روز شنبه   
اولــيــن .  جـلــسـه عــادي بــرگــذار کــرد        

موضوع دستور پارلمان احضار وزيـر      
. بــود"  قــاســم ســهــداوي   " بــرق عــراق      

نمايندگان پارلمان يازده سئوال را در       
مقابل وزير بـرق مـطـرح کـردنـد کـه                

 :بخشي از آنها بدينترتيب است
چـرا بــرق نــيــسـت؟ چــقـدر بــراي            
تامين بـرق بـراي شـهـرونـدان تـالش               

ــاســخــگــوي       .  کــرده اســت؟    ــدر پ چــق
خواست و مطالبات تظاهر کننـدگـان      

در نـهـايـت    ....".  بوده است و الي آخر 
بعد از پاسخ وزير برق بـه سـئـواالت،           
پارلمان بر سر ابـقـا يـا عـذل او وارد                

 مـخـالـف و        ٤٦ راي گيري شد که با    
در "  قــاســم ســهــداوي  "  مــوافــق     ١٥٣ 

پست خود و براي ادامه مـحـرومـيـت        
نــمــايــش .  بــيــشــتــر مــردم ابــقــا شــد        

نمايندگان پارلمان عراق در روز شنبه     
نشان داد که فسادکاران حکومتي در  
حمايت از همديگر قصد کنـار رفـتـن        

بنا به گزارشهاي رسـيـده، در         .  ندارند
بعضي از استانهاي عراق در شـبـانـه          
روز مردم فقط بمدت دو سـاعـت از            

. برق مسـتـقـيـم بـرخـوردار هسـتـنـد               
مابقـي اوقـات نـيـاز بـرق از طـريـق                  

دسـتـور   .  موتور برق تامين مـيـشـود       
جـلـسـه ديـگـر روز شـنـبـه پـارلـمــان                   
پرداختن به کيس شخصيتهايـي بـود        
که مـظـنـون بـه ارتـبـاط بـا داعـش                   

از هميـن رو طـرح امـنـيـت             .  هستند
ملي و مقابله با ترور يکي ديـگـر از            
موضوعات مطرح در پارلمان عـراق       

اين هم نشـان مـيـدهـد کـه در            .  است
ميان کـاربـدسـتـان حـکـومـت عـراق              
کساني بـا داعـش در ارتـبـاطـنـد و                 
مردم در تظـاهـرات خـود مـقـامـات              
حکومتي را بدرست حاميان داعـش       

 .نام نهادند

نکات فوق و اعتـراض مـردم بـه           
فساد حکومتي، تجار دين، دزدي و        
چپاول و خواست الغاي پارلمان و قـوه      
ــاي               ــف ــع ــه و خــواســت اســت ــي قضــائ
ــحــالل خــيــلــي از               ــداران و ان اســتــان
نهادهاي ديگـر، عـبـادي و اعضـاي            

. پارلمان را به تکاپـو انـداخـتـه اسـت           
ابقاي وزير برق گـويـاي مـقـاومـت و              
ــه              دهــن کــجــي آشــکــار پــارلــمــان ب

 . اعتراضات برحق مردم عراق است
ــحــت عــنــوان              ــالــشــهــا ت ايــن ت
اصالحات پـاسـخـگـوي مـطـالـبـات             

. اساسي و بنيادي مردم عراق نيسـت      
مردم خواهان الغاي پارلمـان، الـغـاي         
قوه قضائيه، الغاي انجمـن وزيـران و          

. محاکمه سـران حـکـومـت هسـتـنـد            
مردم عراق در بـيـش از يـک مـاه از                
اعتراضات راديکال و سکـوالر خـود        
تا کنون هيچگونه تغيير و اصـالحـي        
از سوي حکومت عـبـادي را شـاهـد            

تنهـا بـا قـدرت اعـتـراض            .  نبوده اند 
ميليوني توده هـاي مـردم رنـجـديـده            
عراق و دست بـردن بـه اعـتـصـابـات               
سراسري در کشور است کـه مـيـتـوان         

. کل نظام ديني فـاسـد را عـقـب زد               
براي مردم عراق نـبـود آب و بـرق و                
نبود ابتدايي تـريـن نـيـازمـنـديـهـاي               
اجتماعي که تا کنون از داشتن آنـهـا          
محروم بوده اند وسيله اي است بـراي         
نشانه گرفتن کل نظام قـومـي ديـنـي           
حاکم برعراق، براي پايان دادن به فقـر      
و فالکت تحميل شده از سوي باندهـا        
و دستجات قومي و ديـنـي و تـالش            
براي تحقق جـامـعـه اي آزاد، بـرابـر،             

 .سکوالر و مدني
   ٢٠١٥  اوت ٢٩ 

 ........ 
 

رئيس فاسد دادگاه عالي عراق    
 بايد برکنار شود  

 اوت تـظـاهـرات      ٣١ روز دوشنبه  
. مردم در بغـداد از سـر گـرفـتـه شـد                

جمعيت تظاهر کننده بطرف انـجـمـن         

  

    عبدل گلپريان/      يادداشتهاي هفته      
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عالـي دادگـاه امـور قضـايـي عـراق               
حرکت کردند و در مقابل سـاخـتـمـان           
خواهان استعفاي رئيس اين انـجـمـن          

مـدحـت   " دادگاه و امور قضايي بنـام        
 .شدند" محمود

: " مردم معترض اعالم کردند که    
ــه اســت،               ــافــت ــان ي ــاي ــرس پ دوران ت
تظاهرات خود را در مقابل نهاد هاي       
حکومت عراق ادامه خواهـيـم داد و          
خواهان استعفاي آندسته از مقامـات      
حکومتي هستيم که عامـل و بـانـي           

 ." فساد در عراق هستند
همچنين جمعيت خواهان حضور    
و تجمع در مقابل ساختمـان انـجـمـن           
وزيران، وزارت برق و ديگر نـهـادهـاي     
حکومتـي هسـتـنـد و بـه نـيـروهـاي                 
امنيتي که اين محدوده را در کنـتـرل         
خود گرفته انـد هشـدار داده انـد کـه               
مانع حضـور تـظـاهـر کـنـنـدگـان در                
مـقــابـل دسـتــگــاهـهــاي حــکـومــتــي          

الزم به ذکر است کـه انـجـمـن       . نشوند
مــدحــت " وزيــران عــراق درخــواســت        

 اوت   ١٧ را کـه بـتـاريـخ           "  محمـودي 
تقاضاي بازنشسته کـردن خـود شـده           

 .بود رد کرده و نپذيرفته اند
 ٢٠١٥  اوت ٣١ 

 ........ 
 

 وضعيت پناهجويان،      
 !تراژدي انساني قرن  

بنا بـه آمـارهـاي اعـالم شـده از               
سوي سازمان مـلـل، در هشـت مـاه             

 نـفـر از       ٢٧٠٠ سال جاري تا کـنـون         
پناهجوياني که براي پيدا کردن نقطـه       
امني از کشـورهـاي خـاورمـيـانـه و               
شمال آفريقا گريخته اند در دريا غـرق   

بر بسـتـر ادامـه ايـن وضـع              .  شده اند 
. آمار همچنان در حال افزايـش اسـت        

 نفر در کاميـونـي   ٧٢ پيدا شدن جسد    
در اتريش عمق اين فاجعه انساني را         

در روزهـاي    .  بيشـتـر نشـان مـيـدهـد          
اخير موج وسيـع پـنـاهـجـويـان بـراي              
رساندن خود به مکان يا کشور امنـي   
در اروپا سبب شد کـه سـخـنـگـويـان،          
حاميان و طراحان اصلي سياستـهـاي       
خانه خـرابـي مـردم در ايـن تـراژدي                
انساني، در نقش دايه مـهـربـانـتـر از             

 .مادر ظاهر شوند
فــدريــکــا مــوگــريــنــي از طــرف          
اتحاديه اروپا  و آنجال مرکل از طرف  
دولـت آلـمــان روز پــنــجـشــنــبـه طــي             

در تـالش    : " سخناني اعالم کردند کـه   
ــراي رفــع مــوانــع و مشــکــالت                   ب
پناهجوياني هسـتـنـد کـه از طـريـق               

کشـــورهـــاي شـــرقـــي وارد آلـــمـــان           
 ".ميشوند

مرکل و موگريني به نمـايـنـدگـي        
از طرف دولتهايي سخن مـيـگـويـنـد          
که سياست آنان خالق جهنـمـي اسـت          
که براي صدها هزار انسـان فـراري از        

. جنگ در منطـقـه مـهـيـا کـرده انـد               
وزارت هــاي خــارجــه کشــورهــاي              
پناهنده پذيـر اروپـايـي در حـالـي از               

به پناهجويان سخن ميگويند   "  کمک" 
که طي چند ماه اخير تا کنون هـزاران     
زن، کودک و جوان براي نجات خود از      
آتش بمب و سالحهـاي سـاخـتـه شـده           
اين دولتها و پيدا کردن مکان امـنـي          
از دست باندها و دسته جات مـحـلـي      
مطيع مرکل ها و ديـگـر سـران دول              
اروپايي و آمريکا در مسير راه و در           

 .دريا جان خود را از دست داده اند
مقامات آلمان و   " بذل و بخشش" 

اتحـاديـه اروپـا در حـالـي اسـت کـه                  
سياست معامله گرايانه آنان با شـيـخ        
نشينهاي منطقه، با داعـش و بشـار           
اسد و ديـگـر جـانـوران اسـالمـي در                
اوضاع سوريه، عراق، ليبي و ديـگـر          
کانونهاي بحراني در خاورمـيـانـه کـه          
موجب فرار بـيـش از دويسـت هـزار              
انسان شده است، به يکي از بزرگترين  
تراژديهاي انساني ايـن دوره بـعـد از             

 .جنگ جهاني دوم نام گرفته است
ناچار شدن مرکل و موگريني بـه        
نمايندگي از سوي دول اروپايي  بـراي        

کمک رساني " اعالم آمادگي مبني بر     
، گـويـاي     " و پذيرش موج پناهجـويـان     

عمق بن بست سياستهاي گندي است  
که دولتهاي، آمريکا، اروپـا و ديـگـر         
نوچه هاي محلي آنان در منطقه براي       

 .مردم بوجود آورده اند
 

راهکـار پـايـان دادن بـه اوضـاع              
دهشتناک کنوني اعتراض ميلـيـونـي      
و جهاني عليه کاربدستان دولتـهـايـي        
است که  بر بستر سياستهـاي بـه بـن             
بست رسيده بحران سـرمـايـه و بـراي             
تقسيم سود و قـدرت، کـثـيـف تـريـن              
جريانات ضد انساني طول تاريخ  در        

  را مـورد حـمـايـت          ٢١ دهه دوم قرن    
دولت آلـمـان و ديـگـر           .  قرار ميدهند 

دولتهاي اروپايي را بـايـد مـجـبـور و            
موظف ساخت که بيشترين امکانات 
را بـراي فـراريـان از جـنـگ و خـانـه                   
خرابي، براي تاميـن نـيـازمـنـديـهـاي            
اساسي جهت تسهيـل بـخـشـيـدن بـه             
استقرار پناهجـويـان و پـذيـرش آنـان             

باني و مسـبـب اصـلـي          .  انجام دهند 
اين تراژدي دولتها و سـيـاسـتـمـداران           
مفتخور يک درصديها هستند کـه از         
قبل سياست هاي عقب مانده و به بن 
بست رسيـده شـان، جـان، حـرمـت و               
کرامت انساني پنـاهـجـويـان و هـمـه             
فراريان از اوضاع جنگي در مـنـطـقـه          
را دچار لطمات جبران ناپذيـري کـرده         

 . اند
 عبدل گلپريان 

 ٢٠١٥  اوت ٢٨ 

 

 ...       يادداشتهاي هفته     ٤ از صفحه 
 

قصد بررسي مفصل از نـقـش و      
جــايــگــاه فــواد، نــظــرات، ســابــقــه           

. مبارزاتي و دوران زندان او را ندارم       
اين چند جمله را بعنوان خـاطـره اي         
شخصي در اولين ديـدار بـا فـواد و           
بمناسبت سالـگـرد جـانـبـاخـتـن او              

 .نوشته ام
 به همت مـبـارزات     ١٣٥٦ سال  

مردم زندانيان سياسي يکي پـس از        
فـواد  .  ديگري از زندان آزاد ميشدند    

. هـم هـمــانسـال از زنــدان آزاد شــد             
يکسال قبلـتـر از آن رفـيـق بسـيـار                
عزيزم فرهاد فرجاد که در تـابسـتـان         

 توسط جـنـايـتـکـاران اسـالمـي          ٦٢ 
اعدام شد در روستاي آلمانـه مـعـلـم        

بهمين خاطر هر از چند گـاهـي   .  بود
. بمدت چند روز به نزد او مـيـرفـتـم            

طي آمد و رفتهايم به نزد فرهـاد بـا           
خانواده فـواد، مشـخـصـا امـيـن و              
امجد و جوانان روستـاي آلـمـانـه از            

. نزديک آشـنـايـي پـيـدا کـرده بـودم               
هنگاميکه فواد از زندان آزاد شـد،         
چند روزي مراسم جشن و شادي در         
روستاي آلمانه برقـرار بـود و مـردم            
شهر مريوان، سنندج و روسـتـاهـاي         
اطراف براي ابراز شادماني در ايـن         
جشن و سرور دسته دسته به آلـمـانـه          
ميامدند تا از نزديک فواد را ببينند   

 .و آزاديش را تبريک بگويند
در اولــيــن روز مــراســم شــادي          
طبق معمول هميشگـي بـه آلـمـانـه             

جـمـعـيـت زيـادي در روسـتـا              .  رفتم
مــنــزل فــواد کــه     .  حضــور داشــتــنــد  

نسبتا بزرگ و داراي چنـديـن اتـاق،           
ايوان و حياط بـزرگـي بـود، مـحـل              

 .حضور جمعيت بود
هــنــگــام نــهــار خــوردن بــود و           
جمعيت در دسته هاي پنجاه شصت      
نفره بر سـر سـفـره بـه نـهـار خـوردن                  
مشغول ميشدند و بعد از اتمام ايـن       
تعداد، بالفاصله جمعيت ديگري که 
در نوبت بودند جـاي دسـتـه اول را              

 .براي صرف ناهار ميگرفتند
من هم همچون بقيه سـر سـفـره           
نشسته بودم هـنـوزغـذا را نـيـاورده            

در مـيـان جـمـعـيـت مـرتـب              .  بودند
دنبال چهره فواد ميگشتم چون تا آن   

ميخـواسـتـم    .  لحظه او را نديده بودم    
او را ببـيـنـم و آزاديـش را تـبـريـک                   

فرهاد پيش خدمت بود و در . بگويم
اين اثنا با يک سينـي غـذا بـر روي              
سفره ظاهر شد تا بشقابهاي غذا را         

. روي سفره و جلو مهمانـان بـگـذارد      
از فرصت استفـاده کـردم و در يـک              
لحظه درگوشي ازش پرسيدم، هرچـه      
ميان حمعيت را نگاه ميکنـم فـواد         
را نميبيـنـم مـيـشـه بـه مـن نشـان                  

فردي کنار دست راست مـن      .  دهي؟
نشسته بود پرسش من از فـرهـاد را       

فرهـاد پـاسـخـش را بـا يـک               .  شنيد
لبخند به من و با نگاه بـه کسـيـکـه             

. سمت راست من نشسـتـه بـود داد          
هـنـوز   .  حدس زدم بايد فـواد بـاشـد         

بــطــور کــامــل صــورتــم را بســوي             
شخصي که سمت راست من نشسته 
بود نچرخانده بـودم کـه آن شـخـص             

بقصد روبوسي و بغـل کـردن رو بـه             
خالـو گـيـان فـواد         : " من کرد و گفت 

ــواد        " (  هـــا لـــيـــره     دايـــي جـــان فـ
 ).اينجاست 

 آن لحظه را همچنان بيـاد دارم         
ــوســي                 ــه روب کــه بــا بــغــل کــردن ب

بـهـر   .  پرداختيم و گپ کوتاهي زديـم     
حال فواد کنار دسـت مـن نشـسـتـه             
بود و من در ميان جمعيت دنبالـش     

آنچه را که در چند لحظـه       .  ميگشتم
گــپ و گــفــتــگــو مــيــشــد از فــواد             
تشخيص داد اين بود که شخصيتي      
عميقا صميمي، دوسـت داشـتـنـي،         

بـا ردوبـدل     .  خوشرو و مـتـيـن بـود          
کردن چـنـد جـملـه بـا او، احسـاس                 
ميکردم سالهاست او را از نـزديـک           

بار دوم که دوبـاره او را          .  ميشناسم
ديدم زماني بود کـه مـقـر مـکـتـب              
قرآن مفتي زاده توسط مردم سنندج  

آنشب فواد بطور مسلح   .  برچيده شد 
 .در ميان جمعيت ديده ميشد

 روزي را     ٥٨ بعدها در شهريور    
که در مقابل دخانيات سنندج تيتـر       
روزنامـه اطـالعـات را مـبـنـي بـر                
جانباختن فواد ديدم اندوه عـمـيـقـي         

براي لحظاتي فکـر   .  وجودم را گرفت  
ــراي               ــم ب کــردم مــمــکــن اســت رژي
تضعيف روحيه مردم چنيـن خـبـري         
را در روزنامه منتـشـر کـرده بـاشـد             
اما متاسفانه خبر حقيقت داشـت و        
ــن               ــي اي ــطــان ــواد مســطــفــي ســل ف
ــي،              ــالب ــق ــارز، ان ــب ــت م شــخــصــي
ــده، مــحــبــوب و دوســت            ســازمــان
داشتني طي آن درگيري نابرابر جـان       

 . باخت
اين عکس در بـاال مـربـوط بـه            
همان روز از فواد است که اولين بـار     

يـادش  .  با او از نـزديـک آشـنـا شـدم            
 .گرامي باد

 عبدل گلپريان 
   ٢٠١٥  اوت ٢٩ 
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. انتخاب رئيس اقليم را تعييـن کـنـد         
گرچه حزب دمکرات خواسته بود کـه       
احزاب حاکم به اين پيشنهادات فکـر        
کنند و در جلسه يکشنـبـه آيـنـده در             
باره آن اظهار نظر کنند، اما ساعاتي    
پس از اتمام جـلـسـه رابـون مـعـروف               
نماينده جنبش گـوران پـيـشـنـهـادات           
حزب دمکرات را رد کـرد و تـاکـيـد              
کرد که رياست اقليم بـايـد از طـريـق             
نمايندگان کنوني پارلـمـان انـتـخـاب          

 . شود
بر اساس اخبار منتشر شـده، نـه         
تنها ششمين جلسه احزاب مذهبي و      
ناسيوناليستي حـاکـم نـتـوانسـت بـه             
بحران موجود بر سر ريـاسـت اقـلـيـم             
فائق آيد، بلکه احزاب حاکم در ادامه       
ــت آوردن                 ــدس ــود بــراي ب ــالش خ ت
موقعيت بهتر و بويژه عليه قلدريهاي      
حــزب دمــکــرات، اکــنــون بــحــث از           
رياست اقليم فراتر رفته و تعـدادي از         
آنها خواهان تشکيل حکومت توسط     
فراکسيون برنده پارلماني هستند، نـه       
تنها حزبي که بيشترين راي را آورده        

 .است
 

 اعتراض خانواده هاي انفال    
 ! در سليمانيه

روز سـه شــنـبـه اول سـپــتـامـبــر               
انـفـال   " (  انفال و شهـدا   "  خانواده هاي 

به کساني اطـالق مـي شـود کـه در                
دوره حاکميت صدام حسـيـن سـر بـه             

در اعتراض به پرداخت ) نيست شدند 
نشدن حقوقهايشان دست به اعتراض     

معترضيـن خـواهـان پـرادخـت          .  زدند
. فوري حقوقهاي معوقه خـود شـدنـد         

يکي از معترضين در مصـاحـبـه بـا            
" يکي از کانالهاي تلويـزيـونـي گـفـت          

اگر حکومت اقليم نمي تواند جامعـه       
را اداره کـنــد، لـطــفـا کـنــار بـرود و                  
" ميزهاي صـدارت را بـجـا بـگـذارد             

چرا حقوقمـان  : " يکي ديگر مي گويد 
را نمي دهـنـد، کسـي در کـردسـتـان               
نمانده، جوانان دسته دسته بـه خـارج          
مي روند، بـخـاطـر بـي امـکـانـاتـي،               
بخاطر فقر، بخاطر بي آبـي، بـخـاطـر        
بي برقي، اين چه وضعيتي اسـت کـه          
حکومت اقليم براي ما درست کـرده؟      
به اعتراضات خود ادامه مـي دهـيـم        

 ". تا جوابمان بدهند
 

جلسه مسعود بارزاني با   
 ! نمايندگان احزاب حاکم   

بر اسـاس گـزارشـهـاي مـنـتـشـر               
شده، روز سه شنبـه اول سـپـتـامـبـر،              
مسعود بارزاني بـا احـزاب حـاکـم و             
شرکت کـنـنـده در حـكـومـت اقـلـيـم                 

گفته .  کردستان جلسه اي برگزار کرده    
مي شود در اين جلسه در باره بحـران         
موجود و مسله رياست خود بارزانـي       

تـا هـم     .  بر اقليم بحث و گفتگو شـده       
اکنون اطالعات بيشتري در باره ايـن        
جلسه و برخورد احزاب شرکت کننـده       
منتشر نشده، اما همگان مي دانـنـد        
که يکي از دالئل بحران حـاکـم خـود            
شخص بارزاني و حـزب مـطـبـوعـش           
مي باشد که هـم اکـنـون بـعـد از دو                 
دوره و نيم رياست بر اقليم کردستان ، 
هنوز هم حاضر نيست ايـن پسـت را           

از طـرف    .  به جريان ديگـري بسـپـارد       
ديگر بقيه احزاب حاکم نيز هر يک بـه       
دنبال گرفتن امتيازات بـيـشـتـري بـه           
نفع خود هستند و به هـمـيـن خـاطـر              
اکنون نزديک به دو هفته بعد از اتمـام      
صدارت بـارزانـي هـنـوز هـم احـزاب              
حاکم مشغول بحث و گفگتو بـر سـر           

 . چگونگي رياست اقليم هستند
 

 تعيين کمک مالي به  
 ! مبتاليان به بيماري ايدز 

بر اساس اطالعيه اي از وزارت         
بهـداشـت اقـلـيـم کـردسـتـان، اخـيـرا                 
حـکــومــت اقــلـيــم بــراي هـر نــفــر از               
مبتاليان به بيماري ايـدز قـول خـرج            

.  هزار دينار را داده اسـت   ۵۰۰ کردن  
اطالعيه وزارت بهداشت مي افـزايـد        

 نـفـر در اقـلـيـم            ۲۰ هـم اکـنـون         که   
 HIvکــردســتــان حــامــل ويــروس           

اطالعـيـه وزارت بـهـداشـت          .  هستند
هيچ اشاره اي به سابقه اين بيماري و         
چگونگي مبتاليان به ايدز نـکـرده و          
با توجـه بـه تـابـو بـودن ايـن مسـلـه                    
ممکن است مبتاليان به بيماري ايدز 
در اقليم کردستان بسيار بـيـشـتـر از             

 .  نفره وزارت بهداشت باشد۲۰ آمار 
 

 بازخواست از مقامات    
 ! شهر سيد صادق 

بر اساس گزارشهاي منتشر شـده      
و بعد از اعتراضات مردم شهر سـيـد          
صادق قرار است سه تن از مـقـامـات       
بلند پايه شـهـر سـيـد صـادق مـورد                

در ايـن بـاره       .  باخواست قرار گـيـرنـد      
ريبوار احمد عضـو انـجـمـن مـوقـت              
تحقيقات استان سليمانيه اعالم کـرد      

ــعــد از شــکــايــت مــردم از              : "  کــه ب
شهردار، رئيس شـهـربـانـي و ريـئـس             
کشاورزي اين انجمن تحقيقات خـود       
را در بـاره اتـهـامـات وارده بـه ايــن                  

 ". مقامات را شروع کرده
الزم بـه ذکـر اسـت کـه دزدي و                 
چپاول در اقليم کـردسـتـان و تـوسـط              
مقامـات احـزاب حـاکـم بـه قـدمـت                

 ساله اينها ادامه داشته  ۲۴ حاکميت  
و اگر قرار باشد پرونده دزدي و چپاول        
را بررسي کنند بـه جـرات مـي تـوان              
گفت که جاي بيشتر مقامات احـزاب   

. حاکم زندان اسـت نـه اداره جـامـعـه             
اينها با اعالم بررسي شکايـت مـردم         
از اين سه مقام شهر سيد صادق تنها   
مي خواهـنـد اعـتـراضـات مـردم را              
کاهش و بـه کـج راه بـبـرنـد امـا بـر                     
همگان روشن است کـه اعـتـراضـات           
سراسري جمعه هاي عراق دير يا زود        
به اقليم کردستان هم سرايت خـواهـد         
کــرد و مــردم مــي تــوانــنــد و بــايــد              

 سال ۲۴ مقامات اقليم را نيز به جرم       
دزدي، چــپــاول و مــحــروم کــردن                 
ــخــشــهــاي زيــادي از جــامــعــه از               ب
امکانات اوليه زندگـي، مـثـل آب و            

 . برق محاکمه کنند
 

اعتراض مردم روستاي    
 ! به کمبود آب " توبزاوه احمد   "

 آگوسـت مـردم     ۲۶ روز چهاشنبه  
روستاي توبزاوه احمد در اعتراض بـه        
کمبود آب جـاده کـرکـوک اربـيـل را                
بستند و خواهـان رسـيـدگـي هـر چـه               
سريعتر مقامـات بـه خـواسـت خـود             

مــعــتــرضــيــن بــا آتــش زدن         .  شــدنــد
الستيکهاي ماشين اعتراض خود را      
برپا کردند و خواهان رفع کمـبـود آب         
و يا رساندن بـرق مـکـفـي بـراي آب                

 . گيري از چهاهاي آبي خود شدند
الزم به ذکر است تـا هـم اکـنـون              
مردم دهـهـا شـهـر و شـهـرک اقـلـيـم                   
کردستان با بـرپـايـي تـظـاهـراتـهـا و                
بسـتــن جــاده هــاي اصــلــي شــهــرهــا           
خواهان رسيدگي به کمبود آب و بـرق       
خود شده اند و مـقـامـات حـکـومـت             
اقليم هم جز مشتي وعـده و وعـيـد،            
عمال دست به اقـدامـات جـدي بـراي           
رفع مشکالت مردم و کمـبـود آب و           

 .برق نزده اند
 

 ! ضبط ده کيلو مواد مخدر   
بر اسـاس گـزارشـهـاي مـنـتـشـر               

 آگــوســت   ۳۰ شــده، روز يــکــشــنــبــه        
ده کـيـلـو      "  راپه رين " نيروهاي امنيت   

مواد مخدر را کشف و ضـبـط مـي             
در ايــن بــاره مــحــمــد فــازل          .  کــنــنــد

سخنگوئي نيروهاي امنيت راپه ريـن      
ده کيلو مواد مـخـدر از       : "  مي گويد 

نوع حشيش کـه بـه قصـد فـروش از                
ايران به اقليم کردستان روانه شده بود        

وي هـمـچـنـيـن        ".  را ضبط کـرده ايـم      
خاطر نشان کـرد کـه در ايـن رابـطـه                
فردي به اتهام وارد کردن اين ده کيلـو         

 . حشيش دستگر شده
الزم به ذکر است که در سـالـهـاي        
گذشته نيروهاي اقليم کردستان بارها     

به کشف و ضبـط مـواد مـخـدر کـه               
اکثرا از ايران وارد شده پرداخته اند و        
همچنان که در خود ايران اين مسـلـه          
بر هـمـگـان آشـکـار اسـت کـه سـران                  
حکومت جـنـايـت پـيـشـه جـمـهـوري               
اسالمي و از جملـه نـيـروهـاي سـپـاه              
پاسداران در پخش مواد مخدر دست      
دارند، احتمال اينکه رژيم جنايـتـکـار     
اسالمـي آگـاهـانـه بـه پـخـش مـواد                 

مي پردازد     مخدر در اقليم کردستان   
 . بسيار باالست

 *** 
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