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 دستگيري
شـهـر   "  رضـوان " در پـارک    :   آبان٨ 

قروه تجمعي که در حمايـت از مـردم           
کوباني برگزار شده بـود  بـا دخـالـت              

انتظامي متفـرق     -نيروهاي امنيتي   
و شماري از معترضين نيز بازداشـت        

و شـمـار چشـمـگـيـري از             .  گـرديـدنـد   
جــوانــان در ايــن تــجــمــع بــازداشــت           

 .اند شده

 

نــادر نـقـشــبـنـدي عضــو           : پـاوه 
به سبب اعـالن    "  هرمان" انجمن ادبي  

فراخوان روز يکم نوامبر، روز جهانـي    
کــوبــانــي تــوســط ســپــاه پــاســداران            
احضـار  و  تـحــت بــازجــويـي قــرار                

 .گرفت
مـحـمـود مـحـمـودي،            : سنندج

سهراب جاللي، انور ساعد مـوچشـي       

و اجالل قوامي به اطالعـات نـيـروي           
. انتظامي كـردسـتـان احضـار شـدنـد           

عدم شركـت در تـجـمـع حـمـايـت از                 
كوبانـي از جـملـه مـواردي بـود كـه                  

 . توصيه و تذكر داده شد
 

 درصدي    ٥٠ افزايش   
  قيمت گوشت گوسفند    

 

 مجموعه اي از اخبار و رويدادهاي هفته در شهرهاي کردستان                     : نگاه هفته 
 نسان نودينيان ـ نسرين رمضانعلي

 

هر سال جمهوري اسالمي در اين      
روزها با استفاده از تمام رسانه هايش 
و با استفاده از تـمـام دسـتـگـاهـهـاي               
تبليغاتي و تحميق کننده اش، مـردم        

امـا  را به عزاداري دعوت مـي کـنـد            
تمـام   .مردم تره برايش خورد نميکنند 

برنامـه هـاي حـکـومـتـي از راديـوو                 
تلويزيون گرفته تا برنامه هاي روزانـه        
مساجد و ادرات دولتي حرف از عـزا         

بـرنـامـه هـاي       .  و سيـاه پـوشـي اسـت         
مشمئز کننده خودزني و خـونـريـزي،          

گريه و زاري و مـداحـي ايـنـهـا، هـر                  
انسان مدرن و امروزي را به کـيـنـه و             

اول نوامبر بعنوان روز جـهـانـي         
. حمايت از مردم کوباني اعـالم شـد       

گفته ميشود نامگذاري ايـن روز از       
سوي چندين جريان و شخصيت چپ      
صـــورت گـــرفـــت امـــا راســـت و              

ايـن  .  ناسيوناليسم بر آن سـوار شـد         
فراخوان و نامـگـذاري از سـوي هـر             
نيرو و جرياناتي بوده باشد تـفـاوتـي          
در صورت مسئله اصـلـي نـخـواهـد           
داشـت کــه بــطـور واقـعــي جــنـبــش             

ناسيوناليستي کرد در منطقـه دارد       
براي سهم خواهي ديرنـه اش ايـفـاي          
نـقــش مــي کــنـد و نــمـايــنـدگــان و               
سخنگويان امـروزش بـر سـر مـيـز              
کاربدستان پنتاگون سرگرم مذاکره و   

مـردم و افـکـار        .  معاملـه هسـتـنـد      
عمومي جهاني در حمايت از مـردم       
کــوبــانــي، عــلــيــه داعــش و اســالم           
سياسي به خـيـابـانـهـا آمـدنـد امـا                 

يکي از نهادهاي وابستـه بـه        " 
اقـدام   اي   بيت رهبري علي خامنـه  

به تبليغات گسترده در حمايت از      
آمـران بـه     " هاي مـوسـوم بـه            گروه

کـرده  "  معروف و ناهيان از منکـر     
 آينده تمـامـي    در روز جمعه.  است

غـربـي      شهرهاي استان آذربايجـان   
تجمـع و راهـپـيـمـايـي آمـران بـه                 
معروف و ناهيان از منکر برگـزار    

اين راهپيمـايـي کـه بـا         .  کنند  مي

" همت مسئوالن " و  "  بزرگ" صفت  
حکومتي از آن يـاد شـده تـوسـط            
ستاد احياي امـر بـه مـعـروف و               
نهي از منـکـر تـدارک ديـده شـده              

 ". است
جـمــهــوري اســالمــي و عــلــي        
خامنه اي جنايتکار زير مـنـگـنـه      
فشار و اعتراض و تنفر ميليونها       
نفر از مردم در ايـرن بـويـژه زنـان              

جنگ دولتهاي ائتـالف    :  ايسکرا 
عليه داعش در عراق و سوريـه بـويـژه       

ــي ادامــه دارد        ــان ــکــا و     .  کــوب آمــري
مــتــحــدانــش بــه بــمــبــارانــهــا ادامــه          

پيشرويهـاي داعـش بـقـا و           .  ميدهند
موجوديت دولـت عـراق را بـه خـطـر               

سياست آمريکا در اين . انداخته است
منطقه بحـرانـي و جـنـگ بـر عـلـيـه                  
داعــش وبــه طــبــع آن ســيــاســتــهــاي           

اپوزيسيون کرد در اين کشورها دچـار   
آمريـکـا   .  تغيير و تحوالتي شده است    

به دنبال چيست و رونـد تـحـوالت بـه             
 کجا ميرود؟

  
آمريکا بعـد از     :  محمد آسنگران 

شکستش در عراق متوجه شد که هـم     
نيروهاي مخالفش قدرتمند شـدنـد و         
هم نيروهاي مـتـحـدش بـا سـيـاسـت               
گريز از مرکز هر کدام به دنبال اهداف 
منطقه اي خود رفتند که در مـواردي     
حتي مـخـالـف سـيـاسـت و مـنـافـع                  

بنابراين آمريـکـا امـروز      .  آمريکا بود 
در جنگ با داعش ميخـواهـد چـهـره           

امـا  .  قدر قدرتي خود را احـيـا کـنـد            
براي رسيدن به ايـن هـدف، بـايـد بـه                
قدرتهاي منطقه ثـابـت کـنـد کـه هـم               
توان شکسـت داعـش را دارد و هـم               
توان چيدن نيروهاي مورد نـظـرش در         
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 راه پيمايي اسيد پاشهاي علي خامنه اي 
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      نسان نودينيان
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 ۱ از صفحه 

حاکميت کشورهاي مـنـطـقـه را دارا           
آمريکا بـراي رسـيـدن بـه ايـن             .  است

اسـتـراتــژي نـاچــار اسـت کسـانـي از               
و رقباي خـود     دوستان خود را قرباني  

در عيـن حـال     .  کند را از ميدان به در 
کسان ديگري را به عـنـوان دوسـت و           

 .دولت هم پيمان تقويت نمايد
نيروهاي مخالف آمريـکـا و بـي          
اعتمادي به سياست آمريکا از جانب    
دوستانش اين قـدرت جـهـانـي را بـا              
مشکالت عـديـده اي مـواجـه کـرده              

به همين دليل سـيـاسـتـمـداران         .  است
آمريکا دست به عصا و بـا احـتـيـاط        
مشغول تحوالتي هستند که قـدم بـه          
قدم به اسـتـراتـژي خـود در مـنـطـقـه                 

در اين راسـتـا آمـريـکـا يـک              .  برسند
هدف نهايي دارد و به نسبت قدرت و      
امکاناتـي کـه بـه دسـت مـي آورد،                
سيـاسـت و تـاکـتـيـکـش را تـغـيـيـر                    

 .ميدهد
اگر سـيـاسـت آمـريـکـا امـکـان               
عملي شدن داشته باشد و در نيمه راه        
ناچار به تـغـيـيـر سـيـاسـتـش نشـود،                
ميـخـواهـد عـراق را بـه سـه کشـور                  
نسبتا مستقل کرد، سـنـي و شـيـعـه             

در سوريه هم سه قسمـت  .  تقسيم کند 
علوي، سـنـي و کـرد را مـيـخـواهـد                 

احـزاب مـنـاطـق کـرد          .  داشته بـاشـد   
نشـيـن سـوريــه در قـدم اول از نـظــر                  
آمريکا بايد به اين سياسـت خـدمـت          
کنند که در اتحاد و ائتالفي با ديگـر         
اپوزيسيون سوريه، اسد را از قـدرت          
برکنار و شرايط تقسيم اين کشـور را         

از نظر آمريکـا بـارزانـي      .  فراهم کنند 
در کردستان عراق تنها نيرويي اسـت       
که ميتواند مورد اعـتـمـاد بـاشـد و               
سياستهاي آمريکا را همراهي کند و    
مناطق کرد نشين سوريه و عـراق را          
در ميان مدت به هـم وصـل کـنـد و                
متحدي مـنـطـقـه اي بـراي آمـريـکـا                

 .باشد
اگر ايـن سـيـاسـت مـيـان مـدت               
آمريکا عملي بشود تازه فضـا بـراي          
ــاي               ــي ــر جــغــراف ــي ــغــي ــحــوالت و ت ت

. کشــورهــاي ديــگــر آمــاده مــيــشــود       
اکنون بحران يمن کـمـتـر از عـراق و               
سوريه نيست ولي به دليل کم اهميت       
بودن اين کشور در استراتژي آمريکا،  
فعال از تقسيم آن به يمن حـوثـيـهـا و          
سنيها و تقويت نيروهاي مـورد نـظـر          

. آمريکا اخبار زيادي شنيده نميشـود   
به نظر ميرسد که تحوالت در يمـن و          
ــي              ــهــاي ــدمــهــاي ن عــربســتــان در ق

 .استراتژي آمريکا قرار دارند

اما همزمان با اين تغييـرات کـه         
آمريکا به دنبال آن اسـت، تضـعـيـف           
موقعيت جمهوري اسالمي و تقويـت      
نيروهاي مورد نظر آمريکا در داخـل        
و حاشيه رژيم تهران، يک پـاي ثـابـت            
سياست آمريکا است که کشـورهـاي        
عربي و ترکيه و بارزاني هم ميتوانند       

بنابر اين مـيـتـوان    .  با آن همراه باشند 
تصـور کـرد کـه ايـن بـحـران بسـيــار                  
گسترده تر و درازمدت تر از آن اسـت          
که بسياري از جريانات سـيـاسـي بـه            
شـکـل ســطـحـي و مـقـطـعــي بـه آن                   

 .برخورد کرده اند
اينها همگي از پيامدهاي جهـان      
چند قـطـبـي اسـت و مـانـع اصـلـي                    
آمريکا و متحدين غربي اش در ايـن        
راستا سر بر آوردن روسـيـه و ديـگـر               
قدرتهـاي اقـتـصـادي و نـظـامـي در                

به همـيـن دلـيـل بـحـران            .  جهان است 
سوريه و اوکراين کامال به هـمـديـگـر           
مربوط اند و حل اين بحرانها و پايـان    
آنها به موقعيت اين قدرتهاي جهانـي   
و رقابت آنها در ابعاد گستـرده تـر از        
منطقه مربوط اسـت و مـوضـوعـي             

  .جهاني است
  

فکر مي کـنـيـد جـنـگ           :  ايسکرا
برعليه داعش تا کـي ادامـه خـواهـد            
يافت؟ کوباني چه جـايـگـاهـي در آن            

 دارد؟
 

بـه نـظـر مـن          :  محمد آسنگران 
جــنــگ بــا داعــش طــوالنــي مــدت            

ــود     ــر           .  خــواهــد ب ــر اث ــت ب ــهــاي در ن
فشارهاي منطقه اي و جهاني تـالش        
ميکنند از درون داعـش نـيـروهـايـي           
عروج کنند که خـود را بـا آمـريـکـا                
هماهنگ کننـد و اسـم آن را اسـالم               
ميانه رو بـگـذارنـد و بـا آنـهـا وارد                   

ــد            ــه و ســازش بشــون ــن .  مــعــامل اي
به جرياني تبديل   "  نيروهاي ميانه رو  " 

ميشود که آنها را با سران عشـايـر و        
قبايل و شيوخ عرب مـنـطـقـه سـنـي             

سوريه به هم وصل کنند       نشين عراق 
و دولتي از آنها سر هم بندي کنند که       

راضـي  ...  هم ترکيه و هم عربستان و      
اين دولت سر هم بـنـدي شـده         .  بشوند

ميتواند شامل همه مـنـاطـق سـنـي            
نشـيـن عـرب زبـان عـراق و سـوريــه                 

ارتش آزاد سوريه و نـيـروهـاي        .  باشد
بيرون زده از داعش که در   "  ميانه رو" 

مراحل بعدي ميتواند اتفاق بـيـفـتـد،         
ــود کــه                ــاتــي خــواهــنــد ب ــان آن جــري
ميتوانند آغاز تقسيم کشور عـراق و        

اگر سياست  .  سوريه را استارت بزنند   
آمريکا و متحدين غربيش بـا مـانـع         
جدي مواجه نشود مـنـاطـق مـرکـزي           
عراق و سـوريـه کـه عـمـدتـا شـامـل                  
همين منطقه فـعـلـي تـحـت تسـلـط                
داعش است و البته فراتر از ايـن هـم            
ميتواند باشد، به شـکـل يـک کشـور            

. متحد غرب اعالم موجوديـت کـنـد        
اين اتفاق به معنـي تشـديـد و جـدال             
قدرتهاي جهاني و منـطـقـه اي اسـت           
که بر سر مناطق تحت نفوذ هر کـدام          
از آنها به اعـمـال فشـار سـيـاسـي و                 

    .نظامي کشيده ميشوند
موضوع کوبانـي در ايـن مـيـان            
تنها نقطه معيني است کـه اهـمـيـت           
ــيــکــي دوره اي                 ــاکــت ــاســي و ت ســي

آنهـا بـا     .  محدودي براي آمريکا دارد   
سياسـت چـمـاق و شـيـريـنـي تـالش                 

گ و حزب سـيـاسـي آن         . پ.  کردند ي 
را که حزبي مانند پـژاک در       .  د. ي. پ

کردستان ايران است و رهبـر خـود را           
اوجالن ميدانـد، تـابـع سـيـاسـتـهـاي              
آمريکا بکنند و اين کار را آغاز کرده  

مذاکرات بارزاني و صالح مسلم     .  اند
و توافـقـات آنـهـا آغـاز رسـمـي ايـن                  

در عين حال ايـن آغـاز        .  سياست بود 
سياستي است که نـيـروهـاي مسـلـح            
کردستان سـوريـه را در يـک جـبـهـه                 
ائتالفي قرار بدهـنـد و هـمـزمـان راه              
ائتالف آنها با ارتش آزاد را هم فراهم    

 .کنند
  

اکــنــون نــه تــنــهــا حــزب اتــحــاد          
ــه              ــوري ــان س ــت ــردس ــک ک ــي ــرات ــک دم

بلکه جميل بايک يکي از   .) د.ي.پ( 
ک هــم طــي      . ک. رهــبــران اصــلــي پ      

مصاحبه اي با شرق الوسط رسمـا از       
آمريکا خواسته است که در صلـح بـا        
ترکيه نقـش مـيـانـجـي را بـه عـهـده                  
بگيرد و از اين طريق پـيـام آمـادگـي          

ک براي همـراهـي بـا سـيـاسـت           . ک. پ
اين .  آمريکا را علنا اعالم کرده است   

آمريکا است که تا کنون آنـهـا را بـه              
عنوان يک نيروي طرف حسـاب خـود         

اين تـحـوالت الـبـتـه          .  نپذيرفته است 
مـايــه ابــراز نــاخشـنــودي جــمــهــوري         

ک و   . ک. زيـرا پ   .  اسالمي و اسد شـد    
د در کـردسـتـان        . ي. حزب تابعـش پ    

سوريه، نيروهاي بودند کـه تـا کـنـون            
خود را در جـبـهـه اسـد و جـمـهـوري                 

اين تـغـيـيـر     .  اسالمي قرار داده بودند 
صندلي احزاب کـردسـتـان سـوريـه و            

ک طبعا باعـث نـگـرانـي رژيـم            . ک. پ
. حاکم بر دمشق و تهـران شـده اسـت           

براي سوريه طبيعي بود که نيـروهـاي        
ارتش آزد به کوباني بروند، اما رفتـن        

پيشمرگان کردستان عراق به کوبـانـي       
پيام ديگري داشت که وزارت خـارجـه        
ــه و مــعــاون وزارت خــارجــه              ســوري
جمهوري اسالمي را به عکس العمـل    

سوريه سـيـاسـت تـرکـيـه           .  وادار نمود 
براي اجازه رفتن نيروي پيشـمـرگ بـه          
کــوبــانــي را نــقــض قــوانــيــن مــرزي           
کشورخود و جمهوري اسـالمـي آنـرا           
مايه درد سـر بـيـشـتـر بـراي تـرکـيـه                  

 .دانست و به ترکيه هشدار داد
  

با اين حال مـقـاومـت نـيـروهـاي            
مسلح کوباني کال سمپاتي زيادي در      
ميان جريانات سياسي راست و چـپ        

ــمــراه داشــت              ــه ه ــن .  جــهــان را ب اي
مقاومت کوبـانـي دو وجـه دارد کـه              
متاسفانه کمتر مورد توجه چپ بـوده       

تنها جنبه قابل پشتيـبـانـي از        .  است
مقاومت کوبـانـي ايـن اسـت کـه در               
مقابل تروريستهاي اسالمـي داعـش       

همچنانکه جريـانـات   .  در جنگ است 
نــاســيــونــالــيــســت کــرد در عــراق و            

کـوبـانـي هـم در ايـن جـنـگ                  اکنون
در هر حـال شـکـسـت       .  شريک هستند 

امـا چـپ     .  داعش امر مثبـتـي اسـت      
نــبــايــد خــود را تــا ســطــح مــدافــع               
ســيــاســتــهــاي نــاســيــونــالــيــســتــي و        

. د تنزل ميـداد   . ي. پروغربي جريان پ  
متاسفانه چـپ مـتـوجـه نـيـسـت کـه                
تحوالت منطقه عميقتر و همه جانبه      
تر از اين است که بتوان در مـحـدوده            
مقاومت و فداکاري يک جـريـان آنـرا            

محدودنگري و سطـحـي   .  توضيح داد 
نگـري بـخـش عـمـده چـپ جـهـان و                   

بـراي  .  منطقـه هشـدار دهـنـده اسـت           
اينها سياست و استراتژي حاشيـه اي        
و مقاومت و فداکاري همه چيـز شـده         

متوجه نيـسـتـنـد کـه نـهـايـتـا               .  است
ســيــاســت چــه جــايــگــاهــي دارد و             

مـن مـقـاومـت       .  استراتژي کدام است  
نيروهاي مسلح کوباني را در مقـابلـه        

اما يک لـحـظـه    .  با داعش ارج مينهم   
هم فرامـوش نـمـيـکـنـم ايـن نـيـروي                  

. د.  ي.  مسلح که تـحـت رهـبـري پ           
قرار دارد بشدت ناسيـونـالـيـسـتـي و            

من قبال هم نوشته و  .  ارتجاعي است 
گفته ام که مـقـاومـت و مـبـارزه در                
مقابل فاشـيـسـم اسـالمـي و تـالش              
براي شکست اين نيروي درنده مهم و     

همچنانکـه در دوران      .  با ارزش است  
هيتلر دولتها و نيروهاي بـورژوايـي و        

هـمـگـي    ...  کمونيست و دمکـرات و     
عليه هيتلر جنگيدند و شکست آن به    

در مورد جـنـگ بـا         .  نفع بشريت بود  
فاشيسـم اسـالمـي هـم بـايـد هـمـان                 
سياست و دورنما را داشـت و قـطـب             

در ايـن مـقـطـع         .  نما بايد همان باشد  
شکست اسالم سياسي اگر چه بسيـار      
مهم است اما نبايد ماهيت نيروهاي     

ــت                 ــده گــرف ــادي ــيــر در آن را ن . درگ
کمونيستي که دو قدم بعد را نـبـيـنـد            
کوته نظري خودش را عيان ميکند و    
فردا اگر بخواهد چپ بماند بايد عليه       
همين نيرويي که اکـنـون از آن دفـاع             

 .ميکند در بيفتد
  

در اين مورد حرجي بر جريـانـات        
اما جريانـات چـپ بـه         .  راست نيست 

دليل سطحي نـگـري و بـي تـاثـيـري                
خودشان عاشق و کشته و مـرده ايـن           

آنـهـا سـيـاسـت و          .  مقاومت شده انـد  
استراتژي را رها کرده و به يک مقـطـع    

" مقاومت مردم کوباني  " تحت عنوان   
اين در حالي اسـت کـه        .  زوم کرده اند  

مردمي در آنجا زندگي نميـکـنـنـد و           
آنهايـي کـه در ايـن جـنـگ شـرکـت                  
ميکنند نـيـروي يـک حـزب مـعـيـن                 
نــاســيــونــالــيــســتــي هســتــنــد کــه در         
کانتونهاي ديگر هم هيچ حزبي بـجـز         
خودشان و هـم پـيـمـانـانشـان اجـازه                

سيستـم اداري    .  فعاليت آزادانه ندارد  
و اقتصاديشـان هـمـان اسـت کـه در               

. کشــورهــاي هــمــجــوار وجــود دارد         
عالوه بر اين نيرويي که در محـاصـره         
قرار گرفته است و هـيـچ راهـي بـجـز              
جنگيد و يا تسـلـيـم شـدن پـيـش رو                
ندارد بايد با معيارهاي ديگـري آنـرا         

تسليم به داعش معلـوم  .  ارزيابي کرد 
است که معني نابودي فيزيکي بـراي        

تنها راه عقب نشينـي  .  همه آنها دارد  
که براي اين نيرو وجود دارد رفتن بـه          

اين هم به دلـيـل سـابـقـه        .  ترکيه است 
اکثريت فرماندهان آن و تعلق آنها بـه       

ک از جــانــب تــرکــيــه هــمــان             . ک. پ
سياست در موردشان اجرا ميشد کـه       

 .ک.ک.در مورد پ
  

بنابـر ايـن در مـورد مـقـاومـت               
نيروهاي مسـلـح کـوبـانـي هـم بـايـد                
تاکيد کرد که قـبـال مـا شـاهـد ايـن                 
بوديم تـا جـايـي کـه امـکـان عـقـب                   

 روستا را خالـي  ٣٨٠ نشيني داشتند  
کردند و به داخل شهر کوبانـي عـقـب        

اينجا نقطه آخر است جايي   .  نشستند
نيست که آنها بخواهند عقب نشيني      

تنها راه عقب نشيني به ترکيـه  .  کنند
است که اگر بخواهند به آنـجـا بـرونـد        
سرنوشت اين نيروهاي مسلح معـلـوم     

ايـن هـم     .  است به کجا ختم مـيـشـود       
. يک دليل اصلي براي مقاومت اسـت    

اما با اين حال چـون ايـن جـنـگ بـا                 

 ...اهداف جنگ عليه داعش          

 ۳  صفحه 
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 ۲ از صفحه 

نـيــرويــي مــثــل داعــش اسـت قــابــل           
کسـانـي کـه ايـن         .  پشتيـبـانـي اسـت      

جنگ را جنگ انسانـيـت و آزادي و            
سنبل و نماينده انسانيت مينامند يا  
انسانيت و آزادي براي آنـهـا تـعـريـف            
ديگري دارد يا معني حـرف خـود را           

بــا ايــن نــقــد مــن دارم          .  نــمــيــدانــنــد
ميگويم کـه حـمـايـت چـپ و مـردم                 
ــي            ــان آزاديــخــواه از مــقــاومــت کــوب

امـروز هـر     .  محدود و مشروط اسـت    
جريان سيـاسـي اي کـه در مـنـطـقـه                 
بخواهد داعش را شکست بدهد بايـد      

حتي اگر اين نـيـرو   . به فال نيک گرفت 
يک جريان ناسيونالـيـسـت بـورژوايـي          

زيـرا زنـدگـي      .  بـاشـد  .  د. ي. مانند پ  
مردم و وجود يک جامـعـه بـورژوايـي            
هنوز ترجيـح دارد بـه زنـدگـي قـرون               

 .وسطايي تحت حاکميت داعش
  

داليـل عـدم مـوفـقـيـت           :  ايسکرا
آمريکا در مهار داعش چيست؟ چـه        
مــالحــظــات ســيــاســي آمــريــکــا در         
برخورد بـه ايـن مـوضـوع دارد؟ آيـا               
آمريکاسياسـت دوگـانـه اي در ايـن             

 مورد ندارد؟
  

آمـريـکـا بـراي       :  محمد آسنگران 
رسيدن به اهداف استراتـژيـک اش بـه           

هم براي اعـمـال     .  داعش احتياج دارد  
فشار به نيـروهـايـي کـه هـنـوز تـابـع                 
آمريکا نيستند که اولـيـن نـمـونـه آن             
اسد و بعدا مالکي و حـامـي اصـلـي            
شان جمهوري اسالمي بود و هم براي       
شـکـسـت و مـهـار خـود داعـش تــا                  
نيروهاي منطقه و جـهـان را بـه ايـن               
قناعت برساند که بدون آمريکا آنـهـا         

. توان مقابله با خطر داعش را ندارنـد    
اطالق سياست دوگانه به سيـاسـت و         

. استراتژي آمريکا هنوز گويا نيـسـت      
براي اينکه آمريکا سياستي مرکب و   
چند وجهي در منطقه و جـهـان دارد            
که نه راه رسيدن به آن آسان است و نـه    

بنابر .  کنار کشيدن از آن ممکن است   
اين شايد بتوان گفت آمريکا سياست      

. چند گانه را در پـيـش گـرفـتـه اسـت              
دليل اصلي عدم موفقيت آمريکا تـا        
کنون اين است که هيچ ارتش مـنـظـم        
و قابـل اتـکـايـي در مـيـدان جـنـگ                  
زمينـي وجـود نـدارد کـه داعـش را                

با بمباران هوايي هـم      .  شکست بدهد 
نميتوان هيچ نـيـروي نـامـنـظـم نـوع               

. داعش را تماما بشـکـسـت کشـانـد           
کــمــک آمــريــکــا و مــتــحــديــنــش بــه          
پيشمرگان کردستـان عـراق و امـروز           

نيروهاي مسلح کردسـتـان سـوريـه و           
ارتش آزاد، قرار است به جايـي خـتـم            
بشود که آنها در يک جبهـه در نـقـش           
ــرد               ــيــشــب ــراي پ ــنــي ب ــيــروي زمــي ن
سيـاسـتـهـاي آمـريـکـا و مـتـحـديـن                  

زيرا ارتـش  .  غربيش ايفاي نقش کنند   
عراق بـعـد از ايـنـکـه در جـنـگ بـا                    
داعــش دچــار هــزيــمــت شــد اکــنــون          
نميتوان آنرا يک ارتش منظم آماده به       
جنگ براي شکست داعش محسوب    

هنوز چند سالي وقت الزم است    .  کرد
 .که بتوانند آنرا با سازي کنند

تـرکـيــه و کشــورهـاي ديــگـر در             
ائتالف هم تا کنون نخواستـه انـد بـا            
نيروي زميني خود را درگير جنگ با       

بـنـابـرايـن آمـريـکـا و            .  داعش کنـنـد   
نيروهاي متـحـدش راهـي بـجـز ايـن              
ندارند که نـيـروهـاي مسـلـح احـزاب              
کردستان عراق و سوريه و ارتش آزاد        
را تجهيز به اسلحه هاي سـنـگـيـن و             

البته اين  .  کارا بر عليه داعش بکنند    
سـيــاســت بســيــار الک پشــتــي و بــا             
احتياط پيش برده ميشود زيرا موانع  
سيـاسـي و رقـابـت ايـن نـيـروهـا بـا                    
همديگر قدم به قدم و بسيار کـنـد در           

 .حال گره گشايي است
  

وضـعـيـت نـيـروهـاي         :  ايسکـرا 
اپوزيسيون کرد در مـنـطـقـه چـگـونـه             
است؟ آيا همه آنها پشـت اسـتـراتـژي           
آمريکا بـر عـلـيـه داعـش هسـتـنـد؟                

 اهداف اينها چيست؟
 

نـيـروهـاي    :  محمد آسنـگـران   
مسلح کردستـان عـراق را نـمـيـتـوان              

 ٢٣ اپوزيسيون ناميد آنهـا بـيـش از           
سال است کـه حـاکـمـيـت کـردسـتـان                

اما همـه  .  عراق را از آن خود کرده اند 
نـيــروهـاي نـاســيــونـالــيـســت مســلــح          
کردستان عراق و سوريـه و تـرکـيـه و             
ايـران آرزوي ايـنـرا دارنـد کـه طــرف                

اعــتــمــاد آمــريــکــا     و مــورد   حســاب
با اين حال اين جريانات فعـال  .  باشند

در ميان قطبهاي رقيب مـنـطـقـه اي            
يعني جناحهـاي اسـالمـي شـيـعـه و              

اتحاديه .  سني منطقه تقسيم شده اند    
مــيــهــنــي هــنــوز خــود را در کــمــپ            
جمـهـوري اسـالمـي قـرار داده و تـا                 
مقطع جنگ کوباني و خـطـر سـقـوط         

ک و حـزب حـاکـم          . ک. اين شـهـر، پ      
هـم در    .)  د. ي. پ( کردستان سـوريـه      
امـا هـمـچـانـکـه         .  همين کمپ بودنـد   

طـي  .  د. ي. پيشتـر گـفـتـم اکـنـون پ            
مذاکراتي با بارزاني و بعدا مذاکره با  

مقامات امنيتي آمـريـکـا و وزارت           
خارجه آمريکا در حال انتقال از کمپ      
جمهوري اسـالمـي ــ اسـد بـه کـمـپ                 

بـعـد از ايـن        .  آمريکا و بارزاني است   
ــه                  ــود ک ــات ب ــق ــواف ــرات و ت ــذاک م
بمبارانهاي آمريکا در کوبـانـي آغـاز         
شد و بعدا تـرکـيـه هـم تـحـت فشـار                  
آمريکا و غرب اجازه ورود پيشمرگان 
کردستان عراق را به کـوبـانـي صـادر            

 .کرد
  

اتحاديه ميهني در عين حال کـه      
روابطي با آمريکا دارد با قرار گرفتن       
در کمپ جمهوري اسـالمـي در دراز           
مدت يکي از احزاب ناسيونالـيـسـت         

ايـن  .  بـازنـده کـردسـتـان عـراق اسـت             
حزب اگر بخواهد اين سـيـاسـتـش را           

. ادامه بدهد آينده اي نخواهد داشـت       
رهبران اتحاديه مـيـهـنـي هـم ايـنـرا               
ميدانند و فعال به داليل منطقه اي و       
به عـنـوان يـک تـاکـتـيـک در کـمـپ                    

   .جمهوري اسالمي مانده اند
همه اين احـزاب کـم و بـيـش بـا                
ــفــاوت               ــيــک و ســيــاســت مــت ــاکــت ت
ميخواهند در مـقـابـل داعـش و در              

اما هـيـچـکـدام      .  کمپ آمريکا باشند  
از اين احزاب بجز بارزاني نتـوانسـتـه          
اند اعتماد آمريکا را با خود داشـتـه          

با اين حال اين پروسه در حـال    .  باشند
انجام است و اگر دورنمـاي تـحـوالت          
منطقه را مبناي تحـلـيـل خـود قـرار            
دهيم همـه آنـهـا بـه کـمـپ آمـريـکـا                   

در عــيــن حــال      .  خــواهــنــد پــيــوســت   
ــارزانــي را هــم              ــد رهــبــري ب نــاچــارن

زيـرا آمـريـکـا و تـرکـيـه و                .  بپذيرنـد 
کشورهاي اروپايي تنها حـزب مـورد        

هدف همـه  .  اعتمادشان بارزاني است  
اين احزاب براي پيوستن به اين کمـپ      
اين است که بتوانند حـاکـمـيـت و يـا           
بخشي از حاکميت اين مناطق را از         

 .آن خود کنند

  
در مورد جدال قدرتها و     :  ايسکرا

نيروهاي منطقـه نـظـرت را گـفـتـيـد               
عالقه مندم جايـگـاه مـردم و کـمـپ              

نـظـرت   .  چپ جامعه را نشان بـدهـيـد       
 در اين مورد چيست؟

 
مـنـظـورت از      :  محمد آسنگران 

کمپ چپ اگر احـزاب چـپ مـوجـود              
باشد متـاسـفـانـه مـحـدود نـگـري و                
سطحي نگري اکثـريـت آنـهـا تـاسـف            

در اين منطقه من کمتر     .  برانگيز بود 
جرياني را ميبينم که دو قدم دورتر از 

اکثريـت آنـهـا      .  تحوالت روز را ببيند   
سياست و استراتژي را رها کرده و در        
باد ناسيوناليسم کرد دارند خـودشـان       

بـراي مـثـال روز        .  را خنک ميـکـنـنـد      
جهاني دفاع از کوبـانـي روز افشـا و             

فضاي حاکم .  نقد اسالم سياسي نبود   
ــانــات                    ــري ــن روز دفــاع از ج در اي
ناسيونـالـيـسـم کـرد و روز دفـاع از                 

ک با عکس اوجالن   . ک. سياستهاي پ 
اين روز روز مـقـابلـه بـا             .  معني شد 

روز آتــش زدن پـرچــم        .  داعـش نــبـود    
روز آژيتـاسـيـون عـلـيـه          .  داعش نبود 

روز دفـاع از      .  اسالم سـيـاسـي نـبـود        
. حقوق مردم و برابري زن و مرد نبـود       

اگر مواردي اين اتفاق هم افتاده باشد 
چنان نادر بود که در مـيـان هـمـهـمـه              

اگـر کسـي     .  ناسيوناليسم کرد گم شد   
اينرا نديده و نفهميده بايد به عـقـلـش           

 .شک کرد
اما اگر منظورت از کـمـپ چـپ           
همـان کـمـپ سـوم و قـطـب سـوم و                    
بشريت آزاديخواه و کـمـونـيـسـتـهـاي            
روشن بـيـن بـاشـد کـه اسـتـراتـژي و                   
سياست را فـرامـوش نـکـردنـد و از                
تمدن و انسانيت و حقوق شـهـرونـدان           
دفــاع کــردنــد مــتــاســفــانــه هــنــوزاز          

بـا ايـن     .  ضعفهاي زيادي رنج ميبـرد    
حال بدون به ميدان آمـدن قـدرتـمـنـد             

اين کمپ آينده دلچسبي در انـتـظـار           
. مردم بويژه زنان اين منطقه نـيـسـت         

اين قطب در مقابل دو جـنـاح اسـالم           
سياسي سني و شيعه که هر کـدام از          
آنها بخشي از قـدرتـهـاي جـهـانـي را              

. پشت سر خود دارند قرار مـيـگـيـرد          
اين کمپ بايد با پرچم آزادي و برابري        
و خالصي از دست همـه جـنـاحـهـاي             
اسالمي و ناسيوناليستي نماينـدگـي      

در تظاهرات اوايل اکتبر مردم . بشود
سنندج آنجا کـه بـا پـرچـم قـرمـز بـه                  
خيابان آمدند و عليه همه جناحـهـاي         
ارتجاع منطقه ايستادنـد پـرچـم ايـن            

ــدگــي شــد          ــن ــاي ــم امــا در    .  کــمــپ ن
حـمـايـت از      " تظاهراتهاي جهاني در      

رنـگ و شـعـار ايـن کـمـپ               "  کوبانـي 
متاسفانه قدرت و صدادي ضـعـيـفـي       

آن روز پرچم ناسيوناليسم کرد . داشت
اين هشـداري بـه هـمـه           .  برجسته شد 

کمونيستها و آزاديـخـواهـان و مـردم           
قطب سوم و مـردم  .  متمدن دنيا است 

آزاديخواه و کمونيستها عليه داعـش       
و هــمــه جــريـــانــات اســالمــي و                   

شــکــســت  .  حــامــيــانشــان هســتــنــد     
فاشيسم اسالمي به نفع بشريت است      
همچنانکه شکست فاشيسم هيتلـري     

به عنوان جـملـه آخـر      .  به نفع بشر بود   
مــيــخــواهــم تــاکــيــد کــنــم احــزاب و          
نيروهاي مسلح در کوباني مـاهـيـتـا          
در سياست و استراتژي هيچ تـفـاوتـي        
با احزاب حاکم در کـردسـتـان عـراق             

همه اينها احزاب يک جنـبـش      .  ندارند
به اسم جنبـش نـاسـيـونـالـيـسـم کـرد                

کسي که از يـکـي حـمـايـت            .  هستند
ميکند و مخالف آن يـکـي اسـت يـا             
دچار توهم شده و يا از سياست چيزي  

 .نفهميده است
  

 ٢٠١٤  نوامبر ٤ 
 

 ...اهداف جنگ عليه داعش          
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 ۱  از صفحه 

جنبش و جريانات ناسيوناليسم کـرد       
در حمايت از اوجـالن و احـزاب کـرد             

. سوريه پرچمهـايشـان را بـاال بـردنـد            
متاسفانه يکي ديگر از ضـعـفـهـايـي         
که بايد بر شمرد اين است که احـزاب          
و نيروهاي بنام چـپ از حـول حـلـيـم                

ايـن  .  خود را توي ديگ انداخـتـه انـد         
جريانات بدون اينکه تحوالت منطقه     
را در ابعاد جهاني و بـدرسـت مـورد             
بـررسـي قـرار دهـنــد، از کـوبـانـي و                  
مقاومـت احـزاب مسـلـح کـه هـيـچ                
راهي جز مقاومت ندارند به حـمـايـت        

. از ناسيوناليسم کرد درغلطـيـده انـد        
مهـم ايـن اسـت صـف جـريـانـات و                  
احزاب ناسيوناليسـت در مـعـادالت         
منطقه را تشخيص داد و با حـمـايـت          
از مدنيت و جان و مال مردم کوبانـي       
و آوارگان اين جنـگ عـلـيـه جـنـبـش              
اسالم سياسـي، عـلـيـه داعـش و در               
دفاع از حرمت و کرامت انساني زنان 

 .جبهه چپ و سوم را تقويت کرد
 

توقع و انتظار از اينکه در بـيـش          
از صد کشور جهان مي بايست پرچـم       
دفاع  از انسانيت، در دفاع از مـردم           
کوباني و مبارزه بر حق آنان و پـرچـم            
آزادي و برابري زنان و غيره بـرجسـتـه        
تر از تصاوير اوجالن، پرچم کردستـان       
و افق و اهداف ناسيوناليسم کـرد در          
اهتزاز باشد تصوري خـام انـديشـانـه           

در اين شکي نيست که افـکـار     . است
عمومي جهاني و جـريـانـات چـپ و              
راديــکــال از زاويــه دفــاع از مــردم               
کوباني، در دفاع از زنان و کودکان و         
در دفاع از انسانيت در مقابل توحش 
اســالم ســيــاســي و داعــش در ايــن              
تجمعات حضور داشته و به خيابانهـا     
آمدند اما نبـايـد فـرامـوش کـرد کـه               
اوضاع منطقه چه در کردستان سوريه 
و کردستان عراق بـر مـحـور شـرايـط             
حاضـر در کـوبـانـي و دخـيـل بـودن                  
ناسيوناليسـم کـرد در ايـن اوضـاع،              
بـخــش ديــگــري از صــورت مســئلــه          

 . است
 

ــه             ــحــوالت مــنــطــق اوضــاع و ت
شباهتي به هيچ دوره تاريخي ديگري   
ندارد و تنها با شناخت از اوضـاع و           
روندهاي تاکنوني و شرکت نيروهـا و        
جريانات سهم خواه در مـنـطـقـه مـي            
توان آنر بررسي کرد و نتايج درست و         

چــپ  .  واقــعــي از آن بــدســت داد                
اجتماعي و افکار مترقي جهـانـي از         

احـزاب و    .  مردم بدفاع بـرمـيـحـيـزنـد        

نيروهاي ناسيوناليست هم بنام دفـاع      
از کــوبــانــي بــدنــبــال ســهــم خــود از             

.  معامله بر بستر اين جنگ هسـتـنـد        
ــرفــت کــه                  بــايــد قــبــول کــرد و پــذي
ناسيوناليسم کرد دارد در اين بازي و     
براي سهم خواهي خود نقش ايفا مـي       

اگــر تصــاويــر اوجــالن، پــرچــم        .  کــنــد
کـــردســـتـــان و ســـرود اي رقـــيـــب              
ميدانداري مي کند اين يک واقعـيـت         
است و به اين خاطر اسـت کـه فـعـال               
اوضاع سياسي در شرايط حـاظـر در          
دايره جنبش ناسيوناليسـم کـرد دارد         
مي چرخد و به مـحـض جـارو کـردن              
داعش، خـواسـت، آمـال و آرزوهـاي            
انســانــي قــدرتــمــنــد تــر در مــقــابــل           

. ناسيوناليسم قد عـلـم خـواهـد کـرد            
کاري که چپ متحزب بايد بکند ايـن        
است که در دفاع از کوباني به تمجيد        

 .از ناسيوناليسم نپردازد
 

ــه پ ک ک، احــزاب                 ــون ک ــن اک
وابسته به آن در کردسـتـان سـوريـه و              
نيروهاي نـظـامـي حـکـومـت اقـلـيـم               
کــردســتــان کــه در هــمــاهــنــگــي بــا            
نيروهاي ائـتـالف جـبـهـه اي عـلـيـه                 
داعش ايجاد کـرده انـد، نـبـايـد ايـن               
انتظار و توقع خام انديشانه را داشـت       
که در دفاع از انسانيت، در دفـاع از         
کرامت و برابري زنان با مردان سخـن         
بگويند و پرچمشان دفاع از برابـري و         

توهمي بيش نـيـسـت      . انسانيت باشد 
که از سردمداران جريانات و احـزاب         
ناسيوناليست کرد در روز اول نـوابـر           
انتظار اين را داشت کـه تـنـگ نـظـر               
نباشند و تجمعات دهها هـزار نـفـري         
در بيش از صـد کشـور جـهـان و در                 
حمايت از مردم کوباني را در حـيـطـه          

. دفاع از انسـانـيـت قـلـمـداد کـنـنـد                 
ناسيوناليسم از ايـن جـنـس و تـبـار                
نيست، نـاسـيـونـالـيـسـم خـوشـخـيـم                 
نيست، ناسيوناليسمي کـه پـرچـمـش         
دفاع از کـرامـت و حـرمـت انسـانـي               
مردم کوباني يا هر بخش ديـگـري از          
مردم جامعه و حتي مردم کـردسـتـان         

ناسيونـالـيـسـم هـيـچ         .  باشد را نداريم  
گونه سنخـيـتـي بـا بـرابـري و آزادي                
ــدارد،                ــه ن ــم ــل ــعــي ک ــاي واق ــن ــع ــم ب
ناسيوناليسم قوميت، مليت، خاک و      
پرچمش را براي سهيم شدن در قـدرت       

ايستادگي نيروهـا،   .  بدست مي گيرد  
احزاب و جـريـانـات نـاسـيـونـالـيـسـم                
منطقه و در هماهنگي بـا نـيـروهـاي           
ائتالف در مقابل داعش را در چـهـار         
چوب معادالت و بده و بستانهاي اين 

نــيــروهــا بــايــد ديــد نــه در دفــاع از              
انسانيت، نه در دفاع از راديکاليـسـم        
و مبارزه  زنان و جوانان و نه در دفاع          
از مردم کوباني در حراست از حرمت       
انسانـي خـود و عـلـيـه وحشـيـگـري                 

 . داعش
 

چپ در قامـت اجـتـمـاعـي و در             
قامت احـزاب سـيـاسـي، عـمـيـقـا و                

احزاب و  .  ريشه اي عليه داعش است    
جنبش نـاسـيـونـالـيـسـم کـرد هـم در                 
مقابل داعش دارد ايسـتـادگـي مـي           

اما تفاوت پايه اي اين دو جبهه  .  کند
در برابر داعش در اين است کـه چـپ         
از انسانيت، از حرمـت و کـرامـت و             
برابري انسان در کوباني و در مـقـابـل      
داعش دفاع ميکند و عـمـيـقـا ضـد             
مذهب است که مدام اين دفـاعـيـات       
ــابـــل تـــعـــرض              بـــمـــراتـــب در مـــقـ
ناسيوناليسم به زنان، به آزاديخواهـي      
و برابري طلبـي هـم صـورت گـرفـتـه               

ــرد           .  اســت ــســم ک ــي ــال ــون ــاســي امــا ن
حضورش در مقابل داعش قبل از هر 
چــيــز بــراي حــفــظ مــنــافــع حــقــيــر              

. ناسيوناليسم کرد در مـنـطـقـه اسـت         
مي خواهد . سهمش را طلب مي کند 

. قدر قدرتي در جغرافياي خود بـاشـد       
افکار و باورهاي ناسيوناليستي خود      

با مذهب از هر نوعـش     .  را رواج دهد  
سر جـنـگ نـدارد خـود عـمـيـقـا بـه                    

ــه اســت               . مــذهــب و اســالم آغشــت
ناسيوناليسم کرد تالش مي کـنـد از          
وضعيت و شرايـط بـوجـود آمـده  و                
حمايتهاي انساني افکار جـهـانـي از          
مـــردم کـــوبـــانـــي افـــق و اهـــداف              

به هر . ناسيونالسم کرد را تقويت کند 
درجــه اي کــه نــاســيــونــالــيــســم کــرد          
بخواهد و بتواند داعش را عقب بزنـد       
و آنـرا حـاشـيــه اي کـنـد بـا ايـنـکــه                     
اقدامي مثبت اسـت امـا ذره اي از              
اين واقعيت نخواهد کاسـت کـه ايـن            
بظاهر بخشش از کيسه خليفـه، قـرار         
نيست گلي به سر مردم کوباني بـزنـد         
و يا رها کردن زنان برده شده در دست 

حتي با .  داعش را بهمراه داشته باشد    
پاک کـردن داعـش از مـنـطـقـه و بـا                   

برسميت شناختـه شـدن احـزاب کـرد            
سوريه بعنوان حکـومـت مـحـلـي در            
اين منطقه، طلباني و بارزانـي کـپـي          

در اوايـل  .  شده ديگري خواهيم داشت  
اکتـبـر و درحـالـيـکـه داعـش مـردم                 
کــوبــانــي را مــورد آمــاج حــمــالت             
وحشيانه خود قرار ميداد مسئـولـيـن     
بلند باالي اتحاديه ميهني طالـبـانـي        
و بارزاني در حکومت اقليم کردستان    
سرگرم تجارت و خريد و فروش نـفـت          

اين ديـگـر تـحـلـيـل          .  با داعش بودند  
نيست بلکه اظهـار نـظـر و اعـتـراف              
برهم صالح از اتحاديه ميهني در يک     

 .رسانه رسمي بود
 

اگر پ ک ک در ترکـيـه و احـزاب             
وابسته به آن در کردستان سوريه و هر    
کدام از آنان در حـيـطـه جـغـرافـيـايـي               
خود قـدرت بـالمـنـازع را در دسـت               
داشته باشند، آنان نيز چيزي کمتر از        
حکومت اقليم کردسـتـان نـخـواهـنـد           

کوباني بمثابه يـک شـهـر و يـک             .  بود
جغرافيا تنها نـيـسـت چـرا کـه تـمـام                
جــريــانــات ذيــنــفــع، از پــنــتــاگــون و          
دولتهاي منطقه گرفته تا همه احزاب      
و نيروهاي ناسيونـالـيـسـت دخـيـل و            
ذينفع در مـعـادالت قـدرت و بـراي              
سهم خواهي و بده و بسـتـانـهـايشـان،           

اگـر  .  کوباني را  در آغوش گرفته انـد        
چيزي تنها باشد که چندان هـم تـنـهـا          
نيست، مردم و خطر بـه بـرده گـرفـتـه           
شدن زنان کوباني در منطقـه تـوسـط          
داعش و مردم سـتـمـديـده کـردسـتـان           
سوريه و عراق هسـتـنـد کـه بـايـد از                
طرف چپ و از سـوي جـبـهـه سـوم و                
مردم مترقي با قدرت هر چه بيشتري  

بـنـابـرايـن تـوقـع         .  نمايـنـدگـي شـونـد       
انسانگرايي از ناسيوناليسم تـوهـمـي       

 . بيش نيست
 

 ۲۰۱۴  نوامبر ۵ 

  ... توقع انسانگرايي از ناسيوناليسم             ۱ از صفحه 

مبارز و انقـالبـي قـرار گـرفـتـه             
اسيد پاشي توسط "  آمران. " اند

بيت رهبـري و آيـت اهللا هـا و               
امام جـمـعـه هـاي جـنـايـتـکـار               

در حــوادث   .  هـدايــت شــده انــد     
اسيد پاشـي اصـفـهـان رد پـاي             

بــيــت " بــانــدهــاي وابســتــه بــه          
براي مردم اشکار شـده    " رهبري

مردم رد پاي اين بانـدهـا   . است
عـکـس الـعـمـل        .  را مي بينـنـد    

فوري و راديکال زنـان و مـردم           
مــتــنــفــر از نــظــام جــمــهــوري            
اسالمي در اصـفـهـان جـنـبـش            
راديکال عليه اسيد پاشي را به      
قطب و جـبـهـه اي در مـقـابـل                
نظام سياسي و قـدرت حـاکـمـه          

ايـن  .  رژيم تـبـديـل کـرده اسـت           
قطب راديکال هم اکنون مـورد       
حمايت توده هاي ميليـونـي در       
سطح بين المللـي قـرار گـرفـتـه            

 .است
ــانــدهــاي             ــايــي ب راه پــيــم

زوزه اسالم سياسي "  خامنه اي " 

در مقابل جبهه ميليوني مـردم    
هوشيار و زنـانـي اسـت کـه بـا              
اقدامات انقالبي و بـا قـامـتـي          
بلند و استوار ايسـتـادنـد و از             
حرمت و کرامت انساني خود و   
براي آزادي پوشش در مقابله با  
خشونت تجمع اعتراضـي بـرپـا        

ــد  مــردم در شــهــرهــاي        .  کــردن
کردستان در بوکـان و مـهـابـاد           
بايد هـوشـيـارانـه و بـا تـدارک               
اقدامات اعتراضي راه پيمايـي     
باندهاي مزدور خـامـنـه اي را           

شــبــکــه هــاي    .  خــنــثــي کــنــنــد   
اجتماعي و فراخوان بـه تـدارک         
تجمع آلتـرنـاتـيـويـي تـاثـيـرات             
ــل تــوجــهــي در بســيــج و              قــاب
ــمـــعـــات       ســـازمـــانـــدهـــي تـــجـ

در ســفــز و     .  اعــتــراضــي دارنــد  
پيرانشهـر اعـتـراض بـه اسـيـد              
پاشي برگزار و تـنـفـر مـردم و              

 . زنان در خيابانها بصدا درآمد
 

 ١٣٩٣ آبان ١٣

 ...راه پيمايي اسيد پاشها
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در اينجا از طـرف خـودم مـيـنـا              
احدي، و يک جنبش عـادالنـه عـلـيـه             

در اينجا از .  خون ريختن حرف ميزنم   
طرف و به نمايندگي هـزاران مـادر و           

به نمايندگي . پدر داغدار حرف ميزنم
از جانب ميليونها زن در ايران که هـر         
يک ميتوانستند قرباني سنگسـار در       
حــکــومــت شــمــا بــاشــنــد، از طــرف          
ميليونها زن کـه امـروز در مـعـرض              
اســيــد پــاشــي اراذل و اوبــاش شــمــا            

 ! هستند، حرف ميزنم
در اينجا از سوي ميليونها و يـا          
شايد بهتر است بگويـم مـيـلـيـاردهـا            
بشر روي کره زمين حرف ميزنم که به    
ياري ما آمده و دستهايمان را گرفـتـه         

 . و عليه شما صف کشيدند
من در مقام سازمان دهـنـده دو           
کمپين جهاني که به قلب نـظـام شـمـا         
حمله برد، حرف ميزنم کمپين نـجـات    
سکينه محمدي آشتيانـي کـه عـمـال           
نقطه پايان بر اين وحشـيـگـري قـرون             
وسطايي نظام اتان عليه زنان در ايران    
زد، و کمپين هـاي مـتـعـدد جـهـانـي              
عليه اعدام و اکنون کـمـپـيـن نـجـات             
ريحانه جباري که آن هم ابعاد بسـيـار         
گسترده بين المللي يافت و بـه قـلـب           
نظام شـمـا يـعـنـي نـظـام قـتـل عـام                     
مخالفين و منتقدين، نظام  اعـدام و          

 . طناب دار حمله برد

هر آن کس که چند لحظه هـم در            
ايران بسر برد و شما و حکومت اتـان          
را تجربه کرد، فقط ميتـوانـد و بـايـد             

. نداي سرنگوني اين نظام را سر دهـد        
همه سرنگوني طلبان نيز بايد بدانـنـد        
کــه بــايــد بــه تــکــيــه گــاهــهــاي ايــن             
حکومت يعني اعدام و سـنـگـسـار و           

 ! جنايت مقدس حمله برد
 و من مدعي هستم که  بـه ايـن            
تکيه گاهها حـملـه کـرده ايـم و ايـن                 
حمله را بسيار آگاهانه سـازمـان داده          

چرا که در مـقـابـل    .  و به پيش برده ايم 
ما يک دستگاه جهنمي وجود داشـت        
و دارد که فقط با ريختن خـون نـفـس            
ميکشد و وحشت ايجاد مـيـکـنـد و            
اعتراض و انتقاد و اعـتـصـاب را بـه             

 ! خون ميکشد
بـا کــمـک يــک جــنــبـش عــدالــت            
خــواهــانــه و مــنــزجــر از حــکــومــت           
اسالمي در ايران و با ياري ميليونهـا        
قلب مهربان و انسان دوست از اقصي  
نقاط جهان، تا کنون دو حـملـه بـيـن              
المللي بـه قـلـب نـظـام کـثـيـف اتـان                   

 ! سازمان داده ايم
ما اينجا ايستـاده ايـم و درسـت            
مانند کمپين نجات سکينه محمـدي      
آشتياني، تشبثات مسخره و رنـگ و      
رو باخته شما را مي بينيم و پوزخنـد         

فيلم ميـسـازيـد، دروغ مـي          .  ميزنيم
بافيد، تهديد و شانتـاژ مـيـکـنـيـد ،               
ولي مي بينيد و حس مي کـنـيـد کـه        
جاده سـرازيـري اسـت و در مـقـابـل                 
ميليونها بشر روي کره زميـن کـه بـه            
روي تک تک شما تف مـيـکـنـنـد، راه             

 ! فراري نداريد
اگر شما داعشيان قرن هسـتـيـد،        
اگر شما هيچ حيايي نداريد، اگر شما       
جنايتکاران دوره هستيد و با وقاحـت      

مي کشيد و مي چاپيد و اينرا ثـواب     
در چشم خاليق جا ميزنيد، ايـنـطـرف       
در مقابل شما ما ايسـتـاده ايـم، مـا             
نـمــايــنــدگــان بشــريـت مــتــمــدن، مــا          
مدافعين حق حيات، ما مـخـالـفـيـن           
جنايت و کشتار و قـتـل عـمـد ، مـا                
مدافعين آينده و انسانيت و روشنايي    

 ! و زندگي 
و چون آينده از آن مردم اسـت، و           
چون هيچ ديکتاتوري نتوانسته تا ابد       
دوام بياورد، شما نيز روزي بـه هـمـت         
مردم ايران و با ياري ميليونها نفر از         
مردم دنيا، واژگون خواهيد شد ايـنـرا        
به شما قول ميدهم و حـملـه بـه قـلـب           
نظام اتان آن روز را نزديک و نزديکـتـر        

 ! کرده است
ــداران خــجــول و                ــه طــرف پــس ب
آشکارتان نيز پند و انـدرز دهـيـد کـه            
زير پاي شـمـا خـالـي شـده، بـه آنـهـا                   
بـگــويــيــد کــه کــاســه داغــتــر از آش             
نشوند، قلب نظام لـرزيـده و دو پـاي              
نظام مورد حمله بشريت مترقي قـرار       
گرفته، دور نيست روزي که اين جسـد   
متحرک سرنگون شود و بشريت  روز      
رهايي مردم ايران از داعشيان زمانـه       
و جانيان بالفطـره را جشـن بـگـيـرد،              
براي آن روز نيز بهتر است جـانـيـان و            
خامنه اي و روحاني و اصالح طلـبـان      
رنگارنگ مدافع داعـش، فـکـري بـه           

 .حال خود بکنند
 

 جنبش جهاني عليه اعدام و ايـن   
به تنگنا انـداخـتـن جـانـيـان بـرمـردم               

 ! ايران گرامي باد
 

 مينا احدي 
   ۲۰۱۴  نوامبر ۱ کلن 

 !  پيام اين نامه براي خامنه اي و روحاني و سپاه پاسداران است ۱ از صفحه 
 ! دومين حمله به قلب نظام اتان
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تنفر از اين برنامه هـايشـان وادار         

دعوت حکومتي هـا بـه         .ميکند
عــزاداري و تشــويــق و تــبــريــک            
 گفـتـنـهـايشـان از خـامـنـه اي و                
روحاني گرفته تا آخوندهاي ريز و     
درشت به گفتمان روزشان تـبـديـل        

 .ميشود
اين حکومت شيفته سياهـي،   

هـر  .  زخم و درد براي مـردم اسـت        
سـال در ايــن روزهــهـا حــتــي بــه             
کودکان خـردسـال  خـودشـان هـم             
رحم نميکنند و با قمه زدن بر سـر         
آنان و جاري شدن خـون از سـر و              
صورتشان، عقب افتـاده تـريـن و          
شنيع ترين سنت هاي اسالمي را    

درخـيـابـان    .  بنمايش مي گـذارنـد     
ــزي و            ــري ومســاجــد بســاط خــون
خــــــــودزنــــــــي راه مــــــــي                 

آخـونـدهـهـا و راوايـان و            .انـدازنـد  
مــداحــان بــراي بــه کــومــا بــردن            
دارودسته هاي خود راه ميافـتـنـد        
ــاي                 ــهـ ــانـ ــتـ ــا دروغ و داسـ و بـ
ــال و                 ــربـ ــه از کـ ــتـ ــاخـ ــودسـ خـ

 .معصوميت حسين مـيـگـويـنـد        
موجوديت جمهوري اسـالمـي از        
روز اول به قدرت رسيدنش روزانـه       
با رايج کردن ماتم و عـزا تـالش             
کرده است جامعه اي را به انقـيـاد     

.  بکشانند امـا نـتـوانسـتـه اسـت            
روزي نيست که کسي را نکشنـد،       
به ساعت و ثانيه در ايـران تـحـت           
حاکمت اين جانوران کـه بـه خـون           
هر انسان آزاده و شـريـفـي تشـنـه             
هستند نيست که کسـي را و يـا             
خانوادهاي را مورد قتل و احکام       
قصــاص و زنــدانــي کــردن قــرار            

 نکـنـم هـيـچـکـس و            فکر.  ندهند
هـيـچ خـانـواده اي بـاشـد کـه در                  

سال حکومـت ايـنـهـا از           ٣٥  اين
ضرب و شـتـم و يـا           طريقي مورد 

 .اعدام و زندان قرار نگرفته باشد
 

با اين وجـود مـردم، زنـان و             
جوانان دختر و پسـر کـه در ايـن               

 سال حاکميت خون و جنـايـت      ٣٥ 
اسالمي در ايران بدنيا آمده انـد،        
با فرهنگ و سنتهاي عقب مانده      
و ضــد انســانــي ايــنــهــا بشــدت           
احساس بيگانگي کرده و بقدمـت    
تــاريــخ حــاکــمــيــت اســالمــي در         

. مقابلـش ايسـتـادگـي کـرده انـد            
جوانان هر سال بخصوص در ايـن        
روزها در تـقـابـل بـا ايـن تـعـفـن                  
اسالمي و در واکنش به بسـاط و         
دکان خـودزنـي آنـان، بـه شـادي،             
رقص و پايکـوبـي مـيـپـردازنـد و             
ــراي                   ــه ب ــا را ک ــن روزه اســم اي
جمهوري اسالمي يکي از مقدس     
ترين و پـايـه اي تـريـن مـنـاسـک                 

حسـيـن   " حکومتشـان مـيـبـاشـد          
اگر حکومتي .گذاشته اند"  پارتي  

ها در شبکه هاي تـلـويـزيـونـي و             
مساجد به خـود زنـي و گـريـه و                
زاري مشغول هستند جـوانـان در        
دستـه هـا و گـروهـاي کـوچـک و                 
بزرگ در خـانـه هـا، مـکـانـهـاي                
بيرون از شـهـر و زيـر زمـيـن هـا                 

خــود "  حســيــن پــارتــي  " مشــغــول   
اين اميد و آرزوهاي    با   هستند که 

خود زماني با رفتن اين حکومت      
جشـــن و شـــادي خـــود را در                  
ميدانهاي بزرگ شهرهـا بـر گـزار          

 .کنند
 زنده باد جشن و شادي

 زنده باد زندگي
 

 ... عزاداري حکومتيها     
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هاي اخير  قيمـت گـوشـت       در ماه 
هاي سـطـح شـهـر          گوسفند در قصابي  
باالي سي %   ٥٠ کرمانشاه با افزايش 

 . رو است هزارتومان روبه
 

  اعضاي يک خـانـواده    :  مسموميت
چهار نفري در شهرستان سردشـت بـر         
اثر استنشاق فسـفـيـد آلـومـيـنـيـوم،              

 مــراکــز درمــانــي         مســمــوم و روانــه     
قرص بـرنـج در مـيـان          .اروميه شدند 

حبوبات نـگـهـداري شـده  و بـاعـث                 
مسموميت چهار تن از اعضـاي ايـن        

 .خانواده در شهر ربط گرديد
 

 خودکشي
از توابع شهر  "  خورخوره" روستاي  

 سـالـه     ١٩  شيدا محـمـدي        : سلماس
فرزند سيد فتاح اقدام بـه خـودسـوزي          

 .کرد
  

 کارگران
آزادي محمـد مـوالنـايـي عضـو           
کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد      

 اشکل هاي کارگري
مــحــمــد مــوالنــايــي کــارگــر              
بازنشسته شهرداري مهاباد و عضـو        
کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد      
تشکل هـاي کـارگـري کـه بـه دلـيـل                 
عضويت در اين کميته و فعاليتـهـاي         
کارگري محکوم به يـک سـال حـبـس            
تعزيري شـده بـود بـعـد از گـذرانـدن                 
دوران محکوميت خـود در سـاعـت           

 ١٠/٠٨/٩٣  صبح روز شنـبـه     ١٠ 
موالنـايـي کـارگـر        .از زندان آزاد شد   

زحمتکش از بيـمـاريـهـاي مـتـعـددي            
رنج مي برد و با وجودي کـه دردوران         
محکوميت خـود بـه دلـيـل هـمـيـن                
بيماريها يک بار نيز بستري شـد امـا          
نــه بــا مــرخصــي اســتــعــالجــي وي             
موافقت به عمل آمد و نـه تـعـديـلـي              
درمــدت زمــان مــحــکــومــيــت وي           

کميـتـه هـمـاهـنـگـي           .صورت گرفت 
براي کمـک بـه ايـجـاد تشـکـل هـاي                 
کارگري ضمن تبريک آزادي اين عزيز       
به خانواده، دوستان و همه کارگران و        
فعالين کارگري، خـواهـان آزادي بـي          
قيد و شرط کليه کارگـران زنـدانـي و            
فعالـيـن در بـنـد، از جـملـه يـوسـف                   

ــب             ــات، واحــد ســيــده، غــال ــخــراب آب
مـي  ...  حسيني و افشين نديـمـي و          

کميته هماهنگي براي کمک به  .باشد
 ايجاد تشکلهاي کارگري

ــزب            ((  ــان ح ــت ــردس ــه ک ــت ــي ــم ک
کــمــونــيــســت کــارگــري ايــران آزادي         
محمد موالنايي را به خانواده اش و         

 ))کارگران در ايران تبريک ميگويد
 

استان کرمانشاه دومين   : بيکاري
ــکــار      ــي ــان ب ــران         اســت در ســراســر اي

شود و رتبه کار هـم در          محسوب مي 
 ٢٨  اسـتـان در جـايـگـاه              ٣١ ميـان    

 .است
 

 گاز گرفتگي  
 جان يک کارگر را گرفت     

با آغاز فصـل سـرمـا در           :  آبان٨ 
 سـالـه کـه        ٣١ کردستان، يـک کـارگـر      
شويي در بـخـش     نگهبان کارگاه ماسه  

سنته سقز بوده اسـت بـه دلـيـل گـاز                
گرفتگي جان خـود را از دسـت داده             

 .است

 کمين مين  
 در متن زندگي کودکان    

 روزگذشته است اما هـنـوز     ۳۶۵ 
در قربانگاه انساني نشکاش مـريـوان       
زير تنه ي درخت قطـور و کـهـنـسـال              

و ‘  گشين’ گردو بوي خون قرباني پاي   
مـي  ‘  آال’ گم شدن مردمـک چشـمـان         

هنوز برگ هاي زرد با لکه هـاي    .  آيد
خوني هشـت اصـلـه درخـت گـردوي              
دوطرف کوره راه خانه ي سنگـي پـدر        

 ساله قربـانـي مـيـن         ۱۰ گشين دختر   
شهادت مي دهند که کـف پـاي ايـن            
دخترک از روزنه هاي شاخ و بـرگشـان         
با طعم بـاروت و رنـگ قـرمـز خـون                
عروج کرد و در آسمان عصر پـايـيـزي        
به همراه پنجه دمپايي پـالـسـتـيـکـي           
آبي در شراره هاي سوزان آتش ذوب و 

  .گم شد

روزهاي آدينه هر هفـتـه چـرخـش          
عقربه هاي ساعت گذر عمر تراژديک       

، “  گشــيــن” و آرزوهــاي نــاشــکــفــتــه        
، “ زانـا ” ،   “  خبـات ” ، “  سينا” ،  “ اال” 
دقـيـق بـرروي      “  بـهـنـوش   ” و  “  متين” 

يادآور دقيـقـه     – عصر ۴:۳۰ ساعت  
از حـرکـت       -و ثانيه هاي روز قربـانـي    

 عصر روز   ۴:۳۰ ساعت  .مي ايستد 
جمعه هفـتـه آخـر مـهـرمـاه پـارسـال                 
گشــيــن بــه هــمــراه بــهــنــوش دخــتــر           
همسايه ديـوار بـه ديـوار و رفـيـق و                 
هــمــبــازي کــوچــه پــس کــوچــه هــاي           
نشکاش و لحظات شاد و تـلـخ پـنـج             
سال دوران مدرسه هوس تـوپ بـازي          
مي کنند زيرسايه ي درخـتـان گـردو            
دقــيــق نــقــطــه اتصــال پــلــکــان هــاي           
سنگالخي به حياط خـانـه اشـان، در           
همان روز که کودکان فـامـيـل دور و            
نزديک از شهر و آبادي بـه مـهـمـانـي              
آمده اند و از شوق ديـدار در پـوسـت              
خود نمي گنجند آنان در دو تيم سه و        
چهار نـفـره هـمـبـازي مـي شـونـد و                   
صداي سرور و شادي کودکـانـه اشـان          
با سماع خزان بـرگ درخـتـان در هـم              

آغاز بـازي اسـت هـنـوز           .  مي آميزد 
توپ پالستيـکـي از خـط دروازه اي             

به گفـتـه گشـيـن،         .عبور نکرده است  
هنوز توپ زير پايش در بازي بود کـه         
بازي سرنوشت در توپ آهـنـي مـيـن           
منفجر شد و در سـوت پـايـان بـازي              

 .دميد

در اين صحنه از بوم سياه زندگي     
کودکان نشکاشـي کـف پـاي راسـت            

ساله از کف رفت، چشـم  ۱۰ “  گشين” 
دخترک شش ساله کم سو “ آال”راست 

و در تاريکي دود غليظ انفجار محو       
ساله قرمز و ۱۰ “ خبات”و چشم چپ  

خوني شد، سيما وآلـت تـنـاسـلـي بـه              
پسـرک  “  سـيـنـا   ” همراه دو کشاله ران      

کوتاه قد پنج ساله غرق در خون شـد،        
پسـر  “  مـتـيـن   ” جسم نحيف کودکانه     

 ۱۰ دخـتـر     “  بـهـنـوش   ” هفت ساله و      
ساله در اثر ترکش و براده هاي مـيـن         
و سنگ ريزه هاي پـاي درخـت چـون             
غربالي سـوراخ سـوراخ شـد و مـوج              

ساله ۱۱ نوجوان “ زانا”مهيب انفجار  
شوخ طبع بذله گو را از سخنـوري در          
محافل خانوادگي و همـنـشـيـنـي بـا            
همکالسي هـايـش انـداخـت و او را               
گيج و مبهوت و بي تکلم در سکوت        

  .مطلق چند هفته ايي فرو برد

گشين مي گويد بعد از انـفـجـار          
مين دودي قيراندود از کف زمين بـه      
آسمان برخاسـت و چـون ابـري سـيـاه               
صورت آبي آسمان را پوشاند؛ در ايـن     
لحظه ي دهشـتـنـاک تصـاويـر شـش              
رفيق همبازي او در تاريکـي مـطـلـق           

  .محو شد

هـرم  ” :  اين قرباني مين مي گويد 
گرماي سـوزان بـه سـان نـوک سـوزن               
درگونه و شيقه هايم فرو مي رفـت و           
پاي راستم همچون روغن داغ مـاهـي        

گشـيـن    ”تابه قرچ قرچ مـي سـوخـت        

تنها اين پالن از سکـانـس هـاي ايـن             
فاجعه را به ياد دارد و او هـنـگـامـي          
که بر روي دسـتـان مـهـربـان دهـيـار                 
روستا دسـتـان کـوچـک کـودکـي اش              
آويزان نـگـاه زمـيـن بـود و از جسـم                  
نحيف دخترانـه و پـاي قـاچ شـده او                
خون برکف کوچه هاي بـاريـک کـج و             
معوج محل زندگي اش مي چـکـيـد،      

  .از هوش رفت

مــادر “  رابــعــه” درايـن هــيــاهــو،      
گشين بر پشت بام لحاف و پتـو مـي           
شست؛ با صداي انفجار ميـن از بـام           
پريد و پس چـرخ هـاي خـودرو خـون               
آلود دهيار روستا که به سمت مريوان 
جاده خاکي را مي پيمود، گونه ريش        
ريش کرد، چنگ در گيسو انداخت و        

او بـه طـاق         -گشيـن گشـيـن     -فرياد  
آسمان پنس شد برهان پدر گشين نيـز   
با پاي برهنه تا انتهاي کوچه جاي که        
سايه سار درختان گردو به اتمام مـي          
رســد درپــي چشــمــان فــرو رفــتــه در            
اغماي گشين دويد اما افسـوس کـه           
کار از کار گذشته بوده و مـيـن کـف            
پـاي راســت دخـتــر او را از ابـتــداي                

  .پاشنه قطع کرده بود

مردم .  آن روز نشکاش غلغله بود  
ساکنـان  .  سراسيمه درهم مي لوليدند   

آبادي جسـم خـون آلـود کـودکـان را                
. شتابان به خودروي نجات مي بردنـد    

گشين را دهيار برده بود وشش کودک  
-مصدوم ديگر را در يـک خـودروي           

جاي دادند و راننـده بـه         -نيسان باري 
 .سمت بيمارستان مريوان به راه افتاد

 ۹۲  مـهـر مـاه          ۲۶ غروب روز آدينه   
بيمـارسـتـان فـجـر مـريـوان مـيـزبـان                 
کودکان قرباني مين شد و تعدادي از    
قربانيان بعد از چـنـد روز بسـتـري و              
مداوا ترخيص شدند اما گشين و آال        
به دليل صدمه شديد در بيمـارسـتـان         

  .ماندند

 ۱۱  روز بسـتـري،       ۳۳ گشين در   
بار در اتاق عمـل زيـر تـيـغ جـراحـي                 

تکاپوي پزشکان بـراي نـجـات         .  رفت
پاي راست گشين نتيجه نداد وپاي له      

. شده او از ابـتـداي پـاشـنـه اره شـد                  
لنگان لنگان “  پروتز”امروز او با پاي  

پــاي مصــنــوعــي    .  گــام بــرمــي دارد     
پاشنه پاي او را مي زنـد وبـه گـفـتـه                
گشين، سوزش شبانه پاشنـه زخـمـي          
ناشي از تنگي کفش پروتز، سخت تر       
از خارش مداوم گوشت مـتـورم پـاي           

اين کفش مصنوعـي    .  قطع شده است  
پارسال ساخته شده است هر سال بايد  
سايز اين کفش متناسب با رشد پـاي        

  .گشين تعويض شود

کابوس انفجار مين گشين را در       

او اغـلـب     .  خواب نيز رها نمـي کـنـد        
اوقات نيمه شب از خوف صحنه هاي  
انفجار چنان با فرياد از بستر مي پرد 
که ساکنان خـانـه را زهـر تـرک مـي                 

بــعــد از گــذشــت ايــامــي از             .کــنــد
 چشــم   ۹۳  و  ۹۲ روزهـاي تــلـخ ســال         

راست آال امروز در سياهي فرو رفـتـه         
و گفته مي شود که اين چشم بايد در     
آينده اي نزديـک از حـدقـه در آيـد و                  
چشم شيشه ايي عروسکي در کـاسـه          
چشم کشت شود سـيـمـاي گـرد چـون             
ماه آالي شش ساله امروز زيـر سـايـه          
قاب عينک ته اسـتـکـانـي کـم فـروغ               

  .شده است

چشم چپ خبات همچنان قرمز و      
خونـي اسـت و اگـر دسـت بـر چشـم                   

 ۱۰ راستش بنهد اشياء را تا فاصلـه         
او هرشـب   .  متري تشخيص نمي دهد   

قطره استريـل چشـمـي بـراي آرامـش             
سوزش در چشـمـش مـي چـکـانـد و                
پماد مرطوب کننـده بـه زخـم کـبـود              

هـنـوز جـاي       .گونه راستش مي مالد   
زخم هاي انفجار مـيـن بـربـدن زانـا،              

بـه  .  متين، سينا و بهنوش هويداست    
گفته آنان خارش شبانه جاي چـنـگـول      
مين، خواب را از چشـم شـبـانـه ايـن              

 .هفت کودک مصدوم گـرفـتـه اسـت          

بررسي هويـت شـنـاسـنـامـه اي ايـن               
هفت کودک بيانگر روابط فاميـلـي و        
ــه زاده و                ــي عــم ــدي داي خــويشــاون
عموزادگي گشيـن کـريـمـي، خـبـات            
کريمي، آال روبينا و متين رخش بهار 
است؛ وبهنوش ضياالدينـي، زانـاپـاو        
وسينا دژآهنگ نيز رفـيـق هـاي هـم             

در روز حـادثـه، آال از          .روستايي اند 
روستاي هـمـجـوار ومـتـيـن از شـهـر                
مريوان براي عيد ديدني به خانه عمه       
و دايي آمدهبودند که شيريني عيدي   
با انفجار مين چـون قـرابـه ي زهـري              
خورشـيـد از خـراش خـونـيـن گـلـوي                 

خـشـهـايـي از       بـ «   .کودکان گـذشـت   
هفـتـه نـامـه       ( شيروان ياري :  نويسنده
  »)سيروان 

 شيروان ياري: نويسنده  
  »)هفته نامه سيروان  (
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با عرض پـوزش از خـوانـنـدگـان            
سـه   اين ستون که بدليل مسـافـرت،          

هفته نـتـوانسـتـم اخـبـار رويـدادهـاي              
کــردســتــان عــراق را جــمــع آوري و              

 .منتشر کنم
 

رئيس جمهور عراق از شهر      
 سليمانيه ديدن کرد   

روز دوشنبه سـوم نـوامـبـر فـواد             
معصوم رئـيـس جـمـهـورعـراق بـراي             
ديداري رسمي وارد شهر سـلـيـمـانـيـه           
شد و از طرف مقامات ايـن شـهـر و           
مسئولين اتحـاديـه مـيـهـنـي مـورد              

الزم بـه ذکـر       .  استقبـال قـرار گـرفـت        
است که در توافقات تقسيم قدرت در      
مــيــان احــزاب نــاســيــونــالــيــســتــي و        
مــذهــبــي عــراق پســت تشــريــفــاتــي         
رياست جمهوري به اتحاديه ميـهـنـي        
واگذار و بازديد فواد معصـوم هـم از         
سليمانيه و نه از اربيل بر همين مبنا        

 .مي باشد
 

نيچيروان بارزاني مي خواهد      
بحران مالي حکومت اقليم را حل      

 . کند
ــر               ــوامــب ــه دوم ن ــب ــکــشــن روز ي
نيچـيـروان بـارزانـي رئـيـس انـجـمـن                
وزراي حکومت اقليـم کـردسـتـان در           
سخنراني در شهر اربيـل اعـالم کـرد           

در آينده اي نزديک بحران مـالـي     "  که  
". حکومت اقليم را حل خواهيـم کـرد     

در بخش ديـگـري از سـخـنـان خـود                
بارزاني گفت که سياست قطع بودجـه       
از طــرف دولــت عــراق،ســيــاســتــي            

آنها بـه بـهـانـه         .  شکست خورده است  
فروش نفت اقليم کردستان بودجه مـا       
را قطع کردند، ولي واقعيت اين است       
که ما بعد از قطع بـودجـه شـروع بـه               

الزم به ذکـر اسـت     .  فروش نفت کرديم 
که بدليل قطع بودجه کارمندان دولت   
اقليم از طرف دولت مرکزي عـراق و          
پرداخت نـکـردن حـقـوق بسـيـاري از              
ــراي مــاهــهــا اعــتــراضــات            مــردم ب
وسيعي عليه قطع بودجه و حکـومـت     
اقليم به راه افـتـاده بـود، بـخـصـوص              
مــعــلــمــان در ابــتــدائــي بــازگشــائــي         
مدارس دست به اعتصاباتي زدنـد و       
خواهان پـرداخـت فـوري حـقـوقـهـاي              

 .معوقه خود شده بودند
 

اختالف بر سر تقسيم قدرت در    
 استان حلبجه  

رزگار حمه نـوري عضـو هـئـيـت            
حل اختـالف اتـحـاديـه مـيـهـنـي در                
استان حلبجه روز دوم نوامـبـر اعـالم        

خبرهايـي کـه اعـالم کـرده،           "  کرد که 
اتحاديه ميهني از تقسيـم قـدرت در          
استان حلبجه پشيمان شده حـقـيـقـت           

همچنين نوري اعالم کرده که     ".  ندارد
شرط ما که قبال هم به توافق رسـيـده          
بوديم اين است که در استانهاي ديگر 
هم تقسيم قدرت مثل حلبجه صورت    
بگيرد در غير ايـن صـورت مـمـکـن             
اسـت اتــحــاديــه مـيــهــنــي مــوضــوع          

 .ديگري داشته باشد
الزم بـه ذکـر اسـت کـه تـقـسـيـم                  
قدرت و اختالف بر سر آن در اقـلـيـم           
کردستان از بـدو حـاکـمـيـت احـزاب               
ناسيوناليست کـرد وجـود داشـتـه و             
اينها بارها عليه همديـگـر دسـت بـه            

قبال عمده اختالفات  .  اسلحه برده اند  
بين دو حزب اصلي يعـنـي اتـحـاديـه            
ميهني و حزب دمکرات بـه رهـبـري           
بارزاني بود، اما در چند سال گذشتـه      
و بخصوص در مناطق تحت کـنـتـرل       
اتحاديه ميهني جريان ديگري به اسم      

شکل گرفتـه کـه بـه نـوعـي            "  گوران" 
موي دماغ اتحاديه ميـهـنـي شـده و            
اکنون بيشتر جنگ قدرت در بين اين 
سه جريان مي باشد که هر يک تـالش         
دارند مناطق بيشتري را در اخـتـيـار          
داشته باشند، چرا کـه ايـنـهـا بـه هـر                
اندازه مناطق بـيـشـتـري در اخـتـيـار              
داشته باشند، به همان اندازه لـيـسـت       

. دزدي و چپاولهايشان بـاال مـي رود         
اختالف در مورد استان حلبجه هم از   

 .اين قاعده مستثنا نيست
   

نيروهاي پيشمرگ در کوباني     
 ! موقتا آنجا خواهند بود  

روز ســوم نــوامــبــر نــيــچــيــروان          
بـارزانـي اعـالم کــرده کـه نـيـروهــاي               
پيشمـرگـي کـه بـراي دفـاع از شـهـر                  
کوباني وارد آن شهر شده اند، موقـتـا         
آنجا خواهند بود و گفت آمريـکـا در           

به . فرستادن آن نيرو نقش داشته است

گــزارش ســکــاي نــيــوز، نــيــچــيــروان         
بارزاني در کنفرانسـي مـطـبـوعـاتـي           

نــقــش نــيــروهــاي    "  اعــالم کــرد کــه        
پيشمرگ دفاع از کسانـيـسـت کـه از            
کوباني دفاع مي کنند و آنـهـا نـمـي             
خواهـنـد در مسـائـل داخـلـي شـهـر                 

الزم به ذکر اسـت کـه        ".  دخالت کنند 
بعـد از بـيـش از يـک مـاه تـالش و                     
مبارزه قهرمانـانـه مـردم کـوبـانـي و              
نيروهاي مدافع خـلـق بـراي دفـاع از             
شهرشان در مقابل وحوش داعـش و          
بــعــد از جــهــانــي شــدن حــمــايــت از            
کوبانـي، بـاالخـره حـکـومـت اقـلـيـم                
کـردســتـان هـم تـحــت فشــار افــکــار             
عمومي تصميـم گـرفـت نـيـرويـي را              
براي دفاع از کـوبـانـي بـه ايـن شـهـر                 

 . اعزام کند
گرچه بسياري اين اقدام حكومت     
اقليم را گامي مثـبـت ارزيـابـي مـي            
کنـنـد، امـا نـبـايـد از يـاد بـرد کـه                      
حكومت اقـلـيـم کـردسـتـان و بـويـژه                
نيروهاي حزب دمکـرات بـه رهـبـري           
بارزاني از بدو ورود نيروهاي داعـش         
به عراق و اشغال مناطق بسـيـاري از        
آن کشور نه تنها مقاومـتـي از خـود             
نشان ندادند، بلکه همه دليل کشـتـار        
و آوارگي دهـهـا هـزار نـفـر از مـردم                 
مناطق شنگال را تـبـانـي نـيـروهـاي             
حزب دمکرات در معامله با داعـش     
ــدون                  ــهــا ب ــنــد، چــرا کــه آن مــي دان

کــوچــکــتــريــن مــقــاومــتــي مــنــاطــق       
وسيعي را در اخـتـيـار داعـش قـرار               
دادند و آنها نيز به سبک دوران قلدري    
و صدارت اسالم به هيچ احـدي رحـم           
نکردند، تا توانستند کشـتـنـد، آواره          
ــد و صــدهــهــا زن را در اوج                  کــردن
وحشيگري به بازارهاي فروش سکس     
سپردنـد و هـنـوز هـم از سـرنـوشـت                  
بســيــاري از آنــان خــبــري در دســت             

 .نيست
  

قعله اربيل بعنوان بناي تاريخي    
از جانب يونسکو برسميت شناخته      

 ! شد
روز يـکـنـشـبـه دوم نـوامـبـر در                 
مراسمي سـازمـان يـونسـکـو قـلـعـه               
بسيار قديمي اربيل را بعنوان بنـائـي         
تاريخي برسميت شناخت و خـواهـان        

 .حفاظت از آن شد
 

کنگره روزنامه نگاران در سال     
 آينده برگزار مي شود  

هندرين احمد دبـيـر سـنـديـکـاي            
روزنامه نگاران در اقـلـيـم کـردسـتـان           
اعــالم کــرد کــه، قــرار بــود کــنــگــره            
سنديکا درماه آگوست امسال برگزار     
شود، اما بدليل اوضاع کـنـونـي ايـن        
ميسر نشد، اما سعي خـواهـيـم کـرد           
در اوائل سال آينده کنگره را بـرگـزار           

" همچنين آقاي هندريـن گـفـت     .  کنيم
ــگــاران در             ــامــه ن ســنــديــکــاي روزن

 هزار عضو دارد، اما دو       ۷ کردستان  
هزار تـن از آنـان کـه هـيـچ تـعـهـدي                    
نسبت به سنـديـکـا نـدارنـد بـايـد در                

 ". کنگره آتي اخراج شوند
در بخش ديگري از سخنان خـود        
هندرين گفته که يکي از مشـکـالت          
ما اين است که هيچ قـراردادي بـيـن            
سنديکا و اعضـا وجـود نـدارد و بـه               
همين خـاطـر هـم تـعـداد زيـادي از                  
روزنامه نگاران اخراج شده اند و مـا          
نتوانسته ايم کاري براي آنـهـا انـجـام            

  . دهيم
   

از در آمد فروش نفت اقليم    
به دولت کويت پرداخت مي        ۵٪ 
 ! شود

ــي               ــگــوئ ــن دزه ي ســخــن ــي ســف
حکومـت اقـلـيـم کـردسـتـان در يـک                 
کنفرانس خبري اعالم کرد کـه از در           
آمد فروش نفت اقليم پنج درصـد بـه           

آقـاي  .  دولت کويت پرداخت مي شود    
دزه اي گفت اين مبلغ التـزامـي بـيـن         
المللي است و در چهـارچـوب جـبـران           
خسارت به آن کشـور پـرداخـت مـي              
شود که دولت عراق به آن کشـور زده           
و ما هم در چهارچـوب کشـور عـراق            

وي .  بايد سهم خودمـان را بـپـردازيـم         
همچنين اعالم کـرد کـه هـم اکـنـون               

ميلـيـارد دالر       ۸ دولت مرکزي عراق    
 .*به حکومت اقليم بدهکار است
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 ۸۹  تـا      ۶۲  سـال         در مريوان از   
نفر در اثر رفتن روي مين    ۴۹۰ حدود  

نــفــر هــم مــجــروح       ۱۵۳۰ کشــتــه و      
هاي کاشته شـده     اند و تعداد مين   شده

 در اين مناطق مشخص نيست
، » خَـبـات  « ، » آال« ، » گَشين»

 و   » بـهـنـوش   « ،   » متيـن «، »زانا« 
اند که انفجار مين   کودکاني» سينا« 

سال گذشته، زنـدگـيـشـان را عـوض               
گشين که حاال به همـراه پـدرش      .  کرد

براي درمان در بيمارستان نـورافشـار        
احمر به تهران آمده، در انـفـجـار            هالل

مــيــن زيــر درخــت گــردوي نــزديــک            
اش، مچ پاي راستش را از دست         خانه
گــويــد هــنــوز بــعــد از             او مــي  .  داد

تواند باور کند که يک پـا     ها نمي   مدت
ها براي نـوشـيـدن آب از            ندارد و شب  

شود و در تـاريـکـي            خواب بيدار مي  
رود که انگار هـنـوز دو       طوري راه مي  
 .پايش را دارد

سـال گـذشـتـه بـود کـه                مهر   ٢٦ 
انفجار در روستاي نشکاش مـريـوان،      

کـودکـانـي    .   کودک را مصدوم کـرد     ٧ 
که آن روز زير درخـت گـردو در حـال              

جا مانـده   بازي بودند و انفجار مين به 
از اطراف پايگاه نظامي روستايشان،   

بــراي .  بـازيشـان را نـاتـمـام گـذاشـت             
همين هم بود که در مـرداد گـذشـتـه             

 بـا سـفـري بـه روسـتـاي               » شهروند« 
ــان                ــودک ــن ک نشــکــاش از وضــع اي
گــزارشــي تــهــيــه و مــنــتــشــر کــرد؛             
کودکاني که وضعيتشان تا آن مـوقـع        

اي نشده بود و در سـکـوت بـا                رسانه
 .هــايشــان کــنــار آمــده بــودنــد            زخــم

شـود کـه        حاال اما چـنـدمـاهـي مـي          
نياز و عـثـمـان مـزيـن             حسين احمدي 

عــهــده    وکــالــت ايــن کــودکــان را بــه          
اند و براي رسـيـدگـي بـه وضـع               گرفته

نفر از اين کـودکـان       ٦ آنها هم حاال با     
آنـهـا بـه هـمـراه          .  انـد    به تـهـران آمـده      

شنبـه بـه تـحـريـريـه             پدرانشان روز سه  
 آمدنـد و دربـاره آخـريـن            » شهروند« 

 کودک مريواني قرباني مـيـن       ٧ وضع  
 .وگو کردند گفت

نـيـاز، يـکـي از            حسيـن احـمـدي     
وکالي ايـن کـودکـان در ايـن ديـدار                

پزشکان بيمارستان نورافشار « :  گفت
احــمــر بــراي درمــان کــودکــان            هــالل

. انـد   مجروح مين اعالم آمادگي کرده    
وقتي بـه ايـن بـيـمـارسـتـان رفـتـيـم،                  
مسئوالن بيمارستان بسيار خوب بـا        
ما برخورد کردند و روند درماني ايـن    

. شـود    هـا بـه زودي شـروع مـي               بچـه 
نشکاش يکي از روسـتـاهـاي بسـيـار         

ما اسـم ايـن       .  محروم کردستان است  
. ايم کـودکـان مـيـن         ها را گذاشته    بچه

باره وجود دارد ايـن      اي که در اين     نکته
است که کودکان بيشترين قـربـانـيـان          
مين هستند و ديگر نبايد اجـازه داد         
که شهروندان ايراني بـيـشـتـر از ايـن              
قرباني شوند؛ ميني کـه در گـذشـتـه            
بـراي امــنــيــت اســتــفــاده شــده حــاال           

 ايـن  » .  خودش ضدامنيت شده است   
يـکـي از     « :  وکيل دادگستـري گـفـت      

ها وجـود مـدارس        مشکالت اين بچه  
در کـنـار هـمـه         .  غيراستاندارد اسـت  

مشکالت اکنون اين نـگـرانـي وجـود          
ها از ناحيـه مـدارس      دارد که اين بچه 

 .غيراستاندارد هم آسيب ببينند
که کودکان نشـکـاش در           کالسي

آن درس مي خوانند بـا يـک بـخـاري              
نفتي بسيار قديمي و غيراسـتـانـدارد         

بـراي هـمـيـن تـقـاضـا            .  گرم مي شود 
آبـاد بـراي      داريم، نگذاريد حادثه شين   

ــود              ــرار شـ ــکـ ــان تـ ــودکـ  «.ايـــن کـ

 تـا    ۶۲  سـال     به گفته او در مريوان از    
نفر در اثر رفتـن روي    ۴۹۰  حدود  ۸۹ 

نفر هـم مـجـروح      ۱۵۳۰ مين کشته و  
هاي کاشته شـده     اند و تعداد مين   شده

او .  در اين مناطق مشخـص نـيـسـت        
خواهيـم کـه      ما مي« :  در ادامه گفت  

 براي ايـن  ۲ بالفاصله کميسيون ماده    
ها تشکيل شود و فرآيند درماني      بچه

 در ادامـه      » . تر دنبال شـود     آنها جدي 
عبـدالـرسـول وصـال، مـديـرمسـئـول             

:  در ايــن ديــدار گــفــت        » شــهــرونــد« 
اميدوارم روزي بيايد که مـا ديـگـر        « 

گــرد غــم را بــر چــهــره کــردســتــان و              
تـوجـه بـه      .  مناطق محـروم نـبـيـنـيـم         

مســـائـــل اجـــتـــمـــاعـــي يـــکـــي از           
راهبردهايي است که در جامـعـه مـا          

در جامـعـه مـا       .  بسيار ضروري است  
خوريـم از سـيـاسـي           هرچه تازيانه مي  

کردن موضوعات است و کـمـتـر بـه             
ــجــه مــي      ــي ــت ــم    ن  او ادامــه      » . رســي

حــوزه اجــتــمــاعــي، حــوزه            «    : داد
حساسي است و خيلي بايد مـواظـب         

هـاي     باشـيـم کـه کسـي از فـعـالـيـت                
. برداري سياسي نکـنـد      اجتماعي بهره 

مشکالتي کـه در مـنـاطـق جـنـگـي               
مـن زمـانـي      .  وجود دارد، ادامه دارد 

به پـاکسـتـان رفـتـه بـودم، وقـتـي از                  
گـفـتـنـد        پرسـيـدم، مـي       تورمشان مي 

.... عاملش جنگ کشـمـيـر اسـت و          
در .  دادنـد    همه را به جنگ ربـط مـي        

کشورهاي ديـگـر هـم ايـن مـوضـوع              
جنگ ما که يـک جـنـگ      .  وجود دارد 

هـايـي کـه         ها زميـن   ساله بوده و بار   ٨ 
کـنـنـد،       االن مردم در آنها زندگي مي     

داده شده و پس گرفته شده و منـاطـق         
بــايــد تــالش کــرد کــه        .  انــد   نــاامــنــي

آوري مين به يک موضـوع جـدي           جمع
 عثمان مـزيـن، يـکـي          » . تبديل شود 

ديگر از وکالي کودکان قرباني مـيـن       
قانوني کـه    «    : هم در اين ديدار گفت    

سـال     درباره مين وجود دارد مصوب      
 است و اشـکـاالت زيـادي بـر آن             ۶۲ 

بــعــضــي از جــوانــان در        .  وارد اســت  
هايي را بـراي      منطقه کردستان انجمن  

آموزش مردم درباره مـيـن تشـکـيـل           
اند اما به علت حمايت نشـدن از           داده

سـال  ٤ ويـژه در         هاي مسئول بـه     ارگان
هاي آنها تقريبا تعطيل      اخير، فعاليت 

سـال گـذشـتـه مـا چـنـد              .  شده اسـت   
انفجار مين در کردستان داشتيـم کـه         

سـال اخـيـر        ٥ در   .  قربانيـانـي گـرفـت      
 درصـد در         هـاي تـعـيـيـن          کميسيـون 

هاي شـهـرهـاي        يک از فرمانداري    هيچ
 و عـمـال          کردستـان تشـکـيـل نشـده         

فعاليت پاکسازي مـنـاطـق تـعـطـيـل            
همه اينها باعـث شـد کـه          .  شده است 

ما بخواهيم درد قربانيان مين را بـه          
 او ادامـه      » . گوش جامعه بـرسـانـيـم       

دولت مکلف است امـنـيـت و      « :  داد
ــأمــيــن              ــدان ت ــراي شــهــرون رفــاه را ب

پرونـده راکـد     ۶۴ در حال حاضر   . کند
وجود دارد که کميسـيـون بـراي آنـهـا            
تشکيل نشده و آنها را بـه بـايـگـانـي              

 «.اند فرستاده

بــرهــان کــريــمــي، پــدر گشــيــن          
ــه حــاال    مــچ پــاي راســتــش را               ک

 »شـهـرونـد   « وگـو بـا          در گفت   ندارد
ايــن «    : گــويــد   دربــاره وضــع او مــي       

اگـر  .  انـد    شان ناقـص شـده      ها همه   بچه
گشين به داخل پايـگـاه رفـتـه بـود و               

داد، مـن دلـم          پايش را از دست مـي      
احـتـيـاطـي       گفتم بي   سوخت و مي    نمي

کرده ولـي او در حـال بـازي نـزديـک                  
مان بود کـه ايـن اتـفـاق بـرايـش                خانه
گـفـت      او ديشب براي مـن مـي    . افتاد

بـيـنـم       که من آن روز را در خواب مـي      
که آن روز که زير درخت گردو، مـيـن           

اي به سمت بـاال     منفجر شد، به اندازه   
پرت شدم که سـرم بـه شـاخـه درخـت               

شاخه آن درخـت خـيـلـي         .  گردو خورد 
. شـود    بلند است، حداقل دومتـر مـي      

گشين در خواب پايش را بـه زمـيـن             
او .  کوبد و بسيار بـدخـواب اسـت          مي

در ضمير ناخودآگاهش از طبيعـت و      
هرچه باعث اين حادثه شـده، انـتـقـام           

پروتـز پـايـش عـوض شـده            . گيرد  مي
کند،  پايش درد مي. اما خوب نيست

زير پايش عفونت کرده و ساق پـايـش         
گشين االن پنجـم    .  تر شده است    باريک

ابتدايي است ولي درسش اصال خوب 
هـفـتـه    ٢  به گفـتـه او حـاال            » . نيست

شود که بـنـيـاد شـهـيـد دفـتـرچـه                  مي
بنياد شـهـيـد     .  ها داده   درماني به بچه  

 درصـد       حاال براي کودکان نشـکـاش      
مجروحيت تعيين کرده؛ براي گشـيـن       

نـفـر   ٤ براي .  درصد۴۰  و براي آال ۳۰ 
درصد مجروحيت تعيـيـن       ٥ ديگر هم   

که اين کودکـان بـيـمـه         با اين .  اند  کرده
اند اما هنوز رونـد درمـانـيـشـان             شده

شروع نشده و به همين دليل پزشکـان        
بيمارستان نورافشار براي درمان آنها     

ــد   اعــالم آمــادگــي کــرده        ــا  .  ان ــن ســي
ساله است و در شـکـم و            ٦ دژاهنگ  

پايش تـرکـش دارد و گـوش چـپـش                 
سال دارد و       ٥ آال روبينا . شنواست  کم

بعد از انفجار مـيـن، چشـم راسـتـش             
تقريبا نابينـا شـده و قـرار اسـت در                 

احـمـر      تخصصي هـالل  بيمارستان فوق 
زانا پـاو،  .  در تهرانپارس جراحي شود 

کالس هفتم است، در سـر و بـدنـش              
هاي زيادي از مين جامانـده و          ترکش

بـنـيـاد    .  گوش راستش کر شـده اسـت       
درصد جانبـازي    ۵ شهيد حاال براي او     

خبـات کـريـمـي       .  شده کره است  تعيين
کالس پنجم است و چشـم چـپـش در           

بينا شده و فقط تـا   اثر انفجار مين کم  
تواند ببيند و حـاال     اش را مي   متري٢ 

هـا از       قرار است براي درآوردن ترکـش   
بدنش در بيمارستان نورافشار بستري 

مقدم هم يـکـي      بهنوش ضيايي .  شود
ديگر از کودکان قرباني مين روستاي  

هـاي زيـادي        نشکاش است که ترکش   
در دست و صـورت و شـکـمـش جـا                

 .مانده و نياز به جراحي دارد
 شهروند سايت پارسينه به نقل از

 

 وضعيت کودکان قرباني مين در مريوان           
 

 

 

 


