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 ... دنيا بايد بداند 
 از بزرگترين جمهوري اسالمي عامل يکي            

 کشتارهاي سياسي عصر ما است 

 ! بررسي تاريخي، شکل گيري و بقدرت رسيدن اسالم سياسي         
 گفتگوي نسرين رمضانعلي با محمد آسنگران در برنامه تلويزيون ايسکرا                                                          

 قسمت سوم        

 مردم کردستان و جنبش دادخواهي از کشتارهاي دهه شصت
 نسان نودينيان          

 عبدل گلپريان/       يادداشتهاي هفته   
 

 يا سخنان مينا احدي؟    شير لرزه بر پيکر مي اندازد     
 

 در پاسخ به يک کامنت    
 

 آيا اين حرف دل ناديه مراد است؟  
 

 تجمع سراسري معلمان در کردستان عراق      فراخوان  
 

 ريا کاري سران روسيه و آمريکا در جنگ سوريه      
 

 

 که شامگاه پنجشـنـبـه      يدر آيين " 
 شـهـريـور بـمـنـاسـبـت شـشـمـيــن                  ۲۵

جشــنــواره دف بــرگــزار شــد، گــفــتــه             
دف نـواز     ميشود که بيش از يک هزار 

به صورت همزمان، همراه با مـداحـان         
بـا عـنـوان      )   ص( خاندان پيامبر اکرم    

ايـن    به نـواخـتـن     »دف نواي رحمت  «
بـه گـزارش ايـرنـا دف            .ساز پرداختند 

نوازان سنندجي در قسـمـت هـايـي از            
حياط عمارت خسرو آباد، راهروهـا و     

پشت بام ايـن بـنـاي تـاريـخـي             ايوان و 
مســتــقــر شــده بــودنــد و بــه صــورت             

 .پـرداخـتـنـد     همزمان به نـواخـتـن دف      
اين حرکت دسته جمعي دف نوازان بـا      
اشعار کردي، فارسي و عربي شاعـران      

اعضـاي ايـن     .   منطقه همراه بـوده     اين
گروه هزار نفري که شـامـل دخـتـران و           
ــدجــي و در ســنــيــن                     پســران ســنــن

بودند، لـبـاس هـاي مـحـلـي             مختلف
کردي را پوشيـده و روي پـوسـت دف              

، ’ اهللا‘ هـاي خــود کــلــمــات مــقــدس        
را ’   ياعلي موال‘ و ’  محمد رسول اهللا‘ 

ــد         ــودن ــن      .طــراحــي کــرده ب  شــشــمــي
ــا               جشــنــواره ســراســري دف نــوازي ب

بـــا "   دف نـــواي رحـــمـــت       " عـــنـــوان     
ــور ۲ حضـــــ ــان  ۱ ــتـــــ ــور  اســـــ کشـــــ

شــهــريــور در ســنــنــدج       ۲۶ تــا ۲۴ از
برگزارشد و آثارهـنـرمـنـدان تـک نـواز             

گــروه نــواز در ايــن دو روز مــورد                 و

ــه اســت              ــت ــرف ــرار گ ــي ق ــاب ــن  .ارزي اي
جشنواره بـا حضـور هـنـرمـنـدانـي از               
استان هاي مختلف کشور در سننـدج      

ــزار شــد     ــرگ ــار             .   ب در ايــن دو روز آث
هــنــرمــنــدان تــوســط هــيــات داوران            

کامکار، سيد عـالء     متشکل از بيژن  
ياسيني، شکراهللا حـيـاتـي و مـهـدي              

 ".گرفت احمدي مورد ارزيابي قرار
 ........ 
دف " تـحـت عـنـوان         "   آيـيـن  " اين    

و "   محمـد رسـول اهللا      "و " نواي رحمت 
و غـيـره بـخـوبـي مـاهـيـت               "   يا علـي " 

در دهـه       . ارتجاعي آنرا نشان ميدهـد   
هاي گذشته، مشخصا در زمان رژيـم        
پهلوي اين نوع مراسم و مـنـاسـک در          
تکايا و با حضور دراويش و مـريـدان            

نسـل  .   شيوخ مرتجع بـرگـزار مـيـشـد          
جوان آندوره نيز آن اشعـاري را کـه در              
وصــف حــال و هــواي آنـــچــه کـــه                     
برگزارکنندگان در خلوت خـود انـجـام        
ميدادند بـعـنـوان اشـعـار آلـتـرنـاتـيـو                 
جـايـگـزيــن مـيــکـردنـد و آنـرا مــورد                
تمسخر و ريشخند قرار ميدادند و از         

چه آن   . اين مراسمها جوک ميساختند 
ايــام و چــه اکــنــون مــاهــيــت هــر دو               

تفاوت آنجا اسـت  . مناسک يکي است 
که در دهه هاي چهل و پـنـجـاه تـنـهـا             
جمع محدودي که اعتقادات مذهـبـي     
داشتند در يک مکان بسته شـبـيـه بـه           
مسجد يا تکايا جمع ميشدنـد و ايـن        
مناسک را بعنـوان امـر خصـوصـي و             

 ۲ صفحه 
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 ۱از صفحه  
شخصي خود به اجرا ميگذاشـتـنـد و          
بعد از اتمام آن هر کسي بـدنـبـال کـار           
خود ميرفت اما اينبار اين مراسم بـه      
يک امـر کـامـال سـيـاسـي و دولـتـي                   
تبديل شده و اهداف سياسي سـازمـان     

 . يافته اي را دنبال ميکند
در سايه رژيم جمهوري اسـالمـي         

شــش دوره از ايــن مــنــاســک تــحــت              
و بـا شـرکـت دف          "   جشـنـواره  " عنوان  

نوازان از بيست و يک استان کشور بـه     
اين مراسم مذهـبـي از     . اجرا درميايد 

آنــجــا کــه شــش دوره از آن بــعــنــوان               
برگـزار شـده قـطـعـا بـدون             "   جشنواره" 

صرف هزينه دولت اسالمي در ايـران         
قــابـــل اجـــرا نـــيــســـت و بـــه ايـــن                    
اعتبـارمـفـهـوم و مـعـنـاي آن امـري                 

اين برنامه اي   . سياسي و دولتي است 
است سازمانيافته تـوسـط جـمـهـوري          
اسالمي با صرف هزينه دولـتـي و بـا            

 ۲۱جمع کردن تعدادي از دف زنها از     
 . استان کشور

اين مناسک اگر امـر خصـوصـي          
و شــخــصــي تــعــدادي آدم کــه بــاور               
ــاشــد مــوضــوع                 ــد ب ــي دارن ــب مــذه
متفاوتي است و همچـنـانـکـه سـابـقـا           
جوانان از آن جوک ميسـاخـتـنـد نسـل            
جديد نيز آنرا به تمسخر ميگيرد و تـا   
کنون به انـدازه کـافـي حـاشـيـه اي و                  
بعنوان يک سنت عقب مانده بـتـدريـج      

. و همچنان در حال محـو شـدن اسـت         
جــمــهــوري اســالمــي بــا ايــن بــذل و              
بـخـشــش هــا از هسـتـي و ســرمـايــه                 
جامعه تالش ميکند از بر بـاد رفـتـن       

 . قدري بکاهد  کيان اسالم
نکته جالب توجه ايـن اسـت کـه             

" هـنــرمـنــد  " تـعـدادي       در ايـن مـيــان      
داور سرگرم پر    سرشناس نيز در مقام   

کردن جـيـب خـود و تـحـمـيـق مـردم                   
بـيـژن   " شاخص تـريـن ايـنـهـا          .   هستند

اگر گروه کـامـگـارهـا     .  است"  کامگار
تا کنون جايـگـاهـي در مـيـان مـردم                
داشت با تبديل شدن ايشان به صحنـه        
گردان و قـاضـي ايـن مـراسـم بشـدت               
عقب مانده، بدون شک هم خود و هـم        
گـروه کـامـگـار را بـراي هـمـيـشـه از                    

 . اعتبار ساقط کرده است
اما بايد ديد که عـلـت بـرگـزاري           

ايــن خــزعــبــالت اســالمــي آنــهــم در            
دوراني که اسالم و جمهوري اسـالمـي    
بـمــثــابــه هــم مســلــک داعــش مــورد            

تنفر از سوي مردم ايران و    عميقترين  
شهرهاي کردستـان قـرار دارد بـا چـه              
هدفـي بـرگـزار مـيـشـود؟ جـمـهـوري                
ــاهــي لشــکــر دف                 اســالمــي و ســي

نوازانش همراه بـا چـهـار قـاضـي ايـن              
مناسک اين را بخوبـي مـيـدانـنـد کـه              
مردم شهرهاي کردستان با مدرنتريـن      
راه و روش در تــالش هســتــنــد کــه                
سنتهاي سالم، انساني و پيشرو را در      

مـيـدانـنـد کـه        .   جامعه نهادينه کننـد   
مردم شهرهاي کردسـتـان هـمـگـام بـا            
مردم در سراسر کشور عميـقـا عـلـيـه           

باب شـدن    .   جمهوري اسالمي هستند 
جنبش دوچرخه سـواري زنـان و رواج           
فرهنگ مدرن و امروزي، ابراز وجـود        
طيف وسيعي از فـعـالـيـن روشـنـبـيـن            
کارگري براي احقاق حـقـوق جـامـعـه،          
جنبش بـرابـري زن و مـرد، دفـاع از                 
حقوق کودک و حمايت از مهـاجـريـن،          
جــنــبــش گســتــرده دفــاع از حــقــوق              
حيوانات و محيط زيست و بسـيـاري       
ديگر از اين اقدامات اکنون ديگـر بـه      
امري روزمره در شهرهـاي کـردسـتـان          

ــمــامــي ايــن      .   تــبــديــل شــده اســت         ت
تالشهاي انساني مستقيما در مقابـل     
حــکــومــت اســالمــي و قــوانــيــن و               
عمـلـکـرد تـاکـنـونـي ايـن حـکـومـت                  

جمـهـوري   .  متحجر داعشي قرار دارد 
اسالمي با مـيـدان دادن و رواج ايـن               

مـحـمـد    "و " يا علي"آيين ها با شعائر  
و غـيـره مـيـخـواهـد ايـن              "   رسول اهللا  

. فضـاي راديـکــال را کـمــرنـگ کـنــد              
ميخواهد بجاي مـوسـيـقـي مـدرن و             
اعتراضي و غير اسالمي، که سـابـقـه          
ديرينه اي دارد و امروز مدرنـتـر دارد       
عرض اندام ميکند، سـبـک و سـنـت              
هاي مذهبي و دراويش را رواج دهـد         
و از طريق چنـيـن تـرفـنـدهـايـي جـاي                
پايي براي خود و ارگان هـايـش پـيـدا              

 . کند
جـمـهــوري اســالمـي، جشـنــواره          

دف زنهايش، داد و فغان خـامـنـه اي           
ــان،                در مــورد دوچــرخــه ســواري زن
خوشخدمتي بيژن کامـکـار و ديـگـر           
صحنه گردانان اين نـمـايـش مسـخـره            
دولـتــي، هــمــانــگــونــه کــه تــا کــنــون            
نـتــوانســتـه انــد فـرامــيــن و قــوانــيــن              
اسالمي را در کشور جـاگـيـر کـنـنـد،             
قادر هم نخواهند بود که شهر سنندج    

را بـه جـايـي بـراي تـرويـج ايـن                   سرخ  
سنت ارتجاعي و عقب مانده تـبـديـل       

اين را مـا مـردم مـبـارز، مـا                .   کنند
کـارگــران، زنــان و جــوانــان تضــمــيــن           
خواهيم کرد و اجازه نخواهيم داد ايـن      
بساط که از جنس تالشهاي مـکـتـب          

و ايـنـبـار بـا          قرآن مـفـتـي زاده اسـت          
رهبريت ارکسـتـر، بـيـژن کـامـکـار و               
امثال او و با حمايـت و هـزيـنـه هـاي               

حکومت اسـالمـي کـارگـردانـي شـده            
است جامـعـه و زنـدگـي مـردم را بـه                  

جــا دارد مــردم      .   تــبــاهــي بــکــشــانــد    
شهرهاي کردستان بويژه مردم مـبـارز        
شهر سننـدج شـرکـت کـنـنـدگـان ايـن                
مناسک و بـيـژن کـامـگـار را مـورد                 
مواخذه قرار داده و با رشد و گسترش    
فعاليتهاي مـدرن و انسـانـي خـود و               
افشاي ماهيت مجريان و کارگردانـان      
اين مراسـم قـاطـعـانـه در مـقـابـل آن                  
ــد و اهــداف ايــن حــرکــت                بــايســتــان

. ارتـجـاعـي را افشـا و رســوا کـنـنــد                
سننـدج هـمـيـشـه کـانـون مـوسـيـقـي                  
مدرن، اعتراضي و پيشرو بوده اسـت        

بي گمان مردم .   نه دف زني حکومتي 
سـنــنـدج ســرخ و ديـگــر شـهــرهـا بــا                 
قاطعيت هر چه تمـامـتـر تـکـرار ايـن              
ــاي                  دســت از مــنــاســک و حــرکــتــه
اسـالمـي، دولــتـي و سـازمـانــيـافـتــه              
جــمــهــوري اســالمــي را بــايــکــوت و           
مـاهــيـت آنــرا بــيــش از پــيـش افشــا               

  . خواهند کرد
   ۹۵ شهريور ۳۰

  ۲۰۱۶ سپتامبر ۲۰

 

  ! زنان تودهني ديگري به خامنه اي خواهند زد        . . . موسيقي مدرن           سنندج کانون            

فتواي اخير خـامـنـه اي عـلـيـه               
دوچــرخـــه ســواري زنـــان، تـــقـــالي             
مذبوحـانـه اي از جـانـب حـکـومـت                
براي به کنترل در آوردن جامعه پـويـا         
و خروشنده اي اسـت کـه حـکـومـت               
تحجر اسالمـي را بـه اسـتـيـصـال و                

خامنـه اي    .   درماندگي کشانده است  
سواري بـانـوان      دوچرخه«:  گفته است 

در مجامـع عـمـومـي و در مـنـظـر                 
نامحرم، غالبا مـوجـب جـلـب نـظـر              
مردان و در معرض فتنه و بـه فسـاد         
کشيده شدن اجـتـمـاع و مـنـافـي بـا                 
عفت بانوان است و الزم اسـت تـرک             
شود و در صـورتـي کـه در مـنـظـر                   

 . »نامحرم نباشد اشکال ندارد
ــهــوري                 ــکــر ســران جــم ــف در ت

اسالمي و داعش و دولت عـربسـتـان     
و طالبان و بوکوحرام زن مظهر فتـنـه    
و به فسـاد کشـيـدن مـردان اسـت و                 
بايد در پستوي خانه مخفـي شـود و        
يا در چادر و مقنعـه و کـيـسـه هـاي             

اين تنهـا نشـان     .   گشاد پوشانده شود 
دهنده عمق ارتجاع و تحجر نيـروهـا         
و دولتهاي اسالمي از نوع جمـهـوري    

جامعه ايـران ايـن زن       .   اسالمي است 
ستيزي تهوع آور را هرگز نپذيرفته و      

جمهوري اسـالمـي     . نخواهد پذيرفت 
در مقاطع مختلف و بارها و بـارهـا         

ايـن  .   از زنان تـودهـنـي خـورده اسـت           
مهمترين رکن ايـدئـولـوژي اسـالم و            
مهمترين رکن سياست کـل جـنـبـش          
اسالمي بـراي بـه زانـو درآوردن کـل              

کلماتي مانند ارتجـاع  .   جامعه است 
و تـحـجـر و عـقـب مـانـدگـي عـمـق                    
ضديت جنبش نکبت بار و نفرت آور   
اسالمي با زن و جامعه را تـوضـيـح            

هر جريان اسـالمـي کـه بـه            .   نميدهد
قدرت ميرسد يا قصد قدرت گـيـري         
دارد ابتدا حمالتش را مـتـوجـه زنـان         

امــا مشــخــصــه امــروز        .   مــيــکــنــد 
جامعه ايران تودهـنـي بـزرگـي اسـت           
که جمـهـوري اسـالمـي در مـقـاطـع               
مختلـف و بـارهـا و بـارهـا از زنـان                   
خورده است و اينبـار نـيـز تـودهـنـي               

اگـــر .   بـــزرگـــتـــري خـــواهـــد خـــورد        
ميتوانستند جلو مدرسه رفتن زن را     
هم مانند طالبان مـيـگـرفـتـنـد امـا              
ــان             ــويـ ــجـ ــت دانشـ ــريـ ــثـ ــروز اکـ امـ
دانشـگــاهــهــا را دخــتــران تشــکــيــل          

خواستند و با اسيد و پونـز   .   ميدهند
زورشان را زدند که چادر به سـر زنـان         
بکنند، اما امروز اين آه و نـالـه آيـت         
اهللا ها است که از بـيـحـجـابـي زنـان               

گفتند مـوسـيـقـي و         .   بلند شده است 
بويـژه خـوانـنـدگـي زنـان طـبـق ديـن                  
اسالم حرام است اما چـنـان جـنـبـش             

وسيعي حول موسيقي بـه راه افـتـاد            
زن را از .   که حکومت را دو تکه کرد  

ورود به ورزش و مسابـقـات ورزشـي        
منع کردند، امروز حتي خـامـنـه اي           
مجبور مـيـشـود بـه زنـانـي کـه در                   
ــيــروزي               ــه پ ــي ب ــقــات جــهــان مســاب

 . ميرسند تبريک بگويد
دوچـرخـه سـواري زنـان نـيـز نــه                

 »تـرک «تنها با فتواي خـامـنـه اي            
نـمـيــشـود بـلــکـه گســتـرش خـواهــد               

حزب کمونيست کارگري زنان    . يافت
در سـراسـر کشـور را فـرامـيـخـوانــد                
حتي اگر دوچرخه سواري نـمـيـدانـنـد           
ياد بگيرند و با دوچرخه بـه خـيـابـان           

بايد جـنـبـش وسـيـعـي حـول            .   بيايند
. دوچــرخــه ســواري بــه راه انــداخــت           

حکومت پراکنده تر و ضعيف تـر از       
آن است که بتواند مانع پيشروي ايـن     

حـزب از هـمـه مـردم           .   جنبش شـود   
آزاده ميخواهد در مـقـابـل اذيـت و              
آزار ماموران حکومت داعـش و آل          
خامنه اي با قاطـعـيـت بـايسـتـنـد و              
اين عرصه را نيز به يک پيروزي بـراي     
خود و شکست مفتضحانه اي بـراي       

  .حکومت تبديل کنند
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ۱۳۹۵ شهريور ۲۹
 ۲۰۱۶ سپتامبر ۱۹
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مـا در دو        : سرين رمضـانـعـلـي     ن
برنامه قبلي مختصرا به تاريخ شکـل     
گيري و قدرت گيـري جـنـبـش اسـالم              

در بخش سوم ايـن    .   سياسي پرداختيم 
برنامه عالقمندم به موقعيـت امـروز         

در برنامه قبـلـي   .   اين جنبش بپردازيم  
شما به اين اشـاره کـرديـد کـه اکـنـون                
جنبش اسالم سـيـاسـي بـه دو بـخـش               
سني و شـيـعـه تـقـسـيـم شـده کـه بـا                       
هـمــديــگـر در رقــابـت ســخـتــي بســر               

نقش دولتها در جدال اين دو   .   ميبرند
شاخه جـنـبـش اسـالمـي را چـگـونـه                 

 ميبينيد؟
 

همچنـانـکـه در        : محمد آسنگران 
بررسي تاريخ جنبش اسـالم سـيـاسـي          
گفتـيـم عـروج ايـن جـنـبـش در دهـه                   

. هفتاد ميالدي در قرن بـيـسـتـم بـود            
مجاهدين افغان در مقابل روسيـه در         
افغانستان و عروج جمهوري اسالمـي      
به قدرت در ايران آغـاز تـحـرک جـدي            

. اين جنبش در دوره مـعـاصـر اسـت             
اما با اتکا به اسنادي که اکـنـون هـم            
آمريکا و هم سـايـت ويـکـي لـيـکـس               
منتشر کرده است اثـبـات شـده اسـت            
که دولتهـاي غـربـي و در راس هـمـه                 
آنها آمريکا در سازمان دادن و قدرت       
گيري ايـن جـنـبـش نـقـش اسـاسـي و                  

کـمـک ايـن      .   محوري بـازي کـرده انـد         
دولتها به جريانات اسالمي و فـراهـم          
کردن زمينه عملي رشد آنهـا، بـاعـث         
شد قدرت سياسي در ايـن دو کشـور            

بـعـد   .   به دست جنبش اسالمي بيفتـد     
از قـدرت گـيـري جــريـانـات جـنـبــش                
اسالمي در ايـن دو کشـور و ادعـاي              
سهم بيشتر در تقسيم قدرت و ثروت،   
آنها را به رقابت با کشـورهـاي غـربـي        

اما هـمـزمـان    .  بويژه با آمريکا کشاند 
ايــن دو شــاخــه اســالم ســيــاســي بــا                

 . همديگر رقابتشان شدت گرفت
اين تحوالت با عث شـد کـه هـم              
جريانات اسالمي در منطقه اعـتـمـاد       
بنفس بيشتري پيدا کنند، هم فعاليـن    
اين جنبش دست بکار سـازمـان دادن         
و گسترش شاخه هاي اين جنـبـش در        

در دل ايـن      .   ابعاد وسيعـتـري بشـونـد       
شرايط جمهوري اسالمي مسـتـقـيـمـا        
براي گسترش منـطـقـه نـفـوذ خـود و               
براي تحکيم پـايـه هـاي حـکـومـتـش              
دست بکار تـقـويـت و سـازمـان دادن              

در .   انــواع جــريــانــات اســالمــي شــد         
مــقــابــل جــريــانــات جــنــبــش اســالم            

سياسـي سـنـي بـا کـمـکـهـاي مـالـي                   
وسـيــعـي کـه از عــربسـتــان دريــافــت              

 . ميکردند همين کار را آغاز کردند
ضديت هر دو شاخه اين جـنـبـش          
با آمريکا و فرهنگ غربـي هـمـزمـان          

. بود با تشديد رقابت آنها با همديگـر       
ايـن دو وجـه خصــوصـيـات جـنـبــش               
اسالمي هم سابقه تاريـخـي اخـتـالف           
ايدئولوژيک آنها با همديگر را شـدت         
بخشيد هم مخالفتـشـان بـا آمـريـکـا              

جمهوري اسالمـي بـا     . برجسته تر شد 
ســازمــان دادن دارو دســتـــه هـــاي                
تروريست اسالمي عالوه بر قتل عـام      
و نسل کشي مخالفين خود در داخـل      
ايران، عمليات تروريستي و مـنـفـجـر          
کردن سفارتخـانـه هـا در کشـورهـاي              
مختلف و تصرف سفارت آمريکا در       

 . را به اسم خود ثبت کرد.... تهران و
بـعـدا الـقـاعـده بـراي نشـان دادن                
توان و قـدرت و قـاطـعـيـت خـود در                  
مقابل آمـريـکـا بـرجـهـاي دو قـلـوي                 

آمـريـکـا در      .   آمريکا را منفجـر کـرد      
پاسخ به اين عمل تـروريسـتـي بـهـانـه             
اي پيدا کرد که کشور افـغـانسـتـان را           

تشديد اين جدال هـر روز      .   اشغال کند 
ابعاد وسيعتر و مـخـربـتـري بـه خـود               
ميگرفت و امروز رقابت آنها با غرب   
و جدالشان با همديگر هم خاورميـانـه     
را به آتش کشيده اند و هم کشـورهـاي    
ــيــات                    ــل ــدان عــم ــه مــي ــي را ب غــرب

 . تروريستي خود تبديل کرده اند
بنابر اين امروز از يـک طـرف دو            
شــاخــه اســالم ســيــاســي بــه رهــبــري             
ــهــوري                ــان ســعــودي و جــم عــربســت
اسالمي به دليل اخـتـالف مـنـافـع و              
ايدئولوژيک متفاوتي که با هـمـديـگـر       
دارند در جدال سـخـتـي بـا هـمـديـگـر                
هستند، از طرف ديگر هـر دو جـنـاح         
اين جدال به دليل اختالف منافعشـان        
با آمريکا و کشورهاي غربي هر کدام       
به روش خـود بـا سـيـاسـتـهـاي آنـهـا                    

ضـديـت جـنـبـش        .   مخالفت ميکننـد  
اســالمــي و هــمــه جــريــانــات اســالم             
سياسي با آمريکا و غرب و ضـديـت           
آنها با هر نـوع فـرهـنـگ و سـيـاسـت               
غــيــر اســالمــي، بــخــشــي از هــويــت           

از نـظـر     .   جنبش اسالم سياسـي اسـت      
ــات اســالمــي از                 ــان مــن هــمــه جــري
جمهوري اسالمي گرفته تا طالـبـان و      

. . . مــجــاهــديــن افــغــان و داعــش و            
همگي ضد غرب و ضـد آمـريـکـايـي           

به هـمـيـن دلـيـل هـمـه آنـهـا                .   هستند

بخشي از هويت خـود را ضـديـت بـا               
غرب و فرهنگ غربي تـعـريـف کـرده          

دولت عربستان و دولت اردوغـان  .   اند
از جمله دولتهاي پرو غرب بودند امـا    
قدم به قدم ضديتـشـان بـا آمـريـکـا و              
غرب عيان تر شده و منافع واقعـي و          
منطقه اي آنها در بسياري مـوارد بـا           
منافع آمريکا در تعارض قرار گرفتـه        

ــروهــاي اســالمــي مــورد           .   اســت ــي ن
حــمــايــت آنــهــا در مــنــطــقــه عــمــال              
ضديتشان با آمريکا آشکارتر شـده و        
اکنون اسناد منتشر شده حتي ثـابـت          
ميکند که مقامات دولت عـربسـتـان      
سعودي در انفجار برجهاي دو قـلـوي          

 . آمريکا نقش داشته اند
 

بـا يـک مشـاهـده          :سرين رمضانعلي ن
ما متوجه اين موضوع ميشويـم کـه         
تروريسم دولتي و تروريسـم اسـالمـي          
ــيــن در مــنــطــقــه                 در جــنــگــي خــون

عـالوه بـر     .   خاورميانه با هم هسـتـنـد      
اين شاهد درگيري و جنگ جـريـانـات        

عـمـلـيـات     .   اسالمي بـا هـم هسـتـيـم           
نظامي اين جريانات عليه کشورهـاي       
غربي که نمونه هاي آنرا در فـرانسـه و      

ديده ايـم نـمـونـه       ...   آلمان و آمريکا و  
هاي متعددي از عـمـلـيـات نـظـامـي              

ايـن  .  خارج از منطقه خاورميانه است 
دوره عمدتا داعش اين عملـيـاتـهـا را          

آيا هدف آنها ايـن    .   سازمان داده است  
است که جنگ را به کشورهاي غربـي      
گسترش بدهند يا صرفـا هـدف آنـهـا             

 ؟.باجگيري از اين دولتها است
 

اول اجـازه      : محمد آسـنـگـران    
بدهيد بحث جنگ تروريسم دولتـي و      

ايـن  .   تروريسم اسالمي را روشن کنيم    
ترم و ايـن مـبـحـث اسـاسـا دوره اي                   
معني روشـنـي داشـت کـه بـرجـهـاي                
دوقلوي آمـريـکـا مـورد حـملـه قـرار                
گرفت و بوش دستور لشکر کشـي بـه        
افغانستان را صادر کـرد و بـعـدا هـم              

امــا بــعــد از      .   عــراق را اشــغــال کــرد       
شکست آمـريـکـا در عـراق و عـقـب                
نشيني نيروهاي نظـامـي آمـريـکـا از           

 . عراق اين دوره تمام ميشود
آنچه امروز ميبينيم از يک طـرف     
تالش جريانـات اسـالمـي تـروريسـت           
براي تسلـط بـر کشـورهـاي مـنـطـقـه                
است که عمدتا در خاورميانه و شمال    
آفريقا ديده ميشود و از طـرف ديـگـر            
حمايت آمريکا و دولتهـاي غـربـي از           

دولتهاي متحد و نزديـک بـه خـود را              
بنابر ايـن دخـالـت        .  مشاهده ميکنيم 

مســتــقــيــم آمــريــکــا بــعــد از يــازده              
سپتامبر و دخـالـت غـيـر مسـتـقـيـم                
امروز آنها که بـه شـکـل حـمـايـت از                  
نيروها و دولتهاي نزديک بـه خـود در           

 . منطقه ديده ميشود متفاوت است
 

يـعـنـي    :   نسرين رمضانـعـلـي    
منـظـورتـان ايـن اسـت کـه بـگـويـيـد                   

 امروز تروريسم دولتي وجود ندارد؟ 
 

نـه تـروريسـم        : محمد آسنگـران  
دولتي سياستي است که هـر دوره اي          
ممکن است دولتهاي ارتجاعي بـه آن     

اما جنگي که امـروز در    .  دست ببرند 
کشورهاي اسالم زده ميبينيم جـنـگ       
تروريسم دولتي و تروريسـم اسـالمـي          

بلکه اساسا جنگ جريانات و  .   نيست
ــا             دولــتــهــاي تــروريســت اســالمــي ب

بـراي مـثـال جـنـگ          .   همديـگـر اسـت     
. سوريه جنگ آمريکا و اسـد نـيـسـت        

در عراق جنگ آمريکـا و حـکـومـت            
ــتــهــاي      .   بــغــداد نــيــســت     جــنــگ دول

بـا دولـتـهـاي مـعـيـنـي در                اروپـايـي     
بـلـکـه ايـن جـنـگ           .   منطـقـه نـيـسـت       

عمدتـا جـنـگ نـيـروهـا و جـريـانـات                  
مختلف اسالمي با همديگر است کـه     
در دو قطب اسالمي شيعه و سـنـي و         
نــزديــک بــه عــربســتــان و جــمــهــوري            

بـراي نـمـونـه       .   اسالمي جا گرفتـه انـد      
اگر سوريه را نگـاه کـنـيـم يـک طـرف                 
جنگ اسد و متحـديـنـش هسـتـنـد و            
طـرف ديــگـر جــريـانــات اسـالمــي و              

بنابر ايـن    .   حاميانشان قرار گرفته اند   
جنگ کنوني خاورميانه را مـيـتـوان          
نتيجه بحرانـي دانسـت کـه سـيـاسـت              
آمريکا و دولتهاي غربي در مـنـطـقـه           
با تقويت جريانات اسالمي و اشـغـال        
عراق و دخالت در کشـورهـاي ديـگـر           
باعث شدنـد، امـا نـمـيـشـود جـنـگ                 
امروز را با فرمول قـبـلـي کـه جـنـگ                
مستقيم دولـت آمـريـکـا بـه رهـبـري                
بـوش عـلــيــه طــالـبــان و الــقـاعــده و                
جريانات اسالمي ديگر بود تـوضـيـح        

آن دوره که معروف بود به جنگ  .   داد
تروريسم دولتي و تروريسـم اسـالمـي          

 بــا عــقــب نشــيــنــي         ٢٠١١از ســال     
نيروهاي آمريکايي از عراق بـه پـايـان       

 . رسيد
ميخواهم بـگـويـم اکـنـون ارتـش             
آمريکا و دولتهاي غرب در حـلـب و            
بقيه مناطق سوريـه و عـراق و يـمـن                

بلـکـه   .   يک طرف جنگ نيستند. ...  و
ــات                ــان دو طــرف ايــن جــنــگ، جــري
تــروريســت اســالمــي هســتــنــد امــا            
دولتهاي غربي و آمريکا از دولتهـا و       
نيروهايي از آنها حمايت ميـکـنـنـد و         
روسيه و چين و جمهوري اسالمي هـم    
از بخشهايي ديگري از اين دولـتـهـا و       

بنابـر ايـن     .   جريانات حمايت ميکنند  
اگر صحنه جنـگ در خـاورمـيـانـه و               
شمال آفريقا را نگاه کنيد ابتدا جنـگ      
دولتها و جريانات اسـالمـي مـنـطـقـه          
عليه همديگر را ميبينيد، پشـت سـر      
آنها دولتهاي عربسـتـان و جـمـهـوري            

را مشـاهـده     . . .   اسالمي و اردوغان و   
ميکنـيـد و در رده سـوم مـتـحـديـن                   
جـهــانـي هـرکــدام از ايـن نـيــروهـا را                  

بـه ايـن مـعـنـي نـمـيـتـوان                .   ميبينيد
جنگ کـنـونـي را بـا فـرمـول جـنـگ                  
تروريسم دولتي و اسـالمـي تـوضـيـح           

 . داد
آيـا مـيـخـواهـيـد           :سرين رمضانعلي ن

بـگــويــيــد دولــتــهــاي غــربــي نــقــشــي          
نـدارنــد؟ اگــر نـقــش دارنـد آنــهـا چــه                
سياست و استراتژي معيني تـعـقـيـب        

 ميکنند؟ 
 

بـحـث ايـن        : محمد آسنـگـران   
نـيـسـت کـه دولـتــهـاي غـربــي نـقــش                 

آنهـا هـم در بـوجـود آمـدن و                .  ندارند
قدرتگيري جريانـات اسـالمـي نـقـش           

در اين کشتـار بـيـرحـمـانـه         .  داشته اند 
در ادامـه دار      .   منـطـقـه نـقـش دارنـد          

مـنـتـهـا     .   بودن آن نقش ايفا ميکنـنـد      
نقش امروز آمريکا و دولتهاي غـربـي    
با نقشي که در دوران جنگ تـروريسـم    
دولتي و اسالمي داشـتـنـد مـتـفـاوت          

اکنون عمدتا نه مستقيم مـثـل   .   است
اشغال عراق و افغانستان بـلـکـه غـيـر           
مستقيم نقشي درجه دوم و سوم بازي       

نقـش امـروز آنـهـا عـمـدتـا              .  ميکنند
حمايت از اين يـا آن دولـت و نـيـروي                

در .   ارتــجــاعــي در مــنــطــقــه اســت           
حقيقت آمريـکـا و دولـتـهـاي غـربـي               

 ! بررسي تاريخي، شکل گيري و بقدرت رسيدن اسالم سياسي         
 گفتگوي نسرين رمضانعلي با محمد آسنگران در برنامه تلويزيون ايسکرا               

 قسمت سوم  

 ۴ صفحه 
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 ۳ صفحه 
اساسا مديريت و هـدايـت جـنـگ در             
منـطـقـه و حـمـايـت از مـتـحـديـن و                     
نـيــروهــاي نــزديــک بــه خــود را بــراي              
رسيدن به استـراتـژي مـورد نـظـرشـان             

 . بعهده دارند
تجربه شکست آمريکا در عـراق        
اگر درسـي بـراي قـدرتـهـاي جـهـانـي                 
داشت اين بود که خودشان مسـتـقـيـم           
در جـنــگـهــاي ايـن مـنــطـقـه درگـيــر                 

زيــرا هــنــگــامــيــکــه ارتــش        .   نشــونــد
آمريکـا در عـراق مسـتـقـيـم درگـيـر                 
جنگ شد و اين کشور را اشغال کـرد،     
جــريــانــات اســالمــي نــوع ســنــي بــا             
حمايت عربستان و جريانات اسالمـي     
نـوع شــيــعــه بــا حــمــايــت جــمــهــوري            
اسالمي هر دو عليه ارتش اشـغـالـگـر      

در عـيـن حـال ايـن         .  وارد جنگ شدند 
دو قطب جريانات اسـالمـي سـنـي و             
شيعه در رقابت با همديگر در جـنـگ      

اما يک دليل عـمـده شـکـسـت        .  بودند
نــيــروهــاي ارتــش آمــريــکــا جــنــگ             
همزمان اين دو قطب اسالمـي سـنـي           

زيرا هـر  .   و شيعه با ارتش آمريکا بود  
دوي آنـــهـــا آمـــريـــکـــا را مـــزاحـــم               

 . قدرتگيري خود ميدانستند
امروز در سوريه جنگ جـريـانـات     
اسالمي اپـوزيسـيـون بـا دولـت اسـد               

جــمــهــوري اســالمــي از اســد          .   اســت
حمايت ميکند و بـعـد از جـمـهـوري               

در .   اسالمي روسيه قرار گرفتـه اسـت      
جبهه مقابل هم پشت سـر نـيـروهـاي             
اسالمي تروريست سوريه عربستان و      
قطرو ترکيه قرار گرفته اند و بـعـد از              

. آنها آمريکا و اروپا قرار مـيـگـيـرنـد         
اين جابجايي نيروها و تغيير سياسـت    
آمريکا و غرب براي دخـالـتـگـري در           
منطقه اگر دقـيـق و درسـت ارزيـابـي             
نشود، هم ممکن است ما را بـه ايـن           
نتيـجـه اشـتـبـاه بـرسـانـد کـه جـنـگ                     
تروريسم دولتي و اسالمي هـمـچـنـان          
ادامه دارد هم مـمـکـن اسـت بـه ايـن               
تحلـيـل نـادرسـت بـرسـيـم کـه مـثـال                   

. . . داعش مانند القاعده و طالـبـان و        
. و ضد غرب نـيـسـت        ضد آمريکايي 

به نظر من هر دوي اين نتيجه گيريهـا      
 . اشتباه و دور از واقعيت است

اما درک يک نکته بسيار مـهـم و        
. ظريف در جنگ امـروز مـهـم اسـت            

آنهم درک پيچيدگي جنـگ نـيـروهـاي        
مـنــطـقــه اي و مــنـاســبـات آنـهــا بــا                 

اگر بـه صـحـنـه       .   دولتهاي غربي است 
جنگ امروز افغانستان نـگـاه کـنـيـد            
مـيــبــيـنــيــد از يــک طـرف داعــش و                
القاعده و طالبان با همديگـر در حـال        

رقابت هستند و از طرف ديـگـر هـمـه         
آنها عليه نيروهاي آمريکايي و نـاتـو        

در .   و دولــت افــغــانســتــان هســتــنــد          
حاليکه همه نيـروهـاي اسـالمـي ايـن            
منطقه و دولت افغانستان متعلـق بـه        
قــطــب اســالم ســيــاســي نــوع ســنــي             

در سوريه و عراق اين آرايـش   .   هستند
و صحنه هاي جنگ کمـي مـتـفـاوت            

زيرا آنجا نيروهاي اسـالمـي     .   تر است 
نوع سني و شيعه در مـقـابـل هـم در                
حــال جــنــگ هســتــنــد و هــر کــدام                 
متحدين منطقه اي و جهاني خـود را        

 . دارند
بـنــابــر ايــن بــه مــرور زمــان هــم              
صحنه جنگ و هم درجه اسـتـقـالل و           
گوش به فرمان بـودن ايـن جـريـانـات              
نسبت به حاميان خـود تـغـيـيـر کـرده            

از جملـه داعـش و الـقـاعـده و              .   است
اگرچه در جـبـهـه اسـالم         ....  طالبان و 

نوع سني قـرار دارنـد امـا گـوش بـه                 
فرمان هيچ دولـت و نـيـروي حـامـي               

همچنانکه مقتدا صدر .   خود نيستند 
در عـراق و      . . . .   و حمـاس و اسـد و            

گوش به فرمان جمهوري ....   سوريه و 
اين تحول در ابـعـاد   .   اسالمي نيستند 

منطقه اي و جهاني شامل دولتها هـم   
ــشــود   عــربســتــان ســعــودي و           .   مــي

جمهوري اسالمي و ترکيه را اگر نگاه    
کنيد هر کدام حاميان جهاني خود را       

اما هيچکدام از آنـهـا تـمـامـا          .   دارند
تابع قدرتهـاي جـهـانـي حـامـي خـود               

بنابر اين قرار گرفتن نيروهـا   .   نيستند
و دولتهاي منطقه اي در هـر کـدام از             
قطبهاي رقيب منطقه اي و جهاني به       
معني تـابـع بـودن و مـنـطـبـق بـودن                  

 .سياستهاي آنها با همديگر نيست
ايـن مــولــفــه جـديــد مــهــمــي در             

. سياست جهاني و منـطـقـه اي اسـت            
وجود اين مولفه پيچيدگي اوضـاع و         
طوالني بودن بـحـران و خـونـريـزي را               
گسترده تر ميکند و کـنـتـرل اوضـاع            
منطقه بوسيله قدرتهاي جهاني را بـا       

بنـابـر   .   موانع بيشتري مواجه ميکند   
اين بحـران و جـنـگ در مـنـطـقـه تـا                    
هـنـگــامـيــکـه قـدرتــهـاي جـهــانـي و                
منطقه اي به توافقي بر سـر مـنـطـقـه             
نفوذ هرکـدام از آنـهـا نـرسـنـد ادامـه                 

 . خواهد داشت
تنها فاکتوري که مـيـتـوانـد ايـن            
موقعيت کنونـي و نـقـش نـيـروهـا و                
دولتهاي ارتجـاعـي را کـنـار بـزنـد و                
حاشيه اي کند دخالت مستقيم مـردم    
و عروج جريـانـات چـپ و آزاديـخـواه               

از اين منظر به نظر من کشـور     .   است

ايــران و اعــتــراضــات جــنــبــشــهــاي             
سکوالر و ضد مـذهـبـي و راديـکـال              
شـانـس بـيـشـتـري بـراي تـغـيـيـر کـل                     

اين فاکتـور اگـر     . فضاي منطقه دارند 
از جانب جريانـات چـپ و آزاديـخـواه              
ايران تشخيص داده شود و آنـرا جـدي           

بگيرند و راه حـل مـنـاسـب را پـيـش                 
روي جامعه قرار بدهند، کوتاهـتـريـن         
و کم ضرر ترين راه رهايي از بحـران و        

 . کشتار و خونريزي فعلي است
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جمهوري اسالمي  نسان نودينيان 
در کردستـان مـرتـکـب جـنـايـتـهـاي               

لشـکـرکشـي و      .   بيشماري شده است  
ميليتاريزم، بمباران و تـوپ بـاران،           
ــعــي در                    ــه جــم اعــدام هــاي دســت
شهرهاي پاوه ـ مـريـوان ــ سـنـنـدج ـ                 
سقز و مهاباد، و اعدام  ده ها نفر از       
فعالين سياسي در زنـدانـهـا در دهـه          

پـرونـده جـنـايـت و کشـتـار              .   شصت
جــمــهــوري اســالمــي در کــردســتــان         

 . سنگين و سياه است
جــنــايــت جــمــهــوري اســالمــي          

جـنـايـات و      .  مربوط بگذشته نيست 
کشتار اين رژيم بـايـد در نـزد مـردم             
تبديل بدادخواهي هاي حق طـلـبـانـه        

دادخواهي از جنايت بيـشـمـار     .   شود
جــمــهــوري اســالمــي در کــردســتــان         

 . امري عملي و قابل دسترس است
روشن کردن و ثبت نام و اسامي       
کامل اعدامـي هـاي ده هـا نـفـر از                 
زندانيان سياسي در قـتـل عـام هـاي            
دهه شصت در زندانها که جانباحـتـه       
اند، ثـبـت اسـامـي و تـعـداد آنـهـا،                   
اطالعات مربوط به  کسـانـيـکـه در         
بمباران هاي شيميايي جـنـگ ايـران          
و عراق جان باخته اند، کسانيکه در       
اثر مـيـلـيـتـاريـزم و حـملـه ارتـش و                   
نيرهاي سپاه پاسداران و اطـالعـات          
رژيـم اسـالمــي هـدف گـلـوــلـه قــرار               
گرفته اند، اسامي اعدام هاي دسـتـه       

 شـروع    ٥٨جمعي که از مرداد مـاه       
شد و دسته دسته در شهرهـاي پـاوه،      
سنندج، مـريـوان، سـقـز و مـهـابـاد                 

 .بجوخه اعدام سپرده شدند
در چند سال گذشته، خانواده هـا   
و بازماندگان قربانيان دهه شـصـت،        
وابستگان کليـه افـرادي کـه بـدسـت             
جالدان حاکم اعدام و شکنـجـه شـده           
يا به زندان افتاده و زندگيـشـان تـبـاه           
شده است، همه زنـدانـيـان سـيـاسـي،            
فعالين جنبش عليه اعدام، فعـالـيـن         
جــنـــبــش بــراي آزادي زنـــدانــيـــان               
سياسـي، و هـمـه مـردم آزاده ايـران                
خواهان روشن شدن پرونده جـنـايـات        
حکومت و محاکمه کليـه آمـريـن و         

 . عاملين اين جنايات هستند

در کردستان پـتـانسـيـل بـااليـي            
براي سازماندهي دادخواهي کشـتـار    
و جنايت عليـه جـمـهـوري اسـالمـي            

ما بارها از داخل زنـدان    . وجود دارد 
ها و بيرون از زندان ها شـاهـد نـامـه          
هاي دادخواهي زندانيـان و خـانـواده         

ما بارها شـاهـديـم      .  هايشان بوده ايم 
کــه مــردم در اعــتــراض بــه اعــدام               
مقابل زنـدانـهـا تـجـمـع و در چـنـد                   
مورد موفق بـه تـوقـف اعـدام شـده               
اند، مـا شـاهـديـم مـردم شـهـرهـاي                 
کردستان بشکل دسته جمـعـي بـراي         
آزادي زندانيان طومـار امضـا کـرده          
انــد، مــا شــاهــديــم کــه مــردم در                 
ــواده             شــهــرهــاي کــردســتــان از خــان
زندانيان سياسي حمايت کرده و آنهـا      
را مورد پشتيباني هاي همه جـانـبـه          

 . قرار داده اند
امر مردم در شهرهاي کردستـان     
ايجاد سدهاي محکم علـيـه حضـور         
نيروهاي رژيم اسالمي و حمـايـت از          
فعالين سيـاسـي و مـبـارزاتـي بـوده              

 .است
در شرايطي که، کشمکش ميـان   
دارودسته هاي حکومتي در ارتبـاط    
با کشتارهاي دهه شصت و اعـدام و        
قتل عام ها در زندانها،  باال گـرفـتـه       
و  نـاگـزيـر بـه افشـاي گـوشـه اي از                    

و در شرايطـي  . جنايات خود شده اند 
که جنبـش دادخـواهـي در تـهـران و               
ديگر شهرهاي رو به گسترش اسـت،      
ــا                ــنــد ب مــردم کــردســتــان مــيــتــوان
اقدامات ابتکاري براي گسترش اين      
جــنــبــش وارد کــارزار مشــخــصــي           

ايجـاد نـهـاد و شـبـکـه هـاي                .  شوند
ــام             جــنــبــش   " دادخــواهــي تــحــت ن

تهيه ليست اعدام هـا و      "   دادخواهي

کسـانـيـکـه در شـهـر و روسـتـاهــاي                 
کردستان جان خود را از دسـت داده           

 .اند
شبکه هاي جنـبـش دادخـواهـي         
متکي به ميدياي اجتـمـاعـي و بـاز           
کردن ستـون اسـامـي اعـدامـي هـا،              
کشته شدگان ميلـيـتـاريـزم نـظـامـي            

. جـمـهـوري اسـالمـي در کـردسـتـان              
 .کشته شدگان جنگ ايران و عراق

حمايت و پشتيـبـانـي از        کمک و   
زندانيان قديمي و جـان بـدر بـرده از              
اعدام براي تهيه طومار دادخـواهـي         
از کسانيکه در زندانهـاي جـمـهـوري          

 .اسالمي مرتکب جنـايـت شـده انـد         
همه اطالعات در مورد کشتـارهـاي      
دهه شصت بايد علـنـي بشـود و در             

تـعـداد   .   اختيار جامعه قرار بـگـيـرد       
قـربـانـيـان، اسـامــي آنـان، تـاريـخ و                 
چگونگـي بـقـتـل رسـيـدن و مـحـل                  

 . خاکسپاريشان بايد اعالم بشود
ــوار             ايــجــاد شــبــکــه وســيــع دي
ــويســي در شــهــر و روســتــاهــاي                 ن

مـردم ايـران نـه        "   کردستان با شعـار      
مــي بــخــشــنــد و نــه فــرامــوش                    

 ".ميکنند
 ٢٠١٦ سپتامبر ١٨
  ١٣٩٥ شهريور ٢٨
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 انتخاب ناديا مراد بعنوان               
 سفير حسن نيت سازمان ملل             

ناديا مراد، شـهـرونـد ايـزدي کـه             
مدتي در اسارت داعش بوده است بـه     

نيت سازمان مـلـل        عنوان سفير حسن  
روز بـيـسـت و شـشـم          .  انتخاب گرديد 

ــل در                ــورمــاه، ســازمــان مــل ــري شــه
مراسـمـي نـاديـا مـراد را بـه عـنـوان                   
ــرامــت                   ــظ ک ــر در امــور حــف ــي ســف

 .بازماندگان قـاچـاق انسـان بـرگـزيـد           
نــيــت ســازمــان مــلــل           ســفــيــر حســن   

شـخــصــي اســت کــه بــا اســتــفــاده از              
شهرت و اعـتـبـار خـود در راسـتـاي                 

هـاي      با بـرنـامـه      دوستانه اهداف انسان 
در  .کـنـد     سازمان ملل همکاري مـي     

مراسم جـمـعـه گـذشـتـه کـه دبـيـرکـل                  
سازمان ملل و اعضـاي هـمـيـشـگـي             
شوراي امنيت نيـز حضـور يـافـتـنـد،             
ناديا مراد، خواستار آزادي سـه هـزار          

 زن و دختر ايزدي شـد کـه در         ٢٠٠و  
 جـنـسـي در       حال حاضر به عنوان برده    

نـاديـا    .دست داعـش اسـيـر هسـتـنـد           
 سـالـه از اواسـط تـابسـتـان               ٢٣مراد  

 و براي مدت بيش از سـه مـاه بـه        ٩٣
 جنسي داعش در اسـارت         عنوان برده 

او  .اين گروه تـروريسـتـي بـوده اسـت            
ــورش                       ــرادرش را در يــ ــش بــ شــ

نـظـامـيــان داعـش بـه روسـتــاي                شـبـه  
، محل زادگاهش، در حـومـه     " کوچو" 

سـازمـان    .شهر شنگال از دسـت داد        
ايـن  :   " اي اعـالم کـرد         ملل در بيـانـيـه     

اولين بار است کـه بـازمـانـده فـجـايـع             
اين چنيني بـه ايـن مـوقـعـيـت نـائـل                  

يـوري فـدوتـوف، رئـيـس           ".شود  مي
نهاد مبارزه با مواد مخدر و جنـايـت      
: سازمان ملل نيز در سخناني، گـفـت     

انتخاب ناديا فرصتي منحصر بـفـرد   " 
را رقم زده تا از ديگران بـخـواهـيـم در          
مبارزه با قاچاق انسان به ما مـلـحـق          

سازمان ملل متحد در حـال     ".شوند
 سفير حسن نيـت بـا     ١٣حاضر داراي  

عنوان سفيران صـلـح سـازمـان مـلـل              
در )   پيام آوران صلح سـازمـان مـلـل       ( 

 .موضوعات يا مناطق بحراني است
ناديا مراد در حال حاضر در مـرکـزي         
در ايالت بادن وورتمبـرگ در جـنـوب          

اين نهـاد  .   کند غربي آلمان زندگي مي  
براي حمايت از زنان و کـودکـانـي کـه              

دچـار  "  دولت اسالمي"در اثر جنايات  
اند، برپا شـده و        هاي رواني شده      آسيب

 زن و     ١١٠٠اقامـتـگـاه نـزديـک بـه             
 .کودک است

 
 پاسداران دو کولبر را در                

 مرز پيرانشهر به قتل رساندند               
ــبــران کــرد در               تــعــدادي از کــول

 مرزي پيرانشهر مورد اصابت      منطقه
تير نيروهاي مسلح حـکـومـتـي قـرار           
ــجــه آن دو                       ــي ــت ــه در ن ــد ک ــن ــت گــرف

. کولبرجوان بـه شـدت زخـمـي شـدنـد             
ــپـــاه اســـتـــان                    ــنـــگ مـــرزي سـ هـ

غربي عامل تـيـرانـدازي بـه           آذربايجان
مردم محلي آنـان    .   کولبران بوده است 

را به مراکز درماني شهر چـومـان در            
 .اقليم کردستان منتقل کردند

يـکـي از کـولـبـران جـوان بـه نـام                   
که بر اثـر شـدت جـراحـات          صالح بوره 

وارده ناشي از اصابت گلوله به ناحـيـه      
سر و گـردن، قـبـل از بسـتـري شـدن،                  

او از اهـالـي     .جان خود را از دست داد    
از تـوابـع بـخـش         "   لو  سوغان" روستاي  

 .مرکزي پيرانشهر بود
خورشيد خسروي کولبر ديـگـرکـه     

اکنون در يک مرکز بيمارستاني در     هم
: شود، گفته اسـت  چومان معالجه مي 

نيـروهـاي سـپـاه در مـکـانـي بـه نـام                    
بـراي مـا کـمـيـن گـذاشـتـه               "   چيـغـدر  " 

پـراکـنـي آنـهـا،           بودند که براثر گلـوـلـه      
صالح پس از مصدوميت و از تـرس           
دستگيري، خود را از ارتفـاع کـوه بـه           

 .پايين پرت کرد
اين چهارمين کولبر در کـمـتـر از         

ماه اخير است کـه بـر اثـر شـلـيـک                  يک

مستقيم نيروهاي مسلح حـکـومـتـي         
 .دهد جان خود را از دست مي

 
خودکشي کارگراخراجي              

 !کارخانه نيک الياف ديواندره                 
يک کارگر کارخانـه گـونـي بـافـي            
نيک الياف ديواندره که کارفـرمـاي او       
را از کار بيکار و اخراج کـرده بـود بـا          

 .مصرف قرص برنج خـودکشـي کـرد         
 ساله بسطام قـزايـي   ٤٥نام اين کارگر  

وي چـهــار فـرزنــد       .   اعـالم شـده اسـت       
داشت که دو تن از آنها فلـج مـادرزاد         

 ماه اخـراج شـده     ٧وي حدود .   هستند
بود و هـيـچ امـکـانـي بـراي تـامـيـن                   

 . معاش خود و خانواده اش نداشت
 

 توپ باران مناطق مرزي               
بدنبال کشته شدن يک عضو                 

 سپاه پاسداران در بوکان               
بـدنـبـال کشـتـه شـدن يـک عضـو                 
سپاه در بوکـان تـوپ بـاران مـنـاطـق               

 ٢٧مــرزي از بــامــداد روز شــنــبــه               
بـه گـزارش مـرکـز         .   شهريور آغاز شـد   

دموکراسي و حقوق بشـر کـردسـتـان،          
ساعت دو بامداد شب گذشـتـه يـکـي         

اسـمـاعـيـل     «از اعضاي سپاه بـه نـام          
 » کـانـي       کوره« در روستاي »خدايي

از توابـع بـخـش مـرکـزي شـهـرسـتـان                 
بوکان در تيراندازي نيروهـاي مسـلـح          
ناشناس از ناحيه سر مـجـروح شـد و            

شاهـدان  .   سپس جانش را از دست داد 
افراد مسلـح نـاشـنـاس       :   عيني گفتند 

بعد از کشتن وي از مـحـل مـتـواري               
تــاکــنــون هــيــچ حــزب يــا          .شــده انــد  

گروهي مسئوليـت کشـتـه شـدن ايـن             
عضو سپاه پاسداران ايـران در بـوکـان          

همزمـان بـا      .را به عهده نگرفته است  
ــه                 ــبـ ــنـ ــالت، روزشـ ــمـ ــن حـ  ٢٧ايـ

شهريورماه، توپخانه هـاي جـمـهـوري         
اسالمي براي سوميـن بـار طـي سـال             
جاري، مناطق مرزي اقليم کردسـتـان      

 »بربزين، سقر و قوچـي آجـر     «شامل  
را توپ باران کردند که محل استقـرار     
نيروهاي پيشـمـرگ حـدکـا و نـزديـک               

 .محل استقرار نيروهاي حـدک اسـت       
گفتني است که سپاه پاسداران ايـران          

در توپـبـاران مـنـاطـق مـرزي اقـلـيـم                 
فسفري به کـار بـرده      کردستان توپهاي  

و تاکنون زيان جدي به مـراتـع اسـتـان          
 اربيل وارد شده است

 
 ممانعت اطالعات مهاباد               
 از پيگيري قضايي قتل              
 يک جوان براثر شکنجه           

اداره اطالعات شهرستان مهابـاد     
از پيگيري پرونده قـتـل يـک جـوان از              
سوي دستگاه قضـايـي مـمـانـعـت بـه              

ايـن جـوان بـه نـام           .   عمـل مـي آورد         
جالل جوانمرد براثر شکنجه ماموران     

خود را از دسـت     وزارت اطالعات جان  
ــود    ــعــد از مــرگ            .داده ب جــالل «ب
 بـراثـر شـکـنـجـه در ادارە               »جوانمرد

اطـالعــات مـهــابــاد، جــنــازە اش بــه            
صورت مشروط بە اعـالم خـودکشـي          
ــان                    ــواده اش بە آن وي از ســوي خــان

 .مسترد شدە بود
 مـاه از ايـن         ٢با گذشت بيش از     

واقعـه، اداره اطـالعـات مـهـابـاد بـه                
صورت مکتوب دستگاه قضـايـي را        
از پيگيري پـرونـده از سـوي خـانـواده              
ــده را                     ــرون ــر حــذر داشــتــه و پ اش ب

امــنــيــتــي و در ارتــبــاط بــا ضــد               «
جــالل  . اعـالم کـرده اسـت         »انـقـالب  

 ٢٨       ساله روز دوشـنـبـه   ٢٦جوانمرد  
ــيــرمــاه ســال           ، از ســوي         ١٣٩٥ت

نيروهاي امـنـيـتـي وابسـتـه بـه اداره                 
اطالعات مهاباد بازداشت و بـعـد از          
دو روز زير شکنجه ي شـديـد تـوسـط          
بازجويان وزارت اطالعات جـانـش را         

جالل جـوانـمـرد بـه        .از دست داده بود 
 »همکاري بـا احـزاب کـردي         «اتهام  

بازداشت و زير شکنجه جـانـش را از            
 دست دادە است،

 
 دستگيري در سقز        

 شـــهـــريـــورمـــاه دو جـــوان            ٢٤
 ٢٢الدين مـيـرزايـي،          هاي صالح   بنام

 ٢٥عـلـيـپـور،       )   آالن( سالـه و امـيـن       
ساله در محله بهارسـتـان شـهـر سـقـز              
بازداشت و توسط افراد حکومتي بـه        

 .يـابـنـد      مکان نامعلومي انتقال مي   
بـيـسـت و      ( همـچـنـيـن فـرداي آن روز           

  سـالـه  ٣١جـوان    )   پنجم شـهـريـورمـاه      
ديگري به نام هيوا دستـبـاز در حـيـن           
بازگشـت بـه مـنـزل پـدري بـازداشـت                

 .شود مي
  

  ميليون کودک          ٣
 “ مهر ”  بازمانده از         

وزير آمـوزش و پـرورش در يـک              
کـه     بـه دلـيـل آن       :   نشست خبري گفـت   

روز اول مهر پنجشنبه است، مـدارس    
و سال تحـصـيـلـي بـا حضـور رئـيـس                 
جـمــهــور روز شــنــبــه سـوم مــهــرمــاه             

 .بازگشايي مي شود
عـلــي اصــغـر فـانــي در نشـســت              
خـبـري خـود در آسـتـانـه بـازگشـايــي                 

-٩٥مدارس و آغاز سال تحصـيـلـي        
 ، بـا بـيـان ايـنـکـه پـيـش بـيـنـي                     ٩٦
 و   ١٣شود شاهد حضور بيش از         مي

آمـوز در مـدارس          نيم ميليـون دانـش     
در سامانه سـتـاد ثـبـت       :   باشيم، گفت 

نام روزانـه دانـش آمـوزان ثـبـت مـي                
شود و آخرين آمار ثبت شده بـيـش از           

 و نـيـم مـيـلـيـون دانـش آمـوز را                 ١٢
 ٧٠٠به گفـتـه فـانـي،         . دهد نشان مي 

هزار نوآموز در پيش دبستاني، هفـت    
 هـزار نـفـر در دوره            ٦٠٠ميليـون و      

 هزار نـفـر     ٣٠٠ ميليون و ٥ابتدايي،  
در متوسطه اول و مـتـوسـطـه دوم و                

 هزار نفر در مدارس استثنايي در  ٧٣
 هزار واحـد آمـوزشـي بـا           ١٠٧حدود  

 هزار پرسنل فـرهـنـگـي       ٩٤٧بيش از  
سال تحـصـيـلـي جـديـد را آغـاز مـي                  

آنچه که وزير آموزش و پـروش    .کنند
نـگـفـت ايــن بـود کـه کـه حـدود ســه                    
ميليون کودک عمدتا به دليل فـقـر ار         

 .رفتن به مدرسه باز مي مانند
مــهــدي بــهــلــولــي، کــارشــنــاس          
مسائل آموزشي با بيان ايـن مـطـلـب          

 آمـار سـه مـيـلـيـونـي            «گويد که     مي
آموزان بازمانده از تحـصـيـل از           دانش

شـونـد تـا         هـا شـروع مـي          شش سـالـه    
 سـال ادامـه پـيـدا           ١٨ و   ١٧سنيني  

آمـوزانـي کـه بـايـد در             کند؛ دانش  مي
 «.چرخه تحصيل باشند و نيستند

کـه آمـوزش و          بهلولي با بيان اين 
پرورش و وزراي دولت يازدهم برنـامـه    
خاصي براي حل اين مشکل نـدارنـد،       

آمـوزان از سـه          آمـار دانـش    : گويد  مي
سال پيش تا کنون بـا رشـد کـمـي در                
حــال حــرکـــت بــوده و بــنــابــرايـــن                   

توانستـه آن دو سـه مـيـلـيـون را                   نمي
 .پوشش دهد

بايد اضـاقـه کـرد کـه کـودکـانـي               
فاقد شناسانامه ، مشمول ايـن آمـار          

توان نـتـيـجـه        شوند و بنابراين مي   نمي
گرفت که تعداد کودکان بـازمـانـده از           
تحصيل بيش از اين تعداداعالم شـده       

 .هم باشد
: گـويـد     بهلولي در اين زمينه مـي    

شناسنامه که درصد قابـل    کودکان بي 
توجهشان اتباع افغـانسـتـان هسـتـنـد           
تـــحـــت پـــوشـــش آمـــار هـــم قـــرار                

گيرند؛ اين هـا کـودکـان حـاشـيـه                نمي
شهرها هستند و کـودکـان کـاري کـه             
هــر ســال نســبــت بــه گــذشــتــه رشــد               

 .کنند بيشتري مي
 

 علي خامنه اي         
 دوچرخه سواري زنان             

 ! در مجامع عمومي حرام است               
علي خامنه اي رهـبـر جـمـهـوري            
: اســـالمـــي اخـــيـــرا گـــفـــتـــه اســـت            

سواري بانوان در مـجـامـع           دوچرخه«
عــمــومــي و نــيــز در جــايــي کــه در                
مـعـرض ديـد نـامـحـرم بـاشـد، حـرام                  

 .»است
اين نظر خامنه اي مثل مـعـمـول         
زماني منتشر مي شود کـه ايشـان و          
ديگر عـلـمـاي اسـالمـي دسـت را از                 
پيش در مـقـابـل زنـان و مـردان حـق                 

 ۷ صفحه 
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آيا ميدانيد عالوه بـر شـيـلـي در             
زمان پـيـنـوشـه و انـدونـزي در زمـان                 
سوهارتو و آلمان در زمان هيتـلـر، در       
ايران نيز جمهوري اسالمي مـرتـکـب          
يک نسل کشي و يک هوالکاست شـد؟   
شايد خيلي از شما از ابعـاد جـنـايـات        
و قتل عـام هـا حـکـومـت اسـالمـي                  

چون رسانه هـا و دول      .   مطلع نيستيد 
غربي تماما در دهه هشتاد مـيـالدي         
که قتل عام زندانيان سياسي صـورت     

اپـوزيسـيـون    .   گرفت سـکـوت کـردنـد        
جمهوري اسالمي در آن مقطع هـنـوز        
فعاليت قابل مالحـظـه اي در سـطـح             
بين الـمـلـلـي شـروع نـکـرده بـود کـه                    
درمورد اين واقـعـه تـاريـخـي افـکـار               

امـا ايــن    .   عـمـومـي را مـطـلـع کــنـد             
جنايت چنان بزرگ و تکان دهنده بود       
که عليرغم گذشت بيش از سـه دهـه،        

عمـيـقـي بـر قـلـب جـامـعـه                 جراحات
زخــم  . ايــران بــر جــاي گــذارده اســت           

نظيرجنايات پينوشه در شيـلـي       هايي
يا نسـل کشـي هـاي نـظـام آپـارتـايـد                   

از  آفـريــقـاي جـنــوبـي، کــه          نـژادي در   
سياست و حقوق به معـنـاي مـحـدود           
فراتر ميرود و به يک فاجعه همگـانـي         
اجتماعي تبديل ميشود تا جايي کـه        

التيام اينگونه جراحات جامـعـه       بدون
 . گيرد آرام قرار و نمي تواند

 
 در مـاهــهــاي      ۱۹۸۸تـابســتـان     

اوت و سپتامبر، بدنبال پايان جـنـگ         
ايـران و عــراق، بــدسـتــور مســتــقــيــم             

 »کـمـيـسـيـون مـرگ        «خميـنـي يـک        
تشکيل شد و هزاران زنداني سـيـاسـي      
را که از سالها قبل به زندان مـحـکـوم        

. شده بودند، به جـوخـه اعـدام سـپـرد              
 نـــفـــر از        ۵۰۰۰اســـامـــي حـــدود        

ــبــاخــتــگــان تــوســط نــيــروهــاي            جــان

امـا  .   اپوزيسيون جمع آوري شده است    
در .   آمار واقعي بيش از ايـنـهـا اسـت         

سالروز اين اعدام ها هر سـال بـه ايـن               
مناسبت مراسم هايي در ايـران و در           

. کشورهـاي ديـگـر بـرگـزار مـيـشـود              
امسال نيز اين روزها اين مـراسـم هـا             

 . جريان دارد
 

 ۱۹۸۸اما جنايت به تـابسـتـان          
جـنـايـات جـمـهـوري         .   مـحـدود نـبـود      

اسالمي عليه مـخـالـفـيـن سـيـاسـي،              
عليه زنان، عليه کارگران، عليه مردم       
در نـقــاط مـخــتـلـف کشـور کــه ايــن                 
حکومت را نمي خواستند از بدو سـر          
کــار آمــدن حــکــومــت و حــتــي در                
ماههـاي قـبـل از سـر کـار آمـدن آن                   
توسط اوباش سازمان يافته اسـالمـي      
با حمله به زنان بي حجاب و تحقيـر و     

اعـدام هـا     .   توهين به آنها شـروع شـد       
 از روز شـروع ايـن حـکـومـت در                 نيز

. تهران و شهرستان ها به جريان افـتـاد      
 يــکــي از      ۱۹۸۱ جــون     ۲۰امــا از     

بزرگترين قتل عام هـاي سـيـاسـي در            
ابـعـاد دهــهـا هــزار نـفـره در دسـتــور                 

از زنـان حـاملـه      .  حکومت قرار گرفت 
 سـالـه تـحـت         ۱۵-۱۴تا نـوجـوانـان       

وحشـيـانـه تــريـن شـکـنــجـه هـا قــرار                 
. گرفتند و بدون دادگاهي اعدام شدند    

در خيابان ها يـا در خـانـه هـا دسـتـه                 
دسته ميگرفتند و ظرف چـنـد روز و           

. يا بعضا همان روز اعدام مـيـکـردنـد       
بـعـد از دهــه شـصــت نــيـز جــنـايــات                 
حکومت به اشکـال مـخـتـلـف ادامـه            

 حــکــومــت    ۱۹۹۰در دهــه     .   يــافــت
ــرور رهــبــران                ــه ت اســالمــي شــروع ب
اپوزيسيون و مخالفـيـن سـيـاسـي در             

کـرد و    . . .   الرناکا، برلين و پاريس و       
قتل زنجيره اي نـويسـنـدگـان      به  سپس  

و مـخـالـفـيـن اپـوزيسـيـون در داخـل                 
ســالـهـاي گـذشـتــه       .   کشـور روي آورد     

اسيدپاشي به صورت زنان به تحـريـک         
امام جمـعـه هـا و عـوامـل سـازمـان                 
يافته حکومت در دستور قرار گـرفـت     
و شـالق زدن بـه جـوانـان و کـارگـران                  
معـتـرض در يـک سـال گـذشـتـه اوج                  

بـه ايـن جـنـايـات سـنـگـسـار                .   گرفت
صـدهـا زن، چشــم درآوردن و بـريــدن              
دســـت و از کـــوه پـــرتـــاب کـــردن                   
همجنسگرايان و دهها نـوع جـنـايـت            
ديــگــر بــر اســاس قــوانــيــن قصــاص            

 . اسالمي را اضافه کنيد
 

و حال چه احساسي به شما دسـت     
ميدهد اگر بدانيد پاسداران جمـهـوري    
ــدران و مــادران يــا                     اســالمــي از پ
همسران زندانياني که اعدام ميشـدنـد     
پول تيرهايي که به سر و بدن زندانيـان        
شليک کرده بودند را طلب ميکردنـد؟    
چه احساسي پـيـدا مـيـکـنـيـد وقـتـي                
گفته شود به تعدادي از زندانيان قـبـل     
از اعدام تجاوز کردند؟ يـا بـه زور بـه              
ازدواج پــاسـداران اسـالم درآوردنـد و            
بعد اعدام کردند و بخاطر اين ازدواج         
به پدران و مادران آنها تبريک گفتنـد؟   
بعضا پنج نفر از فرزندان يک خـانـواده      

چــه احســاســي از      .   را اعــدام کــردنــد     
شـنـيــدن ايــن واقـعــه بــه شـمــا دســت                
ميدهد؟ چه احساسي پيدا ميـکـنـيـد         
اگـر بشــنــويـد کــه اعـدام شــدگــان را                
کاميون کاميون در گورهاي جـمـعـي         
دفن کردند و هـنـوز اکـثـر قـريـب بـه                   
اتفاق خانواده ها نميدانند عزيزانشـان     
در کجا دفن شده انـد؟ چـه احسـاسـي            
پيدا مـيـکـنـيـد وقـتـي بشـنـويـد کـه                    
خواهر را در مقابل برادر و يا دوسـت          
و رفيق را در مقابل يکديگر شکنجـه     

کردند تا از آنها حرف بکشند و اراده         
آنها را در هم بشکنـنـد؟ دهـهـا هـزار               
زندانـي را نـيـز کـه از اعـدام نـجـات                    
يافته بودند تحت انواع شـکـنـجـه هـا           
قرار دادند، بـه زنـدان هـاي طـوالنـي                
ــهــا را اعــدام                 ــد، آن مــحــکــوم کــردن
نمايشي کردند، ماهـهـا در قـبـرهـاي            
چوبي مصنوعي نگهداشتند تا اراده       
آنها را در هـم شـکـنـنـد و سـرانـجـام                    

 ۸۸هـزاران نـفـر از آنـهـا را در سـال                     
اعدام کردند؟ نه، اکـثـر شـمـا از ايـن                
هوالکاست اسالمي چيزي نمـيـدانـيـد        
چون دولت ها و رسـانـه هـاي غـربـي                
نسبت به اين جنايـت عـلـيـه بشـريـت               
ســکــوت مــحــض کــردنــد، کــه اگــر             
نميکردنـد، اگـر افـکـار عـمـومـي را                
مطلع ميکردند، جمـهـوري اسـالمـي         
به اين سادگي نميتـوانسـت دسـت بـه            
ايـن قـتـل عـام بـزرگ بـزنـد و ابـعـاد                      

 . جنايت به مراتب کمتر ميشد
اعدام شده ها مخالفين حکومت     

چپ هـا و    .   از هر رنگ و طيفي بودند 
کمونيست ها بودنـد، اسـالمـي هـاي           
منتقد حکومت بودند، بهـايـي هـا و          
يا طرفداران نظام سابق بودنـد، مـردم          
معترض در نـقـاط مـخـتـلـف کشـور               
بودند و بعضـا هـيـچـکـدام از ايـنـهـا                  
نبودند بدليل تشابه قيافه يا شـکـل و      
شمايل غير اسالمي دستگير شـدنـد،        

 . شکنجه شدند و اعدام شدند
 

جمهوري اسالمي دسـت بـه ايـن           
جــنــايــات زد تــا خــود را بــه مــردم                 

اين حکومـت انـتـخـاب       .   تحميل کند 
مـردم نـبـود کـه اگـر بـود نـيـازي بـه                      

. اينهمه سرکـوب و جـنـايـت نـداشـت             
جامعه ايران چنين حکومت متحـجـر    
و عـقـب مـانـده اي را نـمـيـخـواســت                   

اعـتـراض از هـر طـرف           .   تحمل کـنـد    
اعتـصـاب گسـتـرش       .   زبانه ميکشيد 

انواع روزنـامـه هـايـي کـه          .   مي يافت 
دهها سال تـحـت خـفـقـان حـکـومـت                
قبلي اجازه انتشار نداشتند در مـيـان         
مردم توزيع ميشد و با استقـبـال گـرم       

سـازمـان هـاي      .   مردم مواجه مـيـشـد     
سياسي و تشـکـل هـاي کـارگـري در               
فضاي نسـبـتـا بـازي کـه بـا انـقـالب                   
آزاديخواهانه مردم شکل گرفـتـه بـود         
شروع به شکل گيـري کـرده بـودنـد و              

. مــردم بــه آنــهــا مــلــحــق مــيــشــدنــد           
کارگران، دانشجـويـان، زنـان و مـردم            
در اقصا نقاط کشور کـه دهـهـا سـال            

تحت سرکوب و تحقير زنـدگـي کـرده           
بودند همه به حرکت درآمده بـودنـد و         
در مقابل حکومت اسـالمـي سـنـگـر          

و حـکـومـت اسـالمـي          .   ميگـرفـتـنـد    
ميخـواسـت آنـهـا را سـر جـاي خـود                   
بنشاند، مردمي که به اميـد آزادي و       
يک زندگي بهتر انقالب کرده بودند را    
مرعوب و تحقير و خرد کند و چـنـان      
خفقان و سياهـي بـر فضـاي جـامـعـه               
حاکم کند که هرگونه اميد به تـغـيـيـر        
اوضاع را بکـشـد تـا خـود را سـر پـا                  

 . نگهدارد
 

اين زخـم عـمـيـق هـمـچـنـان بـاز                  
. هـنـوز الـتـيـام نـيـافـتـه اسـت                .   اسـت 

جنايتکاران، شکنجه گران و آنهـا کـه         
در دولت و مجلس و سيستم قضـايـي    
دستور دادند و اجرا کردند، همـچـنـان       
سر کارند و همچنان اعدام و جـنـايـت        

از خـامـنـه اي کـه در آن               .   ميکـنـنـد   
مقطع از باالترين مقامات حکـومـت    
بــود، تــا رفســنــجــانــي کــه بــعــنــوان             

 ۸۸جانشين فرمانده کل قوا در اوت      
گفته بود فرصت خوبي به وجود آمـده   

آنـهــا را    )   زنــدان هـا   ( کـه در ايــنــجـا         
منهدم کنيم و شرشان را کـم کـنـيـم،              
روحاني رئيس جمهور فـعـلـي کـه در             

 ۱۹۸۰مـجــلـس اســالمـي در سـال              
گفته بود توطئه گران را هنگـام نـمـاز       
جمعه در حضور مـردم بـه دار آويـزان           
کنيد تا تأثير بيشتري داشـتـه بـاشـد،         
يا پورمحمدي وزير دادگستري دولـت     
روحاني، عضـو کـمـيـسـيـونـي کـه از                

 ۱۹۸۸طرف خمينـي بـراي کشـتـار            
تعيين شده بود، همين چند روز قـبـل        

کنيم کـه دسـتـور       گفت ما افتخار مي   
خدا را اجرا کرديم و صادق الريجـانـي    
رئيـس قـوه قضـائـيـه حـکـومـت هـم                  
هـمــيــن روزهــا گــفــتــه اســت احــکــام            

ها برحسب مـوازيـن شـرعـي و             دادگاه
قوانـيـن انـجـام شـده و قـابـل خـدشـه                    

هـاي مـحـارب         نيسـت و حـکـم گـروه          
کامال آشکار اسـت و صـدهـا مـقـام               
ديگر حکومتي که در جنايات دسـت        
داشته انـد هـمـچـنـان در مـجـلـس و                   
کابينه و سيسـتـم قضـايـي و شـوراي              
نگهبان و مجلـس خـبـرگـان و يـا در                
نيروهاي مسلح مشغول حکومت اند     

تـنـهـا    .  و همچنان جنايت مي آفرينند 
در طول سه سـال حـکـومـت روحـانـي            

و .    نفر اعدام شده انـد   ۲۰۰۰بيش از  
 ۷ صفحه 

 ... دنيا بايد بداند 
 از بزرگترين کشتارهاي سياسي عصر ما است      جمهوري اسالمي عامل يکي     
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 . . . نگاه هفته مجموعه                   ۵از صفحه  

 

 ۶از صفحه  

 
 کمکهاي مالي رسيده به کميته کردستان حزب          

 
   يورو ١٦٠حسين شکري و چيا محمودي                  

   يورو ٢٠٠صابر رحيمي و سيروان قادري                    
   يورو٢٠٠کميته فرانکفورت                                            

 

طلب باخته اند و جنـبـش دوچـرخـه         
سواري زنان و مردان بـا هـم کشـور           

 .را فرا گرفته است
در سراسر جهان دوچرخـه بـراي        
بسيـاري از زنـان و مـردان وسـيلـه                

اي بسـيـار عـادي مـحـسـوب               نقليه
مــردم بــا آن ســر کــار            .   شــود   مــي
کـنــنــد، بــه       رونــد، خـريــد مــي         مـي 

ــد   مــدرســه و دانشــگــاه مــي           . رون
دوچرخه و دوچرخه سواري بـخـشـي       

عـالوه  .   از زندگي مردم جهان اسـت     
بر اين ساختار بسياري از شهـرهـاي      
جـهــان تــغــيــيــر کــرده و از حــالــت              

خــارج شــده   "   مــحــوري   اتــومــبــيــل " 
سـواران     حاال ديگـر دوچـرخـه     .   است

هاي مخصوص خود در     نيز در باند  
 .زنند هاي شهر رکاب مي خيابان

در ايران دوچرخـه سـواري زنـان         
حــرام اعــالم مــي شــود چــرا کــه                 
عــلــمــاي اســالمــي بــه زنــان نــگــاه           

جنسـي دارنـد و دوچـرخـه سـواري               
. زنان را تحريـک آمـيـز مـي دانـنـد              

جمهوري اسالمي از ايـن نـظـر نـيـز           
حــکــومــتــي از نــوع داعــش و                   
بوکوحرام و طالبان است که با زنـان    

 .ضديت دارند
اگر قرار باشد با چيزي در ايـن           
جامعه شديدا برخورد شود هـمـيـن         
نــگــاه جــنــســي بــه زن اســت و نــه                

نـگـاهـي کـه       .   دوچرخه سواري زنـان   
کـپـسـول    " مردان را نيز بـه مـانـنـد             

توصيف مـي  "  شهوت آماده انفجار 
اين نگاه نـه فـقـط نسـبـت بـه             .  کند

زنان توهين آميز است حتي نسبـت      
به مردان نـيـز تـوهـيـن تـلـقـي مـي                  

وگرنه چـه فـرقـي اسـت بـيـن              .   شود
دوچرخه سواري زنان و مـردان اگـر           
کساني مثل علماي اسالمـي خـود       

 افکار شهواني نداشته باشند؟
 *** 

الت برقرار نشـود، تـا جـزئـيـات          تا عد 
ايــن جـــنـــايـــات افشـــا نشـــود، تـــا               
جـنـايـتـکـاران بـه مـحـاکـمـه کشـيــده                  
نشوند، تا مردم نـدانـنـد عـزيـزانشـان              
کجا دفن شده اند، تـا لـيـسـت دقـيـق              
مقامات و مسـئـولـيـنـي کـه در ايـن                
جنايت هولناک شرکت داشتند معلوم     
نشود، و حقايق آن دوره تـمـامـا افشـا           

 . نشود، اين زخم التيام نخواهد يافت
و باالخره آيا ميدانيد که جـنـبـش          
دادخواهي بزرگي در ايران شروع شـده      
است؟ مادران جانباختـگـان هـمـچـون         
مادران گم شدگان در آرژانتين چنديـن    
سال اسـت مـتـشـکـل شـده انـد و در                    
بيانيه هاي عـلـنـي خـود خـواهـان رو               
شدن تمام حقـايـق و مـحـاکـمـه تـمـام                 
سران حکومت و کليه مقاماتـي شـده      

. اند که مرتکب اين جنايات شـده انـد     
 و   ۲۰۱۲آيا خبر داريد که سـالـهـاي         

 به همت خانـواده هـاي اعـدام        ۲۰۱۳
شدگان و زندانيان سياسي جـان بـه در        
برده از حکومت اسالمـي، دادگـاهـي         
مـردمـي بـا حضــور وکـال و قضــات               
سرشناس بين المللي و حضـور دهـهـا        
شاهد از خانواده هاي جانباختـگـان و         
زندانيان سياسي سابق در دو مـرحلـه          
در لندن و الهه برگزار شد و جمهـوري        

اسالمي را رسما بدليل جنايت عـلـيـه        
بشريت محکوم کـرد؟ آيـا مـيـدانـيـد              
تحـت ايـن فشـارهـا و رشـد فـزايـنـده                   
ــراضــات مــردم شــکــاف هــاي               اعــت
عميقي در جـمـهـوري اسـالمـي حـول             
کشتارهاي جمهوري اسـالمـي بـه راه           
افتاده اسـت؟ نـه، قـطـعـا اکـثـر شـمـا                   
نميدانيد چون رسانـه هـاي غـربـي نـه               
اين دادگاه را چندان پـوشـش دادنـد و             
نه از فضاي امروز اعتراضي در ايـران      

 . چندان صحبت ميکنند
و بــاالخــره امــروز دنــيــا دارد                 
درمـورد جــنـايـات داعـش صــحـبــت            

جمهوري اسـالمـي هـمـتـاي          .   ميکند
همـه  .  پيش قراول آن بود. داعش است 

انواع جناياتي که داعش امروز به سـر   
زنــان و کــل مــردم مــيــاورد تــحــت                
حاکميت جمهوري اسـالمـي بـه اجـرا            

جـمـهـوري اسـالمـي و          .   درآمده اسـت  
ــر حــکــومــت هــاي                   داعــش و ســاي
اسالمي صرفنظر از قـطـب بـنـدي در            
مـقــابــل يــکــديـگــر، هـمــچــنـان خــون             
ميريزند و براي يکديگر مشـروعـيـت        

 . ايجاد ميکنند
ما خود را موظف ميدانيم شـمـا       
مردم جهان را از آنچه ايـن حـکـومـت          
بر سر مردم آورده است مطلـع سـازيـم            

و شما را بـه هـمـبـسـتـگـي بـا مـردم                     
ايران، حمايـت از مـبـارزات گسـتـرده             
اي که عليه حکومت اسالمي جـريـان         
دارد و فشار به دولت هـا بـراي قـطـع                
رابطه سياسي ديپلماتيک با جمـهـوري    

جــمــهــوري  .   اســالمــي فــرابــخــوانــيــم      
اسالمي بايد همچـون رژيـم آپـارتـايـد            
آفريقاي جنوبـي در افـکـار عـمـومـي              
جـهــانــيــان و از جــانــب دولــت هــا و                
نهـادهـاي بـيـن الـمـلـلـي مـحـکـوم و                    

مـبـارزاتـي کـه امـروز          .   مطرود شـود   
کــارگــران و      تـوســط زنــان و جــوانــان،        

ــاي             دانشــــجــــويــــان، خــــانــــواده هــ
جانباختگان و زندانـيـان سـيـاسـي در            
ايران جريان دارد اجـزاء مـبـارزه بـراي            
سرنگوني جمهوري اسالمي است کـه       
کنار زدن آن از سـر راه جـامـعـه ايـران                
شرط اصلي بـراي الـتـيـام زخـم هـاي                 

جنايات و نسـل کشـي هـاي           ناشي از 
شما را به تقويـت  .   است اين حکومت 

مـردم  .   اين مبـارزات فـرامـيـخـوانـيـم          
ايران به همبستگي مردم آزاده جـهـان        
نياز دارند و دنيا به رهايي از شر تمـام    
حـکــومــت هــا و دار و دســتــه هــاي                

 . آدمکش اسالمي نياز عاجل دارد
 

 حزب کمونيست کارگري ايران    
  ۲۰۱۶ سپتامبر ۱۵

 
 

 ... دنيا بايد بداند   

   يورو۵۶۰جمعا                                                                          

 نان و آذوقه مردم آواره و بي پناه را با بمب و راکت ميکوبند               

 ۱۷بعد از اينکه در روز شـنـبـه              
هـاي ائـتـالف در           سپتامبر، جنگـنـده   

جــبــهــه آمــريــکــا بــه پــايــگــاهــي در              
حمله کرده و حدود نود تـن    "   ديرالزور" 

از نيروهاي ارتـش سـوريـه در اثـر آن                
کشته شدند و نيروهاي ائتالف اعـالم       

اين حمالت اشـتـبـاهـا رخ        "  کردند که   
روسيه و سوريه به تالفـي     ،"داده است 

از آن و بعد از گذشت تنها دو روز، در    
سپتامبر انتـقـام ايـن       ۱۹روز دوشنبه  

حـملــه را نـه از نــيــروهـاي تــا دنــدان                  
مسلح آمـريـکـا و ائـتـالف بـلـکـه از                   
کمکـهـايـي کـه سـازمـان مـلـل بـراي                  

. آوارگـان ارســال کــرده بـود گـرفــتـنــد             
 ۲۰شــنــبــه       ســازمــان مــلــل روز ســه        

هـا در سـراسـر            ارسال کـمـک     سپتامبر
دلــيــل ايــن    .   ســوريــه را مــعــلــق کــرد        

تصميم حمله مرگبار روز دوشنبـه بـه          
هــا    يــک کــاروان حــامــل ايــن کــمــک            

اي    بس يک هفتـه   همزمان با پايان آتش   
بود که با توافق آمريکـا و روسـيـه از            

 .دوشنبه گذشته برقرار شده بود
رقابت و شاخ و شانه کشيدنهـاي       

دو طرف جنگ و متحجرين اسالمـي     
که هر يک در دو سوي ايـن آدم کشـي           
براي دست باال پيدا کردن در جهنـمـي      
که در خاورميانه و سوريه بـرپـا کـرده         
انــد از ابــتــدا تــا کــنــون لــطــمــات و                 
خسارات جاني و مـالـي آن مـتـوجـه                
مردم بي دفاع، بي خانمـان و آوره در           

توحش نظم خونـيـن   . سوريه بوده است 
در جـنـگ      قدرتهاي درگير و دخـيـل         

سوريه و سياستهاي شکست خورده و    
به بن بست رسيده شان بجايي رسـيـده       
است که اعمالشان بـا دوران بـربـريـت             

نـان و آذوقـه و         .   قابل مقايسه نيسـت   
کـمــکــهـاي دارويــي مــردمــي کــه در            
چـنـگـال حـکـومـت بشـار اسـد، دول                 
غربي و جانوران اسالمي در مـنـطـقـه           
ــتــار آمــده انــد آمــاج حــمــالت                گــرف

انتقامجويانه تصميمات مشـتـي آدم        
کش و ضد انسـان قـرار مـيـگـرد کـه                 
ديدن تصاوير و شـنـيـدن خـبـرهـاي آن              
قلب هر انسان شـرافـتـمـنـدي را بـدرد              

 .مياورد
اوضــاعــي کــه ســران دولــتــهــاي          

ــيــروهــاي                  ــه و ن ــطــق درگــيــر در مــن
اسالمي، همه را يکجا بجان همديگـر    
انداخته است، قبل از هر چيـز گـويـاي       
ــه داري،              ــظــام ســرمــاي گــنــديــدگــي ن
سردرگمي کاربدستـان و روسـاي ايـن           

از سـوي ديـگـر         دولتها از يک سـو و         
وحشت از هر گـونـه حـرکـت زيـرو رو               
کننده در جهان و منطقـه بـراي کـنـار             

. زدن الشه مـتـعـفـن ايـن نـظـام اسـت                
خاتمه دادن به توحش و بربريت سـران          
دول غــربــي، روســيــه، جــمــهـــوري                

سـوريـه و ديـگـر          اسالمـي، تـرکـيـه،         
قاتالن اسالمي، کار بشريت مـتـرقـي        

 . است
 عبدل گلپريان   

 ۲۰۱۶ سپتامبر ۲۰
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 شير لرزه بر پيکر         
 يا    مي اندازد  

 سخنان مينا احدي؟     
   

شرکت مـيـنـا احـدي در کـنـگـره               
سکـوالرهـاي ايـران خـيـلـي هـا را از                  

گــويــي بــعــد از      .   خــواب بــيــدار کــرد     
مدتها بـيـهـوشـي آب بـه صـورتشـان               

داد و فـغـان سـر          .   پاشيده شـده اسـت      
اي وا مصيبتا مينا احدي "   دادند که   

و آذر ماجدي پشت تريبوني بـا نشـان      
 ".شيرو خورشيد قرار دارند

قبل از هر چيـز بـهـتـر اسـت ايـن                 
خيل خـفـتـه را کـه هـر چـيـزي را بـا                       
عينک ايدئـولـوژيـکـش مـي بـيـنـد و                
نجس ميداند را بياد کنفرانس برلـيـن       

 .بياندازم
همه ميدانند که بنيادي در آلمـان    
قصد داشت جمهوري اسـالمـي را در        

شــرکــت .   خـارج از کشــور بــزک کــنـد          
کنندگان و سخنرانـانـي کـه از طـرف              
جمهوري اسالمي در ايـن کـنـفـرانـس           
حضور داشتند همگـي و هـر يـک بـه               
فراخور حال خود در دايـره جـمـهـوري            
اسالمي و حـال و هـواي اصـالحـات               

 . خاتمي بودند
همين بخواب رفته هـاي کـنـونـي         
که چرتشان بار ديگر پاره شـده اسـت،        
آن دوران نيز فعالين حزب کمونيـسـت      
کارگري و مينا احدي را بعنوان بـرهـم    
زنندهگان کنفرانس بـرلـيـن مـعـرفـي            

 .کردند
اينجا وارد آنچه که در کنـفـرانـس       
بــرلــيــن گــذشــت نــمــيــشــوم چــرا کــه             
کنفرانس بـرلـيـن در تـاريـخ تـالش و                
فعاليت کـمـونـيـسـتـهـاي کـارگـري و                
ــم               ــيــه رژي ديــگــر آزاديــخــواهــان عــل
اسالمي ثبت شده و يکي از بـرگـهـاي          
پرافتخار تالش هاي حزب کمونيست      

با تـوجـه   .   کارگري و مينا احدي است   
به اينکه جايگاه کـنـفـراس بـرلـيـن بـا               
کــنــگــره ســکــوالرهــا بســيــار از هــم            
مـتــفــاوت هســتــنــد امــا يـک وجــهــه             
ــه                   مشــتــرک در هــردو ايــن اســت ک
کمونيسم کارگري آرمانها و آرزوهـاي     
ميليوني مردم را با قـرار گـرفـتـن در             

 .پشت اين تريبونها نمايندگي کرد
مينا احدي به نمايندگي از طـرف   
خواست و مطالبات مردم ايـران و بـه        
نمايندگي از طرف دهها هزار انسانـي     

که توسط حکومـت اسـالمـي بـقـتـل             
رسيده اند در کنفرانس برلين تـريـبـون        

بنياد مذکور شايـد  .   را از آن خود کرد  
يــادش رفــتــه بــود پــرچــم جــمــهــوري            
اسالمي را بر ديـواره تـريـبـون نصـب              

اگر پرچم جمهوري اسـالمـي بـر        .  کند
همان تـريـبـون در کـنـفـرانـس بـرلـيـن                  
نصب ميبود باز هم بخواب رفتـه هـا         
حزب کمونيست کارگري را در کـنـار         
ــادر                  ــد و ق ــوصــيــف مــيــکــردن آن ت
نميبودند که بـه مضـمـون حـرکـت و               

 .سخنان توجهي نشان دهند
اين يعني اوج درماندگي، يـعـنـي       
پرت بودن و بي ربط بودن به مسـايـل      
حاد جامعه، يعني حاشيه نشـيـنـي و           
بي تفاوتي در مقابل هر آنچـه کـه در           
اوضاع پرالتهاب سياسي، اجتـمـاعـي     
و متاثر از اوضـاع داخـل کشـور در               

 .خارج بازتاب ميابد باشند
ضد امپـريـالـيـسـتـهـاي ديـروز و              
امروز که بشدت از تشکل و فعالـيـت       
حزبي گـريـزان و مـتـنـفـر هسـتـنـد و                    
بشدت همچنان تحت تاثـيـر جـنـبـش           
مـــلـــي اســـالمـــي، حـــزب تـــوده و               
نــاســيــونــالــيــســم قــرار دارنــد، قــادر           
ــه                  نــيــســتــنــد در مــجــامــعــي کــه ب
مناسبتهاي مختلـف بـرپـا مـيـشـود             

درد اصـلــي و      .   حضـور پـيــدا کـنــنــد        
مشترک کل اين طـيـف پـراکـنـده ايـن              
اسـت کـه هـيـچ حــرفـي بـراي گـفـتــن                   
پيرامون اوضاع ديروز، امروز و فردا،    
خـطـاب بـه مــردم در جـامـعــه ايــران                 

مينا احدي و ديگر چهره ها و .   ندارند
رهبران حزب کمونيست کـارگـري چـه        
در کنفرانس بـرلـيـن، چـه در کـنـگـره                
سکوالرهاي ايران و بـدون تـرديـد در             
روزها و ماههاي آينده در هر کـنـگـره       
و کــنــفــرانــس و پــانــلــي کــه تــوســط              
نيروهاي بنام اپوزيسيون ترتـيـب داده      
شود با فراغ بال شرکت کرده و بـا در           
اختيار گرفتن تـريـبـون بـه تشـريـح و                
تـوضـيـح افـق، اهـداف و آرمـانـهـاي                 
سوسياليستي، انسـانـي جـنـبـشـهـاي            

 .اجتماعي مردم خواهند پرداخت
تنها طيف ها يا سازمانهـاي بـي        
ربــط بــه مــنــافــع اجــتــمــاعــي مــردم            
هســتــنــد کــه هــمــانــنــد فــرقــه هــاي              
ايدئولوژيک بايد در کنـجـي خـزيـده و           
افـکـار و ايـده هـاي سـنـتـي خـود را                     

اين طيفـهـا بـريـده يـاد          .   تقديس کنند 

سـنـتـشـان     .   گرفته اند در خانه بمانـنـد    
آنان را آموزش داده است که در هـيـچ       
ميداني که نيروهاي ديـگـر در آنـجـا              
بودند حضـور بـهـم نـرسـانـنـد مـبـادا                 

 .لباسشان کثيف شود
و اما چند نکته خطاب به بـرخـي         
از اعضا و هواداران کومه له سازمـان     

 . حزب کمونيست ايران
ــن دوســتــان بــه مــا يــادآور                   اي
ميشوند که چرا زمـانـيـکـه سـازمـان             
کـردسـتــان حــزب کــمـونــيـســت ايــران            

 سازمان متـشـکـل در      ۳۹عضوي از   
کنگره ملي کرد شده بود بهشان نـقـد         
داشتيم اما شرکت فعالين کمونـيـسـم       
کارگري در کنگره سکوالرهـاي ايـران      

 .ايرادي ندارد؟
نـقـد مـا بـه سـازمـان کـردسـتـان                  
حزب کمونيست ايـران ايـن نـبـود کـه             
چرا پشت تريبون و آرم احزاب قومي،     
اسالمي و مرتجع منطقه در کـنـگـره        

. ملي کرد حضور بـهـم رسـانـيـده انـد              
نقد ما اين بـود کـه ايـن سـازمـان بـه                 
دنبالچه احـزاب قـومـي، اسـالمـي و             
بدتر از آن به عضوي در کنگـره مـلـي         
کرد و مهمتر از اينها در کـنـگـره اي            
شرکت ميکنـد کـه نـمـايـنـدگـان دول               

جمـهـوري   (  سرکوبگر مردم کردستان  
در آن   )   اســالمــي و دولــت تــرکــيــه            

حضور دارند و آنـان نـيـز بـه بـازيـچـه                 
. دست اين ملـغـمـه تـبـديـل شـده انـد                

جوهر مباحث کنگره مـلـي کـرد کـه             
ناسيوناليستها پـرچـم آنـرا در دسـت              
گرفته بودند برازنده کمونيستها نبوده    

کومه له عضو رسـمـي ايـن        . و نيست 
کنگره و در چـهـارچـوب و ظـرفـيـت                 

نقد مـا از      .   اهداف آن جاي گرفته بود  
اين سر بود که چـنـيـن افـق، سـنـت و               
روشي از کار با سنتهاي تاکنـونـي در      
حزب کمونيست ايـران بـيـگـانـه بـوده             

حزبي که در کنگره اش جـريـان     .   است
داعــش را بــعــنــوان حــاصــل اقشــار             
متوسط و ناراضي ارزيابي ميکند و       
عمال اعـالم کـرده اسـت کـه حـاضـر                 
است تمام نيرو و تـوان خـود را بـراي               
جنگ در کردستان سوريه و هـمـدوش      
با ناسيوناليسم کرد بکار بگيرد بـايـد     
هم نسبـت بـه ايـن نـوع از فـعـالـيـت                     

. کمونيستي احساس بيگانگـي کـنـد       
ايــن آن عــقــبــگــردي اســت کــه ايــن                
سازمان دچار شـده اسـت و دوسـتـان              

 .کومه له خود بايد به آن پاسخ دهند
در هــر حــال شــرکــت فــعــالــيــن              
ــارگــري در کــنــگــره                ــيــســم ک کــمــون
ــر               ــمــچــون ه ــران ه ســکــوالرهــاي اي
کنفرانـس و کـنـگـره ديـگـري از ايـن                  
دست، امکان و فرصتي است تـا ايـن         

حزب کمونيستي که خود را نخود هر       
ــد و از کــثــيــف شــدن                  آشــي مــيــدان
لباسهايش بـراي بـلـنـد کـردن صـداي              
ــرافــراشــتــن و                 چــپ در جــامــعــه و ب
نمايندگي کردن خواست و مطالـبـات        
مردم ابايـي نـدارد، جـامـعـه را حـول                

در خــاتــمــه از      .   خــود ســازمــان دهــد     
دوستاني کـه خـود را از نسـل شـيـر                  
ميدانند و نسـبـت بـه شـيـر تـريـبـون                   
کنگره سکوالرها بـرآشـفـتـه شـده انـد            
ميخواهم به سخنراني مـيـنـا احـدي،          
مضمون و محتواي سخنان او عميقـا    
گوش دهند ببينند که آيا شير لرزه بـر     
پيکر مـي نـدازد يـا سـخـنـان مـيـنـا                   

 احدي؟
 ۲۰۱۶ سپتامبر ۱۴

 ... ... .. .... 
 

در پاسخ به يک کامنت      
پيرامون شرکت مينا احدي        
 در کنگره سکوالر دمکراتها     

 
دوستي کامنتي نوشته که عـيـن        
کامنت ايشان را با پاسخ به او اينـجـا         

 . مياورم
ــدل مــن شــخــصــا               "  ــق عــب ــي رف

ميداني چرا مثل ايـن اسـت     .   متاسفم
يک کمونيست و يـا يـهـودي آلـمـانـي               
بيايد پشت آرم نازيـهـا در جـلـسـه اي             

ــي کــنــد      ــا اگــر فــردا          .   ســخــنــران و ي
جـمـهــوري اســالمـي بــه اپــوزيسـيــون            
پرتاب شـد ايـن رفـيـق لـرزه بـر انـدام                   
انداخته شما برود در کنـفـرانـس آنـهـا             

مـهـم   .   پشت پرچم آنها سخنراني کنـد   
نيست چه ميگويد مهم اين است کـه        
پرنسيب يک مبارزه سالم سـيـاسـي و           
مرزهاي اخالق و نزاکـت سـيـاسـي را            

. زير پا گـذاشـتـه بـايـد تـوبـيـخ شـود                   
توهين برزگي به همه مبارزيني اسـت     

. کــه آن پــرچــم شــکــنــجــه شــان داد               
نرماليزه کردن شـکـنـجـه و بـخـشـش               

بـي حـرمـتـي بـه          .   جانيان ديروز اسـت  
شرافت و انسانيست و مـقـاومـت هـر          
مبارز کمونيستي است کـه دوره شـاه        
مبارزه کرد، زندان رفت شکنجـه شـد          

اين دهن کجي به تاريـخ  . و جان باخت 
 ".جنبش چپ است

آرام گرامي با پوزش که با تاخيـر        
به تک تک .   به کامنت شما پاسخ دادم  

. جوانب اظهر نظر شما پاسخ ميـدهـم      
گــرامــي آرام گــورگــيــن، مــمــنــون از           

در رابطه با مـقـايسـه    . اظهار نظر شما 
آرم نازيها با آرم شيـرخـورشـيـد بـنـظـر           

. نميرسد مقايسه درستي کرده باشيـد     
منظورم از مقايسه اين است که بـايـد         
تاريخ اعـمـال نـازي هـا را بـا تـاريـخ                   

) خاندان پهلوي   (   عملکرد حاکماني   
کـه پـرچـمــشـان شـيـر خـورشـيـد بــود                  

در ثاني شما و مـن يـا         .   مطالعه کرد 
هر کس ديگري به آناني که هنوز ايـن      
آرم را يدک ميـکـشـنـد بـايـد گـفـت و                  
نشان داد که اين آرم تاريخ خـونـبـاري            

ــد                   ــکـــنـ ــمـــل مـــيـ ــود حـ ــا خـ . را بـ
سردمدارانشان به تاريخ پيوستند امـا   
شما با نام سکوالر، دمکرات و غيـره     
که ميخواهيد نقش سالـم و سـفـيـدي           
در جامعه ايران داشته باشيد ايـن آرام      

تـا جـايـيـکـه        .   را با خود يدک نکشيـد     
مــن مــيــدانــم بســيــاري از اعضــاي             
کنگره سکوالرها نه سـلـطـنـت طـلـب           
ــه مــدافــع حــکــومــت                 هســتــنــد و ن
پادشاهي اما ميتوان بـه آنـان حـالـي             
کرد که آرم ديگري را که سـکـوالريـزم       
و دمکرات بودن شما را تداعي کـنـد           

شکي نداشـتـه بـاشـيـد کـه            .   برگزينيد
اگـر امــثـال شــمــا يــا هــر شــخــص و                 
ــن مســئلــه کــار                    جــريــانــي روي اي
آگاهگرانه انجام دهد تـاثـيـر مـثـبـت             

 .خود را خواهد داشت
مــن در   .   بــاز هــم در مــورد آرم          

مطلبي که به همين کـنـگـره مـربـوط            
. بود، کنفرانس برلين را يـادآور شـدم          

نوشتم که اگر تريبون کنفرانس برلـيـن      
با پرچم جمهوري اسالمي که کمتر از     
نازي ها جـنـايـت نـکـرده اسـت آزيـن                 
بندي ميشد، بدرست مـيـبـايسـت از            
ميکـرفـون ايـن کـنـفـرانـس اسـتـفـاده                 
ميشد و ماهيت و جنايات حـامـيـان          
هـمــان پــرچـم را خـطــاب بــه شــرکــت               
کنندگان توضيح ميداد و کـنـفـرانـس        
برلين را به هـمـان شـکـلـي کـه هـدف                 

شـخـصـا    .   معترضين بود در مـيـاورد     
کسي از شرکت کنندگان  در کـنـگـره            
سکوالرها را نميشناسم که در دوران       

عـلـيـه مـردم       )   پـهـلـوي      (   رژيم سابق  
شخصا و مستقيما جنايتي مرتـکـب        

اگـر شـمـا يـا هـر کـس               .   شده بـاشـنـد    
ديگري ميشناسد ميشود و مـيـتـوان      
خطاب به برگزار کنندگان اين کنـگـره       

 .اين مسئله را خاطر نشان ساخت
 

مـيـنـا    (   نوشته ايد مهم نـيـسـت         
چه ميگويد مـهـم ايـن اسـت         )   احدي  

که پرنسيب يک مبارزه سالم سيـاسـي         
و مرزهاي اخالق و نزاکت سياسـي را       

. زير پا گـذاشـتـه بـايـد تـوبـيـخ شـود                   
 .پرانتز از من است

آرام گرامي، پرنسـيـب و مـبـارزه           
سالم سياسي و بقول شما مـرز اخـالق      
و نزاکت سياسي در ادبيات سـيـاسـي         
شامل پرچم، ساختمان، قيافه آدمـهـا        

 يادداشتهاي هفته  
 
 

 عبدل گلپريان 
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همـانـطـور کـه خـود          .   و غيره نميشود 
شما از مبارزه سالم سياسي اسم بـرده      
ايد، اين يعني مواضع، اظهار نظر آن       
شخص مـبـارز در افـق، سـيـاسـت و                 

. مبارزه سياسي در گفتـمـان و غـيـره            
مبارزه سياسي سـالـم و پـرنسـيـب و               
اخالق به اين نميگويند که از پـرچـم،            
از آرم و غــيــره حــذر کــنــي و افــق،                   
سياست و چشم انداز مبارزه سيـاسـي         

ايـن مـنـطـق       .   را در گلويت خفه کـنـي   
 . مبارزه سياسي نيست

ــه در فــرداي                  ــيــد ک تصــور کــن
سرنگوني جمهوري اسالمي هواداران     
سلطنت پهلوي بخواهنـد در خـيـابـان          
تــظــاهــرات راه بــيــانــدازنــد و مــثــال             
خواهان ايـن شـونـد کـه بـايـد حـزبـي                   
درست کنند و فعاليت سياسي داشته       

آيا شـمـا کـه در قـدرت قـرار                .   باشند
گرفته باشي دستور به منع فـعـالـيـت           
آنها کـه آرمشـان را بـا آرم نـازي هـا                   

آيـا اگـر     .   يکي ميدانيد خواهي داد؟     
در همان فرداي سرنگونـي حـکـومـت          
اسالمي شما در راس قـدرت بـاشـيـد            
مـانـع از فــعـالـيـت ســيـاسـي احــزاب                
اسالمي آنهـم بـا پـرچـم و آرمـي کـه                   
عليه بشريت جنايت خلق کـرده اسـت          

با مـنـطـق شـمـا و بـه               .   خواهيد شد؟ 
صــرف آرم و پــرچــم بــايــد هــرگــونــه               
فــعــالــيــت از ســوي آنــان را مــنــع و                

با چنين روش و     .   ممنوع اعالم کنيد 
نگرشي به اداره امور جامعـه، سـبـب           
زيرزميني فعاليت کردن هـر کـدام از           

بـا چـنـيـن درکـي          .   آنان خواهـيـد شـد      
قطعا به آنان ميدان خـواهـيـد داد کـه            
مظلوم نـمـايـي کـرده و خـود را حـق                  

با اين رويـکـرد     .   بجانب معرفي کنند  
و اين چنين درکي نميشود جامعـه را       

 . اداره کرد
ايـن تـوهـيـن بـه          " نوشـتـه بـوديـد         

االخــر . . . .   مــبــارزيــن زمــان شــاه و           
دوست گرامي من و صـدهـا و       .   است

هزاران عزيز زنده و جانباخـتـه در هـر             
دو حکومت سـلـطـنـتـي و اسـالمـي،              
بخشي از همان کسـانـي هسـتـيـم کـه              
شما نوشته ايد بهـشـان تـوهـيـن شـده               

من، مـيـنـا احـدي و بسـيـاري             .   است
ديگر که امروز در حزب کـمـونـيـسـت         
کارگري فعالـيـت مـيـکـنـيـم، تـاريـخ               

 سـال مـبـارزه مـخـفـي و               ۴۵حداقل  
عــلــنــي در زمــان شــاه و عــلــيــه آن                  
حکومت، مبارزه نظامي در شـهـر و          
روستاهاي کردسـتـان عـلـيـه تـوحـش              
ضد انقالبي حکومت اسـالمـي و تـا           
به امـروز درگـيـر در مـبـارزه عـلـيـه                   

اعدام، دفاع از حقوق انسـان، بـرابـري           
زن و مرد، عليه مذهب و نهايتا بـراي   
بزير کشـيـدن جـمـهـوري اسـالمـي را                

فـکـر نـمـيـکـنـم          .  پشت سر خود داريم 
کس يا کسـانـي بـا ايـن پـيـشـيـنـه و                     
عملکرد امروزشان بخواهند بـه خـود        

 . و يارانشان توهين کنند
مــنــظــق دنــيــاي امــروز ايــجــاب         
ميکند که بر بستر توحش موجـود و      
پايـيـن کشـيـدن جـمـهـوري اسـالمـي                
بطور مـادي، عـيـنـي و زمـيـنـي بـه                   

اگـر از    . مصاف با اوضاع امروز رفت 
مــن دلــخــور نشــويــد بــايــد بــگــويــم             
متاسفانه کـه مـوضـع شـمـا در کـل                 
کامنتي که نوشته ايد کامال کلـيـشـه        
اي، شـعــارگـونــه، ايـدئــولـوژيــک و از              

جـامـعـه را      .   موضع چپ سنتي اسـت    
نميشود و نميتوان با خط کش ترسيم       

نميشود اعدام انقالبـي و اعـدام       .  کرد
ضـد انـقـالبـي را آنـگـونـه کـه هـنــوز                    
بخشي از چپ ايران به آن خـو گـرفـتـه             

مـا هـمـگـي امـروز در            .   اند باب کرد 
دهه دوم قرن بيـسـت و يـکـم زنـدگـي                

وجهه مشـخـصـات دنـيـاي          .   ميکنيم
امروز نه تنها با پنجاه سال قبل بلکـه     
با ده سـال قـبـل هـم قـابـل مـقـايسـه                     

رونـد رويـدادهـا و تـحـوالت            .   نيسـت 
سـيــاســي، اقـتــصــادي و اجــتــمــاعــي           
بسرعت ساعت و ثانيه در حال تحـول        

ــيــش مــيــرونــد                  . و دگــرگــونــي بــپ
شــخــصــيــتــهــاي ســيــاســي و احــزاب          
سياسي جدي نميتوانند با نسـخـه هـا         
و الگوهاي قديمي به درمان امراضي     
که جامعه را مـريـض کـرده اسـت بـه                

با تراکتور نـمـيـشـود     . درمان بپردازند 
جـمـبـو    .   به سـفـرهـاي طـوالنـي رفـت            

ــن                   ــهــاي فــوق ســرعــت و آخــري جــت
دستاوردهاي تکنـولـوژي دنـيـاي مـا           
قابل مقايسه با سرعت عمل سيسـتـم    

البته اگر کسـي بـه آن بـاور          (   يوفوها  
مـيـخـواهـم     .   نـيـسـتـنـد     )   داشته باشد  

بگويـم رخـدادهـا، دسـت بـردن بـراي               
تغيير، تحول و هرگـونـه اقـدامـي، بـا           
درک، فرهنگ، ادبـيـات و عـمـلـکـرد             
دهه هـاي قـبـل قـابـل جـابـجـا کـردن                   

قـبــل از انــقـالب اکــتــبــر          .   نـيــســتــنـد  
چاپخانـه نـيـنـا بسـهـم خـود انـقـالب                  

امـروز و در      .   اکتبـر را سـازمـان داد         
دنياي اينترنت، فيـسـبـوک، تـويـتـر و             
ديگر شبکه هـاي اجـتـمـاعـي کـه تـا                
ماههاي ديگر وارد مراحل پيشـرفـتـه       
تري ميـشـونـد، نـمـيـتـوان بـه سـيـاق                   
چاپخانه نينا براي تـحـقـق و پـيـروزي            

 .انقالب حتي يک نيم قدم برداشت

مجددا تاکيد ميـکـنـم کـه مـن،            
شما و بسياري از انسانهاي انقالبي و       
مبارزي که با احساس مسئوليـت بـه         
سرنوشت و آيـنـده مـردم ايـران و هـر                 
جاي ديگري ميانديشند، مـيـتـوانـنـد        
خطاب به کسانيکه کنگره سکوالرها   
را برگزار کردند يا در آينـده دسـت بـه            
هر نوع فعاليت سـيـاسـي بـراي بـزيـر                
کشيدن جمهوري اسـالمـي مـيـزنـنـد             
بخواهيم و متقاعدشان کنيـم کـه آرم          
تاريخ مصرف گذشته آنان حـتـي اگـر          
خودشان را عـمـيـقـا ضـد حـکـومـت                
پـادشـاهـي بـدانـنـد، يـکـي از نـقـطــه                   

اين از نـظـر   .   ضعفهاي جدي آنان است   
من بدان معنا نيست که اگر فـردا در        
محلي که من زندگي ميکنم و بـراي         
کنفرانسشان از من دعوت بعمل آمـد   
بـخـاطـر وجـود آرمشــان بـر تـريـبــون                

قطعـا بـخـشـي از         . سخنراني قهر کنم 
ــه                   ــيــن مســئل ــه هــم ــم را ب ســخــنــان
اختصاص خواهم داد که اگر کـس يـا        
کساني هيچ تعلقي به اين آرم نداشـتـه      
بـاشـنـد مـاهـيـت آن بـرايشـان روشـن                  

 .شود
در خاتمه اين را اضافـه کـنـم کـه              
چسبيدن به مضمون، محتوا و افق و         
سياستي که اشخاص و يا سـازمـانـهـا      
و احــزاب ســيــاســي از خــود بــدســت             

شما ميتوانـيـد   .   ميدهند معيار است 
بــه بــرنــامــه بــرخــي از ســازمــانــهــاي            
سياسي مـراجـعـه کـنـي کـه در آنـهـا                  
هنوز دفاع از مجازات اعدام يکي از         

آزين بـنـدي   .  بندهاي برنامه شان است 
کالشينکف با داس و چکش برايشـان     

بسياري ممکـن اسـت بـا        .  اصل است 
همين تصوير از آرم، چهل سـال قـبـل             

امــا امــروز   .   بــرايشــان تــداعــي شــود     
نميتوان با داشتـن بـنـدي در بـرنـامـه               

و در حـال و      "   اعدام انقالبي"مبني بر  
هواي پنجاه  سـال سـال قـبـل کـار و                   

چنين چـپـي بـا چـنـيـن             .   فعاليت کرد 
آرمــي هــنــوز هــم جــامــعــه ايــران را              

طبقـه کـارگـر را        .   موزائيکي ميبيند 
نـه در جــامــعـه بــلــکــه در کــارخــانــه               

زنان را نه در پهناي گستـرده  .   ميبيند
جامعه طبقاتي بلکه در خانه و خـانـه      

جنبشهاي اجـتـمـاعـي       .  داري ميبيند 
تنيـده شـده درهـم بـا دهـهـا گـرايـش                   
مختلف اجتماعي آميخته در هـم را         
نميبند بلکه آنان را به خورده بـورژوا،      
خــورده بــورژواي مــتــوســط، اليــه               
بااليي، اليه پاييـنـي و دهـا تـقـسـيـم                
بندي ديگر که سرسوزني بـه جـنـبـش          
نود ونه درصد عصـر حـاضـر ربـطـي               

 . ندارد ميفهمد
بــرگــزارکــنــنــده گــان کــنــگــره                

سکوالرها و جـريـانـاتـي کـه خـود را                
سلطنت طـلـب مـيـدانـنـد حـتـي اگـر                  
آرمشان را به پرچم سرخ تغيير دهـنـد        
مـــادامـــيــــکـــه افــــق، اهـــداف و                 
سياستهايشان بازگو کننـده امـيـال و          
آرزوهاي دوران گذشتـه بـاشـد ثـنـاري            

ــخــواهــد داشــت        ــه ايــن       .   ارزش ن و ب
ميگويند فريب کاري يعني گنجشـک     

بـايـد در     .   را به نرخ قـنـاري فـروخـتـن           
سياست، افق، برنامه و عملـکـردشـان      
آنان يا هر نيروي ديگري را سنجيـد و        
ارزيابي کرد که آيا در صـف مـبـارزه             
براي ايجاد جامعـه اي آزاد، سـالـم و              
انساني هستند يا نه و گرنه آرم حـزب        
کمونيست شوري دوران اسـتـالـيـن و            
شعبات آن در سراسر جهان دنيا را بـه        

آيـا کـمـونـيـسـم،         .   دو نصف کرده بـود    
. سوسيالسيم از آن استـخـراج مـيـشـد        

حزب توده و چـريـک اکـثـريـت شـاخـه               
ايـرانـي آن بـراي هـمـه مـا از نـزديـک                     

بـرايـت آرزوي     .   بخوبي آشنا هسـتـنـد      
 .موفقيت ميکنم
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 آيا اين حرف دل       
 ناديه مراد است؟     

ــر      ۱۶روز جــمــعــه           ســپــتــامــب
مراسمي بمنـاسـبـت انـتـخـاب نـاديـه              

 ساله سـاکـن يـکـي از         ۲۳مراد دختر  
روستاهاي اطراف شـنـگـال از ايـزدي            
ها، بعنوان سـفـيـر حسـن نـيـسـت در                

پـيـشـتـر     .   سازمان مـلـل بـرگـزار شـد           
نلسون ماندال و محمد علي کـلـي بـه         

بـراي  .   اين مقام انتخـاب شـده بـودنـد         
بسياري که وقايع مربوط بـه فـاجـعـه            
شنـگـال و جـنـايـات داعـش در ايـن                  
منطقه را دنبـال کـرده بـاشـنـد نـاديـه                

او در   .   مراد چهره و نام آشنايي اسـت      
سخنراني اش در اجـالس روز جـمـعـه           
در سازمان ملل از جنـايـت و تـجـاوز          
داعـش بـه زنـان و دخـتـران ايـزدي و                   
همچنين آنچه که افراد داعـش بـطـور         
گروهي بر سر او آورده بـودنـد سـخـن               

 .گفت
ســـخــــنـــرانــــي نــــاديـــه مــــراد             
کيفرخواست تـمـام زنـان و دخـتـرانـي              
بـود کـه در عـراق و سـوريـه تـوسـط                    
داعش به بردگي گرفته شده اند، آنـان          
را در بازارها خريد و فروش کـرده، يـا           
ــا در                     ــرار داده و ي مــورد تــجــاوز ق
گورهاي دسته جمعي قـرار داده شـده          

مادر ناديه مراد و خـانـواده اش         .   اند
توسط داعش مورد تجاوز و شکنجه     

. قرار گرفته و سپس بقتل رسـيـده انـد       

در حال حاضر بيش از سه هـزار زن و           
دختر جوان که بيشـتـر آنـان را ايـزدي             
هاي منطقه شنگال تشکيل ميدهنـد     

نـاديـه مـراد در        .   اسير داعش هستند 
بخش ديـگـري از سـخـنـانـش وقـايـع                 

 را جنايـت  ۲۰۱۴شنگال در تابستان  
عـلـيـه بشـريـت خـوانـد و از شـرکــت                   
کنندگان و نماينده دولـتـهـاي حـاضـر           
در اجالس خـواسـت کـه بـراي پـايـان                 
دادن بــه پــديــده داعــش مســئــوالنــه            
تالش کنـنـد تـا دنـيـا بـتـوانـد نـفـس                    

سخنراني نـاديـه مـراد      .   راحتي بکشد 
 .اشک بسياري را جاري ساخت

اما نکتـه اي کـه در سـخـنـرانـي                
ناديـه تـوجـه مـرا بـخـود جـلـب کـرد                    

مسلمانان سـراسـر   " پيامش خطاب به    
او در اين بخش از پيـامـش   ". جان بود 

داعش ربطي به اسـالم نـدارد       :  "   گفت
و مسلمانان بايد در منزوي کردن ايـن    

سـئـوال   " .   نيرو و عليه آن عمل کـنـنـد       
آيا اين حرف دل ناديه مـراد  :   اين است 

به گـمـان مـن پـاسـخ مـنـفـي               .   است؟
نــاديــه مــراد بــه زبــان عــربــي           .   اســت

مســلــط اســت بــدون شــک آيــات و                
احاديث تجاوزکارانه ضد زن در قـرآن       
را خوانده و تـجـربـه حـکـومـت هـاي                 
اسالمي در ايران و عربستان و يمـن و     
افغانستان و غيره را ديـده و مـيـدانـد            

اما ناچار شـد دم      .   اسالم يعني همين  
برنياورد چون مصلحت سازمان ملـل      
و منفعت دولتها ايـن اجـازه را بـه او             

  .نميداد
در اين نـبـايـد تـرديـد داشـت کـه                 
کاربدستان و گردانندگان ايـن اجـالس      
متن سخنراني ناديه مراد را بـخـوبـي        
اديـت کـرده و ايـن تـرم را کـه گـويــا                     
داعش ربطي به اسالم ندارد در مـتـن         

 .سخنراني او جاي داده اند
ناديه مراد و مـيـلـيـونـهـا انسـان               
روي اين کره خاکي بخوبي مـيـدانـنـد           
که آيات نوشته شده در قرآن جز آنـچـه      
که پيامبر اسالم، خمينـي، طـالـبـان،           
القاعده، جيش الـعـدل، بـوکـو حـرام،             
داعش و ديـگـر تـخـم و تـرکـه هـاي                    
امروزي اسالمي عـلـيـه انسـانـيـت و              
بويژه عـلـيـه زنـان و دخـتـران در هـر                    
کجاي اين کـره خـاکـي انـجـام داده و                
ميدهند چـيـزي بـجـز اسـالم واقـعـي                

 .نيست
گــردانــنــده گــان و کــاربــدســتــان           
سازمان ملل و نماينده دولتها در ايـن    
سازمان همگي از سياسـت گـذاران و          
بـازيـگــران اصــلـي در جــابـجــا کــردن              
جانـوران اسـالمـي بـر بسـتـر اوضـاع                
سـيـاسـي و اقـتـصـادي بـه بـن بســت                   

 ۸از صفحه  

 ۱۰صفحه 

 .. يادداشتهاي هفته  
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رسيده و بحراني منطقـه خـاورمـيـانـه          
از منظر مقـامـات سـازمـان       .   هستند

ملل انتخاب ناديه مراد بعنوان سفيـر   
حسن نيست براي دفاع و نجات زنـان        
و دختران اسير و بـرده شـده در دسـت           
داعش، تمامي آن تـالـشـي اسـت کـه              
آنان ميخواهند بـعـنـوان مـرهـمـي بـر             
پيکر زجر ديده نـاديـه مـراد و ديـگـر               

مـبـارزه   " زجر ديده گان تحت عـنـوان          
به خورد افکار عمومـي  " عليه داعش 

  .بدهند
تالشهاي فرمال سازمان مـلـل و         
انتخاب ناديه مـراد مسـکـنـي بـراي              
جلب توجه افکار عمومي در ژسـتـي          
است که اين نهاد بين الـمـلـلـي بـخـود          

آنان با اين انتخـاب زخـم     .   گرفته است 
عميق ناديه مـراد را کـه بـه هـنـگـام                 
سخنراني در معرض اختـيـار از کـف           

ايـکـاش   .   دادن بود عـمـيـقـتـر کـردنـد           
ناديه مراد، هزاران و مـيـلـيـونـهـا زن               
ستمديده از اسـالم و اسـالم سـيـاسـي              
ايـــن تـــوان و قـــدرت اجـــرايـــي را                   
ميداشتند که در چنين موقـعـيـتـي و        
بــدور از ســيــاســت و بــنــد و بســت                  
نمايندگان دولتها در چنين سازمان و    

اگـر چـنـيـن       .   نهادي تصميم بـگـيـرنـد      
ميبود بي گمان قادر ميشدند هـمـراه      
با موجع وسيع حمايتهاي انسانـي در       
سراسر جهان بـازمـانـدگـان داعـش و              
اين از گور برخاسته گـان اسـالمـي را           

 .از صحنه گيتي جارو کنند
ــار داعــش امــر                  ــان ک امــا پــاي
نيروهاي پيـشـرو و سـکـوالر و تـوده               
هاي ميليوني به تنگ آمده از دسـت       
داعش و از دست سـايـر دولـت هـا و               

داعـش و    .   نيـروهـاي اسـالمـي اسـت         
همينطور جمهوري اسالمي و طالبان      
و بوکوحرام و القاعده و سـايـر دولـت           
ها و نيروهاي اسـالمـي در مـنـطـقـه                
محصول سرمايه داري به تمام معنـي   

مـحـصـول    .   گنديده عصر حاضر است   
دخالت و حمايت دولت هاي مختلـف      
سرمايـه داري از دولـت آمـريـکـا تـا                 
دولـت هـاي عـربســتـان و تــرکـيــه از                 

طــرف ديــگــر نــقــش        يــکــطــرف و از      
جمهوري اسالمـي بـعـنـوان الـگـويـي             
براي شکل گيري دولت هاي اسالمـي      

دنيا بايـد از شـر       .   است از نوع داعش  
  .همه اينها رها شود
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تجمع  فراخوان  
 سراسري معلمان      

 در کردستان عراق    
 
بعد از روزها اعتراض و تـجـمـع           

معلمـان در کـردسـتـان عـراق جـهـت                
دست يابي به حـقـوقـهـاي مـعـوقـه و                

 ۱۷ پرداخت نشده شان، روز شـنـبـه            
معلمان شهر سليـمـانـيـه در         سپتامبر  

تجمع اعتراضي خود در مـحـل بـاغ             
 نفره اي را   ۱۹عمومي اين شهر جمع   

براي هدايت و هماهنگي اعتـراضـات      
قـرار اسـت ايـن        .   خود انتخاب کردنـد   

 نفره در چند هيئت به ديـگـر   ۱۹جمع  
شهرها برود و از بخشهـاي مـخـتـلـف           
ــه در روز اول                    ــنــد ک ــخــواه مــردم ب
بازگشايي مدارس دست به تـجـمـع و          

آنـان بــه    .   اعـتــراض ســراســري بــزنــنـد       
حکومت اقليم التيـمـاتـوم دادنـد کـه             

 سپـتـامـبـر     ۲۷   اگر تا روز چهارشنبه 
حــقــوقــهــاي مــعــوقــه آنــان و ديــگــر             
کارمندان و حقوق بـگـيـران پـرداخـت           
نشـود دسـت بــه تــجـمــع اعـتــراضــي              
گسترده تري با شرکت همه بخشـهـاي         

 . مختلف خواهند زد
معلمان و ديگر حـقـوق بـگـيـران            

در کردستان عراق تا کنون حقوقـهـاي     
 . خود را نيز دريافت نکرده اند۷ماه 

بـدنــبـال ايـن الــتـيــمـاتــوم وزارت             
دارايي حکومت اقليم شير فهم شد و         
ــه                  ــتـــرش دامـــنـ در هـــراس از گسـ
اعتراضـات مـردم و در واکـنـش بـه                 
فراخـوان تـجـمـع سـراسـري مـعـلـمـان                 
اعالم کرد که حقوقـهـاي مـعـوقـه در              
روزهـاي سـه شـنـبــه، چـهـارشــنـبـه و                 

ــنــجــشــنــيــه ،           ۲۱ و      ۲۰ ،      ۱۹پ
سپتامبر به تمامي بخشها و حـقـوق           

 .بگيران پرداخت خواهد شد
کـاربــدســتــان حــکــومــت اقــلــيــم         

کردستان پيشتر به بهانه پاييـن آمـدن       
قيمـت نـفـت و ايـنـکـه فـروش نـفـت                    
کرکوک متوقف شده است از پرداخـت     

در .   حقوقـهـا خـود داري مـيـکـردنـد             
حالي حقوق بگيران حقوقـهـاي چـهـار        
ماه قبل خود را از احـزاب قـومـي و              
اسالمي حاکم بنام حـکـومـت اقـلـيـم             
طلب دارند که بيش از دو مـاه اسـت              
نه تنها بهاي قيمت نـفـت دوبـرابـر از              
دوران اعالم اين بهانـه هـا بـاال رفـتـه               
بلکه روزانه بالـغ بـر يـک مـيـلـيـون و                  
پانصد هزار بشکه نفت از طريق لوـلـه      

ايـن  .   وارد بازارهاي جهانـي مـيـشـود        
در حــالــي اســت کــه حــتــي حــقــوق                
نيروهاي نـظـامـي حـکـومـت اقـلـيـم                 

بتـازگـي و مسـتـقـيـمـا            )   پيشمرگ (  
توسط دولت آمـريـکـا پـرداخـت شـده            

  . است
کاربدستان ميلـيـاردر حـاکـم بـر            

کردستان عراق متـشـکـل در احـزاب            
قومـي و اسـالمـي، تـنـهـا بـا فشـار                   
ــه               ــاچــار ب اعــتــراضــات عــمــومــي ن
پاسخگويـي و زانـو زدن در مـقـابـل                
خواست و مطالبات بـرحـق مـعـلـمـان          

. حقوق بگيران و کل جامعه هسـتـنـد       
مـعـلــمـان نـبــايـد فـريــب وعــده هــاي                

. سرخرمن وزارت دارايي را بـخـورنـد         
ميتوان و بايد بر فراخوان خود مبـنـي    

ــجــمــع ســراســري در روز                   ــر ت  ۲۷ب
سپتامبر ايستادگي کرد و تـا بـيـرون           
ــنــار از حــلــقــوم               کشــيــدن آخــريــن دي

 .حاکمان اقليم ساکت ننشست
  

 ۲۰۱۶ سپتامبر ۱۷ 
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ريا کاري سران روسيه    

 و آمريکا در جنگ سوريه
هــاي    در پــي حــملــه جــنــگــنــده           

در "   ديـرالـزور  " ائتالف به پايگاهي در    
 ســپـتـامـبــر، کـه در           ۱۷روز شـنـبــه       

 سربـاز  ۶۲اختيار ارتش سوريه است،  
 بـديـن مـنـظـور          .اند شده  سوري کشته   

روسيـه از شـوراي امـنـيـت سـازمـان                
ملل تقاضاي نشـسـت فـوري کـرد و              
خواستار توضيح حمـالت ائـتـالف و           

پيشتر نيز روسـيـه و هـم        .  آمريکا شد 
پيمانانش متقابال حمالت مشـابـهـي       
را عــلـيــه نــيـروهــاي مــورد حــمـايــت             
ائــتــالف در ســوريــه را انــجــام داده                

در هر دو مـورد هـر کـدام از               .   بودند
ايــن " طــرفــيــن اعــالم کــرده انــد کــه              

 ".!!!حمالت اشتباها رخ داده است
رياکاري سران قـدرتـهـاي رقـيـب           

منطقه حـد و مـرزي        در سوريه و کل  
سـازمـان مـلـل يـا درسـت تـر                .   ندارد

بگويم سازمـان امـنـيـت دولـتـهـا در               
حــالــي بــه بــررســي چــنــيــن رخــدادي            
نشست فوري برگزار ميکند کـه طـي          
پنج سـال اخـيـر و بـا سـرکـوب و بـه                     
شـکــســت کشــانــيـدن انــقــالب مــردم           
سوريه که چيزي جـز رفـاه، امـنـيـت،               
آرامــش و يــک زنـــدگــي انســـانـــي                 
نـمـيـخـواسـتـنـد و تـا کـنـون تـوســط                    
حکومت بشار اسد و حمـايـت بـرخـي          

دولـتـهـا نـظـيـر روسـيـه و جـمـهــوري                   
اسالمي، بيش از دويست هزار نفر از         
مردم اين کشور کشته و ميليونها تن     
آواره و مـعــلـول شـده انـد، نـه تـنـهــا                    
هيچگونه جلـسـه اي فـوري از سـوي              

فراخوان داده   "   شوراي امنيت"ويترين  
نشد بلکه گرداننده گان آن حـتـي خـم            

 .به ابرو هم نياوردند
ريـخـتـن بـمـب بـر روي خـانـه و                    

کاشانه مردم و استفاده از سـالحـهـاي          
شيـمـايـي کـه قـربـانـيـان آن را زنـان،                    
سالمندان و کودکان تشکيل ميدهنـد    
اکنون ديگر به يک امر عادي تـبـديـل        

. شده است و گويا فعال پايـانـي نـدارد       
نه تنـهـا خـود را در          "   شوراي امنيت" 

قبال اين وضعيت بي وظيفه مـيـدانـد       
بلکه در هـمـيـن اجـالس هـا بـر سـر                     
چگونگي تقسيم سهم در خاورمـيـانـه      
و جهنمي که در سوريه خلق کرده انـد       

.  سرگرم رايزني و بده و بستان هستـنـد   
از منظر توحش و سياستهـاي بـه بـن            
بســت رســيــده و ضــد انســانــي دول               
فخيمه، کشتار مردم بي دفاع و قـتـل       
عام کرور کرور زن و کودک و ريـخـتـن          

بـه امـري     اکنون ديگر بمب بر سر آنان   
از .   عادي و روزمره تبديل شـده اسـت       

منظر آنان اتخاذ سياست و تصـمـيـم            

سرکوبگرانه شان عـلـيـه مـردم گـويـا              
مشروع است چرا که مردم بايد زيـاده      
خواهي نکننـد و تـوقـع شـان از يـک                  
زندگي شـايسـتـه انسـان نـه تـنـهـا از                   
سوي اين دولتها سـد شـود بـلـکـه بـا                 
ــوب آن                     ــرکـ ــه سـ ــدرت بـ ــام قـ ــمـ تـ

ــد  ــپــردازن ــاري ســران و            .   ب ــاک اوج ري
کاربدستان هر دو بلوک رقيب و صـف        
بندي هر يک از دول منطقه بـر بسـتـر            
جنگ نيابتي شان و دسـت و پـا زدن              
در بحران و بن بست سياسي، نظامـي      
و اقـتـصـادي آنـان قـبـل از هـر چـيـز                      
گوياي خصلت نمـاي امـروز لـجـنـزار             
سرمايـه داري و گـردانـنـده گـان ايـن                 

" شـوراي امـنـيـت      " نظام در دولتها و       
 .است

پايان دادن به جهنمي کـه در اثـر            
بـن بسـت سـرمـايـه داري گـنـديـده و                   
سيـاسـتـهـاي شـکـسـت خـورده سـران                
دولتها و براي سرپا نگاه داشـتـن ايـن         
نظام بردگي به مـردم تـحـمـيـل کـرده               
اند، امر بشريت متمدن، جنبـش نـود       
و نه درصدي هـا و بـه مـيـدان آمـدن                  
جنبش کارگري و ديـگـر جـنـبـشـهـاي           

 .راديکال، چپ و سوسياليستي است
 ۲۰۱۶ سپتامبر ۱۸

 .. يادداشتهاي هفته   ۹از صفحه  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


