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 اعتراض کارگران و    
 ! دستگيري دسته جمعي آنها 

بر اساس گـزارشـهـاي مـنـتـشـر            
شده هـفـتـه گـذشـتـه کـارگـران يـک                  
کـمــپــانــي نـفــت چــيــنـي در اقــلــيــم             
کردستان به اسم جي جـي ئـيـف در            
مقابل اخراج خود دست به اعتراض      
مي زنند و خواهان بازگشت به کـار         

ايـن کـارگـران بـه         .  خود مـي شـونـد      
مدت دو روز در مقابل دفتر اصـلـي        
اين شرکت در روسـتـائـي مسـويـي             
کوچک در منطقه سنگـاو دسـت بـه           
اعتراض مي زنند که با شکايت اين 
کمپاني و دخالت نيروهاي امنـيـتـي      

 تن از کـارگـران بـازداشـت مـي             ۳۹ 
شوند و بـه مـدت سـه روز آنـهـا را                  

کارگران دستگيـر   .  زنداني مي کنند  
بعـد از سـه روز             ژوئن۲۱ شده روز  

زندان و با گرفتن تعهد از آنـهـا کـه              
بايد به اعتراض خود خاتـمـه دهـنـد         

 . آزاد مي شوند
در ايــن بــاره مــامــنــد رشــيــد            
بخشدار منطقه سنگاو براي تـبـرئـه         
خود و حكومت ضد کارگري اقـلـيـم         
کردستان اعالم کرده که آنها بعـد از         
شکايت کمپاني جي جي ئيف و بـر         

ــکــم دادگــاه اقــدام بــه                  ــاس ح اس
 . دستگيري کارگران نموده اند

اما همگان مي دانند که اين نـه   
اولـــيـــن و نـــه آخـــريـــن تـــعـــرض               
ناسيوناليستهـاي حـاکـم بـر اقـلـيـم              

اينها در   کردستان به کارگران است،
 سال گذشته دهـهـا بـار بـه            ۲۵ طي  

تجمع کارگران حـملـه ور شـده انـد،              
فعالين کارگري را دستگير زنـدان و        
ترور کرده اند و يکبار نيـز کـارگـران           

 . سيمان تاسلوجه را به رگبار بستند
 

فشار نيروهاي امنيتي سليمانيه  
 !بر يکي از روزنامه نگاران    

بـرزان عــلـي مــحـمــد يـکــي از             
روزنامه نگاران شهر سليمانيه اخيرا    
مدعي شده کـه نـيـروهـاي امـنـيـت              

شهر سليمانيه وي را بـه      )  آسايش(  
امنيت اين شهر فـراخـوانـده و او را             

براي نوشتن مقاالتش مورد تـهـديـد      
برزان در   .  و بازخواست قرار داده اند    

مـن  : "  آخرين نوشته خود مي گويـد     
 ژوئن به امنيت سلـيـمـانـيـه         ۱۹ روز  

مراجعه کردم و آنـهـا بـه شـيـوه اي                 
بسيار بـي ادبـانـه بـا مـن بـرخـورد                 
کردند و مرا مورد بازخواسـت قـرار          

اين روزنامه نگار خطاب به " . دادند
هيرو ابراهيـم احـمـد هـمـسـر جـالل               
طالباني و يکي از مـافـيـاي قـدرت           

:" در اتحاديه ميـهـنـي مـي نـويسـد           
ديگر ما را اذيت نکنيد و نخواهيـد        

 ". که شهر را تخليه کنيم
الزم بـه ذکـر اسـت کـه احـزاب               
حاکم بر اقليم کردستان و از جـملـه            
اتحاديه ميهني و حـزب دمـکـرات          
هر يک براي خود و مـنـاطـق تـحـت              

 ٦  صفحه 

 ورزش صبحگاهي معلمان
معلمان  :  کرمانشاه :  خرداد٢٩

ــاه در ورزش                 ــانشـ ــرمـ ــر کـ ــهـ شـ
صبحگاهي و پـيـاده روي، ورزش           
صـبـحـگـاهـي را هـر چـه بـيـشـتــر                   

 !گسترش دهيم
معلمان شهـر  .   سقز:  خرداد٢٨

سقز ورزش صبـحـگـاهـي و پـيـاده             
سنت ورزش   . روي را استارت زدند 

صبحگاهي ابعاد سراسري به خـود      
ــت       ــه اسـ ــتـ ــرفـ ــت ورزش      .  گـ ــنـ سـ

صـبـحـگـاهـي را هـر چـه بـيـشـتــر                   
 !گسترش دهيم

معـلـمـان    .    مريوان:  خرداد٢٧
ــي را              ــگــاه ــوان ورزش شــام مــري

 . استارت زدند
معلمان اصفهان در  :  خرداد٢٧

مقابل درب اداره کـل آمـوزش و              
. پرورش اصـفـهـان تـجـمـع کـردنـد              

تجمع کنندگـان خـواسـتـار تـحـقـق             

مطالباتي هستند  که چندين سـال     
در  .است روي هم انباشته شده انـد      

اين تـجـمـع از هـمـه مـعـلـمـان در                   
سرتاسر ايران در خـواسـت شـد بـه             
مناسبت سيزدهم مهر، روز جهاني 
معلم، در مقابل مراکز آمـوزش و         

ايـن  . پرورش استان ها تجمع کنـنـد      
پيشنهاد با تاييد همگان در سطـح       

  .استان اصفهان تصويب شد
 

در آستانه بيست و هشتمين 
 سالروز بمباران شيميايي 

 شهر سردشت
ــا           فــعــاالن مــدنــي ســردشــت ب
انتشار پيامي در آستانه بيـسـت و         
هشتمين سالروز بمباران شيميايي     
اين شهر از تمامي مردم در شهرها 

هاي سراسر ايران خواستند      و استان 
که با يادبود قربانـيـان شـيـمـيـايـي             

فعـالـيـن حـقـوق بـرابـري زنـان،               
کودکان، کارگري و زيست محيطـي       
در شهرهاي کردستان طيف وسيع و    
گسترده اي هستند که مـورد تـوجـه          

سازماندهـي  .  جامعه قرار گرفته اند   
روز کارگر، روز جهاني زن، فستيوال   
کودکان، اقدامات ابتکاري دفاع از      
محيط زيست و ده ها منـاسـبـت و            
فستيوال با نام و فعاليت اين طـيـف         

اينها پيشروي هـاي  .  تداعي ميشود 
ــا ارزش و مــهــمــي در جــامــعــه                ب

حضور آنها امـروز و فـردا          .  هستند
بـراي  )  در سير تـحـوالت سـيـاسـي       ( 

توده ميليوني مزدبگـيـران جـامـعـه          
اهميت دارد و در راسـتـاي حـفـظ                

. مـــنـــافـــع طـــبـــقـــاتـــي هســـتـــنـــد       
عدالتخواهي و ارزشـهـاي انسـانـي           

به بـاال   .  جامعه را حراست  ميکنند    
بودن امنيت اجـتـمـاعـي ــ انسـانـي             
جــامــعــه و شــهــرونــدان مــيــلــيــونــي        

رشد و عروج اين طيـف از    .  ميفزايد
فعالين بـخـشـي از پـيـشـروي هـاي               
جنبش طبقاتي دو جبهه اصلي نبرد  

. طبقاتي ـ سياسي و اجتماعي است    
اينها محـصـول بـيـش از سـه دهـه                
جنگ و مبارزه سياسي ـ طـبـقـاتـي           
مزدبگيران با  دولت و بـورژوازي و           

 . کل نظام سياسي حاکم هستند
احترام و پشتيباني جـامـعـه از           
فعالين حقوق برابري زنان، کـودکـان        

و کارگري و زيست محيطي، وظيفه      
دسـتـگـيـري و فشـار          .  جامعه اسـت  

امنيتي ـ روحي بايد  با حساسيت و       
. عکس العمل اعتراضي روبرو شود    

 در اهميت توجه به مصاحبه محمود صالحي

 

 

 

 

 

 

 

 نسان نودينيان 

اين روزها مسئله انتخاب رئيـس     
حکومت اقليـم کـردسـتـان عـراق بـه              
موضوعي داغ در ميان احزاب دخيل 

مسـعـود   .  در قدرت تبديل شده اسـت     
بارزاني دو دوره ريـاسـت حـکـومـت              

اقليم کردستان را عهده دار بوده است       
 اوت   ١٩ و طبق قـانـون، در تـاريـخ              

.  اين دو دوره به پايان ميـرسـد  ٢٠١٥ 
با توجه به اينکه کمتر از دو مـاه بـه              
پايان وقت مقرر باقي مانده است اما     
هــيــئــت بــرگــزاري بــراي انــجــام ايــن           
انتخابات اعالم کرده است که بدلـيـل        
نبود بودجه از يک سو و از سوي ديگر 
نبود وقت کافـي بـراي تـدارک آن، از              

ايـن  .  انجام انتـخـابـات نـاتـوان اسـت           
هيئت گفته اسـت کـه حـتـي بـا رفـع                 
مشکل بودجه نيـز تـازه بـه سـه مـاه                

 . وقت نياز دارد

 بحران در انتخاب رئيس 
 حکومت اقليم کردستان عراق

 

 

 

 

 

 

 

 عبدل گلپريان 

 ٢  صفحه 

 ٥  صفحه 

 ٣  صفحه 

 

 ! سکوالريسم به سبک خميني        
 حميد تقوايي           

 ٥  صفحه 
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 ١ از صفحه 

از توجيهات  مشـکـل مـالـي و             
فني در برگزاري اين انـتـخـابـات کـه             
بگذريم، اکنـون مسـئلـه مـربـوط بـه              
جايگزيني رئيـس حـکـومـت اقـلـيـم              
کردستان در دو سطح مورد منـاقشـه       

مورد اول   .  و مذاکره قرار گرفته است    
انتخاب رئيس حـکـومـت اقـلـيـم بـا               
توافق احزاب حاکم و از طـريـق راي             
پارلمان و مورد دوم انتخـاب رئـيـس          
حکومت از طـريـق آراي مسـتـقـيـم                

 . مردم کردستان عراق
 

الزم است اين را اشاره کرد که در  
دوره هاي قبل قرار گرفـتـن مسـعـود            
بارزاني بعنوان رئيس حکومت اقليـم      
کردستان نه از طريق پارلمان صـورت       
گــرفــتــه بــوده و نــه از طــريــق آراي                

چــرا کــه بــعــد از        .  مســتــقــيــم مــردم   
سرنگون شدن حکومت بـعـث صـدام          
حسين از طريق حمله نظامي تـوسـط        
آمريکا به عراق، بين حزب دمکـرات     
کردستان عراق به رهبري بـارزانـي و           
اتحاديه ميهني کردسـتـان عـراق بـه           
رهبري طالباني تـوافـقـاتـي صـورت            
گرفت که بر اساس آن حـزب بـارزانـي        
رياست محدوده کردستان عراق را در    
کنتـرل خـود داشـتـه بـاشـد و سـهـم                    
اتحاديه ميهني نيز در اختيار گرفتن      

. پست رياست جمهوري عـراق بـاشـد        
بنا به اين توافق بين دو حزب اصـلـي          
بود که بارزاني بعـنـوان رهـبـر حـزب             
دمکـرات کـردسـتـان عـراق، رئـيـس               
حکومت اقليم کردستان شد و جـالل         

. طالباني هم رئيس جمهور عراق شد      
بعد از مريض شدن جالل طالبـانـي     (  

رئيـس جـمـهـور عـراق اکـنـون فـواد                 
معصوم از اتحاديه ميهني اين سمت  

انـتـخـاب هـر دو         .  را عهده دار اسـت    
رئيس جمهور نيز از طـريـق پـارلـمـان           

 .)عراق صورت گرفته است
 

 ٢٣ در همين رابطه روز سه شنبه  
ژوئن جلسه رسمي پارلمان کردسـتـان       

 نماينده تنها با حضـور  ١١١ عراق از  
 نماينده بـرگـزار شـد کـه بـه حـد                 ٥٦ 

نصاب نرسيد امـا رئـيـس پـارلـمـان              
 نـمـايـنـده       ٥٧ حاضرين در جلسـه را        

احزاب شرکت کننـده  .  اعالم کرده بود 
در پارلمان از اتحاديه ميهني، حـزب       
گوران، اتحاديه اسـالمـي، کـومـه ل            

. اسالمي و حـزب شـيـوعـي بـودنـد              
ــي، حــزب             ــارزان حــزب دمــکــرات ب
سوسياليست، و فراکسيون ترکمان و      
مسـيــحــي، جــلــســه روز ســه شــنــبــه          

احـزاب  .  پارلـمـان را تـحـريـم کـردنـد             
شرکت کننده در جلسه روز سه شنـبـه       
پارلمان هر يک با طـرح جـداگـانـه اي           
مبني بـر تـغـيـيـر در دسـتـور بـراي                   
انتخاب رئيس حکومت جديد اقـلـيـم      

ــد            ــودن ــتــه ب ــمــان رف ــارل ــه پ حــزب .  ب
دمکرات بـارزانـي هـم عـدم حضـور             
نمايندگانش در پـارلـمـان را بـدلـيـل              
عدم توافق سياسي و ملي بـا احـزاب      
شرکت کننده در جـلـسـه پـارلـمـان و               
بطور مشخص اتحـاديـه مـيـهـنـي و             

حــزب بــارزانــي    .  گــوران اعــالم کــرد     
معتقد است که ابتدا بايد به توافـقـي          
سياسي و مـلـي بـرسـنـد بـعـد وارد                  

 .مجاري قانوني در پارلمان بشوند
احزاب شرکت کننـده در جـلـسـه           
روز سه شنبه پارلمان، حضور خود را       
يک موفقيت و تحريم و عـدم حضـور          
حزب دمکرات بـارزانـي را بـعـنـوان             

 . شکست مورد ارزيابي قرار دادند
 

 ٢٣ قبل از جلسه روز سه شنـبـه          
ژوئن، نشسـتـهـاي مـقـدمـاتـي بـيـن               
اتــحــاديــه مــيــهــنــي و حــزب گــوران          

ــر      (   ــي ــي ــغ ــي        )  ت ــزاب اســالم و اح
ــه اســالمــي و کــومــه ل              (   ــحــادي ات

تـمـام   .  صورت گرفته بـود    )  اسالمي  
تقالهاي ايـن احـزاب ايـن اسـت کـه               
همگي با ارائه طرحهايشان و رسيـدن     
به يک توافق سياسي، محدوديتهايـي    
براي اختيارات رئيس حکومت آينـده      
اقليم را بتصويب برسانند و بـعـد از            
عــبــور از ايــن مســيــر کــانــديــد يــا              
کاندهايي را براي برگزاري انتخـابـات    

پـروژه يـا     .  به پارلمان معرفـي کـنـنـد        
طرح ايـن چـهـار حـزب شـامـل ايـن                  

بــعــد از انــتــخــاب     .  ١ :  مــوارد اســت  
رئيس حکومـت جـديـد، او بـايـد از               

. ٢ .  پـارلـمـان راي اعـتــمـاد بــگـيـرد             
رئيس حکومت اقليم اگر وابسـتـه بـه        
حزب مـعـيـنـي اسـت بـايـد بـعـد از                   
انتخاب شدن، از حزب مطبـوع خـود       

 .  ٣ . کناره گيري کند و بيطرف بـاشـد       
يک يا دو معاون را براي خود برگزيند  
و بخشي از اخـتـيـارات خـود را بـه                 

تنها يکـبـار   .  ٤ . معاونان واگذار کند 
حق وتو در پارلمان را دارا بـاشـد نـه              

دو حـزب اسـالمـي نـيـز در              .  بيشتـر 
همين راستـا در طـرح خـود بـه ايـن                 
اشاره ميکـنـنـد کـه مـعـاون رئـيـس                
حکومت بايد تمام اختيارات رئـيـس        
را داشته باشد و فقط بمدت دو سـال           
از طريق پـارلـمـان انـتـخـاب شـود و                
باالخره اينکه بـارزانـي حـق کـانـديـد             

. شدن مجدد را نبـايـد داشـتـه بـاشـد            
موارد ديـگـري در طـرح ايـن چـهـار                
حزب وجود دارد که بعضا مشترک و        
بعضا متفاوت است اما آنچه کـه در         
کليت طرح آنان خودنمايي مـيـکـنـد،        
کم کردن حيطه قـدرت و اخـتـيـارات             

. رئيس حکومت اقليم کردستان است 
اين مسئله قبل از هـر چـيـز گـويـاي               
نارضايتي اين احزاب از تمرکز قدرت  
بارزاني طي دو دوره قبل است و مـي    

 خواهند به آن پايان دهند 
 

عـالوه بــر ايـن بـدعـوت رئـيــس              
پارلمان حکومت اقليـم، سـرکـنـسـول         
آلمان، مصر، آمـريـکـا و جـمـهـوري              
اسالمي نيز به جلسه پارلمان دعـوت       

حزب دمکـرات بـارزانـي       .  شده بودند 
ضمن انتقاد تند از حضور سرکنسول      
جمهوري اسالمي در جلسه پارلـمـان،    
کماکان روي اين موضوع تاکيد دارد    
که اين حزب در دوازده سال قبل و در      
توافق با اتحاديـه مـيـهـنـي تـقـسـيـم                

. قدرت را به سرانجام رسانـيـده اسـت         
جعفر ايمـنـکـي سـخـنـگـوي رسـمـي               
حزب دمکرات کـردسـتـان عـراق در            
گفتگو با خبرگزاري مهر اعالم کـرده     

مسـعـود بـارزانـي رئـيـس           : " است کە  
اقليم کردسـتـان عـراق در چـنـد روز               
آيندە بـيـانـيەاي دربـاره آيـنـدە سـمـت                
رياست اقليم منتشر مـي کـنـد امـا             
نظر حزب دمکرات بارزاني اين است      
کە در شرايط فعلي کردستان عراق بە         

وي ".  شخص آقاي بارزاني نيـاز دارد      
حزب دمکرات معتقـد اسـت     : " افزود

سمت رياست اقليم در مقابـل سـمـت       
رياست جمهوري عـراق قـرار دارد و            
چون ريـاسـت جـمـهـوري بە اتـحـاديە                
ميهني کردستان واگـذار شـدە اسـت           
ــيــم ســهــم حــزب               پــس ريــاســت اقــل
دمکرات است و نامزد آنها نيز آقـاي        

 ". بارزاني است
  

احزاب شرکت کننـده در جـلـسـه           
روز سه شنبه پارلمان همگي مـتـفـق          
القول هستند که بايد رئيس حکومت    
اقليم از طريق پارلمان انتخـاب شـود         

نگرانـي آنـهـا ايـن         .  نه از طريق مردم   
است که اگر انتخاب رئيس حکومـت     
اقليم به آراي مردم سپـرده شـود ايـن            
احتمال وجود دارد که مـمـکـن اسـت           

. کانديد حزب دمکرات انتخاب شود    
از سوي ديگر حزب دمکرات بارزاني   
نيز رجوع به آراي مردم برايش چنـدان       
ساده نيست از اين رو بر تمديد رئيس  
حکومت تا دو سال ديگر پـا فشـاري         

حـزب بـارزانـي در تـوجـيـه             .  ميکنـد 

تحريم نشست روز سه شنبه پـارلـمـان        
روي اين مسـئلـه انـگـشـت گـذاشـتـه               
است که اتحـاديـه مـيـهـنـي و حـزب               
دمکرات از چند سال قـبـل تـوافـقـي             
استراتژيک را امضا کرده انـد کـه بـر             
مبناي آن هر گونه تغييري در قـانـون         
و از جمله تعيـيـن رئـيـس حـکـومـت              
جديد اقليم کـردسـتـان مـي بـايسـت              
ابتـدا از طـريـق گـفـتـگـو، يـا بـقـول                     
خـودشـان سـازش سـيـاسـي و مـلــي                
صورت بگيرد و بعد از کسب نتيـجـه       

 . نهايي آنرا به پارلمان ببرند
هر ناظري که اين معامله و بده و  
بستان را مـرور کـنـد مـتـوجـه ايـن                   
خواهد شد که پـارلـمـان و قـانـون در               
کردستـان عـراق ابـزاري تشـريـفـاتـي              
بـيـش نـيـسـت چـرا کـه بـا دور زدن                     
پارلمان و دور زدن مـجـاري قـانـونـي            
خودشان حتي بـه ايـن ارگـانـهـا هـم                
متعهد و پايبند نـيـسـتـنـد بـلـکـه از                
باالي سر پارلمان و غـيـره در تـالش             
بــراي رســيــدن بــه ســازش و تــوافــق             

تا همينجا تحريم جلسه روز   .  هستند
سه شـنـبـه پـارلـمـان از سـوي حـزب                  
دمکرات کردستان عراق و چند حزب     
ديگر، مسئله گفتگو بر سر مـوازيـن         
انتخاب رئيس حکومت اقليـم را بـه          
يک بحران جدي ديـگـر تـبـديـل کـرده              

 .است
  

کادرهاي رهبري حـزب بـارزانـي         
اين نظريه را مطرح مـي کـنـنـد کـه،              
ميـتـوان قـانـون مـربـوط بـه رئـيـس                  
حکومت را بگونه اي تغييـر داد کـه            
امکان تمديد رياست بارزاني  تـا دو          

دليلي هـم کـه     .  سال ديگر فراهم شود  
ارائه مي دهند ايـن اسـت کـه فـعـال               
بجز مسعود بارزاني شخص ديـگـري       
که بتواند در اين پست قـرار بـگـيـرد             

عالوه بر اين در خبرهاي . وجود ندارد
غير رسمي نيز اين مـوضـوع مـطـرح          
شده بود که تالش مسـعـود بـارزانـي          
اين است بلکه بتواند حـداقـل تـا دو             
سال ديگر در قدرت بـمـانـد چـرا کـه               
ممکن است با تغيير و تـحـوالت در          
اوضاع سياسي منـطـقـه، کـردسـتـان            
عراق بخواهد استقالل خود را اعـالم        
کند از اين رو براي مسعـود بـارزانـي        
اهميت دارد که در صورت هـر گـونـه          
تــحــولــي اعــالم کــنــنــده اســتــقــالل            

 . کردستان عراق او باشد
 

احزاب در قدرت حتي اگر به ايـن      
توافق هم برسند کـه بـارزانـي تـا دو               
سال ديگر رئـيـس حـکـومـت اقـلـيـم                
کردسـتـان عـراق بـاشـد، بـدون شـک                

تمديد اين مـدت زمـان بـراي حـزب              
بارزاني بدون هزينه نـخـواهـد بـود و             
حـزب ايشـان در بـازي قـدرت بـايـد                 
امتيازاتي در پست و مقامهاي مهـم     
حکومتي به بقيه بدهد در غـيـر ايـن           
صورت احزاب رقيب به ايـن راحـتـي         

درهـر  .  تن به اين ذلت نخـواهـنـد داد         
حال اين موضوع فعال به کـالف سـر           
ــل در                ــراي احــزاب دخــي درگــمــي ب
حاکميت کردستان عراق تبديـل شـده        

 .  است
 

ــالل               ــق ــت ــه اس ــئل ــورد مس در م
کردستان عراق همينقدر بـايـد گـفـت          
که موضوع استقالل کردستان عـراق        
بر اساس سيـاسـت و تـوافـقـات ايـن               
احــزاب بــا هــم، از ســر مــنــافــع و                 
معادالت منطقه اي باضافه رضايت      
دولتهاي دخيل در مسايل کردسـتـان       

اگـر  .  عراق برايشان موضوعيت دارد   
قرارباشد فردا طرح استقالل کردستان 
عراق در يک رفراندم آزاد در حـيـطـه             
اختيارات و تصميم مردم کـردسـتـان         

 ٩٨ عراق قرار گـيـرد، بـدون تـرديـد               
درصد مردم به آن راي مثبت خواهند   

ايـــن را احـــزاب، ســـران و                   .  داد
کاربدستان حکومـت و حـتـي سـران            
دولتهاي ذينفع در اوضاع کـردسـتـان       

امـا  .  عراق هـم بـخـوبـي مـي دانـنـد              
 درصدي ها ايجاب    ٢ منافع مشترک   

ميکند که در اين رابطه هم کـمـاکـان         
به خواست و تمايل مردم کوچکتريـن        

 .توجهي از خود نشان ندهند
 

واما مورد دوم انتـخـاب رئـيـس          
حکومت اقليم کردستان و  رجـوع بـه      

گـفـتـن از      .  آراي عمومي مردم اسـت     
رجوع به آراي عمومي مردم در نـگـاه     
اول اين را در ذهن برجسته مـيـکـنـد            

" دمکراتيک" که گويا روشي مقبول و      
است و چون دخالت مردم در انتخاب       
مستقيم را نشان مـيـدهـد و از بـاال               
صورت نگرفته است پـس مـيـتـوانـد           

هرچند گـزيـنـه دوم        .  قابل دفاع باشد  
يعني انتخاب مستقيم مردم حتي بـا    
وضع کـردن تـبـصـره يـا قـانـونـي در                  
پارلمان رسميت پيدا کنـد بـدرجـاتـي          
ميتـوانـد نـقـش مـردم در انـتـخـاب                 
رئيس حکومت را شبيه آنچه کـه در          
کشورهاي غربي براي انتخاب رئيـس   
جمهور اتفاق ميافتد بعنوان برداشتن 
قدمي بجلـو نسـبـت بـه گـزيـنـه اول                 
ارزيابي کرد اما بجز حزب دمـکـرات    
که هنوز اين شانس را بـراي خـود در        
نظر ميگيرد که ممکن است بـتـوانـد         

 ... بحران در انتخاب رئيس        

 ٣  صفحه 
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 ٢ از صفحه 

از اين طريق موفق شود، بقيه احزاب       
رقيب و شريک در قدرت، تحت هـيـچ         
عنوان حاضر بـه تـن دادن انـتـخـاب              
رئيس حکـومـت بـا آراي مسـتـقـيـم               

گزينه دوم همانند هـر      .  مردم نيستند 
کشـور ديـگــري بــراي چـهــارسـال يــا             
هشت سال، شکل فرمال از دخـالـت          
مستقيـم مـردم خـواهـد بـود وگـرنـه                

انـتـخـاب    " بطور واقعي اين شکـل از       
ربـطـي بـه      "  مستقيم از سـوي مـردم        

دخالت مستقيم مردم ندارد مـنـتـهـا         
بــارزانــي روي آن حســاب بــاز کــرده            

روزنه اي که حزب بارزاني براي . است
خود مي بيند اين است که چون فعـال    
حزب اول در کردستان عـراق اسـت و           
در انتخابات پـارلـمـانـي بـيـشـتـريـن               
کرسي ها را بديت آورد، ممکن است       
بتواند با آراي مسـتـقـيـم مـردم نـيـز                

 .بيشترين راي را از آن خود کند
 

اگر گزينه دوم که خواسـت حـزب         
بارزاني است و در يک سازش سياسي 
با  بقيه احزاب بـراي اجـراي آن قـدم               
بردارند، باز هم بجز کـانـديـد احـزاب            
فعلي، کس ديگري امکان راه يـابـي           
به اين پست را نـدارد و در بـهـتـريـن                
حالت اگر فرد يا شخصيتي خـارج از        
دايره احزاب فعلي و با راي مستـقـيـم      
مردم هم به ايـن پسـت دسـت يـابـد،               
بايد بمدت چهار سال و در چهارچوب       
بازي در تقسيم قدرت هميـن احـزاب          
ايفـاي نـقـش کـنـد و کـامـال گـوش                   

آنـان  .  بفرمان سياستهاي آنـان بـاشـد        
حتي از اين شيوه انتخاب دست سـاز        

از سـوي    .  و فرمال هم نگران هستـنـد     
ديگر شدت اختالفات اين احزاب بـا         
يکديگر بحدي بغرنج است که رجـوع        
به آراي مردم ميتواند بازي شـطـرنـج           

بـنـابـر ايـن تـمـام           .  آنان را بـهـم بـزنـد        
تالششان اين خواهد بود که ابتـدا بـه        
سازشي دست يابند، دستـورات تـازه        
تري در قانون بگنجانند و سـپـس بـر          
اساس آن در مورد چگونگي انتخاب      
رئيس حکومت آنهم از طريق پارلمان   

 . به توافق برسند
 

و باالخـره احـتـمـال ديـگـري کـه               
ميتواند در بازي قدرت به ميـان آيـد          
اين است که سه حزب اصلي بترتيب،   
حزب دمکرات به رهـبـري بـارزانـي،           
حزب گـوران بـه رهـبـري نـوشـيـروان                

مصطفي و اتحاديه ميهني طالبانـي      
به توافقي مبني بر نوبـتـي انـتـخـاب            
کردن رئيس حکومت اقليم برسـنـد و       
مثال دو سال يکبار نوبتي اين پسـت        
را ميان خـود تـقـسـيـم کـنـنـد و بـا                     
توجيهي محکمه پسند و مشروعيت     
دادن بخود، تبصره قانوني موقتي را     
هم در پـارلـمـان بـرايـش بـتـصـويـب                  

ايـن گـزيـنـه آخـر يـکـي از                .  برسانند
روشها و يکي ازسنـتـهـاي شـنـاخـتـه             
شده اين احزاب بوده است که آنـرا در          

شـهـر   .  بازي قدرت بکار گـرفـتـه انـد          
سليمانيه هم اکنون به اين شيوه و بـه          
نوبت بين گوران و اتحاديه مـيـهـنـي            

البته اين گزيـنـه فـقـط       .  اداره ميشود 
يک احتمال براي برون رفت از بـحـران          
موجود ميتواند باشد نه راه حلي کـه         

 .همه آنان را راضي نگه دارد
 

عليرغـم ايـنـکـه آيـنـده ريـاسـت               
حکومـت اقـلـيـم کـردسـتـان بـکـجـا                 
کشيده خواهد شد اما راه حل اصـلـي      
و نهائي مردم کردستـان عـراق بـراي           
خروج از بحران سياسي، اقـتـصـادي،        
اجتماعي و جنگ في الحال مـوجـود       
در منطقه اين است که مردم و ديگـر          
نـيــروهــا، جــريــانـات، ســازمــانــهــا و          
شــخــصــيــتــهــاي آزاديــخــواه، چــپ و         
سکوالر، اقدام به راه اندازي کمپين و       
حرکتي سراسري در تمـامـي شـهـر و            
روستاهاي کـردسـتـان عـراق کـرده و             
خواستار اعالم اسـتـقـالل کـردسـتـان            

چنين تالشي از پـايـيـن    .  عراق بشوند 
در ميان مردم و با همراهي و ايـفـاي           
ــا و               ــهـ ــانـ ــازمـ ــزاب، سـ ــقـــش احـ نـ
شــخــصــيــتــهــاي چــپ و ســکــوالر،            
ميتواند فضاي مهندسي شده و بده و  
بستهانهاي احزاب پارلماني حاکم را       
عوض کرده و انتظـارات و تـوقـعـات          
سرنوشت ساز ديگري را بـه مشـغلـه           

جـبـهـه    .  کل جـامـعـه تـبـديـل کـنـنـد              
نيروهاي مترقي و مدافع حقوق مردم    
کردستان ميتوانـنـد طـرح اسـتـقـالل             
کردستان عراق را به موضوعي مبرم      
و حياتي در جامعه کـردسـتـان عـراق        
تبديل کنـنـد کـه احـزاب شـريـک در                
قدرت را ناچار به پـذيـرش و عـمـلـي              

در صـورت کسـب       .  ساختن آن نمايـد  
چنين موفقيتي از سوي مردم، طـرح        
ــافــتــه             اداره حــکــومــت اســتــقــالل ي
کردستان عراق از طريق نـمـايـنـدگـان          

شــوراهــاي مــنــتــخــب مــردم، تــنــهــا        
مکانيزم و تنها آلترناتيو واقـعـي در          
مقابل ساختار نيابتي کنوني و تنـهـا      
راه برون رفـت از اوضـاع و شـرايـط                

.  کــنــونــي درکــردســتــان عــراق اســت       
مردم کردستان عراق  بايد بتوانند بـا        
دخالـت وسـيـع و تـوده اي خـود در                  
دولت، در تصويب و اجراي قوانيـن و       

اشـکـال   .  سيـاسـتـهـا دخـيـل بـاشـنـد             

تاکنوني حاکميت پارلمان و سيـسـتـم     
نيابتي سـاخـتـه و پـرداخـتـه احـزاب                
حاکم در دايـره مـعـامـالت و بـده و                 
بستانهايشان، مانع بزرگي در مقابل     
دخالت تـوده مـردم در اعـمـال اراده              

. حاکميت در کردسـتـان عـراق اسـت          
اعمال حاکميت مـردم در کـردسـتـان           
استقالل يـافـتـه مـي تـوانـد تـوسـط                 
شوراهـاي مـنـتـخـب مـردم صـورت              

ــگــيــرد  ــار           .  ب ــن شــکــل از ســاخــت اي
حاکميت تـوده اي بـه مـردم امـکـان               
ميدهد که هم بمثابه قانون گذار و هم 

اين .  بهمثابه مجري قانون عمل کنند 
تنها افق و چشـم انـداز روشـن دوره               
کنوني براي مـردم کـردسـتـان عـراق             

 .است
 ٢٠١٥  ژوئن ٢٣ 
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ــي در               ــالم ــوري اس ــه ــم ــراس ج ه
شــهــرهــاي کــردســتــان بــرگــرفــتــه و        
ــژه               ــود وي ــت خ ــي ــع ــوق ــاب م ــازت ب
اجتماعي ـ سياسـي ايـن طـيـف از             

 . فعالين است
دستگيريهاي مداوم  فـعـالـيـن          
حــقــوق بــرابــري زنــان، کــودکــان و           
کارگري و زيست محيـطـي تـوسـط          
نهادهاي امنيتـي نـظـام جـمـهـوري            
اسالمي در چند سال گذشتـه پـروژه         

 . اي آگاهانه است
مصاحـبـه مـحـمـود صـالـحـي             
حاوي نکات مهم و قـابـل تـوجـهـي            

ضمن تشکر از دوستانـي کـه     . است
اين گفتگو را انجام داده انـد، نـظـر            
خوانندگان گـرامـي ايسـکـرا را بـه              
 خواندن اين مصاحبه جلب ميکنم؛ 

 
مصاحبه با محمود صالحي     

پيرامون دستگيري هاي کارگران     
 و فعالين کارگري  

 در ماه هاي اخير  
 و مسايل جنبش کارگري    

 
مـوج دسـتـگـيــري و فشـار بــر              
کارگران و فعالين کارگري در چـنـد        
روز مانده به اول ماه مه با بازداشت 
عثمان اسماعيلي، ابراهيم مـددي،      
داوود رضوي، مـحـمـود صـالـحـي،          

بـه اوج خـود       ....  پدرام نصرالهـي و    

رسيد، همچنين طي ماه هاي اخيـر       
دهــهــا تــن از کــارگــران وفــعــالــيــن          
کارگري از سوي نهادهاي امنـيـتـي         
بازداشت و تهديد شدند که بسيـاري    
از آنان در مـحـاکـم قضـايـي يـا بـه                
زندان مـحـکـوم شـده انـد و يـا در                   
انتظار صـدور احـکـام عـلـيـه خـود               

يــکــي از ايــن بــازداشــت       .  هسـتــنـد  
شدگان، چهره شناخته شده جـنـبـش        
کارگري ايران آقاي محمود صالحي     
هستند که مصـاحـبـه اي از سـوي              
کميته دفـاع از فـعـالـيـن کـارگـري                
مهاباد در چند بخش با ايشـان کـه           
به تازگي از زندان آزاد شده اند و در         
بستر بيماري بسر ميبرند، تـرتـيـب         
داده ايم که نظرتـان را بـه آن جـلـب               

 .مي نمايم

در اين مصاحبه مـي خـواهـيـم          
چگونگي بازداشت ايشان و داليـل        
فشارهاي امنـيـتـي بـر کـارگـران و              
فعالين کارگري در ماه هاي اخير را      
جويا شويم همچنين گـذري داشـتـه         

وضعـيـت درون        در رابطه با     باشيم
تشــکــيــالتــي تشــکــالت مســتــقــل      
مـوجــود کــارگــري و مشــکــالت و          
معضالتي که اين روزها با آن دست  
و پنجه نرم مـي کـنـنـد نـيـز نـقـش                   
کنوني آنان در پـيـشـبـرد مـبـارزات           

جاري کارگران و جـنـبـش کـارگـري            
ايران بطور اعم را با ايشان در ميان        

  بگذاريم،
جناب آقـاي صـالـحـي ضـمـن             
تبريک آزادي شما از اينکه در چنين  
وضـعـيـتـي قـبـول کـرديــد کـه ايــن                 
گفـتـگـو صـورت پـذيـرد تـقـديـر و                  

ابتدا از خـودتـان       .  تشکر مي نمايم  
آغاز مي کنيم و اولين بخش از اين        
گفتگو را به شمـا اخـتـصـاص مـي             

  .دهيم
لطفا توضيح دهيـد کـي و         .  س

  چگونه بازداشت شديد؟
من هم با تشکر از شـمـا و          .  ج  

به اميد آزادي همه فعالين کـارگـري     
ــيــان ســيــاســي و                ــدان ــنــد و زن درب
عقيدتي، خدمتتان عرض کـنـم کـه         
بنده عصـر روز سـه شـنـبـه مـورخ                 

 در مـنـزل شـخـصـي ام          ٨/٢/٩٤ 
توسط نـيـروهـاي لـبـاس شـخـصـي              
بازداشت و بـه سـلـولـهـاي انـفـرادي              

  .اداره اطالعات سقز منتقل شدم
آقاي صالحي شما را پـس        .  س

از بــازداشــت بــه اداره اطــالعــات            
سنندج انتقال دادند ، دلـيـل اعـزام           

  شما به سنندج چه بود؟
بـنــده از انــتــقــال خــود بــه          .  ج   

سنندج کامال بي خبر بـودم ، چـون         
با گذشت يک ساعت از بازداشتم در 
سقز يکي از مسئوالن بازداشـتـگـاه      
اطالعات سقز به من اعالم کرد کـه      
خود را جهت اعـزام بـه شـهـرسـتـان             

مـن را چشـم و         .  ديگري آماده کنـم   
گوش بسته سوار ماشين کردنـد در        
حين سوار شـدن مـتـوجـه شـدم کـه               
عثمان اسماعيلي سخنگوي کميتـه     
دفاع از کارگران مهاباد را هـم نـيـم           
ساعت قبل از من در محل کـارش         

هنگام حرکت از .  بازداشت کرده اند  
سقز از مقصد بـعـدي خـود خـبـري              
نداشتيم پس از چند ساعـت وقـتـي          
چشم و گوشم را باز کـردنـد مـطـلـع           

 ... در اهميت توجه به      

 ٤  صفحه 
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شدم که در بـازداشـتـگـاه اطـالعـات             
سنندج هستيم و پس از ثبت هويـت،        

  .من را به سلول انفرادي انتقال دادند
آقاي صالحي آيـا شـمـا در          .  س  

بدو ورودتان تفهيـم اتـهـام شـديـد يـا               
  خير؟
هنگام دستگيري هيچ دليلـي  .  ج

ــازداشــتــگــاه             از ســوي مســئــوالن ب
اطالعات سقز براي بازداشتم به بنـده       
اعالم نگرديد اما پس از انتـقـالـم بـه            

 ٩/٢/٩٤ سنندج روز چهـارشـنـبـه         
يکي از بازپرسين مجـتـمـع قضـايـي           
سنندج با حضور در محل بـازداشـتـم     
من را تفهيم اتـهـام نـمـود، بـازپـرس               
اعالم نمود که شما به اتهام عضويت       
در حزب کمونيست ايران و کومـه لـه          
و تبليغ عليه نظام متهم هستـيـد آيـا       
قبول داريد؟ بنده با رد اين اتهام بـري         
بــودن خــود را از هــرگــونــه ارتــبــاط            
سازمان يافته و يا غير سازمان يافته 
با حزب کمونيست ايران و کومه له و      
يا هر حزب ديگري اعالم کـردم نـيـز             
اضافه کردم که هيچ گونـه تـبـلـيـغـي              

سـپـس بـازپـرس       .  عليه نظام نکرده ام 
شما عضو کـمـيـتـه           اعالم داشت که  

همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   
تشکالت کـارگـري هسـتـيـد، قـبـول              
داريثد؟ بله بنده از اعضا و از بـنـيـان         
گذاران کميته هماهنگي بـراي کـمـک         
به ايجاد تشکالت کارگري هسـتـم و          

بدين تـرتـيـب اتـهـام        .  آن را قبول دارم   
من عضويت در کميته هـمـاهـنـگـي           

  .اعالم شد
آقاي صالحي کـمـي هـم در          .  س

ارتباط با بيمـاريـتـان بـگـويـيـد، آيـا               
مسئوالن بازداشتگاه اداره اطالعات    
مطلع بودند که شما ديـالـيـز دارويـي           

  مي کنيد؟
بله هم ارگان دستگير کنـنـده   .  ج  

و هم نگه دارنده از وضعيت جسماني      
و بيماري که با آن دست و پنـجـه نـرم             
مي کنم آگاهي داشتند چون هـنـگـام         
ثبت هويتـم در دفـتـر انـديـکـاتـوري               
بازداشتگاه براي مسئـوالن تـوضـيـح         
دادم که بنده دياليز دارويي انجام مي 
دهم و دارو مصرف ميکنـم و تـنـهـا             

  .براي شش روز دارو بهمراه دارم
آقاي صالحي طبـق شـنـيـده         .  س

هــا مــطــلــع گشــتــيــم کــه وضــعــيــت          
ســالمــتــيــتــان بــه دلــيــل خــودداري          
مسئولين مربوطه بازداشتـگـاه اداره       
اطالعات از تحويل داروهـايـتـان بـه           
خطر افتاده بود، آيـا ايـن گـفـتـه هـا                 

  صحت دارد؟

بله صحت دارد، چون بـعـد از     .  ج
پنج روز به مسئوالن بازداشتگـاه کـه      
ــود اطــالع دادم                  ــان ب ــک آذري زب ي
داروهايم رو به اتـمـام اسـت و تـنـهـا                
براي يک روز ديگر دارو دارم لطفا يـا          
خودتان آن را تهيه کنيد يا خانواده ام        
را در جريان بگذاريد تـا بـراي تـهـيـه              

اما متـاسـفـانـه     . داروهايم اقدام کنند 
بــا بــرخــورد غــيــر انســانــي و غــيــر             
مسئوالنه آن شخـص روبـرو گشـتـم،            
پــس از اتــمــام داروهــايــم بــه هــمــان            
مسئول بازداشـتـگـاه يـادآوري کـردم           
اما هيـچ اقـدامـي از سـوي آن فـرد                 

يـک روز و نـيـم بـه             .  صورت نگرفـت  
دليل عدم مصرف داروهايم از هر دو       
بيني خون دماغ شدم ، فشـار خـونـم            
آنقدر باال رفته بود که خون بـه هـيـچ             
عنوان بند نمي آمد چـنـديـن بـار بـه               
مسئول بازداشتگاه هشدار دادم امـا       

بـرو  "  او هر بار با گفـتـن ايـن جـملـه                
درب بازداشتگاه را قـفـل مـي          "  بمير

سرانجام بعداز چـنـد   .  کرد و مي رفت   
ساعت خون ريزي من را بـه بـهـداري          
بردند و در آنجـا بـراي پـايـيـن آوردن               
فشار خونم يک قرص کاپـنـوپـريـل را            
زير زبانم گذاشتند و چند قرص ديگر       
به من دادند کـه پـس از مصـرف آن               
فشار خونم پايين آمد و کم کـم خـون          

از آن روز بـه بـعـد            .  دماغم قطع شـد  
بيماريم همراه با درد شديد و خـارش         

  هر دو پايم عود کرد
آقاي صالحي آيا مسـئـوالن       .  س

رده باالتر بازداشتگاه اداره اطالعات     
ــا در                 ــم ــي ش ــان ــامــت جســم از وخ
بازداشتگاه مطـلـع نـگـشـتـنـد؟ اگـر               
مطلع بـودنـد هـيـچ اقـدامـي انـجـام                 

  دادند؟
ــول         .  ج     ــار مســـئـ ــنـــديـــن بـ چـ

بازداشتگاه را مطلع کـردم کـه فـورا             
نياز به پزشک نفـرولـوژ دارم امـا وي             
هيچ گاه به اين خواسته من تـوجـهـي       
نکرد نـاچـارا زمـانـي کـه بـازجـويـي                
مـيـشـدم بـراي بــازجـوهـا وضـعـيــت               
جسماني ام را شرح دادم و آنـان هـم              
اعالم مي کردند که بازداشتگاه دکتر 
دارد و ما بـه مسـئـول بـازداشـتـگـاه               
اطالع مي دهيم کـه شـمـا را پـيـش                
دکـتـر بـبـرد امـا هـرگـز ايـن اتـفــاق                    

  .نيافتاد
آقــاي صــالــحــي پــس چــه         .  س   

اتفاقي افتاد که شما را به بيمارستان       
انتقال دادند؟ آيا اين گفته را تـايـيـد            
مي نماييد که در بيمارستان تـوحـيـد         
شما را با نام ديـگـري پـذيـرش کـرده             

  بودند؟
در روز ششم خرداد افزون بـر    .  ج  

اينکه دستشويي رفتن برايم تـقـريـبـا          
غيرممکن شده بـود نـمـي تـوانسـتـم             
غذا هم بخورم شب همان روز حـول و          

 جـــهـــت    ٢٣:٣٠ حـــوش ســـاعـــت       
بازجويي من را بـه اتـاق بـازجـويـي                
بردند در آن هنگام تب و لرز شـديـدي          
داشتم و تنها آنقدر هشيار بودم که از   

يـکـي   .  روي صندليم به زمين افتادم      
از بازجوها کتش را تنم کرد و يـکـي            
ديگرشان پتويي آورد و دورم پيـچـيـد         
وقتي چشمم را باز کـردم سـاعـت دو            
نصف شب بود و يکي از نـگـهـبـانـان           
در اتاقم حضور داشت وقتي وخامـت      
جسماني من را ديدند بـه يـک سـلـول          
ديگر که يک زنداني در آن بود منتقل    

همان شـب ادرارم بـنـد آمـده            .  کردند
بود و درد بسيار بسيار شديدي را از          

صبح    ناحيه شکم متحمل مي شدم،    
روز هفتم مسئولين بازداشتگاه را از     
وخامت جسماني ام مطلع کـردم امـا       
آنها هيچ توجهي به حرفهاي من نمي      

سرانجام ساعت يک ظهر مـن      .  کردند
را به بهداري بازداشتگاه بردند ،بهيار 
من را به يکي از توالت ها برده و يک         
شيء بـاريـک فـلـزي کـه حـدودا يـک                  
متري مي شد را براي آزاد کـردن راه           
مجاري ادرارم به مـن فـرو کـرد درد             
کشنده اي را تحمل کردم خون زيـادي       
توامان با درد بسـيـار زيـاد از بـدن                
خارج مي شد يکي از مسئـولـيـن بـا         
سراسيمگي گفت هر چه سريع تر وي         

بـالخـره   .  را به بيمارستان انتقال دهيد 
 مـن را بـه بـيـمـارسـتـان                ١٤ ساعت  

بعثت انتقال دادند در آنجا برايـم يـک        
ســونــد وصــل کــردنــد و بــا انــجــام               

 بـطـول     ١٩ آزمايشاتي که تا ساعت      
انجاميد، پزشکان اعـالم کـردنـد کـه           
هيچ کاري از دست مـا بـراي ايشـان           
برنـمـي آيـد مـي بـايسـت وي را بـه                    

. بيمارستـان تـوحـيـد انـتـقـال دهـيـد               

 مـن را      ٧/٣/٩٤  شب   ٢١ ساعت  
به بيمـارسـتـان تـوحـيـد بـردنـد و در                  
بخش اورژانس مامـوريـن سـعـي در            
پنهان کردن هويـت مـن را داشـتـنـد              
چون به پزشکان مي گفتند که ايشـان        
يکي از دوستان ما هستند کـه بـراي          
مسافرت به سنندج آمـده و نـاگـهـان            
کليه هـايـش دچـار مشـکـل گشـتـه                

بالخره در بخش اورژانـس مـن        .  است
را به اسم محمد احمدي شماره پرونده      

 نـام پـزشـک افشـيـن زنـدي              ٦١١٤٧ 
پذيرش کـردنـد، پـزشـک مـعـالـج بـا                 
مشــاهــده آزمــايشــات دســتــور داد          
سريعا من را در بخش دياليز بستـري     
کنند چون کليه هايشان را تـمـامـا از        
دسـت داده انــد و نــيـاز بــه ديــالــيــز                

بدين گـونـه روزهـاي هـفـتـم و               . دارند
هشتم ونهـم خـرداد در بـيـمـارسـتـان               
بستري بودم که در طول اين مدت دو        
بار زير دستگاه ديالـيـز رفـتـم و يـک               
واحد خون به دليل اينکه خون زيـادي        
از دســت داده بـودم بـه مـن تـزريــق                 

  .کردند
ــاره         .  س ــالـــحـــي دربـ آقـــاي صـ

آزاديتان توضيح دهيد ، چگونـه آزاد        
شديد؟ چون طبق خبـرهـاي مـنـتـشـر           
شده قرار بازداشت موقتـتـان تـا روز           

  . خرداد تمديد شده بود٣١ 
من هيـچ اطـالعـي از آزادي          .  ج

خودم نداشتم ، روز نهم که هـنـوز در           
بيمارستان بستري بـودم مسـئـولـيـن           
امنيتي قصد داشتند بـه هـر طـريـق             
ممکن که شده من را ترخيص کـنـنـد        
اما پـزشـک مـعـالـج گـفـتـه بـود کـه                    
بايستي بـراي ايشـان مشـاوره قـلـب             
صورت پذيرد و تـنـهـا راه تـرخـيـص               
ايشان رضايت خود بيمار مي باشـد،       
مسئولين امنيتي از من خواستند تا  
رضايت بدهم که ترخيصم کنند بـنـده        
هم اين کـار را انـجـام دادم بـعـد از                   
بستن پرونده، من را با يک آمبوالنس 
به بازداشتگاه آوردند در حين حضـور     

در بازداشتگاه لـبـاس هـا و وسـايـل              
شخصي ام را تحويل دادند و سـپـس           
من را چشـم بسـتـه سـوار مـاشـيـن                  
کردند ابتدا گمان مي کردم که دارنـد         
من را به زندان مرکزي سنندج انتقـال    
مــي دهــنــد، وقــتــي چشــم بــنــدم را            
برداشتم خودم را در يک سـالـن ديـدم          
من را به يک اتاق راهنمايي کردنـد و        
وقتي درب اتاق را باز کـردم نـجـيـبـه             
همسرم و سامرند پسر بزرگم نشسـتـه     
بودند، يکي از مسـئـوالن آمـد و بـه             
خانواده ام گـفـت کـه ايـن مـحـمـود                  
صالحي سالم تحويل شـمـا داده ايـم            

بدين تـرتـيـب      .  مي توانيد او را ببريد    
مســتــقــيــمــا از بــازداشــتــگــاه اداره           

  .اطالعات سنندج آزاد شدم
محمود صالحي عزيز،شـمـا     .  س

قــبــل از دســتــگــيــري در وضــعــيــت           
جسمانـي و شـرايـط روحـي بـهـتـري                
بوديد اما بعد از آزاد شدن تان کـلـيـه           
هايتان را از دسـت داده ايـد و هـم                  
اکنون مي بـايسـت هـفـتـه اي دوبـار              
شنبه ها و سه شنبه ها زير دسـتـگـاه           
دياليز رفته و دياليز کنيد آيا در ايـن          
رابطه هيچ شکايـتـي از مسـئـولـيـن             
بازداشتگاه اداره اطالعات داريد؟ آيا 
در اين راستا اقـدامـي صـورت داده            

  ايد؟
قطعا نسبت به عملکرد و بـي  .  ج

توجهي مسئولـيـن بـازداشـتـگـاه در            
قبال سالمتيم سکوت نخـواهـم کـرد          
اما تاکنون بدليل ضعف جسمانـي و        
عدم توانايي در اياب و ذهـاب هـيـچ           

 .اقدامي را صورت نداده ام

محمود صالحي عزيز با تشـکـر        
ديگر بار از شما که در بستر بيـمـاري      
قبول زحمـت کـرديـد، بـخـش اول از               
گفتگويمان را در اينجا به پايان مـي         

به اميد بهبودي هرچه زودتـر  . رسانيم
  ....شما

کميته دفاع از فعالـيـن کـارگـري          
 ۱۳۹۴ بيست و هشتم خرداد  مهاباد

 ... در اهميت توجه به      

 



 

785شماره &1!�ا                                            ا                                                 5 صفحه   

سردشت، تمامي اقشـار مـردم بـا           
عمق فجايعي از ايـن دسـت آشـنـا            
شوند و آگاهي و همگرايي حاصـل       

هاي الزم بـراي عـدم تـکـرار             زمينه
چنين فجـايـعـي در اقصـي نـقـاط              

فــعــاالن  .جــهــان را فــراهــم آورنــد        
مـــا :  گـــويـــنـــد    درســـردشـــت مـــي    

ــالش             ــدان ســردشــت در ت ــرون شــه
هستيم با نامگذاري سـردشـت بـه           

بستر مناسـبـي   "  شهر صلح"عنوان  
براي رساندن پيـام اقـيـانـوس دلـي            
مردمان سردشت را بـه جـهـانـيـان            
ايجاد كنيم تا اعالم نماييم كه مـا        
قرباني ددمنشـي ديـكـتـاتـورهـاي           

در ايـن پـيـام آمـده          .ايم تاريخ بوده 
بـنـا داريـم بـا تـزريـق پـيـام                 :  است

ــي        "  ــت ــح و دوس ــد      "  صــل ــب ــال ــه ك ب
تــعــامــالت انســانــي، بســتــرهــاي         
همدلي و سالمت رواني انسانهـاي       

ايـن   .جهان شـهـر را فـراهـم آوريـم            
خواهند در ايـن   فعاالن از مردم مي 

مسير با آنها همگام باشند تا شهر 
" شـهـر صـلـح      " سردشت به عـنـوان        

در بــمــبــاران        .شــنــاخــتــه شــود       
 تــيــر   ٧شــيــمــيــايــي ســردشــت در        

، حکومت بـعـث عـراق بـا            ١٣٦٦
هـاي شـيـمـيـايـي            استفاده از بـمـب    

چهار نقطه پر ازدحـام سـردشـت از           
توابع استان آذربـايـجـان غـربـي را            

 .بمباران کرد
 

اعتصاب غذاي عليرضا رسولي 
 زنداني سياسي

عليرضا رسولي در اعتراض به 
عدم رسيدگي پزشکي از روز شنبه      
نهم خردادماه اقدام بـه اعـتـصـاب           

رغم عدم رسيدگي     غذا کردە و علي   
به مطالباتش، سەشنبە هفتە گذشتە     
نوزدهم خردادماه به سلول انفـرادي   

 .زندان مهاباد انتقـال يـافـتە اسـت          
عليرضا رسولـي کـه پـس از عـدم              
موافقت با درخواسـت مسـئـولـيـن          
زنـدان مـهـابـاد مـبـنـي بـر پـايـان                   
اعتصاب غذايش به سلول انفرادي      
انتقال دادە شد، از روز پنجـشـنـبـه          

 خــردادمــاه اعــتــصــاب غــذاي       ٢١
علـيـرضـا    .  خشک خود را آغاز کرد    

 به ۹۱رسولي اواخر بهمن ماه سال 
اتهام پخش تراکت در روز جـهـانـي         
زبان مادري و شرکت در تجمـعـات      

آبـاد از       حمايت از کـودکـان شـيـن          
سوي نيروهاي امنيتي رژيـم ايـران        

 .در شهر مهاباد بازداشت شـدنـد       

رسولي در دادگاه انقالب مـهـابـاد         
" اقدام عليه امنيت مـلـي     " به اتهام   

به سه سال و نيـم حـبـس مـحـکـوم               
 ۹۲سپس در اسفندماه سـال        .  شد

دادگاه انقالب شهرستان سـردشـت       
عليرضا رسولـي را نـيـز طـي يـک               
ــه اتــهــام خــروج               ــده جــديــد ب پــرون

 روز   ۹۱غيـرقـانـونـي از مـرز بـه               
 .حــبــس تــعــزيــري مــحــکــوم کــرد       

عليرضا رسولي که ازعفونت شديد 
ريه و داشتن تومور در لـگـن رنـج            

برد، پس از بازداشـت از سـوي           مي
نيروهاي امنيتي و انتقال به زنـدان    
از رسيدگي پزشکي مـحـروم بـودە          

عليرضا رسولي پيشتر نـيـز      .است
ــه عــدم                    ــراض ب دو بــار در اعــت
ــدام بــه                 ــزشــکــي اق ــي پ ــيــدگ رس

 .اعتصاب غذا کردە است
  

" الن کله"روانسر کوه هاي  
 طعمه حريق شدند

بخش چشمـگـيـري     :  خرداد٢٨ 
" الن   کله" هاي    از مراتع جنگلي کوه   

و "  شـانـرش  " واقـع در روســتـاهـاي          
از توابع شهرستـان روانسـر       "  درکه" 

در ايـــن     .طـــعـــمـــه حـــريـــق شـــد       
ها هکتار از مراتع و       سوزي ده   آتش

باغات اطراف اين روستاها از بين      
 .اند رفته

 
 بيش از يک ميليون معلول بيکار

بر اساس آمـار رسـمـي سـازمـان           
 هزار معلول ساکن در ٤٣٠ بهزيستي 

هزار معـلـول   ٧٠٠ روستاها و بيش از  
سـاکــن در شــهــرهــا  کــه نــيــازمــنــد             
خدمات ويژه حمايتـي، تـخـصـصـي،           

 .آموزشي و توانبخشي هستند
 

 کارزار پشتيباني   
 . از کارگران ايران   

ديدار نماينده کارزار پشتـيـبـانـي        
از کارگران ايران بـا اعضـاي هـيـئـت             

مديره اتحاديه کارگران حمـل و نـقـل           
روز .  ) مالمـو   –بخش جنوب  (  سوئد

 بـرابـر بـا        ٢٠١٥  جـون    ١٦ سه شنبه  
 صادق اميـري  ١٣٩٤  خرداد ماه ٢٦ 

عضو کارزار پشتيبانـي از کـارگـران          
ايران در ارتباط با وضعيت مبارزات      
کارگران و فعالين کارگري درايران بـا        
مسئول محلي اتحاديه کارگران حمل     
و نقل سوئد در شهرمالمو آقاي کنـت       

ــتــرســون مــالقــات کــرد         ــن     .پ در اي
مالقات صادق اميري به نمايـنـدگـي        
ازسوي كارزار پشتيباني از كـارگـران        
ايران اخـريـن وضـعـيـت مـربـوط بـه                 
كارگران زنداني در ايران را در اختيـار   

پـس از ارائـه       .  آقاي پترسون قرار داد   
ــزارش، ــارزار             گ ــاي ك ــه ــت ــواس در خ

پشتيبـانـي از کـارگـران ايـران را در                
رابطه با حـمـايـت و پشـتـيـبـانـي از                   
فعالين كارگري زندانـي و دسـتـگـيـر            

. شده با مسئول اتحاديه مطرح نـمـود    
درخواست شد که آنهـا        در اين زمينه  

اقــدامــات الزم را در جــهــت اعــالم            
مخالفت خـود بـا هـرگـونـه فشـار و                 
سرکوب پليسي رژيم ايران کـه عـلـيـه           
جنبـش کـارگـري اعـمـال مـي شـود                

اين درخواست با گرمـي     .  انجام دهند 
از طرف نماينده اتحاديه ترانسـپـورت    
پذيرفته شد و ايشان با عالقه مـنـدي      
بسياري خواستار ارتـبـاط مـداوم در          

 .جهت همکاريهـاي بـيـشـتـر شـدنـد            

همچنين در اين ديدار در خواست شد 
كه با توجه به اينكه رضا شـهـابـي از            
فعاليـن كـارگـري در ايـران و عضـو                
سنديـكـاي كـارگـران اتـوبـوس رانـي              
تهران وحومه كه از وضعيت جسـمـي       
نامناسبـي بـرخـوردار اسـت و نـيـاز               
فوري بـه درمـان زيـر نـظـرپـزشـکـان                 
متخصص دارد،بنا به دعوت و تحت     
حمايت اتحاديه کارگران حمل و نـقـل        
سوئد براي ادامه درمان بيماري هـاي      

در .  مختلف به سوئد مسافرت نمايد    
رابطـه بـا ايـن درخـواسـت نـمـايـنـده                  

کـارگـري      کارزار، مسـئـول اتـحـاديـه        
ترانسپورت سوئد، صمن ابراز تاسـف     
از وضعيتي كه براي فعالين كـارگـري        
ايـران بـه وجـود امــده و بـخــصــوص               
وضعيت آقاي رضا شهـابـي ، اعـالم           
نــمــود، كــه ايــن درخــواســت کــارزار           
پشتيبـانـي از کـارگـران ايـران را در                
اولين فرصت ممکـن بـا مسـئـولـيـن             
سازمان مرکزي اتحاديه ترانسـپـورت      
مطرح خواهد كـرد و نـتـيـجـه را بـه                  

 نماينده كارزار أعالم خواهد نمود
كارزار پشتيباني از كارگران 

 ۹۴ خرداد ٢٦ ايران 
 *** 

 ١ از صفحه 

 

در مانيفست انتخاباتي حـزب    
دموکراتيک خلقها که مخالـفـتـش        
با سياستهـاي اسـالمـي اردوغـان          
موجب موفقيت او در انـتـخـابـات         
اخير ترکيه شد نه تنها اثر چندانـي   
ــداف                 ــا و اهــ ــهــ ــتــ ــواســ از خــ
سکوالريستي به چشم نمـيـخـورد،       
بــلــکــه بــرعــکــس بــنــدي در ايــن           
مـانــيـفــسـت وجـود دارد کــه يــک             
مطالبه قديمي نيروهاي مـذهـبـي        

ما دستان دولت را از     : " بوده است 
مذهب و حوزه ايمان کوتاه خواهيم 

نه تنها نيروهاي اسالمي بـا     !"  کرد
چنين خلع يدي از دولت مخالفتـي     
نـدارنــد بــلــکـه ايـن يــک خــواســت            
هميشگي اسالميون و نـيـروهـاي         

. مذهبي در اپوزيسيون بوده اسـت     
 نـيـز يـک        ٤٢  خرداد سـال       ١٥ در  

اعتراض خميني عليـه حـکـومـت         
شاه همين بود که با دادن حق راي          
به زنان در امور شرعي و ايـمـانـي           

مـمـنـوعـيـت      .  دخالت کـرده اسـت     
تعدد زوجات نيز جلوه ديـگـري از          
دخالت دولـت در امـور مـذهـبـي             
است که خميني و ديگـر آيـت اهللا           
هــا از هــمــان زمــان شــاه بــا آن                 

امروز نه تـنـهـا در      .  مخالف بودند 
کشــورهــاي اســالمــزده بــلــکــه در        
آمريکا و ديگر کشورهـاي غـربـي         
نيـز مـذهـبـيـون افـراطـي هـمـيـن                 
خواست کوتاه شدن دست دولت از      

. مــذهــب را مــطــرح مــيــکــنــنــد          
معتقدند دولت حق ندارد تـدريـس        
داستان آفرينش بروايت انجـيـل را        
در مدارس ممنوع کند، دولت حق     
ندارد سقط جـنـيـن را آزاد کـنـد،              
مدارس مذهبـي نـبـايـد مـمـنـوع              
شود، مراسم و قـوانـيـن مـذهـبـي             
ــق                  ــت ح ــد، دول ــاش ــد آزاد ب ــاي ب
جلوگيـري از تـعـرض مـذهـب بـه               

زندگي خصوصي مردم را نـدارد و     
يعني دقيقا عـکـس      .  غيره و غيره  

آنچه سکـوالريسـتـهـا خـواهـان آن            
بـه نـظـر مـيـرسـد حـزب              !  هستنـد 

دموکـراتـيـک خـلـقـهـا نـه چـنـدان                 
دمـوکـراتـيــک اسـت و نـه چـنــدان               

عالوه بر اين تعبيـر  ! طرفدار خلقها 
وارونه از رابطه دولـت و مـذهـب،            
بـــخـــش مـــربـــوط بـــه زنـــان در             
مانيفست اين حزب نـيـز بـه زبـان            
اسالم پسـنـدانـه اي نـوشـتـه شـده                

در بخش مربوط به زنان، نه      .  است
حقوق آنها بـلـکـه تـنـهـا خـدمـات               
اجتماعي به زنان بعنـوان مـادر و          

ايـجـاد مـهـدکـودک و          ( خانـه دار      
) تامين اجتمـاعـي کـار خـانـگـي           

از برابري کـامـل   .  عنوان شده است 
حقوق زن بعنوان يک شهروند بـرابـر    
با مرد در همه شئون اجتمـاعـي و        
اقتصادي و خـانـوادگـي، کـه يـک             
عـرصـه مـهـم تـعـرض مـذهـب و                 
اخــالقــيــات و قــوانــيــن پــوســيــده         
مذهبي به نيمي از جامعـه اسـت،        

در رابـطـه بـا        .  هيچ اثـري نـيـسـت       
مجازات اعدام هم نه لـغـو اعـدام           

وعـده  "  اصـالحـات بـنـيـادي       " بلکه  
بـه نـظـر مـيـرسـد           !  داده شده اسـت   

استحاله چي هاي حـکـومـتـي در           
ايران حزب برادر تازه اي در ترکـيـه      

 !يافته باشند
 *** 

 !  سکوالريسم به سبک خميني

 حميد تقوائي 
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کنترل خود نيروهاي مخصوص ويـژه       
خود را دارند که با تـهـديـد، ارعـاب،            
دستگيري و در بسياري مـوارد تـرور         
مخالفين خود و از جـملـه روزنـامـه              
نگـاران شـجـاع سـعـي در خـامـوش                
ــه                ــهــا ب کــردن صــداي اعــتــراض آن
حاکميت دزد و چپاولـگـرانـه شـان را            

 .دارند
 

  هزار نفر محافظ     ۷۰ وجود  
 ! در اقليم کردستان 

بر اساس گزارشهاي منتشر شـده       
ــان                ــيــم کــردســت ــل هــم اکــنــون در اق
مسئولـيـن و روسـاي احـزاب حـاکـم               

 هزار نفر مـحـافـظ را در        ۷۰ بيش از  
ــد         ــار خــود دارن ــت ــعــدادي از    .  اخــي ت

اعضاي پارلمان اخيرا گفـتـه انـد کـه            
اسنادي در دست دارند که تعدادي از    
مســئــولــيــن حــکــومــتــي و اعضــاي        
پــارلــمــان بــخــش زيــادي از در آمــد            
محافظين خود را براي خود نگه مـي      

همچنين همـيـن گـزارش مـي          .  دارند
افزايد که تعدادي از مسئولين قبـلـي         
حزب بـعـث عـراق کـه در نـيـروهـاي                 

و ســرکــوب مــردم نــقــش             نــظــامــي 
داشتند هم اکنون در اقليم کـردسـتـان        
و با بودجه مردم براي خود مـحـافـظ           

 . استخدام کرده اند
 

خودکشي يک شهروند کانادا      
 ! در سليمانيه

 ژوئـن سـرکـوت        ۲۲ روز دوشنبه   
احــمــد، ســخــنــگــوئــي پــلــيــس شــهــر        

امـروز  : "  سليمـانـيـه اعـالم کـرد کـه            
 ساله  ۵۱ جنازه يک شهروند کانادائي     

که خودکشي کرده بود را پـيـدا کـرده            
در اين باره احمد تنها اشاره کرد ". اند

که اين فرد به اسم راهان کريستنه در         
يک کمپاني کار مي کرده و در خـانـه        
خودش در محلـه بـهـاران بـا طـنـاب              
خود را حلق آويز کرده و از خود نـامـه     
اي بجا گذاشـتـه و از خـانـواده خـود                

  .معذرتخواهي کرده است
 

 اعتراض به کمبود بنزين   
 ! در شهر سليمانيه

 ژوئــن در اعــتـراض بــه          ۱۸ روز   
کمبود بنزين در شـهـر سـلـيـمـانـيـه،                
تعدادي از رانندگان اين شهر دست به      
اعــتــراض زدنــد و جــاده تــاســلــوجــه           
سليمـانـيـه را بـراي مـدتـي مسـدود                

الزم به ذکر اسـت کـه مـدتـي            .  کردند
است بحران بنزين در اقليم کردسـتـان        
شروع شده و هم اکنون رانندگان بـايـد        
ساعتها در صفهاي طوالني بـمـانـنـد         
تا بتوانند بنزين گيري کنند و همـيـن         
مسله باعث اعتراض مـردم و بـويـژه           

 . رانندگان تاکسي شده
  

 ورود مواد مخدر از ايران     
 ! به اقليم کردستان

بر اساس گزارشهاي منتشر شـده       
از اوائل امسال تا اواخر مـاه مـه در             

 نـفـر بـه        ۴۴ منطقه گرميان بيش از       
اتهام مصرف، خريد و فـروش مـواد           

اين گـزارش    .  مخدر دستگير شده اند   
مي افزادي که بخش زيادي از مـواد          
مخـدر از طـريـق ايـران وارد اقـلـيـم                  

بـاز يـکـي از        .  کـردسـتـان مـي شــود        
مسولين نظامي اتحاديه ميهنـي در       
منطقه گرميان مي گـويـد، از اوائـل           

 نفر به اتـهـام   ۱۷ اين ماه تا هم اکنون  
بـازار  .  مواد مخدر دستگير شده انـد      

اعتياد در اقليم کردستان بـراي رژيـم         
اسالمي و سپاه پـاسـداران کـه نـقـش             
بسيار اساسي را در خريد و فـروش و           
پخش مواد مخدر در سراسر ايران را        
بعهده دارند ظـاهـرا بـازار گـرم و پـر                
منفعتي اسـت و بـه هـمـيـن خـاطـر                  
سالهاست از طروق مخلتف سعي در     
گســتــرش مــواد مــخــدر در اقــلــيــم            

 . کردستان را دارند
 

اختالفات حکومت اقليم و    
 ! دولت مرکزي ادامه دارد   

 ژوئـن طـاريـق گـردي از           ۲۰ روز  
اعضاي حزب دمـکـرات بـه رهـبـري             
بارزاني و نماينده مـجـلـس عـراق در            

يک گفتگو با کانال ان ار تـي اعـالم              
فرستادن هئيت به بغـداد و    "  کرده که   

يا نفرستادن آن اختالفـات اقـلـيـم بـا             
دولت مرکزي را پايان نمي دهد، چـرا         
که عبادي نخست وزير عـراق هـمـان           
اشتباهات روسائي پيشيـن عـراق را         
در مورد اقليم کردستان تـکـرار مـي           

اين اظهارات در پي آن منتشـر  ".  کند
مي شود که قـرار بـود هـفـتـه آيـنـده                 
هئيتي از اقليم کردستان راهي بغداد       
شــود و بــا دولــت مــرکــزي بــر ســر                

 . اختالفات خود مذاکره کنند
 

افشاي کمکهاي عربستان    
 سعودي به جريانات اسالمي    

 ! از طريق ويکي ليکس    
بر اسـاس افشـاگـريـهـاي ويـکـي             
ليکس دولت عربسـتـان سـعـودي در           

 و از طريق سفـارت خـود     ۲۰۱۲ سال  
مـبـلـغ نـيـم           در عمان پايتخت اردن،   

ميليون دالر بـه يـکـي از جـريـانـات               
ــه اســم          ــنــه وه ي       "  اســالمــي ب بــزوت

گـزارش  .  کمک مالي کـرده    "  اسالمي  
ويکي ليکس مي افزايد که اين مبلغ       
توسط نخست وزير و رئيـس انـجـمـن         
فعاليت اسالمي عـربسـتـان تـعـيـيـن            
شده و طي يک نامه مخفيانه آنـرا بـه            
ســفــارت خــود در اردن اعــالم مــي             

الزم به ذکر است که دولـتـهـاي       .  کنند
مــرتــجــع مــنــطــقــه از جــملــه ايــران،           
عربستان، قطر، ترکيه و آمارات طـي       
دو دهه گذشته هر يک چندين جـريـان         
تروريست اسالمي را تقويـت کـرده و          
اگر امروز ما شـاهـد عـروج و دسـت            
بــاال پــيــدا کــردن جــريــانــي خشــن و            
وحشي مثل داعش هستيم نه نـاشـي        
از اعتقاد مـردم و بـرگشـت آنـان بـه                
دوران غار نشيني، بـلـکـه نـاشـي از              
پولهـاي بـاد آورده حـاکـمـيـن دزد و                 
جنايت پيشه اين کشورهاست که هـر       
يک براي بقا و ادامه حـيـاط نـنـگـيـن          
خود وحوشي مثل داعش، بزوتنه وي      
اســالمــي، کــومــه لــي اســالمــي و             
جريانات شـيـعـه طـرفـدار رژيـم هـار               
اسالمي را مسلح، توليد و بازتـولـيـد     

 . *مي کنند
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