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داعش بعد از مداخله آمریکا در عراق از خیلی مواضع خود در عرراق سهند: 

هرا  خرود را  صورت متمرکز حمرلره نشینی کرد اما در حال حاضر به عقب

سو  کوبانی در سوریه آغاز کرده. علیرغم مقاومت وسیع مردم مسلح، فقط  به

هزار از مردم به سمت مرزها  ترکیه هروروم  041در هفته گذشته بیش از 

چنین برا  کوبیدن مردم کوبرانری بسریره شرده  داعش چرا این اند.  آورده

 جایگاه کوبانی چیست؟  است؟ 

هاست مورد تعرر  داعرش بروده و ری  کوبانی مدتمحسن ابراهیمی: 

تراکرنرون اجرازه “  ها  دفاع خلق یگان” مقاومت سرسخت مردم متشکل در 

ها  سرنرگریرن  تر با سالح نداده داعش وارد شهر شود. حتی حمالت سنگین

توسط داعش بعد از دسترسی به پادگان موصل هم با مقاومت شواعانه مردم 

 عقب زده شد. 

نشینی در عراق، داعش نیروهایش را برا  تصرف کوبرانری  بعد از تحمل عقب

ها  نظامی در عراق را برا پریرروز   در سوریه گسیل کرده است تا شکست

عنروان مررکرز سره  ا  دیگر جبران کند. اهمیت کوبانی به نظامی در جبهه

 ها هستند: کانتون مناطق کردنشین سوریه برا  داعش این

عنوان کانتون مرکز ، در مسیر یک جاده اصرلری  کوبانی به     -0

شرق و غربی قرار دارد که اوالً دو کانتون دیگر را بره هرم وصرل 
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 مصاحبه با محسن ابراهیمی
 داعش ، ترکیه و تراژدی کوبانی
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کرنرد و  تر مری کند و موقعیت مردم مسلح برا  مقاومت را قو  می

ثانیاً، دو بخش تمرکز نیروها  داعش در شرق و غرب این منطقه را 

کند و مانع حمایت  وستیکی ایرن دو برخرش از  از هم جدا می

شود و امکان تعر  هماهنگ ترروریسرم اسرالمری را  همدیگر می

 کند.  تر می ضعیف

کوبانی همچون یک حائل جغرافیایی میان نیروها  داعش و      -2

کند و عمالً به امکانات  وستیکی داعرش در  دو ت ترکیه عمل می

کند. از این نظر، در هم شکستن مقاومت  ترکیه  طمه جد  وارد می

مردم کوبانی هم برا  دو ت ترکیه که حامی داعش بوده مهم است 

کرده اهمریرت  و هم برا  داعش که رو  حمایت ترکیه حساب می

 دارد. 

ترر جرایرگراه کروبرانری بررا   تر و سیاسی یک وجه مهم      -3

ها  اسالمی این است که مقاومت شواعانه و تراکرنرون  تروریست

بخش مردم دیگر مناطرق  تواند ا هام پیروزمندانه مردم مسلحش می

 برا  تعر  به جنایتکاران اسالمی شود. 

مقاومت مردم کوبانی وقتی با فرار نیروها  اقلیم کردستران      -4

شود یک درس جد  دیگر بره مرردم  در شنگال عراق مقایسه می

دهد: در مقابله با داعش رو  ناسیونا یسم و مشرخرصراً  منطقه می

توان حساب کرد که در  ناسیونا یسم حاکم در اقلیم کردستان نمی

ال  بندوبست و باز  کردن در معامالت پشرت پررده مریران  البه

ترکیه و عربستان و داعش و ... چرخ میزند. مردم باید رو  مقاومت 

  مسلح و متشکل خودشان حساب کنند. 

نظر داعش برا  حفظ روحریره  ها، سقوط کوبانی ازنقطه با توجه به همه این

مزدورانش حیاتی است. برعکس مقاومت مردم کوبانی اگر بتواند همرچرنران 

دست داعش را از منطقه دور نگه دارد اوالً به قدرت مردم مسلح در مقرابرل 

دهد و ثانیاً روحیه قراترلریرن داعرش را  توحش اسالمی اعتبار بیشتر  می

 کند.  شدت تضعیف می به

نویسم نیروها  داعش که در سایر جاهرا  در حال حاضر که این سطور را می

اند و شهرر از  سو  کوبانی رو  آورده زیر بمباران هستند هارتر از گذشته به

سه جبهه مورد حمله است. به دالیلی که در باال توضیح دادم تسخیر کوبانی 

آوران بسیار حیاتی است. مردم جسور کوبانی در حال حاضرر  برا  این مرگ

کنند اما اگر شهرر  شدت مقاومت می ساز هستند. به مشغول نبرد  سرنوشت

ترر از  تر و سربرعرانره به دست این جانیان بی افتد جهان را با جنایات وسیع

 گذشته به حیرت خواهند انداخت. 

ها از طرف مردم جهان هستند. فوراً و  مردم کوبانی سزاوار بیشترین حمایت

ترین کار  که همریرن  به هر طریق ممکن باید به کمک آنان شتافت. عملی

تر در سراسر جرهران بره  تواند کرد این است که باید هر چه وسیع اآلن می

خواران اسرالمری و  ها ریخت و عالوه بر اعالم انزجار و نفرت از خون خیابان

اعالم حمایت از مبارزه برحق مردم کوبانی، حرکت انسانی مردم کردسرتران 

تر تکرار کرد. جهان  در ایران برا  کمک به مردم کوبانی را در ابعاد  جهانی

هایی که خواهان زدودن چرک و خون  ازپیش به متحد شدن همه انسان بیش

و کثافت اسالمی از کره زمین هستند نیاز دارد. هرچقدر این جبهه در سطح 

ها بیشتر موبرور  قدر دو ت جهان متحدتر شود و قدرتمندتر عمل کند همان

شوند از مماشات و میدان دادن به نیروها  اسالمی دسرت برکرشرنرد.  می

ها برا  فعا یت و جذب نیرو و تأمین ما ی و  قدر بیشتر منافذ و دریچه همان

قدر بیشتر دست بشریت،  شود. همان تر می پروار شدن نیروها  اسالمی تنگ

ها   کن کردن دمل دست مردمی مثل کوبانی ها برا  درهم شکستن و ریشه

 شود.  اسالمی بازتر می

اما، همین اآلن سؤال این است که دول غرب که مواضع داعش در سایر نقاط 

کنند به خاطر چه محاسباتی در قبال وضعیت بسیار حسراس  را بمباران می

یکی از نیروها  ائتالف   –اعتنا هستند؟ آیا مالحظه ترکیه  منطقه کوبانی بی

شدت از دست باال پیدا کرردن نریرروهرا   کنند که به را می -علیه داعش! 

اند که پیروز  مردم کروبرانری  مسلح مردم کرد زبان نگران است؟ آیا نگران

کنند تا با جنایات جدیرد داعرش  تر کند؟ آیا این پا آن پا می مردم را مدعی

نمایش منوی گر  راه بی اندازند؟ پاسخ هر چه هست ما را فقط بره یرک 

نبرد ائتالف کنونری برا داعرش  کند: هرچقدر هم نتیوه سیاسی هدایت می

عنوان راه نوات مررم  توان و نباید به این نیروها به تر باشد هرگز نمی گسترده

ذره اشتیاق برا  رهایی مردم از  ها انتظار حتی یک توان از این نگاه کرد. نمی

درد و رنه و مشقت داشت. ممکن است حتی همین روزها مواضع داعش در 

اطراف کوبانی بمباران شود اما اگر به خاطر تأخیرشان با هر محاسبه سیاسی 

داعش دست باال پیدا کند و هزاران جان و زندگی نابود شود  خم بره ابررو 

 آورند.  نمی

 

تواند نیروهای اسالمی  هیچ اتفاقی، هیچ نیرویی نمی

زنجیر پاره کرده را قفس کند مگر اینکه نیروی عظیم 

طبقه کارگر و مردم آزادیخواه و برابری طلب بار دیگر از 

نان و آزادی و کرامت ”ای و کشوری انقالبی برای  گوشه

را آغاز کنند و به فرجام برسانند. ارتجاع و “  انسانی

قهقرایی به قدرت عربستان سعودی و جمهوری اسالمی 

شان را فقط و فقط  نظامیان درنده سنی و شیعه و شبه

توانند در هم بشکنند که توده عظیم مردم  انقالباتی می

منزجر از همه نیروهای تروریست اسالمی را به میدان 

 بیاورد. 
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کشور ترکیه یکی از حامیان داعش بوده و این در حا ی اسرت کره سهند: 

پیمانان آمریکا نیز هست. بعد از حمله داعش به کوبانری و  ترکیه یکی از هم

هرا  کروبرانری  آواره شدن مردم، کشور ترکیه مرزها  خود را به رو  آواره

سو  آوارگان تیرانداز  کرد. علت بستن مرزها  بست و در چند مورد حتی به

پیمران آمرریرکرا و مردافرع و  عنوان هم به رو  آوارگان و نقش ترکیه به

 کننده داعش در منطقه چیست؟  حمایت

ها هسرت کره نشران  اآلن اطالعات زیاد  در سایتمحسن ابراهیمی: 

از  -ما ی، نظامی،  وستیکی و آموزشی  -دهد ترکیه به اشکال مختلف  می

داعش حمایت کرده است. در بحران سیاسی سوریه از همان اول ترکیره در 

هایی مثل عربستان سعود  قرار داشت و روشن است که  کمپ غرب و دو ت

تقویت انواع نیروها  اسالمی سنی برا  ترکیه نقش ابزار  مهرمری بررا  

 پیشبرد سیاستش در منطقه را داشته است.

ها  پشت پرده ترکیه با داعش  کند: اوالً، بده بستان اآلن دیگر اوضاع فرق می

ها  اهل ترکیه شده است؛ ثانیاً، سیاست آمریکا اآلن  منور به آزاد  گروگان

ا  ناتو در  عنوان یک متحد منطقه کوبیدن نظامی داعش است و ترکیه هم به

ارابه ائتالف علیه داعش جا  گرفته است. مسئله دو ت ترکریره در قربرال 

نیروها  اسالمی سنی اساساً همان است که مسئله عرربسرتران سرعرود . 

خواهند از پیکر دریده شده سوریره و عرراق  هرکدام از این دول مرتوع می

عنوان پیروز میدان در  سهم شیرشان را بگیرند و بتوانند با پوزه خونینشان به

شدن  مقابل دیگران عربده بکشند. مسئله از طرف همه نیروها  درگیر تبدیل

ا  است. ازنظر هیئت حاکمه ترکیه مثل همره حرکرام  به قدرت برتر منطقه

ا  باز  با کرارت داعرش  منطقه، تا دیروز برا  بردن در باز  قدرت منطقه

 سرعت در حال سوختن است.  الزم بود و امروز این کارت به

ها   و اما در رابطه با موضع ترکیه نسبت به اتفاقات کوبانی و رفتارش با آواره

 کوبانی طرح چند نکته الزم است:

صورت محدود بره رو  فرراریران از  ترکیه باالخره موبور شد درها را به -

نظر افکار عمومی، روز روشن  منطقه باز کند چون در غیر این صورت، ازنقطه

شد که منفور مرردم جرهران  عنوان همدست کامل جنایتکارانی تلقی می به

انرگریرز   هستند. ا بته هنوز هم تعداد زیاد  پشت مرزها با سرنوشت غرم

 مواجه هستند. 

ترکیه از اتحاد مردم کرد زبان کوبانی و مردم کرد زبان خود ترکیه نگرران  -

اند  است. در همین چند روز گذشته تعداد زیاد  از جوانان ترکیه تالش کرده

به مقاومت کوبانی بپیوندند اما نیروها  امنیتی ترکیه مانع پیروسرترنرشران 

در این میان از مریران “  پ ک ک” شدند. همچنین این ترس وجود دارد که 

 این آوارگان نیرو جذب کند. 

سیاستمداران ترکیه ابداً عالقه ندارند مقاومت مردم کرد زبان کوبانری در  -

مقابل داعش با شکست داعش پایان یابد. چنین سناریویی ا گو  سریراسری 

 خطرناکی برا  نسل معتر  در منطقه باقی خواهد گذاشت. 

و باالخره باید رو  این تأکید کرد که ترکیه هم مثل عربستان سعود  و  -

تواند با کارت داعش روباز باز  کند  ها  منطقه اگرچه دیگر نمی سایر قدرت

صحنه هنوز کارت نیروها  اسالمی سنی را ته جیبشان نگه خواهند  اما پشت

تر از این سناریو  ساده است کره گرویرا  داشت. سیاست در منطقه پیچیده

سرعت داعش را نابود خواهد کرد و تقسیم سهم میان دول مرتورع  آمریکا به

بسا با برقرایرایری از  سرعت تمام خواهد کرد. نیروها  اسالمی دیگر چه را به

جنگنردگران راه ” رهبران جانی همین داعش امروز بتوانند در  یست بعد  

 ها  مرتوع منطقه قرار گیرند.  آمریکا و دو ت“ آزاد 
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 رود؟ اوضاع سوریه و کل خاورمیانه به کدام سو میسهند:  

این خام فکر  محض است اگر کسری تصرور کرنرد محسن ابراهیمی: 

ها  هوایی آمریکا و متحدانش اوضاع عراق و سوریه را به شرایرطری  بمباران

حتی کمی شبیه به اوضاع سابق تحت دیکتاتورها  بعثی بررگرردانرد. مرن 

شخصاً خوشحال هستم که خا قان دیروز هیوالها  اسالمی همچون داعش، 

خواهند به نحو  کنتر ش کنند. اما  اند و می امروز به جان مخلوق خود افتاده

تروانرد غرده  اش نرمری ها  آمریکا و متحدان اسالمی و غیر اسالمی بمباران

کن کند به این د یل ساده کره  سرطانی تروریسم اسالمی را از منطقه ریشه

ها آمریکا که خود ریشه ایرن  عربستان و ترکیه و شیوخ منطقه و در رأس آن

اش نیسرترنرد و  اند، هرگز در فکر کندن ریشه درختان سمی را آبیار  کرده

ها توسط این نیروها داشتند در عراق و سروریره  توانند باشند.این دو ت نمی

جنگ نیابتی با جبهه دیگر تروریسم اسالمی به سرکردگی جمهور  اسالمی 

بردند. تا این رقابت قدرت در منطقه هست این هیوالها هم الزم  را پیش می

 هستند. 

ها  سنگین داعش را نابرود  توانند سالح ها می در بهترین حا ت، این بمباران

قدر تضعیف کنند که دیگر نرتروانرد  اش را آن ا  کنند و توان نظامی توپخانه

هایش به شهرها را مثل سابق ادامه دهد. اما نیروها  ترروریسرت   شکرکشی

قدر نریررو  گسسته عراق و سوریه آن اند در متن جامعه ازهم اسالمی توانسته

گذار  و آدمکشی انتحار  کافی باشد. سناریو   ها بمب بگیرند که برا  سال

تر در  هاست در عراق جریان دارد در ابعاد  وسیع آدمکشی اسالمی که سال

  هر دو کشور ادامه خواهد داشت. 

اهلل و سپاه  مضافاً باید گفت که روسیه و جمهور  اسالمی و بشار اسد و حزب

ها  تروریست شیعی سر به حکرومرت  بدر و ارتش مهد  و انواع دار و دسته

طرف اوضاع نیستند. داعش شیعی به همان اندازه داعرش  اسالمی ناظرین بی

سرعرت اقردام  سنی ظرفیت جنایت دارد و اگر دستش برسد و الزم باشد به

نظامیان سپاه بدر سر بره  خواهد کرد. همین امروز خبر رسیده است که شبه

اند  جمهور  اسالمی در منطقه طوزخورماتو بساط ایست بازرسی راه انداخته

گردند و جنازه ده تن که توسط این باندها  شیعره  می“  عرب سنی”و دنبال 

 اند.  اند در منطقه پیدا شده شده کشته

تروانسرت  خاورمیانه را فقط به فرجام رسیدن پیروزمندانه آن انقالباتی مری

را “  آهنین” اش در تونس زده شد، در مصر یک دیکتاتور  نوات دهد که جرقه

به زیر کشید و اما میان راه شکست خورد و ژنرا ی از نظام سابق به پاسدار  

جا  یرک  چنان شکست خورد که به از همان نظام گماشته شد؛ در  یبی آن

تاز  ها  مسلح تماماً ضدانقالب یکه دیکتاتور ما یخو یا ترکیبی از دارو و دسته

طور کامل به خون کشیده شرد و در کرنرار  شدند؛ و باالخره در سوریه به

میلیون انسان مسلط  23دیکتاتور سابق، هارترین جانوران اسالمی بر هستی 

 شدند.

همه ویرانی و تبراهری و رنره  هنوز هم تنها امید نوات مردم منطقه از این

فرسا، بازگشت همان انقالبات، اما بازگشت پیروزمندشان اسرت. هریر   جان

تواند نیروها  اسالمی زنویر پاره کرده را قفس کند  اتفاقی، هی  نیرویی نمی

مگر اینکه نیرو  عظیم طبقه کارگر و مردم آزادیخواه و برابر  طرلرب برار 

را “  نان و آزاد  و کرامت انسرانری” ا  و کشور  انقالبی برا   دیگر از گوشه

آغاز کنند و به فرجام برسانند. ارتواع و قهقرایی به قدرت عربستان سعود  

شان را فقط و فرقرط  نظامیان درنده سنی و شیعه و جمهور  اسالمی و شبه

توانند در هم بشکنند که توده عظیم مردم مرنرزجرر از هرمره  انقالباتی می

 نیروها  تروریست اسالمی را به میدان بیاورد. 

 با تشکر از شما محسن ابراهیمی برا  شرکت در مصاحبه*سهند: 
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اند که این بار به بهانره  آمریکا و متحدینش بار دیگر دندانهایشان را تیز کرده

سپتامربرر  04یک سال پیش در  0تروریستها بروند.“ جنگ”داعش باز هم به 

 2“ دخا ت ها  خارجی و متدهرا  مرترفراوت” ، مطلبی تحت عنوان 2103

نوشتم که آنوا به متد مارکسیستی در برخورد به دخا تها  دو رت غرربری 

پرداخته بودم. خواندن آن نوشته را به کسانی که وقت و حروصرلره دارنرد 

مسائل آن روز را دنبال کنند، توصیه می کنم. در این یادداشت به چند نکته 

 دیگر اشاره خواهم کرد که به نوعی دنبا ه همان متد است. 

زندگی عاد  ا  که اکثر مردم دنیا امروز با آن آشنا هستند در عراق معنا  

خود را از دست داده است. اگر دنبال کردن این موضوع مختص سیاسیرونری 

که مسائل را از نزدیک دنبال می کنند بود، با کشت و کشتار و حمام خونری 

که داعش به راه انداخته است، امروز دیگر کسی در هی  گوشه ا  از جهران 

نیست که از این وضعیت بی خبر مانده باشد. برا  توضیح این موقعیت اول 

 باید به خود داعش پرداخت. داعش چیست و از کوا آمده؟

هی  آدم سیاسی جد  ا  که مسائل را دنبال کرده باشد بر این باور نیسرت 

رئیس فدراسیون شوراها و ” که داعش یک جنبش سیاسی است. فالح ا وان، 

می گوید که داعرش از سره  3در گزارشی“  اتحادیه ها  کارگر  در عراق

هرا   ( بعثری و ارتشری0نیرو  سیاسی کامال متفاوتی تشکیل شده است: 

ها که نیرو  نظامی عزت ابراهیم ا ردور ،  ( نقشبند 2سابق صدام حسین، 

ها، همان نیرویی که برا “ داعشی( ” 3یکی از معاونها  سابق صدام هستند، و 

سر بریدن و قساوتها  که در شنگال و کوبانی راه انداختند توجه جهان را به 

خود جلب کرده است. او ی ها و دومی ها واضح است که نیروها  از قردرت 

ساقط شده ا  هستند که دارند زور می زنند به امید خدایشان و در زیرر 

خالء قدرت دو تی باثبات و با بند و بست و شاخ به شاخ شدن آمرریرکرا و 

جمهور  اسالمی، بار دیگر شاید به صورتی دیگر وارد عرصه قدرت دو رتری 

سال  0411بشوند. آن نیرو  سوم، و یا وحشی هایی که می خواهند دنیا را 

به عقب برگردانند، مسئله دیگر  دارند. اینها تعداد  آدم هستند که از هرر 

کشور ، از انگلیس و کانادا و آ مان گرفته تا عراق و کردستان و یرمرن و 

افغانستان و عربستان چند نفر  دور هم جمع شده اند و باز در خرالء یرک 

قدرت دو تی مقتدر و در اتحاد با دیگر مخا فین دو ت مترسک مرکز  عراق 

 یکه تاز  می کنند.

اما همین گروه وحشی سوم را هم نباید یک دست فر  کرد. در بین اینرهرا 

هم هستند کسانی که از سیاست خارجی آمریکا و جنرایرترهرایری کره در 

چهارگوشه دنیا مرتکب می شود به تنگ آمده و حاضرند دست به قساوتهایی 

بزنند که دنیا را امروز متحیر کرده است! در دنیا  مدرن امرروز، هسرترنرد 

کسانی که در قلب اروپا و آمریکا زندگی می کنند و حتی مسلمان زاده هرم 

نیستند اما بخاطر سیاستها ، بخصوص خارجی آمریکا، با این وحشری هرا 

 احساس همدرد  می کنند!

 ناصر اصغری
 ها حاصل چه سیاستی هستند؟ داعش
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موضوع بحث من این نیست. بحثم این است که وقتی ناتو به کشور  مرثرل 

عراق حمله می کند تا دو ت مرکز  آن را ساقط کند و کشرور وارد یرک 

مذهبی می شود که در عرر   -بلبشو  سیاسی و کشت و کشتار فرقه ا  

هزار نفر غیرنظامی جان خود را از دست می دهند، دیروانره  ۰11سال  01

هایی که پرچم سیاه بلند کرده و روز  یک میلیون دالر از طریرق عروار  

گمرکی و فروش نفت به ترکیه درآمد دارند، در یک چنین فضا  رعرب و 

وحشتی سر بلند می کنند و خود نیروئی می شوند. اینها، همچنانکه گفترم، 

جنبشی سیاسی نیستند، بلکه تروریستهایی هستند که به دالئل مختلفی، از 

سال پیش و مخا فت و نفرت از زوایا  ارتواعی برا  0411جمله برگشت به 

سیاستها  دو ت آمریکا، که در کشورهایی مثل عربستان، بحریرن، یرمرن، 

قطر، امارات متحده و غیره و غیره دو تهایی را که صرفا با کمک سریراسرت 

خارجی آمریکا سر پا هستند و روزانه کرور کرور آدم سر می برند و زندگری 

را بر توده ها  مردم حرام کرده اند، میداندار می شوند. ناگفته هم نربرایرد 

بماند که اینها بدون حمایتها  آشکار و ضمنی دو تهایی چون عرربسرتران، 

 ترکیه، و دیگر شیخ نشینها  خلیه تاب مقاومت یک روز را هم ندارند. 

شیوخ عربستان که روزانه به همان اندازه داعشی ها سر از بردن جردا مری 

کنند، دو ت اسالمی ترکیه که بخاطر جنگش با پ ک ک راه را بر قتل عرام 

مردم کردزبانی که پ ک ک آنواها پایگاه دارد باز می کند و آترش بریرار 

معرکه می شود، از کلید  ترین متحدان ناتو در منطقه هستند. اینها هرمره 

میلیارد دالر برودجره ارتشرش  ۰11در چهارچوب سیاستی است که ساالنه 

است و در صدها جزیره و کشور، بیش از هزار پایگاه نظامی دارد! این بودجه 

و این سیاست، سیاست آدمکشی تروریسم دو تی آمریکا است که برخراطرر 

برهم زدن معادالت سیاسی به ضرر اعتراضات توده ا ، حاضر است جهان را 

“ آزادیبخرش” به آتش بکشد. حاضر است طا بان و ا قاعده و کنترا و سازمان 

 کوسوو سر هم کند. 

آینده متعلق به کسانی است ” اوباما امسال در گردهمایی سازمان ملل گفت: 

این را رئیس دو تی می گرویرد “  که می سازند نه آنانی که خراب می کنند.

که دارا  عظیم ترین ماشین تروریسم دو تى و ارعاب و باج خرور  بریرن 

ا مللى است. رئیس تنها دو تی که سالح اتمى علیه انسان بکار برده و صدها 

هزار مردم بیخبر و بیگناه در دو شهر هیروشیما و ناکازاکى را در ظرف چشم 

به هم زدنی خاکستر کرده است. میلیونها نفر را در ویتنام بقتل رسرانرده و 

این سرزمین را با بمباران شیمیایى برا  سا ها بیمصرف کرده است. اربراب 

ماشین آدمکشی به نام ناتو، که از عراق تا یوگسالو  خانره و مردرسره و 

بیمارستان را بر سر مردمش خراب کرد و نان و دارو  میلیونها کودک را در 

یوگسالو  و بسیار  کشورها  گروگان گرفته اند. متحرد اصرلری دو رت 

اسرائیل، که با اشغال و قتل عام مردم سر پا مانده است. تصرف می کرنرد، 

ها  کسانی که خود آواره کررده  آواره و زندان و محروم می کند. به اردوگاه

زنند و به کودکان خردسال وحشتزده پناه گررفرتره در  اند بمب و راکت می

کنند. از هیروشیما تا ویتنام تا گرانادا تا عرراق،  آغوش پدر و مادر شلیک می

از میدانها  تیرباران در اندونز  و شیلى تا قتلگاهها  فلسطین، کارنامره و 

، عیان و غیر قابل انکار جلو  چشم جهانیان اسرت. “آینده ساز”پرونده این 

داعش را این سیاستها به وجود آورده است. بانی آن این سیاست خرارجری 

 است. 

اوباما در همان جلسه مزبور گفت و قبلتر هم جو بایدن، معاون و  گفته بود 

اما چه کسی است که دیگر بره “  قصد دارند ریشه داعش را بخشکانند.” که 

این گونه عبارات بی محتوا و توخا ی اهمیتی بدهد. اگر داعش و ا قاعرده و 

طا بان و ا شباب و کنترا و بوا کحرام را خودشان برا  رقابت با کسانی سرر 

ها می زاید. مبرارزه  هم نکرده باشند، سیاستها  آدمکش خارجی آنها داعش

با تروریسم کار آمریکا نیست. خلق آن رسا ت سیاست خارجری آن اسرت. 

ها، باید جبهه ا  سازمان داد که هم بر عرلریره  برا  ریشه کن کردن داعش

 داعش بونگد و هم بر علیه داعش سازان.* 

 

========= 

 سپتامبر 00( دنیا پس از 0)

archive.net/fa/1990fa.html-http://hekmat.public 

 ( دخا تها  خارجی و متدها  متفاوت:٢)

post_17.html-http://nasser1848.blogspot.ca/2013/09/blog 

(  گزارشی از فالح ا وان، رئیس فدراسیون شوراها و اتحادیه ها  کارگر  ٣) 

 در عراق

post.html-http://nasser1848.blogspot.ca/2014/09/blog 

 با نشریه سهند
 همکارى کنید! 

azadi.com-www.sahand 

 سایت رسمی کمیته آذربایجان
 حزب کمونیست کارگری ایران

http://hekmat.public-archive.net/fa/1990fa.html
http://nasser1848.blogspot.ca/2013/09/blog-post_17.html
http://nasser1848.blogspot.ca/2014/09/blog-post.html
http://www.sahand-azadi.com
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کردستان عراق و کردستان سوریه دو جبهه متفاوت علیره داعرش سهند: 

هستند. در هر دو منطقه نیروها  مسلح در برابر داعش خط فکر  خاصری 

و پارتی، نیروها  ناسیونا یست کرردسرتران  کند.  .پ.گ را نمایندگی می

حزب بارزانی حاکم بر کردستان عرراق یرک  عراق و سوریه هستند. پارتی،

پرست و مرتوع است. در کرنرار حرزب  ا ، قوم حزب ناسیونا یست، عشیره

بارزانی احزاب جزء دیگر هم هستند که در جربرهره مربرارزه برا داعرش 

اسرت  در کردستان سوریه که بخشی از پ.ک.ک  اند.  .پ.گ قرارگرفته

ها   تفاوت چندانی با حزب بارزانی ندارد؛ اما در کردستان سوریه بیشتر توده

مردم در جنگ با داعش دخیل بودند. در هر دو جبهه اگر داعش شرکرسرت 

بخورد و دو ت مستقل هر دو کردستان دست این دو حزب بریرفرترد آیرا 

ها و مطا بات مردم را بکنند؟ سرنوشرت مرردم  توانند نمایندگی خواست می

 رود؟ وسو می این منطقه به کدام سمت

جز شکست در مرقرابرل  قبالً با تأکید میگویم راهی بهمحمد آسنگران: 

کننده است کره برعرداً  داعش نیست؛ اما چگونگی این شکست خیلی تعیین

وسیرلره یرک  سرنوشت آن مناطق چگونه خواهد بود. شکست داعش اگر به

بینری  نیرو  انقالبی و چپ اتفاق میفتاد فرق داشت بااینکه امروز قابل پیش

ا  به رهبر  آمریکا آن را شکسرت  ها  جهانی و منطقه است و قدرت دو ت

 بدهند.

هایی برا  به نظرم سرنوشت و آینده کردستان سوریه و کردستان عراق تفاوت

همدیگر دارند. مبارزات و اعتراضات مردم کردستان عراق از تاریخ و پیشینه 

متفاوتی برخوردار است. احزاب حاکم در کردسرتران عرراق و یرا حرزب 

کننده در کردستان عراق تنها بارزانی نریرسرت. در سروریره حرزب  تعیین

کننده همان پ. .د. است که شاخه سور  پ.ک.ک. است. اوالً تصور  تعیین

کنم که بعد از داعش بالفاصله بحث استقالل کردستان مطرح بشود. در  نمی

طور نیست. این موضوع در کرردسرتران عرراق  کردستان سوریه اصالً این

 تواند معنی بدهد. می

ا  هسرترنرد. در  در کردستان سوریه یک حزب حاکم هست و بقیه حاشیه

ها   کردستان عراق برعکس است. تعادل قوا در میان احزاب وابسته به قطب

اکنون دو حکومت غیررسمی  ا  نیرو و قدرتی نزدیک به هم دارند. هم منطقه

پارتی و اتحادیه میهنی حتی مرزها  حاکمیتشان معلوم است. احزاب سنت 

دار پارتی و اتحادیه میهنی در کردستان عراق احزابری مردعری قردرت و 

هرایری  حاکمیت هستند و اگر حاکم بشوند همین سیستم فعلی را با تفراوت

 ادامه خواهند داد.

اش نه ادعا  استقالل دارند و نه حتی  ها  سور  و ایرانی پ.ک.ک و شاخه

خواهرنرد  ها می اند. آن فدرا یسم و خودگردانی را در استراتژ  خود گنوانده

بخشی از همان سیستم حاکم کشور خودشان باشند و با حاکمیت فرعرلری 

از ترالش “  حکومت پوشا ی” فقط شریک بشوند. پ.ک.ک حتی با تمسخر و 

 برده است. برا  استقالل کردستان عراق نام

مضمون مذاکرات اوجالن و دو ت ترکیه را اگرر نرگراه کرنریرد پ.ک.ک. 

هرا در  طور فعا یت کند که امروز احزاب غریررمسرلرح آن خواهند همان می

 مصاحبه با محمد آسنگران
 داعش را باید شکست داد!



پار مان ترکیه هستند؛ اما اختالفشان این است که اردوغران نرپرذیررفرتره 

 پ.ک.ک هم مثل ها. د پ. بتواند در ترکیه فعا یت قانونی بکند.

ها به حاکمان کردستان آینده تبدیرل بشرونرد،  هر حا تی که اگر این اما در 

سال گذشته در کردستان عراق خواهد بود.  23چیز  شبیه همین حکومت 

کنرنرد  همه این احزاب عالوه بر اینکه ناسیونا یست افراطی را نمایندگی می

ها ناسیونا یسمشران  مانده و اسالمی هم هستند. و ی هویت آن شدت عقب به

است نه اسالمیتشان. معلوم است که تحت حاکمیت چنین احزابی حرقروق 

 بینیم. ها  منطقه دارد که می مردم معنی و مفهومی شبیه حکومت

در میدان نبرد ممکن است افراد  از هر دو جبهه کشته شوند. برر سهند: 

همگان آشکار است که داعش یک جریان اسالمی آدمکش و جنایتکار اسرت 

پرست قرارگرفته است  در مقابل داعش هم احزاب ناسیونا یست مرتوع و قوم

کنند. آیرا اگرر  که حتی در بسیار  از نبردها با شعار اهلل واکبر پیشرو  می

عنوان قهرمانان نبرد با داعش و  ها در این نبرد کشته شد باید به افراد  از آن

صرف اینکه این نیرروهرا برا  ها یادکرد؟ یا به ها  مبارز از آن همچنین چهره

ها حمایت کرد؟ در حال حاضر جمرهرور   کنند باید از آن داعش مبارزه می

اسالمی هم نیروها  خود را برا  نبرد با داعش به عراق فرستاده است آیرا 

باید از جمهور  اسالمی هم در این نبرد دفاع کرد؟ احزاب چپ و کمونیست 

خصوص حزب کمونیست کارگر  ایران و اعضرا  آن در ایرن  و مترقی به

 رابطه باید چه موضع و برخورد  داشته باشند؟

گرردد شرکرسرت  تا جایی که به جنگ با داعش برمریمحمد آسنگران: 

داعش به نفع مردم منطقه و بشریت است. هر کس با داعش بونگد مرا نره 

کنیم. همچرنران کره آمرریرکرا  کنیم و نه مخا فتی با آن می محکومش می

جنگد و ما محکومش نکردیم. تا جایی که به جمهور   اکنون با داعش می هم

اسالمی مربوط است جنگش با داعش جنگ دو نیرو  تروریسرت اسرت و 

هرچقدر هم دیگر را تضعیف کنند بهتر است؛ اما جنگ احزاب ناسیونا یست 

ها احزاب حاکم این مناطق هستند  کرد سوریه و عراق با داعش فرق دارد. آن

هرا اسرت نریرروهرا   تمام امکانات ما ی و نظامی این منطقه در دست آن

کنند و برایرد برا داعرش  مسلحشان از پول و امکانات این مردم ارتزاق می

بگیر ایرن احرزاب  بونگند؛ اما در جبهه جنگ با داعش تنها نیروها  حقوق

ها  دیگر هم در دفاع از امنریرت مرحرل  جنگد. افراد و گروه نیستند که می

سکونت خود با داعش در حال جنگند. جنگ امروز با داعش مانند جنگ برا 

کشرد و بره  هیتلر است، هر کس شکستش بدهد جامعه نفس راحتی مری

شدگان جنگ  گردد؛ اما این سؤال که آیا کشته ها  معمو ی خودش برمی نرم

با داعش باید قهرمان بشوند یا نشوند مرا یاد سؤا ی میندازد که از آخوندها  

کردستان عراق استفتا کرده بودند، آیا اگر کسی در جنگ با داعش کشرتره 

شود شهید است یا نیست و... این مسائل ربط چندانی به سیاست نردارنرد. 

ا  و ایدئو وژیک افراد و جریانات غیرسیراسری اسرت.  ها مباحث حاشیه این

اش گرفت. بحث بر سر ماهیت جنگ است و این جنگ با داعرش  نباید جد 

قدر به نفع بشریت است که شکست هیتلر به  برحق است و شکست آن همان

نفع بشریت بود. منظورم از این مقایسه نه ابعاد جنگ که ماهیت سریراسری 

جنگ است. من اصالً خوشحال نیستم که پیشرمررگران هرمریرن احرزاب 

ناسیونا یست کرد به دست داعش کشته شوند و یا شکست برخرورنرد. مرن 

ها کشته نشود و داعش را تار و مار کرنرنرد.  دوست دارم حتی یک نفر از آن

بیند به نسبت کسری  کسی که سیاست امرش باشد قضایا را طور دیگر  می

که قبالً پرچم ایدئو وژیکش را برافراشته است. برا  روشن شدن مرنرظرورم 

اجازه بدهید مثا ی بزنم. اگر من ناچار بشوم برا  زندگی کردن بین مناطرق 

تحت حاکمیت داعش و احزاب ناسیونا یست کرد یکی را انتخاب کنم، بدون 

کنریرم  کنم بلکه از هر امکانی استفاده می تنها داعش را انتخاب نمی تردید نه

دهد. مثال دیگر ایرن  که با آن بونگم. همین تفاوت مهمی را به ما نشان می

ها  غربی  است که جمهور  اسالمی یک حکومت بورژوایی است و حکومت

هم حکومت بورژوایی هستند؛ اما هی  آدم عاقلی حرقروق مرردم در ایرن 

 گیرد. ها نادیده نمی کشورها و تفاوت آن
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 محمد شکوهی

 از البه الی اخبار

 
 

قیمت نان در ارومیه درصدی ٠٥افزایش    

پرست در کردسرتران عرراق و  آیا فقط احزاب ناسیونا یست و قومسهند: 

سوریه آ ترناتیو مردم هستند؟ مردم برا  خالص شدن از این وضعیت برایرد 

پرست هستند انرترخراب  بین بد و بدتر بد را که احزاب ناسیونا یست و قوم

جز این آ ترناتیو دیگر  دارند؟ اگر این آ ترناتیو موجود نریرسرت  کنند یا به

باید برا  درست کردن آنچه اقداماتی صورت بگیرد و چه نیروهایری برایرد 

 قدم بشوند؛ و راهکار نهایی چه باید باشد؟ پیش

اوالً من متوجه نیستم بحث وجرود یرا عردم وجرود محمد آسنگران: 

آ ترناتیو چه ربطی به این بحث و جنگ با داعش دارد. دوما معلوم است کره 

حتی اگر فقط چند نفر چپ و کمونیست در آن جامعه باشند باید به فرکرر 

وقرت مرن دیرگرر  ها باشند و آن برافراشتن آ ترناتیو انسانی و رهایی انسان

گویم آ ترناتیو نیست و باید بین بد و بدتر انتخاب کرد؛ اما در عرراق و  نمی

تر و معتبررترر از آن  شده کردستان عراق احزاب کمونیسم کارگر  شناخته

هستند که بگوییم آ ترناتیو هست یا نیست. موضوع بحث در سؤاالت قبرلری 

بیشتر مربوط به جنگ با داعش و غیره بود. اگر منظورت از آ ترناتریرو ایرن 

کار باید کرد. پاسخ من ایرن اسرت کره هرمره  است که در این جنگ چه

ها و سکوالرها و آزادیخواهان عراق و کردستان و سوریه و... برایرد  کمونیست

تالش کنند با سازمان دادن مردم در رأس جنرگ برا داعرش و مربرارزه 

ها  اجتماعی قرار بگیرند. اگر قبالً این احزاب چرپ و  طلبانه و جنبش حق

کمونیست این کار را کرده بودند اعتبار اجتماعی کسب کرده بودند در جنگ 

 گرفتند. با داعش هم باید در رأس جنگ نظامی قرار می

اگر امروز این ضعیف است باید تقویتش کرد. و ی برا  درک شرایط امرروز 

باید خودت را جا  یک خانواده شنگا ی قرار بدهید. باید خودت را جا  زنی 

کنند و امیران داعرش بره او  قرار بدهید که در بازار او را خریدوفروش می

ها را نوات داد و هر نیرویی که دسرت  کنند. همین امروز باید این تواوز می

داعش را قطع کند من را خوشحال خواهد کرد. چون کودک کمتر  کشتره 

شود و آوارگی و ویرانی کمتر  اتفاق میفترد؛ و زنران خرریردوفرروش  می

شوند و هزار درد دیگر را شاهد نخواهم بود. کسی که سیاستش با تپرش  نمی

ها  دردمند هماهنگ نباشد، اشکال از سیاست است نه از  قلبش برا  انسان

 قلب.

 با تشکر از شما محمد آسنگران برا  شرکت در مصاحبه*سهند: 

 

معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان آذربایروران 

سال در  0۰مورد ازدواج دختران زیر  4۴۴شرقی گفته: چهار هزار و 

 شده است. استان آذربایوان شرقی ثبت

سال را رسرمراً  0۰یک فاجعه است. حکومت ازدواج دختران زیر  این

کند. اکثر ایرن  در قانون ازدواج اسالمی قرار داده و از آن حمایت می

مرانرده بره کرودکران  ها به دالیل فقر، ناآگاهی و سنن عقب ازدواج

شود. در این میان رژیم آدمکشان اسالمی نیز با رسمیت  تحمیل می

دادن به این جنایت، رسماً ازدواج کودکان را تائید و بخشا تررویره 

 کند.* می
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 ٠١سهند                      نشریه کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران                   صفحه      



 مدرسه تخریبی دارد ٠٥بناب    

مدیرکل آموزش و پرور رژیم در بناب در آستانه سال تحصیلی اعالم کررد 

مدرسه تخریبی دارد. و  با وقاحت وبی شرمی مرقرامرات  41که این شهر 

خیران ”رژیم گفت بودجه و اعتبار برا  نوساز  کالس نداریم و درنتیوه از 

خواهیم به کمک تعمیر مدارس بیایند. الزم به توضیح است  می “ ساز مدرسه

وپرورش و دو رت روحرانری  بودجه نداریم سیاست رسمی وزارت آموزش

وپرورش را بین باندها  خود  ها میلیاردها تومان بودجه آموزش باشد. این می

اند کودکان خود را در هزاران مدرسه  اند و مردم را موبور کرده تقسیم کرده

  ها  گران به تحصیل بفرستند.* تخریبی و بدون امکانات و با شهریه

 اجرای طرح امنیت اجتماعی در زنجان   

ارتقا  امرنریرت ” از اوایل هفته گذشته نیرو  انتظامی رژیم در زنوان طرح 

ها   را آغاز کرده است بر اساس اطالعیه این ارگان سرکوب، نیرو  “اجتماعی

ها  ارشاد در سطح شهر بره گشرت زنری  بسیوی و پاسدار به همراه گشت

 اند.* دستگیر کرده “مواد مخدر”نفر را به اتهام  31پرداخته و تعداد 

 قیمت نان در میاندوآب و خوی درصدی ٠٥ افزایش   

روغنی و نان  واش  درصد  قیمت نان ۰1فرماندار میاندوآب خبر از افزایش 

 ٠۰1تومانی نان تافتون، قیمت نان تافترون  2۰1و سنگک داد. با افزایش 

 تومان شده است

تومران  ۰11در خو  قیمت نان تافتون روغنی و سنگک هرکدام به قیمت  

تومان  ٠۰1باره به مبلغ  شد. از اوایل هفته گذشته قیمت نان یک عرضه می

روغنی را با افزایرش دو بررابرر   افزایش پیداکرده. در خو  هر قرص نان

 کنند.* تومان به مردم عرضه می 0111 قیمت به 

 قیمت نان در ارومیه درصدی ٠٥افزایش     

درصرد   ۰1در روزها  اخیر قیمت نان مصرفی مردم در ارومیه افرزایرش 

شرمانره مردعری  یافته است. در واکنش به این گرانی نان فرماندار ارومیه بی

درصرد  ۰1باشرنرد  روغنی و باگت که نان حویم می قیمت نان” شده است: 

“ افزایش قیمت داشته است و نان  واش و سنگک افزایشی نرداشرتره اسرت.

ها قیمت نان را  برخالف ادعا  جناب فرماندار مردم میگویند که اکثر نانوایی

اند که  اند. در همین حال مقامات استانی ضمنی تائید کرده د بخواهی باالبرده

 افزایش قیمت انواع دیگر قیمت نان در راه است.*
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تلویزیون کانال جدید در سایت 
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WWW.GLWIZ.COM 

  nctv.tamas@gmail.com+                     ایمیل: ٨٩٨٩١٥٨٣١٣١تلفن تماس:     

 مشخصات ماهواره هات برد: 
عمودی  ۵/ ٨اف ای سی  -٨٨۰٩٩فرکانس 

  ۰١٥٩٩سیمبل ریت 
  negah e shomaشبکه 

  برنامه مستقیم کانال جدید به زبان ترکی

 این برنامه همزمان در اینترنت قابل دسترسی است

 محسن ابراهیمیتهیه کننده و مجری:         

 هر هفته شنبه ها
 اروپای مرکزی 6::0تا  6::0شب تهران  11تا  9

آقا  ابراهیمی نقد خمینی و مقدسات حق مردم ” آرش از آذربایوان غربی:  

دهد در مرورد مرذهرب  است، چطور یک آخوند کثیف به خودش اجازه می

اند! مثالً ببینید یک بهرایری را  ها گستاخی را از حد گذرانده حرف بزند، این

هرا را نرقرد  کنند و ما حق نداشته باشیم مذهب کثیف آن چگونه اذیت می

ها حق ندارند خون مردم را بریزند، خون دگر اندیشان را بریرزنرد!  کنیم! این

ا  میکروب و کثافت است،  دهنده راهش که این خامنه خمینی کثیف و ادامه

ریرزنرد بررا   ها خرون مری شود! این ها اگر نقد کنند آدم ناراحت نمی این

تواند از ما برگریررد کره  مرامشان، برا  مذهبشان! این حق را چه کسی می

ها را نقد کنیم، مسخره نکنیم و جوک درست نرکرنریرم  نتوانیم مذهب این

خواهم اگر اجازه بدهید جوکی در رابطه با خمیرنری بررایرتران  برایشان. می

رود پیش دکتر، ناراحتی زخم معرده  میگویند که روز  خمینی می»بگویم؛ 

گوید: شما نباید ترشی و شور و غذاها   داشت، دکتر پس از معاینه به او می

گرویرد: مرن  شور بخورید و باال  منبر هم نباید برو ! خمینی به دکتر مری

رو   خورم، و ی چرا نباید منبر بروم؟ دکتر: وقتی ترو مری ترشی و شور نمی

جوک دیگر  هم برا  خمیرنری درسرت  ”خور ! باال  منبر گه زیاد  می

رود سر قبر خمینی؛ آقا شما بزرگ  شود و می ا  مریض می خامنه»اند:  کرده

توانی ما را شفا بد ! صدا  خمیرنری از آسرمران بره  ما هستی، شما می

گوید: کار من شفا دادن به اسهال و استفراغ است، مریضی تو را  ا  می خامنه

 ““توانم شفا بدهم، تو باید برو  پیش امام رضا در مشهد! من نمی

بوک و فضا  مواز  و سیستم ارتباطری  مور : آرش جان اآلن که در فیس

ها در رابطه با خمینی و اسالم راه افتاده، در منطقه و محلی که شرمرا  جوک

کنید فضا  فکر  عموم مردم چطور است؟ در فضا  موراز  و  زندگی می

 وشنودها  مردم، از هر  حاظ مردم چه میگویند؟ گفت

ا  مرز  و مرردم  من در آذربایوان غربی هستم، این منطقه، منطقه ” آرش: 

طرف  هایی که از انقالب به این کنید، جوان کردزبان هم اینوا زیاد زندگی می

تحسریرنری  ا عاده عویب و قابل اند، به شکل عویبی، به شکل فوق متو دشده

کننرد و  ها هم عمر را مسخره می اند، حتی خود سنی مذهب را کنار گذاشته

اند،  ها خیلی جلوآمده کنند، جوان طور محمد را مسخره می ها هم همین شیعه

خوانند، نه چیز ! من خرودم  ترین تعصب مذهبی ندارند، نه نماز می کوچک

وظیفه هرم بره  ام! در خدمت نظام ام و نه نماز خوانده تو عمرم نه وضو گرفته

خوانم! به  خوانی یا نه؟ جواب دادم که من نماز نمی من گفتند که تو نماز می

 “همین خاطر دو سال از من بیگار  کشیدند!

طور اسرت  مور : من میدانم که فضا  عمومی فکر  جوانان در آنوا همین

اند،  غیراز جوانان که از مذهب جداشده که شما میگویید، روشن است، و ی به

 کنند؟ ها  دیگر جامعه چطور فکر می بخش

شود و در مریران ایرن  حتی در میان نسل قبلی هم همین دیده می” آرش: 

اند و کامالً علیه مذهب عرمرل  نسل هم مردم بیشتر مذهب را کنار گذاشته

ها در وضعیت وخیمی  ها اآلن مساجدشان خا ی مانده، حسینیه کنند. این می

وآمد و مراجعه مردم قرار دارد. ایرن آخرونردهرا خرودشران و  ازنظر رفت

کارهایشان برایشان رسوایی ببار آورده و واقعاً آگاه شدن جوانان خیلی  کثافت

کنرنرد کره مسراجرد  خورها اعالم می ها و مفت باارزش است. خود آیت ا ه

وکارشان تخرتره  آرام کسب اند، جوانان ایمانشان سست شده و آرام شده خا ی

 “شود. شده و برچیده می

مور : با توجه به مشکالت فنی )در تلویزیون( که ما در دو سه ماه گذشتره 

 بینند؟ ها  این تلویزیون را چه تعداد  از مردم می داشتیم، برنامه

کنیرم  بینیم، به دوستانمان هم تبلیغ می ها  شمارا می ما دائماً برنامه” آرش: 

نشریرنریرم و  ها را ببینند. بعضی مواقع ما با دوستان دورهم مری که برنامه

ها  آقا  کریمی را تماشرا  بینیم، مثالً برنامه جمعی کانال جدید را می دسته

کرنرنرد،  ها را دنربرال مری ایم و دوستان خیلی خوششان آمده، برنامه کرده

ا عاده عا ی است. من به پنه شش نفر از دوستان دیگرم هم  هایتان فوق برنامه

هرا  دل و  هرا  شرمرا، حررف کنند و حرف ها را نگاه می ام، برنامه گفته

صرورت  کشید واقعاً به هایی که می ها  جوانان و مردم است و زحمت خواسته

کند و همه از ایرن برابرت  ها  همه مردم را نمایندگی می زیبایی خواسته

 “*کنند! ها را تحسین می برنامه

 

 ٠٤سهند                      نشریه کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران                   صفحه      

 ترجمه و تنظیم: فراز آزادی نظرات بینندگان برنامه ترکی تلویزیون کانال جدید


