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داعــش ايــن طــفــالــه و مــيــراث           
اسالمي سرمايه داري از کـجـا آمـد،      
چگونه شکل گرفت و بر بسـتـر کـدام        
سياست و کدام دوره تاريـخـي ظـهـور       
کرد و چرا اين پديده منطقه را به لجن 

 کشيده است؟.

 
داعـش در نـزديـکـي مـرز              گروه

عربستان سعودي، در صحراي استـان  
االنبـار عـراق کـه مـرز وسـيـعـي بـا                   

شروع به شکل گـيـري     عربستان دارد
نمود. بدليل شرايط صحرايـي و دور       

ــار،          ــبـ ــان االنـ ــتـ ــاده اسـ ــتـ ــن      افـ ايـ
جمعيت که تقريبا خـالـي     کم  منطقه

و بـدور از کـنـتـرل کـامـل                از سکنه   
نظـامـي اسـت، بـر بسـتـر اوضـاع و                  
احوال سـيـاسـي عـراق و کشـورهـاي             
همجوار، شرايط مساعدي براي رشـد  

هـاي   پيدا کرد. اين گروه در اوايل سال 
 جنگ عراق تاسيس شد

 

 

 ۲ صفحه  

 عبدل گلپريان

 

نگاه هفته: مجموعه اي از رويدادهاي 
 هفته در شهرهاي کردستان 

 نسرين رمضانعلي-نسان نودينيان  

 

 عبدل گلپريانتنها جبهه سوم مي تواند!/

  مانيفست جوانان غزه براي تغيير وضع موجود

 ۳ صفحه                   

گند بـزنـنـد حـمـاس را. گـنـد                 
بزنند اسرائيل را. گند بزنند الفـتـح    
را. گند بزنند سازمان ملل را. گند   
بزنند آژانس امداد و کار سـازمـان     
ملل براي پناهندگان فلسطيـنـي (    

UNRWA             ــد ــن ــزن ) را. گــنــد ب
آمــريــکــا را! مــا جــوانــان غــزه از             
اسرائيل، حماس، اشغال، تجاوز به 

حقوق بشر و بي تـفـاوتـي جـامـعـه           
بين الملـلـي حـالـمـان بـه هـم مـي                 

 خورد!
 

ما مي خواهيم فـريـاد بـکـشـيـم و           
هـاي اسـرائـيـل کـه             F ۱۶همچون 

ديوار صوتي را مي شـکـنـنـد ايـن        
ديوار سکوت و بي عدالتـي و بـي       

تفاوتي را بشکنيم؛ فريادي با تمـام  
قدرت نهفته در جان هايـمـان بـراي      
رهايي از اين سرخـوردگـي عـمـيـق        
که به علت زندگي در اين وضعيـت  
جهنمي جسم و جان ما را تـحـلـيـل     

 مي برد...
 

به دليل "مونث" بودن دانش  
آموزان شين آبادي،بيمه فقط  
 "نصف ديه" را پرداخت مي کند

 
حسـيــن احــمـدي نــيـاز يـکــي از             

دانش آموزان شين آبادي مي   وکالي
گويد که "بيمه" اعالم کرده اسـت کـه         
به دليل "مونث و دختـر" بـودن فـقـط           
ــه"               ــه پــرداخــت "نصــف دي حــاضــر ب
صــدمــات وارد شــده بــه ايــن دانــش            

پانزدهـم آذر مـاه سـال           .آموزان است
سوزي ناشي از بخـاري   بر اثر آتش ٩١ 

چکه اي در کـالس چـهـارم دبسـتـان              
انقالب اسالمي روستـاي شـيـن آبـاد         

تن از دخـتـران دانـش آمـوز ايـن             ٢٨ 

روستاي شهرستـان پـيـرانشـهـر دچـار           
سوختگي شديد شدند و دو تن از آنها 
به اسامي "سيران يگانه" و "سـاريـنـا           

زاده" بر اثر سوختگي جان خـود      رسول
نفر از دختران  ١٢ "  .را از دست دادند

روستاي شين آباد پيرانشهـر در سـال       
بر اثر آتش سـوزي مـدرسـه خـود           ٩١ 

دچار صدمات شديد سوختگي شدند 
و دوره درمـان آنـان تـاکـنـون ادامـه"               
دارد، که اکنون قرار است بـيـمـه ديـه         
صدمه بدني اين دختران را پـرداخـت       
کند،"اما متاسفانه بيمه اعالم داشته  
است به خاطر ايـنـکـه مـوکـلـيـن مـا             

 فاجعه بمباران شيميايي نودشه
 جان يکي ديگر از مصدومين را گرفت! 

رحــيــم مــقــروضــي در ســن          
رحــيــم ســالــگــي درگــذشــت.        ٥٨ 

سـال سـن داشـت        ٢٦ مقروضي      
تـن ديـگـر در شـهـر            ٥٠٠ همـراه    

نودشه در جنگ ارتجاعي ايران و 
عراق بر اثر بمباران شيميـايـي از     
ناحيه ريـه مصـدوم و مـتـحـمـل             
فشار و ضايعات جسمي شد. در    

ــن      ــدوم       ٢٦ سـ ــي مصـ ــگـ ــالـ سـ
شــيــمــيــايــي شــد و در ســن                    

سالگي به دليل وخامت حـال    ٥٨ 
و عفونت ريه هايش جـانـبـاخـت.     

فـايـق   ١٣٩٢ در شهريور ماه سال 
فالحي يکي ديگر از مصدوميـن  
بمبارا شيميايي جـانـبـاخـت. در          

سال گذشته  ٢٦ طي شهر نودشه  
تـن از مـجـمـوع            ١٠٠ بيـش از      

نفري که با سالح شيميايـي   ٥٠٠ 
مصدوم شدنـد، جـان خـود را از            

 

 نسان نودينيان     

 ۳ صفحه                   

 سناريوي عراق و سوريه تنها گوشه اي از
 رقابت قدرتهاي جهاني و منطقه اي استپيامدهاي  

 سنگران(بخش دوم)آمصاحبه نسرين رمضانعلي با محمد 

 ۴ صفحه  

 ۶ صفحه  

 ۷ صفحه  

 ۶ صفحه                   



 


	���+��ا                                            ا                                                 ����2  �739  

مــتــعــهــد بــه        ۲۰۰۴ در ســال      
وفاداري و حمايت از القاعـده شـده و       
 به عنوان القاعده عراق مشهور شد. 

 
بـه     ۲۰۰۶ اکتبـر     ۱۵ داعش در 

هاي بـه     يک سازمان فراگير براي گروه
اصطالح شورشي عراق تحت عـنـوان   
"حکومت اسالمي عراق" تبديل شد.   
داعش بعنوان  بازوي اصلي القـاعـده   
در منطقه شناخته ميشد، اما بدليل 
اختالفات، جنايـات و وحشـي گـري          
هاي علني آن، القاعده به طور رسمي 
ادعاي داعش را مبني بر وابستـگـي   
به آن در سال هاي بعد رد کـرد. گـروه      
داعش از حمايت عربستان و قـطـر و     
يکسري کشورهاي خليج کـه مـنـافـع       
مشترکي دارند برخورداراسـت. گـروه      
داعش با استفاده از مرزمشـتـرک بـا      

ــه        ــافــت        عــربســتــان و ســوري و دري
تسلـيـحـات و کـمـک هـاي نـظـامـي                  

فـعـالـيـت هـاي            ازطريق اين مـرزهـا  
خود را در اين چند سال در سوريه بـا    

بـه   تمام قوا پيش برده اسـت. داعـش       
آساني از مرز بي در و پيکر عربستان 
با صـحـراي االنـبـار، هـر چـه را کـه                  
بخواهد به عراق و سپس از مـرزهـاي   
مشابه با سوريه، به مناطق درگـيـري   

رساند. پس از فعال شـدن نسـبـي        مي
دستگاه امـنـيـتـي عـراق و مسـدود               
شدن راه عبور تسليـحـات داعـش از        

به سوريه، گـروه    طريق مرزهاي عراق
ــش                   ــا ارتـ ــل بـ ــابـ ــقـ داعـــش در تـ

فعاليتهـاي خـود را در عـراق              عراق
شدت بخشيد و به جنگ و درگـيـري       
در يکسري شهرهاي عراق مـبـادرت     
نموده و بخش هايي از اسـتـان هـاي          
مرزي عـراق را بـه تصـرف خـويـش                

 درآورده است.
 

داعش از درون گروه اسـالمـي و       
تــروريســتــي بــن الدن کــه بــر بســتــر            
کشاکش دو قـطـب رقـيـب در دوران           
جنگ سرد و بعنوان ابـزاري از سـوي       
آمريکا در تقابل با قطـب رقـيـب در        

بــعــدهــا بــه    افــغــانســتــان تــولــيــد و             
معروف شد سر بر آورد و شکل القاعـده 

گرفت. سياستهاي دولت آمريـکـا در      

مقابل قطب رقيب در شـرق و بـراي           
دست باال پيدا کردن، مهره هايي کـه    
بعدا القاده را شکل دادند پرورش داد 
تا بتواند از طريق افغانسـتـان، دايـره      
گسترش نفوذ خود را تاميـن کـنـد و        
آقايي خود بر دنيا را جـار بـزنـد. پـا            
گرفتن باندهاي دست ساز آمريکا در 
افغانستان تقريبـا هـمـزمـان بـود بـا             
انقالب مردم ايران. با وقـوع انـقـالب       

مــردم ايــران کــه مــي رفــت             ١٩٧٩ 
بساط هر دو مدل را به چالش بکشد، 
آمريکا و دولتهاي متحد غـربـي اش     
با اتخاذ همين سياست در گوادلوپ، 
چه در رقابت با بلوک رقيب و هم براي 
کوبيدن خواستهاي انساني مطرح در   

که پـايـه هـاي سـيـسـتـم               ٥٧ انقالب 
سرمايه داري را هـدف گـرفـتـه بـود،            
پديده خمينـي و بـزک کـردن کـثـيـف               
ترين و پوسيده ترين جريان اسـالمـي     
را هــمــچــون کــااليــي نــو ظــهــور در            
ويترين خود جاي دادند. نبايد اين را    
از نظر دور داشت کـه هـر يـک از دو            
قطب رقيب، يکي دولت و نمايندگـان  
سرمايه داري بـازار آزاد در غـرب و           
ديگر مدل سرمايـه داري دولـتـي در          
شرق، هر کدام با روش خود در زمينه 
مهار و بـه حـاشـيـه رانـدن آرمـان و                 
آرزوهاي سوسيالـيـسـتـي و انسـانـي           
نشات گرفته از انقالب اکتبر، وجـهـه   

 اشتراک داشتند.
 

ادامه سياستهاي شکست خورده 
و به بن بست رسيده دوران جنگ سرد 
و مـتـعـاقـب آن بـحـران و بـن بسـت                   
سياسي و اقتصادي آمريکا، روسـيـه     
و ديـگـر کشـورهـاي سـرمـايـه داري              
غربي بعد از فروپاشي بلوک شـرق در    
کشورهاي مختلف و هـمـچـنـيـن در          
جريان حمله نظامي آمريکا به عـراق    
که ميدانداري انواع باندهـا و دسـتـه        
جات اسالمي را سبـب شـد، اکـنـون         
مردم اين مناطق را بـا مـخـاطـرات           
جدي روبرو ساخته است. طي هـمـيـن     
مدت و بـر بسـتـر چـنـيـن فضـايـي،                 
ارتجاعي ترين و عقب مـانـده تـريـن         
گرايشات ناسيونالـيـسـتـي، قـومـي،         
اسالمي، نژادپرستانه و فاشيتي  در     

گوشه و کنار امکان عرض اندام پيدا 
 کرده اند.

 
اگر کسي بخواهد بدانـد کـه ايـن        
مخوف ترين پـديـده در طـول تـاريـخ            
بشري از کجا سر برآورده است، بـايـد     
آنرا در پرتو سياسـتـهـاي آمـريـکـا و           
متحدينش براي ايجاد سپر آهنين در 
مقابل "کمـونـيـسـم" يـا هـمـان مـدل                 
سرمايه داري دولتي در شوروي سابق 
جستجو کنـد. اگـر عـلـل سـيـاسـي،               
تاريخي پا گرفتن ايـن هـيـوالي قـرن         
حاضر در قامت جمهوري اسـالمـي،     
القاعده تا داعش را آنگونه کـه شـرح     
آن رفت بپذيريم بايد گفت که تقويـت،  
پرورش، توليد و عـرضـه کـردن ايـن             
هولناکتريـن مـوجـود تـاريـخ بشـري             
هـمـچـون عـرضـه کـردن خـمـيـنـي و                   
جمهوري اسالمي در پـايـه اي تـريـن         
سطح بـراي جـلـوگـيـري از گسـتـرش              
خواست و توقعات انساني در سـطـح     
جهان عرضه شد که در مقطع جـنـگ   
سرد همچنان با مدل سـرمـايـه داري        
ــق و                  ــشــد. اف ــداعــي مــي ــي ت ــت دول

ايـران و       ٥٧ آرمانهاي اوليه انقـالب    
ديگر تحرکات توده اي در بـرخـي از         
کشورها، زمينه ساز کنار زدن هر دو 
مدل اقتصادي بازار آزاد و سـرمـايـه        
داري دولتي و پرده برداشـتـن از روي       
صورت بظاهر سوسياليـسـتـي بـلـوک        
شرق بود. وحشت و نگراني قدرتهـاي   
جـهــانـي از بـروز اکــتـبــر ديـگــري و                
همچنين رقابتهاي دوران جنگ سـرد  
آنان را ناچار به توليد و باز توليد پس 
مانده فسيل هايي کرد کـه بـه هـيـچ           
جانوري در طول تاريخ زندگي انسـان    
شبهاهت ندارند. مردم خـاورمـيـانـه،       
مردم ايـران، مـردم سـوريـه و مـردم                
عراق و کردستان عراق هـم ايـنـک از          
يــک ســو بــا حــاکــمــانــي کــه تــاريــخ             
مصرفشان سالهاست بسر آمده روبرو 
هستند و از سـوي ديـگـر بـانـدهـا و               
دستجات اسالمي از گور برخاسته از 
نوع داعش به مزاحميني جـدي بـراي     

 مردم اين منطقه تبديل شده اند.
 

طبق گزارشات و اسناد منـتـشـر    
شده، اکنون داعش با سـرهـاي بـريـده       
اسيران و کشـتـه هـا فـوتـبـال بـازي                  

ميکند، دولت اسرائيل با لـت و پـار       
کردن هزاران انسان از زن و کـودک بـر     
سرشـان بـمـب مـي ريـزد و هـر روز                   
جنايت ديگري خلق مي کند، حماس 
با ترور و موشک پراني جان انسـانـهـا    
را مي گيرد، ديگر جريانات اسالمي 
در هر قامت و مدلي قتل، کشتـار و    
آدم کشــي مــي کــنــنــد، دولــتــهــاي            
عربستان، قطر، ترکيه و برخي ديـگـر   
از اين دولتها هـيـزم بـيـار ايـن آتـش             
مرگبار هستند، حکومت بشار اسـد    
طي يک سال به اندازه يک قـرن انسـان     
کشي کرد، جمهوري اسالمـي حـاکـم      
بر ايران روي همه اين جانيان را سفيد 
کرد و همه اينها گويـاي شـکـسـت و         
درماندگي سياسي و اقتصادي نـظـام   
سرمايه داري جهـانـي و گـويـاي بـن            
بست کامل سيـاسـتـهـاي جـهـانـي و            
منطقه اي حـاکـمـان تـاريـخ کـنـونـي             
است. تا همينجا سـرمـايـه داري بـا            
تمام مدلهايش و دول مرتجع منطقـه  
با اتخاذ سياستهاي شکست خورده و 
به بن بست رسيده شان نشان داده انـد  
که مدتهاست به خط آخر رسيده اند و 
هيچ گونه قرابتي با تاريخ و زنـدگـي       
مدرن و متمدنانه حتي انسان يک قرن 
پــيــش نــدارنــد. بــحــران و بــن بســت             
سرمايه داري جهـانـي اکـنـون ديـگـر           
رمقي برايش نمانده است. زانوهايش  
شکسته است و بـا قـدرت سـرکـوب،         
ــه                مــهــنــدســي افــکــار و تــعــرض ب
دســتــاوردهــاي کســب شــده تــوســط         
تالش و مبارزات مردم  و باالخره بـا    
سياستهاي بـه بـن بسـت رسـده اش               
دارد جنازه خود را کشان کشان حمـل  
مي کند. اکنون ديـگـر هـيـچ دولـت             
مرتج و بـحـران زده اي بـراي عـربـده              
کش نظم خونين جهاني تره هم خـورد  

 نمي کند.
 

 چه بايد کرد؟
اما اين سيماي کل جهان نيست. 
ــاه،               ــي، آگ ــرق ــت ــت مــدرن، م بشــري
سوسياليست و انساندوست در طـول    
تاريخ زندگي  خود دستاوردهاي بـس  
عــظــيــمــي را داشــتــه اســت. از                     
اسـپــارتــاکــوس و الــغــاي بــرده داري          
گرفته تا رنسانس، از کـمـون پـاريـس       
گرفته تا انقالب اکتبر و از جـنـبـش          

درصديها گرفته تا انقالبات بهار  ٩٩ 
غربي و بسـيـاري از دسـتـاوردهـاي               
مدرن و انساني سيماي ديگـر جـهـان      
است. اميد به تغيير و کنار زدن ايـن     
تعفن، اميد براي دنيايي بهتر و اميد 
براي همچون انسـان زيسـتـن، نـبـض          
تحرک و تکامل بشريت آگاه، مترقـي  

و سوسياليست است که هيچـگـاه در     
طول تاريخ از کار نخواهد افتاد. ايـن   
حکم تاريخ بشر است که هـمـانـگـونـه      
که بقا، تکامل و بهتر زيستن را تا به 
اين مرحله رسانيده است، از اين پيـچ  
و از ايــن بــاطــالق گــنــديــده نــظــام               
اقتصادي و سياسي سرمايـه داري و      
با کنار زدن تمام جـانـوران اسـالمـي          

 نيز عبور خواهد کرد. 
 

يکي از قدمهاي کارساز و عملي 
در تغيير وضع موجود و پـاک کـردن         
اين گنداب و اين لکه ننگ در تاريـخ  
معاصر، بزير کشيدن نظام جـهـنـمـي       
حکومـت اسـالمـي حـاکـم بـر ايـران                
است. انقالب پيروزمند مـردم ايـران        
ــهــوري              ــردن جــم ــگــون ک ــراي ســرن ب
اسالمي مي تواند و قادرخواهد بـود    
سيماي دهشتناک کنـونـي را عـوض        
کــنــد. پــراتــيــک انســانــي نــيــروهــاي          
ســوســيــالــيــســت، چــپ، آزاديــخــواه،       
انساندوست و سکوالر است کـه مـي     
تواند چه در ايران و چه در هر کـجـاي     
ديگر، اين تحول هـرکـولـي را بـثـمـر             
برساند. مردم ايران و هر انسـان آزاده     
اي سالها است که بصورت متشـکـل   
و سازمانيافـتـه در مصـاف بـا ايـن              
بربريت، درمبـارزات و اعـتـراضـات         
اجتماعي و توده اي دخيل هسـتـنـد.      
توده هاي مردم، تشکلها و نيـروهـاي   
سـوسـيـالـيـسـت جـدي و مـطـرح در                  
مبارزه عليه اوضاع موجود، خود را   
در قبال انسان و انسـانـيـت مسـئـول          
مي دانند. جبهه انسـانـيـت، جـهـبـه            
ــي،              ــب ــري طــل ــراب ــخــواهــي و ب آزادي
سوسيالـيـسـتـهـا و کـمـونـيـسـتـهـاي                 
متشکل، سکوالرها و مردم متـرقـي   

درصـد     ٩٩ و مدرن دنياي امروز کـه    
اين صحنـه آرايـي را تشـکـيـل مـي               
دهند، اميد و آلـتـرنـاتـيـو آرزوهـاي             
امروز و آينده در هر نقطه اي از جهان 
هستند. متشـکـل، سـازمـانـيـافـتـه،            
آگاهانه، خالق و مـبـتـکـر، بـعـنـوان              
سخنگو و بعنـوان نـمـايـنـده آمـال و             
آرزوهاي انساني شيپور ابطال پـايـان     
اين گنديدگي را بايد هـر چـه رسـاتـر         
بصدا در آورد. ما مي توانيم و قـادر     
هستيم اين تعفن اسـالمـي سـرمـايـه        
داري، تعفن ناسيوناليسم و فاشيـسـم   
و گنداب نژاد پرستي و راسيسم را در 
ابعاد پراتيک اجـتـمـاعـي از زنـدگـي           
انساني بزدائيم و بـر ويـرانـه هـاي آن           
جامعه اي آزاد، بـرابـر و انسـانـي را             

 پايه ريزي کنيم.  
   ۲۰۱۴ اوت  ۵ 

 

 ۱ از صفحه  منشا پيدايش گروه اسالمي ...
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 ۱ از صفحه

ما اگر صحنه سياسي منطـقـه   
خــاورمــيــانــه را نــگــاه کــنــيــم                  

ــم        ــي ــن ــي ــب ــحــران عــراق         مــي ــه ب ک
بخشي از آن است. در سوريه   فقط 

هم به همين صورت و حتا در حـال  
حاضر وخيم تـر از عـراق اسـت و              
دامنه اين بحران ميتواند وسيعتـر  
نيز بشـود. ايـن وضـعـيـت در دل                 

به وجود آمـده اسـت      شرايط خاصي
و منـطـقـه     که مولفه هاي آن جهاني

ــط را                   ــن شــراي ــر اي اي اســت. اگ
محدود بـه عـراق بـبـيـنـيـم دچـار                 

ــي             ــم. کســان ــاه شــده اي ــب ــن  اشــت اي
تــحــلــيــل کــردنــد کــه چــون          طــور   

خوب حکومـت نـکـرد ايـن          مالکي
شرايط به وجود آمد و يـا گـفـتـنـد        
ــه قــدرت             داعــش از طــرف ســوري

و به عراق آمد و اين بحـران   گرفت 
عراق با طرح آگاهانه خود مالکـي  

هــا  بــوده اســت و... اگــر چــه ايــن               
بــخــشــي از ظــواهــر آن تــحــوالت           
ممکن است باشـد، امـا واقـعـيـت          

 از قسمت اول .چيز ديگري است
 

          : چـرا  نسرين رمضانـعـلـي
در       و مـذهـبـي       هاي ملي حکومت

و    دها به قـدرت مـيـرس      اين کشور
غرب بـه ايـن نـوع حـکـومـت هـا                  
رضايت ميدهد اما در کشـورهـاي   
که مردم به ميدان آمدند و انقالب 
کردند حکومتهـاي ديـکـتـاتـور را          
سرنگون کـردنـد بـاب طـبـع آنـهـا                

  نيست؟
 

 دوببينيـد ايـن       محمد اسنگران:  
دليل دارد اول اينکه اين نيروهايي 
ــردم                 ــقــالب م ــل ان ــاب ــه در مــق ک

ايستند چه در اپـوزسـيـون چـه             مي
پوزسيون عمدتا متحدين دولتهاي 
غربي هستند. ماننـد مـبـارک کـه          
ميخـواسـتـنـد او را نـگـاه دارنـد.                
هنـگـامـيـکـه مـتـوجـه شـدنـد کـه                  
نميتوانند او را نگهدارند، يک قـدم  
عقب نشستند و به جرياني مانـنـد   
اخوان المسلميـن رضـايـت دادنـد.         
در جايي مانند عراق که اپوزسيون 
جريانات ناسيوناليست و اسالمـي  

بودند ميبـيـنـيـم کـه بـا             و مذهبي
غرب کار ميکنند. ايـن يـک نـوع           
پراگماتيسم دول غرب است کـه بـا     
امکانات موجود حرکت ميکننـد.  
دليل دوم هم نوع تئوري اسـت کـه       
در دنــيــا وجــود دارد کـه اســمــش            

بـحـث ايـن         .پست مدرنـيـزم اسـت     
است که اين تئوري امروز در اروپا 

اعتبار شده اما هنوز تبعات آن  بي
را ميبينيم. بر اساس ايـن تـئـوري       

هـاي مـخـتـلـف مـذاهـب               فرهـنـگ  
هـاي     مختلف اقوام مختلف مليـت 

مختلـف هـر کـدام حـق دارنـد بـه                 
اندازه وسعت، قدرت و نـفـوذ خـود      

 .در اداره جامعه سهم داشته باشند
بـنـابـر اسـتـدالل ايـن تـئـوري ايـن                  
شهروندان نـيـسـتـنـد کـه تصـمـيـم                
ميگيرند چه حکومتـي و چـگـونـه         
حکومتي داشـتـه بـاشـنـد. بـلـکـه                
چهارچوبهاي فرهنگي، مذهـبـي و     
مــلــي کــه هــر کــدام نــمــايــنــدگــان           
خودگمارده دارند بايد تعيين کنند 

 باشند. 
اي       اگر ميبينيـم کـه در دوره        

انقالب در فرانسه به وقوع پيوسـت  
گـويـد      و بورژوازي نوپاي آنجا مـي   

که حکومت بايد سـويـل و مـدنـي         
باشد. شهروندان ميتوانند تعـيـيـن     
کننده سرنوشت خود بـاشـنـد و...          
امـروز امـا بــورژوازي خـود از آن              
اهداف عقب نشيني کرده است. به  

هـاي     مدافع اقوام مذاهب و مليـت 
مختلف در حکومت تبديل شده و   

گذاشته اند.  اسم اينرا دموکراسي 
ــن کشــورهــا از                 کســي کــه در اي
دمکراسي حرف ميزند بايد بدانيم 
که از ايـن نـوع دمـکـراسـي دارد                
حرف ميزند. با اين سياست دارنـد   
ريشــه تــمــدن و انســانــيــت را در              
جامعه از بـيـن مـيـبـرنـد. امـروز                 
جنگها و حکومـتـهـا و جـريـانـات           
مذهبي در افـغـانسـتـان، سـوريـه،           
عراق و.... نتـيـجـه ايـن سـيـاسـت              

 .هستند
اما اينکه چرا به انقالب مـردم  

دهـنـد خـوب آشـکـار             رضايت نمي
دهند. در   است که چرا رضايت نمي

 ۵۷کشوري مانند ايران در انقالب 
از ترس جنبش و جـريـانـات چـپ،         
رضايت دادند که خميني به قـدرت  
برسد. چون نتوانستنـد شـاه را در          
قدرت نگاه دارند و نميـخـواسـتـنـد      
يک نيروي سکـوالر و چـپ هـم بـه             

در کشــوري    قــدرت بــرســد. اگــر          
مانند مصر اجازه دادند مرسي بـه  
قــدرت بــرســد بــه خــاطــر ايــنــکــه            
نتوانستـنـد مـبـارک را در قـدرت              
  نگاه دارنـد، در سـوريـه و لـيـبـي                

داستان متفاوت بود همچـنـان کـه      

هـم بـه هـمـيـن           در عراق و ايـران        
صورت متفاوت است. اينها همان  
کشورهاي "مسـتـقـل" هسـتـنـد و                
قوانين ويژه خود را دارند. مسـالـه    

هـا     هـا و قـدرت       اين است که دولت
غربـي يـا بـا يـک دولـتـي دوسـت                  
هستند و ميخواهند که در قـدرت    

ها را  بماند و اگر نتوانستند انقالب
مديريت ميکنند و نيروي خارج از 
محدوده حاکميت ديکتاتور سـابـق   
که تابع و همکـار سـيـاسـت غـرب          
باشد به قدرت بـرسـد، يـا مـانـنـد             
عراق يک حکومت موزاييـکـي بـر      

هــــاي پســــت          اســـاس تــــئــــوري     
مدرنيستي"نماينـدگـان" مـذاهـب،         

ها مختلف را کـنـار        اقوام و مليت
گذرانـد و مـيـگـويـنـد ايـن               هم مي

دمکراسي است. با اين سياست و    
با اين دمکراسي آن بال را سـر آن        

 جوامع آورده اند که ميبينيم. 
 

ميشود  گفته نسرين رمضانعلي:  
از       هـا يـکـي        از جـنـگ          که خيلـي 
آن بــحــران          هــاي اصــلــي      مــولــفــه 

هـا     باشد. در صحبت  اقتصادي مي
 ۲۰۰۸اشاره کـرديـد کـه از سـال             

جـهـان بـا يـک بـحــران اقــتـصــادي               
کنم اين  مواجه شد که من فکر مي

بحران هم اقتصـادي هـم سـيـاسـي          
بسـت     باشد و بـورژوازي بـه بـن        مي

رسيده است. به نظر شما آيا بعد از 
سپتامبر کـه جـنـگ بـه قـلـب              ۱۱

غرب آمد، اکنون ميخواهـنـد ايـن      
جــنــگ را بــه مــنــاطــقــي مــانــنــد           
آفريقاي شـمـالـي و خـاور مـيـانـه                
ببرند و جـهـان غـرب از جـنـگ و              

 .آشوب دور بماند
 

ايـنـکـه    محمد اسـنـگـران:          
جنگهايي اتفاق افتاده که دليل آن   
حل بحران اقتصادي معـيـنـي مـد       
نظر بوده يـک مـوضـوع اسـت امـا            
اينکه غرب جنگ را از کشورهـاي  
خود به کشورهاي ديگري منـتـقـل    
کرده است مسئلـه دئـگـري اسـت.         
ببينيد انتقال جنگ و نه جنگ بـه    
خاطر حل بحران اقتصادي خـودش  
يک تئوري است که از قديـم وجـود     
داشته و بخشي از متفکـريـن چـپ      

اند. اما   هم اين تئوري را ارائه داده
من اعتقادي به اين تئوري نـدارم.    
چون بـورژوازي بـه دنـبـال مـنـافـع              
خودش است به دنبال سـود اسـت.       
در جاهايي مانند اروپا و آمريـکـا   
به اين صورت نبود که يک نـيـرو و     

براي سرنگوني آماده بـاشـد     قدرتي

که بخواهد قدرت را از دسـت ايـن       
هــا در بــيــاورد و بــراي آن                دولــت

بجنگد و جهان غرب بـخـواهـد در      
گوشه ديگر از جـهـان جـنـگـي راه            
بياندازد که اين موضوع فـرامـوش   
شود و بحران حکومتـي را از سـر         
بگذرانند. به نظر من به اين شکـل   
نيست اين يک تئوري توطئه اسـت    

بـه آن عـقـيـده               سنتـي  هاي که چپ
داشتند. به نظر من بحث فراتـر از     
آن است و واقعيت اين است که اين 
تئوري در ايـنـجـا کـاربـرد نـدارد.             
اکــنــون در جــهــان غــرب شــعــار              
سرنگوني و يا جنگ وجود ندارد و 
براي مردم اين شعار غريب اسـت.    

ها مـردم را در       به خاطر اينکه اين
بـه ايـن صـورت              يک دوره طوالني

اند که از راه پارلمـان و     عادت داده

دموکراسي و انتخابات تـغـيـيـرات     
خيليها هـم مـيـدانـنـد         .ايجاد شود

که اين يک توهم است اما واقعيـت  
اين است کـه هـنـوز بـخـش قـابـل                

از جامعه بـه ايـن نـتـيـجـه             توجهي
نرسيده که بايد اين وضعيت را بـا      
جنگ و سربگوني اين حکـومـتـهـا     
تغيير داد. فکر مـيـکـنـنـد کـه از              
ــان              ــم ــارل ــات و پ ــتــخــاب ــق ان طــري

خـود        ميتوانند تغييري در زندگي
 .ايجاد کنند

 
هـاي سـرنـگـونـي           بحث جنبـش 

طلبانـه و جـنـگ بـا حـکـومـتـهـا                  
هـاي ديـگـر کـه            تـاً در کشـور       عمد

ديکـتـاتـوري عـريـان حـاکـم اسـت               
وجود دارد. سوال اين است کـه در     

 

 فاجعه بمباران شيميايي ...

مـرگ مصـدومـيـن        .اند دست داده
شيميايي در ايران و عراق تـوسـط     
دو رژيم جنايتکار رژيم بعث عراق 
و جمهوري اسالمي جنايت اشکار 

 است. 
 

سال ٦ ۲ با سپري شدن بيش از 
از فاجعه بمباران شيميـايـي شـهـر       
نودشه، جمهوري اسالمي در قبـال  
وضــعــيــت زنــدگــي مصــدومــيــن         
بمباران شيميايي بـا بـي تـفـاوتـي          
برخورد کرده و عـمـال بـراي آنـهـا              
کـــاري  انـــجـــام نـــداده اســـت.               
مصدومين شيميـايـي نـودشـه بـا          
تقبل مبالغ هنگفتي هزينه درمان 
و مراقبت هاي پزشکي را بـعـهـده      
گرفته انـد. بـمـبـاران شـيـمـيـايـي                 
شهرهاي کردستان در طول جـنـگ   
ارتجاعي ايـران و آوارگـي هـزاران          
نفر از مـردم شـهـرهـا و از دسـت              
دادن خانه و زندگي، از دست دادن 
ــه                   ــدوخــت ــج و کــار و ان ــره رن ــم ث
زندگيشان  و جانباختن هزاران نفر 
از مردم اين شـهـرهـا جـنـايـتـهـاي           
رژيم فاشيسم اسالمي عليه مـردم    

  در ايران است.  
 

جـنـگ هشـت سـالـه ايـران و               
عراق و کشتار بيش از يک ميليون 
از مردم شهرها در ايران و عـراق،      
بــمــبــاران شــهــرهـــا و آوارگـــي               
ميلـيـونـي، بـمـيـاران شـيـمـيـايـي                
شهرهاي حلبچه و سردشت جنايت 

در ايران  عليه بشريت است. مردم  
و عراق از آمرين و عـامـلـيـن ايـن        
جنايتها ابراز انزجار و نفـرت مـي     

مسـبـب    کنند. جمهوري اسالمي    
کشتار ميلـيـونـي مـردم در ايـران            
است. ما مردم شهر نودشـه را بـه        
حمـايـت و دفـاع از مصـدومـيـن               
بمباران شيميايي اين شهر دعـوت  

 .ميکنيم
 
ــد            ــاي جــمــهــوري اســالمــي ب

زندگي تمام مصدوميـن بـمـبـاران       
شيميايي شهـرنـودشـه را تـامـيـن           
کند. برخورداري از تمام امکانـات   
رفاهي و پزشکي با تاميـن مـالـي      
براي مصدومين حق انکار ناپـذيـر   

مردم سکوت نـکـنـيـد.        .آنها است
نگذاريد مصـدومـيـن شـيـمـيـايـي           
ارتــجــاعــي تــريــن جــنــگ تــاريــخ         
بشــريــت جــان خــود را از دســت             
دهند! از آن تعداد مصدوميني که  
زنده هستنـد حـمـايـت کـنـيـد. از               
نهادها و ارگانهاي رژيـم اسـالمـي      
بخواهيد در حـفـظ جـان آنـهـا بـا               
تامين بيشترين امکانات درماني 
و رفاهي و مسکن و هزينه زندگي 
مصدومين را تحت پـوشـش قـرار        
دهد. جمهوري اسالمـي يـکـي از         
جنايتکارترين نظام هاي سـيـاسـي    
در دنيا است. حاصـل وجـود ايـن         
فاشيسم اسالمي جنـگ و فـقـر و          

 بيکاري و اعدام است.  
 

 سنگرانآمصاحبه نسرين رمضانعلي با محمد 

 ۴ صفحه 
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 ۳ از صفحه ۱ از صفحه

دنياي غرب چرا بحث سرنگوني و   
انقالب و جـنـگ بـا حـکـومـت بـه              
شکل توده اي نيست. به نـظـر مـن       

هـا     به اين خاطر که در ايـن کشـور      
حق و حقوق اولـيـه شـهـرونـدي تـا             
حدودي رعايت مـيـشـود. امـا در            
ديگر نقاط مانند آمريکاي التـيـن   
  آفريقا و آسيا مردم از حقوق اولـيـه  

کــه در دنــيــاي غــرب وجــود دارد            
 محروم هستند. 

 
امروز امکانات اطالع رسانـي  

هاي اجتماعي طوري شـده     و رسانه
است که مردم در همه جاي جـهـان     
تحوالت را دنبال ميکنند مردمي 
که در مصر هستـنـد بـا خـودشـان          
فکر ميکنند کـه مـا چـرا نـبـايـد               

  که در فرانسه زنـدگـي      مانند کسي
کنيم. جوان ايرانـي     کند زندگي مي
خـواهـم      گويد کـه مـن هـم مـي           مي

  مانند جـوان آمـريـکـايـي زنـدگـي             
کنم. چرا من نميتوانم بـه مـيـل و         
عالقه خودم لباس بپوشم. باالخـره   
توقعاتي به وجود مي آيد. بـه ايـن      
صورت امروز ديگر نميتـوانـنـد از      

که وجود داشت و   آن کمبود آگاهي
با آن خميني را به کره مـاه بـردنـد        

سي با  بي سر مردم شيره بمالند. بي
يـي افـکـار         يک برنامه کوتاه راديـو 
کرد. البته    مردم ايران را مهندسي

که در   هاي واقعي با اتکا به زمينه
جامعه ايـران وجـود داشـت. چـون            

دانستند شاه را نميتـوانـنـد در       مي
قدرت نگاه دارند، خـمـيـنـي را بـه          
مردم تحـمـيـل کـردنـد. جـمـهـوري              
اسالمي نيروي اداره جامعه نبـود.  
بــراي بــورژوازي نــيــروي ســرکــوب        

از روز اول تـا              انقالب بـود. ولـي     
کنون چـون جـايـگـزيـنـي بـراي آن                
ندارند مجبـورنـد کـه بـا آن کـنـار               
بيايند. فعال با فشار آوردن، تحريم 
ــيــش              کــردن و تضــعــيــف کــردن پ

توانند از  مي  ميروند تا ببينند کي
درون تضعيف و استحاله و يـا در        
نهيات نيروي مـورد نـظـر خـود را           

 جايگزين کنند.
 

بـنـابـر ايـن       نسرين رمضانعلي:     
هـاي     شما در اين مـورد کـه دولـت       

غــربــي مــي خــواهــنــد جــنــگ را            
نقاط ديگر منتقل کنند موافق  به 

 نيستيد.
 

بلـه مـوافـق         محمد اسنگران:     
نيستم چون آنجا جنگي نـبـوده کـه      
منتقل کنند. امـا بـا ايـن بـخـش               

مـيـکـنـنـد            موافق هستم که سعي
بحران خود را منتقل کـنـنـد چـون         

 .اين عملي تر است
 

روشـنـتـر    نسرين رمضانعـلـي:      
توضيح بدهيد در حاليـکـه بـحـران       

وجود دارد چـطـور     در ابعاد جهاني
هــا    امــکــان دارد کــه ايــن قــدرت          

بتوانند بحران خود را بـه ديـگـران        
 .منتقل کنند

 
اصـال الزم    محمد اسنـگـران:      

ها کاري انجام  نيست که اين قدرت
دهــنــد. ايــن بــحــران خــود بــخــود            
منتقل ميشود بـه خـاطـر ايـنـکـه             

تـولـيـد و            يعنـي   مکانيزم سرمايه
  اسـت. يـعـنـي         توزيع امروز جهاني

هـا بـه            تمام اوراق مالي و کارخانه
هم وصل هستنـد تـمـام مـنـابـع و             

ها به هـم وصـل هسـتـنـد.            سرمايه
حتا اگر بخواهند نميتوانند جلو آن 
را بگـيـرنـد بـه ايـن مـعـنـا تـالش                  

هـا شـرايـطـي        ميکنند در آن کشور
فراهم بشود کـه امـکـان تصـويـب            

مردم  قوانين به نفع مردم و حقوق 
صورت نگيرد و از اين طريق آنـهـا   
به اهداف خود برسـنـد. هـر انـدازه          
دستمزد پايين و مواد اوليـه ارزان    
باشد به هـمـان انـدازه کشـورهـاي            
صنعتي امکان و تـوان کـنـتـرل و             
مديريت بحران اقتصـادي خـود را       

 راحت تر ميتوانند انجام بدهند. 
 

مثال در جايي مانـنـد عـراق کـه         
اين بال را بـر سـرش آورده انـد نـگـاه              
کنيد. از يک طرف مردمي بي حقـوق  
و جامعه اي ويران و بي آينده تحويـل  
داده اند، از طـرف ديـگـر از مـنـابـع             

ديگر منابع طبيعي اين کشـور      نفتي
استفاده ميکنند. در جـايـي مـانـنـد           

از مـتـحـديــن            عـربسـتـان کـه يـکــي         
آمريکا است سيستم حـکـومـتـي آن         
قـرون وســطــي اســت امــا از لــحــاظ            
اقــتــصــادي از انــرژي آن اســتــفــاده             
ميکنند. در نقـاط ديـگـر اگـر بـراي             
رحميل چنين شرايطي الزم باشد حتا 
به کودتا دست مـيـزنـنـد، جـنـگ راه           
  مــيــانــدازنــد. از ايــن طــريــق ســعــي           
ميکنند هم به اهداف سيـاسـي خـود      
برسند و هم بر اقـتـصـادي کـه وجـود          

دارد با محروم کردن اکثريت جامـعـه   
بخشي از سرمايه داران را بزرگ کرده 
و بر آن تسلط پيدا کنند. همچنانـکـه    
مشاهده ميکنيد اختالف طـبـقـاتـي       

بـيـشـتـر از             هـا خـيـلـي       در اين کشور
آمريکا و اروپا است. در اين کشورها 
فــقــر مــطــلــق و انــبــاشــت ســرمــايــه           

 نامحدود را ميبينيد. 
 

امــا در دنــيــاي غــرب مــردم و             
طبقات پايين جامعه توانسته اند بـا    

هـاي     مبارزات خود تـامـيـن حـداقـل         
زندگي را به طـبـقـه حـاکـم تـحـمـيـل              
کنند. اما در کشورهايـي کـه جـهـان         
سوم گفته ميـشـود چـنـيـن نـيـسـت.             

نـهـيـات رشـد             سرمايه و فقر تـا بـي    
 ميکنند.  

 

در دل چـنـيـن         نسرين رمضانعلي:  
جوامعي اتفاقات سياسي عـجـيـبـي       
هم اتفاق ميفتد اجازه بدهيد به نمونه 
هايي از آنها بپردازيـم. هـمـزمـان بـا           
مســالــه اوکــرايــن نــيــروهــاي داعــش        
پيشروي خود را از سـوريـه بـه سـوي           
عراق شروع کردند فکر نميکنيد خود 
اين مساله يک سناريوي دنياي امروز 

که ميخواهند جنگ را بـه ايـن        باشد
 جوامع منتقل کنند.

 
من فکر نميکنـم  محمد اسنگران:   

که اين يک سـنـاريـو انـتـقـال جـنـگ               
باشد. به نظر من اين مساله حـاصـل    
تعادل قواي بعد از شکست آمـريـکـا      

خـواسـت      در عراق است. آمريکا مـي  
اسد را سرنـگـون کـنـد بـارهـا اعـالم              

ــرد     ــا                  ک ــرود. ام ــد ب ــاي ــه اســد ب ک
نتوانستند. يا بهتر بگويم نـيـروهـا و       
قدرتهاي ديـگـري بـه حـمـايـت اسـد                
شتافتند و نگذاشتند سرنگون بشود. 
دولتهاي غربي با پمپاژ کردن پـول و      
سالح به وسيله اروپـا، تـرکـيـه، قـطـر           
وعربستان جريانات مرتجع اسـالمـي   
را تـقـويـت کـردنـد کـه اسـد مـتـحـد                   

سـرنـگـون بشـود.        جمهوري اسالمي 
قرار بود به جاي اسد يـک حـکـومـت         
متحد عربستان و ترکيه قدرت را در   
سوريه به دست گيرد. اما ايـن پـروژه      

از       شکست خورد. آنچنان کـه يـکـي      
سياست مدران آمريکا گفته بـود کـه     
مـا در ســوريــه تــحـقــيــر شــديــم. بــه               
عبارتي ديگر رقابت اين دولـتـهـا در      
ــتــي             کشــورســوريــه اکــنــون بــه رقــاب

اي تبديل شده است. هـر کـدام       منطقه
خـود      از اين کشورها پشتوانه جهاني

را دارند. بنابر اين ميتوان گفـت ايـن      
پـيـدا کـرده            رقابت ابـعـادي جـهـانـي       

  سنگرانآمصاحبه نسرين رمضانعلي با محمد          

 مانيفست جوانان غزه ...

ما از اين که گرفتار ايـن مـبـارزه      
سياسي شده ايم، بيزاريم؛ بيزاريـم  
از شب هاي تاريک و قـيـرگـون و          
هواپيماهايي کـه بـر فـراز خـانـه              
هايمان چرخ مي زنند؛ بيزاريـم از    
کشتار کشاورزان بي گنـاهـي کـه      
در منطقه بي طرف مورد اصابت 
گلوله قرار مي گـيـرنـد زيـرا مـي          
خواهند از زمين هايشان مراقبت 
کنند؛ بيزاريم از آدم هـاي ريشـو         
که با تفنگ هايشان در خـيـابـان        
ها گشت مي زنند، از قدرت شان 
سوءاستفاده مي کنند و جوانانـي  
ــورد                 ــداف مـ ــراي اهـ ــه بـ را کـ
اعتقادشان تظاهرات مي کـنـنـد،    
کتک مي زنند و يا به زنـدان مـي     
اندازنـد؛ بـيـزاريـم از ديـوار شـرم               
آوري که ما را از سـايـر قسـمـت             
هاي کشورمان جدا کرده و مـا را    
در قطـعـه زمـيـنـي بـس کـوچـک               
حبس کرده است؛ بيزاريـم از ايـن       
که ما را تروريسـت هـا و خشـک          
مغزان کوته بيني بنامنـد کـه در       
جيب هايمان مواد منفجـره و در      
 چشم هايمان شرارت نهفته است؛ 

 
بيزاريم از بي تفاوتي جامـعـه   
بين المللي نسـبـت بـه وضـعـيـت           
ما، از به اصطالح کارشـنـاسـانـي     
که نگراني ها را بيان مي کنند و   
قطع نامه صادر مي کنند اما از   
عملي کردن هر آنـچـه کـه مـورد           
توافق شان است مي هراسند؛ مـا  
از اين زندگي گند و کـثـافـت، از        
زنداني شدن توسط اسـرائـيـل، از      
کتک خوردن توسط حـمـاس و از         
ناديده گرفته شدن کامـل تـوسـط      
 ساير قسمت هاي جهان بـيـزاريـم.   
انقالبي در درون ما در حال رشـد    
و نشو و نماسـت، نـارضـايـتـي و          
سرخوردگي عظـيـمـي کـه مـا را            
نابود مي کند مگر آن کـه راهـي       
براي هدايت اين انرژي عظـيـم بـه      
سوي چيزي پيدا کنيم که بـتـوانـد      
وضع موجود را به چالش بکشد و 
 نوعي اميد در دل هاي ما بدمد.

 
ما به زحمت حمله اخير اسرائـيـل   
به غزه را تاب آورديـم، حـملـه اي        
که طي آن اسرائيل ما را سـخـت       
درهم کوبيد و خرد و خمير کرد و   
هزاران خانه و زنـدگـي و آرزو را           

نابود نمود. در جريان اين جنـگ،   
ما به ايـن احسـاس خـطـانـاپـذيـر            
رسيديم که اسرائيل مـي خـواهـد        
ما را از صفحه گيتي محو کنـد.  
در سال هاي اخـيـر، حـمـاس هـر            
کاري خواسته است کرده تا بتواند 
انديشه ها، رفتار و انتظارهاي ما 

 را کنترل کند. 
 

ما اينجا در غزه نگران آنـيـم     
که به زندان بـيـفـتـيـم، بـازجـويـي             
شويم، کتک بـخـوريـم، شـکـنـجـه            
شويم، بمب بـر سـرمـان بـريـزد و            
کشتـه شـويـم. مـا مـي تـرسـيـم                   
زندگي کنيم، زيرا براي هر قدمـي  
که در هر مورد برمي داريم بـايـد     
کلي فکر کنيم که نکند بـرايـمـان      
عواقب نـاگـواري داشـتـه بـاشـد.             
همه با محـدوديـت روبـه رويـيـم.          
نــمــي تــوانــيــم آن طــور کــه مــي            
خواهيم عمل کنيـم، آن طـور کـه          
مي خواهيم حـرف بـزنـيـم، نـمـي           
توانيم کاري را کـه دوسـت داريـم        
بکنيم، گاه حتي نمـي تـوانـيـم آن         
طور که مي خواهيم فـکـر کـنـيـم        
زيرا اشـغـال سـرزمـيـن بـا چـنـان               
شـدتـي مـا را در چـنـگـال خــود                 
فشرده که مغزها و قلب هـايـمـان      
را به درد آورده و مـا را واداشـتـه        
که خود را به درياي اشک حـرمـان   

 و خشم بسپاريم!
 

ديگر بـس اسـت! بـس اسـت            
درد، بس است اشـک، بـس اسـت        
ــرل،                ــتـ ــنـ ــت کـ ــس اسـ ــج، بـ رنـ
محدوديت، توجيه هاي ناموجـه،  
ترور، شکنجه، بهـانـه، بـمـبـاران،        
شــــب هــــاي بــــي خــــوابــــي،              
غيـرنـظـامـيـان مـرده، خـاطـرات             
ــاس آور، حــال               ــده ي ــن ــاه، آي ســي
دردنــاک، ســـيــاســـت آشـــفــتـــه،          
ــمــداران خشــک مــغــز،           ــاســت ســي
مزخرفات مـذهـبـي، بـس اسـت             
زندان! ما مي گوييم بس کـنـيـد!       
اين آينده اي نيسـت کـه مـا مـي           
خواهيم! ما سه چيز مي خواهيم.  
مي خـواهـيـم آزاد بـاشـيـم. مـي               
خواهيم زندگي بـهـنـجـار داشـتـه           
باشيم. مـي خـواهـيـم در صـلـح                
زندگي کنيم. آيا مطالبه ايـن هـا       

 چيز زيادي است؟"
 

 ۵ صفحه 



 


	���+��ا                                            ا                                                 ����5  �739  

 ۴ از صفحه

است. به اين معنا داعش حاصل اين  
يـا        وضعيت است، نه ايـنـکـه کسـي        

گروهي اين سـنـاريـو را طـرح ريـزي              
دانـم کـه عـربسـتـان             کرده است. مـي    

داعش را تقويت کرده و هنوز هم آنـرا  
کـنــد. امـا هـمــان            مـي       پشـتـيـبـانـي     

عربستان هم نـگـران اسـت کـه فـردا              
هـاي عـربسـتـان پـادشـاه آن                داعشي

  کشور را سـرنـگـون نـکـنـنـد. سـعـي                
ميکنند که منطقه نفوذ خـود را بـه         
عنوان قطب اسالم سياسي سـنـي در     
مقابل قطب سياسـي شـيـعـه کـه در            
راس آن جمهوري اسالمي قـرار دارد      
در عراق حکومت را به نفع متحديـن  

 خود جابجا کنند. 
 

نـقـش قـطـر در         نسرين رمضانعلي:  
 اين ميان چيست؟

 
  قطر يک سرمـايـه  محمد اسنگران:   

عظيم از درامـد نـفـت و تـوريسـم و                
بازار کاالهاي پرفروش دارد. بـا يـک        
جمعيت کم امکان مانور زيادي پيـدا  
کرده است. اين کشور هـم از طـريـق           

خودش که الجزيره است   رسانه رسمي
و چندين کانال مهم و پـر بـيـنـنـده را          
توانسته سازمان بدهد هـم از طـريـق        

کـنـد رقـيـبـان           مـي       پول نفـت سـعـي     
اي را از ميدان بدر کند. حـتـا       منطقه

در جاهايي براي عربستان هم شاخ و   
  کشد. شانه مي

نسرين رمضانعلي: مـن عـنـوان         
هـا     کردم که ايـن اتـفـاقـات سـنـاريـو             

طراحي شده است آيا تـنـهـا قـطـر از            
دستـش بـاز اسـت؟ چـرا             لحاظ پولي

بايد داعش را حمايت کـنـد؟ داعـش      
هاي نفـت قـطـر       که قرار نيست از لوله

  نگهباني کند.
 

مساله ايـن اسـت     محمد اسنگران:  
که جـمـهـوري اسـالمـي در عـراق و                 
سوريه متحديني دارد کـه قـدرت ق         
حاکميت در دست آنها است. کشوري 
مانند قطر و عربستان و تـرکـيـه و...        

هــا    مـيـخـواهــنـد کــه در ايـن کشـور              
قدرت را در دست بگيرند کـه    کساني

هـا     متحدين آنها باشند. اتـفـاقـا ايـن       
نميتواننـد تـا آخـر پـاي حـمـايـت از                  
داعش بايستنـد. ايـنـهـا در دل ايـن               
بحران به دنبال يک حکومتي هستنـد  

را حـفـظ           که بتوانند امنيت سرمايه
کند و همزمان متحد آنها هم بـاشـد.   
حکومتي کـه خـارج از دايـره نـفـوذ                

جمهوري اسالمي باشد. اکنـون حـتـا       
در مورد تـوافـق احـتـمـالـي بـرنـامـه                

اي ايران و غـرب عـربسـتـان و            هسته
قطر و... به شدت نگران هستـنـد کـه        
امکان تضعيف جمهوري اسالمي از   
جانب آنها کم بشـود. بـحـث بـر سـر               

 دايره نفوذ است. 
کـم و بـيـش            قبال جامعه جهاني

نقش رهبري آمريکا را يک وزنه مهـم  
تــعــادل بــيــن کشــورهــا مــحــســوب           
ميکرد. آمريکا هم سعي ميکرد اين   

آن  نقش را ايـفـا کـنـد. امـا اکـنـون                 
"رئيس" و آن قدرت شـکـسـت خـورده         
است. ابهت آمريکا آنچنان کـه بـراي      
مخالفينش به زير سـوال رفـتـه بـراي         
موافقينـش هـم بـه هـمـيـن صـورت                
درامد است. نـه تـنـهـا عـربسـتـان و               
ترکيه و... بلکه مسعود بارزانـي کـه        
چند ده هزار نيروي پيشمـرگ دارد و      
يک چاه نفت به دستش افـتـاده اسـت        
اعالم کرده که آمـريـکـا بـخـواهـد يـا            

کنيـم!   نخواهد ما کار خودمان را مي
خواهم بگويم کـه دنـيـا وارد فـاز            مي

تازه اي شد است. اين دنـيـاي امـروز         
است دنـيـاي ديـگـري اسـت. جـهـان                 
امروز با جهان ده سال و حـتـي پـنـج           
سال قبل بسيار متفاوت است. کسي  
که اين تفاوتها را نبـيـنـد نـمـيـتـوانـد           
تحوالت اين دوره را درست ببيند. به  
نظر من اين وضعيت تا دوران تثبيت 

هاي  تعادل قواي ديگري ميتواند سال
سال ادامه پيدا کند و مردم را کشتار 

اين وضعيت ادامه دارد   کنند. تا کي 
بــايــد ديــد کــه نــيــروهــاي دخــيــل و             

ها از يک طرف و  بازيگران اين صحنه
  مردم از طرف ديگر تعيين ميکنند.

 

بنـابـر ايـن ايـن         نسرين رمضانعلي: 
نيروها در يک طرف و در مقابل آنـهـا   
  نيروي ديـگـري کـه مـا بـه آن اتـکـا                 

کنـيـم مـردم هسـتـنـد مـن يـادم                  مي
که قرار بود آمريـکـا     هست که زماني

به عراق حمله کند در ابعاد ميليونـي  
در سراسر جـهـان مـردم بـه خـيـابـان                
آمدند و عليه اين سيـاسـت آمـريـکـا        
اعتراض کردند اما آمريکا بـه عـراق     
حمله کرد و کشتاري را شاهد بـوديـم     
که هنوز هم ادامه دارد و بيش دو ده   
است که عراق روي آرامش را نـديـده       
است بحث بر سر اين موضـوع اسـت     

را توضيح داديد که بـه    که بهار عربي
رسيد بشريت متمـدن کـه       چه نتايجي

قرار اسـت بـه تـروريسـم اسـالمـي و               

تروريسم دولتي پايان بـدهـد کـجـا و           
چگونه ميتـوانـد ايـن کـار را انـجـام               

 .دهد
 

در آن دوره يـک         محمد اسنگران:  
مساله اين بود که يک رژيمي مـانـنـد    
عراق بود بـا يـک حـاکـم ديـکـتـاتـور               
مطلق به اسـم صـدام حسـيـن، از آن             
طرف هم يک نيروي نـظـامـي بـه نـام            
آمريکا بود. مردم فکر ميکردند اگـر   
با اين جنگ مخالفت کنند ميتوانند 
جلوي حمله و جنگ را بگيـرنـد و در       

ها آمدند نـه   ابعاد ميليوني به خيابان
در دفاع از صدام حسين در مخالفـت  

خـواسـت      با سياست آمريکا، که مـي   
مـردم را قـربـانــي و بــه خـاک سـيــاه                  
بنشاند که اين اتفاق افتاد. ايـن يـک        

اي در مردم ايجاد کرد که فکـر   انگيزه
ميکردند چون قانوني وجـود دارد و        

اي تثبـيـت    دولتي وجود دارد تا اندازه
توان با فشار اعـتـراض      شده است مي

جلوي اين سياست جنگي را گـرفـت.     
در بسياري مـوارد مـردم از ايـن راه            
موفق شده اند که قدرتهاي سياسي و   
نظامي را به عقب برانند. اما اکـنـون    
در عراق يک طرف داعش اسـت يـک       

و جـمـهـوري اسـالمـي            طرف مالکي
هستند اينها با هيچ مقرراتي با هيچ 

توان به عنوان نيرويـي بـه      قانوني نمي
حساب بيـايـنـد کـه اگـر اعـتـراضـي               
بشود مـمـکـن اسـت ايـنـهـا از ايـن                   
سياست کوتاه بيـايـنـد. هـرچـنـد کـه             
آمريکا هم کـوتـاه نـيـامـد و جـواب               
اعــتــراضــات مــردمــي را نــداد امــا          
شکست امروزش يکي از پيامدهـاي  
آن سياست بود. تاوان ايـن سـيـاسـت          
جنگي را پرداخت کرد. آمريکاي قدر 
قدرت که جواب سازمان ملل را هـم      
نداد رفت و به عراق حمله کرد صـدام    
حسين سقوط کرد. امـا خـودش هـم         
شکست خورد. اکنون مردم بر عـلـيـه     
داعش در ابعاد ميليوني به خـيـابـان      

آيند چون مـيـدانـنـد داعـش چـه              نمي
هستند. داعش نيرويي اسـت     کساني

که با هيچ مـعـيـاري در تـمـدن بشـر             
گنجد. يک گروه تروريستي اسـت      نمي

توان تصور کـرد کـه ايـنـهـا از             و نمي
  اعتراضات مردم در سـطـح جـهـانـي         
تاثيربپذيرند. اما ميشود به دولـتـهـا     
و قدرتهاي جهاني اعتراض کـرد کـه       
به آنها کمک نکنند و عليه آنها مـردم  

  عراق و سوريه را ياري دهند.
 

           : در نسريـن رمضـانـعـلـي
صحبتهايتان گفتيد که داعـش خـود     
دست پرورده عربستان سعودي و قطر 

و ترکيه است آيا مـيـشـود گـفـت کـه           
بشـريـت مـتـمـدن نـه بـر عـلـيـه يــک                     

تروريستي بلکه بر عليـه اسـالم      گروه 
سياسي و دولتهاي که از اين گـروهـا     

 . حمايت ميکنند به ميدان بيايد
مـحـمــد اسـنــگـران: مشــکـل از             

شود که ما با تحليل  اينجا شروع مي
و تفسـيـر بـه جـمـهـوري اسـالمـي و                 
عربستان مـيـرسـيـم کـه رهـبـران دو                
شاخه اسالم سيـاسـي هسـتـنـد. امـا            
مردم جهـان بـا تـحـلـيـل بـه مـيـدان                  

آيند تحليل و تفسيـر يـک بـحـث          نمي
است واقعيت قابل قبول بـراي مـردم       

بيـنـنـد کـه        يک بحث ديگر، مردم مي
و داعـش بـا هـم                در عراق مـالـکـي   

درگير هستند خوب نـمـيـتـوانـنـد در         
ديـگـر         بر عليه آن يکي  دفاع از يکي
  اقدام کنند.

 
  : ولـي مـيـتـوان       نسرين رمضانعلي

 جبهه سوم را تقويت کرد.
 

جبهه سوم مـردم    محمد اسنگران:   
هستند. بشريت متمدن اينجا معنـي  

کند. در دفاع از مـردم و بـر         پيدا مي
توان  عليه تمام مرتجعان آدم کش مي

به ميدان آمد. اتفاقا جريانات چپ و    
خواه و جريانات انسـان دوسـت        آزادي

هاي کارگري همه ايـنـهـا     حتا اتحاديه
براي حفظ حداقل مدنيـت و حـداقـل        
حقوق مردم بايد از مـردم سـوريـه و            
عراق دفاع کنند. يک روزي بـايـد بـه         
اين نتيجه برسنـد کـه ايـنـهـا انسـان             
هستند که بـه ايـن صـورت کشـتـار              
ــريــان                  ــشــونــد. داعــش يــک ج ــي م
تروريستي است کـه از عـربسـتـان و             

گيرد آموزش نظامـي را     قطر پول مي
گيـرد و از       از افسران سابق صدام مي

اعتراضاتي که در جامعـه هسـت بـر        
کند و اين  عليه حکومت استفاده مي

اقــدامــات را صــورت مــيــدهــد کــه           
 جامعه را به دوران توحش برگرداند. 

 
در موصل هـدفشـان آزاد کـردن          
زندان بـوده اسـت امـا ارتـش عـراق                
عقب نشيني کرد و اين وضعـيـت بـه      
وجود آمد که داعش از آن بهره مـنـد     

نشيني کرد چـون   شد. چرا ارتش عقب 
دولـت عـراق      ارتشي که آمـريـکـا و          

سرهم بندي کرده بودند فرماندهانـش  
عمدتا از فـرمـانـدهـان دوران صـدام            
حسين بودند. ناراضي بودند از طرف  
ديگر همه احزاب سياسي و نـظـامـي      
عراق همـه در رقـابـت بـا هـمـديـگـر                 
هستند نه مردم و نه حـتـا ارتـش بـه           
آنها  اعتماد نميکند. احـزاب حـاکـم       

حتا در پارلـمـانشـان نـمـيـتـوانـد يـک              
جلسه بدون درگيـري بـرگـزار کـنـنـد.           
حــکــومــتــهــاي بــورژوازي در جــايــي        
مانند ترکيه يا حتا پاکستان باالخـره  

کند در عراق حتا اين  پارلمان کار مي
نيست. به ايـن خـاطـر کـه              هم عملي

اين حـکـومـت مـوزايـکـي مـذهـبـي              
قومي که درست شد هر کدام به نـفـع     
خود در رقـابـت بـا کـنـار دسـتـيـش                 

 ميخواهد خود را تقويت کند. 
 

تمام حقوق مـردم هـم پـايـمـال و            
ناديده گرفته شده است. مردم پس از    
صدام نه صاحب خانه شدند نه رفاه و   
نه امنيت. هـمـان چـيـزي را هـم کـه                
داشــتــنــد از دســت دادنــد. در ايــن               
شرايط اگر يـک نـيـروي انـقـالبـي در             
ميدان نباشـد مـردم بـراي سـرنـگـون             
کردن حکومت به هر نيروي ارتجاعي 
پناه ميبرند. هميـن امـروز در ايـران           

گويند هر کـس بـه      از مردم مي  خيلي
رسـد مـهـم نـيـسـت فـقـط                قدرت مي

جمهوري اسالمي برود. ايـن شـرايـط       
مردمي اسـت کـه خسـتـه شـده انـد                 
خطرناکترين شرايط براي هر جامـعـه   

اين است کـه مـردمـش نـاراضـي            اي
هســتــنــد امــا مــکــانــيــســم تــغــيــيــر         
حکومت را نميتوانند بکار بگـيـرنـد.    

ها و احزاب نميتوانند  از طريق تشکل
حرف خود را به حاکميت بـگـويـنـد و       
آنرا تغيير بدهند. در چنين شـرايـطـي     
پناه ميبرند به هـر نـيـروي خـارج از             
قدرت موجود. در عراق اينطور شـد.   
که آمريکا حـملـه کـرد و امـروز هـم              
تکرار همان داستان است. يک بار بـه     
آمريکا پناه بردند اينـبـار بـه داعـش         

هم نـيـسـت کـه از             اند کسي پناه برده
نظر سياسي مردم عراق را نمايندگـي  
کند. مردم هم اگر نمايـنـده سـيـاسـي         

رسـنـد.      نداشته باشند به جايـي نـمـي     
من شک ندارم اگر يک نيروي انقـالبـي   

خـواه و مـعـتـرض بـود ايــن                 و آزادي  
خواستهاي مردم را فرموله ميکرد و   

را       کار ميکرد براي اينـکـه مـالـکـي       
ســرنــگــون کــنــد مــردم بــه دنــبــالــش          

   رفتند. مي
 

فکر نميـکـنـيـد     نسرين رمضانعلي:  
که مردم عراق کشورهاي همسايـه را    

بينند که مردم در ابعاد ميليونـي   مي
به ميـدان آمـدنـد امـا تـغـيـيـري در                 

آنها رخ نداد و اکـنـون       شرايط زندگي
 نا اميد شده باشند؟

 

 سنگرانآمصاحبه نسرين رمضانعلي با محمد     

 ۶ صفحه  
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 عبدل گلپريان         
 

مردم فلسطين، مردم اسـرائـيـل،      
مردم عراق، سومالي افـغـانسـتـان و         
شهروندان ديگر کانونهاي بحراني در   
گوشه و کنار جهان، قربانيان سياست 
نژاد پرستانه دولت اسرائيل، تروريسم 
اسالمي حماس و جمهوري اسالمي، 
ديگر باندها و جريانات اسالمي زاده 
شده در پرتو سـيـاسـتـهـاي شـکـسـت           
خورده قبل و بعد از نـظـم نـامـيـمـون         
جهاني آمريکا و متحدينش هستند. 
اوضــاع دهشــتــنــاک عصــر حــاضــر          
پوسيدگي و گنديدگـي سـيـاسـتـهـاي         
شکست خورده دول فخيمه سـرمـايـه      
داري را بخوبي نشـان مـي دهـد کـه           
مردم فلسطين، مـردم عـراق، مـردم          
سوريه، افـغـانسـتـان و مـردم ديـگـر              
مناطق مشابه در چهار گوشه جـهـان   
را در خون و آتش به ايـن حـال و روز         

 انداخته است. 
 

اوضاع هولناک کـنـونـي در ايـن           
مناطق و بخصوص اين روزها ديـدن    
تصاوير و اخبار شرايط و مـوقـعـيـت       
دهشتناک مردم فلسطين و غـزه، هـر     
انسان آزاده اي را دچار بهت و حيـرت  
کرده است. جنايات تـاريـخـي دولـت         
اسرائيل عليه مردم فـلـسـطـيـن روي          
حکومت نازيها در آلـمـان را سـفـيـد          
کرده است. اگـر دولـت آلـمـان نـازي               
انسانها را در خـفـا و بـدور از چشـم             

جهانيان با پيمودن فرسنگها راه روانه 
کوره هاي آدم سـوزي مـيـکـرد، امـا            
سيستم نژاد پرست و تا دندان مسلـح  
و مجـهـز بـه سـالحـهـاي پـيـشـرفـتـه                  
حکومت اسرائيل در روز روشن و در   
مقابل چشم جهانيان، کوره هـاي آدم      
سوزي پـيـشـرفـتـه را از فـرسـنـگـهـا                 
آنطرفتر و از راه هـوا بـر سـر مـردم                   

 فلسطين  مي کوبد.
آنسوي ديـگـر جـريـان اسـالمـي             
حماس است که با تقويت و پشـتـوانـه    
مالي و تسليحـاتـي رژيـم اسـالمـي،          
همين بربريت را عليه مردم اسرائـيـل   

 ۲۷۰۰ و در سه هفته اخير با پرتـاب    
راکت بر سر مردم اسـرائـيـل از خـود         

 بنمايش گذاشته است. 
 

سازمان ملل، دولت آمـريـکـا و        
برخي ديگر از سران حکومتها، تنهـا  

تن در يکي از مکـانـهـاي     ۱۷ کشتار 
اختصاص يافته سازمان ملل به پنـاه  
گرفتگان را مـحـکـوم کـردنـد. گـويـا             

انسان بي دفاع توسط  ۱۲۴۵ کشتار 
نيروها و سالحهاي دولت اسرائيل که 
حماس از آنان بعنـوان سـپـر دفـاعـي          
استفاده کرده است و هزاران زخمـي و    
دويست هزار پنـاه گـرفـتـه درغـزه را            
نبايد محکوم کرد؟!.  ايـن ريـاکـاري        
سازمان ملل، آمريکـا و ديـگـر دول          
هم پيمان را بـايـد در مـيـان افـکـار                 
عمومي افشـا و رسـوا کـرد. دولـت              
اسرائيل به بهانه "حق دفـاع از خـود"       
بي شرمانه مردم فلـسـطـيـن را قـتـل           
عـام مــي کــنــد و جــريــان اســالمــي             
حماس با راکت پرانـي بـر سـر مـردم           
اسرائيل، جان و زندگي مردم، زنان و   
کــودکــان  بــي دفــاع فــلــســطــيــن را             
دستمايه تقابل خود با دولت اسرائيل 

 قرار داده است.  

  
گفته ميشود: " دولـت اسـرائـيـل         
جنايت بيشتري مرتکب شده و بـايـد     
وزنه تعرض و محکوميت عـلـيـه آن        
بيشتر باشد". اين تـحـلـيـلـهـاي چـپ              
وامانده وضد امپرياليست اسـت کـه       
هر بار با شمارش تلفات بيشتر و بـا      
اين چرتکه انداختن ها مدام خـود را      
نه در کنار مردم فـلـسـطـيـن و مـردم           
اسرائيل بلکه خود را در کنار جـريـان   
ارتجاعي حماس يافـتـه اسـت. بـراي          
رســوا کــردن ايــن ســردرگــمــي و                  
درماندگي و براي روشن ساخـتـن هـر      
چــه بــيــشــتــر افــکــار جــبــهــه مــردم             
آزاديخواه بايد خاطر نشان ساخت که 
جريانات اسالمي نـظـيـر حـمـاس در          
فــلــســطــيــن، حــزب اهللا در لــبــنــان،           
دايناسورهاي از گـور بـرخـاسـتـه در            
جمهوري اسالمي، داعش، طـالـبـان،    
القاعده و غيره که همگـي تـولـيـدات       
عــرضــه شــده تــوســط ســيــاســتــهــاي         
شکست خورده و به بن بسـت رسـيـده      
دولتهاي سرمايه داري و در راس آنها 
آمريکا هستند، اگر بيشتر از دولـت      
اسرائيل عليه بشريت جنايت نـکـرده     
باشند، تا کنون از هيچ توحشي عليه 
انسان و انسانيت کوتاهي نکرده انـد.  
بگفته مقامات حـکـومـت اسـالمـي        
حتي با "ريختن اسـرائـيـل بـه دريـا"،           
جانوران اسالمي همچـنـان قـابـلـيـت         
جنايات بيشتر از اينها عليه مردم را 

انسـان طـي      ۱۲۴۵ دارند. در کشتار 
ســه هــفــتــه اخــيــر در غــزه تــوســط               
نيروهاي دولت اسرائـيـل، هـم دولـت         
اسرائيل و هم جريان اسالمي حمـاس  
و نيروها و دولتـهـاي حـامـي هـر دو            
طـرف درگــيــر در ايـن جــنــگ و در               
کشتار مردم بي دفاع سهيم و شـريـک   
هستند. جبهه سوم در مـيـان مـردم           
اسرائـيـل عـلـيـه دولـت اسـرائـيـل و                  
حماس اين توحش را مـحـکـوم مـي           
کند. جبهه سوم در فلسطـيـن و نـوار         

غــزه نــيــز بــربــريــت ايــن دو نــيــروي              
ارتجاعي و ضد انسـان را مـحـکـوم           
مي کند. اين صدا را بايـد در مـيـان        
مردم اسرائيل و مـردم فـلـسـطـيـن و             
همچنين در ميان افکار بين المـلـلـي    

 رساتر و قدرتمندتر کرد.
  

هر دوي سـوي ايـن جـبـهـه نـژاد               
ــالمــي و                  ــرســت و تــروريســم اس پ
ارتجاعي بايد با اعتراضات وسيع و   
گسترده از سوي جبهه سوم، از سـوي    

ــت و                ــدوس ــان ــي، انس ــرق ــت ــردم م م
آزاديخواه دنيا شديدا محکـوم شـود.      
تنها جبهه سـوم، جـبـهـه انسـانـيـت،            
جبهه بشريت مدرن و مـتـرقـي دنـيـا          
مي تواند در مـقـابـل ايـن جـنـايـات            
هولناک بايستد، آنـرا مـهـار کـنـد و              
دولتها و نيروهاي ارتجاعي دخيـل و    

 تا دندان مسلح را افسار بزند. 
 
   ۲۰۱۴ اوت  ۱ 

 تنها جبهه سوم مي تواند!

 

پيام جديد مسعود بارزاني  
 به مردم کردستان

 
روز چــهــارم آگــوســت مســعــود          
بارزاني رئيس اقـلـيـم کـردسـتـان در             
پـــيـــامـــي خـــطـــاب بـــه مـــردم                   

اعالم کرد که از اين پس تا   کردستان
آخرين نفس با گروه ترويستي داعـش    
خواهيم جنگـيـد و از امـروز صـبـح              
حمالت نيروهاي پيشمرگ در منطقه 

شنگال و زومار عليه آنها آغاز شـده.  
 بارزاني در بخشي از پيام خود گفت" 

 
بعد از اتـفـاقـات شـهـر مـوصـل              
کردستان تنها از خود دفاع کرد، ولي 
تروريستها شروع بـه جـنـگ افـروزي           
کردند و حمله به کردسـتـان را شـروع        
کردند واتـفـاقـات نـاگـوار چـنـد روز                
گذشته را شاهـد بـوديـم. بـه هـمـيـن               
خاطـر تصـمـيـم گـرفـتـيـم از حـالـت                   

دفاعي بيرون بيايم و تا آخرين نـفـس     
با تروريستها بجنگيم." الزم بـه يـاد         
آوريســت ايــن اولــيــن بــار اســت کــه            
مسعـود بـارزانـي فـرمـان حـملـه بـه                 
نيروهاي گروه داعش را صـادر مـي         
کند، نه تنها اين بلکـه در چـنـد روز          
گذشته شايعـات بسـيـاري در مـورد           
تسليم کردن مناطق شنگال و زومـار  
توسط نيروهاي حـزب دمـکـرات بـه           

 گروه داعش وجود داشت. 
 

اين تصميم مسـعـود بـارزانـي و         

جنگ با گروه داعش مـي تـوانـد در          
چند روز آينـده تـحـوالت جـديـدي را            
بــبــار بــيــاورد و اولــيــن قــدم شــايــد             
جلوگيري از پـيـشـروي ايـن گـروه بـه             
مناطق اقليم کـردسـتـان و بـاز پـس              
گيري مناطقي است که در چـنـد روز     
گذشته آنرا به تصـرف خـود در آورده         

  اند. 
اطالعيه دفتر سياسي  

اتحاديه ميهني در باره جنگ  
 سراسري با گروه داعش

 
دفتر سياسي اتحـاديـه مـيـهـنـي         

روز سوم آگوست طـي اطـالعـيـه اي           
اعالم کرده که " ديگر جنگ دفاع بـه     
داد مردم کردستان نمي رسد و بـايـد       
با حـمـالت وسـيـع جـواب داعـش و               
گروههاي تند رو اسالمي داده شود".  
الزم بـه ذکـر اسـت اطـالعـيـه دفـتـر                 
سياسي اتحاديه مـيـهـنـي در حـالـي           
منتشر مي شود که در چندين جبـهـه   
و نوار مرزي با گروه داعش جـنـگ و     
ــيــروهــاي اقــلــيــم            درگــيــري مــيــان ن
کردستان در جريان است و حتـي ايـن     

 

 

ايـن هـم           محمد اسنگـران:     
ميتواند تأثيراتي بـرافـکـار مـردم         
داشته باشد. مشـخـصـا در ايـران          
  اين تأثير را داشـتـه اسـت وقـتـي             

بينـنـد،    مردم سوريه و مصر را مي
فکر ميکنند که نکند مـا هـم بـه        
اين سرنوشت دچار شويـم و وضـع       
از اين هم بدتر بشود. اين مساله و 
اين برداشت از تـحـوالت دو سـال        
گذشته بر اقشاري از مـردم تـأثـيـر       
گذشته است. چون در عـراق بـهـار       

خونين کـردن      شروع شد ولي  عربي
کـردن   انقالب سـوريـه و تـبـديـل              

سوريه به يک سناريوي سياه مـردم  
فـرسـتـاد. اکـنـون           عراق را به خانه

اين شرايط به وجـود آمـده اسـت.          
اما ايران يک تفاوت مهم با ديـگـر   

هاي مورد بـحـث دارد. اول           کشور
اينکه در ايـران اسـالم در قـدرت              
است و امکان تـحـمـيـق مـردم را            
نــدارد. دوم ايــنــکــه ايــران تــنــهــا            
کشوري در منـطـقـه اسـت کـه در            
تاريخ معاصر دو انقالب را تجربـه  
کرده است. فاکتور سوم ايـن اسـت      
ــســت و                ــي ــون ــم ــاي ک ــروه ــي ــه ن ک

خواه ريشه دارتر هستند. در     آزادي

عراق و سوريه و... اينطور نبـود و    
نـفـوذ     نيست و يا اگر هم هست بي

هستند و ديده نميشوند. نيروهـاي   
چپ و انقالبي آن کشورها حتا يـک  
رســانــه مــتــوســط هــم نــدارد کــه           
حرفهاي خود را به گـوش جـامـعـه       
برسانند. آن چيزي که مـردم عـراق      
و سوريه ميشنوند و ميبينـنـد يـا      

الـمـلـلـي اسـت يـا              رسانه هاي بين
ــي               ــومـ ــات قـ ــانـ ــريـ ــه جـ ــانـ رسـ

اسـت.        ناسيوناليستي و مـذهـبـي   
اکنون تمام جرياناتي که در جامعه 
نفوذ دارند ماه رمضان را تقـديـس   
ميکردند. از طالبانـي و بـارزانـي         

و داعـش هـمـه          بگيريد تا مالکي
اينها در يک نقطه مشترک هستنـد  
و آن اينکه مـاه رمضـان بـرايشـان         
مبارک است. اما در هـمـيـن مـاه          

ها را مـيـبـرنـدو        رمضان سر انسان
اســالمــيــهــا آنــرا دســتــور خــدا و           
پيامبر خود ميدانند. اگر مردم در 

را انــتــخــاب         عــراق  راه ســومــي      
نکنند و در برابر اينها نايستند از   
وضعيت سوريه و افغانستان بـدتـر   
خواهد شد و همـيـن حـداقـلـي کـه           
االن وجـود دارد از بـيـن خـواهــد               

  رفت.

 سنگرانآمصاحبه نسرين رمضانعلي با محمد 

 اخبار هفتگي از رويدادهاي کردستان عراق

 ۷ صفحه  
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 ۶ از صفحه

شايعه وجود دارد که حزب دمـکـرات   
کردستان به رهبري مسعود بـارزانـي     
نه تنها نمي خواهد بـا گـروه داعـش          
درگير شود، بلکه آگاهانه مناطقي را 
و از جمله شنگال و مناطق آن را بـه        

 نيروهاي داعش تسليم کرده اند. 
رئيس پارلمان کردستان  
خواهان جلسه اضطراري در  

رابطه با اوضاع جنگ در شنگال  
 شد!

 
روز چــهــارم آگــوســت، يــوســف          
محمد صادق رئيس پارلـمـان اقـلـيـم        
کردستان خواهان جـلـسـه اضـطـراري        
ــاره اوضــاع جــنــگ               ــمــان در ب ــارل پ
نيروهاي اقليـم بـا گـروه تـروريسـتـي             
داعش در منطقه شنـگـال، زومـار و        

 اطراف آن شد. 
الزم بـه يـاد آوريســت کـه چـنــد               
روزي است که گروه تروريستي داعش 
حمالت خود را به منطـقـه شـنـگـال،        
زومار و اطراف آن که بيشتر ساکنين 
آن مردم يزيدي هستند شروع کـرده و    
هزاران نفر از ساکنيـن ايـن مـنـاطـق          
خانه و کاشانه خـود را تـرک کـرده و            
آواره ديگر مناطق اقـلـيـم کـردسـتـان         
ــرخــي از                   ــيــن ب ــمــچــن ــد. ه شــده ان
خبرگزاريها مي افزايند اين مـنـاطـق    
که عموما در دست نـيـروهـاي حـزب       

دمکرات به رهبري مسعود بـارزانـي     
است، عمدا از جانب آنها تخليه شـده  
و طي توافقي مخفيانه، آنـرا تسـلـيـم       
نيروهاي داعش کرده اند و حـتـي بـا        
نيروهاي" يه کينه کاني پاراستني گـه   

کــه از     ل" اتــحــاد دفــاع از مــردم                
کردستان سوريه براي جنگ با داعش 

 آمده اند همکاري نمي کنند.
  

ورود نيروهاي سپاه   
 پاسداران به اقليم کردستان!

 
تيم خبرگزاري کانال ک ان ان در       
دوز خورمارتو اعالم کردند که تـحـت   
حمايت نيروهاي اتحـاديـه مـيـهـنـي،         
تــعــداد زيــادي از نــيــروهــاي ســپــاه            
پاسداران بـه اقـلـيـم کـردسـتـان وارد                
شدند. آسو احمد خبرنگار کانال ک ان 
ان، اعــالم کــرد کــه آنــهــا بــراي                     

گزارش و خبر به منـطـقـه ورود        تهيه
نيروهاي سپاه پاسداران رفته بـودنـد،     
که با مـمـانـعـت نـيـروهـاي امـنـيـت               
اتحاديه ميهني مواجـه شـدنـد و بـا           
تهـديـد و تـوهـيـن از ورود آنـهـا بـه                     
منطقه جلوگيري کردند. الزم به ذکـر     
است که احزاب نـاسـيـونـالـيـسـت در          
طول حاکميـتـشـان هـر يـک خـود را               
نزديک به کشورهـاي ايـران و تـرکـيـه            
دانسته اند و هر از گاهـي ديـده شـده        

که همکاري آنهـا تـا سـطـح سـرازيـر             
کردن نيروهاي سرکوبگر آن کشـورهـا   
به منطقه حاکميت خود پيش رفـتـه.     
همکاري اتحاديه مهيني با نيروهـاي  
هاي آدم کش سپاه پاسـداران تـازگـي      
ندارد، آنها جلـودار نـيـروهـاي سـپـاه           
پاسداران براي تسخير شهر حلبجه در 

و متعاقـب آن بـمـبـاران          ۱۹۸۸ سال 
شيمائي آن شـهـر تـوسـط حـكـومـت            
بــعــث عــراق بــودنــد، آنــهــا جــلــودار           
نيروهاي سپاه پاسداران براي حمله بـه  
حزب دمکرات کردستان ايران بودند، 
آنــهــا در جــنــگ داخــلــي بــا حــزب              
دمکرات به رهبري بارزاني بـارهـا از     
نيروهاي سپاه پاسداران عليـه رقـيـب      

   خود استفاده کردند.
  

اتحاديه ميهني و جنبش  
گوران بر سر شهر دار سليمانيه  

 به توافق رسيدند!
 

بعد از ماهـهـا اخـتـالف و جـدل            
ميان اتحـاديـه مـيـهـنـي و جـنـبـش                
گوران بر سر تعيين شـهـرداري شـهـر         
ســلــيــمــانــيــه، روز ســوم آگــوســت بــا          
ميـانـجـيـگـري دو جـريـان اسـالمـي                
( کومه ل و يکگرتـوو) آنـهـا تـوافـق            
کردند که هر يـک بـه مـدت دو سـال             
شهر داري را در دست داشته باشـنـد.   
الزم به ذکر است که گرچه در اقـلـيـم        
کـردســتـان ظـاهــرا هــمـه نـهــادهـا و               
ارگانها انتخاباتي است، اما در عمل 

نظر و راي مردم تا انجا اعتبـار دارد    
که يکي از اين احزاب بتوانند آنرا بـه    
نفع خود استفاده کنند، وگرنه عـمـال     
همه پستها و نهادهاي حکومـتـي از     
قبل تعيين شده است و احزاب حـاکـم   
آنرا ميان خود تقسيم مي کننـد، کـه     
البته گاهي اوقات نبود توافق مـيـان     
آنها مثل همين تعيين شهردار شـهـر     
سليمانيه مي تواند ماهها به جـنـگ     

   و جدل ميان آنها تبدلي شود.
 

دستگيري وسيع متکديان  
 شهر اربيل

کاروان عبدلکـريـم سـنـخـگـوئـي          
جـوالي     ۳۱ پليس شهـر اربـيـل روز          

اعـالم کـرد کـه در مـدت کـوتـاهــي                 
نــزديــک بــه هــزار نــفــر از افــراد بــي               
بضاعت شهر اربيل را دستگير کـرده    
اند. اين مسئول دليل اين افزايـش را     
وجود آوارگان بيشماري مي دانـد کـه     
از مـنـاطـق ديـگـر عـراق بـه اقـلـيـم                   
کردستان پنـاه آورده انـد. وي ديـگـر              
هيچ توضيحي در باره، اينکه باالخره 
سرنوشت اين هزار نفر چه مي شود و   
با آنها چـه بـرخـوردي خـواهـنـد کـرد              

اما آنچه روشن است اينجا در     نداد. 
اقليم کردستان هم مثل همه مـمـالـک    
سرمايه داري، به جـاي رسـيـدگـي و           
تـامـيـن مـايـحــتـاج روزانــه مـردم و                
نيازمندان، بايد خود قـربـانـيـان ايـن          
نظم ظـالـمـانـه مـورد مـواخـذه قـرار                 
گــيــرنــد، تــا بشــود دزدي و چــپــاول            

احزاب و سـرمـايـه داران و اقـلـيـتـي              
 مفت خور را کتمان کرد. 

  
داد و ستد نفت و گاز اقليم  
 کردستان با جمهوري اسالمي

 
هفته گذشته ريواز فـايـق عضـو       

پارلمان اقليم کردستان اعالم کرد کـه  
" هنگامي کـه نـچـيـروان بـارزانـي و              
آشتي هورامي وزير انرژي به پارلمـان  
آمــدنــد، بســيــاري از پــارلــمــانــتــاران        
ــط                  ــه رواب ــد ک ــودن ــن ب ــان اي ــواه خ
اقتصادي گاز و نفت را با حـکـومـت      
جــمــهــوري اســالمــي بــرقــرار کــنــد"          
همچنين او گفت قرار است بـه زودي      
اين روابط با جمهوري اسالمي برقرار 
شود. الزم به ذکر است که در سالهاي 
گذشـتـه دولـت تـرکـيـه و جـمـهـوري                  
اسالمي هر کدام به سهم خود تـالش    
کرده اند که در اقليم کردستـان دسـت     
به سرمايه گذاريهاي وسيع و از جملـه  
در رابطه با نفت و گـاز بـزنـنـد و بـا                
توجـه بـه دسـت بـاال داشـتـن حـزب                  
دمکرات به رهبري بارزاني و رابـطـه       
حسنه آنها با دولت ترکيه، بيشـتـريـن    
قرار دادها را دولـت تـرکـيـه در ايـن              
زمينه عقد کرده و به همين خاطر هم 
اکنون جـمـهـوري اسـالمـي و احـزب             
طرفدار رابـطـه گـرم بـا او در مـيـان                 

ناسيونالسيت کـرد خـواهـان          احزاب
رابطه قويتر بـا جـمـهـوري اسـالمـي             

 هستند.
 

 اخبار هفتگي ...

دختر يا مونث هستـنـد نصـف مـرد         
بـه رغـم      ".ديه دريافت خواهنـد کـرد    

آنکه دادگاهي براي مقصران در آتـش  
سوزي دبستان انـقـالب اسـالمـي از           
جمله حميدرضا حاجي بـابـايـي وزيـر       
وقت آموزش و پرورش تشکيل نشـده  
است اما به نظر مي رسد که "بـيـمـه"     
به استناد برخي از قوانـيـن اسـالمـي       
جــاري در ايــران قصــد دارد بــيــمــه              

"دخــتــران"      صــدمــات وارد شــده بــه       
دانش آموز شين آبادي را به "نصـف"     

   .کاهش دهد
 

اعتراض خانواده دانش  
به پرداخت   آبادي آموزان شين

 ""نصف ديه
مــحــمــد شــادکــام، پــدر ســيــمــا         

آموزان آسـيـب    شادکام، يکي از دانش
آبادي نيز در گفت و گـو بـا        ديده شين

روزنامه شرق گفت: "فـارغ از بـحـث            

اي    شدن ديه سيما، شرکت بيمـه  نصف
کننده ديه، مبلغي را که براي  پرداخت

ما در ارديبهشت امسال واريـز کـرده     
اسـت،     ٩٢ است، بر اساس ديه سـال    

اين درحالي است کـه "طـبـق قـانـون             
االدا است و بـايـد ديـه سـال            ديه، يوم
 ".مبناي پرداخت قرار گـيـرد     ١٣٩٣ 

پـدر سـيــمـا شـادکــام خــبـر داده کــه                
درصــد    قـانــونـي،     "سـازمـان پـزشـکــي       

آبـادي را     آموزان شين سوختگي دانش
درصد واقعي سوختگي ايـن     کمتر از 

بـه     ".آموزان اعالم کـرده اسـت       دانش
گفته محمد شادکام "سيـمـا شـادکـام       
طــبــق گــفــتــه هــمــه پــزشــکــان خــود           

درصـد دارد    ٤٤ سوختگي نزديک بـه    
درصـد     قانوني  در صورتي که پزشکي

درصـد    ٣٤ سوختگي سيما را حـدود      
اعالم کرده که در نوع خود تـبـعـيـض     

مـحـمـد شـادکـام بـا              ".بزرگي اسـت   

اشاره به اينکه "از ميان دختراني کـه     
نفر ١٢ اند،  در اين مدرسه آسيب ديده

درصــد    از جــملــه دخــتــرم، ســيــمــا             
انـد و       سوختگـي بـاالتـري را داشـتـه           

ــش         ــن دان ــمــامــي اي آمــوزان طــي       ت
ساعت روز حتي در ساعاتـي کـه     ٢٤ 

بـيـنـنـد،        خواب هستند و کابوس مي
نياز به پرستاري و مراقبت دارند، بـه    

ونيم است کـه مـا      سال همين دليل يک
تـوانـيـم       ايـم و نـمـي          از کارافتاده شده

کاري انجام دهيم"، ضمن اينکه "مـا      
آبـادي اگـر        آمـوزان شـيـن      پدران دانش

کاري هم داشته باشيم، عمال قادر بـه  
انجام آن نيستيم، چرا که دخـتـران را       

بار به تهران بياوريـم و     بايد ماهي يک
 ٢٥ تا    ٢٠ بار بيش از  هر سه ماه يک

روز مجبوريم براي درمان دخترانمـان  
در تهران بمانيم، حاال اگر ديه هـم بـه     
ما به صورت نصف آن پرداخت شود، 

 ".شـود    تر مـي    زندگي براي ما دشوار
عــثــمــان مــزيــن، يــکــي از وکــالي             

آبـادي، گـفـتـه کـه             آموزان شين دانش

"درخـــــواســـــت مـــــا از وزارت                   
وپـرورش و مــعـاونــت امــور            آمـوزش 

وپـرورش ايـن        حقوقي وزارت آمـوزش 
است که با توجه به اينکه اين حـادثـه   
در يکي از مدارس کشور و به دلـيـل     

وپـرورش و       نقص امکـانـات آمـوزش     
دولت رخ داده است، نصف ديگر ديـه  
از طريق کمک يا مستـمـري از سـوي        

آمـوزان مـظـلـوم          دولت به ايـن دانـش    
عثمان مزين يکي از    ".پرداخت شود

آمــوزان شــيــن آبــادي         وکــالي دانــش  
درباره مبلغ ديه پرداخت شده را که به 
دليل "مونث" بودن اين دانش آموزان   
به ميزان "نصف" ديه صدمـات وارده      
به آنها محاسبـه شـده اسـت، گـفـت:            

ها مساعد  "شرايط مالي اين خانواده 
اي  نيست. چندي پيش دو شرکت بيمه

تومان سپرده بـراي   ميليون١٠ هرکدام 
ديـده پـرداخـت         آمـوزان آسـيـب        دانش

هــا بــه اســم        کـردنــد کـه ايــن سـپــرده         
آموزان است و تا زماني کـه بـه      دانش

توانند پـولـي      سن قانوني نرسند، نمي

از آن برداشت کنند" و اين مساله نيـز   
هـا شـده        "باعـث نـاراحـتـي خـانـواده           

   ".است
لغو کنسرت به خاطر عدم  

 رعايت تفکيک جنسيتي
 

کنسرت محسن يگانـه کـه قـرار        
مـردادمـاه      ١٩ و   ١٨ بود در روزهاي 

در اروميه برگزار شود، به دليل عـدم    
رعايت تفکـيـک جـنـسـيـتـي و اجـرا               
نکردن "طرح زوج و فرد تـمـاشـاگـران        

"سـهـيـل انـدام"           .زن و مرد" لغو شـد    
کننده اين کنسرت ضمن تـائـيـد       تهيه

لغو آن از سوي مسئوالن مـحـلـي در      
استان آذربايجان غربي، گفت: "همين 
امـروز خــبـر لـغــو بـرنــامـه از ســوي                
مسئول بخش موسيقـي اداره ارشـاد       
اروميه، به من اعالم شـد" و "دلـيـل            

فروشـي مـخـتـلـط         اين اتفاق هم بليت
کنسرت عنوان شده و اينکه ما بـايـد   

کـرديـم کـه         فـروشـي مـي        طوري بليت

 ۸ صفحه  

 ۱ از صفحه
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ها در روز اول و آقـايـان در روز            خانم
 ".دوم به سالن برنامه بيايند

 
 در آب غرق شدند

 ١٧ يـادگـار کـرمـي         مرداد:  ١٢ 
ساله اهل روستـاي "عـاربـلـنـگ" در            
رودخانه جغتوي، حدفاصل روسـتـاي     

 "کچل منگان" غرق شد
الدين و مـحـمـد     محيمرداد:  ١٠ 

رحماني در سد سراب قاميش غرق و 
مـحـي     .جان خود را از دسـت دادنـد    

ســاکــن الــديــن و مــحــمــد رحــمــانــي          
روستاي "قهرآباد" از توابع شهر سـقـز      

باشند که به دليل "عدم آشنايي با  مي
فنون شنا" دچار ايـن حـادثـه شـده و              

 .اند جان خود را از دست داده
 

يـاسـر عـزيـزي سـاکـن           اشنويه:   
سـالـه سـاکـن        ١٧ روستاي "صوفـيـان"    

اشنويه به دليل از دست دادن کنـتـرل   
و تشنج و به دليل "عدم آشـنـايـي بـا          

در رودخانه نـزديـک مـزار        فنون شنا" 
 .رش" جان خود را از دست داد "شيخ
 

سـالـه      ٢٣ علي دلبرانـي    قروه:   
 .در آب چشمه "باباگرگر" غرق شد

 
 آزادي از زندان

 
ــاي              ــت ــل روس ــم اه ــوب مســل اي
"قشالق افغانان" از توابع شـهـرسـتـان       
سقـز از زنـدان اويـن در تـهـران آزاد                  

 .گرديد
 تخريب محيط زيست

 
مـراتـع   : سنـنـدج؛      مرداد١٢ 

جـنــگــلـي اطــراف کــوه آبـيــدر دچــار            
و بخش چشـمـگـيـري      شدهسوزي  آتش

از طـبـيـعـت ايـن مـنـطـقـه در آتـش                   
تـحـت    سـوزي    محدوده آتـش    .سوخت

ها  مديريت و در اختيار سازمان پارک
و فضاي سبز شهرداري سنندج بـوده،  
اما اين دو نهاد هيچ اقدامـي جـهـت      

سـوزي و جـلـوگـيـري از               کنترل آتـش   

ايــن  .انــد   گســتــرش آن انــجــام نــداده        
هــاي روســتــاي      ســوزي در تــپــه       آتــش

آباد" در نزديک پارک جـنـگـلـي         "حسن 
 .آبيدر روي داده است

 
 

مـراتـع جـنـگـلـي شـهـر             مريوان:     
ي "پشـت قـبـر            مريوان در مـحـدوده      
ايـن   .سـوزي شـد       درويش" دچار آتـش   

سوزي نزديک به دريـاچـه زريـبـار        آتش
روي داده و شــهــرونــدان و اعضــاي             
انــجــمــن ســبــز چــيــا مــريــوان ايــن               

   .سوزي را کنترل کردند آتش
 

 سانسور و بستن وبالگ
از پايه گـذاران وبـالگ     قصر نيوز 

نويسي انتـقـادي اسـتـان کـرمـانشـاه            
بنابه دستور دادستاني فـيـلـتـريـنـگ         

سال  ١١   اين وبالگ سابقه .شده است
رسـانـي و        اطـالع       فعاليت در عرصـه 

انتقاد از نهادها و مقامات دولتي را 
 دارد.

تارنماي خبري حـزب  کرمانشاه؛ 
توسعه از ديـگـر مـنـتـقـدان دولـت و              

  .استانداري کرمانشاه مسدود شد
 دستگيري 

 
ــام              ــه ن ــگــار ب ــامــه ن هــاي    ســه روزن

ــي  ــرزاد       مــحــمــد اســالم        عــل ــور، ف پ
پورمرادي، امير صالحي بـه شـعـبـه         
سوم دادسـراي عـمـومـي و انـقـالب               

  .اند شده احضار کرمانشاه
 

سالـه فـرزنـد       ٢٤ آکام بلده نقده: 
سـالـه فـرزنـد          ١٩ علي و امير بـوره      

حسن ساکن روستاي "چقل مصطفي" 
از تــوابــع نــقــده از ســوي نــيــروهــاي             

روز    ١٠ امنيتي بازداشت و پـس از      
بازجويي در اداره اطالعات اين شهـر  
به زندان مـرکـزي ايـن شـهـر انـتـقـال               

 .يافتند
 ٦  : مـحـمـد مـيـالنـي و            مرداد

الدين ممکـانـي سـاکـن مـنـطـقـه              تاج
"الند" از توابع شـهـرسـتـان خـوي در              

غــربــي از ســوي        اســتــان آذربــايــجــان   

 .نيروهاي اطالعاتي بازداشت شدند
 

  : فـعـال   سـلـمـان عـراقـي           خوي
بــه اداره اطـالعــات خــوي           سـيــاشــي 

 .احضار شده است
 

 کارنامه اعدام در  
 دولت روحاني

طبـق آمـار آژانـس خـبـررسـانـي              
مورد مـجـازات اعـدام         ٨١٤ کردپا، 

در سال نخست دولت روحاني به اجرا 
درآمده است که در مقـايسـه بـا بـازه         

مردادماه سـال   ١٢ زماني سال قبل ( 
) ١٣٩٢ مـرداد سـال        ١٢ تا  ١٣٩١ 

 ٤٧ مـورد، افـزايـش           ٥٥٣ با تعداد 
  .درصدي داشته است

 
 کارگران

 
اعتصاب کارگران شرکت  

 سهند آذر کرمانشاه  
 
کارگران شرکت سهـنـد   مرداد:  ٦ 

آذر کرمانشاه در اعتراض به دريافـت  
در مــحــل   هــايشــان      نــکــردن حــقــوق  

کارگاه دست به اعتصاب زده و عـده      
اي از کارگران به خاطر عدم دريـافـت     
حقوق شان به دستـگـاهـهـاي سـنـگ         
شکن اين شرکت حمله کرده و آن هـا      

مديريت کارگـاه بـه      .را تخريب کردند
کارگران گفته است پـولـي نـداريـم بـه          

تـن   ۱۰  شما بدهيم و به همين دلـيـل    
از کارگران به دستگاه هـاي مـوجـود        
در کارگاه حـملـه ور شـده و آنـهـا را                
تخريب کردند. کارگران شرکت سهند  
آذر در حــال حــاضــر در پــروژه ســد               
داريان مشغول به کار هستند . بـعـد      
از اين حـادثـه صـد تـن از کـارگـران                 
شــرکــت ســهــنــد آذر کــرمــانشــاه در           
اعتراض به شش ماه حقـوق مـعـوقـه       
درمقابل استانداري کرمانشاه دسـت    
به تجمع اعتراضي زدند. کارگران در    
ايــن تــجــمــع خــواســتــار رســيــدگــي           
استاندار به خواسته هايشـان شـدنـد.      
کارگران سپس در مقابل دادگسـتـري   
کرمانشاه تـجـمـع کـرده و نـمـايـنـده                 

 .کارگران به دادستاني مراجعـه کـرد    

کارگران بـه مسـئـولـيـن دادسـتـانـي               
اعالم کردند که ماه هاسـت حـقـوقـي       
دريافت نکرده اند و در فقـر و نـداري       
به سر مي برند. دادگاه چند ماه پيش  
وعــده داده بــود کــه مــالــک شــرکــت            
متعهـد شـده اسـت ازطـريـق فـروش               
تعدادي از دستـگـاه هـاي کـارخـانـه،           
حقوق عقب مانده کارگران را جـبـران     
کند، ولي تاکنون هيچ اقدامي انجـام  

گفتني است، کارفـرمـاي    .نشده است
شرکت سهند آذر کـرمـانشـاه، سـپـاه          

 پاسداران است
 

 مرگ دو کارگر کولبر
 

و »  ساالر کـالـشـي   « مرداد:  ١٠ 
دو کـوـلـه بـر در           »  هيله حسن باني« 

منطقه ثـالث بـابـاجـانـي بـه ضـرب                
گلوله مستقيم نـيـروي انـتـظـامـي از           

» ســاالر کــالــشــي  «  .پــاي درآمــدنــد  
کوله بر جوان، در حالي که بر مـوتـور   
سيکلت سوار بود بـه ضـرب گـلـوـلـه           
مستقيم نيروي انـتـظـامـي مـنـطـقـه             

 ٩ و      .ثالث باباجاني از پـاي درآمـد      
» هـيلـه     حسن بـانـي    « مرداد ماه نيز 

اهل روستاي قاليچه از تـوابـع ثـالث        
باباجاني به ضرب گلـوـلـه مسـتـقـيـم          

 .نيروي انتظامي کشته شد
  

تعلل در صدور مرخصي  
پزشکي براي يوسف آبخرابات و 

 وخامت جسمي او
ــافــتــي,            ــر اســاس گــزارش دري ب
يوسف آبخرابات از اعضاي کـمـيـتـه       
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   
تشکل هـاي کـارگـري کـه در زنـدان              
مهاباد محبوس ميباشد نياز فـوري    
به مرخصي پزشکي و انتقال به بيرون 
 .از زندان جهـت مـداواي فـوري دارد         

يوسف آبـخـرابـات کـه دچـار پـارگـي              
شبکيه چشم شده است بايد فـورا بـه       
پزشکان متخصص بـيـرون از زنـدان          
مراجعه کند تا به سرعت تحت مداوا 

و عمل جراحي قـرار گـيـرد. يـوسـف             
آبخرابات که پيشتر در اثر کار فراوان 
دچار آسيب ديدگي در شبکيـه چشـم     
شده بود اخيرا نيز به علت فشـارهـاي   
وارده در اثر دستگيري و فشـارهـايـي    
که بابت دفاع از حقوق کارگران به وي 
وارد کرده اند به مشکالت جديـدتـري   
در ناحيه چشم و شبکـيـه دچـار شـده         

خانواده آبخرابات به مـدت دو       .است
ماه است که پرونده پزشکي وي را بـه    
هــمــراه مــدارک الزم جــهــت صــدور            
مــرخصــي پــزشــکــي بــه دادســتــانــي        
مهاباد تحويل داده انـد امـا هـنـوز             
اقـدام الزم جــهـت صــدور مـرخصــي            
پزشکي براي وي از سوي دادسـتـانـي    
انجام نگرفته و به نظر ميرسد عـمـال     
در اين زمينه تعلـل صـورت گـرفـتـه          
است. اين وضعيت در حـالـي اتـفـاق          
ميافتد که رئيس زندان مهاباد که از   
نزديک وضعيت يوسف آبـخـرابـات را      
مشاهده کرده است با مـرخصـي وي       
موافق اسـت امـا کـمـاکـان دسـتـور                

بنا  .نهايي دادستان صادر نشده است
بر گزارش دريافـتـي وضـعـيـت چشـم           
يوسف آبخرابات به گونه اي است کـه  
ديدن محيط اطراف براي وي بسـيـار     
دشوار شده است و در صورت تـعـلـل      
بيشتر در صدور مرخصي پـزشـکـي،      
امکان ايجاد نارسايي دايمي بينايـي  

کـمــيــتــه     .بـراي وي مـحــتــمـل اســت         
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   
تشـــکـــل هـــاي کـــارگـــري ضـــمـــن           
محکوميت تعلل در صدور مرخصي 
پزشکي يوسف آبخرابات، مسئوليت 
هرگونه صدمه جسمي وارده به ايشان 
را مســتــقــيــمــا بــرعــهــده مــقــامــات         
مربوطه دانسته و همچنيـن خـواهـان      
آزادي تمـامـي کـارگـران و فـعـالـيـن               

ــد اســت         ــن ــري درب ــارگ ــه      .ک ــت ــي ــم ک
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   

مـردادمـاه      ٨ تشکل هـاي کـارگـري        
 ۹۳* 

 

 

 ۷ از صفحه

  


