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 Political  سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۶ اگست ٢٢
  

 !نگاران در اقليم کردستان عراق را محکوم کنيم  ترور روزنامه
    

 اگست ١٣ژنيوز، ودات حسين که در روز کمپين بازداشت و محاکمه عامالن و آمران ترور گزارشگر خبرگزاری رو

ھمين  از جمله به. شيوەای وحشيانه ترور شد، در کردستان عراق و خارج کشور در جريان استدر شھر دھوک به

 در ميدان مرکزی استکھلم برگزار شد که در اين حرکت اعتراض ٢٠١٦ اگست ٢٠مناسبت آکسيونی نيز در روز شنبه 

  .رانی کرديم سخن) بھرام رحمانی( اجتماعی و فرھنگی از جمله من ھمتعدادی از فعالين سياسی و 

ھا و احزاب مدافع آزادی بيان و انديشه، روزنامهنگاران، فعالين جنبش جامعه مدنی و  شمار زيادی از سازمان

 و خارج نويسندگان و با شرکت صدھا تن از نمايندگان مجلس، پزشکان، کارمندان، کارگران، زنان و جوانان در داخل

  .از کردستان کمپينی را برای بازداشت و محاکمه قاتالن ودات حسين آغاز کردند

ھا از کمپين مذکور  ين برگزاری کمپين در گفتگو با خبرگزاری فرات اعالم کرد که ھدف آنمسؤولسوران حسين از 

باشد  شگر خبرگزاری روژ میھای امنيتی برای آشکار کردن عامالن و آمران ترور ودات حسين گزار فشار بر سازمان

افکار عمومی معرفی نمودە و  کنيم در اين رابطه قاتالن ودات را آشکارا به ن اداری اقليم درخواست میمسؤوالو از 

  .پای ميز محاکمه کشانند ھا را به آن

  
وده شد در نگار کرد ساعاتی پس از آن که توسط افراد ناشناسی در مرکز شھر دھوک رب جان يک روزنامه پيکر بی

  .نزديکی اين شھر يافت شد

ودات «، افرادی ناشناس در شھر دھوک با سد کردن مسير اگست ١٣بر اساس گزارشات منتشر شده در بامداد روز 

  .اند قتل رسانده را در شھر دھوک وی را ربوده و سپس به» روژ نيوز«خبرنگار آژانس خبری » حسين
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ھای اجتماعی انتشار يافته آثار شکنجه و  چين تصاويری که در شبکه گار و ھمن ھای خانواده اين روزنامه بر طبق گفته

  .ضربات چاقو بر پيکر قربانی مشھود است

بسياری از نھادھا و . نگار کرد، از دو ماه پيش ھمکاری خود را با آژانس خبری روژ نيوز آغاز کرده بود اين روزنامه

چون آژانس روژ نيوز در منطقه تحت نفوذ حزب ) ک ک پ( »حزب کارگران کردستان«ھای نزديک به  خبرگزاری

ھای زيادی مواجه  ھای اربيل و دھوک از سوی نيروھای امنيتی با محدوديت دموکرات کردستان عراق در استان

  .شوند می

سوی ھای خبری اعالم کرده که وی در روزھای گذشته از  نگار، در گفتگو با رسانه خانواده و اطرافيان اين روزنامه

اش مورد بازخواست قرار گرفته  نگاری ھای روزنامه نيروھای آسايش در شھر دھوک احضار و در خصوص فعاليت

  .بوده است

سوی نھادھای امنيتی تحت نفوذ حزب دموکرات کردستان  نگاران و فعاالن سياسی انگشت اتھام را به برخی از روزنامه

  .اند  در خصوص اين قتل شده اين حزبئیگو عراق نشانه رفته و خواستار پاسخ

  . برگزار شدئیھا  در شھرھای سليمانيه و کرکوک تجمعاگست ١۴شنبه  نگار، روز يک قتل اين روزنامه در اعتراض به

، اتحاد اسالمی، تجمع اسالمی و جنبش اسالمی تغييراز ديگر سو، پنج فراکسيون اتحاديه ميھنی کردستان عراق، جنبش 

اين  ای مشترک، ضمن محکوم نمودن قتل ودات حسين، خواھان رسيدگی سريع به ق، در بيانهدر پارلمان کردستان عرا

  .نگار شدند پرونده و دستگيری قاتل يا قاتالن اين روزنامه

ھای حکومت و نھادھای  از مقام نگار  نگاران اقليم کردستان نيز با محکوم کردن قتل اين روزنامه سنديکای روزنامه

  .عامالن قتل ودات حسين را يافته و محاکمه کنندامنيتی خواسته تا 

برادر ما ھيچ مشکلی با کسی نداشت و «: خبرنگاران در اربيل گفت باخته به نگار جان دربند حسين، برادر اين روزنامه

ک مشغول فعاليت شد ترور شد و مطمئن .ک. پ عنوان خبرنگار وابسته به فرد مشکل داری نبود اما بعد از اين که به

گو  ين امنيتی استان دھوک نيز بايد در اين خصوص پاسخمسؤولداليل سياسی ترور شده است و  ستيم که او بنا بهھ

  .»باشند

ک برادرمان چندين بار از سوی مقامات امنيتی دھوک برای .ک.بعد از شروع ھمکاری با آژانس خبری پ«: وی افزود

 .» احضار شده بودئیارائه توضيح و بازجو

زمان عضو پارلمان اقليم  نگاران اقليم کردستان عراق که ھم س شاخه دھوک سنديکای روزنامهئيعباس، رخانم فيان 

کنيم و در  نگار عضو سنديکا نبود ولی ما اين ترور را محکوم می اين روزنامه«: است، در اين خصوص اظھار داشت

 .»حال پيگيری پرونده او ھستيم

 پوليس روابط عمومی مسؤولل در اقليم کردستان عراق سبب شد ھيمن سليمان، اين قت ھای رسمی و غيررسمی به واکنش

اين جوان در راه سيجی در منطقه سيميل در استان دھوک از سوی افراد «: نگاران اعالم کند روزنامه استان دھوک به

يمارستان بود جان خود ب او در حاليکه در تالش برای اعزام به. گيرد ناشناس ربوده شده و مورد ضرب و شتم قرار می

 .»دھد را از دست می

، اتحاديه ميھنی کردستان عراق، اتحاد اسالمی تغييرھای جنبش  زمان واکنش رسمی فراکسيون نگار، ھم قتل اين روزنامه

ای ضمن محکوم کردن  ھا با صدور بيانيه اين فراکسيون. و جماعت اسالمی را در پارلمان اقليم به ھمراه داشت

ھای عمومی و بيان در اقليم  ما نشان داد که آزادی اين رخداد اين واقعيت را به«: نگار اعالم کردند ين روزنامهشدن ا کشته

 .»کردستان عراق ھنوز در معرض تھديدھای جدی ھستند
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 حفظ جان مردم ھستند ضروری مسؤول رسمی در اقليم کردستان عراق که  ھای ارگان«:  آمده است در ادامه بيانيه

ھای سياسی و حزبی نسبت  پذيری از گرايش تأثيرای رفتار کرده و بدون  طور حرفه ر مقابل اين جنايت بهاست د

 .»برخورد با مجرمين اقدام کنند به

عنوان خبرنگار آژانس روژ نيوز در استان   ساله کرد عراقی مدت يک ماه بود که به٢٨نگار  ويداد حسين علی، روزنامه

 . قبل از اين نيز عضو اطالق فرھنگی دھوک نيز بوددھوک مشغول فعاليت شده و

ھای  ک متھم است که در راستای سياست.ک.حزب دموکرات کردستان عراق از سوی ساير احزاب کرد عراقی و پ

کند  ک را متھم می.ک.دارد و متقابال حزب دموکرات کردستان عراق پ دولت ترکيه در اقليم کردستان عراق گام برمی

 .ترکيه برگردند ھا نيست حضور دارند و بايد به که محدوده فعاليت آنکه در مناطقی 

ھای داخلی را در اقليم شدت بخشيده و اقليم وارد مرحله  ھای تنش تواند زمينه اعتقاد کارشناسان سياسی اين قتل می به

 .ديگری از تنش شود

د که با وجود اين قتل و اعمال فشار بر کنن  را مطرح میسؤالھای غيردولتی اين  از سوی ديگر بسياری از سازمان

 ای خود مشغول شوند؟ توانند در فضای آرام به فعاليت حرفه ھا می نگاران آيا رسانه روزنامه

نگار پس از آن که   استان دھوک اعالم داشته، اين روزنامهپوليسگوی  ، سخن»ھيمن سليمان«در ارتباط با اين پرونده 

وی افزوده که . علت جراحات وارده فوت نموده است بيمارستان منتقل شده است، اما به مورد ضرب و شتم قرار گرفته به

  . در اين زمينه ادامه دارد و جھت تکميل تحقيقات، منتظر گزارش کالبد شکافی ھستندپوليستحقيقات 

  .شوند ھای اخير روزنامهنگاران کرد در جنوب کردستان ترور می باری نيست که در سال اين اولين

 ميالدی، يعقوب رسول خبرنگار شبکه تلويزيونی کردسان که دفتر اصلی آن در ١٨/٩/٢٠١٣قبل از اين نيز در شب 

او ساکن شھر قلعه ديزه واقع در شمال سليمانيه بوده و . خواھد از خانه بيرون بيايد اش می ھمراه خانواده سليمانيه است به

  .کرد ھاست که برای اين شبکه کار می سال

خواھد ماشين را برای   يعقوب رسول قبل از ھمسر و فرزندانش می ھا از کردستان عراق، ارش خبرنگارگزاریگز به

. شود سوی وی شليک می آيد به محض اين که از در بيرون می رفتن آماده کند اما اتومبيل ديگری منتظر وی بوده و به

بيمارستان توسط مردم اما وی  نگار به  انتقال اين روزنامهگريزند و با وجود ھای مداوم از محل می مھاجمان بعد از شليک

 .دھد جان خود را از دست می

حزب دمکرات ( »پارتی«نگار کرد عراقی، کسی بود که از سلطه حزب بارزانی موسوم به  ، روزنامه»سردشت عثمان«

بر عليه مسعود بارزانی و افشای فساد ای  فاصله يک ھفته پس از اين انتقاد و درج مقاله انتقاد کرد و به) کردستان عراق

  .ای در خصوص عشيره بارزانی، ترور شد حکومتی و درج نوشته

رھبری مسعود  حزب دمکرات کردستان عراق به(برخی معتقدند که اين ترور از طرف نھاد امنيتی اقليم کردستان

  .دھی شد سازمان) بارزانی

نشانه رفت اما اين حزب، ) اد امنيتی حزب دمکرات کردستان عراقنھ( سوی دستگاه پاراستن ھا به گرچه انگشت اتھام

  .خواسته معترضان از جمله دانشجويان معترض نشان نداد واکنشی به

در مقابل منزل خودش در شھر کالر در استان » کاوه گرميانی«، ٢٠١٣ دسامبر سال ۵شنبه  در ساعات پايانی شب پنج

نگار اکنون در زندان  قام ھای امنيتی اعالم کردند که عامل ترور اين روزنامهھرچند م. سليمانيه ترور شد و جان باخت

دليل قدرت و نفوذ  اند که به است با اين حال بسياری از منتقدين بر اين باور ھستند که عامالن اصلی افراد ديگری بوده

  .اند تاکنون بازداشت نشده
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از اعضای دفتر سياسی اتحاديه ميھنی کردستان، وی را متھم » محمود سنگاوی«دادگاه شھر کالر، ابتدا با بازداشت 

» فقدان مدارک و شواھد«دليل  دليل توسط دادگاه به وی پس از مدتی به. دست داشتن در ترور کاوه گرميانی کرده بود به

  .کافی تبرئه و آزاد شد

 قلعه دزه واقع در استان سليمانيه در شھر» يعقوب رسول«نام   نيز يک روزنامهنگار به٢٠١٣مبر سال  دس١٨در تاريخ 

  .در آن ھنگام گفته شد که انگيزه اين ترور مسائل سياسی نبوده است. در برابر ديدگان ھمسرش ترور شد و جان باخت

دانشجو و » سردشت عثمان«قتل رسيد و   به٢٠٠٨ جوالی ٢١روزنامهنگار کرد در تاريخ » سوران مامه حمه«

الدين در ھولير توسط چند فرد ناشناس  ، در مقابل دانشکده ادبيات دانشگاه صالح٢٠١٠ی  م٤نگار، در تاريخ  روزنامه

  .ربوده و بعداز دو روز جسد وی در نزديکی شھر موصل پيدا شد

  .واقع در کردستان عراق ترور شد» کالر«در شھر » کاوه گرميانی«نام  نگار به يک روزنامه» آوينه«گزارش سايت  به

معروف به کاوه گرميانی » كاوە محمد احمد«نگار منتقد   افراد مسلح ناشناس، روزنامه]قوس[ آذرماه١٤شنبه  شامگاه پنج

  .قتل رساندند اش در شھر کالر به را در مقابل خانه

نگاران را در معرض  يک پديده خطرناک تبديل شده که جان روزنامه نگاران در کردستان عراق، تبديل به ترور روزنامه

   .رار داده استتھديد جدی ق

نگاران بدون مرز و سازمان حقوق بشر اين اقدام تروريستی را  المللی، سازمان روزنامه ھای بين در يکی از واکنش

نگاران کرد عراقی در اين چند روزه حول اين محور بوده است که مرزی برای  خواسته اکثريت روزنامه. محکوم کرد

اعتراضات  در پاسخ به. آن متعھد باشد ده و حکومت اقليم کردستان عراق بهنگاران گذاشته ش شدن خون روزنامه ريخته

ھا، ھيئت دولت  نگاران و پيگيری ويژه اين قتل نگاران کرد عراقی در خصوص نبود امنيت جانی برای روزنامه روزنامه

 .ای نداده است اقليم کردستان عراق نتيجه

نگاران در کردستان عراق امنيت جانی  ه است که چرا روزنامه شدتأکيدھای صادر شده توسط معترضين  در بيانيه

 ندارند؟

نگار مشغول  بر اساس اخرين امارھای اعالم شده در کردستان عراق ، در حال حاضر حدود چھار ھزار روزنامه 

راق گيری حکومت اقليم کردستان ع بعد از سقوط صدام حسين و شکل سير صعودی اين آمار مربوط به. فعاليت ھستند

نگاری اکنون در قالب حکومتی و منتقد  نگاران براساس سخنان مشغولين حرفه روزنامه اين روزنامه. گردد برمی

 .کنند حکومت فعاليت می

نگاران کرد عراقی در نظارت بر فعاليت حکومت اقليم کردستان عراق گسترش  ھای گذشته، نقش روزنامه در طول سال

    شوند ترين ناظران فعاليت حکومت اقليم شناخته می عنوان يکی از مھم بهيافته و شاغلين اين حرفه اکنون 

ھا و نھادھا کامال مشھود است و سبب شده  نحوی است که سايه سنگين اين فعاليت بر سر تمامی ارگان اين نظارت به

م تحمل فعاليت برخی از عد. نگاران در مقابل حکومت اقليم قرار بگيرند ھا طيفی از روزنامه است که در برخی از زمان

 .نگاران بزنند حذف فيزيکی روزنامه ھای ناشناس دست به نگاران در کردستان عراق سبب شده است که گروه روزنامه

نگاران در اين منطقه از عراق شده است و  ھای کردی در کردستان عراق سبب افزايش تعداد روزنامه گسترش رسانه 

سايت قرار گرفته است که در بسياری از  روی صدھا روزنامه و مجله و وب روبهاکنون حکومت اقليم کردستان عراق 

 .اند مواقع انتقادھای بسيار شديدی داشته و حکومت اقليم کردستان عراق را ھدف نقدھای خود قرار داده

 ھستند و در که عموما مسلح» فشار«ھای  نگاران منتقد توسط برخی از گروه عدم تحمل منتقدين و مخالفين و روزنامه

ھای   حدود فعاليتتعيينسو و نبود قانون مشخص برا ی  ھا حاکميت کردستان عراق، جايگاه مھمی دارند از يک ارگان
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ھای فشار نقض شود و مورد  راحتی توسط گروه نگاران به ای در کردستان عراق سبب شده است که حريم روزنامه حرفه

   .تعرض قرار گيرند

... سالح و تروريسم برای سرکوب و ساکت کردن مخالفين در عراق، کردستان عراق، ترکيه و بردن به ترديد پناه بی

 !شدت بر عليه آزادی بيان و قلم و انديشه است ای نيست اما فضای کنونی کردستان عراق به ويژه ايران امر تازه به

ای مخالفين خود را در  انعی و واھمهست که ماموران امنيتی و اطالعاتی حکومت اسالمی، بدون ھيچ م ئیدر چنين فضا

  .برند ايران می ربايند و به کنند و يا می اين نطقه ترور می

ويژه  اند سبب گشته است که اين حس و ناامنی برای مردم منطقه به قصد تا حاال مسکوت مانده ھای ترور و سوء پرونده 

  .نگاران و فعالين سياسی تشديد شود روزنامه

نگاران و ايجاد ممنوعيت برای   برای فعاليت حرفه روزنامهئیا ردستان، ھيچ قوانين مشخص و حرفهھنوز دولت اقليم ک

نگاران و مخالفين حکومت اقليم   نکرده است بنابراين، روزنامهتعيينسالح در کردستان عراق  سھولت در دسترسی به

 .کردستان، ھمواره در معرض خطر تروريسم قرار دارند

 دولتی و غير دولتی را بايد شديدا محکوم کرد و با تمام قدرت از آزادی بيان و قلم و انديشه و تروريسم در ھر شکل

  !ھا فردی و جمعی دفاع کرد آزادی
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