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يک ماه گذشته نظر جامعه جهانی به يک واقعه، يک فاجعه و يک برگشت به 

عقب جلب شد. عراق و سوريه و شهرهاي کردستان در عراق و سوريه، مرکز              

ترين فاجعه در چند دهه اخیر        ها نفر بود، چراکه در آنجا، بزرگ        توجه میلیون 

ها و    ها در کوه    در حال اتفاق افتادن بود. هزاران نفر در شنگال روزها و هفته            

بیابانها سرگردان بودند و کودکان بسیاري از گرسنگی وتشنگی جان باختند.           

تحمل نیست. ما دريک ماه        اين فاجعه براي هیچ انسانی در اين دنیا قابل          

اخیر شاهد سربريدن چند نفر در مقابل دوربین به دست جنايتکاران وحشی            

ها   دزدند و به آن      داعش بوديم، ماه اخیر ديديم و شنیديم که زنان را می             

وسطی در مراکز     کنند، ما شاهد بوديم که زنان را همانند قرون             تجاوز می 

فروشند و به زن میگويند اجازه بیرون رفتن از خانه ندارد و اگر در  شهرها می

ندارد او را بايد به اين جنايتکاران براي سو استفاده              »صاحبی«خانه هم    

کس   شدند که به هیچ     روانه بیرون     جنسی هديه دهند. موجوداتی از زيرزمین     

کردند، دست به قتل عام و اعدام هاي دسته جمعی              چیز رحم نمی    و هیچ 

صرف اينکه ايزدي ها، مسیحی ها، شبکها و يارسانی ها به                وسیع زدند به  

کنند بدون هیچ دلیل و     مذهب ديگري اعتقاددارند و يا به داعش تمکین نمی 

اي   سپردند. جرقه   می  جمعی به جوخه اعدام     اي افراد خانواده ها را دسته       بهانه

باريد و    خورد که از آن نفرت و جنايت و رذالت می             در آسمان به چشم می    

کرديم و دنیا بايد پاسخی به اين فاجعه بزرگ             بايد در مقابل آن کاري می      

ها نفر در يک ماه گذشته حبس     ها را در سینه میلیون داد. اين وقايع نفس  می

 کرد.

باره آمدند و شهر      ها چه جانورانی هستند، از کجا پیدايشان شد، چرا يک           اين

ها را    کنند، چه کسی بايد جلوي اين       به شهر و استان به استان پیشروي می        

 بگیرد.

ايم، اين وقايع تکرار      براي ما که از ايران تحت حاکمیت همین جانوران آمده          

اش در    فجايعی بود که سرکرده داعشیان در ايران خمینی و حکومت اسالمی          

کس و    ايم چگونه اين جانوران به هیچ       آغاز کرد. براي ما که ديده       ۹۱۹۱سال  

 مان بود. کردند، اين اتفاقات يادآور بدترين روزهاي زندگی چیز رحم نمی هیچ

و براي ما که پوزه داعشیان در ايران را با اعتراض و مقاومت و پايداري به                   

خاک مالیده و خمینی سرکرده داعشیان در اين قرن را به يک فیگور مقوايی   

حال روزهاي به پا خاستن و         ايم، اين روزها درعین      و مضحکه تبديل کرده    

کاري کردن بود. ما تجربه غنی مبارزه با داعش و جنبش اسالمی در اين                  

قرن راداريم و بايد به همراه مردم بسیاري در دنیا به خیابان آمده و تجمع و                

تظاهرات سازمان می داديم و همبستگی عمیق خود را با قربانیان اين فجايع        

 کرديم. در عراق و سوريه اعالم می

المللی علیه اعدام در بسیاري از شهرها در اعتراضات عمومی علیه           کمیته بین 

داعش شرکت کرد و درمواردي خود مبتکر و سازمان دهنده اعتراضات                

 وسطايی بود. صدها نفره علیه اين پديده شوم و قرون

ايم. از رهبران     طور ويژه به اين موضوع اختصاص داده        اين شماره نشريه را به    

هاي مختلف نظرشان را در مورد اين پديده و راه مقابله با                احزاب و سازمان  

شده و   ها تهیه ايم، به همت حسام يوسفی اين مجموعه مصاحبه آن را پرسیده 

اند. ما ازهمه عزيزانی  شده ها از زبان کردي به فارسی ترجمه برخی از مصاحبه

کنیم. به امید     اند، صمیمانه تشکر می     که به سؤاالت اين نشريه پاسخ داده       

اند، پاسخ سؤاالت را      اينکه ديگر دوستان نیز که سؤاالت ما را دريافت کرده          

براي شماره بعدي برايمان بفرستند، براي همه شما عزيزان آرزوي موفقیت            

 کنیم. می

يک نکته در پايان بايد مورد تأکید قرار بگیرد، ما بايد متحدانه در مقابل اين               

وسطايی قد علم کرده و مانع کشتار و جنايت و               جنبش ارتجاعی و قرون    

عام بیشتر مردم توسط داعشیان در عراق و سوريه و ايران و                 اعدام و قتل  

 جا بشويم.* سومالی و افغانستان و در همه



 گفتگو با الوژه جواد عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری کردستان عراق               

اند و همچنین     حسام یوسفی: در شنگال مردم زیادی آواره شده         

اند یا از گرسنگی و تشنگی        شده  مردم زیادی یا توسط داعش اعدام     

یک فاجعه انسانی است.      اند. این   باخته  های اطراف شنگال جان     در کوه 

 شود انجام داد؟ برای مقابله با این وضعیت چه اقداماتی می

اشاره کرديد، رويداد شنگال يک فاجعه دردناک و           کهالوژه جواد: همچنان    

تحمیل يک تعرض ماقبل تاريخی بود به جامعه بشري که هنوز فقط                    

هايی کوچکی از وقايع آن آشکارشده و اثرات مخرب آن بر پیشانی                  گوشه

 شود. تاريخ بشر حک می

به نظر من اگر حکما و سردمداران جهان روراست بودند نسبت به بها و                   

ارزش انسان، اگر صادق بودند نسبت به ادعاهايشان، دامنه اين فاجعه هرگز             

که ادعاي فرمانروايی مارس و مريخ          يافت، درحالی   چنین وسعت نمی     اين

هاي سالخورده در      گوش دنیا را کر کرده، اما کودکان خردسال و انسان             

هاي شنگال با اين هواي گرم بعد از سه هفته در زجر تشنگی و                        کوه

گرسنگی يا جان باختند يا کور شدند، تعداد نامعلومی از زنان و دختران                 

ايزدي بعد از هتک حرمت و تجاوز در بازارهاي سیاه به پول تبديل شدند.                

مثابه خداي روي زمین هرروزه        هم در يک فضايی تبلیغاتی که اوباما به           آن

ها پاشیده و ابراز همدردي و همکاري         اشک تمساحی به روي صفحه دوربین     

يک را بايد باور کرد، فرمانروايی مارس و مريخ يا ناتوانی نجات                کرده. کدام 

 آوارگان؟

آموزد که    کل وقايع تاريخ و اين رويداد که اآلن در حال گذار است، به ما می               

المللی براي جارو کردن خزعبالت       هاي محلی و بین     چشم دوختن به قدرت   

ها خودشان خالق اين       اسالمی يک توقع تهی و توخالی بیش نیست، اين           

اند. اين وقايع به ما         نوعی در اين منجالب ذينفع        اند و به     سناريو سیاهی 

رفت از جهنم کنونی، فقط         آموزد مصونیت امنیت جامعه و راه برون           می

دهی و مقاومت مسلحانه صف آزاديخواهی مردم در بطن جامعه                 سازمان

خود جامعه    بهالمللی با اتکا       هاي محلی و بین      مستقل از استراتژي قدرت    

است. اين نیرو وجود دارد اعالم موجوديت کرده است و در بعضی از شهر و                

روستاها قدرت خود را به نمايش گذاشته است. اگر شهر و روستاها ديوار                 

مقاومت مسلحانه خود را سازمان ندهند، ممکنه فاجعه شنگال در بسیاري از          

 شهرهاي ديگر تکرار شود.

هنوز شمار زيادي از مردم شنگال مفقود و ناپیدا هستند، اکثريت عظیمی               

ها و مدارس شهر و         اند اکثراً در پارک      هم که خود را به شهرها رسانده         

اند.   ترين امکانات زندگی محروم     اند و هنوز از ابتدايی  شده سکان دادهاروستاها  

ها را جستجو و آخرين نفرات را که           هاي امدادرسانی کوه    بايد با تالش گروه   

اند نجات دهند. تهیه مسکن مناسب براي محفوظ               ها گیرکرده   در کوه 

ها در مقابل سرما و گرما، تهیه غذا، بهداشت و دارو و تهیه                  داشتن آن   نگه

 ها. بازي براي سرگرمی بچه اسباب

در اسارت داعش بودند، بعد از اذيت و آزار و تجاوز    کهتعدادي از زنان ايزدي  

اي و    اند، به دلیل مناسبات پوسیده عشیره        اند يا فرار کرده     جنسی آزادشده 

که   طوري  ها در وضعیت روحی شديدًا بدي قرار دارند، به            پرستی آن   ناموس

اند و روحیه ادامه دادن حیات بر          ها خودکشی کرده    حال چند نفر از آن      تابه

شده است. به نظر من شکستن اين فضاي تنگ که حکم                    ها تنگ   آن

کند، بايد در اولويت      چنین صادر می    خودکشی زنان چند بار قربانی را اين       

 قرار بگیرد.

طور که خبردارید نیروهای اسالمی موسوم به          حسام یوسفی: همان  

عنوان غنائم جنگی به غنیمت        داعش زنان ایزدی و مسیحی را به       

اند. موضع شما در این        ها را در معرض فروش قرار داده         برده و آن  

 رابطه چه است؟

ما شاهد اين بربريت و بردگی انسان از          ٤١۹٢الوژه جواد: متأسفانه در سال      

وسطايی، با کاال     بار قرون   دست انسان هستیم، داعش بافرهنگ و سنت فاجعه       

اند، وحشیگري داعش     کردن و خريدوفروش زنان دوران بردگی را زنده کرده        

 شناسد. هیچ حدومرزي ندارد و هیچ معادله و قانونی را به رسمیت نمی

گردد، کل قوانینی که داعش با           منشأ اين بربريت به دين اسالم برمی          

ي بشري را به وحشت انداخته است برگرفته از آيات            ها جامعه   کارگیري آن   به

ها  قرآن است و در ادوار تاريخ بارها و بارها در تمام فتوحات و اسالمیزه کردن

خواهم اينجا به اين تاريخ بپردازم، آنچه براي ما مهم            اند، من نمی    تکرار شده 

ها رفتار    عنوان غنائم جنگی با آن       است، نجات و رهايی زنانی است که به         
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شود، اين زنان اسفبارترين وضعیت موجود را دارند، حتی اگر امکان فرار               می

ستیز   کردن از دولت اسالمی را بیابند، از ترس فرهنگ مردساالرانه و زن               

هايشان را ندارند، عماًل زنانی که باتحمل          جامعه جرئت برگشتن به خانواده     

اند، بجاي اينکه با آغوش گرم و         هر بدبختی موفق به فرا از دست داعش شده        

ها را آبرو رفته  اند و آن مهربانی استقبال شوند، مورد نفرت و انزجار قرارگرفته 

 اند. ها خودکشی کرده حال چند نفر از آن خوانند، تابه و هتک شده می

هاي   ها که حکم فتوا را دارد، فراخوان داده که زن           يکی از سران قبائل ايزدي    

ها را بکشید. اين حالت دامنه           هتک شده را باز پس نفرستید بلکه آن           

رحمی را بگیريم،     کند. ما بايد جلو خشونت و بی        تر می   ها را گسترده    مصیبت

اين وظیفه طیف آزاديخواهی و راديکالیسم جامعه است که جلو تکرار اين               

جنايات را سد کند. فعالین برابري خواهی زن و مرد با مسئولیت تاريخی                 

ها برسند تا چندباره قربانی         روبرو هستند، بايد بجنبند و به داد اين زن            

ها را به زندگی روزمره و خانواده          نشوند. بايد باکمال شخصیت و احترام آن       

 برگرداند.

حسام یوسفی: وضعیت فعلی نیروهای داعش در عراق و سوریه به             

 لحاظ جغرافیایی، لجستیکی و تسلیحاتی چگونه است؟

سوم خاک عراق و بخش وسیعی        الوژه جواد: به لحاظ جغرافیايی تقريباً يک      

از خاک سوريه را زير کنترل دارند، با اردن، دولت مرکزي سوريه، دولت                 

هاي   باقیمانده عراق و کردستان عراق مرزدارند، در بعضی نقاط ديگر راه              

گیرند، نفت را در      اند و به لحاظ لجستیک مالیات می         مرزي را کنترل کرده   

اند ازجمله تعداد زيادي زن و          فروشند، غنائم زيادي گرفته      بازار سیاه می  

دارن کشورهاي عربی پشتیبانی      فروشند، از طرف سرمايه   دختر گروگان را می 

ها از بدو تشکیلشان از طرف آمريکا، دول           شوند. به لحاظ تسلیحاتی آن      می

غربی و خلیجی و دولت ترکیه کاماًل تقويت شدند و بعدازاينکه شهر موصل              

را تصرف کردند در حد يک میلیتانت منظم با توپ و تانک و هواپیماي                   

 کوپتر دست يافتند. جنگی و هلی

حسام یوسفی: مردم کوبانی برای دفاع از خود مسلح شدند وزنان و            

مردان این شهر به میدان نبرد با داعش رفتند. چرا جامعه جهانی در             

 رابطه باکوبانی خاموش بود؟

الوژه جواد: من زياد موافق کلمه )جامعه جهانی( در اين مورد مشخص                  

پیکرشان   اند از طريق تبلیغات و مدياي غول         هاي جهانی   نیستم، اين قدرت  

نسبت   اي اند. آمريکا و غرب شیوه برخورد دوگانه اذهان جامعه را کنترل کرده

اي که در     هرحال فاجعه   اند، اما به به داعش در سوريه و داعش در عراق داشته 

شنگال اتفاق افتاد هرگز در شهرهاي ديگر عراق و سوريه و حتی در کوبانی               

اي بوده که زنان و        هم اتفاق نیفتاد، شايد بیشتر به دلیل مقاومت جانانه           

اند؛ اما اگر در يک جمله بگويم چرا شنگال و  مردان کوبانی از خود نشان داده

کردستان عراق، چرا کوبانی نه؟ چون منافع ملی آمريکا در کردستان عراق              

به خطر افتاده بود و از طرف ديگر جامعه مسیحیت عراق کامالً بر لبه نابودي 

 قرار گرفت.

حسام یوسفی: تحرک و جنایات نیروهای اسالمی موسوم به داعش           

چه تأثیراتی بر روحیه مردم عراق، سوریه و مردم منطقه گذاشته             

 است؟

طور ابژکتیو جهنمی را براي مردم عراق و سوريه و کل             الوژه جواد: داعش به   

بینی   لمس کرده است که هرگز قابل پیش          منطقه خاورمیانه عینی و قابل     

نبود، وحشتی که داعش ايجاد کرده با کلمات قابل تصوير نیست از تجاوز،               

کشتارجمعی، سربريدن، شکنجه، برده کردن انسان، ترور و از هم پاشیدن              

ها که زير حمالت داعش اتفاق افتاده، سیستم بردگی فروش زنان                خانواده

عالوه آوارگی و بی سرنوشتی و چندين مصیبت ديگر           شده و به    غنیمت گرفته 

تعريف   پايانی است که قابل     ها منشأ تأثیرات مخرب و منفی بی    که مجموع اين 

 نیستند.
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باره انجام    المللی باید چه اقداماتی دراین      حسام یوسفی: جامعه بین   

 دهد؟

المللی را به دو بخش يک بخش سردمداران و             الوژه جواد: من جامعه بین     

بینم، بخش اول همان       هاي دولتی و بخش دوم مردم آزاديخواه می           قدرت

اي که خود بانی اين وضعیت و سناريو سیاه              هاي جهانی و منطقه      قدرت

کنند و با     هستند تا به امروز هم به اشکال گوناگون از داعش پشتیبانی می             

ها  اند و از آن کنند و مرزهاي خود را به روي داعش بازکرده داعش تجارت می 

خرند و به لحاظ ترانسپورت و وصل کردن نیروهاي داعش از اکثر                نفت می 

کنند؛ بنابراين بهترين کاري که اين بخش از جامعه             نقاط جهان کمک می   

جهانی بايد فورًا انجام دهد، قطع رابطه با داعش و ترجیح دادن امنیت                   

منطقه بر منافع حزبی و دولتی خود می باشد. بخش دوم جامعه جهانی که               

مردم آزاديخواه و برابري طلب است، اين بخش بايد در ابعاد جهانی به عرصه       

جانبه با داعش جامه عمل بپوشاند، با اقدامات امدادرسانی  جنگ و تقابل همه

تر به کمک آوارگان بپردازد، در عرصه جهانی مردم هر                در اشکال منظم  

کشوري مثاًل کشورهاي اروپايی امکان رشد و سر برآوردن داعش در                   

کشورهاي خود را غیرممکن کنند، چون تعداد زيادي از نیروهاي داعش از              

 اند. آمريکا و کشورهاي اروپايی آمده

غنی کردن ناسیونالیسم کرد به لحاظ تسلیحاتی و بمباران کورکورانه شهر و    

روستاهاي عراق از سوي آمريکا، عاقبت خوبی نخواهد داشت. به لحاظ                 

هايی که    رود،  شمار آن     هاي انسانی وامداد رسانی خیلی کند پیش می         کمک

اند خیلی    حال پیدا نشده     اند و يا تابه      هنوز هیچ کمکی را دريافت نکرده       

 باالست.

حسام یوسفی: داعش در ویدئویی پیامی به حاکمین آمریکا و مردم            

آمریکا داده است. در این پیام از حاکمین آمریکا خواسته است               

حمالت هوایی را متوقف کند در غیر این صورت شهروندان                 

آمریکایی در هیچ کجای دنیا امنیت نخواهند داشت و سربریده یک           

اند. این ادعای     شهروند آمریکایی را در این ویدئو به نمایش گذاشته        

 تواند عملی شود؟ داعش چقدر می

طور واقعی داعش امتداد طالبان و القاعده است، زمانی که               الوژه جواد: به  

آمريکا و اروپا به افغانستان حمله کردند، عرصه بر القاعده تنگ شد و با                   

المللی القاعده توانست رعب و وحشت را به تمام            سازمان دادن تروريزم بین   

هاي اروپا بکشاند، بعد از رويدادهاي موسوم به بهار عربی و نهايتاً                  خیابان

المللی را    جنگ در سوريه، آمريکا و اروپا با تأسیس داعش تروريزم بین               

اي و لوکالیزه کردند، اما نبايد هرگز فراموش          کنترل و آن را در سوريه منطقه 

هاي مذهبی که تحت نام کالس قرآن در سرتاسر جهان             کنیم کلیه کمپانی  

کنند به شیوه مستقیم و غیرمستقیم مشغول            علنی و قانونی فعالیت می      

چراندن و پروراندن داعشهاي امروز و فردا هستند. به اهتزاز درآوردن پرچم             

هاي لندن، کراچی، سنندج، سلیمانی، استانبول، برلین و ...           داعش در خیابان  

 گواه اين واقعیت است؛ بنابراين تهديد داعش خالی از لطف نیست.

حسام یوسفی: برای نابودی داعش و جریانات تروریستی چه باید            

 کرد؟

الوژه جواد: داعش، القاعده و کل گروهاي تروريستی ديگر که بیش از دو                 

ساز   اند، اگر مستقیماً دست     دهه است خاورمیانه را در رعب و وحشت فروبرده        

ها   اندازي آن   آمريکا و غرب نباشد، بدون شک سرانجام دخالت گري و دست           

بوده است، مثالً با درهم کوبیدن شیرازه جامعه عراق صدها گروه تندرو مللی       

و مذهبی سر برآوردند، به نظر من فقط با قطع و کوتاه کردن دست آمريکا و         

هاي تروريست پرور خلیج عربی و جمهوري اسالمی ايران از              غرب و دولت  

تواند با تروريزم مقابله کرد، تروريزم دولتی مادر           زندگی مردم خاورمیانه می   

گردد، بايد مقاومت     تروريزم اسالمی است. آنچه به مردم عراق و سوريه برمی         

مردمی سازمان دهند، اعم از زنان و مردان آزاديخواه مستقل از احزاب و                 

هاي چپاولگر، نیرويی که کل آرمانش، پايه و اساس اهدافش بر مبناي               دولت

کدام از نیروهاي مذهبی و        انسانیت و برگشتن به اراده انسان باشد، هیچ          

ناسیونالیستی قادر به رهايی انسان نیستند اين نیروها که خود را بر مبناي               

کنند در ماهیت فاصله چندانی با داعش         تبعیضات قومی و مذهبی تعريف می    

يافته   ندارند، بنابراين تنها يک نیروي مقاومت اجتماعی مسلح سازمان              

 تواند جامعه را از شر داعش و نیروهاي مشابه خالص کند. سکوالر می

طور که خبردارید ویدئویی جدیدی از داعش          حسام یوسفی: همان  

ها را به شیوه      منتشرشده است و در آن چهار زن را لخت کرده و آن           

رساند. هدف داعش از انتشار این نوع ویدیوها  ای به قتل می وحشیانه

 چه است و در مقابل باید چگونه با آن برخورد شود؟

ترين سالح داعش ايجاد رعب و وحشت است، اين کارها را             الوژه جواد: قويی  

دهند و در بسیاري موارد خیلی مؤثر         دهی شده انجام می     با برنامه و سازمان   

بوده و با بکار گیري اين سالح شهرهاي زيادي را تصرف کردند، به نظر من                

 بايد اين تبلیغات را بايکوت کرد و نبايد به هیچ دلیلی بازپخش شوند.*
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 گفتگو با مصطفی هجری دبیر کل حزب دمکرات کردستان ایران          

طبق اطالعاتی که منتشرشده است داعش توسط           حسام یوسفی: 

شده است. نظر شما در       آمریکا برای تقسیم دوباره خاورمیانه تأسیس     

 این رابطه چیست؟

کا درصدد               مصطفی هجری:  آمري اگر اين تصور درست باشد که 

تواند   تقسیم دوباره خاورمیانه است، گروه جنايتکاري مثل داعش نمی              

اي باشد براي اين مقصود که زمینه اين تقسیم را مطابق دلخواه                   وسیله

ويژه   ناپذير داعش با غرب به       ويژه که دشمنی آشتی      آمريکا فراهم آورد، به    

آمريکا و شیعیان است. داعش همچنان که اعالم کرده و در عمل نیز                     

هاي مؤثري برداشته است درصدد ايجاد خالفت اسالمی ـ با تعريفی که               گام

آنان از اسالم دارند ـ در خاورمیانه است و در اين راستا تاکنون توانسته است  

منطقه وسیعی مرکب از چندين استان سنی نشین عراق را با مناطقی از                 

منظور گسترش قلمرو خالفت خود در         سوريه به هم وصل کند و اکنون به        

عراق و سوريه در مبارزه است و اقداماتی را نیز در لبنان به اين منظور انجام                

داده است. اين شکل از کشورگشايی و ايجاد خالفت اسالمی راديکال که                

منظور تقسیم    تواند در راستاي اهداف آمريکا به         دشمن آمريکا است نمی    

 دوباره خاورمیانه باشد.

آمریکا حمالت هوایی را علیه داعش در عراق شروع         حسام یوسفی:   

کرده است. ایجاد این وضعیت چه منافعی را برای آمریکا به دنبال              

 پشت پرده این اتفاقات چیست؟  دارد؟

شروي            مصطفی هجری:  عش که در پی علیه دا کا  آمري حمالت هوايی 

گیري برخی از مناطقی را که در اين منطقه داعش            پیشمرگان کرد و بازپس   

تواند براي آمريکا     به قلمرو خود درآورده بود تأثیر بسزايی داشته است می           

 حداقل اين منافع را در برداشته باشد:

ـ بهنگام بازگرداندن سربازان آمريکا از عراق بعد از فروپاشی رژيم            

مند بود که شماري از نیروهاي جنگی         صدام حسین، آمريکا عالقه   

فشار   خود را در عراق باقی گذارد ولی حکومت عراق تحت                 

ها نداد ولی اکنون  جمهوري اسالمی ايران اين اجازه را به آمريکايی

 حکومت عراق از روي نیاز اين حضور را به شکلی پذيرفته است.

ـ داعش درصدد تهديد حکومت اقلیم کردستان برآمد، حکومت            

اقلیم کردستان ازنظر شکل اداره حکومتی و گسترش آزادي در             

رود که    شدن به حکومتی دمکراتیک پیش می           مسیر تبديل 

ويژه با آمريکا دارد، بنابراين آمريکا با          همسويی زيادي با غرب به     

هاي دوست خود را از خطر        هاي نظامی يکی از حکومت      اين کمک 

 احتمالی فروپاشی نجات داده است.

ـ آمريکا در منطقه خودمختار کردستان داراي مراکز کنسولگري،          

ها را از     باشد که با اقداماتی که در پیش گرفت آن           تجاري و ... می   

ها بار ديگر قدرت      تر از اين    خطر داعش نجات داد و به نظر من مهم 

و توانايی سیاسی و نظامی خود را در دفاع از دوستان خود و نقش              

 مؤثرش را در خاورمیانه در عمل به اثبات رساند.

به نظر شما این تکرار تاریخ نیست؟ همان اتفاقی که          حسام یوسفی:   

افتاد. سه دهه قبل داعش را بر ایران          75برای مردم ایران در سال      

خواهند همان سناریو را در سوریه و عراق           حاکم کردند و امروز می    

 تکرار کنند؟

رانیان خود         مصطفی هجری:  آن فرارسیده است که اي به نظر من زمان 

ها سال است جزء فرهنگ اين مردم شده           را از چنگال )توهم توطئه( که ده      

است رها سازند و هر پديده و رويداد نامطلوب را به گردن آمريکا و ...                      

نیندازند به اين منظور که ثابت کنند خود بدون خطا هستند و با اين ترتیب               

 ۹53۹بر ذکاوت و انديشمندي خود افتخار کنند. اگر بعد از انقالب سال                 

هاي فکري و     داعشی بر ايران مسلط شد، خود ايرانیان بودند که همه زمینه           

نظامی را براي آن فراهم کردند، ايرانیان بودند که عکس خمینی را در ماه                

سال است که تاوان اين اشتباه را         53ديدند و درنتیجه اکنون نزديک به         می

دهند و هنوز معلوم نیست تا چه زمانی بايد اين تاوان را بپردازند و بعد از             می

گذشت سه دهه هنوز هم روشنفکران و سیاستمداران ناراضی از اين رژيم               

و هرکدام در ذم اين رژيم قهرمانانی هستند ولی           »اند  اندر خم يک کوچه   «

 اند هیچ تشکلی را ارائه دهند. در عمل نتوانسته

عراق را بنگريد، بعد از فروپاشی صدام مردم کرد توانستند با همه مشکالتی              

هاي سرزمین خود حکومتی محلی  که بر سر راهشان قرار داشت بر سر ويرانه
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دمکراتیک بنیاد نهند و وارد فرايند دمکراسی شوند و در عراقی که به دوزخ               

که بقیه    شده است نان، کار و آزادي فراهم آورند درحالی             مردمش تبديل 

اي و    ها و تعصبات فرقه      کاري  ها، ندانم   فکري  سرزمین عراق در آتش کوته     

سوزد درنتیجه داعشهاي ايران و عراق فضاي مناسب رشد و                مذهبی می 

کنند؛ بنابراين بهتر است به خودمان برگرديم و بدانیم           گسترش نفوذ پیدا می   

هرچه داريم چه خوب چه بد مخلوق انديشه و درک خودمان است نه                    

 ديگران.

آخرین تحوالتی که در عراق و سوریه اتفاق افتاده چه حسام یوسفی: 

 ای از این وضعیت دارید؟ بوده است و چه ارزیابی

عراق می      مصطفی هجری:  شاره        از تحوالت  عش ا ع دا توان به موضو

کرد که اگرچه نیروهاي پیشمرگ و مردم کردستان با فداکاري روزانه دارند             

کنند ولی در بقیه خاک عراق           اين مصیبت را از سرزمین خود دور می           

بینند به همین جهت در حال گسترش         چنانی در برابر خود نمی      مقاومت آن 

پرستی براي    مناطق تحت کنترل خود هستند، در ارتش عراق احساس میهن         

دفاع از میهن، به حداقل رسیده است و افراد ارتش هرکدام وابسته به                    

اي هستند و فاقد نظم يک ارتش متحد و منظم              گروهی، مذهبی و عشیره   

ها در    باشند به اين جهت بر اين باور هستم که فتنه داعش به اين زودي                می

اي   ها به حکومت آينده      پذير نیست، هرچند اکنون همه چشم         عراق پايان 

وزير جديد آقاي عبادي تشکیل دهد        شده است که قرار است نخست       دوخته

هم ناپیدا است و دلیلی وجود ندارد از اين امامزاده نیز                 که چندوچون آن  

کننده جمهوري    ويژه فراموش نکنیم که نفوذ تعیین        اي ديده شود، به     معجزه

ترين مانع ثبات و پايداري و آرامش اين کشور            اسالمی ايران در عراق بزرگ    

افکنی در    است، زيرا منافع اين رژيم در ايجاد جنگ داخلی، ناامنی و تفرقه             

شود و اگر روزي روزگاري در        ويژه کشورهاي همسايه تأمین می      خاورمیانه به 

بايد رخت خود را از  عراق اتحاد و آرامش به وجود بیايد جمهوري اسالمی می

اين ديار بیرون کشد. در سوريه نیز که وضع اسفبارتر است و فعاًل داعش در                

 حال پیشروي است.

حسام یوسفی: بعد از حمله داعش به عراق و تصرف موصل و                  

نشینی ارتش عراق از شهر موصل و کرکوک پیشمرگ           همچنین عقب 

های کردستان توانستند کرکوک را تحت اختیار خود قرار بدهند و            

مرزهای کردستان را کنترل کنند. این اتفاقات باعث شد که مبحث            

استقالل کردستان در میان نیروهای مسعود بارزانی و جالل طالبانی           

پیش بیاید. شرایط چقدر برای استقالل کردستان مهیا است؟ و مردم      

چه آلترناتیوی برای زندگی بهتر دارند؟ موضع شما در این رابطه              

 چیست؟

شکیل اقلیم کردستان             مصطفی هجری:  ست سال از ت ک به بی نزدي

گذرد، اين حکومت همواره کوشیده است با توجه به قانون اساسی کشور               می

وفصل نمايد ولی در تمام اين مدت حکومت            مشکالت خود را با بغداد حل      

تراشی براي اين حکومت       بغداد درصدد کارشکنی، ايجاد محدوديت و مانع        

بوده است، در آخرين اقداماتی از اين نوع بودجه قانونی حکومت اقلیم                  

ترتیب   اين  کردستان را از ابتداي سال مسیحی جاري قطع نموده و به                 

مشکالت فراوان اقتصادي و اجتماعی براي کردستان ايجاد کرده است. آن              

وحقوق   چنانکه من متوجه هستم اکنون نیز حکومت اقلیم کردستان اگر حق          

اش موردتوجه قرار گیرد و دولت بغداد سیاست واگرايی را با کردستان              قانونی

ها مايل    گرفته است آن    هاي سنی در پیش در پیش نگیرد همچنان که با عرب 

به باقی ماندن در چارچوب عراق و همکاري با بغداد هستند. اگر کردها                  

خواستار استقالل هستند اين راهی است که بغداد طی اين دو دهه پیش                 

کنم اگر در بر همین        ها گذاشته است. به همین جهت من فکر می            پاي آن 

پاشنه بچرخد کردها بر استقالل خود پافشاري بیشتري خواهند کرد، حال             

 عملی کردن اين خواست چگونه تحقق خواهید يافت بحث درازي است.

بعد از تصرف موصل توسط داعش جبهه جنگ داعش        حسام یوسفی: 

طور که اطالع دارید داعش جبهه خود را            روبه بغداد بود اما همان     

سوی کردستان آغاز کرد و بیشترین          تغییر داد و حمالتش را به       

ای در آن     رحمانه  حمالت را به شنگال و مخمور انجام داد و کشتار بی          

 مناطق انجام داد. این تغیر موضع به چه دلیل بود؟

سیر حمالتش به                مصطفی هجری:  عش در تغیر م تغیر موضع دا

کردستان موجبات مشکالت فراوانی براي حکومت اقلیم و همچنین همه              

مردم کردستان فراهم آورد ولی در مقابل کردها توانستند از موقعیت                   

ويژه   طرف عطف و توجه جهانی به        خوبی استفاده نمايند ازيک     آمده به   پیش

سوي خود جلب کردند و در اين راستا توانستند مقدار زيادي                 غرب را به  

هاي پیشرفته دريافت نمايند و موضوع کردها و مقاومتشان را در برابر               سالح

نظیري بین    نمايند، از طرف ديگر اتحاد ملی بی         داعش سر تیتر اخبار جهان    

ملت کرد در سراسر جهان و در هر چهار بخش کردستان به وجود آورند                  

هاي کردستان باعالقه و شور       که نیروهاي مسلح کردهاي همه بخش       نحوي  به

هاي جنگ علیه     و شوق فراوان دوش بدوش پیشمرگان کرد عراق در جبه           
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 داعش شرکت کردند.

اما درباره حمالت داعش به کردستان به نظر من جمهوري اسالمی نقش                

بسزاي ايفا کرد، زيرا جمهوري اسالمی طبق اطالعات موثق صدها نفر از                

عوامل خود را در داخل نیروهاي داعش نفوذ داده است اين عوامل نفوذي                

تأثیرگذار بودند در منحرف نمودن مسیر حمله داعش به کردستان، هدف              

عنوان   ويژه بارزانی بود که به       رژيم از اين کار تنبیه سران حکومت اقلیم به          

رئیس اقلیم بیشتر از همه مسئله استقالل کردستان را مطرح و برجسته                

کرد و از طرف ديگر روابط خوبی که اقلیم کردستان با ترکیه و غرب                     می

ويژه اين    کدام در راستاي تأمین منافع ايران نیستند، به         ايجاد کرده است هیچ   

شدت از استقالل کردستان عراق به وحشت افتاده بود و همه میدانیم  رژيم به 

نوعی مخالفت خود را با استقالل کردستان         که سران حکومت ايران هريک به     

اعالم کردند و يکی از معاونین وزارت خارجه ايران اعالم نمود که اگر اقلیم                

کردستان اين رويه را ادامه دهد پشیمان خواهد شد که اين خود تهديدي                

 آشکار بود.

ای را    در کردستان سوریه داعش حمالت گسترده         حسام یوسفی:   

شروع کرده و در شهر کوبانی بیشترین درگیری بین داعش و مردم             

کوبانی بوده است. در همان حال این درگیری در شنگال هم بوده و              

مردم زیادی در این مناطق یا اعدام شدند یا در هنگام فرار از                  

گرسنگی و تشنگی جان باختند. ارتباط حمله داعش به شنگال و             

 چه بوده به نظر شما سناریویی پشت این قضیه است؟ کوبانی 

عش مهم است که مناطق تحت تصرف خود            مصطفی هجری:  راي دا ب

ترتیب خط بطالن بر مرزهاي موجود بکشد تا            اين  را به هم وصل کند و به       

وانتقال نیروهاي خود بتواند بدون وجود         ترتیب درآمد و رفت و نقل        اين  به

مانعی مانور بدهد، تصرف موصل در عراق اين هدف داعش را برآورده کرد،               

جنگ داعش در کوبانی در خاک کردستان سوريه و شنگال بخشی از اين                

هاي ارتباطی با      تر کردن اين راه       استراتژي نظامی و در جهت گسترده        

کردستان سوريه است، بخش ديگر مسئله حمله به شنگال و بقیه نقاط                 

هاي   کردستان عراق را چنانچه اشاره شد بايد در راستاي تأمین سیاست              

 جمهوري اسالمی ديد.

طور که خبردارید نیروهای اسالمی موسوم به          همانحسام یوسفی:   

عنوان غنائم جنگی به غنیمت        داعش زنان ایزدی و مسیحی را به       

اند. موضع شما در این        ها را در معرض فروش قرار داده         برده و آن  

 رابطه چه است؟

موضع حزب دمکرات کردستان ايران در رابطه با             مصطفی هجری: 

ويژه زنان و کودکان      ي نیروهاي داعش با غیرمسلمانان به       طرز رفتار وحشیانه  

ي رسمی دفتر سیاسی       ازنظر ما محکوم است، ما در اين رابطه طی بیانیه            

 ايم. حزب، آن را محکوم نموده

برای خالص شدن از دست نیروهای اسالمی و            حسام یوسفی:    

کار کنند آیا این جریانات با حمالت و          خصوص داعش مردم باید چه      به

روند یا باید اقدامات دیگری صورت         های نظامی از بین می      درگیری

 بگیرد؟

آن         مصطفی هجری:  عش و تضعیف  علیه نیروهاي دا ها   حمالت نظامی 

از اين راه الزم است ولی کافی نیست، بلکه بايد در کنار اين حمالت                      

هاي مردمی و دمکراتیک در خاورمیانه شکل بگیرد تا نیروي داعش              حکومت

و هر نیروي ضد مردمی ديگر نتوانند از جو ايجادشده براثر نارضايتی مردم و              

هايی استبدادي سوءاستفاده نمايند، همچنان        ها توسط حکومت    سرکوب آن 

که در آغاز، مردم سنی مذهب عراق از حضور نیروهاي داعش استقبال                  

ها را    کردند به اين امید که از چنگال حکومت ديکتاتوري مالکی که سنی             می

بینیم که داعش و بقیه       اند، در عمل نیز می      به حاشیه رانده بود رهايی يافته     

گروهاي تروريستی و ضد مردمی در کشورهاي خاورمیانه و آنجا که ثبات و              

کنند. مردم اگر آزاد باشند و در          آرامش و آزادي وجود ندارد قدرت پیدا می        

تعیین سرنوشت کشورشان مشارکت داده شوند تا کشور ملک همه آحاد               

تنها فضايی براي     مردم باشد و مردم خود را مالک سرزمین خود بدانند نه             

آيد بلکه مردم همه از کشور همانند خانه خود دفاع             داعش ها به وجود نمی    

 کنند. می

در قبال وضعیتی که در        المللی  وظیفه جامعه بین  حسام یوسفی:   

باره   داده است باید چه باشد و چه اقداماتی دراین          عراق و سوریه رخ   

 انجام دهند؟

غرب به نظر من اين        المللی به   وظیفه جامعه بین    مصطفی هجری:  ويژه 

چنین   است در صورت ناآرامی در کشورهاي خاورمیانه که مرکز تولید اين             

گروهايی است هر چه زودتر به ياري نیروهاي دمکرات بیايند تا قبل از                   

ها بتوانند آنان را نابود کنند. اگر در سوريه غرب               نیرومند شدن اين گروه    

تاز میدان باقی     توانست همچنان يکه    موقع عمل کرده بود نه بشار اسد می          به

بماند و به قتل و ويرانی ادامه دهد، نه نیروهايی مثل داعش، جمهوري                   

توانستند در اين کشور نیرو بگیرند و         هاي تروريستی می    اسالمی و بقیه گروه   

 ماندگار شوند.*
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طبق اطالعاتی که منتشرشده است داعش تووسوط         حسام یوسفی:    

شده است. نظر شما در        آمریکا برای تقسیم دوباره خاورمیانه تأسیس     

 این رابطه چیست؟

ک           حه مه غه فور:     ــ ــی ــت لی وپ سیم دوباره ژئ چ کجا ادعاي تق تا االن هی

خاورمیانه از سوي آمريکا شنیده نشده است. اين پروژه بوش پسر بود که بـه   

به شـکـسـت       پدرش هر دو باهم محکوم    »نظم نوين جهانی  «دنبال سناريوي   

انتهـاي   شدند و پايان يافت. به دنبال خودشان عراق و منطقه را در باتالق بی     

اش است. سبز شدن داعش  ترين نمونه سیاسی رها کردند که داعش خطرناک

ترين درجه تحلیل، خودش حاصل شکست سیـاه و            ترين و عمیق    در ابتدايی 

باالدسـت بـودن ايـن        نقش  نشینی و گذشتن از       میلیتاريستی آمريکا، عقب  

دولت روي اقتصاد و سیاست جهان، بعد از تعادل جهان دوقطبی است. هدف 

، »خاورمیانه بزرگ«و  »نظم نوين جهانی«آمريکا از راه سناريوهايی از قبیل  

ايفاي نقش رهبري خويش را از دروازه عراق و خاورمیانه به همه جهان نشان 

دهد، اما برعکس با شکست سیاسی و اقتصادي عظیم بر روي خـودش آوار               

بسـت     شد. شکست استراتژي هژمونی جهانی آمريکا با نمايـان شـدن بـن           

هاملتن و بعد انفجار بحران -ملیتاريستی در افغانستان و عراق با گذارش بیکر  

يقین شد و پرونده سناريوي آمـريـکـا در              استريت تبديل به    اقتصادي و وال  

نشـیـنـی       ترين تبلیغات اوباما در انتخابات عقب       خاورمیانه بسته شد. ابتدايی    

نیروهاي نظامی آمريکا در عراق و نجات دادنشان از دوزخی بود که خودشان          

 درست کرده بودند.

مستقیما حاصل اين دو فـاکـتـور      ٤١١2پیروز شدن اوباما در انتخابات سال       

ها و شخص اوباما براي اداره کردن اين دو            سیاسی بود. پیروز شدن دمکرات     

وضعیت غیر نرمال بود، نه چیز ديگري. انجمن پیران و کنگره آمريکا بـراي                

اينکه از شکست بیشتر و فروپاشی بیشتر جلوگیري کنند و ضرر و زيـان و                 

تأثیراتش را به لحاظ سیاسی و نظامی و اقتصادي در داخل و کـل جـهـان          

کنترل کنند اوباما را به کاخ سفید رساندند. هیئت رهبري آمـريـکـا بـراي          

نتیـجـه    کوشد اما بی جلوگیري از روند اين خسارت شش سال تمام است می        

جاي آن بحرانی شدن بیشتر شرايط سیاسی و امـنـیـتـی عـراق و                    ماند. به  

 همچنین نابود شدن جامعه سوريه را به دنبال داشت.

اي و قومی     جدال بیشتر و تندتر و ناهمواري نیروها و جناح اسالمی و عشیره           

اي ديگر را در حکومت و چپاول و پايمال کردن درآمد مملـکـت         عراق نتیجه 

بار اين وضعیـتـی       داشته است. به وجود آمدن داعش خود يکی از نتايج زيان           

هاي اسرائیل  است که گفتم، يعنی دستگاه جاسوسی آمريکا با همکاري دولت

و ترکیه و عربستان سعودي خود نقشه درست کردن و پـرورش دادنـش را        

کشیدند تا مانند اهرم فشار به روي رژيم اسالمی ايران و برکنار کردن مالکی   

شده به بخشی از بحران و از کنترل  به کارش گیرند؛ اما در حال حاضر تبديل  

 شده است. آمريکا خارج

حسام یوسفی: آمریکا حمالت هوایی را علیه داعش در عراق شروع            

کرده است. ایجاد این وضعیت چه منافعی را برای آمریکا به دنوبوال               

 ای اتفاقات چیست؟ پشت پرده  دارد؟

راق،     عمیق حه مه غه فور:  ــ ع شتر شدن بحران سیاسی  تر شدن و بی

تواند وضعیت ترسناک  آمريکا را ناچار کرد از عراق خارج شود. اين تصوير می    

و شرايط سخت و وخیم سیاسی عراق را نشان دهد. به عقیده مـن پـیـش                

آمدن وضعیت موجود و سبز شدن داعش بیشتر به ضرر آمريکا است و تالش 

شرمگینانه و محدود آمريکا علیه داعش که بیشتر حمله هـوايـی بـوده و                  

بخشی با جنگنده بدون سرنشین بوده براي استهالک تبلیغاتی است. چـون            

شود و بیشتر به نیرو و    اوباما اعالم کرد ارتش آمريکا به عراق بازگردانده نمی  

شرط درسـت     هايش را به    اما حمايت   کند.   پیمانانش علیه داعش کمک می      هم

خواهی عراق    ها دست از حکومت تمامیت      کردن دولت توافقی است که شیعه     

جز اين آمريکا بعد از شکست در عراق براي جلوگیري از ضـرر و                 بردارند. به  

باشد. نـیـروهـاي         گرفته است که براي منافع خاص می        ها روندي پیش    زيان

که حمله و يورش بـبـرنـد.     خورده بايد بیشتر خسارت بپردازند تا اين     شکست

ها  تعادل و بی کنترل است. خاورمیانه بعد از ده  جهان امروز دنیاي ناپايدار بی   

تازگی در آشوب و بحرانی چند طرفه فرورفته اسـت             سال آشوب و ناامنی به    

ي ناپايداري بعد از به هم ريختن تعادل نیـروي مـعـاصـر                که خودش نتیجه  

باشد؛ و بخشی از آن نتیجه بحـران اقـتـصـادي و                 داري دو پلی می     سرمايه

اي از آن درگیري نیروهاي بزرگ و کوچک براي تقسیم دوباره مناطق              گوشه

 تحت نفوذ و منافع خويش است.
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اي به پايان رسیده است. در حال حاضر           اي تااندازه   دوره مماشات پشت پرده   

انکار و فروپاشی اخـالقـی،    ما و جهان و آمريکا و... رودرروي واقعیت غیرقابل    

زده عراق و سوريه و خاورمیانـه   ايم. اوضاع بحران   سیاسی و اجتماعی ايستاده   

هاي جهانی شباهت دارد. حتی در سطح افکار عمومـی          بیشتر به دوره جنگ   

شود! تعادل جهان تماماً از بین رفته است.  هم بحث از جنگ جهانی سوم می

هاي جهانی دقت کنید. جنگ و کشمکش براي تقسیـم اکـرايـن،             به بحران 

بست رسانیدن پروسه صلح   خواهی دولت فاشیست اسرائیل براي به بن        جنگ

حاصلی ناتو در لیبی و بیشتر شدن       براي تأسیس دولت مستقل فلسطین، بی     

اهلل لبنان و حماس فلسطین، اين فاکتورها به     بحران اين کشور، قلدري حزب    

هاي  ما میگويند ناآرامی و ناپايداري خاورمیانه به دلیل ناامیدي نیرو و دولت          

هـا     شوند؛ و سرنوشت صدها و میلیـون        تر می   بورژوازي بیشتر از بیش عمیق    

ترين نیرو و دسته اسالمی و قـومـی و             انسان اين مناطق با هارترين و سیاه      

 اند. رو شده عشیره اي روبه

زده عراق از طرفی حاصل شرايط نـاپـايـدار     چال جنايت آفرين و بحران    سیاه

اي است، از طرفی ديگر به دلیل شکسـت پـروژه              جهان و کشمکش منطقه   

تر شدن هر چـه     فدرالیسم که گسست بیشتر زيربناي جامعه مدنی و عمیق       

اي را به دنبال داشت. اما زمانی که داعـش از داخـل                  بیشتر شکاف عشیره  

کند، سريـع     آفرين سوريه و عراق خويش را پیدا می         زده حادثه   کثافت بحران 

کند، در مناطق زيردست توحش شريعت اسالمی، با زور           رشد و پیشروي می   

سربريدن و تیرباران کردن، در عمق کشمکش سیاسی اين دو کشور فراگیـر    

کند و دولـتـی بـزرگ و            شدن جنگ مذهبی و طايفی جاي خود را باز می         

شود! حمله هوايی بـه داعـش           سرتاپا مسلح در داخل دو کشور تأسیس می       

جز اين داعش نیرويی ياغی و بـی            بیشتر شباهت به بازي کودکان دارد! به       

کنترل اسالمی روي کره زمین است و براي زمینه جنگ طايفی میان شیعه             

جنگـد، حـملـه       و سنی که خاورمیانه را دربر گرفته آمادگی کامل دارد، می          

خـواهـد هـژمـونـی         ها می کند و از آن   کند، آمريکا و ترکیه را تهديد می        می

دولتش را در نظر بگیرند، حتی اگر با حمالت نظامی هم بشـود او را بـه                    

پذيرد. بلکه تـأثـیـر و        زده عراق پايان نمی     حاشیه راند بازهم وضعیت بحران    

 ردپايش تا درازمدت بر روي منطقه و حتی جهان خواهد ماند.

خصوص در اطراف موصـل در     سرکشی، جنايت و کارهاي مافیايی داعش به      

ها برپا کردن تراژدي آواره کردن صدها هـزار            ها و بعداً ايزدي     قبال مسیحی 

سال؛ کشـتـار دسـت جـمـعـی،               گناه اعم از زن و کودک ومیان        انسان بی 

حرمتی و تجاوز جنسی به زنان و حتی کنیز کردن زنان ايزدي و حـراج                  بی

کردنشان در بازار علنی، تحمیل حکم شريعت و جهاد نکاح اسالمی بر مردم            

مانند يکی از      جهان را دچار شک کرده است. بخشی کثیر از مردم جهان به            

کنند. نفرت و خشم مردم عراق و جـهـان          اهداف آمريکا به داعش نگاه می     

علیه دسته و باندهاي داخل داعش به اوج رسیده است، براي همین آمريکـا             

هـاي     کار شود و جـنـگـنـده           به  ناچار شد علیه داعش خیلی محدود دست      

سرنشین را وارد خاک عراق کند و خودش را از زير بار اين نفرت عمومی                 بی

هاي  کالم، اين وضعیت جديد عراق آمريکا را دچار گرفتاري          دور کند. در يک    

هـا بـا        بیشتري کرده است و اين پروسه که براي جلوگیري از ضرر و زيان            

شود. در سطح سیاسی       تر می   تر و بلندمدت    شده بود سخت    آمدن اوباما شروع  

 و هم در سطح اجتماعی نفرت افکار عمومی علیه آمريکا آوار شده است.

حسام یوسفی: به نظر شما این تکرار تاریخ نیست؟ همان اتفاقی که             

افتاد. سه دهه قبل داعش را بر ایوران     75برای مردم ایران در سال  

خواهند همان سناریو را در سوریه و عوراق           حاکم کردند و امروز می    

 تکرار کنند؟

کنـد.   درسته. تاريخ به شیوه تراژيک وارخودش را تکرار می           حه مه غه فور:    

تفاوت زياد و اساسی  ٤١۹٢با سوريه و عراق سال  ۹۱۹۱هرچند ايران سال    

دارد، اما درندگی و جنايات ضدانقالب ايران به رهبري خمینی همراه دسته            

و باند مافیايی و گنگستريسم اسالمی داعش يکی هسـتـنـد، هـر دو در                  

هاي خاورمیانه عـلـیـه     ها و دولت    خوردند. ابرقدرت    ي اسالمی آب می     چشمه

خواه همیشه بـورژوازي را حـمـايـت             جنبش کمونیستی و کارگران آزادي    

هاي   هاي مردمی همه توانايی     خصوص در هنگام انقالب و شورش       اند، به   کرده

 گیرند. خود را براي به شکست کشاندن اين انقالب به کار می

هـا انسـان کـارگـر و             دقیقًا به دنبال اوج انقالب تونس و مصر که میلیون         

زحمتکش در آن شرکت کرده بودند و در قبال نان، کار، شکوهـمـنـدي و                 
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مسلح و داري ارتش را در جنوب آفريقا به  آزادي دو دولت ديکتاتور و تادندان 

هاي غربی باهدف جلوگیري      زير کشیدند. هیئت رهبري آمريکا و ديگر دولت        

گیري انقالب به همه کشورهاي خاورمیانه و فروپاشی که حـکـومـت               از همه 

ديکتاتوري نماينده بورژوازي اين جوامع را دچار تهديد کـرده اسـت، بـه                 

مداخله سیاسی و جاسوسی براي متوقف کردن و منحرف کـردنـش دسـت               

ترين دسته و مافیايی را انتخاب  زدند. در میان نیروهاي اسالم سیاسی، کثیف  

کردند، منابع مالی و تسلیحاتی و همچنین اطالعات کافی را در اختیـارشـان     

زده عراق و سوريه انداختـنـد. در            ي بحران   ها را به جان الشه      قراردادند و آن  

ها گروه آدمکش اسالمی داعش اولین گروه بود که تمـامـًا از ايـن                   میان ده 

برداري کرد تبديل شدند به قدرت و دولت سیاه اسالمـی و               ها بهره   همکاري

خود را به جان شهروندان و جوامع بشري انداختند و تغیر قدرتش بـه سـر                 

ها در غیاب رهـبـري         شده است. آن     تیتر اخبار روزانه مدياهاي جهان تبديل     

نیروهاي کمونیستی داراي پلتفرم و پراکتیک مسیر انقالب را عوض کردند و            

با اسم خواست و مطالبات انقالبی و براي نابود کردن انقالب و تغیر شـرايـط           

موجود ضدانقالب را براي رشد نیروهاي مرتجع تقويت کردند. هرچند حاصل 

جايی رسید که مـداخلـه      ايجاد اين اوضاع در پروسه انقالب تونس و مصر به         

ها نامحدود ماند. اما در لیبی، سوريه و عراق انقالب و خیزش مردم را بـه                   آن

سمت سنگ دلی و جنايت و ويرانگري بردند و شرايط رشد نیروهـاي ضـد                

 شود. اي از اين دست پیدا نمی انسانی را فراهم کردند، در طول تاريخ نمونه

حسام یوسفی: آخرین تحوالتی که در عراق و سوریه اتفاق افوتواده              

 ای از این وضعیت دارید؟ چه بوده است و چه ارزیابی

آخرين تحوالت در سوريه به شیوه کلی به نفع نجات            حه مه غه فور:    

يافتن رژيم شوينیست بشار اسد تمام شد. رژيم اسد در طول سه سال زيـر                 

کنند، جامعه را بـه مـرز         اش می   چتر جنگی که آمريکا، روسیه و چین اداره       

نابودي کامل کشانده است. بیش از صد هزار کشته و صدها هزار زخـمـی و          

چندين میلیون آواره را به دنبال داشته است. اين بحران سیاسی و اجتماعی              

دهد، به همـیـن       ادامه دارد و رژيم اسد همچنان اين روال کشتار را ادامه می           

هـا     گناه بايد باج اين رژيم را بدهند! همه اين دلیل تا اين لحظه هم مردم بی 

هاي بزرگ سیاسی جهانی بر سر منطقه تحت نـفـوذ و      در قبال رقابت بلوک 

انـدازه     منافع است. اپوزيسیون بورژوايی بشار اسد در طول اين سه سال بـه     

بشار اسد جنايت کرده است. چون باهدف انحراف مسیر انـقـالب سـوريـه                  

عنوان ربطی به خواست و مطالبات انـقـالب           هیچ  دستی پشت آن است که به     

هاي منطقه هستند کـه     ها و حکومت ها بازيچه دست قدرت سوريه ندارد. آن  

ها را برجسته کردند و سوريه را بـراي     به اعتبار انقالب در برابر رژيم اسد آن     

 جامعه به دوزخی واقعی تبديل کردند.

 ۹۹کمی از سوريه ندارد. عـراق            وضعیت عراق باکمی تفاوت کشوري دست     

سال تمام است که در گرداب بحران سیاسی و حکومتی و فرمانروايی به سـر   

بینی کرده بودم که سناريويی براي تبديل کردن عـراق   برد. من قبالً پیش   می

يقین شد. اعـمـال       بینی تبديل به    به سوريه وجود دارد که متأسفانه اين پیش       

شـب هـم        تروريستی يک روز هم متوقف نشده است و مردم اين کشور يک    

آرام خواب به چشمانشان نرفته است. رقابت و اختالف نیروهاي مـذهـبـی،                

طايفی و قومی که دولت فدرال کارتونی را درست کرده بودند با پیدا شـدن             

تنها پروسه سیاسی به      داعش و تصرف موصل، تکريت و انبار به اوج رسید. نه           

 مذهبی هم شکست خورد. -بست کامل رسید بلکه فدرالیسم قومی بن

گر مانند ترکیه، عربستان سعودي و قطر با          هاي مداخله   در حال حاضر قدرت   

اهلل لبنان با حمـايـت       حمايت آمريکا و غرب و ايران و رژيم بشار اسد و حزب           

روسیه بر سر شکل دادن دولت توافقی بر مبناي کنفدرالیسـم سـه ونـیـم                  

اقلیمی يعنی دولت شیعه، سنی و کرد بعد از سبز شدن داعش و جـنـگ و                  

درگیري با ارتش عراق و پیشمرگه هاي احزاب ُکـرد، رقـابـت دارنـد. امـا              

مذهبی دولت مرکزي نیست. برعکـس       -کنفدرالیسم راه چاره فروپاشی قومی    

تغییر دولت قومی و مذهبی به دولت سکوالر غیر قومی و غیرمـذهـبـی راه                 

بست عراق است. تا زمانی که اين تغیر اساسی شکل نگیـرد    چاره بحران و بن   

ماند و جنگ  و درگیري هـم     دولت مرکزي عراق در اين گنداب سیاسی می       

االن در داخل عراق به دلیل جـنـگ طـايـفـی و             کند. همین  ادامه پیدا می 

هـا   اند، تراژدي ايزدي میلیون نفر آواره شده ي جنگ داعش بیش از يک    جبهه

همچنان ادامه دارد، به طول هزار کیلومتر در مرز کردستان جنگ اسـت از               

طرفی هم چون اين نیروها خودشان سازمان دهنده اين گند آب سـیـاسـی                

تر شـده، هـمـه در           ها براي کسب قدرت عمیق      عراق هستند و درگیري آن    

برند، به همین دلیل درست کـردن دولـت            ناامیدي کامل سیاسی به سر می     

هاي عراق نخواهد بود و به هـمـیـن            کنفدرالیسم جوابگوي بحران و درگیري    

کلفتانی مانند    شیوه باقی خواهد ماند. حتی بیرون راندن چاقو کشان و گردن           

داعش از هر طريقی که باشد جوابگوي وضعیت سیاسی عراق نخواهد بود و              

 ماند. جنگ و کشمکش طايفی و قومی به همین شیوه باقی می

حسام یوسفی: بعد از حمله داعش به عراق و تصورف مووصول و                  

نشینی ارتش عراق از شهر موصل و کرکوک پیشمرگ           همچنین عقب 

های کردستان توانستند کرکوک را تحت اختیار خود قرار بدهند و            
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مرزهای کردستان را کنترل کنند. این اتفاقات باعث شد که مبحوث             

استقالل کردستان در میان نیروهای مسعود بارزانی پیش بویوایود.            

شرایط چقدر برای استقالل کردستان مهیا است؟ و موردم چوه               

آلترناتیوی برای زندگی بهتر دارند؟ موضع شما در ایون رابوطوه            

 چیست؟

راق،            حه مه غه فور:     ــ ع عش از طرف ارتش  سلیم کردن موصل به دا ت

اي کشنده بود. هژمونی نوري مالکی و درگیري بین دولت مـرکـزي و                  ضربه

اقلیم کردستان به نفع مسعود بارزانی تمام شد و قدرتش را بیشتر کرد. بـه                 

همین دلیل سريعًا نیروي پیشمرگ را به کرکوک و اطراف کـرکـوک روانـه              

قانون عراقی اجراشده است. اين گام   ۹٢١کردند و مسعود بارزانی گفت ماده       

عنوان اهرم فشار به روي پروسه سیاسی در دولت مرکزي گـذاشـت و                را به 

مسئله رفراندوم و استقالل را مطرح کرد. اساسًا بارزانی براي حل تعیین حق           

سرنوشت و اهمیت دادن به رأي مردم مسئله رفراندوم و استقالل را طـرح                

نکرد بلکه براي کسب قدرت و سهم بیشتر از مرکز اين مورد را مطرح کـرده             

شـده     صورت جداگانه رفراندومی ديگر را براي مناطق اشـغـال     است. چون به   

که رفراندوم و اهمیت به رأي مردم براي جدا شدن            طرح کرده است. درحالی    

يا نشدن کردستان از عراق بايد سرتاسري باشد و کرکوک و ديگر مـنـاطـق                

شده را در بربگیرد. بر اين اساس يک رفراندوم آزاد بـراي مشـخـص                  اشغال

شدن سرنوشت کردستان و عراق راه چـاره درسـت و عـمـلـی اسـت و                       

اتفاق مردم از جدا شدن کردستان و استـقـالل کـردسـتـان                 به  قريب  اکثريت

از طرف حزب کمونیست کارگري       ۹۱۱3اند. اين طرح در سال         حمايت کرده 

پیشنهاد شد و در آن دوره هر دو حزب حاکم کرد علیه رفراندوم بودند حتی          

حزب اتحاديه میهنی کردستان به بهانه طرح رفـرانـدوم بـراي اسـتـقـالل            

کردستان به حزب کمونیست کارگري عراق حـملـه کـردنـد و دفـاتـر و                  

عـراق، در       ٤١١3ها را جمع کردند. در رفراندوم سـال              هاي آن   نمايندگی

درصد مردم کردستان به جدا شدن و استقالل رأي  ۱2رفراندومی غیررسمی 

دادند. اما نیروهاي ُکرد آن را به کارت شرکت مـردم در دولـت فـدرالـی               

کارتونی تبديل کردند. مسئله ُکرد در عراق تاريخی طوالنی دارد و پـروژه                 

مذهبی نه اينکه در چهارچوب عراق جوابگو نبـود، بـلـکـه              -فدرالیسم قومی 

سوي جدا شدن از عراق سوق داد. شـرايـط               بیشتر و بیشتر کردستان را به     

سـال    ٤3فرض ثابت شد و نزديک به         استقالل کردستان تماماً به شیوه پیش     

است که کردستان از عراق جدا است. به همین دلیل پاسخ به بالتکـلـیـفـی                  

کردستان تنها بارأي مردم و در رفراندوم براي جدا شدن يا نشدن کردستان              

-ي فدرالیسم قـومـی      که پروژه   پذير است. در حال حاضر وقتی        از عراق امکان  

بست رسیده، بارزانی مسئله رفـرانـدوم را بـراي اسـتـقـالل                  مذهبی به بن  

بدون در نظر گـرفـتـن       ٤١١3که سال  کردستان مطرح کرده است، درحالی 

زده عراق،    رأي مردم کردستان را به عراق چسباندند. در میان وضعیت بحران           

ساز هستند، دو  هر دو دولت مرکزي و اقلیم کردستان درگیر بحران سرنوشت

هاي ديگر عراق جدا اسـت      فرض کردستان از بخش     دهه است به شیوه پیش    

اين واقعیت اوضاع متفاوتی را براي هر دو بخش ايجاد کرده بر همین اساس              

گذر هر دو از اين بحران متفاوت است. اگر پاسخ مشکالت اسـاسـی دولـت                  

مرکزي، گذر از دايره ايدئولوژيک طايفی و بعد برپايی دولت سکـوالر غـیـر                

طور براي کردستان راه چاره برپايی        قومی و غیرمذهبی در بغداد باشد، همان      

رفراندوم آزاد مردمی براي تصمیم گرفتن بر سر جدايی کردستان و ايـجـاد              

دولتی سکوالر و مستقل است. اما درست کردن دو اقلیم شیعه و سـنـی در            

کنار هم به معناي گذاشتن آتش و بنزين در کنار همديگر هستـنـد. چـون                  

داده است و با درسـت کـردن دو              شهر بغداد هردو مذهب را در خود جاي       

سوي يک تـراژدي       دولت کوچک بر اساس ايدئولوژي مذهبی، شهر بغداد به        

 رود. بی نمونه در تاريخ بشري می

حسام یوسفی: بعد از تصرف موصل توسط داعش جبهه جنگ داعش  

طور که اطالع دارید داعش جبهه خوود را             روبه بغداد بود اما همان    

سوی کردستان آغاز کرد و بیوشوتوریون            تغییر داد و حمالتش را به     

ای در آن     رحمانه  حمالت را به شنگال و مخمور انجام داد و کشتار بی          

 مناطق انجام داد. این تغیر موضع به چه دلیل بود؟

خ          حه مه غه فور:     ــ راي تصرف اربیل پاس عش ب تغییر موضع حمالت دا

درجاهايی کـه  «جدي داعش بود به گفتگوهاي مسعود بارزانی که گفته بود:           

ها هستیم و ما با داعـش         نشینی کرده است ما جايگزين آن       ارتش عراق عقب  

خواست حملـه   بارزانی می »کنیم جنگیم و فقط مرزهايمان را کنترل می      نمی

عنوان اهرم فشار بر سر مالکی و دولت مـرکـزي             داعش و تصرف موصل را به     

هايش برسد. اما درواقع دولت به معناي مـادي            قرار دهد تا بتواند به خواسته     

سـوي     وجود نداشت. به همین دلیل داعش تغیر موضع داد و حمالتش را به            

شده بود تصرف  کردستان آغاز کرد. زمانی که دولت مرکزي در بغداد متالشی

اربیل که پايتخت دولت کردستان است و در مقايسه با بغداد پايدارتر اسـت            

بر اساس موقعیت نظامی به معناي سقوط دولت بغداد هم است. تغیر موضع              

سوي شهر اربیل نشانه گرفتن دو هدف با يک تیر بود يعنی  حمالت داعش به

شده بـغـداد      سقوط اقلیم کردستان در اربیل به معناي سقوط دولت متالشی         
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اربیل «هاي غربی آمدند و اوباما گفت:          بود. به همین دلیل آمريکا و دولت         می

الـعـمـل نشـان        همین باعث شد سريعاً عکس »خط قرمز است براي داعش! 

گیر براي کمک تسلیحـاتـی بـه نـیـروهـاي                دهند و کمپینی بزرگ و همه     

پیشمرگ راه انداخته شد و حمله هوايی آمريکا بر سر نیروهاي داعش شروع           

اربـیـل و     -شد و نیروهاي پیشمرگ را براي حمله داعش در مرزهاي موصل          

ريـز     دهوک تقويت کردند. داعش سازمانی مافیايی، ويرانگـرو خـون      -موصل

اسالمی است. لکه ننگی است که به ايدئولوژي و فاشیسم فاندامنـتـالـیـسـم       

مذهبی آلوده و همچنین نمودي از علیه تمدن بشري و دنیاي مدرن اسـت.      

راهزنان داعش هرکجا بروند و در هرکجا که پا بگذارند جنايت، آدمـکـشـی،               

برند و ايـن        کنند و ريشه مدنیت را از بین می         تراژدي و سنگدلی را برپا می     

آورد. بر همین اساس داعش مانند نیرويـی       سنت ضد انسانی را به ارمغان می      

ارتـش     5خصوص که تسلیحات مجهز نظامی گـردان           جنگجو و اشغالگر به   

عراق در موصل را در دست دارند براي افزايش قدرت سـیـاه خـود تـالش                   

کند. زمانی که نیـروهـاي         بیشتري براي به کنترل درآوردن مناطق ديگر می       

پیشمرگ حزب دمکرات کردستان عراق نتوانستند در برابر حمالت داعـش            

نشینی کردند و اهالی شنگال و اطـراف آن بـه                مقاومت کنند، سريعاً عقب   

چنگال سیاه راهزنان داعش افتادند و قريب به پانصد هزار نفر از زن و مرد و                

 هاي آن مناطق آواره شدند. کودک در کوه

ای را      حسام یوسفی: در کردستان سوریه داعش حمالت گستورده         

شروع کرده و در شهر کوبانی بیشترین درگیری بین داعش و موردم             

کوبانی بوده است. در همان حال این درگیری در شنگال هم بوده و               

مردم زیادی در این مناطق یا اعدام شدند یا در هنوگوام فورار از                  

گرسنگی و تشنگی جان باختند. ارتباط حمله داعش به شنگوال و              

 چه بوده به نظر شما سناریویی پشت این قضیه است؟ کوبانی 

آن      حه مه غه فور:     ک سناريو دارد  عش ي ــه     دا شغال هر منطق اي    هم ا

حکم گردن زدن، کشـتـار          است که زيردستش بیفتد تا شريعت اسالم را به        

گنـاه و مـلـیـت و            جمعی و تجاوز به زنان و کودکان و شهروندان بی          دسته

هاي غیر اسالمی تحمیل کند. داعش خودش حاصل اوضاع تـراژيـک               مذهب

زده داعش دولت اسـالمـی       سوريه و عراق است و در دل اين دو کشور بحران          

ترين شیوه انسان کشـتـن و رعـب              رحمانه  خواهد با بی    برپا کرده است می   

اي بـراي       وحشت دولتش را بر سر جامعه تحمیل کند. جنگ کوبانی جبهه           

اي زنـان و         پايدار کردن قدرتش است. اما کوبانی با دفاع و جانبازي تـوده    

ي داعش را به خـاک     کنند و پوزه مردان دو سال است قهرمانانه مقاومت می 

است و بـه     »ي.پ.گ  «مالیدند. چون مناطق کردنشین سوريه تحت کنترل     

اي از شهر و روستا و شهروندان در برابر حمالت راهـزنـان      بهترين شیوه توده  

کنند. در همان حال دولت شوينیست ترکیه به دلیل منـافـع     داعش دفاع می  

بیند ويـکـی از      عنوان مناطق خطر می   خودش مناطق کردنشین سوريه را به     

باره بايد گفت که کوبانـی        مطالباتش به داعش اشغال آن مناطق است. دراين        

هاي   ضعف راهزنان داعش و تمامی گروه       اي و نقطه    نقطه قدرت نیروهاي توده   

زانو درآوردن     تروريستی است. در همان حال کوبانی نمونه اي خوب براي به           

داعش بوده است. به همین دلیل مردم کردستان عراق هم به ايـن شـیـوه                   

اي مسلح شوند و خود را در قالب نیـرويـی مسـلـح                صورت توده   توانند به   می

دهی کنند. تا سرنوشتی مانند سرنوشت مردم شنگال را نـداشـتـه                  سازمان

باشند چون زمانی که نیروهاي پیشمرگ حزب دمکرات کردستان عراق آن            

 مناطق را ترک کردند مردم را در چنگال جنايتکار داعش رها کرند.

حمله داعش به کوبانی جنگی متفاوت از حمله با شنگال است. براي هرکدام            

کند چون  داعش اهداف خاص خود را دارد. دولت ترکیه داعش را حمايت می

نـزديـک   »پ.ک.ک  «در کوبانی به لحاظ ايدئولوژي به        »ي.پ.گ  «نیروهاي  

گـذارنـد      کنند و در همان حال نـمـی          هستند و در برابر داعش مقاومت می      

نیروهاي بارزانی به شهرکوبانی نفوذ کنند، به دلیل ارتباط بین دولت ترکیه و 

عنوان ابزار سیاسی در دست ترکیـه         حزب دمکرات کردستان عراق داعش به     

به شهرهاي کوبانی، جزيره وحسکه حمالت پیاپی داشته است اما در هـمـه       

 خورده است. حمالت شکست

طور که خبردارید نیروهای اسالمی موسوم بوه          حسام یوسفی: همان   

عنوان غنائم جنگی به غنویوموت       داعش زنان ایزدی و مسیحی را به      

اند. موضع شما در ایون           ها را در معرض فروش قرار داده        برده و آن  

 رابطه چه است؟

ران و                حه مه غه فور:     ــ ــال اي ــغ ش جمهوري اسالمی ايران بعد از ا

هاي گسترده، شروع به سنگسار و اعدام زنان تحت نام رعايت نـکـردن                اعدام

شريعت اسالم کرد. در عصر حاضر جمهوري اسالمی ايران بدترين جنايت را             

در حق زنان کرده است تا بتواند کنترل جامعه را در دست داشته باشد! ايـن       

سال هـنـوز شـاهـد          53ها را بیشتر از اين انجام داده است و بعد از              جنايت

داري اسالمی بـه      هستیم که مردم ايران زير حمالت و تحمیل حجاب و برده          

روي زنان ايرانی هنوز قدبلند نکرده است. سنت مینیتالیتی نیرويی مـانـنـد               

داعش هم که شمشیر اسالمی را براي برپا کردن سیل خون به دست گرفته              

تواند از طريق آن پیام بد و زشـت           است بدون شک اولین قشر جامعه که می       
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خود را از راه برخورد با آن به جامعه جهانی نشان دهد کشتن زنـان اسـت،                  

حرمـتـی زنـان و خـرد کـردن               هرکجا که دست داعش به آن برسد با بی   

ها درمألعام و بعد بـرده     ها و توهین به آن شکوهمندي انسانی و تجاوز به آن 

دهد. اين همـان راه         کردن و حراج کردنشان در بازار علنی خود را نشان می          

ضد انسانی اسالم براي برپا کردن دولت اسالمی بر اساس قرآن و احکـام و                 

شرع است. مردم کردستان امروز در برابر حمله نیروهاي فاشیست و انسـان            

اند. پیام داعش برده کردن زنان در          کش در مقابل آزمايش تاريخی قرارگرفته     

ها زير حجاب اسالمی  چهارچوب خانه و آشپزخانه و زنجیر کردن احساس آن

طـور کـه        کند و همان    است. و تا جايی که بتواند مردساالري را تحمیل می          

خواهد به اسم جهاد نکاح و صیغه و ... به زنان تجاوز جنسی کنند. جامعه      می

کردستان نبايد بگذارد اين لکه ننگ سايه بر کردستان بی افکنـد. زنـان و                   

مردان در صفوفی متحد خود را مسلح کنند و آماده باشند تا پاسخ درست را              

 به اين ويروس اسالمی بدهند.

برای خالص شدن از دست نیروهوای اسوالموی و              حسام یوسفی:    

کار کنند آیا این جریانات با حمالت و  خصوص داعش مردم. باید چه به

روند یا باید اقدامات دیگری صوورت          های نظامی از بین می      درگیری

 بگیرد؟

عش نیرويی ترسناک و تادندان       حه مه غه فور:     ــت    امروز دا س ح ا سل م

به همین دلیل همه جوامع بايد با مسلح شدن پاسخشان را بدهند! به لحـاظ   

زده عراق و سوريه استفاده کـرده و            نظامی اين نیروي پلید از اوضاع بحران      

خودش را به قدرت تبديل کرده و جلوي درخانه مان سبز شده است. ماهـم                

هاي مـردم     اي مخصوص پاسخشان را بدهیم يعنی توده        داريم به شیوه    وظیفه

را براي شکست داعش مسلح و آماده کنیم! اين پاسخ سريع و تدافعی است.               

اما منبع بحرانی که داعش حاصل آن بود در جاي خود باقی است. نـیـرو و                   

هاي جهان هـم      هاي بورژوازي طايفی و قومی و در همان حال ابرقدرت           جناح

هـاي     راه چاره بورژوايی براي اين اوضاع دارند اما بیشتر شکـاف درگـیـري              

طايفی و قومی را که در عراق به اسم دمکراسی و اين مـزخـرفـات درسـت                   

مذهبـی  -کند. براي نمونه شکل دادن دولت ديگر قومی   اند، برجسته می    کرده

وزيـر نـبـاشـد امـا            در عراق که تنها تفاوتش اين باشد نوري مالکی نخست         

جايش را گرفته باشد بیش از خطر ادامه اين اوضـاع     »دعوه«رفیقش حزب   

هاي موجود نیست. متأسفانه تأثیر کـارگـران و آزادي        تر شدن بحران  عمیق

خواهان عراق و کردستان کم است و نیروي کمونیستی داراي آلـتـرنـاتـیـو                 

کمونیستی و کارگري در میدان نبرد نیست. سريعًا الزم است پـاسـخ ايـن                 

ها میلیون انسان در عراق و کردستان را به      ضعف سیاسی داده شود و میلیون     

ترين نیروي بورژوازي     ها با دست مرتجع     حال خود رها نکنند تا سرنوشت آن      

 قومی و مذهبی بیافتد.

در قبال وضعیتی کوه در          المللی  حسام یوسفی: وظیفه جامعه بین     

بواره   داده است باید چه باشد و چه اقداماتی دراین     عراق و سوریه رخ   

 انجام دهند؟

ــار             حه مه غه فور:     عش دچ سانیت و جهان متمدن با سبز شدن دا ان

اي پـريشـان        شک شده است! اما همزمان با شک متحیر شدند و با چـهـره     

کردند. مرز جهان متمدن از   ويديوهاي جنايت داعش علیه بشريت را نگاه می     

احساس همدردي نگذشت و چشم به انتظار بودند که بلکه آمريکا داعش را              

ترين موضـع   با حمالت هوايی از بین ببرد. به نظر من جامعه جهانی ترسناک      

هاي آمريکا به     العمل را از خود نشان داده است. چون حمله و قلدري             و عکس 

تر شدن بحران خاورمیانه بود. و در حـال    اين منطقه اولین داليل براي عمیق   

تواند پـاسـخ ايـن          حاضر شکست سیاسی و استراتژي نظامی آمريکا نه می        

باوري حل بحران اين منطقه راه را      تواند براي خوش بحران را بدهد و نه می 

بینیم که در پايتخت و کشـورهـاي اروپـايـی            هموار کند. براي همین ما می      

تواند خود را نشان دهد و آکسیون تظاهرات راه بیندازد و حـتـی                 داعش می 

امنیت جهان را تهديد کند. اين تهديدها واقعی هستند و نبـايـد فـرامـوش                 

 شوند.

اين ديو خفته که نزديک بود در برابر حمله اشغال گـران عـراق از طـرف                    

سپتـامـبـر     ۹۹آمريکا به ضرب حمالت نظامی از خواب بپرد و بعد از رويداد    

تکانی به خود داد و دوباره خوابید، اگر امروز براي مقابله با داعش که جهـان         

کند از خواب نپرد، سرنوشتی ترسناک و سیاه در انتظار بشريت             را تهديد می  

تعارف گفت: اگر داعش را در عـراق مـتـوقـف           وزير انگلیس بی    است! نخست  

نکنیم در اروپا و آمريکا ظاهر و جلوي درخانه مان سبز خواهـد شـد! ايـن                   

خطري است که رهبر دولتی بزرگ و مؤثر مانند انگلیس در بـرابـر آمـدن                  

کند! مسئله بزرگ جلوه دادن داعش نـیـسـت، بـلـکـه                  داعش احساس می  

شود. جهانی نامتعادل و   هاي کامرون ديده می حقیقتی تلخ است که در حرف    

اي و داخلی، مانند بحران  بی کنترل است و با چندين بحران جهانی و منطقه    

اي براي سـبـز      گريبان گیر مردم جهان شده و زمینه       ٤١١2کمرشکن سال   

شدن و بزرگ شدن داعش مهیا کرده است. اگر از طرف طبـقـه کـارگـر و            

کمونیست پاسخ اين بحران داده نشود ممکن است بورژوازي جهان ما را روبه 

هاي آلـمـانـی بـازي        گیر کند که در برابر آن پیدايش نازي     روي جنگی همه  

 کودکانه خواهد بود.*
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 گفتگو با شیوا محبوبی فعال حقوق زنان و سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی              

   15صفحه  

طور که خبردارید نیروهای اسالمی موسوم به          حسام یوسفی: همان  

عنوان غنائم جنگی به غنیمت        داعش زنان ایزدی و مسیحی را به       

اند. موضع شما در این        ها را در معرض فروش قرار داده         برده و آن  

 رابطه چه است؟

رديد صرفاً توهین به زنان  به نظر من واقعه شیوا محبوبى: سم ب اي که ا

کل بشريت است. حرکات گروه داعش        نیست بلکه نهايت تحقیر و توهین به      

دهد. طبعاً براى     بار ديگر ضد زن بودن جريانات اسالمى را نشان می              يک

ستیز اسالم آشنايى دارند اين حمالت دور از انتظار           کسانى که با ماهیت زن    

زنند.   ها دست به چنین اعمالى می       نبوده و اين اولین بار نیست که اسالمی        

در کشور نیجريه بیش از دويست       »  بوکو حرام «در ماه آوريل امسال گروه       

در شمال اين   »چیبوک«روزي در شهر       دختربچه را از يک مدرسه شبانه       

ها غنائم جنگى هستند. از میان اين          کشور ربود و رسمًا اعالم کرد که اين        

فرار کردند بقیه   »بوکو حرام «جز تعداد محدودى که از دست         ها به   دختربچه

ها هنوز در دست اين گروه بوده و از سرنوشتشان اطالعى در دست                     آن

نیست. در نیجريه اين دختران را ربودند چراکه طبق قوانینشان دختران قرار         

صرف زن    نیست به مدرسه بروند و تحصیل کنند. در قوانین اسالمى زن به             

بودنش مايملک مرد است. در ايران و ساير کشورهاى تحت قوانین اسالمى              

هاي زندگى    تحقیر، توهین و بی حقوقى زنان در تمام و يا اکثريت عرصه              

تر و آشکارترى      شده است. اين بار داعش در سطح بسیار وسیع              تحمیل

 ها وزنان را در معرض چشم جهانیان گذاشته است. جنايت علیه انسان

تحرک و جنایات نیروهای اسالمی موسوم به داعش         حسام یوسفی:   

چه تأثیراتی بر روحیه مردم عراق، سوریه و مردم منطقه گذاشته             

 است؟

سیار مخربى در روحیه مردم            شیوا محبوبى:  طبعًا هر جنايتى تأثیر ب

تنها عراق و سوريه بلکه مردم جهان دارد. جنايت مخصوصًا وقتى در شکل             نه

کند و تأثیر روانى       عام و کشتار مردم صورت بگیرد ايجاد وحشت می             قتل

منفى عمیقى بر روى انسان دارد و دقیقًا به همین دلیل يک گروه يا دولت                 

جنايتکار براى سلب قدرت از مردم دست به کشتار میزند وزندگی مردم را               

دهد. اولین    کند و تبلیغات وسیعى در رابطه با جنايتش صورت می           مختل می 

خواهد بدهد اين است که حتى اگر شمارا جسماً              پیامى که جنايتکار می    

عنوان   کنم. به   تان را قبضه می     نتوانم بکشم با وحشت و ترس حس و روحیه         

کنم و اين اخبار را صرفًا از طريق           فردى که در عراق و سوريه زندگى نمی        

هاي   کنم. ديدن صحنه    تلويزيون و روزنامه و کاًل مدياى اجتماعى دنبال می         

تصور است و براي چندين ساعت جسم و روانم             اين جنايات برايم غیرقابل   

مانند. احتماالً بسیاري از خوانندگان        کند و روزها در ذهنم می        متشنج می 

ها ويديو از اين جنايات        شما نیز در اين احساس با من شريک هستند. ده           

روى مدياى اجتماعی وجود دارد که انسان حتى جرئت ديدنش را ندارد. اگر          

ها چنین وحشتى به      فردى صرفًا با خواندن و شنیدن اخبار و ديدن عکس           

دلش بنشیند حال مجسم کنید اين جنايت چه تأثیري بر روى مردمى دارد             

که مجبورند در محل و يا نزديک به محل وقوع اين جنايت بمانند؟ مردمى               

شان شکل طبیعى     کدام از ابعاد زندگی     اند، هیچ   داده  شان را ازدست    که زندگی 

دانند يک ساعت ديگر چه بر سرشان خواهد آمد. به              و نرمال ندارد و نمی     

کنند و احتمااًل در ذهنشان خودشان را براى سوگوارى            کودکانشان نگاه می  

کنند. بسیارى از ما ممکن است در           از دست دادن اين کودکان آماده می        

ايم اما حمله اخیر      ايم و هرلحظه مرگ را روبرويمان ديده        مناطق جنگى بوده  

تصوري از جنايت است. در       داعش علیه مردم و باألخص زنان حجم غیرقابل        

اند   میان مردم تعداد محدودى جهت عقب راندن داعش دست به مقابله زده            

بینند، هیچ  رفتی نمی اند که راه برون اما اکثريت مردم در شرايطى گرفتارشده

اي   مان اين است که وقتى فاجعه       ها خصوصیت اولیه    انتخابى ندارند. ما انسان   

گیريم که چگونه     برايمان پیش میايد در اکثر مواقع همان لحظه تصمیم می          

آويز   همان لحظه خودمان را نجات دهیم و يا چگونه به هر کمکى دست                

شويم که ما را نجات بدهد. مادر يا پدرى که همراه هشت فرزند خردسالش               

ها را رها کند و به جنگ برود. مردمى که موضوع               تواند آن   است چگونه می  

توانند علیه داعش     جنايات داعش هستند در شرايط نابرابرى هستند و نمی         

کنند به کشورهاى همسايه بگريزند اما اکثرًا در            بجنگند تعدادى سعى می   

شوند. نداشتن    هاي مختلف روبرو می     آنجا نیز با گرسنگى و آوارگى و بیماري       

ترين   امید و توان و امکانات براى مبارزه از هر چیزى بدتر است و مخرب                 

 تأثیر را در روحیه مردم دارد.
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  16صفحه  

حسام یوسفی: چرا جامعه جهانی در رابطه با این وضعیت اقدام               

 مؤثری نکرده است و تقریباً خاموش مانده است؟

اگر از جامعه جهانى منظورتان سازمان ملل و اتحاديه           شیوا محبوبى: 

هاست، طبعاً جواب اين است       هاي جهانى وابسته به اين ارگان       اروپا و سازمان  

اي هم کاري      ها در مقابل ربودن دويست دختر نیجريه           که اين سازمان   

خود کمکى نخواهند کرد.       خودي  ها به   اند. به نظر من اين سازمان         نکرده

هاي    ها درنهايت ابزار اعمال سیاست           فراموش نکنیم که اين سازمان        

شده   ها گفته   در اروپا و آمريکا هستند. اخیرًا دريکی از گزارش         »ها  ابرقدرت«

عام کرده    باره قتل   زندانى را در شهر موصل يک       3۹١است که داعش بیش از      

است، خانم ناوى پیالى که مسئول کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل است            

کرده و گفته است که داعش روزانه مرتکب جنايتى              عام اشاره   به اين قتل  

شود. سؤال من     ها، ربودن، برده گرفتن و آزار جنسى می  ازجمله کشتن انسان 

جز ارائه آمار و صحبت در مورد اين جنايات اين آقايان و                 اين است که به   

کار عملى جهت متوقف کردن جنايات داعش در عراق           ها قرار است چه     خانم

 در نیجريه انجام بدهند؟»بوکو حرام«و سوريه و يا 

هاي فوق عمدتاً بر اساس        هاي ذينفع در منطقه که سازمان        سیاست دولت 

کنند را نبايد ناديده گرفت. زمانى        شده و کار می     ها تنظیم   سیاست اين دولت  

هاي اسالمى را در مقابله با          ها جهت حفظ منافعشان گروه        همین دولت 

کردند،   پیشروى کمونیسم و کاًل چپ در منطقه به وجود آورده و تقويت می             

کردند و حال منافع خود را نه در            زمانى خود مستقیم به عراق حمله می        

بینند. در مقابل مردمى که        حمله مستقیم بلکه در به هم زدن منطقه می          

هاي قومى و مذهبى را غیرمستقیم و          ها گروه   خواهد اين   آزادى و رفاه می   

هاي اسالمى را بازتولید      خواهند گروه   ها می   کنند. اين   گاها مستقیم تغذيه می   

ها از    و تغذيه کنند اما در کنترل خود داشته باشند. آنجايى که اين گروه                

کنند، اين    ها حمله می     شوند و به منافع دولت         کنترلشان خارج می   

کنند که اين نیروها را کنترل کنند، اما           تمام تالششان را می     »ها  ابرقدرت«

خواهند هر جا که نیاز داشتند استفاده            خواهند نابودشان کنند، می      نمی

ها جو رعب و وحشت به وجود بیاورند. به           کنند، هر جا خواستند از طريق آن  

يافته است؟ تعداد زندانیان      ها کاهش   وضعیت ايران نگاهى بیندازيد، آيا اعدام     

شده است؟ حقوق زنان در ايران          سیاسی کمتر شده و يا شکنجه متوقف        

تنها بهبود نیافته بلکه      بهبوديافته است؟ خیر، اين موارد و موارد بیشترى نه         

هايشان صحبتى از آن       ها و سازمان     تر شده است؛ اما همین دولت         وخیم

کنند. فاکتور    کنند و اقدامى جهت توقف اعدام و زندان و شکنجه نمی              نمی

مذاکرات اتمى و منافع اقتصادى سیاسى، تحت کنترل گرفتن رژيم اسالمى            

در ايران و استفاده از اين رژيم براى حفظ منافعشان در سوريه و عراق بسیار          

تر است. شرايط جهانى و جايگاه آمريکا باألخص تغییر کرده است و در                مهم

هاي ديگرى ازجمله بر هم زدن           با روش »ها  ابرقدرت«همین راستا اين     

دهند   ها ترجیح می    چرخانند. اين   شیرازه جامعه توازن قوا را به نفع خود می         

در سوريه جنگ داخلى ادامه پیدا کند تا مردم انقالب کنند و حکومتى را                 

مردم در      از هم گسیختن زندگی       اصلی    خواهند سرکار بیاورند. بانی     که می 

هاي   شود. اين سناريويى است که دولت       نقش ناجی و حافظ امنیت ظاهر می      

 کنند. اندرکار در منطقه پیاده می دست

پرسید چرا    هدفم از اشاره به نکات باال اين است که بگويم وقتى شما می                

جامعه جهانى خاموش است، بايد به سیاستى که پشت اين خاموشى قرار               

 دارد نگاه کرد.

بینم به    هايشان، الزم می    ها و سازمان    در مقابل خاموش بودن اين دولت       

اي داشته باشم. در شهرهاي مختلف         دخالت و حمايت مردم در دنیا اشاره       

اند و با     دنیا ازجمله در کردستان ايران مردم از هیچ حمايتى دريغ نکرده             

شان قربانى    نظیري از مردمى که آواره شده و يا خانواده             حس انسانى بی  

اند در اشکال مختلف ازجمله ارسال کمک و               جنايات داعش قرارگرفته   

ها در مدياى اجتماعى حمايت       برگزارى تجمع و تظاهرات، با دخالت در بحث     

هاي اصلى، حداقل تا آنجايى که من اطالع          ها در رسانه    اند. اين حمايت    کرده

خواهند دنیا جنايات و      دارم، برجسته و حتى انعکاس داده نشده است. می          

 حال حمايت انسانى از اين مردم را نبینند. بدبختى مردم را ببینند اما درعین

حسام یوسفی: داعش در ویدئویی پیامی به حاکمین آمریکا و مردم            

آمریکا داده است. در این پیام از حاکمین آمریکا خواسته است               

حمالت هوایی را متوقف کند در غیر این صورت شهروندان                 

آمریکایی در هیچ کجای دنیا امنیت نخواهند داشت و سربریده یک           

اند. این ادعای     شهروند آمریکایی را در این ویدئو به نمایش گذاشته        

 تواند عملی شود؟ داعش چقدر می

عش               شیوا محبوبى:  کى از کارهاي گروهاى اسالمى ازجمله دا ي

همیشه تهديد در سطح جهانى بوده است، در رابطه با حمله به عراق و                    

گذاري   حضور نیروهاى آمريکا و انگلیس نیز نیروهاى اسالمى تهديد به بمب           

گذاري کردند. اين     کردند و در چندين مکان ازجمله لندن انگلستان بمب           

شان بوده است و به اين تهديدها ادامه خواهند داد، کشتن  سیاست همیشگی 

و ايجاد رعب و وحشت متد و روش گروه داعش و امثالهم است اما براي                   

کنند بايد کمى از       اينکه ديد در شرايط کنونى اين را چه قدر عملى می              

تصوير امروز جنايات داعش فاصله بگیريم و پديده داعش را در چهارچوب               

کنم که    موقعیت جنبش اسالم سیاسی بررسى کنیم. من طبعًا ادعا نمی             

زياد   احتمال  گذاري و يا حمله نخواهد کرد اما به         داعش در سطح جهانى بمب    

و مخصوصًا با توجه به افول و ضعیف شدن جنبش اسالم سیاسی در منطقه               

دهی شده و متمرکز      صورت سازمان   تواند به   طور عموم، داعش نمی     و جهان به  

به يک حمله جهانى در کشورهاي مختلف دست بزند. طبعًا داليل اين                  

موضوع و ضعیف شدن جنبش اسالم سیاسی و مجبور شدن اين جنبش و               

نیروهايش به تغییر روش در سطح جهانى بحث مفصلی است که در                    
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 گنجد. چهارچوب اين مصاحبه نمی

طور که خبردارید ویدیوی جدیدی از داعش          حسام یوسفی: همان  

ها را به شیوه      منتشرشده است و در آن چهار زن را لخت کرده و آن           

رسانند. هدف داعش از انتشار این نوع           ای به قتل می      وحشیانه

 ویدیوها چه است و در مقابل باید چگونه با آن برخورد شود؟

عش اين               همان  شیوا محبوبى:  شاره کردم هدف دا طور که در باال ا

است که با پخش اين ويديوها موجوديت خود را در اذهان زنده نگه دارد و                 

در روحیه کسانى که در محل وقوع جنايت نیستند ايجاد رعب و وحشت                 

گر وقتى در مورد جزئیات شکنجه يک زندانى صحبت               کند. يک شکنجه  

کند هدفش اين است که تأثیرات شکنجه شمارا نیز در بربگیرد. نکته                  می

انگیز اين است که مدياى اجتماعى ازجمله توئیتر و يوتیوب و حتى                 تأسف

ها آپلود    اند اين کلیپ    راحتی اجازه داده    بوک و غیره علیرغم ادعايشان به  فیس

و پخش شود و تنها پس از اعتراض مردم امکان پخش تعدادى از اين                     

اند. داعش و هر گروه جنايتکار ديگرى نهايت استفاده را از              ها را بسته    کلیپ

ها و    ها خواهد کرد، اما به نظر من نحوه برخورد ما به اين کلیپ                    رسانه

کنند   ها را با اين هدف بازپخش می        ها مهم است. اغلب مردم اين کلیپ  عکس

که داعش و امثال داعش را افشا کنند، اما اين متأسفانه در عمل علیرغم                  

قولی است    شود. يک نقل    دوست به نفع داعش تمام می       هدف اين افراد انسان   

براى افشاي يک جنايت      .»حتى تبلیغات بد، تبلیغات است     «گويد،    که می 

حال که بايد واقعیت را پخش کرد اما آگاهانه و هدفمند باالنسی را                 درعین

شود در مورد يک جنايت نوشت و آمار و ارقام و حتى                بايد حفظ کرد. نمی   

ها   عکس نیاورد. طبعًا عکس و ويديو و کاًل کارهاى سمعى بصرى تأثیرش ده            

کنیم که نود درصد       برابر کارهاى نوشتاري است. ما در عصرى زندگى می          

ها از طريق ابتکارات سمعى و مخصوصًا بصري جلب            مردم و باألخص جوان   

انگیز نیست اما     هايی را که رعب      شوند. به نظر من بايد عکس         موضوع می 

واقعى است و مرتبط است نشان داد که بیننده را تشويق کند در مورد                    

شدت مخالف بازپخش  موضوع بخواند، عالقه نشان دهد و حمايت کند. من به

ها و ويديوهايى هستم که اين جنايتکاران از سربريدن و کشتار مردم               عکس

شود و ما ناخواسته       ها تمام می    کنند چراکه درنهايت به نفع آن        پخش می 

ها را تعداد بیشترى ببینند و درنتیجه جو رعب و            کنیم ويديوى آن    کمک می 

 گیر شود وحشت بیشتر همه

حسام یوسفی: برای نابودی داعش و جریانات تروریستی چه باید            

 کرد؟

ستى را بايد به نظر من           شیوا محبوبى:  عش و جريانات تروري نابودى دا

تعريف کرد. تروريسم و جنايت ازنظر من و شما ممکن است تعريف و                    

مرزبندى متفاوتى داشته باشد. مبارزه با ترور و جنايت به داعش محدود                

ها با داعش     هاي مختلفی دارد. جنايت و ترور اسالمی      شود و ابعاد و قطب  نمی

شروع نشده است. در اين مقطع جنايات داعش نفس را در سینه حبس                  

تصور است و حداقل بر اساس اطالعات من هرگز اسالم               کند، غیرقابل   می

سیاسی در اين بعد وسعت و افسارگسیختگی دست به کشتار علنى و                   

دهشتناک نزده است، اما اشتباه است اگر تصويرمان از مبارزه علیه ترور را               

طور که ابتدا اشاره کردم گروه         تنها به اين جنايت محدود کنیم. بايد همان        

داعش را در جنبش اسالم سیاسی و همزمان در مقوله تروريسم و تأثیر آن                

در نقاط مختلف جهان ديد. ببینید ممکن است برخى فکر کنند اين                    

وزير سابق بريتانیا، تونى بلر و         اي نابرابر است اما ازنظر من، نخست         مقايسه

اندازه داعش تروريست است. تونى بلر يک            دولتش و يا جورج بوش، به       

ها نفر    جنايتکار جنگى است که هزاران نفر از مردم عراق را کشت و میلیون             

عنوان يک کارشناس      را آواره کرده است، اما اين جامعه او را به ما به                  

ها   کند. ازنظر من ختنه و حجاب بر سر کردن دختربچه           خاورمیانه معرفى می  

افتد جنايت اسالم است،      که حتى در قلب همین کشورهاى اروپايى اتفاق می        

ترور کردن و کشتن روان و آينده اين کودکان خردسال است. اين نظام                  

داري و سیستم وحشت و ترورش کاري کرده است که ما يک جنايت               سرمايه

يکی بدانیم و درنتیجه به جنايتى که کمتر جلو چشم است                را بدتر از آن    

ها همه جناياتى     اهمیت کمترى بدهیم و نتوانیم حجم جنايت را ببینیم. اين         

 »ابرقدرتى«اند که جامعه را بترسانند و         هستند که دست در دست هم داده      

هاي امريکا و انگلیس به اسم مبارزه با تروريسم با  را حفظ کنند. همین دولت 

هاي مدنى مردم همین کشورهاي       نسب دوربین و استراق سمع علنًا آزادي       

 کنند. غربى را محدود می

ها و    خواهیم علیه داعش و امثال اين گروه مبارزه کنیم بايد سیاست             اگر می 

هاي   جنايات اژدهاى جنبش اسالم سیاسى را افشا کنیم، بايد سیاست دولت          

هاي اسالمى و مماشات با       حاکم که در به وجود آوردن، حفظ و تغذيه گروه          

باز تولید ترور و وحشت       ها نقش بسزايى دارند را افشا کنیم، بايد سیاست          آن

هاي غربى را افشا کنیم، بايد افکار          را در اشکال مختلف توسط همین دولت       

ها را وادار کنند که دست از تغذيه و            عمومى را بسیج کنیم که همین دولت      

ها بردارند. اژدهاى اسالم سیاسی چندين سر در نقاط            مماشات با اين گروه   

ترين آن است. داعش تنها        مختلف دنیا دارد که رژيم اسالمى ايران اصلی         

 يکسر اين اژدها است.*
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طبق اطالعاتی که منتشرشده است داعش توسط         حسام یوسفی:   

شده است. نظر شما در       آمریکا برای تقسیم دوباره خاورمیانه تأسیس     

 این رابطه چیست؟

ر اساس هويت قومی و مذهبی              محسن ابراهیمی:  عراق ب سیم  تق

توسط کاندولیزا رايس وزير       ٤١١3)شیعه، سنی و کرد( رسمًا در سال            

هاي مختلف در آمريکا اين        اي شد. اينکه دولت      خارجه دولت بوش رسانه    

خواهند دنبال    طرح را در مقیاس خاورمیانه چگونه و در چه سطحی می              

يک موقعیت سیاسی امريکا در منطقه را    کنند تماماً مربوط به اين است کدام 

االن سه هويت قومی و         کند. مسئله اين است که همین         بهتر تأمین می   

اند حتی اگر فعالً مرزهاي       مذهبی را بر سیماي سیاسی عراق تحمیل کرده        

 جغرافیايی بر اين اساس کشیده نشده است.

و اما اينکه چقدر آمريکا مستقیمًا در تأسیس داعش نقش داشته است، اين              

که با حمله     است  تحلیل معتبر است که شجره داعش در خاکی ريشه گرفته         

آمريکا به عراق با خون آبیاري شد. وقتی در يک کشوري ديکتاتور                ٤١١5

جايش بالفاصله آن جنبش و نیرويی که آزادي، برابري  حاکم ساقط شود و به

و حرمت انسانی هدفش است نتواند قدرت سیاسی را به دست بگیرد و                  

اعمال اراده اکثريت عظیم طبقه کارگر و مردم محروم را فراهم کند، انواع                

توانند بیرون بزنند. داعش يکی از        هايش می   حشرات سیاسی از سوراخ سنبه    

هاي ناشی    اش در ويرانه    ترين اين حشرات است که نطفه       ترين و کشنده    سمی

آمريکا در عراق بسته شد. عملیاتی که به           »شوک و وحشت  «از عملیات   

    رهبري نئوکنسرواتیوهاي حاکم در آمريکا اجرا شد.

صدام را انقالب کارگران و مردم محروم به رهبري يک حزب سیاسی چپ و              

کند   هاي انسانی اکثريت مردم را نمايندگی می         کمونیست، حزبی که آمال   

کننده با اعمال اراده      سرنگون نکرده بود که بالفاصله خأل قدرت را مردم قیام         

سیاسی خود پر کنند. صدام را میلیتاريسم آمريکا ترور کرد، کشور را به                 

جاي ديکتاتور عراق،     ويرانه تبديل کرد، مردم را آواره و مستأصل کرد و به            

هاي شیعه و سنی و       يک ديکتاتوري مرکب از روساي قبايل و رهبران فرقه         

قومی جايگزين را کرد و رسمًا عراق را وارد              -کالم دولتی مذهبی    در يک 

قومی کرد. هنوز که هنوز است         -فازي از سیاست بر اساس هويت مذهبی         

هاي سیاسی عراق را با       شان مقام   هاي رسمی   حکام کشورهاي غرب و رسانه    

رئیس مجلس  «و   »جمهور کرد   رئیس«،  »وزير شیعه   نخست«عناوينی شبیه   

 دهند. مورد خطاب قرار می »سنی

انواع باندهاي قومی و مذهبی شیعه و سنی که امروز مردم عراق را با بمب و                

کنند محصول مستقیم     تانک و خمپاره و همچنین شمشیر اسالم سالخی می  

سیاست نئوکنسرواتیوها بري دنیاي بعد از پايان جنگ سرد هستند. امريکا و  

دول غرب از همان لحظه فروپاشی ديوار برلین، به اين نیروها نیاز داشتند تا              

گیري   مثابه شیطان سیاسی پر کنند و هم روند شکل           هم جاي شوروي را به    

داري پیروز را      مبارزه سیاسی پیشرو و چپ در مقابل کل جهان سرمايه             

قیچی کنند. به اين نیروها نیاز داشتند تا هم میلیتاريسم تروريستی آمريکا و  

دهنده جهان از شر اين ديو جديد توجیه کنند و هم              مثابه نجات   غرب را به  

خواهند مثل انسان     بخشی از بشريت بی اندازند که می    آن اين ديو را به جان  

داري پیروز بازار آزاد به رهبري آمريکا به اين نیروها              زندگی کنند. سرمايه  

ها که دير يا      درصدي  ۱۱نیاز داشت تا اواًل موقعیت خود را در مقابل نیروي            

زود به سراغش میامد تحکیم کند و هم موقعیت غرب و مشخصًا آمريکا را                

مثابه تنها کالنتر جهان در شرايط جديد تثبیت          در جهان پسا جنگ سرد به     

مثابه   و تحکیم کند. عراق به داليلی که اينجا فرصت باز کردنش نیست به               

 ترين آزمايشگاه تحقق اين پروژه انتخاب شد. مهم

با اين حساب، عروج نیروي هاري مثل داعش، ادامه عروج نیروهاي اسالمی             

اي ديگر است.     مثل مجاهدين افغانستان، طالبان، جمهوري اسالمی در دوره       

هاي زنجیري بودند که      حال دو نقش داشتند: هم حلقه       آن نیروها هم درعین   

بلوک غرب دور شوروي کشید و هم سالحی بودند که دمکراسی بورژوايی              

غرب در اتحاد با بورژوازي در بحران منطقه براي مقابله با خطر طبقه کارگر              

 و چپ و سوسیالیسم در منطقه حدادي کرد.

سرمايه و کار در     »بلوک«االن ديگر بلوک غرب و شرق وجود ندارند اما دو            

داري   نظر سرمايه   تر در کشمکش هستند. ازنقطه        مراتب وسیع   ابعادي به 

هاي اسالمی و     هايشان و بورژوازي منطقه و دولت       گنديده جهانی و دمکراسی 

شان، چه نیروي ديگري غیر از جريانات اسالمی همچون داعش            غیر اسالمی 

تواند شبح طبقه کارگر و چپ و سوسیالیسم را از باالي سرشان کنار                   می

ها و  شود تا آرمان خورهاي اسالمی پیدا می بزند. چه کانديدي بهتر از اين آدم

 گفتگو با محسن ابراهیمی دبیرکمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران              
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هاي وسیع کارگر و زحمتکش را  خواهانه و برابري طلبانه توده آرزوهاي آزادي

در قهقراي سیاسی، در باتالقی از خون و چرک و کثافت غرق کند؟ چه                   

تواند کابوس انقالب علیه ارتجاع          نیرويی بهتر از وحوش اسالمی می         

  داري را به کابوسی علیه بشريت تبديل کند؟  سرمايه

تواند چشم بشريت را به       اندازه عروج داعش نمی     اي به   به نظر من هیچ پديده    

اين حقیقت باز کند که جهان در مقابل يک دوراهی قرار دارد: سوسیالیسم              

هايی   يا بربريت! يا دنیا به امان ائتالف و رقابت و کشمکش و بندوبست دولت             

ول خواهد شد که منافع مولتی میلیاردرهاي اسالمی و غیر اسالمی در شرق             

چیزي جز بربريتی که      کنند که در اين صورت هیچ        و غرب را نمايندگی می    

اي از اين     در عراق و سوريه جاري است نصیبش نخواهد شد؛ و يا در گوشه              

داري، اکثريت عظیم کارگر و         دنیاي به لجن کشیده شده توسط سرمايه         

زحمتکش و اکثريت عظیم زنان و جوانان مدرن و سکوالر قدرت سیاسی را              

به دست خواهند گرفت و آغاز شکوهمندي براي پايان درد و رنج و ويرانی و               

 کشتار و گرسنگی و جنايت و قهقراي مذهبی و قومی را نويد خواهند داد.

حسام یوسفی: آمریکا حمالت هوایی را علیه داعش در عراق شروع           

کرده است؛ و همین روزها حتی صحبت از امکان حمله هوایی به               

مواضع داعش در سوریه است. آمریکا از این کار چه منافعی را دنبال          

 کند؟ می

سته              محسن ابراهیمی:  اين سؤال بالفاصله سؤال ديگري را برج

کند که تأخیر طوالنی آمريکا براي چنین تصمیمی چه علتی داشت؟                 می

ها به مردم عراق       ترين سالح   وقتی داعش مثل يک لشگر مجهز با مدرن          

عام کرد و هزاران نفر   نفر را يکجا قتل ۹۹١١ها  يورش برد و در مقابل دوربین 

گور   به  ها کرد و سر بريد و به زنان تجاوز کرد و کودکان را زنده                 را آواره کوه  

کرد و جهان را در بهت فروبرد، اوباما با وقاحت تمام به مردم عراق درس                   

داد که خودشان بايد در مقابل داعش ايستادگی کنند! پشت اين      شجاعت می 

کشی   اعتنايی در مقابل يک نسل      درس اخالقی در باب شجاعت در عین بی        

 عیان، چه محاسبات سیاسی قرار داشت؟

هاي مهم رقابت     به يکی از کانون      -همچنین سوريه     -میدانیم که عراق     

اي،   هاي منطقه   شده است. در رأس اين قدرت        اي تبديل   هاي منطقه   قدرت

عربستان و جمهوري اسالمی قرار دارند. از مجراي اين رقابت قدرت البته               

رود که در آن هرکدام از دول غرب و آمريکا و               تري پیش می    رقابت جهانی 

کنند. کشمکش و تخاصم میان انواع        روسیه و غیره منافع خود را دنبال می        

اي و    باندهاي قومی و مذهبی اساسًا انعکاس محلی اين کشمکش منطقه            

 هاست. جهانی میان دولت

اعتنايی قبلی آمريکا به پیشروي اولیه داعش و هم تصمیم بعدي                 هم بی 

کنند: پیشروي    حمله به مواضع داعش هر دو يک هدف را دنبال می                 

شده داعش در     شده داعش. به نظرم ازنظر آمريکا پیشروي کنترل            کنترل

تواند از طريق تضعیف نیروهاي شیعه متحد جمهوري اسالمی،              عراق، می 

اي را به نفع کمپ غرب ازجمله عربستان در مقابل                توازن قدرت منطقه   

گونه   جمهوري اسالمی عوض کند. چه باک که مردم عراق درراه اين                  

  اند.  محاسبات تاکنون بهاي انسانی سنگینی پرداخته

اعتنا و    داعش جنايات بهت انگیزش در موصل و شنگال را زير نگاه بی                 

سوي بغداد    داري مرتکب شد؛ اما وقتی داعش رو به          خونسرد جهان سرمايه  

پرسنل   3١١١ترين سفارت آمريکا در منطقه با حدود           گذاشت، عمالً بزرگ  

را باالي سرشان احساس کردند.  »دولت اسالمی«آلود  برق شمشیرهاي خون

به اربیل سنگر گرفت، عمالً يک        هاي مشرف   همچنین، وقتی داعش پشت تپه    

متحد مهم آمريکا عماًل درخطر قرار گرفت. حتی قصد تصرف بغداد و اقلیم              

کردستان معنايش اين بود که هیواليی که از خط تولید جديد سرمايه                  

کند.   جهانی وارد بازار شده است دارد به خود صاحب کارخانه پشت می                

شود؛ و البته از حق نبايد گذاشت که          داستان طالبان و القاعده دارد تکرار می      

شدت منفور    نمايی نظامی در مقابل يک نیروي به          در اين میان يک قدرت     

تواند ظاهر بشردوستانه     حتی توسط قدرتی که خود منشأ اصلی است می           

داشته باشد! و باالخره وقتی حمالت هوايی آمريکا در اطراف سد موصل                

شروع شد، يک هدف مهم آمريکا از پیشروي داعش در عراق برآورده شده               

قدر پیشروي کرده بود که داعش حاکم در تهران مجبور شده             بود: داعش آن  

وزير   بود دربند و بستهاي پشت پرده تسلیم خواست آمريکا شود و به نخست            

 شیعه متحدشان به نفع فرد موردنظر آمريکا پشت کند.

کالم آن سکوت اولیه و اين عملیات نظامی هر دو رسیدن به يک                   در يک 

شده داعش در عراق و درنتیجه         کردند: پیشروي کنترل    هدف را تعقیب می   

اي آمريکا و نهايتاً خود  تغییر توازن سیاسی در منطقه به نفع متحدين منطقه

 آمريکا.

حسام یوسفی: به نظر شما این تکرار تاریخ نیست؟ همان اتفاقی که            

افتاد؟ سه دهه قبل اسالم سیاسی را در  75برای مردم ایران در سال 

خواهند   قالب جمهوری اسالمی بر ایران حاکم کردند و امروز می            

 همان سناریو را در سوریه و عراق تکرار کنند؟

عش         به نظرم شباهت     محسن ابراهیمی:  عروج دا هاي زيادي میان 
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و عروج امروز داعش در عراق و سوريه وجود دارد. منتهی             3۹ايران در سال    

اولی در اوج جنگ سرد رخ داد و مهر دوره جنگ سرد را بر خود دارد و                      

داده است و مهر پايان جنگ سرد را            دومی در دنیاي پايان جنگ سرد رخ       

دارد. همین تفاوت زمانی و تحوالت مهمی که جهان در اين فاصله تجربه                

حال   هايی به اين دو جريان اسالمی داده است. درعین            کرده است، ويژگی  

 اهداف مشابه و نقش ابزاري مشابه میان هر دو برجسته است.

 هاي حکومتی در کشورهاي منطقه: نظر نقش اين دونیرو در بحران ازنقطه

عنوان   داري به   اسالم سیاسی به رهبري خمینی را همین جهان سرمايه            

نیرويی براي در هم شکستن يک انقالب بزرگ علیه يک حلقه مهم سرمايه              

جهانی در منطقه يعنی سلطنت پهلوي به میدان آورد و بر ايران حاکم کرد.               

مقتضاي   هايی از آن به     اسالمی که بخش    -صدالبته اين بدون جنبش ملی       

کرد ممکن نبود. اسالم سیاسی       اعتبار کمونیسم و چپ خود را چپ تلقی می        

داري و حکومت در       مثابه آلترناتیو سرمايه     به زعامت خمینی مستقیماً به      

مثابه نیرويی در مقابل خطر عروج کمونیسم در منطقه علم شد.              بحرانش، به 

داري و باهدف سرکوب آن       داعش اگرچه نه در متن يک انقالب ضد سرمايه         

شده   شده و در يک خأل قدرت در يک جامعه تخريب              بلکه در عراق ويران    

توسط میلیتاريسم آمريکا ريشه گرفته است، اما دقیقًا به خاطر ظرفیت                

اش براي تخريب و تباهی، به خاطر ظرفیتش علیه مدنیت، انسانیت،             اسالمی

داري معاصر میدان     هاي انسانی و آزادي و برابري از طرف سرمايه             آرمان

 شده است. داده

 هاي جهانی: نظر نقش اين دونیرو در رقابت ازنقطه

مثابه حلقه مهمی از کمربند       غرب روي اسالم سیاسی به رهبري خمینی به        

کرد. داعش چنین نقشی در تقابل دو قطب             سبز دور شوروي حساب می     

اش ديگر وجود     ندارد براي اينکه چنین دوقطبی به معناي جنگ سردي           

جاي ابزار غرب در مقابل شرق در دوران جنگ سرد،           خارجی ندارد. داعش به 

اي میان دو  مثابه ابزاري در خدمت تقابل و کشمکش منطقه همین نقش را به

کند. حضور داعش در عراق از         قطب عربستان و جمهوري اسالمی ايفا می       

طريق کاهش میدان نفوذ جمهوري اسالمی، يک حلقه بعدتر عماًل موقعیت            

 شاخ نشدن  به کند. البته اين به معناي شاخ آمريکا در منطقه تقويت می

 داعش و آمريکا نیست. 

حسام یوسفی: بعد از حمله داعش به عراق و تصرف موصل و                 

نشینی ارتش عراق از شهر موصل و کرکوک پیشمرگ           همچنین عقب 

های کردستان توانستند کرکوک را تحت اختیار خود قرار بدهند و            

مرزهای کردستان را کنترل کنند. این اتفاقات باعث شد که بحث             

استقالل کردستان داغ شود. شرایط چقدر برای استقالل کردستان          

 مهیا است؟ موضع شما در این رابطه چیست؟

ستقالل               محسن ابراهیمی:  قبل از هر چیز يادآوري کنم که طرح ا

کنند. اين تغییر     توسط بارزانی مثل باد آمدورفت و فعاًل صحبتی از آن نمی           

موضع از طرف بورژوازي کرد عراق که همیشه خواسته است از استقالل                

مثابه امکانی براي سرکیسه کردن ناسیونالیستی کارگران              کردستان به 

تواند باشد؟ مخصوصًا در شرايطی که استقالل کردستان          استفاده کند چه می   

رسید. دلیلش اين بود که        پذير به نظر می      بیش از هرزمان ديگري امکان     

علیرغم اختالفات در میان هیئت حاکمه آمريکا در زمینه تمامیت ارضی يا              

تقسیم عراق به سه منطقه سنی و شیعه و کرد، محافل حاکم در آمريکا به                 

اين گرايش بورژوازي کرد در مقطع فعلی روي خوش نشان ندادند. درست              

در لحظات داغ بودن بحث استقالل، جان کري از بارزانی خواست تا در                  

ها را هم در     »سنی«تشکیل دولت جديد عراق در سطح سرتاسري که             

خودش جا دهد نقش ايفا کند. ترجیح آمريکا اين بود که اين وسط مالکی را           

مذهبی موردنظر خودش را سرکار بیاورد و            -کنار بزند و ترکیب قومی        

روساي قبايل و شیوخ و سرکردگان جنگی سنی مذهب را هم در سفره                  

تر کند و از زيردست داعش خارج کند و اوضاع را به                 خونین عراق شريک  

دست بگیرد. بهر حال، اين نشان داد که بارزانی به نمايندگی از بورژوازي                

کرد علیرغم ژست رفراندوم و اهمیت رأي مردم در تعیین سرنوشت سیاسی            

ها و از باالي      کردستان، مثل همیشه بندوبست و مماشات پشت پرده با دولت   

 دهد. سر مردم را ترجیح می

گیري   خود نه مثبت است و نه منفی. براي ما مبناي موضع            خودي  استقالل به 

شدن به    در قبال جدا شدن بخشی از مردم از چهارچوب يک کشور و تبديل             

تواند   يک کشور مستقل، تنها و تنها اين است که اين اتفاق چقدر می                   

با  موقعیت آن مردم را ازنظر اقتصادي، سیاسی و اجتماعی بهتر کند.                   

مراجعه به اين اصل مهم، به نظر ما استقالل کردستان در شرايط حاضر هم               

 ازپیش ضروري است. پذير و هم بیش امکان

پذير است چون اواًل، تمام بندهاي سیاسی دولت مرکزي که                      امکان

گسیخته است. ديگر نیروي       هاست سست شده است امروز ديگر ازهم          سال

سرکوب دولت مرکزي که به نام تمامیت ارضی مقدس بتواند خون بپا کند               

هاست در عراق حاکم است و        وجود ندارد؛ و ثانیًا به خاطر وضعیتی که مدت        

تواند مستقیمًا به کردستان هم سرريز کند، قاعدتًا مردم بايد               هرلحظه می 
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بیشتر اين روحیه را داشته باشند که سرنوشت خود را از يک دولت تماماً                 

مذهبی جدا کنند و خودشان در اداره جامعه نقش فعال داشته                 -قومی  

 باشند.

اي به نام عراق که        گسیخته  ازپیش ضروري است چون در کشور ازهم         بیش

ها و نهادهاي سیاسی و        امروز بیشتر از آنکه يک کشور با ساختار و ارگان           

هاي مدنی باشد صحنه يکه تازي انواع باندهاي آدمکش است،                بندوبست

تنها   المللی نه   شده بین   استقالل و تشکیل يک کشور با حقوق شناخته           

ها مردم عراق در کردستان را از سرريز شدن مستقیم                 تواند میلیون   می

مثابه يک کشور و       شان دورنگه دارد، بلکه به        سناريوي خونین به زندگی    

تواند در    شده در سطح جهان بهتر می       امکانات يک کشور به رسمیت شناخته     

 مقابل تروريسم داعش بايستند.

شايد سؤال شود که آيا اين به معناي خودخواهی سیاسی بخشی از مردم و               

هاي ديگر مردم عراق در چنین شرايط          اعتنايی سیاسی به زندگی بخش      بی

سختی نیست؟ آيا اين پشت کردن به ساير همنوعان در عراق در مقابل                  

 توحش داعش نیست؟

به نظر من استقالل کردستان عراق با مراجعه و اتکا به رأي مردم، عمالً                   

کند. در اين     باز می     شرايط را براي اعمال اراده مستقیم مردم در سیاست          

جاي اينکه بورژوازي کرد و حزب حاکم از باالي سر مردم و بر                   صورت به 

طبق مصالح سیاسی مربوط به سهم خودشان در قدرت بندوبست کنند، اين            

دوستی و    حاکم کنونی و با اتکا به نوع         مردم هستند که از باالي سر احزاب      

هاي سیاسی در مقابل داعش خواهند ايستاد         گري  فارغ از محاسبات و معامله    

و در اين صورت حداقل داعش را در يک جبهه تضعیف خواهند کرد.                    

اي شرايط را براي پیشروي داعش در           شکست دادن داعش در هر جبهه       

 کند. تر می هاي ديگر سخت جبهه

حسام یوسفی: بعد از تصرف موصل توسط داعش جبهه جنگ داعش  

طور که اطالع دارید داعش جبهه خود را           روبه بغداد بود اما همان     

سوی کردستان آغاز کرد و بیشترین          تغییر داد و حمالتش را به       

ای در آن     رحمانه  حمالت را به شنگال و مخمور انجام داد و کشتار بی          

 مناطق انجام داد. این تغییر موضع به چه دلیل بود؟

سرانی از حزب  محسن ابراهیمی: عش که اف به نظرم طراحان نظامی دا

بعث جزئشان هستند، تشخیص دادند احتمال پیشروي و تسخیر بغداد                

آسا در    تواند آن فضاي روانی را که با پیشروي برق          غیرممکن است و اين می    

اند تمامًا عوض کند. در ايدئولوژي سیاسی داعش            هاي ديگر داشته    استان

البته شکست در جبهه بغداد، يک شکست از نیروهاي شیعی هم محسوب              

تر است.    ها خونشان حالل    ها و مسیحی    شد که حتی در قیاس با ايزدي         می

برعکس، مناطقی که نه جزو اقلیم کردستان هستند و نه اهمیت بغداد را                

حال سنی مذهب هم محسوب         براي دولت شیعی عراق دارند و درعین         

تري هستند وهم ريختن خونشان حالل         شوند و لذا هم حلقه ضعیف        نمی

کشتار وسیع و    »مشروعیت«است، چه ازنظر امکان تسخیر و چه ازنظر             

اعمال تاکتیک ارعاب مساعدتر بودند. ضمنًا روشن بود که پیشمرگه هاي              

هم در شرايطی که بايد خودشان را با          هاي فرسوده قديمی آن     مسلح به سالح  

بندوبست بارزانی تطبیق دهند، امکان مقابله با پیشروي داعش مجهز به               

چنین شد.  هاي سنگین و مدرن را ندارند؛ و عمالً هم زرادخانه بزرگی از سالح

نیروهاي پیشمرگه ها کمترين مقاومت را نشان دادند و عماًل مردم زير تیغ              

يک   دفاع ماندند. اين مهم نیست که بارزانی اول گفت اين                  داعش بی 

نشینی تاکتیکی نبود بلکه       نشینی تاکتیکی بود. اواًل اين اصاًل عقب           عقب

بیشتر حاکی از بی تصمیمی بارزانی و حزبش در قبال نحوه برخورد به                   

دانست که موضع ترکیه و آمريکا در قبال             داعش بود. بارزانی هنوز نمی      

نشینی   نظر تأثیرات روانی، معناي هر عقب        اضافه، ازنقطه   داعش چیست. به  

توسط هر تعدادي از نیروي پیشمرگ در مقابل داعش اين بود که اواًل، يک               

نیروي آبديده در جنگ با نیروهاي صدام هم از عهده داعش برنیامده است و           

ثانیًا، داعش در جبهه جديدي که بیخ گوش اقلیم کردستان است توانسته               

 است پیشروي کند و عمالً راه را براي حمله به خود اقلیم کردستان باز کند.

نظر داعش که داعیه خالفت اسالمی در           اين را هم اضافه کنم که ازنقطه        

مرزهايی فراتر از امپراتوري عثمانی را دارد، هرگونه پیشروي در قلمرو اقلیم             

يک پیروزي نظامی در يک جبهه جديد           مرز با آن    کردستان و يا حتی هم     

شود. داعش به اين مناطق با اين تصور حمله کرد که قطعًا موفق                 تلقی می 

خواهد شد. البته روند اوضاع نشان داد که اين محاسبه درست نبود. میدانیم             

هاي پیشرفته    که يک عامل مهم پیشروي داعش در اختیار داشتن سالح            

اش به مواضع     هاي پیشرفته حمالت هوايی     است. وقتی آمريکا با اتکا به سالح      

داعش را شروع کرد با همان سرعتی که داعش سد استراتژيک موصل را                 

 تصرف کرده بود، اين سد را از دست داد.

هاست که تالش      حسام یوسفی: در کردستان سوریه داعش ماه         

ای شهر کوبانی را تصرف کند که تاکنون           کند با حمالت گسترده     می

عام   موفق نشده است. در صورت پیشروی داعش، خطر یک قتل            

کرد که با مقاومت جدی مردم مواجه شده          مردم کوبانی را تهدید می    
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است و تلفات زیادی متحمل شده است. چرا داعش علیرغم تلفاتش           

خواهد این شهر را تصرف کند؟ و چرا تا حال نتوانسته              همچنان می 

 است؟

کردستان سوريه به داليلی که اينجا فرصت باز           محسن ابراهیمی:   

نوعی از گرداب خونینی      کردنش نیست در جريان شکست انقالب سوريه به        

که تقابل خونین دولت بشار اسد و نیروهاي اسالمی و قومی به وجود                    

اش به دست حزب اتحاد دمکراتیک افتاد.         اند دور ماند و اين وسط اداره   آورده

اند که دربرگیرنده سه      خودشان آن را خود مديرتی دمکراتیک نام گذاشته         

 کانتون جزيره، کوبانی و عفرين است.

چرا داعش علیرغم تلفات زياد حمالتش به کوبانی را قطع نکرده است؟                 

 اهمیت استراتژيک کوبانی چیست؟

 ازلحاظ جغرافیاي نظامی:

هاي مهم تحت تسلط      کوبانی در نزديکی رقه و جرابلس قرار دارد که کانون          

تواند مناطق تحت      داعش در سوريه هستند. با تصرف کوبانی داعش می            

 کنترلش را به هم وصل کند و به سمت شمال پیشروي کند.

کوبانی در میان دو کانتون جزيره و عفرين قرار دارد. با تصرف کوبانی داعش              

 کند ارتباط میان اين دو کانتون را قطع کند. امکان پیدا می

کوبانی حائل میان مناطق تحت کنترل داعش و ترکیه است. تصرف اين شهر 

در شمال کردستان را      »مرشد پنار «دهد معبر مرزي       به داعش امکان می    

کنترل کند. در اين صورت هم امکان نظامی تعرض به کردستان سوريه از                

شود.   مثابه منبع درآمد تسهیل می       شمال و هم قاچاق از طريق ترکیه به         

هاي سنگین بعد از تصرف       )يادآوري کنم که داعش بعد از دسترسی به سالح        

تري به کوبانی انجام داد که بخشا از جبهه شمال و از               موصل حمله گسترده  

 مرز ترکیه انجام شد!(

 ازلحاظ سیاسی:

در آن وضعیت جديد       ٤١۹٤اي بود که در جوالي          کوبانی اولین منطقه   

شروع شد. کوبانی از اين  »خود مديريتی دمکراتی«سیاسی واداري تحت نام 

دلیل   نظر در چشم مردم منطقه پیشگام است و نقش سمبلیک دارد. بی               

نیست که درست در دومین سالگرد اين اتفاق، داعش حمالتش علیه اين               

منطقه را گسترش داده است که البته با مقاومت و نبرد جانانه مردم و                    

روبرو شده است و تلفات زيادي متحمل شده             »هاي دفاع از خلق      يگان«

است. در منطقه کوبانی، پیرمردان و پیرزنان و جوانان دختر و پسر سالح                

اند و تاکنون      متشکل شده    »هاي دفاع از خلق      يگان«اند و در       برگرفته

اند. شکست و پیروزي درنبرد کوبانی براي هر          درندگان اسالمی را عقب رانده    

دو جبهه هم ازلحاظ نظامی وهم ازلحاظ روانی و سیاسی مهم و حیاتی است: 

 کشان ال اله اال اهلل و هم براي جبهه مقاومت و تعرض مردم. هم براي عربده

در کوبانی، زنان از درجه بااليی از آزادي و برابري برخوردارند. صرف وجود               

پاي اين حشراتی که از قبر سرمايه و اسالم و ارتجاع            »هاي دفاع زنان    يگان«

يک شکست سیاسی براي مدعیان خالفت          لرزاند. اين   اند را می    بیرون زده 

اسالمی ضد زن است که بیخ گوششان زنان جین بپوشند، رها از قفس                  

حجاب برقصند و بخندند و شادي کنند. اين وضعیت براي داعشی که زنان               

کند و در بازار بردگان جنسی حراج           عنوان غنیمت جنگی اسیر می       را به 

تحمل باشد! موقعیت زنان در کوبانی مثل تف بر                 کند نبايد قابل     می

سروصورت مجريان راستین قوانین اسالمی است. زنان کوبانی مثل تیر                

اند. زنان شجاع کوبانی       چشمان کثیف لشکر اسالم ضد زن را هدف گرفته          

وتار وحوش اسالمی هستند.       هاي امیدبخشی در مقابل دنیاي تیره          شعله

 کوبانی را نبايد تنها گذاشت. زنان جسور کوبانی را نبايد تنها گذاشت.

گذارد   طور که خبردارید داعش هر جا پا می           حسام یوسفی: همان  

کند. مخصوصاً توحش داعش علیه زنان        ریزد و جنایت می     خون می 

عنوان غنائم    را به »ایزدی و مسیحی    «برجسته است. ازجمله زنان   

دهد. این    ها را در معرض فروش قرار می        جنگی به غنیمت برده و آن     

 درجه توحش علیه زنان چرا؟

ست اسالمی است        محسن ابراهیمی:    ک نیروي مزدور تروري عش ي دا

آفرينی را در باالترين و          که براي پیشرويش، تاکتیک ارعاب و وحشت          

برد؛ و البته شرايط الزم براي چنین            ترين سطح آن به کار می          افراطی

ترين و ويرانگرترين     طرف، مدرن   آفرينی را تماماً در اختیار دارد. ازيک        وحشت

هاي مالی میلیاردرهاي      هاي سبک و سنگین را به يمن کمک               سالح

نشین و عربستان در اختیار دارد؛ و از طرف ديگر ايدئولوژي              کشورهاي شیخ 

عنوان کتاب راهنماي جنايتگري در اختیار دارد. مزدوران              اسالمی را به   

تروريست اسالمی با پرچم ال اله اال اهلل بر روي خودروهاي پیشرفته آمريکا               

کند، با سالح     دهند. داعش با سالح سنگین پیشروي می        در شهرها ويراژ می   

هايی که محمد در عین جنون و  برد و با الهام از آيه موردعالقه پیغمبر سر می

بازي اما دقیقًا با اهداف سیاسی براي خودش نازل کرده بود زن اسیر                  حقه

اندازد.   يافته اسالمی به زنان( راه می        )تجاوز سازمان »جهاد نکاح «کند و     می
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سال پیش انجام     ۹٢١١کند که محمد و پیروانش        داعش همان کاري را می    

دادند. هر دو با اهداف سیاسی. محمد براي به زير سلطه کشیدن قبايل                  

قطب   اش و داعش در خدمت منافع يک          مختلف و گسترش قلمرو سیاسی     

ها. در    نشین  کشمکش قدرت در منطقه. در خدمت قطب عربستان و شیخ            

کالم همه جناياتی که داعش علیه زنان راه انداخته است برگرفته از                   يک

اخالقیات و ايدئولوژي اسالمی و در خدمت ارعاب کل جامعه است. راه                  

انداختن بازار فروش برده جنسی، ارعاب کل جامعه از طريق تحقیر                    

 شرمانه اسالمی زن است. بی

حسام یوسفی: این وسط جمهوری اسالمی در چه موقعیتی است؟            

پیشروی داعش در عراق جمهوری اسالمی را در چه موقعیتی قرار            

 دهد؟ می

کمحسن ابراهیمی:    بار سران جمهوري اسالمی گفته بودند که            ي

و استراتژيک براي جمهوري اسالمی است و اگر دشمن             53سوريه استان   

هجوم کند و بخواهد سوريه يا خوزستان را بگیرد اولويت با اين است که                  

توانند خوزستان را هم پس       داشتن سوريه می    دارند چون با نگه     سوريه را نگه  

 دارند! توانند نگه بگیرند اما اگر سوريه را از دست بدهند تهران را هم نمی

عراق به خاطر حضور دولت اسالمی سر به جمهوري اسالمی و دار و                     

هاي تروريست شیعه مثل ارتش مهدي، تنها مسیر لجستیکی مهمی              دسته

کند. عراق    اهلل لبنان و سوريه وصل می       است که جمهوري اسالمی را به حزب      

مسیر اصلی جمهوري اسالمی براي شرکت فعال در سرکوب مردم سوريه              

، ٤١١5است. فراتر از اين، عراق به يمن تهاجم میلیتاريسم آمريکا در سال               

اي مهم در رقابت میان دو قطب تروريسم دولتی شیعه به                     به صحنه 

سرکردگی جمهوري اسالمی و تروريسم اسالمی سنی به سرکردگی                 

االن اين عراق است که نقش استان سی و            شده است. همین    عربستان تبديل 

 کند. پنجم و استراتژيک را بازي می

سال پیش به     53داعش درواقع نسخه سنی تروريسم اسالمی شیعه است که  

زعامت خمینی زنجیرش را پاره کردند و به جان مردم منطقه انداختند.                 

حضور فعال سیاسی حکومت اسالمی در عراق چه از طريق حضور در ترکیب  

قومی کنونی و آتی و چه از طريق پاره کردن زنجیر باندهاي        -دولت مذهبی  

تروريستی شیعه حیاتی است. جمهوري اسالمی يعنی همان داعش شیعه             

حاکم در ايران مجبور است با داعش سنی در عراق دربیفتد؛ و اين ابدًا يک                

يک جنگ    هاي شیعه و سنی نیست. بلکه اين         جنگ ايدئولوژيک میان فرقه   

اي   هاست که دامن زدن به نفرت و تخاصمات فرقه          سیاسی قدرت میان دولت   

 مثابه ابزار نیاز دارند. ايدئولوژيک را به-

عنوان   مضافًا بايد گفت که جمهوري اسالمی به حضور داعش در عراق اواًل به            

کند )اين را وزير      اش نگاه می    کارتی در میز مذاکره با غرب بر سر پروژه اتمی         

مثابه ناجی حداقل     خواهد خود را به     صراحت گفت(؛ ثانیاً، می     اش به   خارجه

بخشی از مردم عراق از داعش جلوه دهد؛ و باالخره، هدف نهايی درافتادن               

حکومت اسالمی با داعش حفظ و حتی محکم کردن جا پاي خود در عراق               

نظر   کشند، ازنقطه   است. به اين معنا رنجی که مردم عراق از دست داعش می           

 داعش ايران يک مائده آسمانی است.

حسام یوسفی: برای خالص شدن از دست نیروهای اسالمی و               

کار کنند؟ آیا این جریانات با حمالت         خصوص داعش مردم باید چه      به

روند یا باید اقدامات دیگری صورت        های نظامی از بین می      و درگیری 

 بگیرد؟

ک نیروي        روشن است که ازنقطه       محسن ابراهیمی:  نظر نظامی، ي

توان عقب راند و در هم         مسلح را فقط باقدرت سالح می        تروريستی تادندان 

هايی که زمینه رشد      شکست. منظورم نیروي مسلح و حمالت نظامی دولت        

هايی نیست که تا ديروز       اند نیست. منظورم دولت     اين جريانات را فراهم کرده    

به جنايات گسترده داعش علیه مردم شنگال و موصل و ساير نقاط چشم                

هايی نیست که خودشان سرکرده باندهاي        بسته بودند نیست. منظورم دولت    

هايی حتماً    تروريست شیعه هستند. حمالت و درگیري نظامی چنین دولت         

تواند داعش را عقب براند و يا حتی ازلحاظ نظامی شکست دهد. باز پس                 می

گرفتن سد موصل توسط نیروي پیشمرگ اقلیم کردستان زيرپوشش حمالت 

دهد؛ اما به تروريسم اسالمی داعش         خوبی اين را نشان می      هوايی آمريکا به  

ها را شکل     هايی که خود يا اين تروريست        توان با تقابل نظامی دولت       نمی

االن دارند    اند و يا يک پاي تروريسم جهانی هستند پايان داد. از همین              داده

مذهبی ديگر بر باالي سر مردم عراق         –براي حاکم کردن يک ترکیب قومی       

 کنند. که در آن منافع خودشان بیشتر منعکس شود معامله می

توان مقابله  با تروريسم اسالمی داعش فقط و فقط با نیروي مسلح مردمی می 

اند. مقاومت شورانگیز مردم کوبانی در         يافته  خوبی سازمان   جدي کرد که به   

يافته در    مقابل داعش گواه اين است. پیرو و جوان و زن و مرد سازمان                  

اند تاکنون با حمالت متعدد با داعش           توانسته   »هاي دفاع از خلق      يگان«

 مقابله کنند و مانع سقوط شهر شوند.

اما هنوز مقابله مسلح مردم منطقه کافی نیست. مخصوصًا اينکه چنین                 
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پذير هست که هنوز        مقاومت مسلحانه اي فقط توسط مردمی امکان           

شان از هم نگسیخته است. مخصوصًا در شرايطی             هاي اجتماعی   بندوبست

گسیخته است، نقش     شبیه عراق که بندهاي اجتماعی و سیاسی تمامًا ازهم         

شود که در پاسخ به سؤال آخر رويش تمرکز                مردم جهان برجسته می    

 شويم. می

المللی در قبال وضعیتی که در         حسام یوسفی: وظیفه جامعه بین     

باره   داده است باید چه باشد وچه اقداماتی دراین         عراق و سوریه رخ   

 انجام دهند؟

المللی را روشن کنیم.    اول بايد منظور از جامعه بین محسن ابراهیمی: 

با »المللی  جامعه بین «دول غرب معمواًل از بازگرداندن داعش ايران به              

کنند. منظورشان اين است که همین جمهوري اسالمی          وتاب صحبت می    آب

که فقط در يک سال گذشته بیش از هزار انسان را به دار کشیده است،                    

اش را کنار بگذارد، قواعد بازي موردنظر غرب را رعايت              تروريسم ضد غربی  

کند و آنگاه در کنار بقیه ديکتاتوري اسالمی و غیر اسالمی ترور علیه مردم               

 ادامه دهد.» المللی جامعه بین«عنوان عضو شخیصی از  ايران را به

هاي مالی و معنوي       شاهان و شیوخ مرتجع منطقه، همان منابع و پشتوانه          

هستند که اين جريان      »المللی  جامعه بین «هاي اين     داعش خود عزيزدردانه  

ها همان    اند. اين   مسلح کرده و به جان مردم سوريه و عراق انداخته           را تادندان 

استريت و بانک     درصدي هايی هستند که يکسرشان در کاخ سفید و وال           يک

هاي عربستان و     جهانی و محافل میلیاردر در غرب و سر ديگرشان در کاخ            

کرد اين    عام می   قطر و امارات و ترکیه است. وقتی داعش مردم را قتل               

شکست و انگار     داده بود و تخمه می       روي مبلش لم    »المللی  جامعه بین «

کرد! انصافًا بايد گفت که اين           داشت فقط يک فیلم ترسناک تماشا می         

ها کمک هم کرد! اما       به آوارگان تشنه و گرسنه در کوه        »المللی  جامعه بین «

هاي سنجار متحمل شدند،      در قیاس با رنجی که هزاران انسان مثاًل در کوه          

نظر تبلیغات غرب بیشتر       عملیات غذا پراکنی توسط يک هلیکوپتر ازنقطه        

پرسد که صدها هلیکوپتري      خاصیت رامبويی داشت. آيا کسی از خودش می       

اند چرا فوراً به اين       هاي بیخ گوش کوهستان سنجار آشیانه کرده   که در پايگاه 

نبايد عرق شرم      »المللی  جامعه بین «اردوگاه مرگ هجوم نیاوردند؟ آيا اين       

موقع به  اش بنشیند که هلیکوپتر دومش حتی سوخت نداشت تا به بر پیشانی

 ها بشتابد؟! کمک اين انسان

 ۱۱المللی قاعدتاً بايد آن   هرحال، روشن است که منظور شما از جامعه بین  به

هاي تحرير خاورمیانه و شمال آفريقا و       درصدي باشد که يکسرشان در میدان 

استريت، کارگران ويسکانس، میدان       سر ديگرشان در جنبش اشغال وال        

خورشید اسپانیا، میدان تقسیم ترکیه و جوانان کردستان و مردم شجاع                

 کوبانی است.

تواند و بايد در مقابل اين جنايت          المللی است که می     تنها همین جامعه بین   

سابقه علیه بشريت بپا خیزد و واقعًا کاري انجام دهد. تنها اين جامعه                   کم

تواند بند ناف داعش       المللی است که اگر باقدرت به میدان بیايد می             بین

ديگر در    »المللی  جامعه بین «اش در میان آن       خوار را از منابع میلیاردي      آدم

عربستان و کويت و قطر و حتی خود اروپا و آمريکا قطع کند. تنها اين                     

تواند ريشه اين سرطان سیاسی را          جامعه جهانی است که اگر بجنبد می        

 بخشکاند.

 ۱۱اين جامعه جهانی بايد بپا خیزد. همه نیروهاي آزاديخواه، سکوالر، آن               

هاي   درصدي  ۹    هاي شورانگیزي علیه    صحنه  درصدي که چند سال پیش     

شان است    هاي جهانی   که داعش محصول مستقیم سیاست      -صاحب سرمايه   

خلق کردند، بايد صفشان را متحد کنند و علیه داعش به خیابان بیايند.                 -

بايد همه جهان را به صحنه نفرت و اعتراض علیه تروريسم اسالمی، صحنه               

به آتش کشیدن پرچم تروريسم اسالمی، پرچم داعش تبديل کرد. بايد اين             

ها را زير فشار قرار دهد و اجازه ندهد                نیرو با اعتراضات وسیع، دولت      

هاي غرب و هر کشوري در هر منطقه،           میلیاردرهاي اسالمی از طريق بانک    

المللی   داعش را پول باران کنند؛ اجازه ندهند داعش از طريق دالالن بین              

نفت بفروشد و اسلحه بخرد و خود را پربارتر کند؛ اجازه ندهند تروريسم                 

هاي نفرت و ترور اسالمی علیه مدنیت         اسالمی در مساجد اين کشورها هسته  

 و انسانیت سازمان دهند.

و تا آنجايی که به جامعه ايران و ما حزب کمونیست کارگري مربوط است،                

هاي امیدبخش  بايد با تمام نیرو تالش کنیم که همه شهرهاي ايران به صحنه

تر از اين بايد تالش کنیم        ياري به مردم مورد هجوم داعش تبدل شود. مهم         

اعتراضات مردم کردستان علیه داعش به همه شهرهاي ايران گسترش پیدا            

 کند.

تر از هر چیزي، عروج نیروهايی مثل داعش، اهمیت سرنگونی انقالبی  اما مهم

کند. در هم کوبیدن داعش ايران        تر می   مراتب برجسته   جمهوري اسالمی را به   

توسط يک انقالب، به میدان آمدن و به قدرت رسیدن صف آزاديخواهان و               

برابري طلبان در ايران، به قدرت رسیدن کارگران وزنان و جوانان متنفر از               

اسالم سیاسی در ايران، جبهه انسانیت در مقابل تروريسم اسالمی از هر                

عنوان   مراتب قدرتمندتر خواهد کرد. ما به        نوعش در منطقه و جهان را به        

نیروي متشکل صف وسیع آزادي و برابري، بايد با تمام نیرو براي متحد                  

کردن صف نیروهاي کمونیسم کارگري، صف بزرگ آزاديخواهان سکوالر و            

پیشرو، صف بزرگ زنان و جوانانی که علیه داعش ايران هستند به میدان                

 بیايیم. *
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طبق اطالعاتی که منتشر شده است داعش توسط         حسام یوسفی:   

آمریکا برای تقسیم دوباره خاورمیانه تأسیس شده است. نظر شما در 

 این رابطه چیست؟

من هم مثل همه از مدياهاي مختلف شنیديم که سران             سمیر نوری: 

آمريکا اعالم کردند که داعش ساخته دست خود آمريکا است؛ و همان طور              

بینید در کتاب هیالري کلینتون به اين مسئله اشاره شده است. در                که می 

جان مکین کانديد حزب جمهوري و سناتور        شده که     ديدهجاهاي مختلف   

آمريکا با ابوبکر بغدادي خلیفه دولت اسالمی در عراق و شام جلساتی داشته             

 است. 

اي ديگر که براي همه روشن است هم پیمانان آمريکا در منطقه                     نکته

خاورمیانه )عربستان سعودي، قطر و ترکیه( به اين دسته از جريان فکري               

اند وداعش به لحاظ       اسالم سیاسی به لحاظ سیاسی و مادي کمک کرده           

باشد. پروسه قدرت     فکري سلفی است و مرکزش در عربستان سعودي می          

گرفتن داعش به بعد از انقالب در سوريه و تغییر اين انقالب به کشمکش                 

مسلحانه بین نیروهاي تروريستی اسالمی براي غرق کردن اين انقالب در              

 خاک و خون بود.

در باره اينکه آيا آمريکا هدفش از درست کردن داعش براي تقسیم دوباره               

طور نیست گرچه به نظر من آمريکا          توان گفت که اين     خاورمیانه است. نمی  

کند چون سوريه منطقه نفوذ روسیه است و اين             اهداف ديگر را دنبال می     

خواهد زير پاي روسیه را خالی کند؛ اما از            مشکلی آشکار است و آمريکا می     

داري   تر شکل گرفتن انقالب در اين منطقه تمامًا آمريکا و سرمايه              اين مهم 

جهانی را ناراحت کرد و بايد به هر قیمتی به اين انقالب پايان دهد و اين                   

شد که جنگی وحشیانه در آن منطقه به راه انداخت و جامعه میلیونی آن                 

 منطقه را در خون غرق کرد و انقالب را از ذهن مردم زدود.

پیمانانش بخشی ديگري از سناريوي       از طرفی ديگر در برخورد با ايران و هم        

آمريکا براي قدرت بخشیدن اسالم سیاسی بود. اگر اين هدف را در نظر                  

 بگیريم تقسیم دوباره قدرت را در منطقه به دنبال خواهد داشت.

حسام یوسفی: آمریکا حمالت هوایی را علیه داعش در عراق شروع           

کرده است. ایجاد این وضعیت چه منافعی را برای آمریکا به دنبال              

 پشت پرده این اتفاقات چیست؟  دارد؟

گ                سمیر نوری:  عش در منطقه جن ر دا راب کا در ب آمري تا اين لحظه 

چنانی از    حکومت بغداد هیچ اقدامی نکرده و غیر از راهنمايی حمايت آن             

وزير عراق    حکومت بغداد نکرده است و اين باعث شد که نوري مالکی نخست          

هاي هوايی به روسیه روي آورد.         براي به دست آودن تسلیحات و جنگنده        

اقداماتی که آمريکا انجام داده است مستقیمًا به حکومت اقلیم کردستان               

 کمک کرده است. 

خواهد مخالفین خودش را در        به نظر من داعش سگی است که آمريکا می          

ها را مطیع     منطقه با آن بترساند و کاري کند که از ريل خارج نشوند و آن               

خويش سازد، به خصوص جمهوري اسالمی ايران و هم پیمانانش از جمله              

احزاب شیعه ايرانی در عراق که حکومت بغداد زيردست آنان است؛ و در                 

همان حال آمريکا با تئوري يکی به نعل زدن و يکی به میخ کوفتن مانند                  

 ناجی مردم به میدان آمده است. 

کند تا يک      به نظرم داعش رول يک نیروي مسلح اجیرشده را بازي می              

شود. به    رود و ناپديد می     اش به پايان برسد می      نیروي مردمی و هر وقت دوره     

همین دلیل از اول مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان و نیروهاي سنی               

مذهب عراق و داعش در يک سنگر ظاهر شدند و در اين لحظه سناريو به                  

دهد. گردن نهادن حکومت عراق و نوري           اي ديگر خود را نشان می        شیوه

هاي خود    خواهد ايران را به سوي سیاست       مالکی به تغییراتی که آمريکا می     

 بکشد بخشی از اين جدال است. 

حسام یوسفی: به نظر شما این تکرار تاریخ نیست؟ همان اتفاقی که            

افتاد. سه دهه قبل داعش را بر ایران          75برای مردم ایران در سال      

خواهند همان سناریو را در سوریه و عراق           حاکم کردند و امروز می    

 تکرار کنند؟

کا و       اسالم سیاسی با همه شاخه   سمیر نوری:  آمري شتیبانی  هايش به پ

باشد. مولتی کالچريزم و       غرب قدرتمند شده است و مرکز آن غرب می            

نسبیت فرهنگی اين دسته کلمات هستند که در غرب اسالمی سیاسی را به              

 گفتگو با سمیر نوری عضو دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری چپ عراق               

 ترجمه شده از زبان کردی 
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هاي اسالم    اند و تعبیر از درست قلمداد کردن فعالیت             رسمیت شناخته 

هاي اسالم سیاسی     سیاسی و تأسیس صدها مسجد و سازمان براي فعالیت          

 در غرب است. 

القاعده و طالبان و اخوان المسلمین و خمینی و داعش همه زير نظر سی آي 

اند و براي مقابله با چپ و         شده  اند و همه به لحاظ مالی تقويت        شده اي درست 

اند و    يافته  کمونیسم و طبقه کارگر و آزادي خواهان و هر نوع مدرنیته پرورش   

تسهیالتی براي آنان انجام شده است؛ و هر چه لمپن جامعه است جمع                  

اند و به ضد انقالب و به اسم انقالب براي سوارشدن بر موج انقالب به                   کرده

 اند. کار گرفته

شايد سناريوي سوريه و عراق تفاوتی داشته باشد، در سوريه انقالب را با                 

هاي اسالمی از بین بردند و ويرانش کردند. ولی به نظرم در عراق                   نیروي

خواهند داعش را براي گردن نهادن نیروهاي اسالمی شیعه به                       می

 هاي آمريکا به کار بگیرند. سیاست

آمريکا نیازي به تأسیس جمهوري اسالمی در عراق ندارد چون مدت زيادي             

نیست که اين حکومت اسالمی را در عراق درست کرده است و در جنگی                 

هاي خويش کرد؛ و هر چه         صدها و هزاران نفر را قربانی تحمیل سیاست         

اي جمع کرد و      نیروهاي اسالمی و عشیرتی و ناسیونالیست بود را در قابلمه          

 بینید. اسمش را گذاشت گلدان عراق! و حاصلش شد آنچه که می

حسام یوسفی: آخرین تحوالتی که در عراق و سوریه اتفاق افتاده             

 چه بوده است و چه ارزیابی ای از این وضعیت دارید؟

ترين تحوالتی که روي داده است قدرتمند بودن            مهم  سمیر نوری: 

داعش و اعالم دولت خالفت آن بوده است و مانند قارچ در اين منطقه                    

 رويیده است. تمامی مشکالت و احتماالت را به سويی ديگر برده است.

هاي سوريه و     خواست تغییراتی ايجاد کند و خیابان و کوچه         اي که می    جامعه

میدان تحرير را سکوي اتحاد و مبارزه خود قرار داده بود اآلن هر دسته از                  

ها از ترس جانیان و جانوران اسالمی         ها و کوه    ها و زير سنگ     مردم در ويرانه  

 اند. که از حمايت مستقیم غرب برخوردارند خودشان را مخفی کرده

ريزي نمودي از درندگی نظام          به نظرم اين درندگی و کشتار و خون            

داري جهانی    داري اين عصر است که نتیجه بن بست و بحران سرمايه            سرمايه

هدفی که سايه بر اين منطقه افکنده است سیاست              است. نا روشنی و بی     

دانند جامعه را به      اي است که خودشان هم نمی       داري جهانی و منطقه     سرمايه

برند. هیچ آلترناتیوي براي اداره جامعه ندارند به غیر از             وسو می   کدام سمت 

هاي مردم    اين دسته از باند و جانیان که سرتاپاي آن غرق در خون توده                

داري است براي روبه رو شدن به         است. اين ساخته و پرداخته جهان سرمايه      

هاي انسانی نان، آزادي و کرامت انسانی و روبه رو شدن است با بهار                خواست

عربی و جنبش نود و نه درصدي و در کل از ريل خارج کردن کل جامعه                    

 بشري است. 

حسام یوسفی: بعد از حمله داعش به عراق و تصرف موصل و                 

نشینی ارتش عراق از شهر موصل و کرکوک پیشمرگه           همچنین عقب 

های کردستان توانستند کرکوک را تحت اختیار خود قرار بدهند و            

مرزهای کردستان را کنترل کنند. این اتفاقات باعث شد که مبحث            

استقالل کردستان در میان نیروهای مسعود بارزانی و جالل طالبانی          

پیش بیاید. شرایط چقدر برای استقالل کردستان مهیا است؟ و مردم 

چه آلترناتیوی برای زندگی بهتر دارند؟ موضع شما در این رابطه              

 چیست؟

عراق و کردستان              سمیر نوری:  عش،  بعد از تصرف موصل از طرف دا

اي جديد شدند. به دلیل تغیر قدرت و دررفتن شیرازه حکومت از               وارد دوره 

دست دولت بغداد ناسیونالیسم کرد به خصوص بعد از تصرف کرکوک و                 

بسیاري ديگر از مناطق، در جايگاه خود براي بار ديگر احساس قدرت                   

بینیم که ناسیونالیسم کرد با        کند. به همین دلیل می       بیشتري در عراق می   

لحنی تندتر و با فريادي رساتر حرف میزند و درخواست جدا شدن کردستان      

کند و جدايی را مانند اهرم فشار به روي مخالفانشان در بغداد به کار                  را می 

گیرند. به خصوص مسعود بارزانی و حزب دمکرات کردستان عراق که                می

ارتباط نزديکی با ترکیه و نیروهاي سنی مذهب دارند بیشتر اين اهرم فشار              

تواند از دستور     گیرند. حزب اتحاديه میهنی هم به آسانی نمی          را به کار می   

کار جمهوري اسالمی ايران خارج بشود و هیچ کجا در رابطه با جدا شدن                 

کند. مسعود بارزانی هر      چیزي نگفته است و خودش را از اين مبحث دور می          

بار که با دولت مرکزي به بن بست برسد کارت جدا شدن را بلند کرده و به                  

کنند و در آخر      ها می   را حرف سر زبان   »حق تعین سرنوشت    «قول خودش   

باکمی مماشات و کمی رسیدن به مطالبات اقتصادي و بازرگانی مسئله                

کنند و همه مسائل طبق رول عادي           جدايی را به زمانی ديگر موکول می        

يا «رود. آخرين حرف مسعود بارزانی در باره جدايی اين بوده:                 پیش می 

و اآلن در بغداد پروسه شراکت در حال اجرا            »شراکت واقعی يا جدا شدن     

 است و مسئله جدايی از طرف احزاب ناسیونالیست ديگر زياد اهمیت ندارد.

سال اخیر به صورت عملی چند بار فرصت و             ٤١جدا شدن کردستان در      
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شرايط جدا شدن را داشته است اما احزاب حاکم در کردستان تحت سیاست   

غرب اين کار را انجام نداده است و بیشتر يک پارچه بودن عراق را در دستور  

 اند. اند و اين پالتفرم را بیشتر از ناسیونالیسم عرب مطرح کرده کار داشته

در حال حاضر کردستان بیشتر از همیشه فرصت و شرايط اين را دارد که                 

جدا بشود و به مسئله کرد و تعین حق سرنوشت ملل در عراق پايان داده                  

اي و مذهبی که سراسر منطقه را در بر             شود و کردستان از جنگ عشیره      

 گرفته خود را دور و محفوظ بدارد.

هاي منطقه است بیشتر از       شرايط کردستان که تحت کارکرد و تهديد دولت       

تواند امن باشد. سوريه توانايی تهديد کردن را ندارد و دولت                 همیشه می 

بغداد شکست خورده است و نیروهايش را از دست داده است و ترکیه تا                  

کند و در داخل کردستان هم به          حدودي از استقالل کردستان حمايت می      

شود. به همین دلیل بیشتر از همیشه            نوعی رشد اقتصادي مشاهده می      

 تواند مقاومت کند و از غرب هم سمپات هايی دارد. می

خود براي ايجاد يک زندگی بهتر هیچ آلترناتیوي ندارند و اين               مردم خودبه 

نیروهاي سیاسی و اجتماعی هستند که آلترناتیو طبقاتی را جلو دست                 

گذارند. ما )حزب کمونیست کارگري چپ عراق( که مدافع جدا              جامعه می 

شدن کردستان هستیم به دنبال حکومت مردم در کردستان هستیم، به               

هاي سیاسی و  دنبال دولت سکوالر و ضد نژادپرستی هستیم که رفاه و آزادي 

گذاري   اي آزاد و برابر و مرفه را بنیان         اجتماعی به دنبال داشته باشد و جامعه      

سال اخیر به      ٤5ها آلترناتیوشان را در         ها و اسالمی     کنیم. ناسیونالیست 

اند و نیازي به شکافتن       هاي جور واجور و با پراتیک به مردم نشان داده           شیوه

ها چه آلترناتیوي دارند. مسئله مهم اين است که             آن نیست که ببینیم آن     

مردم پشت کدام آلترناتیو خواهند رفت. به نظر من تا به امروز آلترناتیو                  

ها گزينه مردم نبوده است و اينکه چرا تبديل نشده به گزينه مردم  کمونیست

 بحثی ديگر است.

حسام یوسفی: بعد از تصرف موصل توسط داعش جبهه جنگ داعش  

روبه بغداد بود اما همان طور که اطالع دارید داعش جبهه خود را               

ترین   تغییر داد و حمالتش را به سوی کردستان آغاز کرد و بیش              

ای در آن     رحمانه  حمالت را به شنگال و مخمور انجام داد و کشتار بی          

 مناطق انجام داد. این تغیر موضع به چه دلیل بود؟

گويد به کردستان               سمیر نوری:  عش ب چ کجا نديدم که دا من در هی

کنم. چند نکته     کنم و نديدم بگويد چرا به کردستان حمله می            حمله نمی 

کنم براي آن که بهتر اين قضیه را             ها اشاره   است که الزم میدانم به آن       

 بفهمیم.

تواند جايگاه خود را تقويت کند چون           داعش در مناطق سنی مذهب می       

کنند چون داعش خودش يکی       ها حمايت می    درآن مناطق مردم سنی از آن     

نیروي مذهبی سنی وهابی تکفیري است. با تصرف اين مناطق ديگر                   

اي ديگر اين بود که             نتوانست بیشتر از اين پیشروي کند. نکته              

هاي کرد در بغداد براي درست کردن حکومت و آرايش دوباره              ناسیونالیست

حکومت به بغداد رفتند و با نیروهاي شیعه ائتالف کردند و اين در حالی بود               

هاي سنی شده بود و اين اعمال و           ها و رئیس عشیره     که اربیل پناهگاه بعثی   

خطري نیست    تغییرات باعث شد طوري نشان دهد که ديگر اربیل دشمن بی          

شود. چون همیشه نیروهاي اسالم        و در واقع خطري جدي محسوب می        

سیاسی سنی، کرد را به عنوان هم پیمان آمريکا و دشمن خودشان قلمداد               

اند. اين تغییراتی که در سیاست ناسیونالیسم کرد ايجاد شد و تغییراتی              کرده

که در برخورد با غرب به وجود آمد باعث شد جبهه جنگ به سوي کردستان 

 تغیر کند.

ای را    حسام یوسفی: در کردستان سوریه داعش حمالت گسترده         

ترین درگیری بین داعش و مردم        شروع کرده و در شهر کوبانی بیش      

کوبانی بوده است. در همان حال این درگیری در شنگال هم بوده و              

مردم زیادی در این مناطق یا اعدام شدند یا در هنگام فرار از                  

گرسنگی و تشنگی جان باختند. ارتباط حمله داعش به شنگال و             

 ای پشت این قضیه است؟ نامه چه بوده به نظر شما فیلم کوبانی 
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گ شنگال را نمی         سمیر نوری:  گ کوبانی و جن توانیم در کنار هم      جن

قرار بدهیم. نیروهاي کرد کردستان سوريه از اول با دولت سوريه رودررو                

نشدند و دولت سوريه از اول آن مناطق را بدون درگیري ترک کرد، به                    

همین دلیل داعش و جبه النصره در برابر اين مناطق ايستادند چون به لحاظ 

سیاسی و فکري با همديگر مخالف هستند. ولی بعد از اينکه نیروهاي حزب              

ها و يارسانی ها را در        دمکرات کردستان عراق شنگال را ترک کردند و ايزدي      

چنگال گرگ رها کردند بیشتر يک سناريو بود تا جنگ چون نیروهاي                  

ناسیونالیست کرد همیشه در ايجاد چنین تراژدي هايی دست داشته است.             

يکی از رهبران ناسیونالیست کرد در چنین شرايطی آه کشیده و گفته بود               

ها به دنبال حلبچه اي ديگر بودند که           آن »آه براي تکرار حلبچه اي ديگر     «

اش کنند و سفره گدايی پهن        آن را به عنوان نسل کشی به جهانیان معرفی         

خواهند   کنند. حزب دمکرات کردستان عراق در اين سناريو موفق شد و می            

اين تراژدي را به نفع خودشان به کار بگیرند و به قول فاضل میرانی عضو                  

 .»کاک مسعود کامالً موفق شد «دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان عراق

حسام یوسفی: همان طور که خبردارید نیروهای اسالمی موسوم به           

داعش زنان ایزدی و مسیحی را به عنوان غنائم جنگی به غنیمت              

اند. موضع شما در این        ها را در معرض فروش قرار داده         برده و آن  

 رابطه چه است؟

شان اسالمی از               سمیر نوری:  اسالم و اسالم سیاسی و باند چاقوک

کنند.   اند به کرامت و حرمت انسانی زن اهانت می           وقتی سر به دنیا گذاشته    

در سودان و سومالی در مصر و عربستان سعودي در افغانستان و ايران زن                 

خورد و به عنوان شهروند درجه  شود، شالق می شود، سنگسار می استثمار می

شود. داعش اين     اش پايمال می    شود و حقوق انسانی     دو و کمتر محسوب می    

سال   ۹٢١١هاي    کار را تا جايی رسانده که دنباله رو کارهاي محمد و قبیله            

خواهند عصر فتوحات اسالمی را بر سر زنان اعمال کنند،               قبل است، می  

برند و زنان را      هايشان را به غنیمت می      کشند و دارايی    مردان را در جنگ می    

کنند. داعش زنان مسیحی، ايزدي، شبک و ترکمن شیعه            کنیز خودشان می  

ها را براي امیرانشان و بقیه را در           را دستگیر کرده و به قول خودشان خوب        

حرمتی به انسانیت و زنان در اين             کنند. اين نهايت بی       بازار حراج می   

 عصراست. 

حسام یوسفی: برای خالص شدن از دست نیروهای اسالمی و به              

خصوص داعش مردم باید چه کار کنند آیا این جریانات با حمالت و              

روند یا باید اقدامات دیگری صورت         های نظامی از بین می      درگیری

 بگیرد؟

د. الزم است              سمیر نوری:  راي خالص شدن نیاز به اتحاد دارن مردم ب

اي با    مردم به صورت مستقل در برابر نیروهاي اسالمی مرتجع و عشیره              

اي شفاف و انسانی به قدرت اين جانیان پايان بدهند. ما )حزب                    برنامه

کمونیست کارگري چپ عراق( معتقديم که جناح انسانیت و جناح سکوالر و          

ها را    خواه و برابري طلب در يک صفوف متحد شوند و زير پاي اسالمی            آزادي

هاي گوناگون در     خالی کنند. براي متحد کردن اين جناح از جامعه در عرصه          

حال فعالیت هستیم. در حال حاضر ما معتقديم که بايد مردم در قالب                   

نیروهاي مسلح خودشان را سازمان بدهند و مسلح شدن سراسري در همه              

ها علیه داعش و نیروهاي اسالمی ديگر انجام            ها و شهر و شهرستان       محله

پذير   شود؛ و همچنین معتقديم که اين مسئله فقط با حمالت نظامی پايان             

شود و بورژوازي از هر        نیست چون اين نیرو در جامعه زنده نگه داشته می           

کند. بايد در جامعه       کانالی داعش را در رنگ و لعابی ديگر باز تولید می              

پالريزاسیونی ديگر روي دهد و جناح انسانیت خودش را علیه بربريت                  

 سازمان بدهد.

در قبال وضعیتی که در        المللی  حسام یوسفی: وظیفه جامعه بین     

باره   عراق و سوریه رخ داده است باید چه باشد و چه اقداماتی دراین            

 انجام دهند؟

عمیق دارد و اآلن              سمیر نوری:  ستی که جامعه جهانی جاي نقد  به را

گناه و آواره باشند و به راستی          تواند فرياد رس مردم بی      جهان به آسانی می   

شرم است براي جامعه بشري که در اين عصر انسان و کودکان خردسال از                

روز مردم شنگال در کوهاي اطراف شنگال فرياد زدند، آيا            2تشنگی بمیرند.   

شد مستقیمًا به آنها کمک کرد؟ آيا اين به تصمیم سیاسی نیاز داشت؟                نمی

آيا سازمان ملل متحد نمیتوانست مستقیم به داد اين مردم برسد؟ به نظرم              

 تواند انجام دهد: اين موارد اولین اقداماتی هستند که جامعه جهانی می

ها که در حال حاضر مرز میلیونی را گذرانده است، در              رساندن به آواره    ياري

هاي مناسب و دور از دست تروريستان اسکان داده                    کمپ و مکان    

هاي مالی و تسلیحاتی و همچنین پیشگیري         شوند.متوقف کردن کامل کمک   

دهند   هايی که اين کارها را انجام می         از پیوست شدن به تروريستان، دولت      

مجازات شوند. به مردم سوريه جهت سرنگونی رژيم بشار اسد کمک شود               

هاي مردم سوريه است. براي بر پايی دولتی سکوالر           چون منبع همه بدبختی   

 و غیر قومی به مردم عراق کمک شود.*
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طبق اطالعاتی که منتشرشده است داعش تووسوط         حسام یوسفی:    

شده است. نظر شما در        آمریکا برای تقسیم دوباره خاورمیانه تأسیس     

 این رابطه چیست ؟

د              محمد آسنگران:   ــ ــن ــت س ع دارم اين ادعاها م تا جايی که من اطال

کنم مستقیم چنـیـن       نیست. تحلیال چنین ادعاهايی شده است. اما فکر نمی          

شده باشد. من قضیه سـازمـان دادن و              گروهی از ابتدا به اين هدف درست      

بینم. مسئله اين بود که با اشغال عراق ايـن              عروج داعش را طور ديگري می     

هاي تروريست اسالمی تبديل شد. فضا  باز شد که   کشور به میدان همه گروه  

هاي اسالمی از کشورهاي ديگر خود را به عراق رساندند چون            همه تروريست 

هاي اسالمی منطقه مانند عربسـتـان،         مرزها بدون کنترل شد و هم دولت        هم

قطر، پاکستان و جمهوري اسالمی و غیره هرکدام تالش کـردنـد از ايـن                   

بلبشويی که آمريکا در عراق درست کرده بود سهم خود را داشته بـاشـنـد.                 

هاي منطقه و حتی آمريـکـا هـم            ها و قدرت    جمهوري اسالمی از بقیه دولت    

سهم بیشتري را عايد خود کرد زيرا قدرت سیاسی بـغـداد عـمـاًل دسـت                   

جريانات طرفدار جمهوري اسالمی افتاد. اين فاکتور مايه نگرانی آمريـکـا و               

هاي منطقه و آمريـکـا هـم           هاي منطقه شد. درنتیجه بقیه دولت        همه دولت 

تالش کردند هرکدام جريانات نزديک به خود را تقويت کنند. آشکـار اسـت         

که آمريکا از طرف جريانات سنی عامل اصلی ويران شدن عراق و تـقـويـت                

شد و جريانات شیعه نزديک به جمهوري اسالمـی           جريانات شیعه قلمداد می   

خوشی از آمريکا نداشتند. بنابراين هر دو رقیب سنی و شیعه همزمان  هم دل

دانستند. در اين شرايط هنوز جريان   آمريکا را يک دولت اشغالگر و بیگانه می      

ها و سران قبايل سنی و احـزاب و             داعش شکل نگرفته بود. القاعده و بعثی       

شدت نگران نفوذ جمـهـوري        ها بودند به    جريانات مرکز عراق که عمدتاً سنی     

کردند که نیروهاي نـظـامـی          ها به انحا مختلف تالش می       اسالمی شدند. آن   

آمريکا را مورد هدف حمالت خود قرار بدهند و بسیاري از جريانات شـیـعـه            

هم علیه آمريکا دست به اسلحه بردند. در چنین فضايی بود که بیش از پنـج        

هزار نفر از سربازان آمريکا در جنگ با جريانات اسالمی شیعه و سـنـی و                   

ديـد و       ها کشته شدند و آمريکا هیچ روزنه امیدي براي موفقیت نمـی             بعثی

 نشینی کند.  ناچار شد از عراق عقب

شد. بـعـد از          همین تحول يک پیروزي براي جريانات اسالمی محسوب می        

تاز میدان دانستند و جريانات سـنـی     رفتن آمريکا جريانات شیعه خود را يکه      

هـا را      هم تالش کردند که جنگ با حاکمین بغداد را شدت ببخشند زيرا آن            

دانستند. داعش  هم وابسته به جمهوري اسالمی و هم موردحمايت آمريکا می

 ٤١۹۹که قباًل تحت عنوان حکومت اسالمی عراق سازمان پیداکرده بود تـا              

کند هنوز يک گروه وابسته و يا نزديک به           نشینی می   که آمريکا از عراق عقب    

هاي اسالمی به سوريه رفتند  القاعده بود. اما با تحوالت سوريه همه تروريست  

هاي منطقه بودند و هـم   زيرا هم موردحمايت ترکیه و عربستان و ديگر دولت 

تـوان   شد. به اين معنا می     ها می   ويژه آمريکا شامل همه آن      هاي غرب به    کمک

هاي عربستان و قطر و آمريکا و غرب ابتدا در     گفت که داعش از طرف دولت     

 مقابل بشار اسد تقويت شد. 

اما بعدًا با دست باال پیدا کردن جريانات اسالمی در مقابل ارتش آزاد سوريه،            

هاي غربی به فکر راه چاره ديگر افتادند. زيرا متوجـه شـدنـد عـمـالً                 دولت

اند. در چـنـیـن          کنترل شده   ها غیرقابل   هاي اسالمی تروريست براي آن      گروه

فضايی بود که آمريکا به دو هدف داعش را تقويت کرد. اول اينکه در مـیـان                  

 گفتگو با محمدآسنگران دبیر کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران              
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کنترل شده بودند اخـتـالف         جريانات اسالمی سوريه که يک نیروي غیرقابل      

ها را کنترل کند و دوم ايـنـکـه            شده آن   بیندازد که بتواند جداگانه و تضعیف     

بتواند غیرمستقیم از طريق عربستان و قطر با تقويت داعش موضع جمهوري            

توان گـفـت از ايـن         اسالمی را در سوريه و عراق تضعیف نمايد. بنابراين می 

مقطع سیاست غرب يک سیاست مهار دوگانه بود. اما در اين میان ترکیه در               

 تقويت داعش بیشترين نقش را ايفا کرده است. 

حسام یوسفی: آمریکا حمالت هوایی را علیه داعش در عراق شروع             

کرده است.ایجاد این وضعیت چه منافعی را برای آمریکا به دنوبوال              

 پشت پرده این اتفاقات چیست؟  دارد؟

عش و تصرف موصل            محمد آسنگران:   آمدن دا معلوم است که ابتدا با 

و مناطق مرکزي عراق آمريکا تحرکی از خود نشان نداد. زيرا دولت مرکـزي               

هاي جمهوري اسالمی ايران را دنـبـال         عراق به رهبري مالکی عمالً سیاست     

حال آمريکا آمـدن داعـش را          کرد و اين مايه نگرانی آمريکا بود. درعین     می

فشـار قـرار      دانست که هم مالکی و هم جمهوري اسالمی را تحت         فشاري می 

بدهد که منفعت آمريکا را مدنظر داشته باشند. اما بـا حـملـه داعـش بـه               

کردستان عراق، آمريکا خیلی زود وارد میدان شد زيرا با تضعیف حـکـومـت               

خورد. زيـرا تـنـهـا          شدت ضربه می    اقلیم کردستان موضع آمريکا در عراق به      

توانستند مورد اعتماد آمريکا باشند همین        احزاب و نیروهايی که در عراق می      

خواست قدرت    حال نمی   احزاب حاکم بر کردستان عراق بودند. آمريکا درعین        

گیري داعش کل معادالت خاورمیانه را دستخوش تغییراتی بـکـنـد کـه از          

کنترل آمريکا و متحدانش خارج بشود. پشت پرده اين اتفاقات هر طـرح و                 

سیاستی باشد ممکن است با حدث و گمان از آن حرف زد. اما آنچه عـیـان          

است اين است که آمريکا بعد از شکست خود در عراق متوجه شد کـه هـم                  

اش آن جايگـاه   اي هاي دوستش در منطقه و هم رقباي جهانی و منطقه  دولت

زنند. با دخالـتـش     قبلی را برايش قائل نیستند و هرکدام ساز خودشان را می          

اعتمادش در کـردسـتـان        در تعیین تعادل قواي ديگري به نفع متحدين قابل        

خواهد سیاستی را دنبال کند که اتوريته  عراق و احتماالً بعداً در کل عراق می

 اش را تا حدي احیا کند.  رفته ازدست

حسام یوسفی: به نظر شما این تکرار تاریخ نیست؟ همان اتفاقی که              

افتاد. سه دهه قبل داعش را بر ایوران            75برای مردم ایران در سال      

خواهد همان سناریو را در سوریه و عوراق            حاکم کردند و امروز می    

 تکرار کنند؟

ــا            نه نمی   محمد آسنگران:   خ نامید، ام کرار تاري توان اين اتفاقات را ت

اين تکرار سیاستی است که غرب دنبال کرده است. غرب اين سـیـاسـت را                  

ابتدا با تقويت مجاهدين افغان در مقابل ارتش شوروي بکار گـرفـت و آن                  

وسیله دولت پاکستان و کمک  بینید. بعداً به     کشور را به اين روز رساند که می       

عربستان طالبان را درست کردند و در مدت کوتاهی حـکـومـت اسـالمـی                  

مجاهدين را سرنگون کردند. امروز نقش پاکستان را عربستان و ترکـیـه در                

کنند و در کمتر از دو روز مناطق وسیعی از پنج اسـتـان     مورد داعش ايفا می   

 عراق را به تصرف خود درآوردند. 

بعد از تقويت مجاهدين در افغانستان و تضعیف موقعیت شوروي آن زمـان،              

کردند ممکن  خواهانه مواجه شد و فکر می       غرب در ايران با يک انقالب آزادي      

توانـنـد    که متوجه شدند نمی است طرفداران شوري قدرت را بگیرند. هنگامی 

خواهانه  شاه را در قدرت حفظ کند خمینی را تقويت کردند که انقالب آزادي            

وقت هنوز قطبـی      ايران نتواند جريانات سکوالر و چپ را به قدرت برساند. آن           

به اسم شوروي وجود داشت و بايد با تقويت جريانات اسالمی ضد کمونیست            

پرداختند.  در ضمن داعش نیرويی نیست کـه آمـريـکـا           به رقابت با آن می  

بخواهد آن را به اين شکل و شمايل فعلی بپذيرد. اکنون سیاست آمريکا اين               

 1131شهریور  11 - 4112سپتامبر  1 -چهارمشماره  نه به اعدام 

 



   11صفحه  

اي از آن استـفـاده    هاي منطقه است هم داعش را مهار کند و هم براي رقابت      

 کند. 

حسام یوسفی: آخرین تحوالتی که در عراق و سوریه اتفاق افوتواده              

 ای از این وضعیت دارید؟ چه بوده است و چه ارزیابی

ــاي          محمد آسنگران:   همچنان که باالتر گفتم در سوريه کنترل نیروه

شـده اسـت. روسـیـه و              هم خارج   اسالمی مخالف اسد از دست خالقین آن      

اند. اوضاع چنان وخیم شده است  جمهوري اسالمی محکم پشت اسد ايستاده

که غرب دو فاکتور قبول کرده است که فعالً اگر اسد بماند بهتـر از قـدرت        

کنترل است. در اين راستا بـا           گیري اين جريانات تروريست اسالمی غیرقابل     

نوعی مشغول بده بستان هستند. روند اوضاع بـه             اسد و جمهوري اسالمی به    

رود که اين جريانات تروريست اسالمی را مهار کنند. اما سناريوي              سمتی می 

پذير نیست  اند به اين سادگی پايان     سیاهی که در سوريه و عراق درست کرده       

هاي سال اين سرطان اسالمی به کشتار مردم ادامه خواهد داد. رونـد                و سال 

شود که روسیه و غرب بر سر تقسیم مناطق تـحـت               قطعی هنگامی آغاز می   

مدت در  نفوذ به تعادل و توافقی برسند. اين تعادل و توافق هم عمالً در کوتاه         

انداز نیست زيرا اکنون بحران اوکراين بر وخامت اوضاع افـزوده اسـت.          چشم

کنند اجازه ندهند جريـانـات اسـالمـی            هاي غرب تالش می     حال دولت   بااين

 هاي بیشتري بکنند.  تعادل منطقه را بیش از اين دستخوش بحران

اما آينده عراق و سوريه همچنان بحرانی خواهد بود. براي پايان دادن به اين               

کوشند که با تقسیم قدرت  ها آمريکا می هاي غربی و در رأس آن بحران دولت 

در میان جريانات پرو غربی در اين دو کشور هم نفوذ جمهوري اسـالمـی را        

کم کنند و هم روسیه را از معادله حذف کنند. اما آيا پیشبرد اين سیـاسـت                  

عملی هست يا نه به اين فاکتور مهم بستگی دارد که غرب و روسیه بتواننـد                

 در اوکراين به سازشی برسند.  

حسام یوسفی: بعد از حمله داعش به عراق و تصورف مووصول و                  

نشینی ارتش عراق از شهر موصل و کرکوک پیشمرگ           همچنین عقب 

های کردستان توانستند کرکوک را تحت اختیار خود قرار بدهند و            

مرزهای کردستان را کنترل کنند. این اتفاقات باعث شد که مبحوث             

استقالل کردستان در میان نیروهای مسعود بارزانی و جالل طالبانی          

پیش بیاید. شرایط چقدر برای استقالل کردستان مهیا است؟ و مردم 

چه آلترناتیوی برای زندگی بهتر دارند؟ موضع شما در این رابوطوه              

 چیست؟

ستقالل کردستان           محمد آسنگران:   تا جايی که به مهیا بودن شرايط ا

اندازه امـروز      وقت به   گردد بايد بگويم که در تاريخ صدسال گذشته هیچ          برمی

شرايط مهیا نبوده است؛ بنابراين مشکل مهیا بودن شرايط براي اسـتـقـالل              

کند عدم وجود اراده و قدرتی اسـت          کردستان نیست. آنچه مشکل ايجاد می      

که در کردستان بخواهد اين سیاست را عملی کند. به نظر من اولین مانع و               

مشکل نه مخالفین استقالل کردستان بلکه همان احزاب حاکم بر کردستـان       

هاي جهانی به دنبال  هاي منطقه و قدرت عراق هستند. آشکار است که دولت      

راحتی پاي استقالل کردستان عراق را امضا نخواهند          منافع خود هستند و به    

 ها نسبت به گذشته بسیار کمتر است. کرد؛ اما مخالفت آن

اگر مخالفین سرسختی مانند جمهوري اسالمی و حکومت مرکزي عـراق را             

هاي قدرت قوي براي مقابله با اين پروژه را نـدارنـد. در          هم نگاه کنید اهرم   

اندازه امروز امکان و قدرت مـقـابلـه بـا               وقت به   مقابل، کردستان عراق هیچ   

حال استقالل کردستان اگر عمـلـی نشـده       مخالفینش را نداشته است. بااين     

اند. اتفاقًا بـه ايـن           هاي ديگر مخالف    است، تنها به اين دلیل نبوده که دولت       

اند و مانع اجراي ايـن   دلیل بوده که احزاب حاکم بر کردستان عراق نخواسته    

اند. اتحاديه میهنی امروز در کردستان عراق عمالً در مـوقـعـیـت        پروژه بوده 
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ضعیفی قرارگرفته است و از ترس نفوذ مسعود بارزانی به سیطره جمـهـوري              

اسالمی رضايت داده است. مسعود بارزانی هم ضمن تکـرار غـیـر شـفـاف                   

تر از رضايت مـردم     استقالل کردستان عمالً رضايت دولت ترکیه برايش مهم 

کردستان عراق و احزاب کردستان عراق است. در کنار وابستگی اين احـزاب              

ها مهم است که دولت مرکـزي عـراق            هاي خارجی براي هر دو آن       به دولت 

 ها را شريک خود بداند نه اينکه از آن مستقل شوند. آن

کنم که استقالل کردستان عراق به دو دلیل به نفع مردم اسـت.               من فکر می  

تواند عملی بشود که      اول اينکه حل مسئله کرد فقط با رجوع به آرا مردم می           

خواهند با عراق بمانند و يا  مردم بتوانند به اين دو سؤال پاسخ بدهند: آيا می          

دولت مستقل خود را تشکیل بدهند؛ که من شک ندارم مردم کـردسـتـان                

عراق به استقالل کردستان رأي خواهند داد. دوم اينکه در شرايـط بـحـران        

کردند بـا     کنونی به بخشی از جنگ مذهبی تبديل نشوند. کسانی که فکر می            

استقالل کردستان ممکن است مردم کردستان به يک جنـگ نـاخـواسـتـه         

ها دو مـاه طـول      بینی آن کشیده بشوند، اکنون بايد متوجه شده باشند کوته    

پايه بودنش روشن شد؛ زيرا آتش جنگ مذهبی جريانات شیعه و              نکشید بی 

سنی، مردم کردستان را هم درگیر جنگ کرد؛ اما براي جلوگیـري از ايـن                 

جنگ و حل مسئله کرد امروز تنها راه کم دردسر اعالم استقالل کردسـتـان              

 عراق است.

اما در مورداشاره شما به آلترناتیو بهتر براي زندگی مردم موضـوع ديـگـري          

تـوانـنـد       است و محدود به استقالل کردستان نیست. مردم هنگـامـی مـی             

آلترناتیو زندگی بهتر را به اجرا بگذارند که بتوانند از دست احزاب و جريانات   

فعلی آزاد بشوند و حکومت و سیستم سیاسی و قانونی موردنـظـر خـود را                

کنم به سیستم کنـونـی    آزادانه انتخاب و به اجرا بگذارند. آن هنگام فکر نمی          

که متکی بر حاکمیت سرمايه و وجود فقر و ثروت است رضايت بدهنـد. در                 

هر جاي دنیا اگر فارغ از زور و سرکوب و تعمیق و فرهنگ و سیاست طبقات        

حاکم از مردم بپرسید زندگی بهتر ازنظر شما يعنی چه خـواهـنـد گـفـت                  

حکومتی انسانی که همه شهروندان بتوانند آزاد و برابر باهم زندگی کنند و              

مند شوند و امنیت و سالمت براي هـمـه             از تمام نعمات موجود همگی بهره     

 اي هر فرد باشد. شهروندان بخشی از حقوق پايه

حسام یوسفی: بعد از تصرف موصل توسط داعش جبهه جنگ داعش  

طور که اطالع دارید داعش جبهه خوود را             روبه بغداد بود اما همان    

سوی کردستان آغاز کرد و بیوشوتوریون            تغییر داد و حمالتش را به     

ای در آن     رحمانه  حمالت را به شنگال و مخمور انجام داد و کشتار بی          

 مناطق انجام داد. این تغییر موضع به چه دلیل بود؟

غیرممکن         محمد آسنگران:   راي تصرف بغداد  عش ب شروي دا ادامه پی

شد؛ زيرا ايران و آمريکا براي دفاع از بغداد اقدامات الزم را انجـام دادنـد و                   

ارتش و نیروهاي جريانات شیعه هم به مقابله پرداختند. داعش براي روحیـه           

دادن به نیروهايش و براي جذب نیرو و امکانات بیشتـر بـايـد فـتـوحـات                    

تـر   اش را ادامه بدهد. به همین دلیل تعرض به مناطق کردستان عملی  نظامی

تر بود؛ زيرا هم ازلحاظ ادوات جنگی و هم ازنظر جنگجويان فداکـار               و ممکن 

داند با تصـرف اربـیـل کـه             دانست و می    برتري داشت. در ضمن داعش می      

توانستند کرکوک را در محاصـره قـرار           ها بود می    بخشی از اهداف نظامی آن    

حال تمام جريانات اسالمـی   کرد. درعین  بدهند و در مدت کوتاهی سقوط می     

کرد. همان نیروهاي اسـالمـی کـه             کردستان را به نیروي داعش تبديل می      

ها داعشـی      امروز در پارلمان کردستان عراق هستند با تصرف اربیل همه آن          
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 شدند. دوآتشه می

هـا     گرفت و شکسـت آن       عالوه بر اين کردستان سوريه در محاصره قرار می        

بود. رسیدن به اين اهداف که ازنظر داعش عملی و ممکن به نظـر        حتمی می 

کردند که در چنیـن   ها را به سمت کردستان سوق داد و فکر می رسید آن  می

صورتی با ترکیه همسايه خواهند بود و نفت کرکوک را هم به ترکیه خواهند              

هـا را سـد کـرد.             فروخت؛ اما آمريکا اين خطر را ديد و بالفاصله جلو آن      

سوي کردستان بـخـش        ها به   بینید با سد شدن پیشروي آن       همچنان که می  

ترين پايگاه نظامـی   توجهی از نیروهايشان را دوباره به سوريه برده و مهم      قابل

هم دو شهر نزديک حلـب را بـه        سوريه در رقه را تصرف کردند و قبل از آن  

 کنترل خود درآورده بودند.

تواند به قدرت خود بیفزايد که مرتـب در     بنابراين داعش تنها در صورتی می     

خواسـت بـه      کنند داعش نمی حال فتوحات نظامی باشد. کسانی که فکر می   

اربیل و مناطق اقلیم کردستان حمله کند نه تحلیل درستی از داعش دارند و  

ها همان کسانی هستند که فکر        اند. اين    نه اهداف و خطر اين نیرو را شناخته       

شکسته شدن ارتش عـراق نـقـشـه            کردند آمدن داعش به عراق و درهم        می

ها هـنـوز مـتـوجـه         وزيري است. خیلی  مالکی براي کسب دوره سوم نخست   

معادالت منطقه و اهداف نیروها و جريانات اسالمی تروريست از نوع داعـش     

کنند داعش يک گروه تروريستی است که افسارش دسـت            نیستند و فکر می   

کنم ابتدا افسارش دست هرکسی بوده امـروز          کس ديگري است. من فکر می      

داعش را بايد دولتی تروريست با امکانات بسیار وسیع ديد و مقابله با آن کار               

   اي نیست. ساده

ای را      در کردستان سوریه داعش حمالت گستورده       حسام یوسفی:  

شروع کرده و در شهر کوبانی بیشترین درگیری بین داعش و موردم             

کوبانی بوده است. در همان حال این درگیری در شنگال هم بوده و               

مردم زیادی در این مناطق یا اعدام شدند یا در هنوگوام فورار از                  

گرسنگی و تشنگی جان باختند. ارتباط حمله داعش به شنگوال و              

 چه بوده به نظر شما سناریویی پشت این قضیه است؟ کوبانی 

ــا          به نظرم کوته    محمد آسنگران:    بینی بارزانی و معادله رقابت خود ب

پ.ک.ک و احزاب حاکم در کردستان سوريه باعث شد که نیروهاي بارزانـی               

کـرد    شنگال را بدون مقاومت جدي براي داعش خالی کنند. بارزانی فکر می            

که نقشه داعش اين است آن منطقه را بگیرد و نیروهـاي پ.ي. د. را در                       

اي بـا       نشینی معاملـه    فشار قرار بدهد. البته اين عقب        کردستان سوريه تحت  

ترکیه هم بود که بخواهند از اين طريق نیروهاي کردستان سوريه را تضعیف             

که متوجه اهداف نظامی داعش براي تصرف اربیل شـدنـد             کنند؛ اما هنگامی  

هاي غربی تغییر     معادله با درخواست کمک اقلیم کردستان از آمريکا و دولت         

کرد و جلو حمله داعش سد شد. اکنون خطر حمله و تصرف کـوبـانـی کـم          

نیست؛ زيرا داعش از پیشروي در جبهه اقلیم کردستان ناامید شده اسـت و             

براي ادامه فتوحات نظامی خود ممکن است بعد از تصرف پـايـگـاه هـواي             

 سوريه در رقه، تمرکز حمله و قدرت تعرض به کوبانی را چند برابر کند.

طور که خبردارید نیروهای اسالمی موسوم بوه          حسام یوسفی: همان   

عنوان غنائم جنگی به غنویوموت       داعش زنان ایزدی و مسیحی را به      

اند. موضع شما در ایون           ها را در معرض فروش قرار داده        برده و آن  

 رابطه چه است؟

ــت         محمدآسنگران:  ــن سانی و شنیع، س گ و سیاست ضد ان اين فرهن

همه جريانات اسالمی بوده و زنده کردن فرهنگ صدر اسالم است که زنان را  

کردند. کسی که از تاريخ اسالم و عـروج ايـن               جز غنائم جنگی محسوب می    
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داند که خلفاي اسالمی همانند پیامبرشان همین کار را            دين باخبر باشد می   

شود. در مقابل ايـن تـوحـش            کرده و بخشی از فرايض اسالمی محسوب می       

اسالمی در قدم اول بايد فقط باقدرت اسلحه ايستاد تا بـتـوان دسـت ايـن           

 جانیان را از تعرض به مردم قطع کرد.

حسام یوسفی: برای خالص شدن از دست نیروهوای اسوالموی و                

کار کنند آیا این جریانات با حمالت و          خصوص داعش مردم باید چه      به

روند یا باید اقدامات دیگری صوورت          های نظامی از بین می      درگیری

 بگیرد؟

همچنان که در پاسخ سؤال قبلی گفتم در قدم اول            محمد آسنگران:  

ها را از تعرض به مردم قطع کرد. اينکه بعد از شکست نظامی                بايد دست اين  

ها، جامعه براي دفاع از خود و مصونیت پیدا کردن در مقابل اين ويـروس                آن

کار بايد بکند قدم بعدي است. معلوم است که مردم بايد بتواننـد              اسالمی چه 

هـاي     کن کـردن ايـن غـده        هم از خود دفاع کنند و هم بتوانند براي ريشه     

سرطانی به کار و فعالیت سیاسی و فرهنگی و فلسفی بپردازند؛ اما امروز تنها       

ها است؛ اما جامعـه بـراي       راه و تنها عمل جدي شکست نظامی و قطعی آن         

هاي سکوالر و مـدرن بـا          زندگی درازمدت خود بايد تالش کند که حکومت       

هاي مذهبی و قومـی قـدرت را        جاي حکومت دخالت مستقیم شهروندان به 

پـرسـت     که قدرت و ثروت دست يک عده مذهبی و قوم           کسب کنند. تا وقتی    

   باشد همیشه فضاي جنگ و خونريزي و تفرقه مهیا است.

در قبال وضعیتی کوه در          المللی  وظیفه جامعه بین   حسام یوسفی:  

بواره   داده است باید چه باشد و چه اقداماتی دراین     عراق و سوریه رخ   

 انجام دهند؟

کر می محمد آسنگران: ز ابعاد  من ف شريت متمدن بايد ابتدا ا کنم که ب

ها اگـر      خطر اين وحوش اسالمی مطلع بشود. بايد همه بدانند که تروريست           

رفتند امـروز از مـهـد           قبالً از کشورهاي اسالم زده به بقیه نقاط جهان می      

دمکراسی غرب به کشورهايی مانند سوريه و عراق و پاکستان و افغـانسـتـان        

شوند. اين ويروس اسالمی باقدرت گیري جمهوري اسالمی وارد فاز      صادر می 

و دوره خطرناکی در تاريخ بشر شد. اگرچه اکنون مهار اين سرطان اسالمـی               

کار بسیار سختی است، اما ممکن است. بشر متمدن امروز بايد متوجه ايـن               

رو و لیبرال و تروريست همگی از يک جنس و             حقیقت بشود که اسالم میانه    

 يک قماش هستند.

هايی که طبق آمار پارلمان اروپا حدود دو هزار نفرشان از  همه اين تروريست 

هـاي     دهد که مساجد و مکان      اند نشان می    کشورهاي اروپايی به سوريه رفته    

اند. اکنـون اروپـا         ها را تروريست پرورش داده      رو، آن   اصطالح میانه   مذهبی به 

ها شده است و اين خـطـر را بـايـد                کارخانه تروريست سازي براي اسالمی    

      همگان متوجه بشوند.

ها و عـلـیـه جـريـانـات            مردم دنیا بايد در حمايت از قربانیان اين تروريست        

فشار قرار بدهند که منابـع   هاي خود را تحت اسالمی به میدان بیايند و دولت    

مالی و حمايتی از اين جريانات اسالمی را قطع کنند. مردم بايد بدانند کـه                 

توانند تـروريسـت      جريانات اسالمی هر جا که قدرت و امکان پیدا بکنند نمی          

هايی که تـاکـنـون         گويی و رياکاري احزاب و جريانات و دولت         نباشند. دروغ  

هـا   اند را بايد افشا کرد. مسئولیت جنايات اين تروريست     مردم را تعمیق کرده   

هايی است که باسیاستی معامله گرايانه در کنار ايـن            حال به عهده آن     درعین

ها ايستاده و بشر امروز را با اين مشکـل مـواجـه                جريانات و يا بخشی از آن     

 اند.* کرده
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گشتم که با تیتر      دنبال خبري درباره خط فقر در ايران در سايت ايلنا می             

اي که توجهم    مواجه شدم. نکته »کنند جراحان زيرخط فقر زندگی می«خبر  

کنند و    را به خود جلب کرد، اهمیت اينکه جراحان چگونه زندگی می                

وسقم اظهارات مطلب فوق نیست، بلکه اين جمله از ايرج فاضل،                  صحت

استفاده از اعضاي    «گويد:    است که می    »جامع جراحان ايران   «رئیس  

حال   تابه »محکومین به اعدام براي پیوند به بیماران جز بدنامی چیزي ندارد.     

آورند! اين مسئله از هر        دانستم اين بال را سر محکومین به اعدام می            نمی

تر است. گرفتن حق حیات از ديگران يک رکن            جنايت ديگري مشمئزکننده  

اصلی سر پا ماندن جمهوري اسالمی بوده است. محمدجواد الريجانی، رئیس          

قوه قضائیه اين دستگاه عاشق تباهی در مراسم حقوق بشر اسالمی به اين                

ها را    صراحت افتخار کرده است؛ اما اينکه اعضاي بدن اين اعدامی            موضوع به 

ترين وسیله    اي و بدون کوچک      در چه شرايطی و با چه زجر و شکنجه            

فروشند و    کنند و معلوم نیست به چه کسانی به چه قیمتی می             بهداشتی می 

تا آنجا که من اطالع       -حال    آورند را تابه    ها می   يا اصاًل چه بالئی بر سر آن       

به آن اعتراف نکرده بودند. زبان جمهوري اسالمی بر سر منتقدين به              -دارم  

عمل شنیع قتل عمد خیلی بلندتر از آنی است که يک فرد در قرن                       

ويک باور داشته باشد. علی الريجانی، رئیس مجلس اين رژيم آدمکش             بیست

به گزارش بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در              

که اين گزارش را تنها به موضوع         کند و ضمن آن     حمله می   ۱٤ايران در سال    

دفاع از  «اعدام قاچاقچیان مواد مخدر محدود کرد سازمان ملل را به                  

 کند. اين موضوع فعالً بماند. متهم می »قاچاقچیان

اگر کسی وقت کند و به مراحلی را که عمل شنیع قتل عمد دولتی طی                    

کرده است مطالعه کند، متوجه خواهد شد که در جوامع اولیه انسانی ابتدا               

مثل همین جمهوري اسالمی و با تقريباً قوانینی مذهبی مشابه همین قوانین  

کردند و    اين حکومت اعدام و جهالت اعدامی را در کمال قساوت شکنجه می           

انداختند. اين    کشتند و اعضاي بدنشان را جلوي سگ و گربه می            سپس می 

ها، حداقل چند ده دهه است که از مدنیت           نوع گرفتن جان انسان اگرنه قرن     

جز ايران و عربستان، هنوز  انسان رخت بربسته و اگر معدود کشورهايی هم به

کنند حداقل چنین تظاهر کنند   کنند، سعی می وتوک کسانی را اعدام می  تک

که با رعايت حداکثر استانداردهاي امروزي با اعدامی برخورد کنند. سعی              

کنند نشان دهند که قبل از اعدام دکتري اطمینان داده باشد که اعدامی               می

کنند نشان دهند که از آخرين        سالم است و زجري نخواهد کشید. سعی می       

 کنند که اعدامی با حداقل درد کشته شود. دستگاه و داروهايی استفاده می

تر اعدام نیست؛ بلکه  اصطالح انسانی هاي به واضح است که اينجا دفاع از شیوه

هاي   است که جمهوري اسالمی با شیوه        ٤۹مقايسه دو نوع اعدام در قرن        

گذارد و جامعه را در کنار به تباهی اقتصادي و                پیامبرانشان به اجرا می    

کند و    وسطايی عمل می    هاي قرون   اش با شیوه    اجتماعی کشاندن، قوه قضائیه   

 کاري برعلیه انسان ديگر شرمسار هم نیست. از هیچ تبه

اما تا زمانی که جمهوري اسالمی هست، وضعیت قضائی در ايران همین                

خواهد بود. نه کار و شغلی هست، نه کسی سرگرمی و شادي قانونی                     

است، نه کسی اجازه دارد آزادانه ابراز نظر کند. براي به دست آوردن        مند  بهره

کاري   تواند به هزاران بزه     راه، فرد می    به  لقمه نانی بر سر سفره کودکان چشم      

برداري  تواند صورت بگیرد. دزدي و دروغ و کاله اجتماعی دست بزند. قتل می

ونبات خريدوفروش خواهد     شوند. مواد مخدر مثل نقل       بري نرم می    و جیب 

خواري و رشوه دادن جزو درآمد و راه          شد. به کسانی تجاوز خواهد شد. رشوه      

ها و صدها نوع ديگر از        ها و ده    افتادن کاروبار روزمره خواهد شد؛ و همه اين       

ها در ايران امروز زير سیطره جمهوري اسالمی جزء ثابت زندگی اين  کاري بزه

ها بجويد.    حل مدرن براي همه اين       اند. انسان مدرن بايد راه       مملکت شده 

هاي پیامبران و امامان بقول خودشان صدر  حل حلش راه جمهوري اسالمی راه

وپا و انگشت و درآوردن چشم و          اسالم است. شالق، سنگسار، بريدن دست      

ها   کاًل نقض عضو. کندن اعضاي بدن اعدامی و خريدوفروش آن در بازار! اين             

ها   کاري  بايد همین امروز و بدون قید و شرط خاتمه بیابند. همه بزه                   

هاي اجتماعی هستند که ريشه در شرايط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی            پديده

جاها گشت؛ اما     حل همین   و اقتصادي مملکت و جامعه دارند. بايد دنبال راه         

 ها کنار زدن جمهوري اسالمی است.* حل شرط اصلی و اولیه همه راه

 ناصر اصغری

 ها قبل از اعدام اعدامی          

 ناصر اصغری
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 ناصر اصغری

 گزارش علیه اعدام ماه آگوست             

 کمیته بین المللی علیه اعدام

 در مبارزه برای آزادی، رهایی و رسیدن به جهانی انسانی

 هیچ حرکتی کوچک نیست. 

ها به دعوت نهاد مادران علیه اعدام و کمیته             اين تیتر بسیاري از فراخوان     

 المللی علیه اعدام و ايران سولیدارتی در شهر تورنتو در کانادا است. بین

هر هفته دو بار مردمی که از مقابل پالزاي ايرانیان در شهر تورنتو و                       

کنند، کسانی را     همچنین دانداس از مقابل درب اصلی اين سنتر عبور می           

بینند که علیه جنايت و قتل عمد دولتی در ايران، فرياد اعتراض سر                   می

شود که    اند. تداوم يک حرکت و پیگیري در اين نوع فعالیت، باعث می               داده

تعداد هر چه بیشتري توجهشان به اين زنان و مردان آزاده جلب شود که                 

به اعدام در ايران را به گوش جهانیان              صداي اعتراض زندانی و محکوم      

 رسانند. می

شود، باالخره روزي از خود خواهد          هر رهگذري که از اين دو جا رد می           

اي دارند؟ وقتی  ها چه میگويند و چه خواسته پرسید اينجا چه خبر است، اين

شود، اولین برخوردش با پدر و مادري است که همیشه             ها نزديک می    به آن 

شود، دو فرزند ما      چنین روبرو می    حضور دارند؛ و اولین سؤالش با پاسخی اين 

اند هر دو باهم و ما اينجا فرياد اعتراض هزاران جوانی                شده  در ايران اعدام  

هاي حکومت داعشیان در ايران در انتظار اعدام             چال  هستیم که در سیاه    

سوي اين پدر و مادر عزيز مهوش         هستند؛ و اين پاسخ، موجی از احترام را به        

نهاد علیه اعدام را به       کند. مادري که يک     عالسوندي و بیژن فتحی روانه می     

برد و امروز يک چهره مهم در مبارزه            پیش می  »مادران علیه اعدام  «اسم  

المللی است. کمیته علیه اعدام در کانادا         علیه اعدام در ايران و در سطح بین       

هر هفته دو روز در کنار نهاد مادران علیه اعدام و ايران سولیدارتی است و                 

کند. تداوم    اين نوع کار و فعالیت را به همگان در کشورهاي ديگر توصیه می             

در اعتراض و منظم بودن اعتراضات کمک خواهد کرد که جنبشی شکل                

 تر شود. بگیرد و اعتراضات گسترده

ترين بیالن کار ما در  هشت بار اعتراض در ماه گذشته در تورنتو، ازجمله مهم

 يک ماه گذشته بود.

عام   کلن. دو اعتراض بزرگ علیه داعش در عراق و سوریه و قتل              

 مردم

المللی علیه اعدام و نهادهاي       آگوست به دعوت کمیته بین      ۹3و    ۹5روزهاي  

متعدد ديگري دو میتینگ اعتراضی بزرگ در مرکز شهر کلن برپا شد. در                

نفر   5١١نفر و در میتینگ روز جمعه         3١١میتینگ اولی در روز چهارشنبه      

حضور داشتند. اين اعتراضی بود علیه جنايات و انسان کشی داعش در                  

کردستان عراق و سوريه و در موصل و هرجايی که اين جنايتکاران در آنجا                

 اند. مردم را به گروگان گرفته

http://notonemoreexecution.org/1393/05/1739/ 

 .استکهلم 

روز چهارشنبه ششم      ٬المللی علیه اعدام     فعالین و دوستداران کمیته بین      

 آيی موفقی را برگزار کردند. گرد هم ٬آگوست به فراخوان هرمز رها

همچنین روز دهم آگوست بنا به فراخوان نهادهاي متعددي تظاهرات چند             

هاي مرکزي شهر استکهلم برگزار شد و نمايندگان          هزارنفره دريکی از میدان   

زيست و چندين نماينده  ها و حزب محیط دموکرات پارلمانی از حزب سوسیال

از طرف ساير احزاب و نهاد نیز جزء سخنرانان بودند که به جنايات داعش                 

گراي ضد بشري را محکوم کردند.        اعتراض داشتند و توحش اين گروه اسالم      

اي   المللی علیه اعدام در اين میتینگ اعتراضی حضور فعاالنه              کمیته بین 

  داشت. 

 حصار علیه اعدام شورش در قزل

خواهند   ها می   بینید پدر سه فرزند هستم، دختر دم بخت دارم اين  منو که می 

 مرا بکشند!
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ها قصد داشتند     مرداد وقتی زندانبان    ٤3يک واقعه مهم در ايران بود. روز          اين

ها را اعدام کنند، در داخل         نفر را به سلول انفرادي منتقل کنند و آن            ۹٢

زندان شورش شد، فیلمی از اين شورش به بیرون زندان رسید که در                    

هاي اجتماعی انعکاسی بسیار گسترده داشت. در بیرون زندان نیز                رسانه

ها تجمع و اعتراض کردند. رژيم اسالمی اين اعتراض را به خون                   خانواده

نفر را اعدام کرد، اما اين شورش يک واقعه مهم بود و               ۹١کشید و روز بعد     

پیامی نیز به همه ما داشت، به اعتراضات علیه اعدام بايد گسترش دهیم و                

 ازپیش در دنیا منعکس کنیم. صداي اعتراض اين زندانیان را بايد بیش

https://www.youtube.com/watch?v=VS0QI4N--Qg 

مالقات مینا احدی با مسئولین وزارت امور خارجه فنالند و صحبت            

 در مورد ریحانه جباری

آگوست مینا احدي به دعوت اتحاديه حقوق بشر فنالند               ٤٤روز جمعه    

مهمان شهر هلسینکی بود. در چهارچوب اين سفر مینا احدي به همراه سه              

آگوست با مقامات     ٤٤نفر از مسئولین اتحاديه حقوق بشر فنالند روز جمعه           

دولت فنالند ازجمله با يکی از مسئولین مربوط به امور پناهندگی و مهاجران 

 و همچنین چهار نفر از مسئولین وزارت امور خارجه فنالند مالقات کرد.

در اين مالقات در مورد نقض وحشیانه حقوق انسانی در ايران و ازجمله                  

ويژه در مورد     هاي گسترده در دوره روحانی صحبت و گفتگو شد و به             اعدام

حکم اعدام ريحانه صحبت شد و مینا          ريحانه جباري و ضرورت اعتراض به      

احدي خواهان فراخواندن سفیر جمهوري اسالمی در فنالند و اعتراض                

 حکم اعدام ريحانه جباري شد. رسمی دولت فنالند به

ويژه بهنام    ها در مورد رهبران کارگري زندانی و به          همچنین در اين نشست   

 زاده صحبت شد. ابراهیم

هاي   در جريان اين سفر مینا احدي سخنرانی و مالقاتی با نمايندگان سازمان       

آگوست در شهر     ٤5حقوق بشر فنالند و همچنین سخنرانی در روز شنبه            

 هلسینکی داشت.

 گسترده در ایران در یک ماه گذشته هاي اعدام

ها نفر را     ده  در اين ماه نیز ماشین جنايت جمهوري اسالمی فعال بود و جان            

هاي بسیاري تعداد زيادي از جوانان اعدام شدند. از زندان              گرفت. در زندان  

به دست ما رسید که نوشته بود تا خبردار     »اس ام اس«آباد شیراز يک   عادل

نفر را    ۹١اند و اعالم کرده بود که در اين زندان در يک روز           شويد ما را کشته 

نشده   ها هنوز از منابع جمهوري اسالمی اعالم        اند، خبر اين اعدام     اعدام کرده 

هاي   اي رسیده که در آن در مورد اعدام           است. از زندان تبريز براي ما نامه       

 شده است. مخفیانه در اين زندان حرف زده

جمهوري اسالمی ايران در ماه گذشته درمألعام نیز اعدام کرد و در يک                  

مورد در شیراز اعالم شد که صحنه اعدام از سوي مردم تحريم شده و کسی                

 براي تماشاي اعدام به محل نرفته است.

ها را منتشر     المللی علیه اعدام در صفحه خود اخبار اين اعدام             کمیته بین 

 کرده است:

http://notonemoreexecution.org/ 

در ماه گذشته کمیته علیه اعدام يک جلسه سخنرانی پالتاکی براي مینا                

 احدي و مهوش عالسوندي ترتیب داد که در پالتاک برگزار شد.

 رادیو نسل ما، رادیویی علیه اعدام 

آغاز به کار راديو نسل ما راديويی باهمت نوشین قادري، حسام يوسفی، سحر 

تیام، احسان رياحی و سیروان قادري که علیه اعدام است. اين راديو اولین               

آگوست پخش کرد. راديو هر هفته جمعه         ٤۱ه خود را اين هفته جمعه       نامبر

شود. راديو نسل ما متعلق به شما است آن            تهران پخش می    وقت  به  ۱ساعت  

 را وسیعا پخش و تبلیغ کنید:

 المللی علیه اعدام است راديو نسل ما راديوي کمیته بین

 شنويد ايران صداي ما را می وقت به ٤۹:١١هر جمعه ساعت 

https://soundcloud.com/radio-nasle-ma/

radionaslema29aug2014 

http://notonemoreexecution.org/ 

المللی علیه اعدام به مراسم گرامیداشت یاد جمال           پیام کمیته بین  

 حسینی در ترکیه

جمال حسینی يک فعال مدافع حقوق انسان و علیه اعدام در ترکیه                    

اش در ترکیه     درگذشت. پیکر او را جمعی از دوستان وياران و افراد خانواده           

آگوست به خاک سپردند. او گفته بود، اگر روزي در ترکیه و          ۹۹روز دوشنبه  

يا هر نقطه از جهان زندگی را به درود گفت، مادام در ايران حقوق بشر                    

خواهد حتی پیکرش به ايران بازگردانده شود در مراسم  شود، نمی رعايت نمی

گرامیداشت ياد جمال حسینی در ترکیه فعالین علیه اعدام حضور داشتند و            

حسام يوسفی پیام کمیته علیه اعدام را در اين مراسم قرائت کرد. متن اين               

 :کنیم پیام و لینک آن را در اينجا منتشر می

http://notonemoreexecution.org/1393/05/1621/ 
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هايی از عراق و سوريه تحت نام جهاد اسالمی             داعش اين روزها در بخش     

آمیز زده است اين اتفاق در سبک خويش تازه است            دست به کشتاري جنون   

اما در نوع خويش همانی است که از ديرباز انسان از سر ناتوانی و ترس به                   

درازاي تاريخ تکرار کرده است که همیشه تناسبی تام نیز با اوضاع مادي                 

چنین جنونی جمعی متأثر از فاکتورهاي         گمان اين   جامعه داشته است. بی    

قدر توان خويش و ظرفیت اين نوشتار بر آنم که از              بسیاري است اما من به    

ديدگاهی روان تحلیلگرانه بخشی از حقايق روانی آن را باز بنويسم و                    

باره ناچارم دست به انتخاب بزنم. آنچه در تمامی کشتارهاي خونین               دراين

خواران، خود نام کشتار رحیمانه )جهاد درراه خدا( بر            که در اين مورد خون    

دهد کشتار براي     اند مشترک است جنونی جمعی است که نشان می        آن نهاده 

اي شخصی شده و تنها براي حاکمان         تدريج مسئله   سربازان ازلحاظ روانی به   

توان دلیل    عنوان نمی   هیچ  ماند. به   است که همچنان ايدئولوژيک باقی می       

اي از اين     کشتارهاي جديد را صرفًا خداي واحد اسالم دانست؛ زيرا تنها عده          

ي کثیري، آن افرادي       خوار مسلمانان حقیقی هستند وعده        سربازان خون 

هستند که زير آوار مناسبات اجتماعی دنیاي مدرن و تمرکز ويرانگر قدرت و         

هاي ايدئولوژي علمی و حاکمیت         دنده  ثروت و مرگ معنا در زير چرخ         

کنند و خشونت و          تکنولوژي، عمیقًا احساس پوچی و بیهودگی می            

چیز برايشان    ستیزي در کنه روانشان النه کرده است؛ و نابودي همه             جامعه

دهد؛ اما چگونه شد که اين ماشین         هايشان می   شايد تسکینی خیالی به زخم    

وحشت و سرکوب داعش تبديل به قطبیتی شد که از سراسر جهان                     

 پذيرد؟ خوار می خون

صورت يک غريزه است، خشونت در دل          پرخاش در برابر مانع، در انسان به       

سازند. آنچه يک     گر را صاحبان قدرت می       شود و شکنجه    جامعه زاده می  

گر بیش از هر چیز نیاز دارد مشروعیت است و احساس مصونیت؛ اما              شکنجه

گر ايجاد کرده است وجدانی        اي که احساسی از الزام را در شکنجه           انگیزه

ها در پی تعريف و بازشناسی هويتی          بخت است که با نفی غیرخودي        نگون

شود که    است که ديگر قرار نیست شکل بگیرد و فاجعه اينجا آغاز می                 

گر ديگر اين     چربد؛ و هويت شکنجه     خواست رنج دادن بر هر خواستی می       

کنم، من آنم که کافران را با           خواهد بود: من آنم که درراه خدا جهاد می          

گونه   فشانم ... اين    کنم، من آنم که درراه اسالم جان می          کشتنشان رحم می  

شود   پذيري در برابر اعمالش می      گر مبرا از هرگونه مسئولیت    است که شکنجه 

دارد. نخست اين گروه است که        و روان خويش از هرگونه عذاب در امان می         

گر پاسخی درخور بدهد. اسالم ازلحاظ            بايد به نیازهاي روانی شکنجه       

تمامی خود را در آن        گر به   ايدئولوژيک پخته آن فرهنگی است که شکنجه       

شناسی اسالمی نخستین کسی که در طول تاريخ کشته           يابد. در انسان    بازمی

شد، يک انسان صالح بود )هابیل( به دست برادرش که يک شخص ناسپاس              

هاي تاريخ بشر را با کشتارجمعی        کشی  در برابر اهلل بود؛ و اهلل نخستین نسل        

ها در اسالم با      قوم لوط و عاد و نوح و... انجام داد. تفاوت فاحش غیرخودي             

ها در اسالم کافران و        ها در راسیسم در اين است که غیرخودي           غیرخودي

اند و اين   شده اند اما در راسیسم افرادي هستند که بد تربیت غافالن و فاسدان 

ها را در اسالم تقديس       خود مبناي معرفتی قويی است که کشتار غیرخودي        

بخشد باور جاودانگی است  گر را در اسالم جان می کند. حال آنچه شکنجه می

رساند؛ و تمهیدات اسالم براي       که هراس او از مرگ را به حداقل ممکن می          

گر تحمیل احکامی قطعی است تحت         غلبه بر هراس و نفی فرديت شکنجه       

عنوان شريعت که در اديان ديگر بدين شیوه وجود ندارد و او ديگر قبل از هر 

چیز يک مسلمان است؛ يعنی يک فرد نیست بلکه جزئی از يک کل است و                

دهد. اسالم اولین دينی است که  گونه بر هراس مرگ تسکینی به خود می اين

مدعی معجزه بودن يک کتاب است و اين خود هرگونه تفکري را انکار                   

وشوي مغزي  اي است قوي براي ايجاد گفتمانی که شست کند و نیز زمینه می

پذيرد. اولین جمله در آغاز اسالم ال اله اال اهلل             معنا در آن صورت می      تمام  به

اکبر   اکبر شد. اکنون اهلل      اي اهلل   طور زيرکانه   بود اما تأثیرگذارترين جمله به     

فقط يک جمله خبري نیست بلکه يک شعار است که هويت عاطفی اي                  

اکبر در موقعیت اذان که با         روزي اهلل   قطعی و ثابت يافته است. تکرار شبانه       

روز،   فرياد رستگاري همراه است و تکرار زياد آن در نمازهاي متعدد در شبانه            

گر کرده    شده براي شکنجه    اين جمله را داراي بار عاطفی اي آرام و پذيرفته          

است و تکرار فرياد همین جمله در حین شکنجه و کشتار به صورتی بسیار                

گر   گیرد که شکنجه    زيرکانه در موازنه با تمامی عواطف ناخوشايندي قرار می        

ي نیستی و نابودي است        کند و نیز در زمان انتحار انکار زيرکانه          تجربه می 

کل   صورت که فرياد اين شعار ريسمانی است براي اتصال و يگانگی به               بدين

تواند بر    کند و اکنون می      تري که با آن هويت خويش را تعريف می            بزرگ

 هراس مرگ فائق آيد و بمیرد.

معنا مجاز به کشتن و شکنجه و تجاوز است و به سبب              تمام  گر که به    شکنجه

در جايگاه قدرت بودن و اتکا به قدرتی اليزال که به نفی فرديتش منجر شده 

اش ندارد احساسی از       گري  است هیچ ترسی از مجازات و عقوبت وحشی          

 کند.* مصونیت او را هر چه بیشتر از شکنجه و کشتار سرمست و راضی می

 در جنگ فیل ها این تنها سبزه ها هستند که له خواهند شد!           

 آکام حیدری

 

 مطالب خود را از طریق ایمیل  زیر ارسال کنید

      i.c.a.e.i.r@gmail.com 
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  13صفحه  

 ناصر اصغری

 جمهوری اسالمی و روشهای ارعاب مردم!          

 سعید مدانلو

ضرب   ترين احاديث و اقوال اسالمی که در نزد مردم به يک              يکی از معروف  

شده اين است که در جهنم، مردم از ترس عواقب دهشتناک                المثل تبديل 

نیش عقرب جّراره به مار غاشیه که ظاهرًا عقوبتی که از دريافت نیشش                  

 برند. تر است، پناه می تحمل شود قابل حاصل می

نه اينکه فکر کنید اين تنها يک حديث و مفهومی ساختگی مربوط به يک                

جهنم واهی و افسانه ايست و تنها بايد در حد يک افسانۀ بدوي و حتی                    

 طور نیست. مضحک تلقی شود. ابداً اين

اولی حاکمیت اسالمی در ايران بر اساس همین           طريق  اسالمی سیاسی و به   

 مشاهده و در حال اجراست. کند. زمینی، قابل حديث سیاست تعیین می

هاي   جمهوري اسالمی در کردستان مردمی که خود از بیشترين محرومیت           

برند و دارند براي کوبانی و         مالی و کلیه امور اجتماعی و سیاسی رنج می          

کند.   کنند را دستگیر می     شنگال خوراک، دارو و انواع وسايل زيست تهیه می        

ستايش است که انسانیت زيبا و امیدبخش در میان مردمی که بیش از                قابل

ها را از جانب      ها و نداري    ترين مجازات   ها و سخت    سه دهه بیشترين مصیبت   

کنند تا اين درجه       حکومت آدمکشان اسالمی با قامت ايستاده تحمل می          

عمیق حضور دارد. براي همین است که حاکمیت اسالمی درب قفس                  

زده کردن    ها اجازه جوالن دادن و وحشت       ها را بازکرده و راحت به آن        سلفی

اکنون در    رسد هم   دهد. به نظر می       مردم در شهرهاي کردستان را می        

کردستان کمتر کسی وجود داشته باشد که نتواند اين سیاست جهنمی                

 گذرد مشاهده کند. طور که می جمهوري اسالمی را به عینه همان

سلفی و اخوي قدرتمندترش داعش همان عقرب جّراره اند که قرار است                

پناهی از دست آن به جمهوري         ها و از فرط بی      مردم کردستان از ترس آن    

اسالمی پناه ببرند. اين سیاست حاکمیت اسالمی مختص کردستان نیست.           

شود. کلیّۀ    در اشکال مختلف و مشهود در ساير نقاط ايران نیز اجرا می                

ها در شهرهاي مختلف ايران کار بخش           هاي مسلحانه از طالفروشی     سرقت

اي از نیروهاي سپاه پاسداران و وزارت اطالعات جمهوري اسالمی            شده  تعیین

اش باال    هاي خیابانی که جاي خود دارد، تنها و تنها وظیفه               است. اعدام 

داشتن مداوِم درجۀ ارعاب مردم است. در موردحمله مسلحانه به                   نگاه

هاي طال و جواهرفروشی که مدتی است باب شده و در شهرهاي                    مغازه

مخصوصاً با تأخیر     »قواي انتظامی «شود،    مختلف نیز به اجرا گذاشته می      

حسابی   »سارقین مسلح «رسند تا پاسداران اسالمی در لباس          زياد سر می  

زده کنند. عالوه بر اين بخش عمدۀ حمل          مردم دوروبر ِعملیاتشان را وحشت    

و توزيع مواد مخدر و قاچاق کاالهاي اساسی تحت کنترِل مجموعه قواي                

سرکوب حاکمیت اسالمی قرار دارند. هر نوع رشتۀ ورزشی ازجمله کلیۀ                

ثبات   هاي ورزشی در آن مملکت از يک بدنه تشکیالتی بی           ها و کلوپ    سازمان

 و رأس لمپنیستی برخوردارند.

اي که باعث اجتماع مردم در        مالحظه  هرگونه اتفاق سیاسی و اجتماعی قابل     

اغماض است.    هايی شود ازنظر جمهوري اسالمی خطرناک و غیرقابل          میدان

نتايج به هم خوردن اوضاع       «ازنظر حاکمیت اسالمی ترس و دهشت از            

 لحظه دل مردم را ترک کند. نبايد يک »جمهوري اسالمی

 »ناامنی جامعه در صورت برقرار نبودن اتوريته پلیسی حاکمیت اسالمی            «

کنند تا آن را ملکه ذهن مردم کنند.          هاست تالش می    سیاستی است که سال   

ترساندند و مجاهدين نیز در قبال آن خود      زمانی نیز مردم را از مجاهدين می 

کردند. اين    محسوب می   »آلترناتیو غیر آخوندي حکومت اسالمی       «را  

برند. در    هاي مختلف بکار می     انحاءمختلف در شهرها و استان       سیاست را به  

ها کاماًل براي اين سیاست جمهوري اسالمی ابزار          کردستان از اين نظر سلفی    

 شوند. خوبی محسوب می

بروز »کننده بدنۀ تشکیالت و سیاست ارعاب جامعه بابت            تأمین  «تمام اجزا 

ناامنی در شرايط عدم حضور نیروهاي انتظامی حاکمیت اسالمی، لمپنیسم           

موجود در جامعه است. هرچه جامعه بیشتر به فقر و استیصال تسلیم                   

شود در درجۀ اول دو چیز، لمپنیسم و موهوم گرايی مذهبی از همه                    می

گذارد و از اعتراض جمعی مردم به         نوعش در میان مردم رو به گسترش می        

گذرد و به همان نسبت از پتانسیل تعرض              حاکمیت اسالمی پیشی می    

 شود. جمعی و منسجم مردم علیه حکومت کاسته می

وقفه جمهوري اسالمی از ابتدا، سازمان دادن هرچه            يکی از مشغولیات بی    

بیشتِر لمپنیسم براي تأمین قوا و تداوم بخشیدن به سرکوب مداوم و                   

نظر آشکار است که حاکمیت اسالمی         سیستماتیک مردم بود. از اين نقطه      

عمدًا به گسترش و تعمیق فقر در جامعه دامن میزند. از مزاياي آن براي                  

يافته همۀ ارکان سیاسی و اجرائی و قواي           خود خبر دارد. لمپنیسم سازمان    

سرکوب جمهوري اسالمی را قوياً تحت اختیار خود دارد. حتی بخش سازمان 

تنها محل  «نیافتۀ لمپنیسم موجود در جامعه نیز به جمهوري اسالمی بابت            

ها   براي مقابله با خطرات جانی و مالی و ارعاب افکنِی آن            »مراجعه و پناهگاه  

بخشد. منتها لمپنیسم      می  »مشروعیت حضور «در میان جماعات مردم       

تشکیالتی در شرايط گیرپاژ کردن حاکمیت سرمايه اسالمی بیشترين                

دهد.   اش از خود نشان می      دهنده  استعداد را براي خودسر شدن اجزا تشکیل      

يافته در مواقع     قطعه شدن لمپنیسم سازمان      در حقیقت زمینه براي قطعه     
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  21صفحه  

تر است.    مراتب آماده   تشديد و تعمیق هرچه بیشتر بحران سرمايه اسالمی به        

ويژه در  ثباتی است به مالحظه يک تشکیالت لمپنیستی بی هاي قابل از ويژگی 

مراتب افزايش    ثباتی آن به    شرايط تعمیق بحران سرمايه اسالمی درجه بی        

دنبال   »ضرورت بقا «خواهد يافت. جمهوري اسالمی سیاستش را از روي            

حال مجري داشتِن اين سیاست براي پاسخ به آن             کند منتها و درعین     می

هاي شديد و     ضرورت، مجموعۀ قواي سرکوب آن را نیز در وضعیت رقابت           

دهد. خودسرشان    هاي ناگزير قرار داده و به خودسر شدن سوق می             انتخاب

اجزا يک تشکیالت لمپنیستی در حقیقت انتخاب سیاسی کهنه و يا جديدي          

است که در داخل مجموعۀ تشکیالت سرکوب حاکمیت اسالمی ازجمله قوۀ            

قضائیه و وزارت اطالعات آن صورت خواهد پذيرفت. کسی که گفت                    

 زد. سنجیده حرف می »لمپنیسم بخشی از اسالم سیاسی است«

شدت انزجارآوري که داعش در کوبانی و شنگال و             مشابه همین اعمال به    

شود را زمان     موصل و هرکجاي ديگري که تحت اختیارش است مرتکب می          

گذرد که جمهوري اسالمی در کردستان مرتکب شد و              زيادي از آن نمی    

دهد. رفتار قواي سرکوب حاکمیت اسالمی با کول برها              کماکان ادامه می  

کمتر از اعمال شنیع داعش در عراق نیست. جمهوري اسالمی ازنظر مردم              

تري خسارت    مراتب گسترده   ويژه مردم کردستان که در ابعاد به          ايران و به  

گونه تفاوت ماهوي با       پردازند، هیچ   اند و می    حضور منحوسش را پرداخته    

 جماعت سلفی و داعش ندارد.

شود از بابت سلفی و داعش و          تا آنجايی که به مردم کردستان مربوط می         

دست کمی از نوع      اسالم هم   »سنی«شود که جنس      امثالهم دستگیرشان می  

تواند تا آن درجه به         مسلکی آن ندارد. جمهوري اسالمی می          »شیعه«

ها فرصت بدهد که به ارعاب مسلحانه و تروريستی جماعت مردم                  سلفی

هاي سنندج و شهرهاي ديگر کردستان        مبادرت کنند. انفجار بمب در میدان     

اي نیست. راهی را که         سابقه  هاي سلفی موضوع بی      از جانب اين دسته    

گرفته است در صورت       حاکمیت اسالمی در قبال مردم کردستان در پیش         

 دارد.* بار ديگر آن مردم را به دفاع مسلحانه از خود وامی تداوم و تزايد يک
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