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 دوست عزيز بيژن پرهام
شما به نمايندگي از تعـدادي از       
دوستانت در نقد سياست حـاکـم بـر           
کومله و در دفاع از سـيـاسـتـي کـه               
رفيق صالح مازوجي در اين مـورد        

. بيان کرده است مطلبي نوشتـه ايـد     
دستت درد نکند که نـوشـتـه ات را            

بـه رسـم     .  براي منهم ارسـال کـرديـد       
احترام الزم دانسـتـم کـه نـکـاتـي را              

 .يادآوري کنم
نقد رفـيـق صـالح در ايـن              ـ  ۱  

مصاحبه که شما به آن رجـوع کـرده         
ايد خوب بود و ما هم آنـرا مـثـبـت           

امــا بســيــار ديــر      .  ارزيـابــي کــرديــم   
منتشر شد و در واقع اگـر نـقـد مـا             
نـبـود شـايـد هـيـچ وقـت مــنـتـشــر                   

دليل هم واضح اسـت چـون      .  نميشد
يا ابتدا نقدي به سـيـاسـت عـلـيـزاده             
نداشته يا سـکـوت را تـرجـيـح داده              

دو مورد او ايـن کـار را کـرده            .  بود
هر دو مورد هنگـامـي مـبـاحـثـش             
علني شده اسـت کـه مـا سـيـاسـت                
حاکم بر کومه له را نقد کرديـم و او        
در پاسخ کمي متفاوت از عـلـيـزاده       

  .حرف زده است
 

يکي در مورد شرکت کومه لـه      
در تدارک کنگره مـلـي کـرد بـود و               
ــات              ــه جــريــان ــزديــکــي ب ديــگــري ن

اسالمي در ايـن اواخـر       /  ناسيونال  
به بهانه تحريم انـتـخـابـات ريـاسـت            

امـا در مـورد       .  جمهـوري در ايـران      
کنگره ملي کرد اگر چه مـوضـعـش          
بـا عـلـيــزاده مـتـفـاوت بـود هـنــوز                 
نتوانست از چهارچوب آن سـيـاسـت        

با ايـن حـال مـوضـع         .  فاصله بگيرد 
امــا .  بــهــتــري از عــلــيــزاده گــرفــت         

برخالف نظرشما در هر دو مـورد از     
جمله همين مصاحبه مـورد رجـوع        
شما در مورد نزديکي کـومـه لـه و           

اســالمــي /  جـريــانـات نــاسـيــونـال          
بسيار دير جنبيد و نـادقـيـق حـرف            

ــه             .  زد اصــوال در حــاشــيــه مســئل
  .ماند

ـ مشکل تنها خبات نبود کـه  ۲ 
او در اين مصاحبه مورد نظر شـمـا         
نسبت به آن موضع درسـت گـرفـتـه           

اتفاقا صالح چند روز بعـد از    .  است
اين مصاحبه متوجـه اصـل قضـيـه           
شد و در مصاحبـه دوم در بـرنـامـه            
حزب و فعالـيـن از مسـئلـه خـبـات              
فراتر رفت و چـهـارچـوب سـيـاسـت              
آمريکا، دولتهاي منطقه و احـزاب        
ناسيونالـيـسـت کـرد را در هـمـيـن                 
اواخر نـقـد کـرد و مـتـاسـفـانـه ايـن                   

. مصاحبه مورد بحث شما نـيـسـت       
چون او در ايـن مصـاحـبـه نـقـدش                 

شـمـا بـه      .  فراتر از خبات رفته اسـت    
دفــاع از چــيــزي بــرخــواســتــيــد کــه           
خوشبختانه خود صالح از آن فـراتـر         

  رفت
و با منتقدين چپ و کمونيسـت   

او در مصاحـبـه   .  بيشتر همصدا شد 
دوم فضاي سياسي منطقه و تمـايـل    
و گرايش احزاب ناسيوناليست کـرد      
را بهتر از مصاحبه اولش نقد کـرده        

  .است
 
به هـر حـال مـا بـه عـنـوان                  ـ ۳ 

انسانهاي زنده هم تاثير گـذار و هـم          
صالح هم همـيـن کـار      . تاثير پذيريم 
مصـاحـبـه دوم او بـا            .را کرده است 

شمسي خرمي بسيار راديـکـالـتـر و         
قابل دفاعتر از مصاحـبـه اي اسـت         
که با راديـو پـيـام کـانـادا داشـت و                 
شما به دفاع از نکـاتـي بـرخـواسـتـه              
ايد که خود صالح از آن فراتـر رفـتـه       

اين نشان ميدهد که شـمـا يـا      .  است
آنرا نديده ايد و يا نميخواهيـد از آن          

. چهارچوب نقد خبات فراتـر بـرويـد        
  .يا شايد متوجه آن نيستيد

 : نگاه هفته
 مجموعه اخبار و گزارشات هفته از شهرهاي کردستان    

 

 محمد آسنگران

 در مورد سياست کومه له    
 

: صــادق زيــبــا کــالم مــيــگــويــد          
صرف گرفتن و زدن و بستـن سـلـفـي          " 

کم تاکـنـون    هاي تندرو در ايران، دست  
. نتوانسته ايـن پـديـده را تـمـام کـنـد                 

هـا و       واقعيت آنست که کردها، سـنـي   
ــيـــت         ــلـ ــر اقـ ــايـ ــرانـــي،           سـ ــاي ايـ هـ

هـا     ها، توقعات، خواسـتـه    سرخوردگي

و مطالباتي دارند که نـاديـده گـرفـتـه            
 ".اند شده

اين بخشي از نتيجه گيري نوشتـه   
مفصل صادق زيبا کالم در ارتباط با     

 خرداد در مـجـلـس و قـبـر            ١٧ واقعه  
اخيرا محسن سـازگـارا   .  خميني است 

نيز در مصـاحـبـه اي بـا راديـو فـردا                  
همين سخـنـان زيـبـا کـالم را تـکـرار                 

 .کرده است
پرداختن بـه بـه تـاريـخ پـيـدايـش               

پديده سلفي گري طي قرون مـتـمـادي       
نيازمند مقالـه مـفـصـلـي اسـت امـا               
براي شـنـاخـت خـوانـنـده ايـن سـطـور                 
همينقدر اشاره کنم که فلسفه وجودي       
و پيدايش سلفي گري بـه دو الـي سـه             
قرن بعد از پايان دوران ظـهـور اسـالم           

بـا گـذشـت چـنـد قـرن از               .  برميگردد
پـايـان دوره فـجـايــعـي کــه اسـالم در                 

 سال قبل در عربستـان و ايـن       ۱۴۰۰ 

 مشروعيت بخشيدن زيبا کالم و سازگارا به سلفي گري      
 "  ها کردها و سني "  تحت لواي دفاع از    

روز جمعه دوم تـيـرمـاه در شـهـر              
سـنـنـدج بـيـن يـک گـروه از سـازمـان                    
زحــمــتــکــشــان کــردســتــان و ســپــاه              
پاسداران درگيري رخ داد که منجر به       
کشته شدن سه نفر و به اسارت گرفـتـه    

. شـدن رامــيــن حســيـن پــنــاهــي شــد            
بالفاصله بعد از اين واقعـه نـيـروهـاي          
سپاه پاسداران به حمله و دسـتـگـيـري          
تعداد ديگري دست زده و با خشـونـت     
کامل تعدادي از افراد خانواده کشـتـه      
شدگان را بازداشت کرده و گـفـتـه انـد             
اجازه برگزاري مـراسـم گـرامـيـداشـت            

  .عزيزان خود را ندارند
دو روز بعد از اين واقعه کـمـاکـان          
حمله و دستـگـيـريـهـا بـوسـيلـه سـپـاه                

صـبـح امـروز      .  پاسـداران ادامـه دارد      
خـبــر دسـتــگــيـري تــعـداد بــيـشــتــري              

زبـيـر حسـيـن پـنـاهـي ،              .  منتشر شد 
انور حسين پناهي پسر عموي راميـن   
حسين پـنـاهـي دسـتـگـيـر شـدنـد در                 
حاليکه همان شـب درگـيـري افشـيـن             
حسين پـنـاهـي نـيـز در مـنـزل خـود                   

  .دستگير و روانه زندان شده بود
خانـواده حسـيـن پـنـاهـي کـه در                

طول دوران حاکميـت سـيـاه اسـالمـي           
تعداد زيادي از اعضا خانواده خود را    
از دســت داده و هـم اکــنــون عــزادار               
کشته شدن صباح حسـيـن پـنـاهـي و              
دستـگـيـري رامـيـن حسـيـن پـنـاهـي                 
ــعــرض                 ــنــون مــورد ت ــد، اک ــن هســت
وحشـيـانـه نـيـروهــاي امـنـيـتـي قــرار                

روز شنبه خانـواده حسـيـن      .  گرفته اند 
پناهي با انتشار نامه علنـي از هـمـه             
نــهــادهــاي مــدافــع حــقــوق انســان و            
مخالفين حکومت اسالمي خواسـتـه       

 اطالعيه کميته کردستان حزب کمونيست کارگري       
 !سياست سرکوب و ارعاب حکومت اسالمي را بايد به شکست کشاند                                                    

 سپاه پاسداران شهر سنندج و حومه را ميليتاريزه کرده است                                                   

 ۳ صفحه 

 ۳  صفحه 

 :  دره   سهم روستاييان از معدن آق    
 بيکاري و آلودگي    

 عبدل گلپريان

 ۲ صفحه 
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نوشته شما در نقد بخـشـي از       ـ  ۴ 

سياست حاکم بر کومله اگر چه فـقـط        
يک قدم چپ تر از عـلـيـزاده اسـت بـا                 

. ايــن حــال جــاي خــوشــحــالــي اســت           
اميدوارم يـک قـدم ديـگـر بـرداريـد و                 
القل خودتان را تا سـطـح نـقـد رفـيـق              

  .صالح ارتقا بدهيد
 

اما خارج از ايـن مـبـاحـث فـوق               
راستش را بخواهيد تـحـلـيـلـهـايـي از              
دخـالــت و نـقــش جــريـانــات و افــراد               

داريد بسيار محـدودنـگـرانـه و       ....  و  
من الزم نميدانم بـه    .  آمپريستي است 

آن بپردازم چون دنيا بسيار پيچيده تـر      
و رنگـارنـگـتـر از آن اسـت کـه شـمـا                    

  .تصوير کرده ايد
چـون جــنــبــشــنـهــاي اجــتــمــاعــي         
انقالبي در ايران مسيري را طي کـرده       
اند هم از نظر سبک کار علـنـي کـاري            
و هم از نظـر جـلـو آمـدن چـهـره هـاي                  
جنـبـشـهـاي اجـتـمـاعـي هـم از نـظـر                    
تشکل و سازمانيابي بـه مـوقـعـيـتـي          
رسيده انـد کـه بـدون نـقـد روشـهـا و                     
سياستهاي سنتي حاکم بر چـپ ايـران          

مـا سـالـهـا بـراي آن            .  ممکن نميبـود  
و همه اين سـازمـانـهـا از       .  جدل کرديم 

جمله کومه لـه و حـزب کـمـونـيـسـت               
 سـال اخـيـر مـنـتـقـد آن                ٢٠ ايران در    

 .بودند
اولين موردش دفاع از مـحـمـود         
صالحي بـود کـه اسـم و رسـمـش در                 
ايران و خارج ايران شـنـاسـانـده شـد و               
همان دوره همه اين سازمانها مـدعـي     
بودند که ما امـنـيـت او را بـه خـطـر                  
ميندازيم و يا تعدادي فکر ميکـردنـد    

در .  صالحي به حزب ما نزديک اسـت    
ــن                   ــه هـــيـــچ کـــدام از ايـ حـــالـــيـــکـ
پيشداوريهاي محدودنگرانـه و فـرقـه         
اي درست نبود و مـا فـقـط سـبـک و                 
سياستي را مطرح و سنت کـرديـم کـه       
اکنون همه فعاليـن خـوشـبـخـتـانـه بـا              
پراتيک خود صـحـت آنـرا نشـان داده              

و همه سازمانهاي چپ کـه قـبـال       .  اند
ــرا                 ــودنــد يــوشــکــي آن مــنــتــقــد آن ب

احتماال مطلع هسـتـيـد در      .  پذيرفتند
تاريخ ايران هـيـچ دوره اي نـبـوده کـه               

چهره هاي جنبـش کـارگـري و ديـگـر              
جنبشهاي اجتماعي اين چنين با اسـم    
و رسـم خـود در جـلـو جـامـعـه قــرار                    

  .بگيرند
ايــن ســنــت تــازه اســت ســابــقــه              

چــپ .  طـوالنــي در چـپ ايــران نــدارد           
ايران و کومه له هـم نـوشـتـه هـايشـان            

 .بدون اسم و امضا منتشر ميشـدنـد        
همينکه شما امـروز يـک امضـا زيـر              
نوشته خود گذاشته ايد حاصل سالهـا     
جدل با اين چپ سنتي بوده اسـت کـه             

امـا هـيـچ وقــت        .  از ادعـا کـم نـدارد         
مبتکر سنت تازه و پـيـشـروي نـبـوده            

بعدا وقتي علني شدند عـکـس   .  است
و چهر فعالـيـن را ضـروري دانسـتـيـم              
همين کومه له و حـزب کـمـونـيـسـت              
ايران سالها در مـقـابـل آن مـقـاومـت              
کردند اما اکنون يواشکي مثل بـقـيـه        
احزاب همه آنها اسم و عـکـسـشـان را          

آيـا  .  به طور طبيعي منتشر ميکننـد     
براي شـمـا سـوال نشـد ايـن سـنـت از                   
کجا بـه داخـل چـپ ايـران وارد شـد؟                 
همه ما ميدانيم کـه در دوران شـاه و            
يا در دوران جمـهـوري اسـالمـي هـم،              
مقاالت تمام نشـريـات چـپ بـا اسـم               
نويسنده منتشر نميشدنـد؟ عـکـسـي        

. از هيچ کدام از آنها منتشر نـمـيـشـد        
تلويزيون هم نداشتند و راديوهاي کـم        
شنونده هم فقط صدايي از سـازمـانـي      

اسـمـي از کسـي در          .  پخش مـيـکـرد    
مسئولـيـت گـفـتـه هـا و             .  ميان نبود 

چپ بدون چـهـر   .  نوشته ها فردي نبود   
و بدون شخصيت حقيقـي و حـقـوقـي             

جريان ما با سالها تالش و نـقـد       .  بود
و البته ناسزا شنيـدن از چـپ سـنـتـي               

  .اين سنتها را حاشيه اي کرد
 
جريان ما سنتـهـايـي ديـگـري         ـ ۵ 

را به جامعـه آورد کـه نـه سـابـقـه در                   
ــه قــبــال حــزب و                     ــران داشــت و ن اي

  .سازماني از آن حرف زده بود
دفاع از آزادي بـيـان بـي        :  از جمله 

قيد و شرط، اولين بار اتحاد مبـارزان   
کمـونـيـسـت عـلـيـه بسـتـن روزنـامـه                  
ميزان در تهران اين بحث و شـعـار را            
مـطـرح کـرد و بـدون اسـتــثـنـا تـمــام                   
احزاب چپ از جمله کومه له آن زمـان        

چـون چـپـهـاي آن          .  موافق آن نبـوديـم    
دوره شعار ديگري داشتند و خـواهـان       
آزادي براي خلق و ديـکـتـاتـوري بـراي          

مـيـگــفـتـنـد ايــن        .  ضـد خـلـق بــودنـد        
 .سياست ليبرالي است

در مورد زنـدانـيـان سـيـاسـي هـم              
چپ اکنون بدون نقد سـيـاسـت قـبـلـي             

خــود شــعــار آزادي هــمــه زنــدانــيــان             
امـا شـعـار      .  سياسي را پذيرفته اسـت    

چپ سنتي و کومه له هم اين بـود کـه       
ــدانــي ســيــاســي         " خــواهــان     آزادي زن
بــودنـد نـه هـمــه زنــدانـيــان            "  انـقـالبــي  
تـازه مـا از ايـن هـم فـراتـر                 .  سياسـي 

رفتيم و هنوز مورد نقد اين چپ قـرار        
داريم که تالش کرديم زندانيان عـادي      
را هم درک کنيم و از حقوق آنها و حق       

. حيات براي هـمـه آنـهـا دفـاع کـنـيـم                
چهره هايي مانند کبري رحمانپور کـه     
خوشبختانه از زنـدان آزاد شـد بـراي               
چپ سنتي قاتل محسوب مـيـشـد و          

. براي ما يک قرباني سـيـسـتـم حـاکـم             
سکينـه مـحـمـدي آشـتـيـانـي کـه بـه                   
سنگسار محکـوم شـده بـود و بـعـدا               
آزاد شد هم يکي ديگر از آنها اسـت و     

چپ ايـران و      .  دهها نمونه از اين افراد   
حزب کمونيست ايران و کومـه لـه تـا            
امروز هم ايـن مـقـوـلـه را بـرسـمـيـت                   

به همين دليل کمپيني و    .  نميشناسد
حرکتـي در دفـاع از ايـن انسـانـهـاي                 
قربـانـي سـيـسـتـم در سـيـاسـت آنـهـا                    

  .جايگاهي ندارد
 

نـقـد پـوپــولـيـســم از جـملـه نـقــد                  
پوپوليسم خود کومه لـه کـه رهـبـران            
کومه له تعدادي اصال قبول نداشتنـد       
و فقط ساکت شـدنـد و تـعـدادي آنـرا                

و تـعــدادي هـم بـعــد از              پـذيــرفـتــنــد     
جدايي کمونيسم کـارگـري دوبـاره بـه            

  .همان سبک سابق خود برگشتند
مصوبه کنگره دوم کـومـه لـه در          
مورد مسئله ملي و کـمـرنـگ ديـدن            

جايگاه آن در کـردسـتـان کـه بـعـد از                  
انتشار آن از جانب منـصـور حـکـمـت          
نقد شد و در کنفرانس ششم کومه لـه      
که در اصل به اين مـنـظـور تشـکـيـل             
شد و آن مصوبه را اصـالح کـردنـد و             
دوباره جايگاه پررنگتري براي مبـارزه     
عليه ستم ملي قايل شدند يک نـمـونـه      

ايـن نـمـونـه        .ديگر از اين دست اسـت     
ها مشت نمونـه خـروار اسـت و درک              
زميني و عميق جـريـان مـا را نشـان              

اين همان منصور حـکـمـتـي       .  ميدهد
است که عليزاده اسمش را در بـررسـي     
تاريخ حزب کمونـيـسـت ايـران حـذف             
ــگــار اصــال وجــود                 کــرده اســت و ان

  .نداشته است
ــري               ــرابـ ــار آزادي بـ ــعـ ــرح شـ طـ
حکومـت کـارگـري کـه بـه سـيـاسـت                 
حزب کمـونـيـسـت ايـران هـم تـبـديـل                  

  .شد
سياست مخالفت با اعدام و لـغـو      
مجازات اعدام که کومه له متاسفانه     
قبال خودش مواردي آنرا اجرا کـرد و         

. خوشبختانه اکنون آنرا پذيرفته اسـت     
اکنون نه تنها چپها آنرا پـذيـرفـتـه انـد         
حتي راستها هم جرات نـمـيـکـنـنـد از          

ــنــد           در .  مــجــازات اعــدام حــرف بــزن
حاليکه قـبـل از حـزب کـمـونـيـسـت                  
کارگري هيچ جريـان ديـگـري از لـغـو             
اين مجـازات ضـد انسـانـي در ايـران               

ما سالها مورد حملـه  .  حرف نزده بود  
چپ سنتي بوديم که گويا ليبرال شـده       
ايم و ميخواهيـم جـنـايـتـکـاران را از               

  .برهانيم" خلق"مجازات 
شکل دادن بـه جـنـبـش دفـاع از               

حقوق کودک که نه در ايـران و نـه در              
حتي حزب کمونـيـسـت ايـران سـابـقـه              

  .نداشت
مـخــالــفــت بــا خــودمــخــتــاري و          
فدراليسم که کومه له بعـد از مـدتـي            
مقاومت باالخره آنها را بـدون نـقـد و            

  .يواشکي کنار گذاشت
نقد ناسيونالـيـسـم و مـذهـب بـه              
عنوان دو رکن مهم کـمـونـيـسـتـي در          
ــار                    ــو کـ ــغـ ــراي لـ ــالش بـ ــار تـ ــنـ کـ

که سنـتـي در چـپ ايـران           .... و مزدي
نداشت و کومه له بشدت آغشـتـه بـه           
ناسيوناليسم و مماشـات بـا مـذهـب           

  .بوده و هست
اينها و دهها نمونه ديگـر از ايـن            
نو آوريها دستاوردهاي همان جـنـبـش        
و کساني است کـه احـتـمـاال از نـظـر                 
شما فقط پشت کامپيوتر نشسته انـد     

. و نقشي گويا در جامعه نداشـتـه انـد      
اما کل چپ و چهارچوب فـکـري آنـرا            

  .متحول کرده اند
 

دوست عزيز تعمق و ياد گـرفـتـن           
امـا اگـر بـا        .  براي همه ما الزم اسـت      

ديدي بدون تعصب روند رشد و ارتـقـا       
فـکـري چـپ را بـبـيـنـيـم بـه حـقـايــق                      
بسيـاري خـواهـيـم رسـيـد کـه امـروز                 

امـا در عـالـم        .  بديهي بنظر ميرسنـد   
واقع اينها نه تـنـهـا بـديـهـي نـبـودنـد                 
بلکه سالها براي تثبيت آنـهـا جـدل و           
مبارزه سياسي و نظري و فکري شـده          

  .است
 

 ۲۰۱۷ ن ئ ژو۲۶ 

 

 ... در مورد سياست کومه له                     

 
 
 
 
 

 محمد آسنگران            
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 ۱ از  صفحه  

 ۱ از صفحه  

 

منطقه  بوجود آورد و رونـد فـروکـش            
کــردن اســالم در بــعــد از آن ايــام بــر                 
زندگي ساکنان آن مناطق سـبـب شـد           
که افراد و عناصري فـيـلـشـان دوبـاره           
يـاد هــنــدوســتــان کــنــد و بــا داعــيــه              
بـازگشـت بـه عصـر پــيـدايــش اســالم               

 . مجددا ابراز وجود کنند
سربرآوردن سلفي گري از همينجـا    
شکل ميگيرد يعني رجعت بـه دوران        
ظهور اوليه اسالم کـه در طـول تـمـام               
قرون گذشته بنحوي از انحا به حـيـات    
خود ادامه داده است اما روند تغـيـيـر      
و تحوالت عظيم اجتماعي، سـيـاسـي     
و گســتــرش بــازرگــانــي در غــرب و              
تاثيرات مستقيم آن بـر شـبـه جـزيـره                
عربستان و جنوب شرقي آسيـا سـبـب       
شد که هر چه بيشتر گرايشـات اسـالم        
خـواهــي و يــا گـرويــدن بـه بــاورهــاي               

. سلفي گـري بـه حـاشـيـه رانـده شـود                 
ــد تــکــامــل                واقــعــيــات عــيــنــي رون
تاريخي در زندگي انسان در آن ايام بـه      
اين سو، اجازه سر برآوردن و به قـهـقـرا       
بردن جامعه مدني را از سـلـفـي گـري          

 .گرفت
بـنـابـرايـن سـلـفـي گـري دو پـايــه                  

يـکـم رجـعـت بـه اصـل             .  اصـلـي دارد    
 سال قبل و   ١٤٠٠ اسالم محمدي در  

ــاوردهــاي               ــام دســت ــم ــودي ت ــاب دوم ن
تاکنوني زندگي انسان و در راس آنـهـا     

. انسانيت، مـدنـيـت، تـرقـي خـواهـي             
. علم، دانش و تکامل جوامـع بشـري        

ايــن دو رکــن ســلــفــي گــري بــعــنــوان              
ايدئولوژي و بنـيـاد فـکـري اسـالم در             

 .  قامت داعش را مردم دنيا ديده اند
با اين توضيح کوتاه بـرمـيـگـردم          
به سـخـنـان و مـواضـع زيـبـا کـالم و                    

 .    سازگارا
اين دو نفر که از پايه گذاران رژيـم        
اسالمي در کنار خـمـيـنـي  و دولـت                
موقتش بودند و امـروز رسـانـه هـاي             
نان بـه نـرخ روزخـور آنـان را بـعـنـوان                   

کارشناسان مسايل سيـاسـي اوضـاع      " 
معرفي ميکنند، به ارائه گفـتـه   "  ايران

ها و تحليلهايي مـي پـردازنـد کـه نـه              
تنها کمتـريـن سـنـخـيـتـي بـا اوضـاع                 

سيـاسـي اجـتـمـاعـي در ايـران نـدارد                 
ــه                  ــد بــا ايــن گــون بــلــکــه ســعــي دارن

بـراي سـلـفـي       "  اظهارات کارشناسانـه " 
هـر چـه بـاشـد ايـن            .  گري آبرو بخـرنـد    

طيف رانده شده از حکومت امـروز و         
ــهــوري اســالمــي                ــک جــم ــال ي ــب ــدن ب
خوشخيم، نيازمند بقاي سلـفـي گـري         
براي تعرض به آرمانهاي انسانـي  در           

 .آينده جامعه ايران هستند
، شرکـت  " کارشناس" بزعم اين دو   

چند نفر در يک عمليات تروريستي از    
جنس عملـيـات داعـش در تـهـران و                
اينکه اين افراد متولد کردستان بـوده        

هـا،     سـرخـوردگـي   " اند گـويـا نـاشـي از         
هـا و مـطـالـبـانـي              توقعات، خواسـتـه   

" .انـد    هستند که نـاديـده گـرفـتـه شـده            
اينان با چنيـن بـيـانـاتـي و از سـر بـه                    
ــردم              ــراي مـ اصـــطـــالح دلســـوزي بـ
کردستان آنان را در دايـره سـلـفـي هـا                

 . جاي ميدهند
اينجا دو مسئله را بـايـد در ايـن             
رابــطــه  و در پــاســخ بــه اظــهــارات                  

فوق اشاره کرد و پـاسـخ     "  کارشناسان" 
 .داد

اول اينکه سلفي هـا کـه فـلـسـفـه               
وجودي آنان عمال مـتـکـي بـر هـمـان               
اعمال دولـت اسـالمـي عـراق و شـام               

 سـال  ١٤٠٠ و بازگشت به ) داعش ( 
قبل است، هيچـگـاه چـنـيـن ادعـايـي             

ها، تـوقـعـات،     سرخوردگي" مبني بر،   
مـورد نـظـر      "  ها و مـطـالـبـات      خواسته

زيبا کالم و سازگارا نداشته انـد و بـه             
الاقل در سـه سـال     .  آن معتقد نيستند  

اخير بـا سـربـرآوردن دولـت اسـالمـي               
داعش، در هيچ جايي سخني بـر سـر            
اينکه آنان نـمـايـنـده و سـخـنـگـوي آه                 
محـرومـان و سـرخـوردگـان هسـتـنـد               

داعش  نه تنها بـه ريـش     .  وجود ندارد 
اين طيف از کارشناس قـديـمـي رانـده           
شده از حکومت  اسـالمـي در ايـران               
مــيــخــنــدد بــلــکــه آنــان را بــعــنــوان               
کسانيکه اسالم واقعي را نميـفـهـمـنـد         

 .بحساب مياورند
دوم اينکه، زبان، مـحـل تـولـد و             
مـلـيـتـي کـه هــر عـنـصـر تـروريســت                  
اسالمي و آدمکـشـي بـا آن مـعـرفـي               
مــيــشــود، تــوضــيــح دهــنــده هــيــچ             
ــه اي ســيــاســي،              مــوضــوع و مســئل

. اجتماعي و اقتصادي نميتواند باشـد  
از اين رو هر گونه وابسـتـگـي زبـانـي،          
جغرافيايي و غيره هـر جـنـايـتـکـار و              
آدمکشي ربطي به مردم ساکن در آن        

 . جغرافيا ندارد
الاقــل بــعــد از بــقــدرت رســيــدن             

اسالم داعشي حاکم بـر ايـران بـعـد از              
، سلفي هـاي سـر بـرآورده          ٥٧ انقالب  

در کردستان که بوسيله مردم انقـالبـي     
ســر جــاي خــود نشــانــده شــدنــد، از                
نــزديــکــان و شــرکــاري ســيــاســي و                
همقطاران زيـبـا کـالم و سـازگـارا در                
دولت موقت خميني و سپاه پاسداران       

ــد  ــودن اهــداف مشــتــرک مــزدوران        .  ب
  تـا بـه         ٥٧ محلي در مقطع انقـالب     

ــران                    ــب ــق و اهــداف ره ــا اف امــروز ب
ــا در                    ــا کــالم ه ــب ــاراهــا و زي ســازگ
ــي            حـــکـــومـــت اســـالمـــي بـــروشـــنـ

 .نشاندهنده اين حقيقت است
مردم شهرهاي کردستان آن دوران    
بطور يکدست و يکپارچه براي تحـقـق     

 در   ٥٧ خواستها و مطالبات انقالب      
مقابل سرکوبگران خـمـيـنـي و دولـت           
موقتش، در مقابل مزدوران مـحـلـي         

و در مقابل جريان سـلـفـي    )  جاش ها( 
که با نام مکتب قرآن شناخته ميـشـد         
و جوانان انـقـالبـي و کـمـونـيـسـت در                
کردستان را شناسايي و به دوسـتـان و         
شرکاي زيبا کـالم و سـازگـارا نـظـيـر                
خلخالي معرفي ميکـردنـد نـه تـنـهـا              
قادر شدند بساط مکتـب قـرآن را در          
سنندج و مـريـوان بـرچـيـنـنـد بـلـکـه                    
توانستند ماهيت ضد انساني سـلـفـي     
ها، مزدوران محلي و هم کيشان آنـان        
در دولت موقـت را نـيـز بـه جـامـعـه                   

 .ايران و مردم کردستان بشناسانند
ادعاي دلسوزي اين طـيـف افـراد         
رانده شده از حکومت اسالمـي تـنـهـا        
براي مـخـدوش کـردن صـف مـبـارزه               
اجتماعي، سياسي و طبـقـاتـي مـردم           
عليه حکومت اسالمي و مشروعيت      

 . بخشيدن به جريان سلفي گري است
 

با توجه به آنچه که اشاره شـد، بـر        
، ” کارشنـاس “ خالف اظهارات اين دو  

سلفي گـري عصـر حـاضـر ربـطـي بـه                 
مردم کردستان و فقـر و سـرخـوردگـي          
مردم در هيـچ جـاي ايـن کـره خـاکـي                 

ــردم          .  نـــدارد ــارزات مـ ــاريـــخ مـــبـ تـ
کردستان بـعـد از سـربـرآوردن جـريـان               
خميني عليه سلفي گري ، پيشينه اي    

زيبا کـالم و سـازگـارا          .  درخشان دارد 
الزم اســت  ايــن را بـفــهــمـنــد کــه از                  

براي مردم کردستان  و   ”  دلسوزي“ سر
بــا مــخــدوش کــردن صــف مــبــارزه              
اجتماعي، سـيـاسـي و طـبـقـاتـي در                 
جامعه، قادر نخواهند بـود بـه بـقـاي            

 .اين پديده ضد بشري کمک کنند
 

  ۹۶  تير ۶ 
 ۲۰۱۷  ژوئن ۲۷ 

  ... مشروعيت بخشيدن زيبا کالم                        

اند که به ايـن رفـتـار وحشـيـانـه و                 
  .سرکوبگرانه اعتراض کنند

ــه کــردســتــان حــزب               ــمــيــت ک
کمونيسـت کـارگـري ايـران ضـمـن             
تســلــيــت بــه خــانــواده قــربــانــيــان            
اخيراعالم ميکند بايد در مـقـابـل         
اين رفتار وحشيانه و سرکوبـگـرانـه       
حکـومـت اسـالمـي بـا تـمـام قـوا                 

حملـه بـه خـانـواده کشـتـه              .ايستاد
شدگـان و ايـجـاد فضـاي رعـب و                
وحشت و دستگيري و شـکـنـجـه و        
آزارخانواده ها سياست هميـشـگـي       
حـکــومــت اســالمــي بــوده کــه بــا            
اعتراض و مبارزات گسترده مردم     
در کردستان ، حکومت مجبور بـه     

اکـنـون   .  عـقـب نشـيـنـي شـده بـود             
جمـهـوري اسـالمـي ايـران يـکـبـار               
ديـگـر بـا شــدت و حـدت بــه ايــن                  
سياست سـرکـوبـگـرانـه روي آورده            

  .است
ــهــاي                ــه ســازمــان مــا از هــم
مخالف حـکـومـت اسـالمـي و از             
ــيــن مــدافــع حــقــوق انســان             فــعــال
مستقل از ايـنـکـه چـه نـقـد و چـه                   
بررسي از اين نوع عمليات نظامي       
و يا سياست سازمان زحمـتـکـشـان      
دارند، دعـوت مـيـکـنـيـم بـه ايـن                 
رفتار وحشيانه حکومت اسـالمـي      

زيــرا گســتــرش    .  اعــتــراض کــنــنــد   
فضـــاي رعـــب و وحشـــت در                    
کردستان سياست هميشگـي رژيـم       
اسالمي بوده و بايد متحدانه عليه     

  .آن ايستاد
ــان دادن                 ــازمـ ــد بـــا سـ ــايـ بـ
اعتراض، با تـمـاس بـا نـهـادهـاي               
بيـن الـمـلـلـي و بـا دامـن زدن بـه                     
اعتراض در کردستان و ايران و در          
دنــيــا کــاري کــرد کــه حــکــومــت            
اسالمي ايران، اين بار هم وادار بـه       
عقب نشيني شده و بـيـش از ايـن               
خانـواده هـا را تـحـت فشـار قـرار                 

مــا خــواهـان آزادي فــوري         .  نـدهــد 
همه دستـگـيـر شـدگـان و آزادي و               
امـنــيـت رامـيــن حســيـن پـنــاهــي             

  .هستيم
 

ــه کــردســتــان حــزب               ــمــيــت ک
ــه             ــران ب ــيــســت کــارگــري اي کــمــون
خانواده جان باختگـان صـمـيـمـانـه            
تسليت گفته و خـود را در غـم و                

  .اندوه آنان شريک ميداند
 

 کميته کردستان   
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ٢٠١٧  ژوئن ٢٥ 

 ...  سياست سرکوب و ارعاب حکومت                        
 

 
 
 
 
 

 عبدل گلپريان           
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 سال پدري سکوتش را              ۸ بعد از    
 درباره مرگ دخترش مي شکند                

سالـه دانشـجـوي      ۲۱ مريم سودبر  
درتــظــاهــرات .  دانشــگــاه تــهــران بــود     

باتوم به سـرش زدنـد و درخـانـه جـان                
بـا تـهـديـد وزارت اطـالعـات             .  سپـرد 

اصغر سـودبـر   .  خانواده سکوت کردند 
 سـال در      ۸ پدر مريم سودبـر بـعـد از             

 :خصوص قتل فرزندش چنين گفت
ما بعد از رفتن مريـم بـه خـاطـر          " 

بچه هاي ديگرمان نگران شـديـم و آن           
روزهاي اول سکوت کرديم اما آنـقـدر          
از حق خودمان و حق بچه هـايـمـان و              
زندگي مان گذشتيم و حرف نزديم کـه        
االن مايلم حـداقـل بـعـد از ايـن هـمـه                 
مدت درد دل هايم را به جامعه و هـم       

دخـتـرم   .  سن و سالهاي مريـم بـگـويـم         
ســالمـت بــه    ۱۳۸۸  خـرداد      ۳۰ روز   

دانشگاه رفـت امـا ضـربـه بـاتـوم بـه                  
سرش خـورد و شـب وقـتـي بـرگشـت                

 .خانه، توي اتاق خودش تمام کرد
 

 قانون جديد دوچرخه سواري               
عالوه بر عکس و کارت مـلـي و           

اجازه نامـه ولـي يـا هـمـسـر و                .  … 
 !خالصه يک قيم هم نياز است

 
مردي در شيراز دخترش را               

 جلوي چشم مردم خفه کرد           
دخترم با رفتارهايش باعـث شـده        

. بود که آبروي ما جلوي بستگان برود  
روز حادثه او را سوار خـودرو کـرده و           

در ميان راه بـاهـم   .  از خانه بيرون رفتم  
اي تـوقـف کـرده و             درگير شده گـوشـه    

خواستم با او صحبت کنم اما بـي        مي
از اين رو با شال او را خـفـه     .  فايده بود 

کرده و پس از اطمينان از مـرگـش بـه         
ســمــت کــالنــتــري رفــتــه و خــودم را               

 معرفي کرده و جسد را تحويل دادم

 
قوانين جمهوري اسالمي اجازه                 

هاي ناموسي را به                وقوع جنايت      
 دهد    مردان مي      
ــر اســاس مــاده          قــانــون      ۶۳۰ ب

مــجــازات اســالمــي هــرگــاه مــردي            
همسر خـود را در حـال زنـا بـا مـرد                    
اجنبي مشاهده کند و علم به تمکيـن        

تـوانـد در هـمـان            زن داشته باشد، مـي  
حـال آنــان را بـه قــتـل بـرسـانــد و در                     
صورتي که زن مکره باشد، فقط مـرد     

حـکـم   .  تواند بـه قـتـل بـرسـانـد             را مي 
ضرب و جرح در اين مورد نيز مانـنـد     

 .قتل است
 

هر روز شماري اززنان در گوشه                    
 گوشه دنيا کشته مي شوند              

در بين قربانيان، افرادي هستـنـد        
کـه حـتـي يـک خـط هـم دربـاره شــان                    
نوشته نمـي شـود، انـگـار آب از آب                 
تکان نخورده، مثل قتل هـايـي بـراي            

ــرو      ــظ آب ــي           ايــن.  حــف ــان ــي ــان ــرب ــا ق ه
اند، بخصوص در جـايـي         شده  فراموش

شـده     که اين نوع قتل ها امري پذيرفته 
اسـت و کسـي هــم اعــتـراضـي نـمــي                 

  . کند
 

گزارش اجمالي وضعيت حقوق               
 ۹۶ ويژه خردادماه          –بشر   

زنــان در ايـــران هـــمــچـــنــان از                 
بـزرگــتـريــن قـربــانـيــان نـقــض حــقــوق             

از پـررنـگ     .  بشرمحسوب مي شـونـد    
ترين مصاديق نقض حـقـوق زنـان در             
ايــن مــاه مــي تــوان بــه مــواردي در               
زمينه حضـور زنـان در اجـتـمـاعـات               

از ايــن مــيــان       .  ورزشــي اشــاره کــرد      
بازداشت فرد تـرنسـي بـه ظـن دخـتـر                
بودن در ورزشـگـاه هـمـچـنـيـن اجـازه                
محدود به زنان براي حضور در سـالـن      

ورزشي در کنار اعمال مـحـدوديـت و           
محروميت براي برخي واليـبـالـيـسـت          

در .  زنان نمونه هاي برجسته آن بودنـد       
مورد خشونت هاي جنسي و جسـمـي       

 بار تجاوز در يک شب بـه  ۲ موردي از   
يک زن بسيار خبر ساز شد و همچنيـن    

را    يک مورد قتل ناموسي در شـيـراز       
 .شاهد بوديم

 
 خشونت نظامي و          

 قضايي عليه شهروندان            
 مـتـهـم      ۳ در ماهي کـه گـذشـت          

قـطــع دسـت يـا انــگـشـتــان دســت                بـه 
 فقره مين به ۵ محکوم شدند، انفجار    

ــدان               کشــتــه و زخــمــي شــدن شــهــرون
 مـورد    ۳ منتهي شد، گـزارشـاتـي از          

اسيد پاشي منتشر شد کـه عـالوه بـر            
 نفر زخمي در يک پرونـده خـاص در       ۸ 

 زن و کودک را دچار آسـيـب     ۱۴ تهران  
 شـهـرونــد بــه تــحـمــل شــالق             ۲  کـرد، 

 شهروند قزويـنـي   ۲۰ محکوم شدند و  
به اتهام روزه خواري در مالعام شـالق   

 .خوردند
 

 زاده       عسل اسماعيل     
 بازداشت شد       

ــل        زاده فــعــال         عســل اســمــاعــي
 ۲۹ اي و عـکـاس خـبـري روز                 رسانه

 در دادســـراي تـــهـــران           ۹۶ خـــرداد    
 .بازداشت شد

زاده، هـمـســر سـعـيــد            اسـمـاعـيـل    
اي و      سيف، خبرنگار و فـعـال رسـانـه          

بـان ايـران        مديرمسـئـول سـايـت ديـده         
اسـت کــه چــنـدســال گـذشــتـه چـنــدان               

سعـيـد   .  اي نداشته است فعاليت رسانه 
بـا وجـود آنـکـه مـتـهـم              " سيف گفـت     

پرونده خودم بودم، اما هنگـامـي کـه           
 همراه همسرم بـه دادسـرا مـراجـعـه               به

ــده دســتــور                 ــاضــي پــرون ــم، ق ــردي ک
ــل                ــرم، عســ ــســ ــمــ ــت هــ ــازداشــ بــ

او گـفـت     "  زاده را صادر کـرد   اسماعيل
هــنــوز از عــلــت بــازداشــت هــمــســرم            

  .اطالعي ندارم
 *** 

 اخبار و گزارشات هفتگي                      
 از وضعيت زنان              

 عزيزه لطف الهي           

 

 

 

دره نـه       انفجـارهـاي مـعـدن آق        
تنها باعـث از بـيـن رفـتـن مـراتـع                 
ــارهــاي دامــداري             کشــاورزي و ک
روســتـــايـــيــان شـــده بــلـــکـــه آب              
آشاميدني و هوا را نيز آلـوده کـرده      

ــيــن اســاس         .  اســت ــم ــر ه مــردم  ب
منطقه خواستار بکـارگـيـري افـراد        

 .اند دره بومي در معدن طالي آق
گويند اسـتـخـراج     ها مي   محلي

ــدن طـــالي آق               دره در          از مـــعـ
هـاسـت کـه         آذربايجان غـربـي سـال      

ــن مــراتــع                    ــن رفــت ــي ــاعــث از ب ب
کشــاورزي روســتــاهــاي اطــراف و         

 .بيکاري مردم منطقه شـده اسـت       
روستاييان بيکار خواستار کـار در       
اين معدن هستند، اما کارفرما از       

 .کند جذب آنها امتناع مي
ايــن حــواشــي بــراي هــمـــان               

، چـنـد     ۹۳ معدني است کـه سـال          
کارگر آن به دليل اعتراض صنفي،       
در مــالء عــام شــالق خــوردنــد و             

هاي زيادي را بيـن مـردم و           واکنش
بــــرخــــي مســــئــــوالن دولــــتــــي           

 .برانگيختند
حاال مردم منـطـقـه خـواسـتـار          
بکارگيري افراد بـومـي در مـعـدن           

انــد، ولــي بــيــشــتــر           دره   طــالي آق  
کارگران معدن روزانه از شهرسـتـان       

. شـونـد     تکاب بـه آنـجـا آورده مـي           
اند کـه   دره مدعي  اهالي روستاي آق  

تنها آنهـا را     استخراج معدن طال نه 
بيکار کرده، بلکه آب و هوا را هـم        

سه هـفـتـه پـيـش          .  آلوده کرده است  
ــيــروي                ــيــن ن بــود کــه درگــيــري ب

دره    آق« انتظامي و مردم روستاي     

 کــه در مــحـل مــعـدن بــا             » وسـط 
خانواده خود تحصن کـرده بـودنـد،         
باعث شد معدن تعـطـيـل شـود تـا           
اهالي روسـتـا و صـاحـبـان مـعـدن               

 .شايد بتوانند به توافق برسند
ــه خــواســتــار              ــطــق مــردم مــن
بکارگيري افراد بـومـي در مـعـدن           

انــد، ولــي بــيــشــتــر           دره   طــالي آق  
کارگران معدن روزانه از شهرسـتـان       

. شـونـد     تکاب بـه آنـجـا آورده مـي           
اند کـه   دره مدعي  اهالي روستاي آق  

تنها آنهـا را     استخراج معدن طال نه 
بيکار کرده، بلکه آب و هوا را هـم        

  .آلوده کرده است
عباس دن، نـمـايـنـده کـارگـران          

دره در تـوضـيـح           معـدن طـالي آق      
 :گــويــد   حــادثــه ايــن مــعــدن مــي         

هــاســت مــردم روســتــاهــاي             ســال
دره  ويژه روستاي آق   اطراف معدن به  

وسط خواستار کـار افـراد بـيـکـار              
روستاهاي بومي در معدن هستند      
ــعــد از                  ــود مســئــوالن ب و قــرار ب
انتـخـابـات بـه اعـتـراضـات مـردم               

دره رسـيـدگـي کـنـنـد،              روستاي آق 
ولي چون اقدامي صورت نـگـرفـت         
مردم اين روستـا هـفـتـم خـرداد بـا              
پرپايي چادري در ابـتـداي مـعـدن،           

. جلوي کار در مـعـدن را گـرفـتـنـد             
بعد از تعطيلي چند روزه مـعـدن و         
اصرار کارگـران بـراي شـروع کـار،             
مسئوالن جلساتي تشکيـل دادنـد        

آمـيـز مشـکـل        و قرار شد مسالمت 
 .را حل کنند

 از سايت   
 اتحاديه آزاد کارگران ايران       

 :  دره     سهم روستاييان از معدن آق                      
 بيکاري و آلودگي              
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 رويدادهاي سياسي             
 در ايران و کردستان             

 شتاب بيشتري گرفته است            
 در شـهـرهـا تـحـرک امـنـيـتـي و                 
پليسي جمهوري اسالمي و ارگانهـاي      

جـاسـوس و     .  سـرکـوب بــيـشـتــر شـده         
مزدور مـحـلـي فـعـال شـده انـد و بـا                    
بـکـارگـيـري گشـت هـاي نـظـامـي و                  
دســتــگــيــريــهــا حــکــومــت اســالمــي        
ميخواهد فضاي شهرها را امـنـيـتـي          

 .کند
جــواب مــردم بــراي مــقــابلــه بــا            
تحرک و فضـاي امـنـيـتـي حـکـومـت              

 . اسالمي روشن است
دير زماني است که شهر به مرکـز   
اعتراضات پر شور کارگران، معلمـان       

رو در رويـي      .   و جوانان درآمده اسـت  
مردم با حکومت اسالمي در اشـکـال     
مختلف راه پيمايي، تجمع اعتراضـي    
و اعـتـصـاب و مـبـارزات جـمـعـي و                  

ــان اســت           فضــاي .   گــروهــي در جــري
شـهـرهـا بــا فـعـالـيــت هـاي مـدرن و                   
انسـانــي بــراي دفـاع از حـق کــودک،               
حـمـايـت از کـودکـان خـيـابـانـي، بـي                   
سرپنـاهـا، دفـاع از مـحـيـط زيسـت                 
سالم، دفـاع از حـق حـيـات و ده هـا                   
ابتکار و اعتراض سمبـلـيـک تـعـريـف           

 .ميشود
واقعيتهاي امروز و شيوه برخورد     
مردم  در  دفـاع از کـرامـت انسـانـي                 

 . شان گواه  اين ادعا است
حکومت اسالمي روي دريايي از     

. نارضايتي و تـنـفـر مـردم قـرار دارد             
. مردم رژيم اسالمي را نـمـيـخـواهـنـد          

مردم در کردستان از مـيـلـيـتـاريـزم و              
حضور جـاشـهـا و مـزدوران مـحـلـي                

 . بيزارند
و بـراي مـردم در شـهـرهــا راه و                 
روش مــبــارزه در خــود شــهــر بــراي              
پيشروي هاي مـحـسـوس اجـتـمـاعـي           

 . معني شده است
در نگاه هفته تالش ميـکـيـنـم از        
زبان  فـعـالـيـن سـيـاسـي و مـيـديـاي                    
اجـتــمــاعــي رويــدادهــاي ســيــاســي ــــ          

 . اجتماعي  را منعکس ميکنم
يکي از رويدادهاي سياسي هفتـه       
گذشته حضور تـعـدادي از نـيـروهـاي             
سازمان زحمتکشان در شهر سنننـدج     

 . بود

در ارتــبــاط بــا امــنــيــتــي کــردن           
شــهــرهــا کــمــيــتــه کــردســتــان حــزب           
کمونيست کارگري ايران اطالعيـه اي      

سياست سـرکـوب و     « را تحت عنوان   
ارعاب حکومت اسالمي را بـايـد بـه          

 سپاه پاسداران شـهـر     !شکست کشاند 
سنندج و حومه را ميلـيـتـاريـزه کـرده          

که در ايـن    .  منتشر کرده است» است
شماره ايسکرا در دسترس خوانندگـان     

 .قرار گرفته است
 در همين رابطه؛  

 
 از فيس بوک يدي محمودي              

 جـون بـاز هـم يـک تـيـم                 ٢٣ روز   
ديگر از نيـروهـاي سـازمـان انـقـالبـي              
زحــمــتــکــشــان بــه رهــبــري عــبــداهللا           
مهتدي در شهـر سـنـنـدج بـه کـمـيـن                 
سرکوبگران رژيم اسالمي مي افتنـد،       
سه نفرشان به اسامي صـبـاح حسـيـن           
پناهي، حامد سيف پناهـي و بـهـزاد            
نوري کشته مي شوند و نفر چهارم که   
از نــاحــيــه پــا و کــمــر زخــمــي بــوده                 

  .دستگير مي شود
قــطــعــا بــايــد در قــدم اول رژيــم              
جنايت پيشه اسالمي را که حق هـيـچ     
گونه آزادي فـعـالـيـت سـيـاسـي را بـه                 
مخالفين خـود نـمـي دهـد بـه شـدت                
محکوم کرد و کشتن ايـن جـوانـان را          
هم به ليست جنايتهـاي آنـهـا اضـافـه             

همچنين بـايـد بـا خـانـواده ايـن             .  کرد
عزيزان عميقن اظهار همدردي کرد و       
خــود را شــريــک غــم و انــدوه آنــهــا                  

امـــا چـــرا ايـــن چـــنـــيـــن             .  دانســـت
ماجراجويها، بـي مسـولـيـتـي هـا و                
بازي با جان جـوانـانـي کـه بـا شـور و                
شوق به خيال خـود بـه مـبـارزه بـراي                
رهاي پيوستـه انـد را بـايـد تـمـام بـه                    
عهده مسولين سازمان زحمـتـکـشـان         

سازمان زحمتکشان و هـمـه      .  گذاشت
احزاب ناسيونالـيـسـت در کـردسـتـان            
مبارزه مسلحانه را نه براي سرنگوني     
انقالبي رژيم منـحـوس اسـالمـي کـه             
براي ساط و سودا و ساخت و پـاخـت          
با اين يا آن جناح رژيم و امـروز بـراي           
نشان دادن توان نوکري و جيره خـواري   
خــود بــه ائــتــالف کــثــيــف تــرامــپ،            

احـزاب  .  سعودي، بارزاني و شرکاست   
اپـوزيســيــون مســلـح رژيــم اســالمــي          
مستقر در اقليم کردستان ايـن اولـيـن          

باري نيست که با دست زدن به چنـيـن      
ماجراجويي هاي مفتضحانه اي جـان     
جوانان انقالبي را مي گيـرنـد، ايـنـهـا           
از طرفي به احـزاب حـاکـم بـر اقـلـيـم                  
تـعـهــد داده انــد کـه دسـت بــه اقــدام                  
مســلــحــانــه عــلــيــه رژيــم اســالمــي             
نـخـواهــنـد زد و از طــرفـي هــم مــي                  
خواهند به شـيـوه شـتـر سـواري دوال               

" تنور مبارزه مسلحـانـه اشـان        " دوال  
را براي نشان دادن ظـرفـيـت مـخـرب             
خود به بخـشـي از ارتـجـاع مـنـطـقـه                 

قطعا مبارزه مسـلـحـانـه     .  نشان دهند 
عليه رژيم اسالمي يک گزينه معتبـر،    
انـقــالبــي و مشــروع اســت، امــا آيــا              
شرايط امروز ايران و کردستان چـنـيـن     
گزينه اي را مـي طـلـبـد؟ آيـا شـيـوه                   
مبارزه مسلحانه دو دهه گذشتـه ايـن        
احزاب چيزي در اين راستا اسـت؟ آيـا        
اين کمکي بـه امـر مـبـارزه هـر روزه                 
اکثريت مردم کـارکـن جـامـعـه ايـران              
عليه رژيم سـراپـا وحشـي و جـنـايـت                
پيشه اسالمي است و جـواب مـن بـه            
همه اين سواالت مـنـفـي اسـت و بـه                
همين خاطر بـايـد ايـن نـوع نـگـرش،               
سازمانها و احزابي که بـراي مـقـبـول            
واقـع شـدن حـاضـرنـد جـامـعـه را بـه                    
طرف هر سناريوي سياهي بکشـانـنـد        

 .را محکوم و افشا کرد
 يدي محمودي

 و در همين رابطه 
  

اطالعيه فوري خانواده حسين                
"  از سالمتي فرزندمان             : پناهي    

 مطمئن نيستيم      "  رامين    
نهادهاي حـقـوق بشـر، مـجـامـع            
جهاني، نيروهاي مترقي و آزاديـخـواه      
، مردم شريف ، مبارز و دموکـراسـي         

 .طلب ايران و خلق کُرد
طـور کـه در خـبـرهـا آمـده                  همان

است، روز جمعە دوم تيرماه دو تـن از          
ــام هــاي                  ــن ــوادە مــا ب ــان اعضــاي خ

 بـه    » رامين و صباح حسين پناهي  « 
حامد سيف پناهـي و بـهـزاد         « همراه  
 در شــهــر ســنــنــدج تــوســط            » نــوري

ــاســداران هــدف               ــيــروهــاي ســپــاه پ ن
تيراندازي قرار گرفتند کە مـتـاسـفـانە           
سه نفر از آنها جـان خـود را از دسـت              

هم در » رامين حسين پناهي« داده و   
حالي که مورد اصابت دو گلوله قـرار        
گرفته بود به بيمارستاني در سـنـنـدج          
منتقل و بعد از نيم ساعت نـيـروهـاي        
ــه جــاي                      ســپــاه پــاســداران وي را ب

 .نامعلومي منتقل کرده اند
از طــرفــي ديــگــر شــب گــذشــتــه              

نيروهاي اطالعات سپاه به خـانـه مـا          
پـروانـه   " يورش بـرده و در حـالـي کـه                

خـواهـر بـزرگ و پـدر           "  حسين پناهـي  

سالخوردە ما را مورد ضرب و شـتـم          
" افشين حسين پـنـاهـي    " قرار دادەاند،   

برادر کوچکترمان را نيز بـازداشـت و        
. به مکان نامعلومي منتقل کرده اند    

هاي مستمـر مـا در        گيري عليرغم پي 
طول اين مدت با نهادهاي امنيتـي و     

خـبـري   "  افشين" قضايي، از سرنوشت    
امـا از طـرفـي        . بدست نـيـامـده اسـت       

ديگر اخباري را دريافت کـردەايـم کـه           
در "  رامـيـن حسـيـن پـنـاهـي           "  گـويـا     

حــالــي کــه بشــدت زخــمــي بــوده و                
ميبايست تحت نظـر دکـتـر و عـمـل               
جـراحــي قــرار بــگــيــرد، بـه يــکــي از               

هاي سپاه منـتـقـل شـده و           بازداشتگاه
هـاي فـيـزيـکـي          هم اکنون زير شکنجه   

اين احتمال نيز وجـود دارد    . قرار دارد 
که در زير همين شکنجەها و در عـدم          
رسيـدگـي پـزشـکـي جـان خـود را از                  

 .دست بدهد
دوستان و هـمـوطـنـان، مـدت ده            
سـال اســت کـه وضـعـيــت نـاهــنـجــار                
دستگيري ، کشتن و تبعـيـد و انـواع           
ــراي               فشــارهــاي جســمــي و روحــي ب
خانواده ما بطور سيستماتيک فـراهـم        
شده و خانواده ما در طول اين ده سـال     
تحت فشار شديد وزارت اطالعـات و      
سپاه پاسداران ايران بـوده کـه در ايـن             

هـاي فـروان      بين دچار سختي ومشقت   
شدەايم، تـجـربـه تـلـخ از دسـت دادن                 
مـکـرر و مـتـعـدد اعضـاي خـانــواده                

اشرف و صـبـاح و مسـعـود حسـيـن             " 
و صـدمـات جسـمـي و           ..." پناهي و  

در دوران   "  انور حسين پناهـي   " روحي  
هـفــت ســال بــازداشــت در شــکــنــجــه            
گاهاي اطـالعـات و زنـدان بـراي مـا               

 .فراموش ناشدني است
از همين رو بيـم آن مـي رود کـه                
ــه شــدت                    ــا تــوجــه ب جــان رامــيــن ب
جراحاتي که دارد و سـابـقـه خشـونـت           

هاي اطالعـاتـي و        باري که از دستگاه   
امنيتي حکومت جمهوري اسـالمـي        
سراغ داريم، بـطـور حـتـمـي در خـطـر                

 .جدي باشد
لذا ما به عنوان خانـواده حسـيـن           
پناهي از کليه نهادها و مجامع بـيـن      
المللي خواهانيم که با مـداخلـه جـدي        
و موثر از وقوع يک فاجعه ديگر براي       

 .خانواده ما جلوگيري کنند
 خانواده حسين پناهي

 ١٣٩٦  تير ماه ٣ شنبه،  
 

در اين هـفـتـه يـکـي از فـعـالـيـن                   
ــبــش                      ــن ــه ج ــق ــا ســاب ــاســي و ب ســي
کمونيستي در ايران رفيق امير حسـن     

کـمـيـتـه کـردسـتـان          .  پور جـان بـاخـت      
حزب کمونـيـسـت کـارگـري ايـران بـه                 

شهرزاد مجاب و صـالح حسـن پـور             
در ايـن    .  صميمانه تسليت مـيـگـويـد      

نگاه هفته به هميـن مـنـاسـبـت و در               
گراميداشت رفيق جـانـبـاخـتـه امـيـر             
حسن پور نوشته اي از رفـيـق تـوفـيـق          

 . پيرخضري را منعکس ميکند
 

يادي چند لحظه اي از              
 شخصيت بسيار درخشان               
 رفيق امير حسن پور         

در ان چند لحظه کـوتـاه رفـيـق          (  
امير حسن پـور از مـن لـيـوانـي آب                  
درخواست کردنـد امـروز بـا شـنـيـدن              
خبر مرگش آن لـحـظـات بـرايـم زنـده                

سيمايي بي االيـش و جـذاب و           .  شد  
 سـال پـيـش        ٣٧ دوست داشتني اش      

بـود ديـگـر نـديـمـش يـادش گـرامــي                 
همچنين شخصيتهاي نه تـنـهـا    ) باد   

ز مرگ هراسي ندارند بلکه مي دانند       
هم زندگـي و هـم مـرگشـان دنـيـايـي                  
تاثيرات مثبت در جوامع بـبـار آورده       

مـن هـمـان يـک         .  و بجا مي گـذارنـد        
مورد بود ايشان را مالقات کردم اما       

  . از او خيلي شنديم و خواندم
در رابطه بـا جـلـسـات جـمـعـيـت                
دفاع از آزادي و انـقـالب در البـالي                
يـادهــا کــه گــاه گــداري دوســت دارم              
بنويسم و با آن يادها شاد ، غـمـگـيـن        
و گاه گاهي گريان اما جزو افتخـارات    

سالهـاي  . زندگي ما کمونيستها است   
به بعد دوران طـاليـي عـلـنـي            ١٣٥٧ 

کاري جنبش چپ جامـعـه کـردسـتـان           
بود دوران تاريخي است که هيچوقـت      

تاثيرات مـثـبـت      .   تکرار نخواهد شد 
آندوران در جامعه کردستان بـويـژه در        
شهر و روستاههايي که کمونـيـسـتـهـا          

ســنــنــدج ،   . دسـت بــاال را داشــتــنــد           
ديـوانـدره ، و       .  مريوان ، کـامـيـاران         

بخشا سقز، و بـوکـان بشـيـوه اي جـا                 
افتاده است که نسل انـدرنسـل ادامـه           

 . دار است
ــاطــقــي کــه حــزب            (  امــا     مــن

دمــوکــرات دســت بــاال را داشــت                 
ارومـيـه   .  سـردشـت ، بـانـه           .  مهاباد  

،اشنويه متاسفـانـه فـعـالـيـت احـزاب             
ــي                  ــاي ــن ــود و آزادي مــع مــحــدود ب

آن شـور وشـوق انـقـالبـي و              .  نداشت  
سـکـوالر غـيـر ديـنـي و حـتـي غـيـر                     
ناسيوناليسـتـي عـالقـه بـه کـتـاب و                
کتاب خواني در کتاب خانه هـاي کـه        
از طرف جمعيت در محالت مختلف     
شهر سنـنـدج دايـر شـد در آنـجـا هـا                   

. در شـهـر هـاي سـنـنـدج               .  کمتر بود 
. بوکان ، سـقـز         .  مريوان ، کامياران  

ديواندره خيلي برنامه ها شکل گرفته     
جـمـعـيـت     .  بود از جمله جمعيت زنان    

 

 : نگاه هفته
 

مجموعه اخبار و گزارشات                       
 نسان نودينيان            هفته از شهرهاي کردستان                      

 ۶ صفحه 
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حمايت و يـاري بـراي تـرک اشـخـاص               
معتـاد وجـود داشـت در شـهـر هـاي                 
مهاباد و نقده ، پيرانشهر ، سـردشـت        

. و بانـه ايـن چـنـيـن خـبـراتـي نـبـود                      
جامعه کردستان مانند ديگر جـوامـع       
خاور مـيـانـه اي بـوده و هسـت امـا                   
جامعه کردستان بسيار مـتـفـاوت بـا           

 . ديگر جوامع خاور ميانه مي باشد
در جامعه کردستان در آن دوران          
مدنيت و آزادي بـه مـعـنـاي واقـعـي                

ــرد             ــان و        .  عــمــل مــي ک ــي آزادي ب
آزادي احزاب و گـروهـهـا و           .  نشريات

پـائـيـن آمـدن       .  فعاليتهـاي سـيـاسـي         
سطح خشونت هاي اجتماعـي چـه در         

. خانواده و چه در مـراکـز عـمـومـي                
همه و همـه و دهـهـا نـمـونـه مـثـبـت                    
جامعه اي متمـدن نـتـيـجـه فـعـالـيـت               
وتالشهاي شبانه روزي کمونيستـهـاي       
کردستان و تعداي از کمونـيـسـتـهـا ي         

  .ديگر شهر هاي ايران بود
در البــالي ايــن دوران درخشــان            
انقالبي کمونيستها اشاره کـرده بـودم         
که اجازه رفتن به جـلـسـات جـمـعـيـت               
دفاع از انقالب و آزادي را داشتم امـا          
وظائف مـن بـيـشـتـر در آمـد و شـد                    

در يـکـي از     .  فعاليتهاي جمعيت بود    
آن جلسات انگار ديروز بود سـيـمـايـي        
کمونيستها را بخاطر دارم که در اتـاق   
اول دست راست دور ميـزهـا نشـسـتـه          
بودند و در رابطه با راهپيمايي بسـوي     
مريوان گفتگو مـي کـردنـد درآن روز           
شخصيتهايي را بخاطر دارم از جـملـه       
رفيق امير حسـن پـور کـه هـمـراه بـا                   

صـديـق   .  جانبخته گان ايـوب نـبـوي           
بـراي  (  حسين پـيـرخضـري        .  کمانگر  

انجام وظائف از مـريـوان بـه سـنـنـدج              
. نعمت و رحمت پهلوانـي    ) آمده بود  

  . تکش بيکس. خالد بابا حاجيان 
ــقــا و شــخــصــيــتــهــاي کــه                   رف
خوشبختانه در قيد حيات مي باشنـد     

عـال  .  مظفر محـمـدي     .  کيهان فرزاد  
عـبـاس   .  رزگار علي پـنـا       .  مفاخري  

و دهها شخصيـت ديـگـر کـه         .  حجت  
در بــيــرون مــقــر و داخــل حــيــات و                
اتاقهاي جمـعـيـت در خـيـابـان شـشـم                
بهمن در آمد و شد و مشغول فعاليـت   

انسانهـايـي بـا اراده و آگـاه و               . بودند  
متمدني بودنـد کـه در مـهـربـانـي بـا                 
ــل                   مــردم و قــاطــعــيــت و در مــقــاب

 . مرتجعين کم نظر بودند
يکي از آن روزها را بـخـاطـر دارم          

در يـک    . چون روز تصميم گيـري بـود           
لـحـظـه کــه نـامـه از طـرف سـازمــان                  
چريکهاي فدايي براي رفيق جانباختـه       
ايوب نبوي مي بردم توصيه يـکـي از         
آن رفقا را بخاطر دارم کـه رفـيـق عـال           

مـعـروف بـه مـامـوسـا           (  مفاخـري را   
اعــالم کــردنــد کــه هــمــراه يــا           )  عـال    

مسئول واحدي بـاشـد کـه در مسـيـر               
راهــپــيــمــايــي در ارتــبــاط بــا مــردم             
روســتــاهــاي اطــراف جــاده ســنــنــدج           

در آن چـنـد لـحـظـه            .  مريوان باشـنـد      
کوتاه رفيق امير حسن پـور در جـمـع           
آنان نشسته بود وسيمايش بـراي مـن           
تازگي داشت نگاهش کردم ايشان هـم     
متوجه شد من نگاهش مـي کـنـم از             
مـن لـيــوانـي آب درخــواسـت کـردنــد              
ليوان آب را نزديک دفتري که در روي       
ميز بود قرار دادم سرش را بـرگـردانـد        
و کلمه بسيار شيـريـنـي را کـه از وي                

بـيـاد   )  ته شه کور ئه که م ( ياد گرفتم  
امروز با شنيدن خبر مرگش آن   . دارم  

لحظات برايم زنده شـد سـيـمـايـي بـي               
االيش و جذاب و دوست داشتني اش         

 ســال پــيــش بــود و هــيــچــوقــت              ٣٧ 
تـوفـيـق    .  نديمش يادش گـرامـي بـاد          

 ٢٠١٧  مــاه ژوئـن        ٢٦ پـيــرخضــري    
 .ستکهلم 

 
شليک مستقيم نظاميان حکومت                 

 اسالمي و رخمي شدن          
 کارگر کولبر        " زورار    "

 گروهي از کولبران  در سـردشـت        
مورد تيـرانـدازي نـيـروهـاي نـظـامـي               

 در   .حکومت اسالمي قرار گـرفـتـنـد        

نتيجه تيراندازي نظاميان حکـومـتـي         
 .به شدت زخـمـي شـده اسـت          "  زورار" 

" کـانـي زرد    " اين حادثـه در مـنـطـقـه             
 .سردشت روي داده است

قربانيان بمباران هاي شـيـمـيـايـي         
سردست در حلقه حمايتـهـاي انسـانـي         

 جوانان کردستان
 مرداد، تعدادي از   ٥ روز دوشنبه  

دوچرخه سواران شـهـرهـاي مـريـوان و            
 کيلومتري مابيـن  ٢٠٩ بوکان مسير   

سردشت را با دوچـرخـه طـي           -مريوان
 .نمودند

هــمــچــنــيــن شــمــاري ديــگــر از             
دوچرخه سواران شهر بوکان بـه هـمـان          

 کيـلـومـتـري شـهـر         ١٩٥ شيوه مسير  
ــه                   بــوکــان تــا ســردشــت را بــه نشــان
پشتيـبـانـي از قـربـانـيـان شـيـمـيـايـي                   

 .سردشت اين مسير را رکاب زدند
مــردم در شــهــرهــاي کــردســتــان          
تـجـارب قـابــل اتـکـايـي بـراي جـلــب                 

 . حمايت و اتحاد سراسري را دارند
کوچ تاريخي مردم شهـر مـريـوان        

، راه   ١٣٥٨  تــيــر مــاه ســال          ٣٠ در   
 ٥ پيمايي جوانان و مردم سنـنـدج در         

 از شهر سنندج بـطـرف     ١٣٥٨ مرداد  
 مرداد راه پيـمـايـي مـردم       ٨ مريوان،    

شهرهاي سقز و بـانـه بـطـرف مـريـوان              
نمونه هاي برجسته از ابتکارات تـوده       

 . اي و موثر مردم در شهرها است
آنجه ما ميگوييم اتکا بشـهـرهـا        
ــر                و بــدســت گــرفــتــن تــجــارب مــوث
مبارزات شهري اين قبـيـل اقـدامـات          

 دهـه    ٤ اعتراضي و توده است که در       
گذشته بشيوه هاي مـخـتـلـف تـوسـط           
مردم و جـوانـان بـدسـت گـرفـتـه شـده                 

 . است
ــان                ــعــدادي از جــوان ــت ت ــاي حــم
دوچرخه سوار از شهـرهـاي مـريـوان و          
بوکان از قربانيان بمباران شـيـمـيـايـي            
جنگ ارتجاعي ايران و عـراق نـمـونـه            

 .اي از اين تجارب هستند
 

 ١٣٩٦  تير ٦ 
 ٢٠١٧  ژوئن ٢٧ 

 ... نگاه هفته


