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های داعش تحسسس س   مقاومت مردم کوبانی در برابر جنایتکاران و تروریست

دن ا را برانگ خت و در روز اول نوامبر ما شاهد برپائی تظاهرات همبستگی در 

ها شهر جهان بودیم.  ها هزارنفره در کشورهای مختلف و در ده ابعاد وس ع ده

هسا  کننده در ای  تظاهسرات شهرهای مختلف ترک ه ازنظر تعداد مردم شرکت

کامالً برجسته و متمایز بود. مقاومت مرم کوبانی تبدیل به نمادی از مقاومت 

در برابر فاش سم افسارگس خته اسالمی داعش گردیده است. ولی درست در 

های ترک عل ه مسردم  هم   مقطع، افزایش تبل غات فاش ستی ناس ونال ست

وی شاهدش هست م، سؤالسی  عنوان نمونه از گوناز تی کردزبان در ایران که به

کند که علت ای  هسمسسسوئسی  را در ذه  هر انسان شریف و آزاده مطرح می

های ترک با تبل غات فاش سسستسی دولست تسرکس سه و  تبل غی ناس ونال ست

وی  کنم که اخ راً گونساز تسی های حاکم بر ایران چ ست؟ یادآوری می داعش

خبری مبنی بر درگ ری ت می از ن روهای پ ک ک با سپاه پاسداران را بسه 

 ای  شکل در سایت رسمی خود درج کرد:

، سه ت  از اعضای گروه تروریستی پ.ک.ک در ماکسو در ۹۹آبان  ۹جمعه ” 

 “اند. شده های گشت و کم   سپاه پاسداران ایران کشته درگ ری با یگان

نظر شما در رابطه با چنین مضاامایان یایا ایا ا  فراز آزادی: 

 های یرک در آذربایجان ع یه مردم کردزبان چیست؟ ناسیونالیست

سم بدون قرار دادن محسن ابراهیم :  خود در مقسابسل “  ملت”ناس ونال 

مساسابسه  بسه“  ملت” و یا یک “  ها ملت” گ رد. باید  دیگر کارش نمی“  های ملت” 

اش نفرت پراکنی شود و از آن ش طان سسازی  دشم  مهندسی شود و عل ه

خودی عل ه ای  دشم  ته  ج شود تسا فضسا بسرای “  ملت” شود و باالخره 

پرست آماده شود. از منظر ناس ونال سم ترک  تحرک س اسی ناس ونال سم قوم

تسرم “  هسا فارس ست” است. “  ملت فارس” ای  دشم  اساساً و قبل از هر چ ز 

کند در خسودآگساهسی  هاست که مذبوحانه تالش می س اسی موردعالقه ای 

عنوان مسبب فقر و فالکت و بسی  جای جمهوری اسالمی به زبان به مردم ترک

تسوان  حقوقی مردم بنشانند؛ اما ازنظر هر ناس ونال سمی بنا به شسرایسم مسی

هساسست در کسنسار  را بازتعریف کرد. ناس ونال سم ترک مدت“  ملت دشم ” 

ماابه ش طان دوم قرار داده است و عسلس سه  را هم به“  اکراد” ، “ ها فارس ست” 

 زده است. مردم کردزبان به تبل غات فاش ستی دست

چن   نفرت پراکنی عل ه مردم کردزبان یک دل ل عمومی دارد و یک دل سل 

 مشخص که مربوط به شرایم حاضر است.

های زیادی از استان آذربایجسان مسردم  دل ل عمومی ای  است که در بخش

کنند و به ای  اعتبار ناس ونالس سسسم  زبان کنار هم زندگی می کردزبان و ترک

کند که ای  دو بخسش  گذاری کرده است و می ترک هم شه روی ای  سرمایه

 مردم را به جان هم بی اندازد.

 

 مصاحبه فراز آزادی با محسن ابراهیمی
 مقاومت کوبانی و تحریکات فاشیستی ناسیونالیسم ترک!
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دل ل مشخص دق قاً مربوط است به مقاومت مردم کوبانی در مقابل توحسش 

داعش و همبستگی انسانی وس عی که ای  مقاومت در سطس  جسهسان بسه 

خودش جلب کرده است. در نگاه قوم پرستانه ناس ونال سم ترک ای  مقاومت 

ای در جهسان  سابقه در مقابل ه والیی است که انزجار و نفرت کم“  ملت کرد” 

تواند برای مسردم کسردزبسان  به وجود آورده است و چن   مقاومتی اوالً، می

اعتباری جهانی کسب کند و بازار ش طان سازی از ای  مردم را کساد کند و 

ثان اً، ممک  است فضای س اسی را برای تحرک ناس ونال سم کرد مساعسدتسر 

 ای را تقویت کند. کند و موقع تش را در توازن قوای منطقه

یا چه حدی این نوع یی ی ات سیاسا  در راسایاای  فراز آزادی:

 های دولت یرکیه قرار دارد؟ سیاست

ع  ازنقطهمحسن ابراهیم :  نظر دولت ترک ه دست باال پ دا کردن انوا

ن روهای اسالمی سنی در منطقه و مشخصاً در سوریه دست ای  دولست را 

کند. به هم   دل ل ترک ه  نفوذ س اسی در آینده سوریه بازتر می برای اعمال

از همان اول در راه افتادن و م دان گرفت  باندهای اسالمی سنی ازجسمسلسه 

داعش نقش مهمی داشته است و هم   س است را در جسریسان مسحسا سره 

کوبانی ادامه داد. ازنظر دولت ترک ه پ روزی مردم کوبانی بسر داعسش اوالً، 

شسان  دست مردم کردزبان در مقابل دولت ترک ه را در کشمکش قسدیسمسی

تسر  کند، ثان اً ناس ونال سم کرد را در مقابل دولت تسرکس سه قسوی تر می قوی

کسنسد کسه ابسداً  کند و نهایتاً یک شکست جدی بر داعش تحم ل مسی می

 موردعالقه ترک ه ن ست.

ترت ب دولت ترک ه به طرق مختلف درنبرد م ان مردم کوبانی و داعش  ای  به

اندازی کرد و ناس ونال سم ترک هم در هسمس س   در مقابل ای  مردم سنگ

جهت به زائده دولت ترک ه تبدیل شد: فعاالنه در لج  پاشی دولت ترک ه به 

مقاومت مردم سه م شد؛ دق قاً مال دولت ترک ه عل ه مردم کوبانی شانستسا  

ها در ایران و منطقه  ها را تروریست و تظاهرات در همبستگی با آن کرد و آن

 ها لقب داد. را تظاهرات تروریست

های ناس ونال سم ترک را کمی دنبال کسرده حستسمساً  هرکسی فضای رسانه

های گذشته هرچقدر همبستگی جهانی با مردم  متوجه شده است که در ماه

طسلسب  های آزادیخواه و عدالست کوبانی ب شتر شده و مایه شور و شعف انسان

پرستان ترک  قدر کدورت و خصومت ب شتری در م ان قوم گشته است، همان

شسان، از  برانگ خته است. کسانی که به درجه غل ظ بودن آل ا  قوم پرستانسه

 شوند. های انسانی هم ب شتر خالی می احساسات و عواطف و انگ زه

وی اعتراضات مردم در ترک ه را  اندرکاران گوناز تی م  شک دارم وقتی دست

 ای احساس شرم کرده باشند: کردند حتی ذره  ورت خبر زیر تنظ م می به

های اعتراضی در ترک ه بسه بسهسانسه  گفتنی است که در اوایل اکتبر حرکت” 

نفر  ۹۳کم  پشت بانی از کوبانی به خشونت انجام د و باعث کشته شدن دست

هایی که م ان خود تظاهرکنندگان  شد. شمار زیادی از ای  افراد در درگ ری

 “کُرد رخ داد، کشته شدند.

وی دقت کسنس سد و  عنوان ماالی دیگر به ای  جمالت در سایت گوناز تی به

طرف درباره قربان ان توحش اسالمی و از طسرف  بب ن د با چه لحنی ازیک

دیگر دولتی که تحق ر و تبع ض س ستمات ک عل ه مردم کسردزبسان وجسه 

 زنند:  اش است حرف می مهمی از هویت س اسی

ای )منظور راه انسداخستس   های کرد قصد دارند چن   پرو ه اکنون تروریست” 

کانتونی مال کوبانی( را در زمان مقتضی در غرب آذربایجان ن ز تجربه کنند؛ 

اما تجربه نخستشان در سوریه با ظهور داعش تنها باعث به خساک و خسون 

هسایشسان  گاه کش ده شدن اکراد و مهاجرت  دها هزارنفری و تخل ه سکونت

های کرد که برای نجات اکراد آواره  شده است. حال معلوم ن ست تروریست

کنند، چگونسه بسه  پناهی به دولت ترک ه التماس می سوری از گرسنگی و بی

هم در اراضی آذربایجان جنوبی هستند! شاید فکر  فکر تکرار اشتباهاتشان آن

ای جالب بساشسد امسا  ها برای مناطقی همچون سنندج ایده تأس س کانتون

های انضمام طسلسبسانسه اکسراد  های آذربایجان اجازه عملی شدن توطئه ترک

 “تروریست را به ایشان نداده و نخواهند داد.

هسم  هایی درباره توطئه تشک ل کانتون در آذربسایسجسان آن ب نی چن   پ ش

تواند باشد که  فقم تصورات هذیانی ن روهایی می“ های کرد تروریست”توسم 

های واقعی مردم یا خبر ندارند و یا خبردارنسد و  از مسائل و آرزوها و مصاف

مخدوش کنسنسد. مسطسمسئسنساً “ داه انه”های  ب نی خواهند با چن   پ ش می

زبان که مع شت و حرمتش و انسان تشان به همسراه  کارگران آذربایجانی ترک

خوارانی به نسام  های کردزبانشان دائماً زیر تعرض خون ای طبقه همکاران و هم

 خندند. داران اسالمی است به ای  ترهات می سرمایه

 

یرین خدمات سیاس  ناسیونالیسم  یک  از مهم

اش  وقفه پرست یرک به جمهوری اسالم  یالش ب  قوم

برای یفرقه انداخین در میان مردم ایران، در ایحاد و 

همیسیگ  مردم ع یه جمهوری اسالم  است. یحرک 

این نیروها به حال میارزه مردم برای رهای  از حکومت 

اسالم  مضر است. با این حساب باید یأکید کرد که یک 

های پیشرو، آزادیخواه و برابری ط ب  وظیفه مهم جنیش

در مسیر میارزه برای سرنگون  جمهوری اسالم ، افشا و 

یر کردن و نهاییاً کنار زدن کامل این جریانات  منزوی

 است. 
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این نوع یی ی ات فاشیسی  ع یه مردم کرد در همسوئ  فراز آزادی: 

باشد. به ناظار  های حاکم بر ایران نیز م  های داعش کامل باسیاست

 یوان این همسوئ  سیاس  یی ی   را یوضیح داد؟ شما چگونه م 

آذربایجسسان محسن ابراهیم :  رای مردم  قبالً یادآوری کردم که اگر ب

ای  حکومت اسالمی است که منشأ تباهی زندگی مردم است؛ در مسقسابسل 

جای جمهوری اسسالمسی  را به“  ملت کرد”و “ ملت فارس”ناس ونال سم ترک 

ها، اگر در آذربایجان فقر و ب کاری و  دهد. از منظر آن ماابه مسبب قرار می به

داری اسالمی و حکومتش ن سست؛  کند علتش سلطه سرمایه اعت اد ب داد می

یسعسنسی “  های کرد تروریست” یعنی مردم فارس زبان، “  ها فارس ست” علتش 

همان کارگران مهاجر کرد و سکنه کردزبان منطقه هستند؛ اما تحریک عل ه 

ماابه منشأ وضع ت مردم دق قاً همان است کسه جسمسهسوری  فارس و کرد به

خواهد. ناس ونال سم ترک قاعدتاً باید برای ای  خسدمستسگسزاری  اسالمی می

 کلفتی از حکومت بگ رد! س اسی به حاکم ت اسالمی پورسانت گردن

حکومت اسالمی اگرچه برای حفظ و توسعه نفوذ س اسی خود در سوریسه و 

عراق به یک پای تالش برای تضع ف و عقب راندن داعش در منطقسه شسده 

است اما مال همه دول درگ ر منطقه چشم دیدن پ روزی مردم کوبانی بسر 

داعش را ندارد. چراکه چن   اتفاقی فضا را برای تحرک مردمی در مسقسابسل 

کند. به یک معنا  تر می فاش سم اسالمی ازجمله خود جمهوری اسالمی آماده

بار دیگر چهره خون   و چرکس س   های داعش یک توان گفت هم پ شروی می

اسالم س اسی را در مقابل چشم مردم جهان قرارداد و از ای  نسظسر اسسالم 

آبروتر کسرد و هسم  هایش ازجمله جمهوری اسالمی را بی س اسی و حکومت

 هم توسم مردم به حال جمهوری اسالمی مضر است. شکست داعش آن

جسهست بسا  های متفاوتی اما دق قاً هسم ناس ونال سم ترک با اهداف و انگ زه

دار کردن مقاومت کوبانی به تحرکات زیسادی  جمهوری اسالمی برای خدشه

زده است و م زند. در ای  مس ر گاهاً حتی به رفتارها و سخنان مسخره  دست

ها تبلس س   کشد و ای  شود. ماالً دولت ترک ه در تظاهرات آدم می متوسل می

اند! بعضاً حستسی  کنند که تظاهرکنندگان کرد خودشان همدیگر را کشته می

کنند که اگر کسسی خسبسر را  اخبار و رویدادها را طوری تنظ م و تبل   می

کند از خبرگزاری خود حکومت اسالمسی  بخواند و منبع خبر را نداند فکر می

 است. به ای  خبر دقت کن د:

تر سردار سرت پ آذربایجانی، مصطفی محمد نژاد در درگس سری بسا  پ ش”...  

های پژاک در منطقه خوی در غرب آذربایجان بسه درجسه رفس سع  تروریست

 “شهادت نائل شده بود.

کنسد کسه  وی را زیر ای  خبر نب ند حتماً فکر می اگر کسی امضای گوناز تی

 خواند. دارد  فحات سایت وزارت اطالعات را می

چسه کسردزبسان و چسه  -که مردم آذربایجان  عنوان ماالی دیگر: درحالی به

خسوارتسریس   درگ ر یک کشمکش مرگ و زندگی با یکی از خون -زبان  ترک

پرستان تسرک  های قوم وی و دیگر سایت های تاریخ هستند گوناز تی حاکم ت

تا ماسالً آذربسایسجسان را “  خرند های ترک را می توطئه اکرادی که زم  ” از 

کند! در یک لجنزار ناس ونال ستی دیگر بسه نسام  بکنند  حبت می“  کردیزه” 

عل ه تظاهرات باشکوه مردم “  های کرد از آذربایجان جنبش اخراج تروریست” 

هسای  تحرک تسروریسست” کردستان در همبستگی با کوبانی با عباراتی نظ ر 

ماننسد و دسست  کنند! حتی از ماه محرم هم غافل نمی لج  پاشی می“  کرد

کند تا از  برند به ک سه لمپن سم اسالمی که معموالً در ماه محرم گل می می

ای  طریق هم اهداف کا فشان را پ ش ببرند. ماسالً در هسمس س  سسایست 

هسای  کسش کنند و از قسمسه اعالم می“  تورکچپل ق” گری را بازوی دوم  ش عه

هسای عسزاداری را بسه  خواهند که دسته های عزاداری می متمرکز در ه ئت

را در ای  محالت فریاد بزننسد! “  تورکچ ل ق” های کردنش   بکشانند و  محله

 هایی از جنون س اسی ناس ونال سم ترک است. ها فقم نمونه ای 

پرست ترک  تری  خدمات س اسی ناس ونال سم قوم مختصر اینکه، یکی از مهم

اش برای تفرقه انداخت  در م سان مسردم  وقفه به جمهوری اسالمی تالش بی

ایران، در اتحاد و همبستگی مردم عل ه جمهوری اسالمی است. تحرک ایس  

ن روها به حال مبارزه مردم برای رهایی از حکومت اسالمی مضر است. با ای  

های پ شرو، آزادیخسواه و  حساب باید تأک د کرد که یک وظ فه مهم جنبش

برابری طلب در مس ر مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسسالمسی، افشسا و 

 تر کردن و نهایتاً کنار زدن کامل ای  جریانات است.*  منزوی
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سنگ، دارد یسک جسان از  در ترک ه برای یک زغال” مردم ترک ه م گویند: 

 “رود. دست می

اش و آنچه موجب اعتصابات و اعتراضات مداوم کارگران و مردم  دل ل عمده 

ی تسلسخ  های خصو ی است. بعد از حادثسه شده، واگذاری معادن به شرکت

، حدود شش ماه پ ش که نزدیک به س صسد “ مان سا” در شهر “  سوما” معدن 

جا گذاشت. در شب جش  جمهوریت ترک ه و زمانی که کارگسران  کشته را به

ی معدن بار دیگر در حال تدارک یک اعستسراض وسس سع  جان به لب رس ده

را پ اده طی کننسد. خسبسر “  آنکارا ” تا شهر “  مان سا” بودند و قصد داشتند از 

سر ت تر خبسرهسا “  ارمنک” در شهر “  کارامان” ی شوم دیگری از معدن  حادثه

قصد کمک و یاری راهی آن منطقه شسدنسد.  ی راه، به ها ن ز از م انه شد و آن

ها شد و باوجودی کسه  سد راه آن“  اوشاک” ولی پل س در شهر دیگری به نام 

رفتنشان به آن منطقه منع قانونی نداشت، نتوانستند به مس ر خسود ادامسه 

 بدهند.

 چه اتفاقی افتاده بود؟“ کارامان”در 

در ساعتی که کارگران مشغول خوردن ناهار در معدن بودند، )طبق قسانسون 

جدید، به دل ل مسائل مالی و کمبود بودجه از طرف شرکت مسربسوطسه کسه 

شود.( آب وارد  ها داده نمی شرکتی خصو ی است، دیگر غذای رایگان به آن

ترت ب، بازهم به خاطسر  ای  کند. به شود و راه خروجی را مسدود می معدن می

شوند. در طول  نبود اتاق ایمنی با امکانات الزم تعدادی از کارگران گرفتار می

هسا  ی پمپ وس له دو سال اخ ر، مشکل ورود آب به معدن وجود داشته، اما به

 شده بود. جلوی آن گرفته

 احب معدن که نزدیک به حزب حاکم ترک ه است، در گفتگویی خسبسری 

های زیرزم نی فراوان  که ای  مشکل ما ن ست! مشکل وجود آب” اعالم کرد: 

آیسد  متأسفانه آب همچنان باال می” ای گفت:  وزیر انر ی طی مصاحبه“  است.

ها بس ار سسخست  و کاری از دستمان برن امده است و دسترسی امداد به آن

 “شده است.

باوجود فضای امن تی که بعد از حادثه ایجادشده بود. کارگران معادن اطراف  

به کمک دوستان و همکاران خود آمدند و شبانه و روز برای خسروج آب و 

طور مداوم به  دوازده ساعت به” ها گفت:  کندن زم   تالش کردند. یکی از آن

های فراوان، گاهی تنها یسک  ده م، اما به دل ل ریزش کندن زم   ادامه می

رود، تنها  شود. غذا خوردن و استراحت کردن یادمان می متر از زم   گود می

 “ها را زنده پ دا کن م. ده م و ام د داریم که آن به تالشمان ادامه می

های معدنچ ان گرفتار در معدن، از همان روز در محل حادثه حاضر  خانواده 

شدند. ازآنجاکه هر دو یا سه کارگر، همه از یک فام ل و خانواده بودند، ایس  

ها بود. نوزاد یکی از کسارگسران  ی سنگ نی و شوک بدی برای آن اتفاق ضربه

محبوس مانده در معدن، در همان روزها متولد شد. مردی در مصاحبسه بسا 

بعد از گذشت “ هم پسرم و هم دامادم آنجا گرفتار شدند.”گفت:  تلویزیون می

ها تا ای  لحظه تنها دو جسد را از  رنگ شدن ام د به یافت  آن ده روز و کم

ی اجسساد  زیرزم   ب رون کش دند و ام دوارند که حداقل بتوانند به بسقس سه

 دست پ دا کنند.

های خصو ی ب ش از ب ش بالی جان کارگران شده  فروش معادن به شرکت

است. وضع ت حقوق، ب مه، ساعات کاری طوالنی و سنگ  ، بدون تسقسبسل 

ی جای خواب و غذا و استفاده از نوجوانان و کودکان برای کسار  کردن هزینه

تر نبود اتساق  در معدن و تعداد فراوانی کارگر س اه و غ ررسمی و از همه مهم

ایمنی با امکانات موردن از در وقت حادثه، از مشکالت واگذاری معادن است. 

دانند  های مختلف، دولت حاکم را مقصر ای  اتفاقات شوم می کارگران شرکت

 حال پاسخی از جانب دولت دریافت نکردند.*  و تابه

 

 لیال یوسفی 
 سنگ، یک جان! یک زغال
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“ نسد. آوری شسد معتادان خطرناک در تبریز جمع” آبان نوشت:  ۱۱تسن م در 

نفر معتاد خطرناک دستگ ر و بسه  ۹۹پل س گفته در اجرای ای  طرح تعداد 

 ها داللت داده شدند. کالنتری

آوری شدند امسا اسس سدپساشسان  معتادی  خطرناک در تبریز دستگ ر و جمع

واقع کدام معتاد با کوله بساری  اند. به آوری نشده مظلوم در ا فهان هنوز جمع

غ راز آس ب رساندن  تواند خطرناک باشد. معتادان در ایران به از مشکالت می

کسه  شان چگونه خطری برای دیسگسران دارنسد درحسالسی به خود و خانواده

یافته ر یم که روزانه به هزاران حریم شهروندی تسجساوز  واوباش سازمان اراذل

 روند. کن د، آزادانه راه می می

طورکلی برای نسظسام و حساکسمس ست  تبریز شهری است که شهروندانش به

و “  خطرنساک” معتاد  ۹۹روند. امروز  جمهوری اسالمی خطرناک به شمار می

هسای تشسنسه آزادی  و روز دیگر انسسان“  خطرناک” فردا هزاران دانشجوی 

ها پ ش تالش شده تا اعت اد جرم جنایی شناخته نشود و  از سال“. خطرناک”

عنوان یک ب ماری برخسورد شسود. در سسمس سنسارهسا و  با پدیده اعت اد به

شود مدام ایس   ها  رف برگزاری آن می های خود ر یم که م ل ون کنفرانس

عنوان مسجسرم  کنند اما در عمل با معتادی  به پرک  را در بوق می شعار دهان

ل اقتی و فرهنسگ  شود. معتادان و بزهکاران اجتماعی محصول بی برخورد می

انسد،  مانده خود حکومت هستند و برای الپوشانی آنچه خسود کساشستسه عقب

های خون   به جان ای  جماعت که اکساسراً هسم  بار با داس هرچند وقت یک

ای فردی یسافست  افتند. ای  روزها در ایران و در هر خانواده جوان هستند، می

شود که گرفتار اعت اد به مواد مخدر است. سرخوردگی و عدم اطم نان به  می

تری  عوامل رواج اعت اد در ایران است. باید برای تغ س سر  فردا و آینده از مهم

های ای  آس ب اجتماعسی  کار شد و ریشه به ای  شرایم از هم   امروز دست

را شناخت. جامعه و مردم باید به حمایت فعال از معستسادان و بسزهسکساران 

هایی بسرای  دهی، انجم  مخصو اً نوجوان و کودک بپردازند و با خودسازمان

 ها ایجاد کنند.*  درمان آن

 سروناز سینایی
 جمهوری اسالمی عامل اصلی اعتیاد در جامعه!

 

 

هزار و  ۲آوری و دستگ ری ب ش از  شهر تبریز از جمع فرمانده انتظامی کالن

  نفر معتاد خطرناک در شش ماه نخست امسال خبر داد. ۶۶۶

شک در لحظه اول شوک و ناباوری را در ذهس   قدری آمار باالست که بی به

 ۲،۶۶۶کند، برای چند لحظه به ای  خبر اطم نان کن م؛  خواننده ایجاد می

هم در ای  وسعت شده است، مواد  معتاد در شهر، چه عاملی باعث اعت اد آن

مخدر با ای  حجم از چه طریقی وارد شهر شده است؟ حتی باور به  سحست 

تواند انگشت اتهام را از روی جمهوری اسالمی بسردارد،  داشت  خبر ن ز نمی

اند و  کننده ا لی مواد مخدر در جامعه جمهوری اسالمی و سران سپاه پخش

خسورده ر یسم در  های شکست همچن   عامل ا لی اعت اد جوانان س است

های اقتصادی و س اسی در جامعه است که باعث سرخوردگی و بسی  عر ه

افقی در جوانان و مردم جامعه و روی آوردن به اعت اد است. ولی آنسچسه در 

ای  خبر نهفته است ش وه کا ف جمهوری اسالمی در دستگ ری معترضان و 

مخالفانش است، ای  اول   بار ن سسست 

که ر یم برای دستگ ری معترضسان از 

آوری  جمع” هایی با عناوینی چون  طرح

و “  بزهکاران اجتماعسی” ، “ واوباش اراذل

کند. بارهسا و  استفاده می“  معتادان” یا 

بارها شاهد بودیم که جمهوری اسالمی برای دستگ ری معترضان از چنس س  

هایی چون مسعستساد و مسوادفسروش بسه  روشی استفاده کرده و با زدن انگ

های اعدام  های زندان و جوخه ها را روانه سلول معترضان و جوانان جامعه آن

شناس م. خبر را از هر طسرف  کرده است. ما ای  نوع اخبار و ماه ت آن را می

که بخوان م و برداشت کن م جمهوری اسالمی محکوم و عامل ا لی و متهسم 

 ردیف اول آن است.*

 

 سهند مطلق
 هرطور که بخوانید مقصر جمهوری اسالمی است!
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هسای  ها در زندان ها و فعاالن حقوق بشر در رابطه با وضع ت اعدام خبرگزاری

 اند: چن   گزارش کرده ایران ای 

 ۱۲نفر در شهرهای ایران اعدام شدنسد کسه  ۵۵در دو هفته اخ ر دستکم ” 

گوینسد:  فعاالن حقوق بشر می“  مورد آن در زندان اروم ه  ورت گرفته است.

زندانی در زندان مرکزی اروم ه در انستسظسار  ۲۳۳در حال حاضر دستکم ” 

به اعدام موجود در  نفر محکوم ۲۳۳برند. در م ان  اجرای حکم اعدام بسر می

 “ زندانی س اسی کرد وجود دارد. ۹زندان اروم ه دستکم 

های حاکم بر ایران اعدام تنها راه مقابله با مردم معستسرضسی  از منظر داعشی

است که هرروزشان را با ام د به زیر کش دن حاکم ت منحوس جسمسهسوری 

کنند. باال رفت  تعداد آمارهای اعدام در ایران دق قاً ارتبساط  اسالمی شب می

دارد با وضع ت حکومتی که جز نکبت و س اهی برای زنسدگسی مسردم بسه 

ارمغان ن اورده است و هرروزه با بحران اجتماعی و س اسی وس عی روبروست 

نفر اعدامی در دو  ۱۲و پایانی جز سرنگونی برایش متصور ن ست. اختصاص 

در  د آمارها به زندان اروم ه نشسان از اوضساع بسحسرانسی  ۲۳هفته یعنی 

آذربایجان غربی در دوره حاضر است. ای  منطقه دارای مرز مشستسرک بسا 

کشورهای ترک ه و عراق دارد که هر دو ای  کشورها کانون بحسران بسوده و 

وجود اعتراضات مردم در شهرهای ترک ه در حمایت از کوبانی و همچنس س  

اوضاع کردستان عراق تأث رات اجتماعی و س اسی زیادی بر منطقه دارد و 

نفر از زندان ان س اسی کسرد در مس سان  ۹در هم   رابطه است که تعداد 

محکوم   اعدام قرار دارد. ر یم تاکنون قادر به خسامسوش کسردن  سدای 

عبث تالش دارد با ادامه اعسدام و کشستسار  اعتراض جامعه نشده است و به

زندان ان جامعه را مرعوب نماید. اعتراضات مردم در شهرهای کردسستسان و 

شان به مردم سنجار، نشان  های مالی آذربایجان در حمایت از کوبانی و کمک

اند، بلکه از هر فر تی برای ابسراز وجسود  تنها مردم مرعوب نشده داد که نه

های ر یم از روز اول روی کسار  کنند. بی دادگاه شان استفاده می اجتماعی

وسطایی اسالمی مسمسلسو از  آمدنش با اتکا به س ستم قضائی کا ف و قرون

احکام اعدام و دست بریدن و چشم درآوردن بوده که ربطی به زندگی بشسر 

تری  استانداردهسای  ویک ندارد. ای  س ستم قضائی به ابتدایی در قرن ب ست

بر اریکه قسدرت  ربم است و جنایتکاران تک ه قضائی بشر امروز در جهان بی

سسال  ۹۵کنند. در طول  قصد مرعوب جامعه حکم قضائی  ادر می تنها به

یافته، چراکه خود جمهوری  گذشته هرساله تعداد وقوع جرم در ایران افزایش

هساسست  باشد. ر یمی که سسال وبانی هرگونه جرم و جنایت می اسالمی باعث

هسا  هسا و اویس  یافته در کهسریسزک قتل و کشتار و تجاوز را در ابعاد سازمان

های  مرتکب شده، ر یمی که سرانش، در ابعاد م ل اردی به دالر و یورو ثروت

برند، حق نشست  در مقام قضاوت  اند و می ب کران آن جامعه را به غارت برده

ها را ندارد. تمامی احکام  ادره در س ستم قضائی ایسران کسامسالً  در دادگاه

اعتبار و ازنظر بشر متمدن امروز فاقد ارزش حقوقی است. مردم معتسرض  بی

بدون شک ساکت نبوده و نخواهند نشست و در آینده س اسی ایران، بسا بسه 

شان در آن جامعه، قوان   قضائی مبستسنسی بسر  دست گرفت  اخت ار زندگی

ریزی خواهند کرد و در اول   دادگاه خود سران ر یم  انسان و انسان ت را پایه

وانصسارشسان  را در جایگاه متهم خواهند نشاند. سران ای  نسظسام و اعسوان

 اند. * تری  مجرم   عل ه بشریت بزرگ

 با نشریه سهند
 همکارى کنید! 

 

 فراز آزادی
 ها در تقابل با اعتراضات مردمی! گسترش اعدام
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 ترجمه و تنظیم: فراز آزادی روی خط تماس
 بخشی از نظرات بینندگان برنامه ترکی تلویزیون کانال جدید

اند و در مقابسلسش  ها را که راه انداخته خواستم بگویم که ای  اعدام می

ازهمه  گ رد، تأث ر حزب شماست. م  خودم اول اعتراض و مقاومت  ورت می

ام و اآلن  از حزب شما شنس سده“  اعدام قتل عمد دولتی است.” ای  جمله را 

یق   بگویم که ای  نگرش به همه احزاب، از راست تا چسپ، راه  توانم به می

های ما، ایس   پ داکرده است، به شما آفری  م گویم. دوم اینکه ای  همشهری

” 

خواستم درباره اعدام  حبت کنم. در رابطه بسا نسظسر یسکسی از  می

کسنسنسد،  کنند، فساد مسی کسانی که تجاوز می” ب نندگان تلویزیون که گفت: 

به نظر م  در جامعه کنونسی ایسران کسه “  کنند را باید اعدام کرد. دزدی می

اند و آزادی  داشته شده مردم ازنظر فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی عقب نگه

شسود، هس س   ن ست، رابطه انسانی با انسان دیگر با شالق و زندان مواجه می

عنوان انسان در آن جامعه وجود ندارد، معلوم است که  امکانی برای زندگی به

هسای  افتد، معلوم است که دزدی خواهد شد و همچن   جسرم تجاوز اتفاق می

دیگر! جمهوری اسالمی خودش عامل است، علت خود جمهسوری اسسالمسی 

باشد که باید محکوم شود و نه مردم! از طرف دیگر در خود ای  س سستسم  می

قضائی، قاضی و وک ل ا الً معنی ندارد! ای  س ستم قضائی ا الً  الحس ست 

وحسابی را بسه زنسدان  های درست ندارند که به جرم رس دگی کنند. وک ل

اندازند! کل س ستم قضائی جمهوری اسالمی کا ف و ضد انسانی است. با  می

شود جرم را از ب   برد و امن ت ایجاد کرد! با اعدام تسجساوز و  اعدام که نمی

رود. همه ای  معضالت با از ب   رفت  جسمسهسوری  دزدی و فساد از ب   نمی

اسالمی از ب   خواهند رفت. خودشان در کهریزک چقدر تجاوز کردند، مگسر 

یافته را محاکمه کردند و اعدام کسردنسد؟  عامل   و آمری  ای  تجاوز سازمان

خواستم به مردم فراخوان بدهم که برای نجات محکوم   به اعدام باید در  می

های ر یم تجمع کرد، باید اعتراض نمود، مردم باید با اتحاد و  مقابل در زندان

نش نی وادار کرد، ای  ر یم را باید درنسهسایست از  مبارزه ای  ر یم را به عقب

 م ان برداشت تا معضالت جامعه حل شود.

” 
 موضوع برنامه: اعدام قیل عمد دولی  است!

“ 

گویند که شسمسا در خسارج از کشسور  زنند و می وطنان ما که زنگ می هم

زن د؟ باید بگویم کسه  طوری حرف می کن د؟ و چرا ای  کار می اید، چه نشسته

اش به جسان  آقاجان! ای  بال را جمهوری اسالمی با اسالمش، با داعش ایرانی

مسئله را پاک کرد! در ای  مملکت هرکسی که اعستسراض  ما انداخت و  ورت

گوید آقا مس  ایس  سس سسستسم را  کند و معترض است، هرکسی که می می

خواهم آزاد زندگی کنم، آزادانه انتخاب کنم، چ سزی را کسه  خواهم، می نمی

بار  خواهم انجام بدهم بدون اینکه به کسی آزاری برسانم، یک دوست دارم می

خواهم آزاد زندگی کنم، جوابش اعدام است! در مقابل ای   به دن ا آمدم و می

چس سز را از بس س   اید، همه اید! ای  پ غمبری که آورده امامی که شما آورده

خواهم! اآلن هم اینجسا  خواهم، مجازات اعدام را نمی ها را نمی اید! م  ای  برده

کند و باید برچ ده شود و  نوبه خودم م گویم که: اعدام کاری را درست نمی به

گرفست، بساالخسره و  وسطی که اعدام در دن ا  ورت می از ب   برود. از قرون

جایی رس د که مجازات اعدام را برداشت. اگر قرار بسود کسه  درنهایت، بشر به

رفت! در هم   اروپا بعد  اعدام کاری انجام دهد، اآلن باید مشکالت از ب   می

 از برچ دن اعدام، مشکالت خ لی کمتر شده است. موفق باش د.

 نشریه سهند

 شماره بیست و دوم  -سال اول 
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