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 ۴  صفحه 

 عزيزه لطف الهي

 محمد آسنگران

 نسان نودينيان   

 

ابـراهـيـم عـلـيـزاده در           :  ايسکرا
رابطه با سازمان خبات در ائـتـالف          
احزاب کردي در کردستان ميگـويـد     
ضرورتهاي سياسي موجب اين شـد     
کـه عـلــيـرغــم اســالمـي بـودن ايــن               
سازمان، ما بـا حضـور خـبـات در              

او در   .  ايـن جـمـع رضـايـت بـدهـيـم              
ادامـه بـه ايــن اشـاره مـيــکـنـد کــه                 
مخالفين اين ائتالف مشکلشان بـا     
حضور خبات نيست بلکه بـا اصـل         

. هر گونه همکاري مخالف هستـنـد   
سئوال اين است آيا بنظر شما چنيـن      
پاسخي ميتواند توجيه گـر حضـور        
يک سازمـان اسـالمـي مـرتـجـع در              
کنار سازمان کومه لـه بـاشـد؟ اگـر           
حتي اين توجيهات را مد نظر قـرار        
بدهيم، آيا شما واقعا بـا نـفـس ايـن              
همکاري آنگونه که عـلـيـزاده اشـاره         

 ميکند مخالف هستيد؟ 
 

مـن پـاسـخ        :محمد آسنگـران  
عليزاد در مورد حضور خـبـات در           
ائـتـالف آنـهــا و هـمـکــاري بـا ايــن                 
جريان اسـالمـي را دور از مـنـطـق                
سياسي يک جريان حـتـي دمـکـرات          

در شرايـطـي کـه نـا امـنـي             . ميدانم
ــش کشــيــده شــدن                    ــه آت ــا و ب ــي دن
خاورميانه اساسا بوسيله جـريـانـات      
اسالمي اتـفـاق افـتـاده اسـت و در                

 درصــــد     ٩٩ شــــرايــــطــــي کــــه           
تروريستهاي دنيا اسالمي هسـتـنـد        

به باور من ايـن نـوع اسـتـدالل         ...  و
صف خودشان را هم قانع نـمـيـکـنـد         

ايـن عـمـل      .  چه برسد به مـنـتـقـديـن        
ــاســي                  ــان ســي ــک جــري دون شــان ي

عالوه بـر ايـن ابـتـدا           .  مسئول است 
بايد همکاري را تعريف کرد بـا کـي       

  .و بر سر چه مسائلي

ما بارها گـفـتـه ايـم و بـاز هـم                  
تاکيد ميـکـنـيـم کـه در کـردسـتـان                
مذاکـره و هـمـکـاري بـا جـريـانـات                 
اسالمي غيرقابل قـبـول و بـر ضـد              

امـا  .  منافع مردم کـردسـتـان اسـت         
همکاري و توافق با حزب دمکـرات   
کردستـان بـر سـر رفـع سـتـم مـلـي                    

ــگــري اســت          حــزب  .  مــوضــوع دي
دمکرات تا وقتيکه به عـنـوان يـک          
حزب بورژوا ناسيوناليست فعاليـت      
ميکند و به عامل اين و آن دولـت             
تبديل نشده باشد ميتوان در رابـطـه         
با رفع ستم ملي با آنها مذاکره کـرد     
و مواردي که الزم بـاشـد هـمـکـاري          

الــبــتــه نــه بــر اســاس مــتــد              .  کــرد
تــحــلــيــلــي ابــراهــيــم عــلــيــزاده کــه           
کمونيسـتـهـا و حـزب دمـکـرات و               
حتي خبات را گرايشـات درون يـک           

اتفاقا بـراي ايـنـکـه       .  جنبش ميداند 
اين تئوري غير کمونيستي جـا بـاز          
نکند، ما روشن و صريح گفـتـه ايـم        
در چهارچوب رفع ستم ملـي و حـل        
مسئله کرد کمونيستها ميـتـوانـنـد         
با احزاب ناسيوناليست کـرد حـتـي          
طــرح مشــتـــرکــي را بــه امضـــا                 

 .برسانند
يک وجه اين سياست ايـن اسـت        
که اوال آن احزاب در ايـن مـطـالـبـه              

ثانـيـا بـراي      .  خود را شريک ميدانند 
جلوگيري از هر گونه توطئه گـري و       
ايــجــاد شــکــاف در مــيــان احــزاب           
اپــوزيســيــون از جــانــب جــمــهــوري          
اسالمي اين سياست کمک ميـکـنـد     
کـمــونــيــســتــهــا بـهــتــر بــه وظــايــف           

الزم .  کمونـيـسـتـي خـود بـپـردازنـد            
نيست و نبايد کمونيستها از پنجـره     
راديکال کردن خـواسـت مـلـي وارد            

 مصاحبه ايسکرا با محمد آسنگران

 ۲ صفحه 

 در مورد سياست کومه له     
 در قبال سازمان خبات و    

بدنبال حضور داعـش در     : ايسکرا حضور آمريکا در کردستان سوريه       
تهران و مشخـص شـدن هـويـت آنـهـا               
تعدادي از داعشي ها کُرد زبـان بـوده        

دســتــگــاه هــاي اطــالعــاتــي              .  انــد 
جمهوري اسالمي شروع به دستگيري   

و ديـگــر     آنـهـا در کـرمـانشــاه، پـاوه              
با اين دسـتـگـيـري     !  شهرها کرده است  

ها آيا فضـاي شـهـرهـا در کـردسـتـان                
امنيتي و پليسي ميشود؟ جمـهـوري        
اسالمي آيا ميتوانـد از ايـن فـرصـت             

و فضـاي     استفاده کند و مانع تجمـع     
اعــتــراضــي و شــادي کــه مــردم بــه               

! ابــتــکــارخــودشــان درســت کــرده انــد        
 بشود؟
 

قبل از هر چـيـزي     : نسان نودينيان 
بايد بگويم، حکومت اسالمي تـحـت        
هر شرايطي، امنيتي و تهديد پليسـي     
و دستگيري هـا، نـمـيـتـوانـد شـرايـط               

 در ايران و در     ٦٠ دهه  خفقان و سياه  
شهرهاي کردستان را ايجاد و بـرقـرار          

 .کند
ــاي               ــي و فضـ ــنـــونـ ــط کـ شـــرايـ
اعتراضي و هـمـبـسـتـگـي هـايـي کـه               

مردم در شـهـرهـا بـدسـت آورده انـد،                
نتيجه سالها مـبـارزه و عـقـب رانـدن              
دخالت جمهوري اسالمي در زنـدگـي        

شادي و تاتر و گلگشـت و    . شان است 
کوهنوردي، دوچرخه سواري گـروهـي       
و دوچرخه سواري زنان در مـالعـام و           
ده ها ابتکار تفريخي و فـعـالـيـتـهـاي             
مدني دستاورد سـه دهـه مـبـارزه اي             
اســـت کـــه مـــردم و فـــعـــالـــيـــن و                  
شخصيتهاي با نفوذ ايـن جـامـعـه بـه            

. حکومت اسالمي تحميل کـرده انـد        
اين دستاوردها با دستگيري تـعـدادي      
از داعشــي هــا قــابــل پــس گــرفــتــن              

پيشـروي مـردم در شـهـرهـا            . نيستند

 ايسکرا ميپرسد؟
  سئوال از نسان نودينيان

متن زير پياده شده مصـاحـبـه بـا         
تلويزيون کانال جديد است که در روز        

 .انجام شد)  ژوئن۷ ( خرداد ۱۷ 
  

 خـرداد    ۱۷ صبح روز چهارشنبه     
مجلس شوراي اسالمي و محل دفـن      
خميني مورد حملـه تـروريسـت هـاي            

ــت           ــرفـ ــرار گـ ــي قـ ــش .  اســـالمـ داعـ
مسئـولـيـت ايـن حـملـه را بـه عـهـده                    

به گزارش مقامات حکـومـت   .  گرفت
اســالمــي در ايــن واقــعــه، تــاکــنــون             

نـفـر     ۴۲  نـفـر کشـتـه و             ۱۲ دستکم   
 تروريسـتـي کـه بـه         ۶ زخمي شده اند،   

اين دو محل حمله کرده اند نيز طـبـق      
گفته مـقـامـات جـمـهـوري اسـالمـي              

 .کشته شده اند
در اين زمينه با اصـغـر کـريـمـي           

 :گفتگو ميکنيم
حـزب کـمـونـيـسـت         :  کانال جديد 

کــارگــري ايــن حــملــه تــروريســتــي را           
 محکوم کرده چرا؟

. روشـن اسـت    :  اصغر کريـمـي   
اعمال تروريستـي پشـت سـر خـودش            
اعمال تروريستي ديگري را مياورد و       

. مطلقا به نفع مبارزات مردم نيـسـت    

ما براي سرنگوني جمهوري اسـالمـي      
مبارزه ميکنيم و اعمـال تـروريسـتـي        
فـقـط کـمـک مـيـکـنـد بـه جـمـهـوري                     
اسالمي که سرکوب بـيـشـتـري را در             
دستور بگذارد، اگر بـتـوانـد بـگـيـر و              
ببند بيـشـتـري راه بـيـنـدازد دسـتـش                 
عـلــيــه مـردم بــازتــر شــود، فشــار را               
بيشتر کند و فضاي ترس و پليسي را    

بــعــالوه بــه جــمــهــوري       .  دامــن بــزنــد   
اسالمي کـمـک مـيـکـنـد کـه اعـمـال                 
تروريستي خـودش را در کشـورهـاي           

 تقسيم جنبش اسالم سياسي به تندرو و ميانه رو                                           
 طرحي براي فجايع بيشتر                    

 :  نگاه هفته         
 مجموعه اخبار و گزارشات هفته از شهرهاي کردستان                                             

 مصاحبه با اصغر کريمي      /  علل رشد تروريسم اسالمي       

 ۳ صفحه 

 ۲ صفحه 
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 ۱ از صفحه  

زيـرا  .  جدال سياسي و طبقاتي بشونـد     
اما وجـه    . اين امري غير ممکن است 

مهم ديگر اين سياست به اين منظـور    
است که مردم کردستان مـتـوجـه ايـن          
حقيقت بشوند رفع سـتـم مـلـي فـقـط             

. يکـي از خـواسـتـه هـاي آنـهـا اسـت                  
همين حد محدود از بـده بسـتـان هـم              
بايد طوري پيش برده شود کـه مـردم            
به ماهـيـت احـزاب نـاسـيـونـالـيـسـت                

اين امر وقتي ممـکـن   . متوهم نشوند 
است که نقد مسـتـمـر کـمـونـيـسـتـهـا                
عليه ناسيوناليستـهـا بـا صـراحـت و             
شفافيت تمام در عرصه هاي سياسـي        

  . ايدئولوژيک پيش برده شود
بنابر اين بحث ما و نـقـد مـا بـه              
ــمــکــاري در                      ــر ســر ه ــه ب کــومــه ل
چهارچوب رفع ستم مـلـي بـا احـزاب             

بـحـث   .  ناسيوناليست کرد نبوده است 
و نقد ما بر سر چهارچـوبـي اسـت کـه          
بارزاني و ديگر احزاب ناسيوناليسـت       
کرد روي ميز آنها گذاشتند و آنهـا بـا       

. اشتياق تمام از آن اسـتـقـبـال کـردنـد             
ابتدا بحث کنگره ملي کـرد بـود کـه              
هيـچ ربـطـي بـه رفـع سـتـم مـلـي در                      
کردستان نداشت بلکـه بـحـث بـر سـر              
شکل دادن به يک رهـبـري و انسـجـام              
دروني احزاب ناسيوناليست کرد بـود     
که چگونه با دولتهاي منـطـقـه کـنـار             

و چگونـه نـاسـيـونـالـيـسـتـهـا              .  بيايند
بتوانند با دولتها وارد معامله و بـده          

معلوم اسـت هـر کـس        .  بستان بشوند 
که خود را شريک اين پـروژه بـدانـد در         
اين چهارچوب بايد تحـت اتـوريـتـه و            
هژموني ناسيوناليستها فعاليت کنـد     
و اين سـيـاسـت تـمـامـا بـورژوايـي و                  
عــلــيــه مــنــافــع مــردم زحــمــتــکــش             

مشــکــل رهــبــري      .کــردســتــان اســت   
کومه لـه ايـن اسـت کـه مـيـخـواهـد                    
حقايق پشت اين طرحهـا را از انـظـار            

 . عموم پنهان کند
در آخرين مورد هم بحـث بـر سـر            
سياستهاي ترامپ در قبال جـمـهـوري       

خود ابراهيم عليزاده در .  اسالمي بود 
آن ســمــيــنــاري کــه مــوســســه روداو             
سازمان داده بود در جـهـت سـيـاسـت             
احزاب ناسيوناليست کرد حرف زد و        
رسما اعالم کرد که بـراي رسـيـدن بـه              

اهدافشان اگر الزم باشـد مـيـشـود بـا            
او حـتـي     .  ترامپ هـم مـذاکـرده کـرد          

ــا دولــت عــراق و                  مــثــال مــذاکــره ب
گ بــا آمــريــکــا را         . پ. هــمــکــاري ي   

؟ .! مطرح کرد که نقدي بـه آن نـدارنـد         
اين سياستها ربطي به مـنـافـع مـردم            
کردستان و حل مسئله مـلـي و سـتـم             

  .ملي ندارد
اين توجيهات غـيـر مـنـطـقـي و               

زيـرا واضـح     .  غير کمونيـسـتـي اسـت       
است که هدفش اين نـيـسـت کـه امـر               
يک سازمان کمونيستي در کـردسـتـان      

هـدف او ايـن اسـت بـا             .  را دنبال کند 
هــمــان ســنــت و ســيــاســت احــزاب                
ناسيوناليست کرد کنـار بـيـايـد و در            
شکافهاي منـطـقـه اي بـيـن دولـتـهـا                

نقد ما ايـن اسـت     .  دنبال راه حل باشد  
که عليزاده ابتدا کومه له را گـرايشـي       
در کـنـار بــقـيـه احـزاب و جـريـانــات                  

در جنـبـش     ناسيوناليستي و اسالمي 
ملي کرد ميداند و از اين جايـگـاه بـه          
زعم خودش ميخواهد سيـاسـت چـپ         

. تري نسبت به آنها را نمايندگي کـنـد      
معلوم است اين سياست ادامه هـمـان         
سنتي است که اتحاديـه مـيـهـنـي در             
جنبش ملي کرد در کـردسـتـان عـراق         
پيش برد و خود را نيـروي پـيـگـيـرتـر               
جنبش ملي کرد ميدانست و بارزانـي   
را حزبي سـازشـکـار و نـاپـيـگـيـر در                  

. جنبش ملي کـرد ارزيـابـي مـيـکـرد             
سـيــاســت امــروز عـلــيــزاده در قــبــال            
نــاســيــونــالــيــســتــهــا و اســالمــيــهــاي        
کردستان هيچ تـفـاوتـي بـا سـيـاسـت               
طــالــبــانـــي در قــبـــال بــارزانــي و                   

. اسالميهاي کـردسـتـان عـراق نـدارد           
ناگفته نماند اين راه را قبـال مـهـتـدي          
با صراحت و شفافيت بيشـتـري آغـاز           
کرده است و عليزاده فـقـط مـيـتـوانـد            

" شفافتر"و " جسورتر"دنباله رو بخش  
 . نيروهاي جنبش ملي کرد باشد

   
رهـبـري کـومـه لـه دو            :  ايسکـرا 

موضع گيري متفاوت در برخـورد بـه      
. ائتالف را تاکنون بدسـت داده اسـت          

چه در رابطه با مـوقـعـيـت نـيـروهـاي               
مسلح کـرد در کـردسـتـان سـوريـه و                 
بطور مشخـص تـر چـه در رابـطـه بـا                  
همـسـويـي و هـمـکـاري بـا سـازمـان                  
خبات که گفته اند بـه آنـهـا تـحـمـيـل                

در مورد اول شمـا تـفـاوت      .  شده است 
بنيادي در اخـتـالف نـظـر در سـطـح                 
رهبري کومه لـه پـيـرامـون مـقـايسـه              
اوضاع کردستان سوريه با کـردسـتـان          
ايران را چگونه توضيح ميدهيـد؟ در         

مورد دوم اينکه آيا سازمان خبات از    
منظر آنان يک سازمان سياسـي اسـت        
که بايد برسمـيـت شـنـاخـتـه شـود يـا                 
اينکه نيرويي است که به آنها تحميـل      
شـده اسـت ايـن تـنـاقـض را چـگـونـه                    

 ميشود توضيح داد؟ 
 

در مـورد      :محمد اسـنـگـران    
کردستان سوريه از روز اول سـيـاسـت           
مـا بــا هــمـه جــريــانــات چــپ ديــگــر               
متفاوت بوده و هـمـچـنـان مـتـفـاوت             

ما ضمن حمايت از جنگ آنهـا  .  است
عليه داعش هميشه تاکيـد کـرده ايـم           
ــحــاد                    ــه حــزب ات ــت ب ــد نســب ــاي ــب ن
دمــکــراتــيــک کــردســتــان ســوريــه بــه          
رهبري صالح مسـلـم تـوهـمـي دامـن             

زيرا آنها حزبـي بـر آمـده از          .  زده شود 
. جنبش ناسيوناليستي کرد هسـتـنـد        

ک و   . ک. آنها منشا مشـتـرکـي بـا پ           
بــرخــالف تــوهــمــات و       .  پــژاک دارنــد  

ذهنيت محدود نگرانه جريانات چـپ      
غير کـارگـري، تـا بـه امـروز هـم در                   
کردستان سوريه مطلقا يک انتخابـات      

اداره آن   .  نيم بند هم اجرا نشـده اسـت         
تـمـام   .  منطقه انتخابي نبوده و نيست 

ارگانهاي تصميم گيرنده يا انتـصـابـي         
طرح .  و يا توافقي پيش برده ميشوند   

اداره فدراليستي آن مـنـطـقـه هـم در                
توافق با جريانات قومـي و مـذهـبـي           
گرفته شد نه از طـريـق انـتـخـابـات و                 

 . دخالت مردم
بنابر اين بجز مـا کـه مـوضـعـي              
واقـعــبــيــنـانــه و انــتـقــادي در مــورد              
ــم،             کــردســتــان ســوريــه اتــخــاذ کــردي
متاسفانه همه جـريـانـات چـپ دچـار             
اين توهم شـدنـد کـه گـويـا نـوعـي از                  
سـوســيــالـيــســم و چــپ و حــکــومــت             

در کـردسـتـان سـوريـه          ....  شورايي و  
جـريـانـات چـپ از         .  پياده شـده اسـت      

جمله کـومـه لـه در نـاسـنـامـه حـزب                  
حاکم کردستان سوريـه يـک جـريـان و              

ايـن  .  سيستم چپ و راديکال ميبينند   
يـا  .  توهم از دو حالـت خـارج نـيـسـت           

اينکه اطالعات کافي نداشـتـنـد و از         
روي نا آگـاهـي چـنـيـن سـيـاسـتـي را                   
دنبال کردند يا بـا آنـهـا احسـاس هـم                

مورد کومه له بنظرم .  جنبشي کردند 
از احساس و تعلق هم جنـبـشـي آنـهـا              

چنين سياستي تکـرار سـيـاسـت       .  بود
آنها در قبال احزاب حـاکـم کـردسـتـان           

چنانچه هنوز هم عليزاده .  عراق است 
نقدي به تسلط آمريـکـا بـر مـقـدرات             

از .  کردستـان عـراق و سـوريـه نـدارد             
گ در کردسـتـان سـوريـه       .پ.نظر او ي 

 . سياست درستي پيش ميبرد
اتفاقا همـيـن الـگـوي کـردسـتـان             

ســوريــه بــاعــث شــده اســت ابــراهــيــم           
عــلــيــزاده وســوســه بشــود و چــنــيــن             
دورنمايي بـراي حـزب خـودش را در              

ــيــنــد          ــب ــداز ب حــرف او در       .  چشــم ان
هـم ايـنـرا      "  موسسـه روداو   " کنفرانس  
ابتدا بايد خـودمـان پـيـش       :"تاييد کرد 

برويم و ببينيم اتفاقات آينده چـگـونـه          
رقم خواهد خورد اگر الزم بود مذاکره    
با ترامپ هم مشـکـل نـخـواهـد بـود               
همچنانکـه مـا نـقـدي بـه هـمـکـاري                 
آمريکا با نيروهاي کردسـتـان سـوريـه        

  ."نداريم
صــالح مــازوجــي در نــقــد ايــن             

ما نميتوانيم ايـن  "سياست گفته است  
گ نـيـروي     . پ. کار را بکنـيـم زيـرا ي         

مسلح قوي و پايگاه تـوده اي وسـيـع             
ــي                 ــخــواهــد هــژمــون دارد و هــر آن ب

براي کومه لـه  .  آمريکا را کنار ميزند  
اين تـحـلـيـل هـم          ".  اين ممکن نيست 

عـلـيـرغــم مـخـالــفـتـش بــا سـيـاســت                
زيرا مـاهـيـت      .  عليزاده نادرست است 

جنبشي حزب حاکم کردستان سـوريـه      
او متوجه نـيـسـت حـزب         .  را نميبيند 

و    اتحاد دمکراتيک کردستان سوريـه    
ک تـمـام تـالـشـشـان           . ک. همه اقمار پ  

اين است که دل آمريـکـا را بـه دسـت              
بيـاورنـد و در جـبـهـه آمـريـکـا قـرار                    

از ايـن رو کسـي کـه تـالش               .  بگيرند
ميکند همکار قدرتي مثل آمـريـکـا          
باشد به اين معني است که امـروز بـه        

 . اهدافش رسيده است
بنابر اين هر دو سياست و هـر دو       
رويکرد اگرچه متفاوت اما در مقابل   
ــکــا در                  ــي آمــري حضــور و هــژمــون
کردسـتـان سـوريـه مـوضـع انـتـقـادي                

عليزاده به دليل هم جـنـبـشـي     .  ندارند
و آرزوي چنين موقـعـيـتـي سـمـپـاتـي             
نشان ميدهـد و مـازوجـي عـلـيـرغـم                
مخالفتش با سياست عليزاده با اتکا       
به ضمانـت قـدرت نـيـروي مسـلـح و                

آنـرا تـوجـيـه       .  گ. پ. نفود توده اي ي    
  . پذير ميداند

در مورد سازمان خبات به نـظـرم         
صالح مازوجي صميمانه اعـالم کـرد       
که به دلـيـل مـاهـيـت اسـالمـي ايـن                  
سازمان همکاري با آنهـا خـط قـرمـز            
اسـت و هـيـچ نـوع هـمـکـاري و بــده                    

عـلـيـزاده    .  بستان با آنها مجاز نيسـت  
اما عليرغم اينکه سر بسته ميگـويـد    
حضور خبات به خواست آنـهـا نـبـوده           
اســت، بــالفــاصــلــه مــيــگــويــد آنــهــا           
ايـنـقــدرهـا هـم اسـالمــي نــيـســتـنــد،               
ــهــا مــثــل حــزب                ــودن آن اســالمــي ب
دمکرات است، آنها حزبـي شـنـاخـتـه           

ايـن سـمـپـاتـي و          ....  شده هستـنـد و     
تعريف و تمجيد عليزاده با بيان غـيـر         
صريح تحميلي بودن آن جور در نـمـي        

او بايد تکليف خودش را روشـن      .  آيد
 .کند شتر سواري دوال دوال نميشود

 *** 
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  ... در مورد سياست کومه له                       

" حاکميت اسالمي" خيلي جلوتر از    
بـجـز تـعـدادي از         .  در شهرها اسـت   
)  مزدوران محلـي    (  عناصر جاش   

رد کـه                  و عناصر جـبـهـه مـتـحـد کـُ
از مکتب قـران و طـيـفـي          تتمه اي   

از به اصـطـالح تـحـصـيـلـکـردهـاي               
ــ اسالمي که براي حسـن     بوروکرات 
ــنــد،              ــي مــزدوري مــيــکــن روحــان
جمهوري اسالمـي روي مـوجـي از           
تنفر و نارضايتي حاکميت خـودش     

مـردم در    .  را تـحـمـيـل کـرده اسـت           
شهـرهـاي کـردسـتـان از جـمـهـوري               
اسالمي و از داعـش و جـريـانـات               
اسالمي متنفـرنـد و سـمـپـاتـي بـه               

فضـاي  .  اينها خيلي ضعيـف اسـت      
غالب در کردستان ابتکـارات تـوده       
اي، گروه هاي کوهنوردي، دوچرخه    

گــروهــي زنــان و مــردان،          ســواري   
دفاع از حق حيـات و فـعـالـيـت در             
عرصه زيسـت مـحـيـطـي و ده هـا                

خـالـصـه کـنـم؛        .  ابتکار ديگر است  
 جـمـهـوري      ١٣٩٦ جمهـوري سـال       
ــســت     ١٣٦٠ اســالمــي ســال      ــي .  ن

جمهوري اسالمي تغيير نکرده ايـن       
ــم، رژيــم ضــد زن، ســيــاه و                     رژي

داعشـي اسـت کـه        . سرکوبکر است 
دهه اسـت بشـيـوه هـاي         ٤ نزديک به  

آنـچـه   .  مختلف جـنـايـت مـيـکـنـد           
تغيير کرده است مردمـي هسـتـنـد          
که صدها قدم جلو آمده اند و عليـه     
حاکمـيـت خـودگـمـارده حـکـومـت             

 .اسالمي جنگيده اند
نکته دوم اين است کـه حضـور        

. داعش در کردستان جديد نـيـسـت        
اين جريان اسالمي سلفيه از مقطـع        
بـعــد از شــروع جــنــگ خــلــيــج در              
منطقه جان گرفت، و بـا هـمـکـاري          
دولتـهـاي مـنـطـقـه و آمـريـکـا راه                  
اندازي شـد و آنـان را بـجـان مـردم                 

در کـردســتـان ايــران       .  انـداخـتـه انـد      
ســابــقــه تــاريــخــي ايــنــهــا بــه دوره            

بر ميـگـردد   "  مکتب قران" تاسيس  
که اساسا در مـريـوان و بـخـشـا در             

 .سنندج و بوکان نضج گرفته است
در سالهاي اخير داعشي ها يـا     

 ...ايسکرا ميپرسد؟

 ۴  صفحه 
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منطقه که در چند سـال گـذشـتـه هـم                
داشته دامنه اش را وسيـعـتـر کـنـد و             
رقيب مقابل آن يعني بلوک عربسـتـان     
هم طـبـعـا اعـمـال مـتـقـابـلـي انـجـام                    
مدهد و اين چرخه ادامه پيدا ميکنـد    
و به گسترش تروريسم دامن ميزند و      

بـا  .  فضاي ناامن تري ايجاد ميـکـنـد       
اقدامات تروريستي هيـچـوقـت فضـا         
بـــراي مـــبـــارزات تـــوده اي، بـــراي              
اعتصـابـات کـارگـران و مـعـلـمـان و                 
اعتراض زنان و غيره ايجاد نـمـيـشـود      
برعکس ميـتـوانـد مـبـارزه مـردم را              

مـردم الـبـتـه جـمـهـوري            .  عقب برانـد  
خبيث اسالمي و سياسـت هـايـش را            
ميشناسند ميدانـنـد کـه در مـقـطـع              
جنگ ايران و عراق هم خميني گـفـت         
جنگ برکت است چون ميتـوانسـتـنـد      
براي عقب راندن و سـرکـوب مـردم از         

امـروز  .  آن استـفـاده کـنـنـد و کـردنـد              
مردم با اين سياست آشنا هسـتـنـد و            
بعيد ميدانم مرعوب سـيـاسـت هـاي           

ــد         ــي .  جــمــهــوري اســالمــي بشــون ول
جمهوري اسالمي نهايت تـالـشـش را          
ميکند که از اين فرصت عليـه مـردم        

مـردم هـم بـايـد ايـنـرا             .  استفاده کـنـد   
خنثي کنند و مبارازت حق طلبانـه و     

 .عادالنه شان را گسترش بدهند
  

عـلـت گسـتـردگـي        :  کانال جديد 
تـروريسـم در خـاور مــيـانـه و شـمــال                 

 آفريقا در اين دوره چيست؟
 

داليـل مـخـتـلـفـي         :  اصغر کريمي 
الــبــتــه تـــروريســم اســالمـــي            .  دارد

چهاردهه است در مـنـطـقـه فـعـالـيـت              
اولــيــن آن خــود جــمــهـــوري               .  دارد

 ســال اســت      ۳۸ اســالمــي اســت کــه        
مشغول ترور عـلـيـه مـردم اسـت، بـه               
صورت زنان اسيد ميپاشد، قتل عـام        
هـاي دهـهــا هـزار نـفـره انـجـام داده،                  
خيلي از افراد اپوزيسيون را در خـارج     

 فـتـواي        از مرزهاي ايران تـرور کـرده،       
قتل کساني را داده کـه عـلـيـه اسـالم             
حرفي زده اند از جمله عـلـيـه سـلـمـان             

. رشدي، اينهـا هـمـه تـروريسـم اسـت              
اعدام و به جرثقيل آويزان کردن مـردم      
و حمله نظامي به مـردم کـردسـتـان و          

ترکمن صحرا و سراسر کشور بخـشـي      
از اقــدامــات تــروريســتــي جــمــهــوري        
اسالمي بوده، قتل هـاي زنـجـيـره اي             
جزيي از کارنامه تروريسم جـمـهـوري          

هــمــيــنــطــور   .  اســالمــي بــوده اســت       
سياست هايش در دفاع از بشـار اسـد         
و حوثي ها در يمن و جيش الشـعـبـي        
در عـراق و نـيـروهـاي تـروريسـت در                
فلسطين و اکـنـون حـمـايـت فـعـال از                 
طالبان در افغانستـان بـعـنـوان يـکـي              
ديگر از شاخه هاي اسالم سـيـاسـي و          
تروريست، که بعنوان يک جريـان فـوق      
مرتجع در دنيا مشهور است بخـشـي         
ــامــه تــروريســم جــمــهــوري               از کــارن

 با اينـهـمـه سـه چـهـار             .اسالمي است 
واقعه در سالـهـاي اخـيـردر گسـتـرش             
تروريسم اسالمـي در مـنـطـقـه و در                

اولــيــن   .غــرب نــقــش مــهــمــي دارد         
مساله اشغال عراق است کـه فضـا را           
براي سربلند کردن جريان اسـالمـي از        
جيش الشعبي تا داعش فراهم کرد و         
نـقــش بسـيــار مـهــمــي در گســتــرش             
دامنه تـروريسـم داشـت و عـالوه بـر                
ــات تــروريســت اســالمــي در            جــريــان
عراق، نهايتا زمينـه را بـراي اشـغـال              
بخش قابل توجهـي از عـراق تـوسـط            

دوم سـرکـوب     .  داعش هم فراهم کـرد     
انقالب مـردم سـوريـه تـوسـط دولـت              
بشار اسد کـه بـا حـمـايـت جـمـهـوري                 
اســالمــي و دولــت روســيــه صــورت            
گرفت يک منشاء مهم رشد تـروريسـم     
و شــکــل گــيــري دار و دســتــه هــاي                
مختلف تروريستـي در سـوريـه و در             

دولت عـربسـتـان کـه در           . منطقه بود 
اين دوره بعنوان يک قطب منطـقـه اي        
سر بلند کرده است نـيـز يـک فـاکـتـور                

 .گسترش تروريسم در منطـقـه اسـت        
دولت عربستان قـبـال داشـت زنـدگـي            

البته بـا شـمـشـيـر          ! خودش را ميکرد 
سر مردم را ميبريد و به ايـن مـعـنـي            
يک دولت تروريسـت و جـنـايـتـکـاري             
بود بود اما در اين دوره به يک نيـروي      
منطقه اي تـبـديـل شـده و بـويـژه بـا                    
ــرامــپ از دولــت                حــمــايــت قــاطــع ت
عربستان و کمک تسليحاتـي بـه آن و           
پشــتــيــبــانــي ســيــاســي از آن ابــعــاد             
جنايات خود را در مـنـطـقـه افـزايـش              

اينها دسـت بـه دسـت هـم           .  داده است 
داده و شـاخـه هـاي مـخـتـلـف اسـالم                  
ــا                   ــت ب ــاب ــدام در رق ــرک ــاســي ه ســي
يکديـگـر، دارنـد تـروريسـم را دامـن               

جمهوري اسـالمـي در چـنـد          .ميزنند
کشور مشغول توطئه و ترور اسـت و          

به ايـن    .  آنها هم در ايران و نقاط ديگر 

معني مـنـشـاء تـرور در تـهـران يـک                  
پايش خود جمهوري اسالمي اسـت و        

. زمينه هايي کـه فـراهـم کـرده اسـت              
مردم بايد در مـقـابـل هـر دو شـاخـه                 
اسالم سياسي بايستند و دول غربي و    
در راس آنها دولت آمريکـا را کـه بـه              
ــدا               ايــن فضــا دامــن مــيــزنــنــد شــدي

 .محکوم کنند
  

تـاکـنـون واکـنـش         :  کانال جديد 
مردم منطقـه بـه تـروريسـم چـه بـوده                

 است؟
روشـن اسـت کـه         :  اصغر کريمي 

قرباني اصلي تروريسم مردم هسـتـنـد      
قرباني جـنـايـات اسـد و         .  نه دولت ها 

روسيه و جمهوري اسالمي در سـوريـه    
مردم اين کشورند، قربـانـي تـروريسـم        
در عراق و افغانستـان هـم مـردم ايـن             
کشــورهــا هســتــنــد و در ســال هــاي             
گذشته مبارزاتشان را عليه دولت هـا        
ــن                  ــي در اي ــروريســت ــات ت ــان و جــري

در .  کشــورهــا گســتــرش داده انــد              
افــغــانســتــان بــعــنــوان مــثــال شــاهــد           
تظاهرات روشنايي بوديم که در ابعـاد   
دهها هزار نفره عليه دولت اين کشـور     
که يک دستش هم در دستش طـالـبـان        
است به ميدان آمدند، در عراق شاهد       
تظاهرات هاي دامنه دار و سـراسـري          
مــردم عــلــيــه دولــت ايــن کشــور و                
جريانات اسالمي مثل مقتدا صدر و       
جيش الشعبي بوديم که مردم آنهـا را       
بعنوان تجار دين مـيـشـنـاسـنـد و بـا               
شعار نه قومي نه ديني جامعه مدني     
و يا شعار نان، آزادي، دولت مدنـي و        
عدالت اجتماعي عليه آن صف آرايـي      

سنگر اصلي مبارزه با اسـالم     .  کردند
سياسي در ايران اسـت و مـردم ايـران              
عليـه آن کـه پـيـش قـراول دولـتـهـاي                   
اسالمي در منطقه و پيش قراول خود   
داعش و بنيانگذار يک شـاخـه اسـالم           

سال اسـت    ۳۸ سياسي در منطقه بود  
دارند ميجنگند و حکومت اسالمـي      
را که تـفـاوت اسـاسـي بـا داعـش يـا                  
طالبان ندارد در جبهه هاي مـخـتـلـف      
بــه عــقــب رانــده انــد و اگــر امــروز                  
جـمـهـوري اسـالمـي عـيـن داعـش و                 
طالبان عمل نـمـيـکـنـد بـخـاطـر ايـن                 
است که مردم مـبـارزات مسـتـمـر و              
وسيعي داشـتـه انـد، زنـان، جـوانـان،               
کــارگــران، دانشــجـــويــان و اقشـــار              

مختلف مردم و جمهوري اسالمي را       
بدرجاتي مهار کرده اند اما مـاهـيـت       
سـيــاســت هــاي جـمــهــوري اســالمــي           
تفاوتي بـا داعـش و طـالـبـان نـدارد                  
عليـه زنـان، عـلـيـه آزادي هـا، بـراي                   
تـحـمــيـل قـوانـيــن مــذهـبـي تـفــاوت                
چنداني با هم ندارند و به ايـن مـعـنـي        
مردم ايران الگوي مهمي در مـقـابـل           
اسالم سياسـي و تـروريسـم اسـالمـي             

مـردم مـنـطـقـه مـيـتـوانـنـد                .هستند
درسهاي زيادي از مبارزه مـردم ايـران      

در .  بگيرند و کم و بيـش گـرفـتـه انـد              
سطح بين الـمـلـلـي هـم مـردم بـه هـر                   
شکل توانسـتـه انـد عـلـيـه تـروريسـم                

بعنوان مثال در   . اسالمي ايستاده اند 
را    فرانسه موقـعـي کـه چـارلـي ابـدو             

مورد ترور قرار دادند مردم در ابـعـاد      
ميليوني به خيابان آمـدنـد در سـايـر              
کشورها هم هر اقدام تـروريسـتـي کـه          
اتفاق مي افتد مردم ياد قربانيان آنـرا      
گرامي ميدارند، به احتـرام آنـهـا يـک             
دقيـقـه سـکـوت مـيـکـنـنـد، تـجـمـع                   

بهررو قربانيان تـرور مـردم        .  ميکنند
انـد و دولـت هـا هـم از ايـن مسـالـه                      
بعنوان فرصتي بـراي مـحـدود کـردن            
آزادي ها و پـيـشـبـرد سـيـاسـت هـاي                

 .ارتجاعي خودشان استفاده ميکنند
  

ارزيـابـي شـمـا از         :  کانال جديـد  
نـقــش مــردم ايــران عــلــيــه تــروريســم            

 اسالمي چيست؟
 

مـردم ايـران کـه        :  اصغر کريمـي  
براي سرنگـونـي جـمـهـوري اسـالمـي              
مبارزه ميکنند، عليـه سـنـگـسـار و             
اعدام اعتراض ميکنند، سنگسار را      
عقب راندند که البتـه بـايـد بـه نـقـش                
مهم حزب کمونيست کارگري در ايـن      
مورد اشاره کرد، اينها سياسـت هـاي      
تـروريســم اسـالمــي اســت کــه مــردم            

داعـش  .  عليه اش اعتراض ميکنـنـد     
با شمشيـر سـر مـيـبـرد و جـمـهـوري                  
اسالمي در ميدانهاي شـهـرهـا مـردم          
را به جرثقيل آويزان ميکند تـا مـردم        

داعــش زنــان را      .  را مــرعــوب کــنــد      
بـعــنــوان کــنــيــز و بــرده مـيــفــروشــد،             
جمـهـوري اسـالمـي جـواز شـرعـي و                
اسالمي تـجـاوز بـه دخـتـربـچـه هـاي                

 ساله را تحت عنوان ازدواج   ۱۰ -۱۲ 
صادر ميکند، جمهوري اسـالمـي بـا        

اسيدپاشي و پونز به سر زنان حـجـاب         
را تحميـل مـيـکـنـد داعـش بـه نـوع                  

مردم ايران عليه همـه ايـنـهـا       .  ديگري
مبارزه کـرده انـد، عـلـيـه اخـتـنـاق و                  
سلب آزاديها، عليه فقر و محروميـت      
و عليه همه قوانين داعشي جمهـوري        

ــهــوري         .  اســالمــي  ــي جــم ــگــون ســرن
اسالمي کمک بزرگي به مردم منطقـه     
است که از دست کل اسـالم سـيـاسـي          

بـا سـرنـگـونـي جـمـهـوري             .  رها شوند 
اسـالمــي شـاخــه هـاي ديــگـر اســالم              
سياسي هم بشدت ضعيف مـيـشـونـد        
و موضوعيت شان را به درجه زيـادي      

و بـه ايـن مـعـنـي            .  از دست ميدهنـد   
مردم دنـيـا کـه مـيـخـواهـنـد از شـر                    
تروريسم اسالمي خالص شونـد بـايـد         
از مبارزه مردم ايران عليه جـمـهـوري          
اسالمي و همينطور از مبـارزه مـردم        
عراق و افغانستان و ديگر کشـورهـاي    
اسالم زده در دفـاع از سـکـوالريسـم،            
در دفـاع از حـقـوق زن، در دفـاع از                   
آزاديها و حقوق مردم و عليه قـوانـيـن      
اسالمي مثل سـنـگـسـار و اعـدام و               
شالق و شکنجه حمايت کنـنـد و يـک         
جبهه جهاني بزرگي عليـه کـل اسـالم         
سياسي و تروريسم اسالمي و دولـتـي       
که از اينها حمايت ميکنند تشـکـيـل      

 .بدهند
مبارزه بـا تـروريسـم کـار مـردم              

است کار مـردم ايـران و انـگـلـيـس و                 
کـار  .  افغانسـتـان و عـراق و فـرانسـه             

دولـت هـا چـه دول          .  دولت ها نيسـت   
منطقه و چه دول غربي به مـنـطـقـه و           

ايـن  .  به کل دنيا واقعـا گـنـد زده انـد             
کار مردم متـمـدن و جـهـان مـتـمـدن                 
است که با شعارهاي آزاديخواهـانـه و         
سکوالريستي و غـيـر مـذهـبـي و بـا               
خـواســت رفــاه و عــدالــت و حــرمــت             
انساني بـه مـيـدان بـيـايـنـد و دسـت                   
شاخه هاي مختلف اسالم سيـاسـي را      
قطع کنند و در مقـابـل دولـت هـايـي            
که با کمک تسليحاتـي و سـيـاسـي و              
ديپلماتيک به دولـت هـا و جـريـانـات             
اسالمي تروريسم را دامـن مـيـزنـنـد             

مـردم ايـران نـقـش         .  قاطعانه بايستند 
بسيار مهمي عليه يکي از مهمتـريـن     
سنگـرهـاي اسـالم سـيـاسـي دارنـد و                

 .شايسته بيشترين پشتيباني هستند
 

 ٢٠١٧  ژوئن ١٢ 

 ... علل رشد تروريسم اسالمي                     

مبارزه با تروريسم کار مردم است کار مردم ايران و انگليس و افغانستان و عـراق و                 
دولت ها چه دول منطقه و چه دول غربي به منطقه و به کل  .  کار دولت ها نيست   .  فرانسه

اين کار مردم متمدن و جهان متمدن است که با شـعـارهـاي      .  دنيا واقعا گند زده اند    
آزاديخواهانه و سکوالريستي و غير مذهبي و با خواست رفاه و عدالت و حرمت انساني به 

 ميدان بيايند و دست شاخه هاي مختلف اسالم سياسي را قطع کنند

 
 
 
 
 

 اصغر کريمي         



 
888شماره يسکرا                                            ا                                                 4 صفحه   

 درگذشت حسين مهرنژادي              
 در سنندج     

حسيـن مـهـرنـژادي شـخـصـيـتـي              
. محبوب و صميمي در سنـنـدج بـود       

او در جبهـه دفـاع از انسـانـيـت قـرار                
به همسر و فرزندان ايـن عـزيـز      . داشت

 . تسليت ميگوييم
 

تجمع اعتراضي اعضاي تعاوني                  
 مسکن نهضت سواد آموزي سنندج                  

کـمـيـتـه هـمـاهـنـگـي            " به گزارش   
براي کـمـک بـه ايـجـاد تشـکـل هـاي                   

ــري  ــارگ ــعــي از            ۲۰ "  ک  خــرداد جــم
اعضـاي تــعــاونـي مســکــن نــهــضــت          
سوادآموزي سنندج در اعـتـراض بـه           
ناتمام ماندن پروژه تعاونـي مسـکـن،        

تـجـمـع    "  مسـجـد قـبـا      " مقـابـل درب       
 .کردند

 کــلــيــد    ۸۵ ايــن پــروژه در ســال          
خــورده و هــنــوز تــکــمــيــل نشــده و                
اعضــاء، مســکــن خــود را تــحــويــل           

حاضرين در ايـن تـجـمـع           . نگرفته اند 
مـيـلـيـارد     ١٥ مي گويند که بيشتر از  

تومان پول أعضا کـه پـرداخـت کـرده            
اند، صرف ساخت و ساز نشده و آنـهـا       

. خواهـان حسـابـرسـي مـجـدد شـدنـد              
اعضاي تعاوني مسکن پس از تجمـع    
مقابـل مسـجـد قـبـا بـه سـمـت ادار                    

شــهــرک " تـعــاونــي مســکــن واقـع در            
امـا بـا ايـن        .  حرکـت کـردنـد     "  انديشه

جواب روبرو شدنـد کـه اعضـا بـرونـد             
شــکــايــت کــنــنــد و خــود پــيــگــيــر                

 .  کارهايشان باشند
 

 تيراندازي بسوي          
 هيت هاي کوهنوردي            

تـيـرانـدازي مـامـوران جـمـهــوري            
ــت هـــاي                   ــوي هـــيـ ــالمـــي بسـ اسـ
کوهنوردي، در کوهـهـاي سـپـي ريـزه           

 شهرستان اشنويه 
 خـرداد  جـمـعـي از هـيـئــت                 ۱۹ 

کوهنوردي شهرستان هـاي اشـنـويـه،          
ســنــنــدج، ســقــز، بــوکــان، ونــقــده در            
اقدامي مشترک همراه شـدنـد تـا قلـه            
سپي ريز شهرستـان اشـنـويـه را فـتـح               

 خرداد کـوهـنـوردهـاي     ۱۹ روز .  کنند
سپي ريز اشنويه وپيشرو و چـل چـمـه         
سنندج و گروهايي از شهـرهـاي سـقـز           
وبوکان و نقده قله سپي ريز اشنويه را         

 .فتح کردند
اما در اقدامي تامل برانگيز ايـن   

کوهنوردان از سـوي پـاسـگـاه مـرزي             
جــمــهــوري اســالمــي مــورد شــلــيــک          
قرارگرفتند که خوشـبـخـتـانـه در ايـن             
تيـرانـدازي بـه هـيـچ يـک از اعضـاي                  

 .گروهاي کوهنوردي آسيبي نرسيد
اين در حالي است که هيـت هـاي         
کوهنوردي شهرستان اشنويـه مـجـوز        
الزم را از سوي نهادهـاي حـکـومـتـي            

ولي با ايـن حـال       .  دريافت کرده بودند  
ــاســگــاه              ــدازي پ ــيــران مــورد هــدف ت

 .مرزباني قرار گرفتند
الزم بــه ذکــر اسـت کـه اعضــاي              
کوهنوردي که به قله سپي ريز صعود       
کرده بودند فعالين کارگري و مدني و     
حتي تعدادي از فعالين حقـوق بشـري        
بودند که اينگونه با اقـدام وحشـيـانـه           

 .پاسگاه مرزي روبرو شدند
جمهوري اسالمي طـي سـالـهـاي          
اخير به بهانه وجود احـزاب مـخـالـف          
حکومت اسالمي در منـطـقـه مـرزي         
ــه                 کــوهــهــاي داخــل کشــور از جــمل
شهرستان اشنويه را براي تـردد مـردم        
خصوصا کوهنوردان مـمـنـوع اعـالم          

 .کرده است
ــي،             ــروهـ ــواري گـ ــه سـ ــرخـ دوچـ
کوهنوردي، تفريحات دسته جـمـعـي،      
پيک نيک و گلگشت، رقص و شـادي          
و موزيک حق انساني هـر شـهـرونـدي            

 !است
کميته کردستان حزب کمونيسـت    
کارگري ايـران تـيـر انـدازي بـه سـوي                 
مردم وکوهنـوردهـاي مـنـطـقـه را از               
سوي مـامـوران جـمـهـوري اسـالمـي              

 .شديدا محکوم ميکند
 ١٣٩٦  خرداد ٢٠ 
 ٢٠١٧  ژوئن ١٠ 

 
 نگاه هفته     

نگاه هـفـتـه يـکـي از سـتـونـهـاي                 
در ايـن    .  ثابت نشريه ما ايسکرا است   

ستون از منـابـع مـخـتـلـف از سـتـون                 
هاي خـبـري مـيـديـاي اجـتـمـاعـي و                  
سايتها استفاده و خبر و نوشـتـه هـاي         
اجتماعـي و سـيـاسـي را مـنـعـکـس                 

تالش ميکنم اين ستـون بـا     .  ميکنيم
مراجعه به نوشته هاي نـويسـنـدگـان،           
فعالين سياسي و مدني و اجـتـمـاعـي       
تنوع سياسي و نوشتاري را ايـجـاد و          
با استـفـاده از دسـتـاوردهـاي دنـيـاي               

انفورماتيـک و دنـيـاي ارتـبـاطـاتـات              
لــحـــظـــه اي فـــورمـــات نشـــريـــه و                
ستونهايش را بر اين اساس و بـا ايـن              

 . مشغله ها، تطبيق دهيم
 

 از ميان صفحات فيس بوک               
 و سايتها     

ــن                ــوک نســري ــيــس ب ــحــه ف صــف
 :رمضانعلي

 رفيق عزيزم اميد
ــهــنــگــام پــدر                ــاب خــبــر مــرگ ن

. عزيزتان من را نـيـز غـافـگـيـر کـرد                
صداي گرم و صميمانه اش هـنـوز در          

. چقـدر نـگـران تـو بـود           . گوشم هست 
چقدر نگران نـوه عـزيـزش بـود کـه از               

چـه احسـاس خـوبــي        .  پـدر دور اسـت      
داشت که خانواده ات بـه تـو مـلـحـق              

وقتي پدر و مادر هستي مهم    .شدند
. نيست فـرزنـدت چـنـد سـالـش اسـت              

مهم نيست کجاست احساس نگرانـي      
کـاک حسـيـن      .  وجودش را پر ميکنـد    

هم نگران بود و هميشـه مـيـخـواسـت          
صـداي  .  بداند اميدش چکار ميکـنـد     

گرم و سرشـار از مـتـانـت اولـيـن بـار                 
گـفـت نســريـن خـانــم مـا هــم مـحلــه                 

هـمـيـشـه     .  و ادامـه مـيـدهـد        . هستيم
بــرايــم ســخــت اســت در ايــن رابــطــه               
بنـويسـم، احسـاس مـيـکـنـم در ايـن                 
لحظـات شـايـد هـيـچ چـيـزي تسـلـي                  

امـا فـکـر      .  خاطر بازماندگان نيـسـت    
ميکنم وقتي به پـدر عـزيـزتـان فـکـر              
بکنيد چه انسـان دوسـت داشـتـنـي و             
چهره مهربانش مورد اعـتـمـاد مـردم          

اينکه حتي به يـکـبـار کسـي از           .  بود
کاک حسين نرنجيده بـود و هـمـيـشـه              
سعي ميکرد انسانها را تا بيـنـهـايـت           

تسـلـي   .  دوست بدارد و کـمـک بـکـنـد          
کـاک حسـيـن انسـانـي          .  خـاطـر بـاشـد      

  .بزگوار بود قـلـبـي مـهـربـان داشـت              
از صميم قلب به شما و بـازمـانـدگـان        

يادش گرامـي  .  تسليت عرض ميکنم 
 !و نامش جاودانه باد

 
اوضاع بيمارستانها بعد طرح تحول                     

 سالمت گل و بلبل است           
اينـجـا بـيـمـارسـتـانـي در تـهـران                 

مـا در سـالـهـاي         .  پايتخت ايران است 

ــارهــا شــاهــد اعــتــراضــات               اخــيــر ب
در مـقـابـل مـجـلـس         . پرستاران بوديم 

در مقابل ورازت بهداشت، در مقابـل        
مديريت در حـيـاط بـيـمـارسـتـان کـه                
توجه مسئولين را به وضعيت اسفبار     

پرسـتـاران و     .  بيمارستانها جلب کنند  
پرسنل بخش خدمات درماني تـنـهـا          
خواستشان افزايش دستمزد و حقوقي      
که با آن چرخ زندگيشان بگذرد نـبـوده     

اعتراض به ساعات طوالنـي و    .  است
طاقت فرسـاي کـار در بـيـمـارسـتـان،               
اعتـراضـات بـه کـمـبـود پـرسـنـل در                  
بيمارستانها و فشـار کـار سـنـگـيـن،              
محدوديتهاي امکانات درماني براي    
مردم، و دهها خواست برحـقـشـان کـه        
از جانب دولت و مسئولين بي پـاسـخ       

مــانــده اســت، تــنــهــا شــانــه اي بــاال              
هـمـچـنـيـن اعـتـراضـات           .  انداخته اند 

پرسنل بـخـش خـدمـات درمـانـي در              
مــطـــبــوعـــات چـــرا صـــدايشــان را              
منعکس نميکند؟ بـاالخـره روزنـامـه         
ــي و از                    ــت ــامــه دول ــه روزن ــدس ک ق
خــودشــان اســت بــا وزيــر بــهــداشــت             

و پـاسـخ وزيـر        .  مصاحبه اي ميکنـد   
بهداشت به اين خبرنگار چـنـيـن بـوده          

 وزيـر بـهـداشـت در پـاسـخ بـه                  .است
  :ســوال خــبــرنــگــار روزنــامــه قــدس          

شـمـا   .  روزنامه ي شما سياسي اسـت   " 
 اوضاع بيمارسـتـانـهـا     .مزدور هستيد 

بعد طرح تحول سالمت گـل و بـلـبـل            
 ". است

 *** 

 : نگاه هفته 
 

مجموعه اخبار و گزارشات                       
 نسان نودينيان            هفته از شهرهاي کردستان                      

  ۲ از صفحه  

جريانات سلـفـي مـکـتـب قـران در              
شهرهاي کردستان بـويـژه در پـاوه،           
کــرمــانشــاه، ســقــز، کــامــيــاران و           

مـا بـارهـا      .  مريوان فعالتر شده انـد    
در ارتباط با حضور اين دارودسـتـه         
اســالمـــي هشـــدار داده بـــوديـــم،            
ماهيت آنها را برمال و گـفـتـه ايـم               
آنچه بايد بـيـشـتـر در ايـن شـرايـط                 
بـرچسـتـه شـود ايـن اسـت کـه ايــن                  
جريانات اسالمي که داعش بـخـش     
هايي از آنها است توسط جمـهـوري      
اسالمي و سپاه فدس حمايـت شـده         
و مورد پشتيباني مـالـي هـم قـرار            

" يک شـه وه   " در روستاي .  گرفته اند 
در حــومـه شــهـر بـوکــان عـنــاصــر              

 سـال قـبـل        ٢٠ اصلي اينها حـدود      
تحت حمايت و تامين مالـي سـپـاه       

جمهوري اسـالمـي   . پاسداران بودند 
و نـهـادهـاي اطـالعـاتـي ايـنـهـا را                 

بدليل دشمني داعـش    .  ميشناسند
و اين جريانات اسالمـي بـا احـزاب          
سرنگـونـي طـلـب مـيـدان دادن بـه                
اينها را آگاهـانـه طـرح ريـزي کـرده             

اما هـر وقـت و شـرايـطـي کـه               .  اند
تشخيص داده شده که بايد بـيـشـتـر        
کنترل شوند تـعـدادي از ايـنـهـا را                

. دستگير و اعـدام هـم کـرده اسـت             
جمهوري اسالمي خود يـک داعـش       
اسالمي به تمام معني است که مـا    

 دهه گذشته حضـور    ٤ در نزديک به    
 . جنايتکارانه اش را تجربه کرده ايم

ــراي              ــوعــش ب داعــش از هــر ن
ــان               ــردســت ــرهــاي ک مــردم در شــه
جرياني آشنا است و مـردم مـبـارزه          
با ايـن داعـش هـا نـوع حـکـومـت                 
اسالمي يا نوع البغدادي و مـقـتـدا          

را تـجـربـه       صدر و حسـن نصـراهللا          
 . کرده اند

جامعه کـردسـتـان مـتـکـي بـه             
اعــتـــراض و حضــور کـــارگـــران،             
معلمان، زنان و جوانان در شـهـرهـا         

مــبــارزه شــهــري و حضــور          .  اســت
فعالين سيـاسـي و شـخـصـيـتـهـاي               
اجتماعي کاراکتر اصلي و تـعـيـيـن       

ــا اســالم        .  يــافــتــه اســت     مــبــارزه ب
در گرو بسـط و گسـتـرش           سياسي  

دسـتــاوردهــايـي اســت کـه در ايــن             
مصاحبه و بـارهـا در ادبـيـات مـا              
حزب کمونيست کـارگـري بـه آنـهـا            

 . اشاره کرده ايم
     

 ١٣٩٦  خرداد ٢٢ 

 ...ايسکرا ميپرسد؟

 لغو اتهام امنيتي يعني  
 آزادي اعتصاب و تجمع،    

 . آزادي تشکل، آزادي بيان و اعتراض    
اين يک خواست محوري در مبارزات بخش هاي          

 مختلف مردم عليه فقر و محروميت و بيحقوقي     
 . عليه مفتخوران و جنايتکاران حاکم است      
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 چشمي که روز به روز            
 شود     کم سوتر مي     

 ۱۳۶۱ مـتـولـد      ( زينب جالليان    
فعال سياسي اسـت کـه در         ) در ماکو 

، بـه اتـهـام مـحـاربـه از               ۱۳۸۸ سال   
بـه  “  پـژاک ” طريق عضويـت در گـروه          

محکومـيـت وي     .  اعدام محکوم شد  
، به حبس ابد کـاهـش     ۱۳۹۰ در سال  

 در   ۸۶ زينب جالليان، از سال   .  يافت
تـريـن      برد و سـنـگـيـن       زندان به سر مي   

را در   )  حبس ابـد   (حکم محکوميت  
 .ميان زندانيان سياسي زن دارد

 
يک زن جوان اهل سلماس بە                

 دليل خطاي پزشک جان سپرد               
يک زن جوان اهل سلماس بـه نـام          

افســانە مــحــمــدزادە کە بــراي درمــان           
نزد دکـتـر در       )  آلرژي آسمي ضعيف( 

سـلــمــاس رفــتە بـود، پــس از تــزريــق              
ايـن زن      . آمپول اشتباهي جـان سـپـرد       

 بە پـزشـک       ٩٥ مـاه        سالە اسـفـنـد      ٢٨ 
مــراجــعە و بە دلــيــل تــزريــق آمــپــل                

 ماه در کـمـا بە سـر        ٤ اشتباهي مدت  
 .برد

افسـانـه مــحـمـدزاده در اثـر زدن              
امپول ناگهان بيهوش و بـا تـوجـه بـه            
نرسيدين اکسيژن به مغز به کما رفـت     
و همچنين نداشتن تجهيزات پزشکي     
مــنــاســب حــتــي نــداشــتــن دســتــگــاه          
اکسيژن نتوانست به بيمار کمک کـنـد      
و اين قصـور پـزشـکـي را در پـزشـک                 

ايـن زن    .  قـانـونـي تــهـران تـايـيــد شـد             
 خـردادمـاه در       ٢١ سرانجام روز شنبە    

شـهـر   “  امـام خـمـيـنـي       ” بـيـمـارسـتـان        
 .اروميە جانش را از دست

 
 خودکشي يک زند در مريوان                

 سـالـه اهـل مـريـوان             ۲۴ يک زن     
 خرداد ماه اقدام بـه    ۱۴ يکشنبه شب   

مــرگ وي تــوســط      .  خــودکشــي کــرد   
پزشک اورژانس قطعي اعالم گرديد و      
جســد بــه ســردخــانــه مــنــتــقــل شــده             

در سه ماه اخير در فـرورديـن و         . است
بـخـصـوص در ارديـبـهـشـت چـنـديـن                 
خـودکشــي در شـهــر مــريـوان اتـفــاق              

 .افتاده است
 

استمداد محبت محمودي از                
 مردم و نهادهاي بين المللي                

محبت محمودي، زن مـحـبـوس        
در بند نسوان زندان مـرکـزي ارومـيـه           
در هفدهمين سال حـبـس خـويـش بـا              

اي کــوتــاە بــه مــردم،           انــتــشــار نــامــه   
خواستار مساعدت مالي به وي بـراي   
پرداخت ديـه بـه خـانـواده مـقـتـول و                  

مـحـبـت    .  آزادي از زنـدان شـده اسـت           
 ساله، متاهل و داراي ۶۰ محمودي،  

 به اتـهـام     ۱۳۸۰  فرزند پسر از سال ۵ 
قتل عمد و پرداخت ديه يک ميلـيـارد      
توماني در بند نسوان زنـدان مـرکـزي          

  .برد اروميه بسر مي
 

اعتراض بيش از يكهزار زن               
 معلم در مقابل مجلس           

خرداد، بيش از يكهـزار  ۱۶ صبح  
تن از زنان معلم در مـقـابـل مـجـلـس             
دست به يك تجمع اعـتـراضـي بـزرگ            

آنها خواستار تعيـيـن تـكـلـيـف         .  زدند
. وضعيت اسـتـخـدامـي خـود بـودنـد             

يکي از معلمان سواد آموزي در ايـن           
 باره گفت،

سـواد آمــوزي کـه مـادري اســت            
ــل                    ــد، در فصـ ــرزنـ ــد فـ ــنـ داراي چـ
امتحانات به دليل بيمـاري فـرزنـدش          

کـنـد و درآخـر         در امتحان شرکت نمي 
. شـود    دستمزدي به ما پرداختـه نـمـي        

در اين تجمع بيش از هـزار مـعـلـم از               
هـاي الـبـرز، خـراسـان رضـوي،               استان

تهران، مازندران، خوزستان و قـزويـن         
 .شرکت داشتند

در عين حال و هـمـزمـان بـا ايـن               
تجمع، شماري از زنـان مـعـتـرض بـه              
غارت امـوالشـان از سـوي مـوسـسـه              
كاسپين نيز در همين روز، در مقـابـل      

آنـهـا خـواهـان       .  مجلس تجمع كـردنـد    
پاسخگويي مسئولين بانـك مـركـزي        

 .در قبال سپرده هايشان بودند
 

اعزام بازرسان براي پوشش               
 حجاب کارمندان          

مـعـروف و        ستاد امربـه ” بازرسان  
براي بازرسي از پـوشـش   “  ازمنکر  نهي

و حــجــاب کــارمــنــدان بــه ادارات و              
 .شوند ها اعزام مي سازمان

 
مضروب شدن مريم نقاش              

 زرگران در زندان اوين              
ظـرف روزهــاي گــذشــتــه، مــريــم         

ــد          )  نســيــم (  ــقــاش زرگــران شــهــرون ن
مســيــحــي بــنــد نســوان زنــدان اويــن            
  توسط يک زنداني عادي مورد ضـرب   
وشتم قرار گرفته و پايش آسيـب ديـده      

درحالي که زرگـران شـکـايـتـي           .  است
باره در دست اقدام دارد، هـنـوز        اين  در

مسـئــولـيــن زنـدان پــاسـخــي بـه ايــن               
شکايت نـداده و بـراي اعـزام وي بـه                  

از .  بيمارستان اقدامي انجام نداده اند    
هاي خانـواده ايـن        سوي ديگر، پيگري  

نـتـيـجـه        زنداني در بيرون زندان نيز بي      
 .مانده است

 
اعتراض حق کارگران است               

دولت حق ندارد هم نان ندهد و هم                     
 . دهانمان را ببندد           

پروين محمدي، فعال کـارگـري و         
نايب رئيس هيـئـت مـديـره اتـحـاديـه              
آزاد کـارگــران ايـران، در واكـنــش بــه              
: ســركــوب كــارگــران در ايــران گــفــت          

حقوقي را  دولت حق ندارد اين همه بي    
به کارگران ايران تحميل کند و جـلـوي     

هـا را       فـعـالـيـت و اعـتـراض هـاي آن               
حق ندارد هم نان نـدهـد و        …  بگيرد

 .هم دهانمان را ببندد
بـه نـظـر مـن،         :  وي تصـريـح كـرد      

بـزرگــتــريــن مشــکــل کــارگــران ايــران          
نداشتن حق اعتراض به اين سـطـح از         

هاي اخير بـا   در سال.  هاست حقوقي  بي
ــه کــارگــران                زدن اتــهــام امــنــيــتــي ب
معترض و بـريـدن احـکـام سـنـگـيـن                 
توسط قوه قضاييه، کل سيستم حاکم    
ــراض بــه                   ــوي اعــت ــل ســعــي دارد ج

 .ها را بگيرد حقوقي بي
کــنــم ســازمــان        مــن فــکــر مــي       

المللي کـار بـايـد بـه دولـت ايـران                  بين
فشار بياورد که کارگـران حـق داشـتـه          

هــاي    بــاشــنــد بــطــور آزادانــه تشــکــل        
ها بـوجـود      مستقل خود را در کارگاه    

 .بياورند
 

گزارشي از آخرين وضعيت              
پزشکي آتنا دائمي پس از پايان                   

  ا اعتصاب غذ      
آتـنــا دائــمــي، کـنــشــگــر مــدنــي           

 ۵۴ محبوس در زندان اوين که مدت     
ــرار                  ــه صــدور ق ــراض ب روز در اعــت
محکوميـت بـراي اعضـاي خـانـواده            
خود دست به اعتصاب غذا زده بـود،     

، با ابالغ حـکـم   ۱۳۹۶  خردادماه ۱۰ 
دادگاه تجديد نظر و تبرئه خواهرانـش      
از اتهامات مطروحه به اين اعـتـراض      

ــان داد     ــاي ــه دوره            .  پ ــي ک ــدان ــن زن اي
درماني خود پس از اعتصاب را طـي     
مي کند پنج شنـبـه هـفـتـه گـذشـتـه،                
جـهـت انـجـام آزمـايـش نـوار عصـب                 
ــه                      ــدان ب ــن زن ــي چشــم از اي ــاي ــن ــي ب

  .بيمارستان اعزام شد
 

زنان كمك پرستار، در اعتراض                  
  به وزارت بهداشت تجمع كردند                

کمـک  ( زنان آموزش ديده بهياري     
خرداد در اعتـراض  ۱۶ روز ) پرستاري

هاي وزارت بـهـداشـت، در           به سياست 

. مقابل اين وزارت خانه تجمع کـردنـد    
تجمع كنندگان نسبت به عـدم جـذب          

هزار نيروي بهيار و بـالتـكـلـيـفـي         ۱۰ 
شـــان از ســـوي وزارت بـــهـــداشـــت               

 .اعتراض داشتند
آنها مي گفتـنـد، دوره آمـوزشـي           
ــد امــا وزارت                    ــده ان ــذران شــان را گ
بهداشت از استـخـدام آنـهـا خـودداري           

ايــــن افــــراد داراي          .  كــــرده اســــت    
تحصيالت حداقل ديپلم و باالتر بوده     
ــکــســالــه                   ــدن دوره ي ــذران ــراي گ و ب

ميليون تومان هزيـنـه    ۴ آموزشي خود 
 .كرده اند

 
سهميه زنان در سايت فروش                 
 بليط ليگ جهاني واليبال تمام شد                 

   ۲۰۱۷ ليگ جهاني واليبال سال               
هفته بـعـد در تـهـران آغـاز مـي                 
شود اما ايـن بـار هـم امـکـان خـريـد                  
بليط براي زنان از آنـهـا گـرفـتـه شـده                 

خريداراني که از لحظات اولـيـه    .  است
شـروع فـروش بـلـيـط بـه ايـن سـايـت                    

اند با ايـن پـيـام مـواجـه              مراجعه کرده 
متاسفانه سهميه خانمهـا بـه     : اند شده  

 .اتمام رسيده
 

 ورزش زومبا ممنوع شد             
هـاي هـمـگـانـي           فدراسيون ورزش 

اي، ممنـوعـيـت بـرخـي از            در ابالغيه 
ها از جمله ورزش زومـبـا در             فعاليت
در .  هاي ورزشي را اعالم کـرد     باشگاه

هـايـي مـانـنــد          ايـن ابـالغـه فـعـالـيـت           
زومــبــا، اجــراي حــرکــات مــوزون و            
ــي                    ــر شــکــل و عــنــوان ــه ه رقــص ب

 .غيرقانوني اعالم شده است
 
 دختر و پسر در         ۹۰ بازداشت        

 تور تفريحي سپيدان          
دبير قـرارگـاه امـربـه مـعـروف و               
نـهــي از مـنــکـر سـپــاه ســپـيــدان، از                 

 دختر و پسـر در تـور           ۹۰ دستگيري  
 .مختلط تفريحي درسپيدان خبرداد

 
مرد در پي اختالف خانوادگي                  

 گوش زن خود را بريد            
اختالف زن و شـوهـر در اردبـيـل             
رنگ خون گرفت وقتي که مرد گـوش   

با حضور پليس مرد بـه  .  زنش را بريد  
پايگاه انتظامي و زن مصدوم نيـز بـه           

 .بيمارستان منتقل شد
 

ستايش، دختربچه خردسالي               
بود که مورد تجاوز و سپس قتل                   

 قرار گرفت      
والــديــن او خــواســتــار دريــافــت           
مهرالمثل شدند، مبلغي كه خـانـواده        
قاتل بايد براي مـهـرالـمـثـل پـرداخـت             

اي    كنند بر اساس ميزان مبلغ مهـريـه   
است كه در آن خانـواده بـراي دخـتـران          

پرسـيـده    مثال .  شود در نظر گرفته مي 
مـيـشـود دخـتـر عـمـوهـاي سـتـايـش                  

انـد     هنگام ازدواج چقدر مهريه گرفتـه     
و بر اساس آن مـهـرالـمـثـل مشـخـص               

 .شود مي
نوجوان مجرم در ايـن پـرونـده بـه             
اعدام محکوم شده است و ايـن حـکـم        
نيز قطعيت يافته، دريافت مهرالمثـل     
ارتباطي با ديه و رضايت اولـيـاي دم           

به گفته مقامات قضايي حکم .  ندارد
اعدام مـحـکـوم بـا اذن ريـاسـت قـوه                 

 مهر. / قضاييه اجرا خواهد شد
 

 رهايي دختر نوجوان از اعدام                
دخـتــري کــه در نــوجــوانـي و بــا              
همدستـي مـادرش، پـدر خـود را بـا                
چاقو بـه قـتـل رسـانـده بـود، پـس از                   
بررسي پرونده پزشکي و اطمـيـنـان از           
اينکه وي در زمان وقوع قتل به رشـد     
کامل عقلـي نـرسـيـده بـود بـا حـکـم                  
قضات شعبه دوم دادگاه کيـفـري يـک           

 ۹۱ استان تهران، با استناد بـه مـاده            
قــانــون مــجــازات اســالمــي واعــالم           
نظريه پزشکي قانوني از اعدام نجـات     

 .يافت
 

 هانيه اکبريان          
دهــنــدگــان نــهــضــت         از آمــوزش  

سوادآموزي شهرستان نورآبـاد دلـفـان        
از توابع اسـتـان لـرسـتـان بـود کـه در                  
حادثه تـروريسـتـي ديـروز تـهـران، در              
حالـي کـه بـراي پـيـگـيـري مـطـالـبـه                    
صنفي خود مقابـل مـجـلـس حـاضـر             

 .بود کشته شد
 

تشکيل پرونده عليه شهربانو              
منصوريان قهرمان ووشو؛ اخالل در                       

 نظم عمومي از طريق هياهو              
دادگستري اصـفـهـان بـا انـتـشـار             
بــيــانــيــه اي دربــاره پــرونــده قضــايــي           
شهربانو منصوريان ملي پوش ووشـو    
اهل شهرستان سميرم استان اصـفـهـان      

روابط عمومي نهاد .  توضيحاتي داد 
در اين بيانيـه اشـاره کـرد، شـهـربـانـو               
منصوريان بـه اتـهـام اخـالل در نـظـم                
عمومي از طـريـق هـيـاهـو و ايـجـاد                 
تجمع در زمان انتخـابـات بـه دادسـرا          
احضار و اتهامات در ايـن خصـوص           

 .به وي تفهيم شده است
 *** 

 
 اخبار و گزارشات هفتگي                     

 از وضعيت زنان              
 عزيزه لطف الهي           
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 ! سرنگون باد جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

با ابراز وجود نظامـي داعـش در           
تهران خـطـر ديـگـري در حـال نـطـفـه                   

احــزاب و افــرادي در         .  بســتــن اســت   
تحليل و بررسي ترور تـهـران بـوسـيلـه            
داعش تازگي به فکر راه ديگر و طرح       

راه مشـروعـيـت      .  ديگري افـتـاده انـد       
ايـن  "!  اسالم ميـانـه رو    " دادن به پديده    

راه حل نيست بلـکـه از چـالـه بـه چـاه                 
عـروج و مشـروعـيـت         .  افتـادن اسـت    

دادن اسالم ميـانـه رو خـطـرنـاکـتـر از               
 .وجود سلفيها است

جريـانـات نـاسـيـونـالـيـسـت کـرد               
تازگي وارد ايـن فـاز خـطـر نـاک شـده                 

ايـن فـاز آغـاز تـرم النسـه کـردن                 . اند
اسـالم  " در مـقـابـل        "  اسالم ميانه رو   " 

از يک طرف نماينـده اي    .  است"  تندرو
از حزب دمـکـرات کـردسـتـان بـه نـام               

 "مـن و تـو      " کاوه آهنگر در تلويزيون     
اعــالم کــرد جــمــهـــوري اســالمـــي               
ــه رو                ــهــاي اســالم مــيــان ــوگ ــول ــدئ اي
ــنــد مــفــتــي زاده و                 کــردســتــان مــان

را حـاشـيـه اي        ...  مالمحمد ربيعي و 
از .  کرد تا اسالم سـلـفـي عـروج کـنـد              

طرف ديگر ابراهيم عليزاده ميـگـويـد      
سـازمــان خــبـات زيـاد هـم اسـالمــي               
نــيــســت آنــهــا گــرايشــي در جــنــبــش            
کــردســتــان هســتــنــد و کــوملــه هــم              
گـرايشــي در کــنــار آنـهــا در هــمــيــن               

؟ اين سـيـاسـت مشـروعـيـت         .! جنبش
دادن بـه نـوعـي از اسـالم و جـنـبــش                   

 .اسالم سياسي است
اين سـيـاسـت و تـئـوري قـبـال از                 
جانب جريانات نسبيت فـرهـنـگـي در        
غرب تدوين شد که به قـول خـودشـان            

مردم غير بومي احـتـرام     " فرهنگ"به  
امـا در عـمـل بـه ارتـجـاع               .  بگذارنـد 

فرهنگي عليـه زن و کـودک و مـردم                
احـتـرام   ...  منتسب به مذاهب ديگرو   

بزعم خودشان ميخواستنـد   .گذاشتند
از اين طريق اسالم تندرو را هم مـهـار      

اما آنچه در عمل اتفـاق افـتـاد      .  کنند
اسـالم  " خود اين جـريـانـات در کـنـار               

در مکـتـب و      .قرار گرفتند"  ميانه رو 
" ميانه رو  " مسجد همين اسالميهاي    

 .تروريستهاي داعـش تـولـيـد شـدنـد           
قـتـل   .  زنان بيشتري را محجبه کردنـد  

تـدريـس مـذهـب       . ناموسي عادي شد 
مراسـم  .  اسالم در مدارس پذيرفته شد 

افطار و نماز خـوانـدن اسـالمـيـهـا در              
و .  خيابان بـه نـمـايـش گـداشـتـه شـد                

باالخره کارخانه و صنعت مـذهـب در      
مساجد انرژي گرفت و فجايعي خـلـق       
شــد کــه اکــنــون در اروپــا شــاهــد آن               

 .هستيم
در مقابل اين فجايع و رفتار ضـد      
ارزش اســالمــيــهــا، چــپ هــايــي کــه            
ميخـواسـتـنـد بـه مـذهـب و عـقـايـد                   
ديگران احترام بـگـذارنـد اسـالم پـنـاه              

کل طيف نسبيت فرهـنـگـيـهـا      .  شدند
در مقابل ايـن    .  همراه اسالميها شدند 

سياست، راستهاي نژادپرست نه عليـه     
اسالميها بلکه عليه مسـلـمـانـهـا بـه             

اکـنـون   .  خيابان آمدند و نيرو گرفتـنـد     
مردم در غرب با مشکل اسالميهـاي     

ــدرو         "  ــن ــه رو ت ــان ــاي      "  مــي ــه و راســت
تـا وقـتـي      .  نژادپرست مواجه هستـنـد    

که چپهـا و آزاديـخـواهـان راه درسـت               
نـقـد جـنــبـش اسـالمـي را در پـيــش                   
ــفــت بــر آتــش                      ــرنــد عــمــال ن ــگــي ن
راسيستهاي اروپا عليه مسلـمـانـان و          

در .  دستاوردهاي مدرن بشر ميريزنـد    
اين حالت کل جامعه به قهقرا خواهـد        

جــــريـــانــــات اســــالمــــي و           .  رفـــت 
ناسيوناليستها و راسـيـسـتـهـاي نـژاد            

هـر  .  پرست دو روي يک سکه هسـتـنـد    
دو تــبــعــيــض گــرا و عــلــيــه حــقــوق               

اسالمـيـهـا    .  جهانشمول انسان هستند 
از هر نوع آن خودشان صورت مسئلـه        

 .هستند نه راه حل
با نگاهي به تاريخ مدرن ايـران و          
کشورهاي منطقه متـوجـه مـيـشـويـم          
هميشه مکاتب طراحي شده در اروپـا        
از هــمــه نــوع آن بـعــد از چــنــد دهــه                  

. ارتعاشش بـه خـاورمـايـنـه مـيـرسـد              
براي مثال قبال ناسيوناليسـم، قـانـون         
شهـرونـدي، دمـکـراسـي، فـمـيـنـسـم،               

ــوق بشــر، و        ــن       ....  حــق ــمــگــي اي ه
اکـنـون نـوبـت       .  سرنوشت را داشته اند  

اخـيـرا   .  اسـت  "اسـالم مـيـانـه رو        " ترم  
احزابي در کردستان انـگـار چـيـز تـازه           

شـده انـد      "واقع بيـن " اي کشف کرده و  
ميخواهند در مقابل داعش از پـديـده     

 .استفاده کنند" ميانه رو" اسالم
اين در حالـي اسـت کـه اکـثـريـت               
قريب به اتفاق مردم کردستان نسـبـت      
به سلفيها و ديگر جريانـات اسـالمـي         

مـردم مـيـدانـنـد آنـهـا            .  توهم نـدارنـد    
جـريــانـي کـانــگـســتـري و تــروريســت             

سلفيها فقط با پـول    .  اسالمي هستند 
و امکانات حمايتي دولتهاي مرتجـع       

اما بـا    .  منطقه ميتوانند سرپا بمانند 
اســالم " آمـاده کــردن زمــيــنــه عــروج           

خـطـر بـزرگـتـري در حـال             "  مـيـانـه رو     
اين سـيـاسـت عـربسـتـان         . تدارک است 

در مقابل قطب رقيب يعني جمهـوري    
اسالمي است کـه نـاسـيـونـالـيـسـتـهـا               

مردم بـايـد هشـيـار         .  مبلغ آن شده اند 
باشند در مکتب همين اسالم مـيـانـه        
رو تمام تروريستها آمـوزش ديـدنـد و          
اکنون شاهد فجايع مـنـطـقـه و حـتـي              
دنيا بوسيله اين جريـانـات تـروريسـت          

 .اسالمي هستيم
ــا اســالم               ــراي مــقــابلــه ب مــردم ب
سياسي تروريست الزم نـيـسـت دسـت        

کــمـتــر  "  مـيــانـه رو    " بـه دامــن اسـالم         
بايد کـل جـريـانـات       .  تروريست بشوند 

اسالمي از هر دو قطب سني و شيـعـه      
آن را از جامعه جـارو کـرد، تـا مـردم                
بـتـوانـنـد بـه عـنـوان شـهـرونـدان آزاد                   

حــزب دمــکــرات و      .  زنــدگــي کــنــنــد   
اصالح طلبان حـکـومـتـي و حـاشـيـه              
حــکــومــت و دنــبــالــه روي ابــراهــيــم            
عليزاده از آنها براي النسه کـردن يـک            

ميتواند آيـنـده     "  ميانه رو" نوع اسالم  
جامعه را با خـطـر بـيـشـتـري مـواجـه                

 .کند
جنبـش چـپ و کـمـونـيـسـتـهـا و                  
انسانهاي آزاديخـواه و مسـئـول بـايـد             
اين خطر را جدي بگيرند و در مـقـابـل     

شکست داعـش    .  آن سنگربندي کنند  
و سلفيها و اسالميهـاي مـيـانـه رو و            

کـار مـا کـمـونـيـسـتـهـا و                .... تندرو  
ــري و                  ــشــهــاي کــارگ ــنــب مــردم و ج

عروج قطب سـوم     .آزاديخواهانه است 
در مقابل دو قطب اسالم سـيـاسـي از         
هر نوعش، بايد پرچم انسان متمدن و     

  .فارغ از مذهب و مليت باشد
 *** 

 

 محمد آسنگران 

 
 در اين دشت آلوده به خون

 روباه نماد اخالق است،
 گرگها حافظ امانت

 مارهاي هفت سر ماموران مومن خدا
 گوسفندان باورند

 مرغ ها هيجان زده مي رقصيدن
 ومن با گذر از اين دشت آلوده به خون

 روزها به خيال همچون مجنون
 در پي رسيدن به رويا بودم

 ! غافل از اينکه
 با يک نفس کي مي شود احيا

 .دشتي که درختان آن ريشه در جهل دارد
 من از ميانه دشتهاي وحشت مي آيم

 از کويرهاي خشک مطلق
 آنجا که نه چشمه اي

 نه رودخانه اي
 و نه پرنده اي در آسمانش پيداست

 آنجا که جهالت را به پاس سکوت و اطاعت مومن ناميدند
 و اسب را به جرم زيبايي و غرور به بند کشيدند
 عقاب را به جرم اوج گرفتن بالش را شکستند

 و پاهاي کبک را به جرم زيبايي در راه رفتن قلم کردند
 .کنجشک ها را به جرم جيک جيک زدن النه اش را به آتش کشيدند

 اينگونه بود که مومنين آيه اي به نام نجابت نوشتند
 تا چهار اسب را به برده جهل در آورند،

 و گوسفندان را براي رفتن به چراگاه با گرگ همراه کنند
 تا سگ هم از ترس، با روباه همدم شود

 با وجود اين کوير وحشت
 من هنوز، به خيال همچون مجنون

 در پي رسيدن به روياهاي خويشم
 و به اميد آمدن، آن طوفان،

 تا چاههاي جهالت را با زمين هم سطح سازد
 و خدا را با خود به عمق دريا ببرد

 آن طوفاني که آيه هاي آسماني را به باد بسپارد
 .تا سعادت دوباره جان گيرد و خوشبختي در اوج باشد

  آيه اي بنام نجابت                

 کمک مالي به کميته کرد ستان                          
 
   

  دالر ١٠٠ عال  فرهادپور                     
  دالر١٠٠ صادق احمدي                    

 
 
 
 
 

 شمه صلواتي         

کار ما کمونيستها و مردم و جنبشهاي       .... شکست داعش و سلفيها و اسالميهاي ميانه رو و تندرو         
 عروج قطب سوم در مقابل دو قطب اسالم سياسي از هر نوعش،             .کارگري و آزاديخواهانه است    

  .بايد پرچم انسان متمدن و فارغ از مذهب و مليت باشد     

 تقسيم جنبش اسالم سياسي به تندرو و ميانه رو     
 طرحي براي فجايع بيشتر   


