
ص۳

www.kurdistanmedia.comشماره 70۴ - پنجشنبه 15 تیر  139۶،  ۶ ژوالی  2017،  500 تومان

ارگان کمیـته مرکزی حزب دمکرات کردستان ایران

تـأمین حقوق ملی خلق کرد در چهارچوب ایرانی دمـکراتیک و فـــدرال

5 27

 

کریم پرویزی

سخن      

۴ 

ص۲

ادامه در صفحه ی ۲

کاوه 
سرکوت

کوساالن،  حماسه ی  امتداد  در 
از  گروهی  که  زمان  آن 
پیشمرگان جان فدای کردستان، 
در کوساالن-سرزمین مقاومت 
توطئه ها  علیه  حماسه-  و 
ضدبشری  نیروهای  کمین  و 
ایستادگی  اسالمی  جمهوری 
دالوری  اوج  در  و  کردند 
پوزه ی  توانستند  حماسه  و 
خاک  بر  را  رژیم  درنده  سپاه 
عاشق  دو  و  مبارز  دو  بمالند، 
آزادی و جان فدای راه آزادی 
خط  توانستند  کوردستان 
بشکنند  را  دشمن  محاصره ی 
اراده شان  که  کنند  اثبات  و 
که  است  آن  از  قوی تر  بسیار 
دژخیمان در خیال واهی خود 
که  می کردند،دشمنی  تصور 
نبردافزارهای  و  توان  تمام  با 
به  را  خود"کوساالن" 
پیشمرگه ها  تا  کشید  آتش 
آورد. در  زانو  به  را 
ضدبشری  نیروی  فرمانده هان 
می خواستند  پاسداران  سپاه 
اما  آورند،  در  زانو  به  را  کاوه 
در  سرکوت!  کاوه  بلعکس 
تاریکی  میان  تن  به  تن  جنگ 
و روشنایی،در مصاف توحش 
سخت  جنگ  در  وانسانیت، 
و  مردی  فرسای  طاقت  و 
نامردی، این عظمت وقدرت و 
سرکوت  و  کاوه  فوالدین  باور 
کوساالن  حماسه  در  که  بود 
را  تاریخ  "بوریر"  تراژدی  و 
در  که  همانگونه  و  زد  رقم 
تاریخی  کتیبه ی"تنگیور"وقایع 
حک  سنگ ها  دل  بر  را 
کرده اند، کاوه و سرکوت نیز با 
رویای  خون  و  خستگی  عرق 
آزادی، داستان حماسه ی خود 
سنگ های  تخته  سینه  بر  را 
کردند. حک  کوساالن 
در این میان جمهوری اسالمی 
به چنان تبلیغاتی دست زده بود 
پیشمرگه ی  نیروهای  که گویی 
حزب دمکرات تنها مانده اند و 
مردم حتی از دادن تکه نانی به 
نیروهای  کرده اند.  پرهیز  آن ها 
رژیم در خیال خام خود اینگونه 
پیشمرگه  که  کردند  می  تصور 
دمکرات روحیه وباور خود را 
کمین  یک  با  و  داده  دست  از 
و  کرد  خواهند  فرار  آنها  همه 
می شوند. تاریکی  تسلیم  یا 
نقشه ی  و  توطئه  این  واقع  در 
علیه  اسالمی  جمهوری 
و  کورد  باورهای  و  روان 
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مایک پومپئو: ایران 

بزرگترین حامی تروریسم 

در دنیاست

سخنگوی حزب دمکرات: با اراده ی ملت، 
توطئه های دشمن را نقش بر آب می کنیم

١٢تیر  دوشنبه،  روز  صبح 
 ٥ ساعت  از  شمسی،   ١٣٩٦
توپخانه های  بامداد   ٨ الی 
مناطق  ایران  تروریستی  رژیم 
ایران  کوردستان  مابین  مرزی 
کردند. توپباران  را  عراق  و 
شده،  منتشر  گزارشات  بنابر 
دامنه  از  منطقه  چندین  رژیم 
توابع  از  "هلگورد"  کوه 
کرده  توپباران  را  "بالکایتی" 
مناطق  توپباران ها  این  بود، 
کیفارستان"،   " ری"،  "کونه 
و  "رزان"  "قبروکان"، 
دادند. قرار  هدف  گردوگوی" 
دلیل  به  اخبار  آخرین  بنابر 
و  مسکونی  مناطق  توپباران 
غیرنظامی در کوردستان عراق، 
مادی  زیان  و  زخمی  زن  یک 
عادی  مردم  به  چشمگیری 
و  کشاورز  اکثرا  که  منطقه  این 
است. رسیده  هستند،  عشایر 
که  ایران  تروریستی  رژیم 
هدف  را  مناطق  این  نیز  پیشتر 
دست  زمانی  بود،  داده  قرار 

طی  که  زد  توپباران  این  به 
به  مستمرا  گذشته  سال  یک 
بیشتر  هرچه  کردن  میلیتاریزه 
چشم گیر  تجهیز  و  کوردستان 
پایگاه های نظامی خود مبادرت 
سیاسی  ناظران  که  بود  کرده 
اقدامت  این  که  باورند  این  بر 
از  رژیم  سران  هراس  دلیل  به 
قیام  از  جدیدی  مرحله  آغاز 
-بنام  کوردستان  آزادیخواهی 
راسان- و تاثیرات آن می باشد.

اسالمی  رژیم  ارتباط  همین  در 
هراس  بود  نتوانسته  که  ایران 
خود را پنهان کند برای چندمین 
پاسدار تروریست  از طریق  بار 
فرمانده  پاکپور"  "محمد  خود 
 ١٤ در  سپاه،  زمینی  نیروی 
تهدید  شمسی،   ١٣٩٦ تیر 
کوردستان  مرزهای  که  کرد 
عبور  با  و  شکسته  را  عراق 
پایگاه های  بر  مرزها  این  از 
ویژه  به  کوردستان،  احزاب 
کوردستان  دمکرات  حزب 
برد. خواهد  هجوم  ایران 

"حسن  ارتباط   همین  در 
دبیرکل حزب دمکرات  شرفی" 
سخنگوی  و  ایران  کوردستان 
حزب، طی مصاحبه ای با کانال 
ماهواره ای "روداوو" اعالم کرد: 
عملی  هر  به  دست  ایران  رژیم 
خواهد  پشیمان  شدت  به  بزند 
ایران  رژیم  اگر  گفت:  او  شد. 
کند  عملی  را  خود  تهدیدات 
بی شک از این تصمیم خود، چه 
از لحاظ سیاسی و چه از لحاظ 
شد. خواهد  پشیمان  نظامی 
با  دمکرات  حزب  سخنگوی 
که  شد  متذکر  راسان  به  اشاره 
هیچ  تحت  مطبوع اش  حزب 
را  خود  جدید  قیام  شرایطی 
اقلیم  منافع  حفظ  بهانه ی  به 
در  رفراندوم  یا  کوردستان 
نخواهد  متوقف  عراق  کردستان 
کرد. بنا به گفته ی حسن شرفی، 
شهروندان  برای  رفراندوم 
مرحله ای  عراق  کوردستان 
تاریخی ست اما با تمام این اصاف 
و عالوه بر اینکه حزب دمکرات 

کوردستان ایران در این ارتباط 
است،  به وعده های خود  متعهد 
برای یک  تنها  را  قیام خود  اما 
کرد. نخواهد  متوقف  نیز  لحظه 
دمکرات  حزب  سخنگوی 
"حزب  که  افزود  همچنین 
دمکرات کوردستان ایران نسبت 
متعهد و  قیام خود  به مواضع و 
هیچگاه سخنی  و  است  مسئول 
کردن  عملی  توان  که  نمی گوید 
اشاره  با  و  باشد"  نداشته  آنرا 
و  کورد  ملت  اراده  اینکه  به 
حزب دمکرات کوردستان ایران 
را  دشمنان  توطئه های  می تواند 
به  تا  گفت:  کند  آب  بر  نقش 
ایران  اسالمی  جمهوری  امروز 
هر چه در توان خود داشته علیه 
ملتمان  مبارزان  و  آزادیخواهان 
انجام داده است و در آینده نیز 
انجام  باشد  توانش  در  چه  هر 
خوهاد داد اما با اطمینان کامل 
می گویم که اگر به مانند گذشته 
توطئه هایشان  کردن  اجرائی  در 
و  وسیع تر  بسیار  باشند،  مصمم 

عمق  در  گذشته  از  گسترده تر 
میدان  که  کوردستان،  خاک 
اصلی قیام ما علیه رژیم اسالمی 
را  توطئه ها  این  است،  ایران 
کرد." خواهیم  برآب  نقش 
با  ارتباط  در  شرفی  حسن 
اقلیم  در  استقالل  رفراندوم 
کردن  اشاره  از  بعد  کردستان 
در  تهران  رژیم  دخالت های  به 
تحریک  و  عراق  داخلی  امور 
اقلیم  علیه  مرکزی  حکومت 
به  "ما تصمیم  کوردستان گفت: 
برگزاری رفراندوم در کوردستان 
تاریخی  فرصتی  را  عراق 
اسالمی  جمهوری  اما  می بینیم 
کوردستان عراق  تصمیم  این  از 
که بر اراده ی مردم این سرزمین 
هراسناک  بسیار  است  استوار 
سخنان  به  بنا  است".  شده 
معاون دبیر کل حزب دمکرات، 
اصلی  مانع  اسالمی  جمهوری 
استقالل  رفراندوم  برگزاری  در 
کوردستان عراق است و در این 
راه از انجام هیچ عملی ابا ندارد.
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سپاه پاسداران حمالت توپخانه ای 
به مناطق مرزی اقلیم کردستان را از سر گرفت

تیرماه،  دوازدهم  دوشنبه  روز 
مرزی  مناطق  پاسداران  سپاه 
را  عراق  کردستان  اقلیم 
توپخانه ای  حمالت  هدف 
است. داده  قرار  خود 

به گفته منابع خبری، ارتفاعات 
"هلگورد" در منطقه "بالکایتی" 
"کونه ری،قبروکان،  نواحی  و 
کیفارستان، ریزان و گردوگوی" 
آماج  هدف  که  هستند  مناطقی 
سپاه  توپخانه ای  حمالت 
گرفته اند. قرار  پاسداران 

درباره  چومان  فرماندار 
اقلیم  مرزی  مناطق  توپباران 
اعالم  رسانه ها  به  کردستان 
این  نتیجه  در  است:  کرده 
و  زخمی  تن  یک  توپباران 
خسارات چشمگیری به محیط 
است. شده  وارد  منطقه  زیست 
خبر،  این  مخابره  لحظه ی  تا 
توپباران این مناطق توسط سپاه 
دارد. ادامه  شدت  به  پاسداران 
پاسداران  سپاه  گذشته،  سال 
اقلیم  مرزی  مناطق  مرتبه  سه 
کردستان عراق را توپباران نمود 

اعزام گسترده نیرو و سالح های سنگین 
از سوی سپاه به شهرهای کردستان

نیروهای نظامی حکومت اسالمی 
ایران با ارسال سالح های سنگین 
میلیتاریزه  فضای  شدت  بر 
می افزایند. ُکردستان  شده 

به  رسیده  گزارش  براساس 
روز  ُکردپا،  خبررسانی  آژانس 
یکشنبه یازدهم تیرماه، نیروهای 
اسالمی  حکومت  نظامی 
به  را  سنگین  سالح های  ایران 

شهرستان اشنویه از توابع استان 
کرده اند. منتقل  آذربایجان غربی 

این باره  در  آگاه  منبع  یک 
گفت:  ُکردپا  خبرنگار  به 
نوع  از  شده  ارسال  سالح های 
همچون  سنگین  سالح های 
بوده اند. کاتیوشا  و  توپ  تانک، 

این  ارسال  افزود:  منبع  این 
گسترده  صورت  به  سالح ها 

ایجاد  باعث  شهر  سطح  در 
میان  در  وحشت  و  رعب 
است. شده  شهروندان 

هدف  پاسداران  سپاه  مسئوالن 
به  سنگین  سالح های  ارسال  از 
نیروهای  با  مقابله  را  کردستان 
احزاب ُکرد اپوزیسیون حکومت 
می کنند. اعالم  ایران  اسالمی 

با  کردستان  سیاسی  فعاالن 

حکومت اقلیم کردستان: 
ایران حمله به شهروندان 

مدنی و خاک اقلیم 
کردستان را 
متوقف کند

با  کردستان  اقیلم  حکومت 
توپباران  بیانیه ای  انتشار 
اقلیم  مرزی  مناطق 
حکومت  توسط  کردستان 
کرد. محکوم  را  ایران 
کردستان  اقلیم  حکومت 
اقلیم  مرزی  مناطق  توپباران 
حکومت  توسط  را  کردستان 
سرکنسول  و  محکوم  ایران 
ایران در اربیل را احضار کرد.
با  کردستان  اقلیم  حکومت 
انتشار بیانیه ای بر اصل حسن 
همجواری و عدم دخالت در 
عنوان  و  تأکید  یکدیگر  امور 
مشکالت  میان  "در  می کند: 
ایران  اسالمی  حکومت  میان 
آن  اپوزیسیون  احزاب  و 
نیستیم." هیچکدام  طرف 
حکومت  بیانیه  این  در 
که  همزمان  کردستان  اقلیم 
محکوم  را  توپباران  این 
ایران  حکومت  از  می کند، 
به  حمله  که  می خواهد 
خاک  و  مدنی  شهروندان 
اقلیم کردستان را متوقف کند.
کردستان  اقلیم  حکومت 
احضار  از  خود  بیانیه  در 
سرکنسول ایران در اربیل خبر 
اعتراض  مراتب  تا  که  داده 
کند. اعالم  تهران  به  را  خود 
دوازدهم  دوشنبه  روز 
پاسداران  سپاه  تیرماه، 
کردستان  اقلیم  مرزی  مناطق 

حمالت  هدف  را  عراق 
داد. قرار  خود  توپخانه ای 
"هلگورد"  ارتفاعات 
و  "بالکایتی"  منطقه  در 
"کونه ری،قبروکان،  نواحی 
و  ریزان  کیفارستان، 
گردوگوی" مناطقی بودند که 
هدف آماج حمالت توپخانه ای 
گرفتند. قرار  پاسداران  سپاه 

درباره  چومان  فرماندار 
اقلیم  مرزی  مناطق  توپباران 
اعالم  رسانه ها  به  کردستان 
این  نتیجه  در  است:  کرده 
و  زخمی  تن  یک  توپباران 
خسارات چشمگیری به محیط 
زیست منطقه وارد شده است.

پاسداران  سپاه  گذشته،  سال 
مرزی  مناطق  مرتبه  سه 
را  عراق  کردستان  اقلیم 
توپباران نمود که این حمالت 
اقلیم  مسئوالن  واکنش 
داشت. درپی  را  کردستان 

جاری،  سال  خردادماه 
حکومت  پاسداران  سپاه 
در  را  توپخانه ای  ایران 
توابع  از  "کیله شین"  مرز 
استان  در  اشنویه  شهرستان 
کرد. مستقر  آذربایجان غربی 

از  هدف  پاسداران  سپاه 
را  توپخانه  این  استقرار 
احزاب  نیروهای  با  مقابله 
حکومت  اپوزیسیون  ُکرد 
اسالمی ایران اعالم کرده بود.

رژیم ایران در پی تغییر ترکیب 
جمعیتی در استان های مرزی است

فاشیستی  سیاست های  بنابر 
است  قرار  ایران  اسالمی  رژیم 
که ٥ میلیون نفر در جهت تغیر 
سیستان  استان های  جمعیتی 
هرمزگان  نیز  و  بلوچستان  و 
شود. افزوده  مناطق  این  به 
گزارشات  و  اخبار  بنابر 
روستا"  "مجید  شده،  منتشر 
شرکت  مدیره  هیئت  عضو 
شهری  بهسازی  و  عمران 
که:  گفت  تیر   ٥ دوشنبه  ایران، 
تا سال ١٤۰٤  جمعیت چابهار 
هزار   ٤۰۰ و  میلیون  یک  به 
یافت. خواهد  افزایش  نفر 
کنترل  سیاست های  تغیر  با 
جمعیتی حکومت ایران و ابالغ 
سوی  از  جدید  سیاست های 
رژیم  رهبر  خامنه ای"  "علی 
 ١٣٩١ سال  در  ایران  اسالمی 
مبنی بر ممنوعیت سیاست های 
جمعیت  افزایش  از  پیشگیری 
مبنی  راهبردی  پی ریزی  و 
ایران،  جمعیت  افزایش  بر 
و  نابودی  مدون  برنامه های 
آسیمیالسیون اقوام و ملیت های 
ایران وارد فاز جدیدی گردید.
اسکان  روستا،  گفته ی  به 
جمعیت در چابهار در راستای 
»طرح توسعه سواحل مکران« 
این  از  پیش  می گیرد.  صورت 
عالی  مشاور  ترکان"  "اکبر 
هم  ایران  جمهوری  رئیس 
آمایش  طرح  در  که  بود  گفته 
جمعیت، ٥ میلیون نفر به شمار 
در  مکران  سواحل  ساکنان 
استان های سیستان و بلوچستان 
و هرمزگان افزوده خواهد شد.
مردمان  که  حالی ست  در  این 
آمار  علت  به  مناطق  این 

شغل  نبود  و  بیکاری  باالی 
عدم  و  نیافتگی  توسعه  نیز  و 
وضعیت  به  دولت  توجه 
مجبور  سرزمین  این  اقتصادی 
دیگر  شهرهای  به  مهاجرت  به 
می شوند. خود  زادگاه  ترک  و 
هاشمی"  اوسط  "علی  گفته  به 
بلوچستان،  استاندار سیستان و 
نرخ  باالترین  استان  این 
انتقال  "مهاجر فرستی" را دارد. 
جنوبی  سواحل  به  جمعیت 
و  بلوچستان  ویژه  به  و  ایران 
تغییر بافت زبانی و مذهبی آن 
سیاست های جمهوری  از  یکی 
"طرح  راستای  در  اسالمی 
است  ملی"  امنیت  افزایش 
با  گذشته  سال  چهار  طی  که 
دولت  کار  دستور  در  سرعت 
حسن روحانی قرار گرفته است.
از  پس   ١٣٩١ سال  در 
عذرخواهی رهبر ایران به علت 
کاهش  سیاست  از  حمایت 
فارس،  خبرگزاری  جمعیت، 
وابسته به سپاه پاسداران ایران، 
چه   " عنوان  با  مقاله ای  طی 
کسانی باید در موضوع کاهش 
کنند؟"  توبه  جمعیت  رشد 
دالیلی امنیتی درباره دلیل تغییر 
سیاست جمعیتی ایران ذکر کرد 
روند  این  "چنانچه  نوشت:  و 
سال   ١٥ در  یابد  ادامه  منفی 
آینده ارتش و سپاه برای تامین 
روبه  جدی  مشکالت  با  نیرو 
فرض  این  با  شد.  خواهند  رو 
حاشیه ای  استان های  اکثر  که 
از قومیت ها و مذاهب مختلفی 
تحت  بعضا  که  شده  تشکیل 
مثل  بیرونی  فرهنگ های  تاثیر 
هستند  و...  سعودی  عربستان 

 ٤ تقریبا  آنها  جمعیتی  رشد  و 
است،  مرکزی  استان های  برابر 
چه  مسلح  نیروهای  آینده  در 
داشت؟"  خواهند  وضعیتی 
این  "با  بود:  افزوده  نویسنده 
ریختن  هم  به  با  و  وضعیت 
تعادل جمعیتی ممکن است در 
چالش  اثر  بر  آینده  سال   ٥۰
رسمی  مذهب  سیاسی،  های 
مذهب  اساسی  قانون  در  که 
جعفری اثنی عشری آمده است، 
این  شود.  واقع  سؤال  مورد 
سخنان یادآور تحلیل "زبینگیو 
استراتژیست  برژینسکی"، 
که  است  آمریکایی  معروف 
"از  می گوید:  ایران  درباره ی 
حمله ی  مورد  در  کردن  فکر 
پیش دستانه علیه ایران اجتناب 
آمارهای  زمان،  که  چرا  کنید 
جمعیتی و تغییر نسل در ایران 
نیست." ایران  حکومت  نفع  به 
اجرای  مرحله  نخستین  در 
جمعیتی  ترکیب  تغیر  طرح 
از  نفر  هزار   ١۰ بلوچستان، 
ارتش  دریایی  نیروی  نظامیان 
خانواده هایشان  همراه  به  ایران 
به  شدند.  منتقل  منطقه  این  به 
گزارش منابع نزدیک به فعاالن 
بهمن  پایان  تا  ایران،  در  بلوچ 
١٣٩٥، ٢۰ هزار نفر از نظامیان 
در  خانواده  همراه  به  ارتش 
این منطقه اسکان داده شده اند.
در واقع فعاالن حقوق اقلیت ها 
بلوچستان  به  جمعیت  انتقال 
تغییر  برای  دولت  »اقدام  را 
که  می دانند  جمعیتی«  ترکیب 
امنیتی  برنامه های  راستای  در 
می گیرد. صورت  نظامی   –

که این حمالت واکنش مسئوالن 
اقلیم کردستان را درپی داشت.
جاری،  سال  خردادماه 
حکومت  پاسداران  سپاه 
در  را  توپخانه ای  ایران 
توابع  از  "کیله شین"  مرز 
استان  در  اشنویه  شهرستان 
کرد. مستقر  آذربایجان غربی 

سپاه پاسداران هدف از استقرار 
این توپخانه را مقابله با نیروهای 
احزاب ُکرد اپوزیسیون حکومت 
بود. کرده  اعالم  ایران  اسالمی 

پاسداران،  سپاه  ادعای  این  رد 
برای  تالش  را  اقداماتی  چنین 
و  توسعه  روند  از  جلوگیری 
در  سیاسی  فضای  شدن  باز 
می نمایند. عنوان  کردستان 

آمدن  کار  روی  زمان  از 
تاکنون،  ایران  حکومت 
کردستان  به  حکومت  دیدگاه 
است. بوده  "امنیتی"  دیدگاهی 

از  بتواند  تا  بود  کوردستان 
خود  مطلق  سلطه ی  راه  این 
بر ذهن و روان کوردستان  را 
پیشمرگه ی  و  دهد  نشان 
و  بازنده  همچون  را  دمکرات 
مردم  به  خورده ای  شکست 
هیچ کس  دیگر  تا  دهد  نشان 
امیدی به دمکرات و پیشمرگه 
نبندد. سرکوت   و  کاوه  و 

رژیم،  توطئه های  ادامه ی  در 
نیروهای تروریستی جمهوری 
و  کاوه  تعقیب  به  اسالمی 
سرانجام  و  پرداختند  سرکوت 
در   ،١٣٩٥ تیر   ١٥ روز  در 
تیر ماه، در ماهی که فرزندان 
کورد دست به تجدید پیمان با 
رهبر جاودیشان دکتر قاسملو 
با  می خواستند  می زنند، 
هجومی ناگهانی و غافلگیرانه، 
کاوه و سرکوت را به مانند دو 
دستگیر  افتاده،  دام  به  پرنده 
کنند و در انظار عمومی آن ها 
را با زبونی تمام نشان دهند تا 
پیکره ی  به روحیه و  ضربه ای 
وارد  کورد  ملت  مبارزاتی 
طریق  این  از  تا  باشند،  کرده 
جنگی  در  را  پیروزی  جام 
مستمر و مداوم علیه روحیه ی 
کوردستان  قیام  و  ایستادگی 
در  تنها  اینکه  نه  برکشند 
به  تاکتیکی  و  کوتاه  جنگی 
یابند. دست  موقتی  پیروزی 

و  بوریر  در  تیر   ١٥ روز 
به  تن  جنگی  در  کوساالن، 
تاریکی،  و  میان روشنایی  تن 
با  آزاده،  و  دلیر  مبارز  دو 
چشم هایی ماالمال از مقاومت 
و ایستادگی، برگی از حماسه 
به تاریخ افزودند  افتخار را  و 
نقش  را  دشمن  توطئه های  و 
چنین  در  کردند.  آب  بر 
اراده  دو  نابرابری  جنگ 
بر  نارنجک  یک  و  فوالدین 
صدها  و  تاریک پرستی  جبهه 
آمد،  فائق  تروریست  پاسدار 
تا دوباره اثبات شود که اراده 
انسانیت  شکوه  و  انقالبی 
سالح  از  نیرومندتر  بسیار 
است.  دشمنان  تجهیزات  و 
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۳پیشمرگه کومله در درگیری با 
نیروهای تروریستی رژیم ایران جان باختند

از  گروهی  درگیری  طی 
کردستان  کومله  پیشمرگه های 
تروریستی  نیروهای  با  ایران 
تعدادی  پاسداران،  سپاه 
کومله  پیشمرگه های  از 
کردستان  آزادی  راه  در 
کردند. فدا  را  خود  جان 
کمیته ی  رسمی  بیانیه ی  بنابر 
کردستان  کومله  حزب  مرکزی 
 ١٣٩٦ ٢تیر  جمعه  روز  ایران 
از پیشمرگه ها  شمسی، گروهی 
و اعضای تشکیالتی کومله در 
شهر سنندج در کمین نیروهای 
اسالمی  جمهوری  تروریستی 
ایران افتاده و ناچار به درگیری 
سپاه  تروریستی  نیروهای  با 

این درگیری سه  شدند که طی 
نام های  با  کومله  پیشمرگه ی 
حامد  حسین پناه،  صباح 
از  بعد  نوری  بهزاد  صیف پناه، 
نابرابر  و  قهرمانانه  مبارزه ای 
اهداف  راه  در  را  خود  جان 
کردند. فدا  کرد  ملت  واالی 
بنابر این بیانیه طی این درگیری 
ایران  اسالمی  رژیم  نیروهای 
متحمل چندین کشته و زخمی 
شده است اما اشاره ای به تعداد 
کشته ها و زخمی ها نشده است. 
بنابر چند منبع خبری غیررسمی 
در این درگیری که قریب به یک 
ساعت به درازا کشیده شده بود، 
حداقل ٦ پاسدار رژیم کشته و 

٥ پاسدار دیگر زخمی شده اند.
که  درگیری  این  با  رابطه  در 
روی  سنندج  آباد"  "حسن  در 
رافت"  "احمد  است،  داده 
روزنامه نگار مستقل طی پیامی 
فیسبوکی عالوه بر محکوم کردن 
نحوه پوشش خبری این رویداد 
و  سایت  از  تعدادی  سوی  از 
زبان  فارس  تلویزیون های 
اعالم کرد که برخالف ادعاهای 
سایت های  و  پاسداران  سپاه 
تکرار  عینا  را  سپاه  سخنان  که 
که  گفت  باید  نوشت:  می کنند 
و  نیست  تروریست  پیشمرگه 
تفنگی را نیز که در دست دارد 
است. خود  از  دفاع  برای  تنها 

شهر و روستاهای ایران 
غرق در بحران بی آبی

بار  گرما  فصل  رسیدن  فرا  با 
بی آبی  و  آبی  کم  بحران  دیگر 
در شهرها و روستاهای مختلف 
رسانه ها  روز  مبحث  به  ایران 
میان  این  در  که  گشته  بدل 
زیست  مباحث  شدن  مطرح 
نابودی  با  رابطه  در  محیطی 
موارد  جمله  از  آبی  منابع 
می باشد. توجه  مورد  اصلی 

در  منتشر شده ای  گزارش  بنابر 
شهر   ٢٨٩ شهروند،  روزنامه ی 
ایران در تنش آبی بسر می برند. 
که:  است  آمده  گزارش  این  در 
کالنشهر   ٦ گریبان  آبی  تنش 
است. گرفته  را  شهر   ٢٨٩ و 

لیتری   ٢٢۰ مصرف  علیرغم 
بیش  لیتر   ٧۰- تهران  ساکنان 
از  بسیاری  جهانی-  الگوی  از 
با  ایران  روستاهای  و  شهرها 
بی آبی  یا  کم آبی  شدید  بحران 
در  توازن  عدم  هستند.  مواجه 
که  گردیده  موجب  آب  مصرف 
بسیاری از شهرها و روستاهای 
و  انسانی  جدی  خطر  با  ایران 
شوند. روبرو  محیطی  زیست 

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب 

در  مرکزی  استان  روستایی 
همین رابطه اعالم کرد: طی سال 
این  در  روستا   ٤۰۰ اخیر  های 
و  خشکسالی  علت  به  استان 
بی آبی خالی از سکنه شده اند.

این  در  مایه شگفتی  آنچکه  اما 
وضعیت  اعالم  است  گزارش 
و  کهگیلویه  استان  در  بحرانی 
که  استانی  می باشد.  احمد  بویر 
یک درصد مساحت و جمعیت 
به  اما  گرفته  فرا  را  ایران 
آبی  منابع  از  تنهایی ١۰ درصد 
دارد. قرار  استان  این  در  ایران 

انتقال  و  سدسازی  طرح های 
منابع آبی زاگرس و کردستان به 
استان ها و شهرهای مرکزی ایران 
توسط  قرن ها  که  سیاستی ست 
و  طراحی  ایران  حکومت های 
برنامه هایی  می شود،  پیروی 
مدون تر  اخیر  قرن  که طی یک 
می شود. انجام  سریع تر  و 
آب  انتقال  میزان  گستردگی 
مناطق  به  زاگرس  استان های 
موجب  ایران  مرکزی  و  کویری 
زیست  بحران های  شکل گیری 
محیطی و انسانی در استان های 

در  امر  این  که  گردید  زاگرس 
سال ١٣٩٢ با انفجاری اجتماعی 
ضد  تظاهرات  شکل گیری  و 
حکومتی در لرستان، چهارمحال 
و  کهگیلویه  بختیاری،  و 
و  شد  خوزستان  و  بویراحمد 
انتقال  مراکز  به  مردم  آن  طی 
به  دست  و  برده  هجوم  آب 
تخریب سازه های موجود زدند.
چنان  موجب  حرکات  این 
وحشتی در رژیم اسالمی ایران 
شد که به صورت موقت دستور 
توقف این طرح ها صادر گردید.

حکومت ایران عالوه بر اجرائی 
به  آب  انتقال  سیاست  کردن 
زبان  فارس  استان ها  و  مرکز 
منابع  نابودی  سیاست  از  ایران 
نیز  کردستان  و  زاگرس  آبی 
بین  از  که  امری  می کند  پیروی 
رفتن صد ها چشمه آب شیرین 
داشت.  پی  در  را  کردستان  در 
احداث سد "داریان" و نابودی 
"کانی بل" از جمله چشمه های 
از  جهان،  در  مطرح  و  پرآب 
سیاست  این  بارز  نمونه های 
است. ایران  حکومت  فاشیستی 

انهدام پی در پی پهبادهای جمهوری 
اسالمی در آسمان  کشورهای منطقه

هواپیماهای  از  فروند  دو 
ایران  اسالمی  رژیم  جاسوسی 
یکی در آسمان سوریه و دیگری 
در آسمان پاکستان منهدم شدند.
طی  آمریکا  دفاع  وزارت 
که  است  کرده  اعالم  بیانیه ای 
یک پهباد نیروهای حامی بشار 
از  سوریه  جنوب  در  را  اسد 
پهبادی  که  "شاهد١٢٩"  مدل 
روز  در  را  است  ایران  ساخت 
منطقه  در  سه شنبه٣۰خرداد 
"تنف" در مرز سوریه با عراق 
است. کرده  ساقط  اردن  و 
در ادامه این بیانیه آمده است که: 
پس از نزدیک شدن این پهباد به 
نیروهای ائتالف و به دلیل تغییر 
پهباد  این  خود،  مسیر  ندادن 
جنگنده های  از  یکی  توسط 
هوایی  نیروی  اف١٥ 
شد.  سرنگون  متحده  ایالت 
که  است  بار  دومین  این 

"تنف"  منطقه  در  پهباد  یک 
می شود.  داده  قرار  هدف 
رهبری  به  ائتالف  نیروهای 
جنوب  در  پیش تر  آمریکا، 
دولتی  نیروهای  به  سوریه 
حمله  آن  حامیان  و  سوریه 
 ١٨ در  را  پهباد  یک  و  کرده 
خرداد ماه سرنگون کرده بودند.
از  نقل  به  ارتباط  همین  در 
پاکستان  رسمی  رسانه های 
پهباد  یک  نیز  گذشته  درروز 
دیگر جمهوری اسالمی در عمق 
هدف  پاکستان  هوایی  محدوده 
جت های نیروی هوایی پاکستان 
شد. سرنگون  و  گرفت  قرار 
که  می گویند  پاکستانی  مقامات 
این پهباد در عمق خاک پاکستان 
حدود  در  پنجگور  منطقه  در 
با  پاکستان  مرز  کیلومتری   ٥۰
این  الشه  و  شده  منهدم  ایران 
دست  در  جاسوسی  هواپیمای 

می باشد. کشور  این  ارتش 
در واقع طی ٢٤ ساعت گذشته ٢ 
فروند از پهبادهای رژیم اسالمی 
هواپیماهای  هجوم  با  ایران 
شده اند. ساقط  شکاری 

مقابل  در  کنون  تا  ایران  رژیم 
واکنش  هواپیما  دو  این  انهدام 
در  این  است.  نداده  نشان 
گذشته  هفته   در  که  حالی ست 
خصمانه،  سیاست های  پی  در 
تروریستی  و  طلبانه  آشوب 
منطقه  در  اسالمی  جمهوری 
کشورهای  و  ایران  میان  تنش 
است،  شده  زیاد  منطقه 
از سپاهیان  تن  دستگیری چند 
در  آنها  قایق  توقیف  و  رژیم 
انهدام  و  عربستان  آب های 
آمریکا  توسط  سوری  جنگنده 
گرفتن  باال  از  نمونه هایی 
می باشد. منطقه  در  تنش ها 

مایک پومپئو: ایران بزرگترین حامی 
تروریسم در دنیاست

آی  سی  رییس  پومپئو  مایک 
شبکه  با  مصاحبه ای  در  ای 
این  به  نیوز   MSNBC
نفوذ  که  کرد  اشاره  موضوع 
ایران نسبت به شش و یا هفت 
یافته  گسترش  گذشته  سال 
روی  بر  را  نفوذ  این  و  است 
یمن،  شورشیان  عراق،  دولت 
در  کلی  طور  به  و  اهلل  حزب 
خواند. فاجعه بار  خاورمیانه 
مجری  به  پاسخ  در  پومپئو 
خطر  داعش  که   MSNBC
بزرگتری است یا ایران؟ پاسخ 
داد: ایران یک کشور قوی دارای 
ثروت و منابع و دولت سازمان 
شده  تثبیت  ساختاری  و  یافته 
در  هم  کامل  کنترل  و  است 
دست خودشان است. به همین 
درازمدت  تهدید  ایران  دلیل 
آمریکاست. برای  تری 
سیا  رییس  از  گفتگو  این  در 
گرایی  افراط   آیا  شد  سوال 
فرماند هی اش  مرکز  که  شیعه 

جاهای  در  و  است  تهران 
دیگر شعبه دارد به تعهداتش با 
اوباما)برجام( عمل کرده است؟
پومپئو در پاسخ گفت: قضاوت 
دیگران  به  را  باره  این  در 
می توانم  می کنم.آنچه  واگذار 
این  بگویم  کامل  قاطعیت  با 
اسالمی  جمهوری  که  است 
حامی  دولت  بزرگترین  ایران 
است. دنیا  در  تروریست 
این اولین باری نیست که مراکز 
کشورهای  و  آمریکا  امنیتی 
ایران  نفود  به  نسبت  اروپایی 
تروریست  از  حمایتش  و 
صحبت  جهان  و  منطقه  در 
می دهند. هشدار  و  کنند  می 
دفاع  وزیر  نیز  قبل  مدتی 
آمریکا برای چندمین بار ایران 
و  بی ثباتی  اصلی  عامل  را 
منطقه  در  خونریزی  و  آشوب 
متیس  جیمز  ژنرال  دانست؛ 
فروردین   ٣۰ چهارشنبه  روز 
اظهار  خبرنگاران  جمع  در 

که  منطقه  هرجای  در  داشت: 
دست  هستیم،  بی ثباتی  شاهد 
است. دخیل  آن  در  ایران 
سیاست ها  به  پرداختن  با  او 
ضدبشری  و  خرابکارانه 
باید  ما  گفت:  ایران  حکومت 
بی ثبات  برای  ایران  تالش های 
کردن کشورهای دیگر و اقدامات 
گروه های  تشکیل  برای  آن 
الگوبرداری  با  دیگر شبه نظامی 
از حزب اهلل لبنان را خنثی کنیم.

وزارت  که  است  ذکر  قابل 
در  آمریکا  خزانه داری 
نیروی   ٢۰۰٧ سال 
را  پاسداران  سپاه  قدس 
سازمان های  لیست  در 
است. داده  قرار  تروریستی 
طی  آمریکا  خارجه ی  وزارت 
خود  ساالنه ی  گزارش  آخرین 
عنوان  به  را  ایران   ٢۰١٦ در 
تروریسم  حامی  اصلی ترین 
است. کرده  معرفی  جهان  در 

پیش لرزه های استقالل کردستان، کاخ 
خامنه ای را به لرزه انداخته است

کردستان  اقلیم  استقالل  مساله   
ایران  رژیم  رهبر  واکنش 
طی  و  داشت  پی  در  را 
خود  مخالفت  رسما  سخنانی 
کرد. اعالم  مساله  این  با  را 

بنابر گزارشات منتشر شده، طی 
نخست  عبادی"  "حیدر  سفر 
وزیر عراق به ایران و دیدارش با 
علی خامنه ای رهبر رژیم اسالمی 
سخنانی  در  خامنه ای  ایران، 
مخالفت صریح خود را با مساله 
کرد. اعالم  کردستان  استقالل 

خامنه ای در نشستی با عبادی به 
او گفت: "نباید به آمریکا اعتماد 
کنید" و همچنین آمریکا را متهم 
کرد که " دشمن اصلی استقالل، 

است." عراق  تمامیت  و  هویت 
ادامه  در  ایران  رژیم  رهبر 
به  صراحتا  دیدار  این 
کردستان  استقالل  با  مخالفت 
خود  مخالفت  و  پرداخت 
کرد. ابراز  مساله  این  با  را 

این سخنان در حالی ابراز می شود 
که "فواد معصوم" رئیس جمهور 
عراق، روز٣شنبه طی مصاحبه ای 
هرگونه  "رووداو"  تلویزیون  با 
در  دخالت   برای  ایران  فشار 
حکومتی  تصمیم گیری های 
بود. کرده  رد  را  عراق  در 

عراق  کردستان  استقالل  مساله 
رفراندوم  روز  کردن  و مشخص 
مهرماه  در  استقالل  مساله  برای 

اقلیم  حکومت  سوی  از  امسال 
کردستان واکنش چندین کشور از 
جمله ایران را در پی داشته است.
دانشکده ی  که  نظرسنجی  در 
آمریکا  ملی"  "دمکراسی 
از  پرسش  این  بود  داده  انجام 
که  بود  شده  کنندگان  شرکت 
در  کردستان  است  الزم  آیا   "
به  یا  بماند  خود  فعلی  وضعیت 
شود؟"  بدل  مستقل  کشوری 
نظرسنجی  این  پایان  در  که 
سراسری ٩٦درصد افراد شرکت 
که  بودند  عقیده  این  بر  کننده 
شود. مستقل  باید  کردستان 

افزایش ۳٩ درصدی مر گ ومیر  شهروندان 
بر اثر سوءمصرف مواد مخدر

خبرگزاری  گزارش  بنابر 
کل  مدیر  "ایلنا"،  حکومتی 
پزشکی قانونی استان کرمانشاه 
به  خبری  کنفرانسی  طی 
ناشی  مرگ ومیرهای  افزایش 
در  مخدر  مواد  سوءمصرف  از 
اعالم  و  کرده  اشاره  استان  این 
گذشته  سال  دو  طی   : که  کرد 
سوءمصرف  اثر  بر  نفر   ٣١٦
گردان  روان  و  مخدر  مواد 
باختند. جان  کرمانشاه  در 
نشست  این  در  کمالی  آرتین 
از  گزارشی  ارائه  به  که  خبری 
عملکرد این سازمان اختصاص 
داشت در مورد مرگ ناشی از 
اشاره  نیز  خدر  مواد  مصرف 
ناشی  متوفیان   : گفت  کرد 
و  مخدر  مواد  سوء مصرف  از 
استان  در  گردان  روان  مواد 
 ١٣٩٥ سال  طی  کرمانشاه 
 ١٥٩ شامل  نفر   ١٨٤ شمسی، 
سال  طی  و  زن   ٢٥ و  مرد 
نفر شامل  ١٣٩٤ شمسی ١٣٢ 

می باشد. زن   ١٤ و  مرد   ١١٨
به  نشست  این  ادامه  در  او 
آمار  درصدی   ٣٩ افزایش 
مرگ معتادین به مواد مخدر بر 
اثر سومصرف مواد اشاره کرد.
اسالمی  حکومت  امنیتی  دید 
آسیب های  به  نسبت  ایران 
و  اعتیاد  جمله  از  اجتماعی 
معتادین  با  مرتبط  مسائل 
سر  بر  موانع  بزرگترین  از 
محققین  و  پژوهشگران  راه 
برای  ایران  در  اجتماعی 
این  از  صحیح  آماری  ارئه 
پژوهش های  انجام  و  معضالت 
کاربردی و مورد نیاز می باشد.

و  ایران  در  اعتیاد  سن  کاهش 
نقیضی  و  ضد  آمارهای  وجود 
در ارتباط با وجود مصرف مواد 
راهنمائی  دانش آموزان  بین  در 
معضالت  جدیدترین  از 
که  می باشد  ایران  در  اجتماعی 
پژوهشی  و  خبری  سانسور  با 
شده  روبرو  حکومت  سوی  از 

دامنه  بر  روز  هر  نتیجه  در  و 
می شود.. افزوده  معضل  این 

مولوی”  “مهران  دکتر 
اجتماعی  مسائل  کارشناس 
آنالین  خبر  با  مصاحبه ای  طی 
با اشاره به کاهش سن معتادین 
به  را  جوان  قشر  کشور،  در 
این  قربانی  مهم ترین  عنوان 
می کند  اعالم  و  دانسته  معضل 
دهد  می  نشان  تحقیقات  که: 
 ٦٨  ، قتل ها  درصد   ٤٩ که 
منجر  درگیری های  درصد 
مرگ  درصد   ٥۰  ، قتل  به 
سوانح  از  ناشی  میرهای  و 
درصد   ٣۰ تا   ٢۰ رانندگی، 
تجاوز  درصد   ٥٢  ، خودکشی 
به عنف، ٦٢درصد از دعاوی و 
درگیری ها، ٦٩ درصد از غرق 
درصد   ٥۰ از  بیش  شدگی ها، 
از همسرآزاری ها و ٣٨ درصد 
کودک آزاری ها با مصرف مواد 
دارد. ارتباط  الکل  و  مخدر 
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جمهوری اسالمی، 
حامی سلفی های جهادی

مدت  برای  البغدادی"  "ابوبکر 
سال  انتهای  تا  طویلی  زمان 
کل  فرماندهی  میالدی   ٢۰١٣
القاعده در  نظامی  عملیات های 
عراق را به عهده داشت و در این 
تروریستی  فعالیت های  مدت 
کرد. مدیریت  را  متعددی 
بعد از خروج نیروهای آمریکا 
از عراق در سال ١٣٩۰ شمسی 
میالدی-   ٢۰١١ با  -برابر 
موقعیت مناسبی برای گسترش 
بغدادی  ابوبکر  عملیاتی  حوزه 
سرانجام  اینکه  تا  شد  مهیا 
درسال ١٣٩٢ شمسی -برابر با 
شهر  توانست  میالدی-   ٢۰١٣
تصرف  به  را  سوریه  در  رقه 
خود درآورده و با افزودن لغت 
االسالمیة  الدولة   " به  "الشام" 
في العراق " داعش را بنیاد نهد.

بر  داعش  نیز  زمان  همین  در 
فعالیت های  شدت  و  میزان 
تروریستی خود همچون بریدن 
سر سربازهای سوری و محدود 
کردن میزان نفوذ و قدرت سایر 
افزود،  تروریستی  گروه های 
درگیری های  موجب  که  امری 
و  داعش  مابین  متعددی 
دیگری  تروریستی  گروه های 
بنابر  شد.  "النصره"  همچون 
بشر  حقوق  ناظرین  گزارش 
به  در سوریه طی ٣ ماه قریب 
درگیری ها  این  در  نفر   ١٧۰۰
زمان  آن  در  شدند.  کشته 
رهبران  که  کرد  اعالم  داعش 
همین  به  خائن اند،  "النصره" 
سبب "النصره" شکایت خود را 

از ابوبکر بغدادی به نزد "ایمن 
ظواهری  بردند.  الظواهری" 
برای  و  شکایت  این  از  بعد 
درگیری ها  این  به  دادن  پایان 
-رهبر  جوالنی  و  بغدادی  از 
در  که  خواست  النصره- 
بدین  که  شرعی  دادگاهی 
حاضر  می گیرد  شکل  منظور 
طی  بغدادی  ابوبکر  اما  شوند، 
شبکه ی  در  که  صوتی  فایلی 
منتشر  "الجزیره"  تلویزیونی 
شد اعالم کرد که او تنها "اسامه 
بن الدن" را رهبر خود می داند 
را  الظواهری  دستورات  و 
الزم االجرا نمی داند. بعد از این 
وقایع و در ابتدای سال ١٣٩٣ 
شمسی ابوبکر بغدادی، استقالل 
القاعده را اعالم کرد  داعش از 
با  داعش  حال  همان  در  و 
گسترش توان و نفوذش بر ابعاد 
خشونت، کشتار و ویرانی افزود.
قدرت یابی  اصلی  دلیل 
در  باید  را  داعش  برق آسای 
موفقیت آمیز  توطئه ی  اجرای 
رژیم جمهوری اسالمی ایران به 
جنگ  در  متحدانش  همکاری 
رژیم  لبنان،  -حزب اهلل  سوریه 
نخست  مالکی  نوری  و  اسد 
جستجو  عراق-  اسبق  وزیر 
براساس  که  توطئه ای  کرد. 
پیشنهاد ایران و به منظور نفوذ 
و کنترل نیروهای تروریستی به 
ویژه القاعده، تعداد قابل توجهی 
از آواره های افغانی، حزب اهلل و 
عرب عراق و سوری به درون 
نیروهای  ویژه  به  و  و  القاعده 
داعش فرستاده شدند تا از این 
گروه ها  این  تحریک  به  طریق 
و  کشتار  و  خشونت  انجام  به 
بپردازند  بیشتر  چه  هر  ویرانی 

و  متوحش  تماما  چهره ای  تا 
نشان  دنیا  به  آن ها  از  درنده 
مصمم  که  جهانی  شود،  داده 
قدرت  از  را  اسد  بشار  تا  بود 
جگر  کردن  خارج  کند.  ساقط 
شده  کشته  سربازهای  از  یکی 
ارتش بشار اسد و خوردن آن 
در مقابل دوربین توسط یکی از 
تروریست های القاعده و انتشار 
در  فاجعه  این  فیلم  پخش  و 
جهانیان  بین المللی،  رسانه های 
تاثیرات  و  کرد  دچار شوکه  را 
عمومی  افکار  بر  شگرفی 
کشورها به ویژه آن دولت هایی 
را  اسد  بشار  بودند  مصمم  که 
گذاشت  کنند،  ساقط  قدرت  از 
که یکی از این کشورها ایاالت 
متحده آمریکا بود. آنان به این 
مساله می اندیشیدند که اگر قرار 
اسد  بشار  سقوط  از  بعد  باشد 
قبضه  را  قدرت  افرادی  چنین 
کنند چه فجایعی می تواند روی 
دهد؟ این امر تحقق اهداف ایران 
در مالیم شدن تصمیم و جدیت 
بشار  برکناری  این کشورها در 
اسد از قدرت را در پی داشت.
به  و  توطئه  این  راستای  در 
در  داعش  تقویت  منظور 
 ٢۰١٣ با  -برابر   ١٣٩٢ سال 
خود  عزم  داعش  میالدی-، 
متواری  برای  که  کرد  جزم  را 
در  خود  دربند  نیروهای  کردن 
اماکن  این  به  عراق  زندان های 
فرمانی  بنابر  و  کند  حمله 
محرمانه حکومت مرکزی عراق 
واکنش  حمالت  این  مقابل  در 
خود  از  چشم گیری  و  خاص 
گروه  این  نهایتا  و  نداد  نشان 
به  خود  حمالت  در  توانست 
و  کرده  عمل  موفق  زندان ها 

زندانیان  شدن  متواری  موجب 
القاعده  جنگجویان  اکثرا  که 
بودند، شود. به عنوان مثال طی 
بغداد  مرکزی  زندان  به  هجوم 
-ابوغریب- ٥۰۰ الی ٦۰۰ نفر 
از زندانیان القاعده -که همگی 
از تروریست های کارآزموده و 
توانستند  بودند-  القاعده  مهم 
صفوف  به  و  شده  متواری 
زندانیان  این  بپیوندند.  داعش 
بمبگذاری،  در  متخصص 
تخریب و فرمانده هان آزموده ی 
که  بودند  و...  چریکی  جنگ 
پیوستند. داعش  به  همگی 
پادگان  بزرگترین  تصرف 
داعش  توسط  موصل  نظامی 
با  آنهم  مقاومتی  هیچ  بدون 
سرباز  و  فرمانده  آنهمه  وجود 
موجود  بی شمار  تسلیحات  و 
در این پادگان، حلقه ی دیگری 
از توطئه ای بود که داعش را به 
از  بعد  که  ساخت  بدل  قدرتی 
توانسته  سال  چندین  گذشت 
در مقابل نیروها ائتالف جهانی 
کند. ایستادگی  و  مقاومت 
اسالمی  رژیم  توطئه ی  این 
توانمند  و  حمایت  در  ایران 
ساختن داعش، موفقیت بزرگی 
به  اسالمی  جمهوری  برای  را 
این  از  که  چرا  آورد  ارمغان 
جنگ  نام  به  توانست  طریق 
علیه داعش و دفاع از حکومت 
عراق و سوریه در برابر داعش، 
از  توجهی  قابل  بخش  تنها  نه 
این  در  را  سپاه  قدس  نیروی 
دو کشور مستقر کند بلکه نفوذ 
جای  در  نیز  را  خود  اقتدار  و 
تثبیت  حکومت ها  این  جای 
یا  تضعیف  که  گونه ای  به  کند 
بسیار  نفوذ  این  آثار  پاکسازی 
طول  به  سال ها  و  بوده  مشکل 
خاطر  همین  به  می انجامد. 
شدت  به  اسالمی  جمهوری 
نگران تضعیف و نابودی داعش 
نیروهای  توسط  منطقه  در 
ائتالف به رهبری آمریکا است.
داعش نیز در این مدت قدردان 
جمهوری  که  بوده  خدماتی 
کرده  عرضه  آن ها  به  اسالمی 
و هیچگاه بصورت برنامه ریزی 
هجوم  ایرانی  و  ایران  بر  شده 
روابط  طرف  دو  هر  و  نبرده 
محرمانه  و  صمیمانه  گرم، 
عالی حفظ  را در سطوح  خود 
اینکه هر دو  کرده اند. علی رغم 
ایدئولوژیکی  لحاظ  از  طرف 
خود  دشمن  را  مقابل  طرف 
ایران  اسالمی  اما رژیم  می داند 
هیچگاه مانع از تبلیغات سلفی 
گونه ای  به  نشده  جهادی های 
به  ایدئولوژی  این  پیروان  که 
کردستان  مساجد  در  سهولت 
ایدئولوژی  و  برنامه  تبلیغ  به 
خود می پردازند و حتا جوانان 
کردستان را تشویق می کنند که 

دینی  اندیشه های  تکمیل  برای 
در  سلفی ها  مدارس  به  خود 
یا  و  بروند  زاهدان  و  پاکستان 
در  داعش  صفوف  به  را  آن ها 
می فرستند.  همسایه  کشورهای 
برای  ایران  اسالمی  رژیم  البته 
نیز  جهان  عمومی  افکار  فریب 
اجتماعات  از  برخی  گه گداری 
قرار  هجوم  مورد  را  سلفی ها 
بازداشت  به  اقدام  و  داده 
است  آن ها  کرده  از  تعدادی 
آن ها  کوتاهی  مدت  از  بعد  اما 
که  نیز  افرادی  می کرد.  آزاد  را 
متحمل  بازداشت ها  این  از  بعد 
زندان های طویل المدتی شده اند 
افرادی  شاند  اعدام  حتا  یا 
از  نوع  این  به  که  می باشند 
ایران  و  داعش  مابین  روابط 
معترض بودند و به همین خاطر 
دیگر تحت سازمان دهی داعش 
تعدادی  اکنون  هم  و  نماندند 
زندان های  در  اشخاص  این  از 
تعدادی  و  به سر می برند  ایران 
شده اند. اعدام  به  محکوم  نیز 
ارتباط مابین جمهوری اسالمی 
از  جهادی  سلفی  گروه های  و 
این  شکل گیری  ابتدای  همان 
است.  شده  آغاز  گروه های 
ایران  اسالمی  جمهوری  رژیم 
سویی  از  روابط  این  تحکیم  با 
دخالت  توطئه های  توانسته 
تفرقه  ایجاد  و  منطقه  امور  در 
که  را  سازمانی  و  گروه  هر  در 
از  و  ببرد  پیش  دارد  نظر  در 
گروه ها  این  کنترل  دیگر  سوی 
از  را  خود  و  گرفته  بدست  را 
نگه  دور  گروه ها  این  عوارض 
همیشه  نیز  رژیم  است.  داشته 
برای نشان دادن وفاداری خود 
هرگاه  روابط  این  استمرار  به 
مشکل  دچار  گروه ها  این 
به  ممکن  طریق  هر  به  شده اند 
را  آن ها  و  کرده  کمک  آن ها 
است. داده  نجات  نابودی  از 
هجوم  از  بعد  مثال  عنوان  به 
به  میهنی  اتحادیه ی  و  آمریکا 
در  االسالم"  "انصار  مواضع 
نابودی  و  میالدی   ٢۰۰٣ بهار 
امارت مطبوعشان، با زمان های 
کامال  وضعیت  در  گروه  این 
درون  به  را  خود  آشفته ای 
از  که  رساندند  ایران  مرزهای 
پناه  اسالمی  جمهوری  سوی 
داده شده و با حمایت و پشتیبانی 
ماه  از چند  بعد  توانستند  ایران 
دهند. سازمان  را  خود  دوباره 
و  القاعده  با  ایران  روابط 
سازمان  این  از  حمایت هایش 
عموم  برای  ابعاد  تمام  در 
پناهگاهی  ایران  است،  آشکار 
اعضای  برای  مطمئن  و  امن 
و  بود  الدن  بن  خانواده 
وجود  نیز  بسیاری  گزارشات 
دارد که دال بر حضور بن الدن 
مورد  که  هنگامی  ایران  در 

می گرفت  قرار  سنگینی  هجوم 
از  مدت  آن  در  که  می باشد 
سوی رژیم ماوا و محل اقامتش 
می شد. تامین  و  مشخص 

بر  باید  جهان  خاطر  همین  به 
اگر  این واقعیت واقف شود که 
ایران  اسالمی  جمهوری  رژیم 
می خواهد  تبلیغات  طریق  از 
اینگونه وانمود کند که از سوی 
داعش مورد تهدید است و در 
همین راستا گاه گاهی نیز اعالم 
این  به  وابسته  افراد  که  می کند 
خود  مرزهای  در  را  سازمان 
بازداشت کرده است و آن ها را 
بدل  خود  تبلیغاتی  خوراک  به 
در  تنها  که  امری ست  می کند 
شب بازی   خیمه  نمایش  قالب 
قابل تعریف است. حتا وقایع ١٧ 
خرداد تهران که طی آن مجلس 
رژیم و قبر خمینی مورد هجوم 
برانگیز  سوال  گرفت،  قرار 
گمان  و  شک  مورد  و  بوده 
دستگیری  که  واقعه ای  است، 
صدها شهروند کرد در تهران و 
ایران  کردستان  دیگر  شهرهای 
به بهانه ی ارتباط با هجوم اخیر 
داشت. پی  در  را  تهران  در 

در  ایران  اسالمی  رژیم  حال 
تالش است تا فعالیت سیاسی و 
مسلحانه ملت کرد علیه رژیم را 
گروه های  و  افراد  عنوان  تحت 
جهانیان  به  داعش  به  وابسته 
معرفی کند و تحت همین عنوان 
نیز احکام سنگینی را نیز بر آنان 
افعال  این  تمامی  کند.  تحمیل 
بیانگر توطئه ی جدید جمهوری 
فشار  و  برای سرکوب  اسالمی 
سایر  و  کرد  ملت  بر  بیشتر 
ایران  ستم  تحت  ملیت های 
در  ایران  رژیم  همچنین  است. 
پی آن است که نشان دهد از آن 
جهت که مشغول جنگ با داعش 
است مورد تهدید این گروه نیز 
قرار دارد، این در حالی ست که 
اخیر  سال  چند  تاریخ  گواه  به 
به شهادت  نیز  جنگ سوریه و 
جنگ  میدان  در  که  آن هایی 
اسالمی  رژیم  داشته اند  حضور 
ایران در این مدت هیچ جنگی 
را  منطقه  این  در  داعش  علیه 
مدیریت و رهبری نکرده است 
در  نیروهایش  از  هیچکدام  و 
نشده  کشته  داعش  با  جنگ 
در  رژیم  تلفات  تمام  بلکه 
رژیم  اپوزیسیون  علیه  جنگ 
جنگ  این  که  بوده  اسد  بشار 
داعش  نفع  به  نوبه خود  به  نیز 
می باشد چرا که داعش نیز علیه 
اپوزیسیون سوریه می جنگد، به 
داعش  و  ایران  دیگر  عبارت 
جبهه  یک  در  سوریه  در 
بشار  دشمنان  علیه  مشترک 
می جنگند. و  داشته  قرار  اسد 

اسرائیل بار دیگر ایران را تهدید کرد

طریق  از  اسرائیل  دولت 
کشورهایی که روابط حسنه ای 
تهدیدی  پیام  دارد  آن ها  با 
دیگر  که  فرستاده  ایران  به 
ساخت  کارخانه های  وجود 
حزب اهلل  مهمات  و  سالح 
کرد. نخواهد  تحمل  را 
روزنامه "هاآرتص" اسرائیل 
کرد  اعالم  خبری  انتشار  با 
جدیت  با  اسرائیل  دولت  که 
تمام حکومت ایران را تهدید 
کرده است که دیگر نمی تواند 
سالح  ساخت  کارخانه های 
را  حزب اهلل  برای  مهمات  و 
تحمل کند و در مقابل این امر 

موضعی جدی خواهد گرفت.
دیپلمات های  خبر،  این  بنابر 
با  گفتگو  در  اسرائیلی 
وضوح  به  اروپائی  مقامات 
ایران  بالقوه ی  تهدیدات  از 
منطقه  امنیت  و  ثبات  برای 
گفته اند  سخن  جهان  و 
دیپلماتیک  تالش های  و 
متوقف  برای  را  خود 
نظامی  فعالیت های  کردن 
کرده اند. منسجم تر  حزب اهلل 
درماه مارس گذشته روزنامه 
طی  کویت  "الجریده" 
کارخانه  ساخت  از  گزارشی 
توسط  سازی  مهمات 

لبنان  حزب اهلل  برای  ایران 
گزارشات  طی  و  داد  خبر 
 ٣ از  حزب اهلل  نیز،  مختلفی 
کارخانه  این  اداره  پیش  ماه 
است. گرفته  عهده  به  را 
روز دوشنبه ٢٩ خرداد ١٣٩٦ 
نتانیاهو"  "بنیامین  شمسی 
طی  اسرائیل  نخست وزیر 
حزب  اعضای  با  نشستی 
اسالمی  جمهوری  خود، 
و  داد  قرار  خطاب  را  ایران 
اصلی ترین  را  حکومت  این 
منطقه  بی ثباتی  عامل 
امنیت  علیه  تهدیدی  و 
خواند. جهان  و  اسرائیل 

مصطفی هجری
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استقالل کوردستان پایان یک سده خشونت در عراق

خبرگزاری های  اعالم  براساس 
خود  که  عراق  کوردستان 
کوردها آن منطقه  را "کوردستان 
روز  می خوانند،  جنوبی" 
عنوان  به   ٢۰١٧ سپتامبر   ٢٥
استقالل  برای  همه پرسی  روز 
شده  تعیین  عراق  کوردستان 
ایران  عمومی  افکار  در  است. 
فارسی  رسانه های  خصوصا  و 
زبان، فضای رسانه ا ی به نوعی 
مساله  که  است  شده  طراحی 
استقالل و حتی همه پرسی برای 
به  عراق  کوردستان  استقالل 
"امنیتی"  موضوع  یک  عنوان 
"آشوبگر"،  خود  ذات  در  و 

تحلیل و بحث می شود.
 سوال این است، آیا همه پرسی 
خود  ذات  در  استقالل  برای 
است؟ آشوبگرانه  اقدام  یک 
حتی  یا  و  استقالل  که  افرادی 
را  استقالل  برای  همه پرسی 
آشوبگرانه  ذاتا  پدیده  یک 
که  این عقیده اند  بر  می پندارند، 
می تواند  مشخصا  همه پرسی 
داشته  همراه  به  را  انفصال 
باشد و چون انفصال و جدایی 
یا  و  دوری  نوعی  واقع  در 
که  است  جدیدی  شکل گیری 
حتی  و  مجزا  و  متفاوت  منافع 
قبلی  دیگری های  با  متضاد 
می تواند  پس  دارد؛  و  داشته 
ذاتا یک رفتار آشوبگرانه باشد 
و مسبب آشوبهای جدید شود.
اساسا  آیا  اینکه  تبیین  برای 
دیگری  این  شکل گیری 
کوردستان  بار  این  که  جدید، 
منزله  به  است؛می تواند  جنوبی 
آشوبگری باشد؟ در این زمینه 
 ٢۰ سده  کرددر  اظهار  باید 

بزرگی  و  کوچک  کشورهای 
جهانی  سیاسی  جغرافیای  در 
باال  علی رغم  که  شده اند  متولد 
کشورهای  آماری  عدد  بودن، 
 ،٢۰ سده  در  شده  متولد  تازه 
علل  اساسی  دلیل  چهار  اما 
است: کشورها  این  پیدایش 
اساس  بر  جدید  مرزهای   .١
استراتژیک  اهداف  تحقق 
بازطراحی  جهانی  قدرت های 
این  پس  در  و  می شوند 
مختلف  کشورهای  بازطراحی 
ترکیه،  می گرفتند.ایران،  شکل 
سوریه، عراق،اردن، کره جنوبی 
و شمالی و.. از نمونه کشورهایی 
بازطراحی  های  در  که  بودند 
بر  و  شدند  جدیدترسیم  مرزی 
منافع  حداکثری  تامین  اساس 
قدرت های جهانی شکل گرفتند.

راستای  در  که  مرزهایی   .٢
خشونت زدایی  و  تنش  کاهش 
کشورهای  گرفتند.  شکل 
پاکستان، بنگالدش، هندوستان، 
از  و..  بالکان  کشورهای حوزه 
نمونه های بارز این مرزها هستند.

راستای  در  که  ٣.مرزهایی 
شکل  امن  سرپناهی  ساختن 
در  اسرائیل  گرفتند.تشکیل 
در  کشور  و   ٤۰ دهه  پایان 
فلسطین،  شکل گیری  حال 
نمونه های  بارزترین  از 
هستند. کشورها  این 
عدم  اثر  در  که  مرزهایی   .٤
کارایی سیستم های سیاسی شکل 
گرفته اند. کشورهایی که پس از 
فروپاشی شوروی متولد شدند.
کشورهای  استراتژیک  سیاست 
دو  در  تشکیل  از  پس  جدید 
سطح داخلی و بین المللی تالش 
برای شکل گیری هویت سیاسی 
بر اساس جغرافیای جدید بود.
تک  جهان  شوروی،  فروپاشی 

قطبی را در پی داشت. هرچند 
کوتاهی  مدت  جهانبه  این 
در  را  بین المللی  حاکمیت 
سطحی  در  اما  داشت  دست 
مساله  عمومی  افکار  در  وسیع 
را  جدید  مرزهای  شکل گیری 
اساسی  دلیل  و  کرد  رنگ  کم 
"شکل گیری  موضوع  کم رنگی 
مرزهای جدید"مساله خشونت 
بلکه دلیل  نبود  مرزهای جدید 
در  اول  دلیل  همان  اساسی 
مرزهایی  شکل گیری  موضوع 
چون  بود.   ٢۰ سده  اوایل  در 
به  ابرقدرتی  عمل  در  دیگر 
در  آمریکا  با  رقیب  عنوان 
پس   نداشت.  حضور  میدان 
جلوگیری  برای  نبود  الزم 
امنیتی،  نظامی،  رویارویی  از 
با  ابرقدرت ها  این  دیپلماسی 
تعریف شود. هم، مرزی جدید 
که  است  کشوری  کنونی  عراق 
نوامبر ١٩٢۰ و در پی  در ١١ 
مرگ حکومت عثمانی و برپایه 
مقطع  آن  ابرقدرت های  منافع 
چارچوب  در  منافع شان  که 
تبیین  سایکس-پیکو  پیماننامه 
شده بود، تشکیل شد. از سپیده  
مساله  کشور  این  تشکیل  دم 
از  جدید  مرزهای  این  هویت 
اهمیتی خاص و زیاد برخوردار 
ساختار  در  هویت  چون  بود. 
یک  صرفا  عراق  حاکمیت 
یک  حتی  ویا  ژنتیکی  مساله 
اجتماعی  و  فرهنگی  موضوع 
که  بود  سرمایه ای  بلکه  نبود، 
ساختار  در  مشارکت  امکان  
منافع  حفظ  و  کسب  قدرت، 
عرب-سنی  می کرد.  تامین  را 
هویت جدید یا بهتر است بگویم 
عنوان  به  جدیدیکه  سرمایه 
می شود  تبلیغ  عراق  هویت 
ساکنان  برای  عمل  در  اما 

هویت،   این  نوپا  کشور  این 
و  قدرت  در  حضور  ضمانت 
می شود. محسوب  منافع  کسب 
مرزهای جدیدی که در سده ٢۰ 
به عنوان یک کشور در روابط 
تبدیل  واقع  امر  به  بین الملل 
سیاست  سطح  در  بودند؛  شده 
دیکتاتور  حکومتی  از  داخلی 
این  که  شدند  برخوردار 
حاکمیت  مشروعیت  حکومت 
هویت  یک  برپایه  را  خود 
اتنیکی، مذهبی و یا ایدئولوژی 
همین  می گذاشت.  بنیاد  خاص 
در  که  شد  آن  سبب  مساله 
یا  اتنیک  یک  نوپا  کشورهای 
قالب  از  خاص،  مذهب  یک 
و  شود  خارج  هویتی  صرف 
فرهنگی  اجتماعی،  سرمایه  به 
در  شود.  تبدیل  نمادین  و 
حکومت  نوع  همان  نیز  عراق 
بازتولید  متفاوت  قالب های  در 
در  اینکه  علی رغم  است.  شده 
بارها  حکومت ٩٧ ساله عراق 
نوع  حتی  و  حاکمان  حلقه 
شده  عوض  آن  در  حکومت 
تغییراتیکه  تمامی  در  اما  است 
رویداده  عراق  جغرافیای  در 
ملت  حاکمیت  است،مساله 
)عربهای سنی و در عراق جدید 
عربهای شیعه( بر ناملت)کورد( 
بود. بدین  باقی  به قدرت خود 
تاریخ  از  مقطعی  در  که  مفهوم 
چون  عراق  در  حکومتداری 
عرب سنی یک ملت محسوب 
در ساختار حکومت  می شدند، 
در  قدرت  و  حاکمیت  عراق 
مردم  از  دسته  این  برای  عمل 
از  پس  مقطع  در  و  بود  عراق 
حسین  صدام  رژیم  سقوط 
ببه  سنی  عرب  از  ملت  این 
و  کرد  تغییر  شیعه  عرب  طرف 
عراق،  حکومت  در  مقطع  این 
شیعه  عرب  آن  از  حاکمیت 
آن   برابر  در  اما  بود  )ملت( 
کوردها در هر دو مقطع  ناملت 
محسوب می شدند.آنها نه تنها از 
حقوق ملی خود محروم شدند 
از  عراق  نگاه حاکمان  از  بلکه 
محروم  هم  شهروندی  حقوق 
ناملت ها  پس  هستند؛  و  بوده 
به ناشهروندان نیز تبدیل شدند.
ناملت  بر  ملت  حکومت 
که  شد  آن  مسبب  عراق  در 
و  طوالنی  مبارزات  کوردها 
البته  صد  و  طاقت فرسایی 
بسیار پر هزینه  را تجربه کنند.

باتوجه به فضای حاکم در بغداد 
و نوع رفتاریی که حاکم)ملت( 
کوردستان)ناملت(  مردم  بر 
تحمیل می کردند، در مورد رابطه 
با دو فصل  کوردستان و عراق 
هستیم: روبرو  متفاوت  سیاسی 
فصل اول: ١٩١٨  تا مارس ٢۰۰٣
مارس  از  دوم:  فصل 
اکنون تا   ٢۰۰٣
پنج  حداقل  اول  فصل  در 
سیاست  مبارزهعلیه  مقطع 
سه  و  عراق  حاکمان  اعمالی 
وجود  قدرت  در  حضور  سال 
نوع  که  است  مشخص  دارد، 
حکومت حاکم بر عراق در این 
بوده،  دیکتاتور  فصل حکومتی 
پایه  بر  را  خود  مشروعیت  که 
قرارداده  عربی-سنی  هویت 
از  جدا  مقطع  این  در  است. 
تبعیض های حکومتی و قانونی 
بر  عراق  حاکمان  طرف  از  که 
شهروندان عراقی اعمال می شود 
که خود به منزله نوعی خشونت 
و محروم کردن شهروندان خود 

است؛مساله  اساسی  حقوق  از 
ناملت  و  ملت  کردن  حکومت 
مفهوم  بدین  بود.  مطرح  نیز 
عرب-سنی  غیر  مردمان  که 
عراق  حکومت  جغرافیای  در 
محسوب می شدند  ناملت  یک 
ناملت ها  دیدگاه حاکمان  در  و 
بودند  هم  ناشهروند   واقع  در 
نوع  هر  مسبب  ذاتا  آنها  و 
حکومت  جغرافیای  در  مشکل 
قلمداد می شدند.ناملت های غیر 
شهروند، جمعی هستند که کشور 
چالش های  با  را  حکومت  یا 
در  و  می کنند  روبرو  مختلف 
واقع در نظام حکومتی ملت بر 
انسان ها و  ناملت هاتنها  ناملت، 
یا ساکنینی نیستند که از حقوق 
برخوردار  ملت  با  سطح  هم 
متهمانی  آنها  بلکه  نباشند 
تحلیل گران  روزانه  که  هستند 
فرهنگی  مشکالت  از  حاکم 
و  اقتصادی  چالش های  تا 
جغرافیای  در  را  سیاسی 
آنها  وجود  به  خود،  حکومت 
متعلق  افراد  و  می دهند  ارجاع 
ناشهروند  واقع  در  ناملت ها  به 
ملزم  هیچ  قانون  و  هستند  هم 
بعمل  دفاع  آنها  از  که  نیست 
الزامی  آورد و یا حاکمان هیچ 
ندارند. آنها  سرنوشت  دربرابر 
چالش های  و  ناملت  مساله 
آن  مسبب  دیدگاه  این  پی 
جغرافیای  در  که  است  شده 
غیره  و  ناملت)کوردها(  عراق 
جایگاه  کسب  برای  شهروند 
 ٣٥ بر  بالغ  شهروندی  و  ملت 
در  را  مسلحانه  مبارزه  سال 
در  باشند؛  داشته  خود  کارنامه 
مسبب  تنها  بودن  ناملت  واقع 
سرکوب  و  ظلم  شکل گیری 
و سرکوب سخت  سیستماتیک 
است  نشده  عراق  در  نرم  و  
 ٣٥ شکل گیری  زمینه  بلکه 
در  رانیز  مسلحانه  مبارزه  سال 
تاریخ عراق فراهم کرده است.
موضوع  عراق  مورد  در  البته   
نمی شود،  ختم  اینجا  به  تنها 
ناملت  بر  ملت  حاکمیت 
چندین  که  شده  آن  مسبب 
"ژینوساید"،  جنایت های  بار 
و  بشریت"  علیه  "جنایت 
کوردستان  جنگی"در  "جنایت 
توسط  و  عراق  تحت حکومت 
که  شود  انجام  عراق  حاکمان 
"انفال"،  همچون  مواردی 
مردان  "کشتار  "حلبچه"، 
دره  بارزانی"،"شیمیای  عشیره 
کشتار  و  "کوچاندن  بالیسان"، 
کوردهای فیلی" از جنایت های 
جنایی  عالی  دادگاه  که  است 
ویا  ژینوساید  حکم  عراق 
جنایت علیه بشریت را در مورد 
است. کرده  صادر  جنایتها  این 
روابط  اول  فصل  اگر  واقع  در 
بین کوردستان و حاکمان بغداد 
را بررسی کنیم ما در آن مقطع 
ملت  حکومت  مساله  با  زمانی 
ناملت روبرو هستیم که این  بر 
ملت از حکومت مشروع و حق 
حاکمیت برخودار استو اعضای 
خود را به عنوان شهروند قبول 
حقوق  حامی  را  خود  و  کرده 
ناملتی  برابر  در  و  می داند  آنها 
را داریم که از هیچ حکومت و 
حق حاکمیتی برخوردار نیست 
به تحت حکومت  و محکوم اند 
محکومیت  این  چون  و  بودن 
قانون شکن  پس  نمی پذیرد،  را 
تبدیل  ناشهروند هم  به  است و 
می شود و در واقع ما در فصل 

بغداد  با  کوردها  روابط  اول 
مفهوم  به  ناملت  مساله  دو  با 
و  حاکمیت  حق  که  کسانی 
مشارکت در قدرت را ندارند و 
ناشهروند به مفهوم کسانی که در 
ظاهر قانون را زیرپا می گذارند 
ایجاد  مخاطره  کشور  برای  و 
هستیم. روبرو  می کنند، 
غیره  ناملت های  برابر  در 
بعنوان  که  جامعه ای  شهروند، 
حکومتی  ساختار  در  ناملت 
در  بود،  شده  شناخته  عراق 
مبارزاتی  تاریخی  مقطع های 
حقوق  کسب  راستای  در 
بهتر  یا  شهروندی  و  ملی 
مبارزاتی  که  بگویم  است 
جغرافیای  از  خروج  برای 
"غیره  و  بودن"  "ناملت 
شهروندبودن" انجام شده است.
از  عبارتند  مبارزات  این   
حفید  محمود  شیخ  مبارزات 
طول   ١٩٣۰ تا   ١٩١٨ از   که 
کشید و با سرکوب آن  توسط 
به  بریتانیا  نظامی  نیروی 
مبارزات  شد.  منجر  شکست 
این  که   ١٩٤٣ در  بارزانیها 
نیروی  توسط  نیز  مبارزات 
شد.  سرکوب  بریتانیا  نظامی 
سپتامبر  از  که  ایلول  مبارزات 
بطول   ١٩٧۰ مارس  تا   ١٩٦١
این مبارزات  انجامید و در پی 
مارس ١٩٧۰ صادر  بیانیه ١١ 
به حقوق  بیانیه  این  در  که  شد 
شده  اشاره  کورد  ملت  اساسی 
و دولت عراق قبول کرده است 
از  آن  حاکمیت  جغرافیای  که 
دو ملت کورد و عرب تشکیل 
بیانیه هرگز  این  شده ولی مفاد 
اجرایی نشد و سه سال پس از 
امضاء به دلیل عدم اجرای مفاد 
تا ١٩٧٥  مبارزات ١٩٧٤  آن، 
مبارزات  این  که  شد  شروع 
انجامید. شکست  به  نیز 

کوردستان  مبارزات  مورد  در 
هر  روایتی   ١٩٧٦ سال  در 
نزدیک  اما  نشده،  تایید  چند 
می گوید  که  هست  واقعیت  به 
امنیتی  ارگان های  که  هنگامی 
 ١٩٧٦ سال  در  بعث  رژیم 
جدید  مبارزاتی  شروع  خبر 
صدام  به  را  کوردستان  در 
البکر،  حسن  معاون  حسین 
عراق  وقت  جمهور  رئیس 
با  خبر  این  برابر  در  او  دادند 
"شاید  است:  گفته  عصبانت 
طالبانی  جالل  جالل)منظور 
سرخود  روی  بر  بتواند،  است( 
اما  برویاند،  را  خرما  درخت 
نفر   ٦ توانست  نخواهد  هرگز 
را با هم در کوه های کوردستان 
به  جمع کند". مبارزات ١٩٧٦ 
صدام  که  رسید  قدرتی  چنان 
با   ١٩٨٣ سال  در  شد  ناچار 
میز  سر  بر  مقطع  آن  مبارزان 
سرانجام  اما  بنشیند  مذاکره 
سرکوب  با  نیز  مبارزات  این 
و  شد  منجر  شکست  به  وسیع 
تشکیل  به  که   ١٩٩١ انتفاضه 
بر  کوردستان  اقلیم  حکومت 
روی مدار ٣٦درجه، منجر شد.

 ٧۰ که  مدت،  این  تمامی  در 
سال از حکومت عراق را دربر 
می گیرد، ما با مساله       حکومت 
مساله  نیز  و  ناملت  بر  ملت 
ناشهروند  و  شهروند  وجود 
که  ناملت هایی  بودیم.  روبرو 

آگری اسماعیل نژاد
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برخوردار  حاکمیت  حق  از  نه 
حکومتی  هیچ  نه  و  بودند 
سرنوشت  برابر  در  را  خود 
نوع  این  می دانست.  ملزم  آنها 
بازتولید  مسبب  حاکمان  رفتار 
خشونت در تمام این مدت شده 
از  پس  خشونت  اعمال  استاما 
١٩٩١ توسط حاکمان عراق به 
این  از  پس  بلکه  نرسید  پایان 
جغرافیای  واقع  در  نیز  انتفاضه 
از  کوردستان  اقلیم  حکومت 
تحریم  عراق  حاکمان  طرف 
نیز  مقطع  آن  در  و  بود  شده 
طریق  از  عراق(  ملت)حاکمان 
اعمال تحریم های چند جانبه بر 
می خواستند،  کوردستان  اقلیم 
به  دوباره  را  )کوردها(  ناملت 
درآورند  خود  حکومت  تحت 
هیچ  اعمال  از  راه  این  در  و 
این  نکردند،  اباء  تحریمی  نوع 
رفتار در فضای اجتماعی عراق 
تلقی می شودچون  کامال عادی 
ذهنی  لحاظ  از  عراق  جامعه 
دسته  دو  به  که  است  جامعه ی 
ملت و ناملت تقسیم شده است 
را  حاکمیت  ملت)حاکمان(  و 
می پندارند.پس  خود  حق  تنها 
حکومت  دوباره  بازیابی  برای 
غیر  )کورد(  ناملت های  بر 
شدیدترین  به  باید  را  شهروند 
کرد. تنبیه  ممکن،  شیوه 
و  کوردستان  روابط  دوم  فصل 
بغداد پس از سقوط رژیم صدام 
حسین از مارس ٢۰۰٣آغاز شد.
کوردستان  در  فصل  این  در 
حکومتی تحت عنوان "حکومت 
اقلیم کوردستان" وجود داشت 
سرکوب  ارگان های  تمامی  و 
اعالم  منحل  نیز  بعث  رژیم 
شده بودند. وجود این حکومت 
می توانست  عمل  در  چون 
ناملت  از جغرافیای  را  کوردها 
بودن آزاد کند و نیز عدم وجود 
بغداد،  در  سرکوب  ارگان های 
برای  بزرگ  بسیار  مشوقی  به 
در  آنها  تا  شود  تبدیل  کوردها 
جدید  عراق  آنچه  شکل گیری 
مشارکت  می شد،  خوانده 
باشند. داشته  فعالی  و  جدی 

حال  تا   ٢۰۰٣ مارس  از      
که ژوئیه ٢۰١٧ است، حکومت 
مرجعی  تنها  کوردستان  اقلیم 
شهروندی  حق  از  که  بوده 
برابر  در  عراق  در  کوردها 
حکومت  زیاده خواهی های 
مرکزی عراق دفاع کرده است و 
تنها سدی بوده که جلوی طرح 
در  را  ناملت  بر  ملت  حکومت 

ست.     ا فته  گر مقطع  ن  آ
ملت  جدید  عراق  در  هرچند 
جدید با زیربنای هویتی عرب_
شیعه شکل گرفت اما در عمل، 
جدیدش  ملت  و  جدید  عراق 
حکومت  دیدگاه  اساس  بر  باز 
می شود. اداره  ناملت  بر  ملت 
 در این مدت جدا از اینکه از 
دولت  حال  تا   ٢۰١٤ ژانویه 
بودجه  تامین  از  بغداد  مرکزی 
خودداری  کوردستان  اقلیم 
اقلیم  این  واقع  در  و  کرده است 
اقتصادی-پولی  محاصره  تحت 
ناملت های  تنبیه  است،  بغداد 
نیستند  آماده  که  شهروند  غیر 
خودشان  بر  را  ملت  حکومت 
نیز  کنند، در سال ٢۰١٢  قبول 
عنوان  تحت  سپاهی  تشکیل  با 
به  آن  اعزام  و  دجله"  "سپاه 
کوردستان در تالش بود تکلیف 
اساسی  قانون  در  که  مناطقی 
مورد  "مناطق  عنوان  به  عراق 
را  می شود  شناخته  مناقشه"  
از طریق نیروی نظامی و نه از 
نماید.  تعیین  انتخابات  طریق 
قانون  اساس  بر  که  حالی  در 
 ،١٤۰ ماده  و  عراق  اساسی 
از  مناطق  این  تکلیف  باید 
می شد. تعیین  انتخابات  طریق 

در  کوردها  مشارکت  تجربه 
آن ها  به  جدید  عراق  تشکیل 
مرجعی  تنها  که  می دهد  نشان 
شهروندی شان  حقوق  از  که 

دفاع می کند و تنها سدی که در 
آنها  دوباره  شدن  تبدیل  برابر  
در  شهروند  غیر  ناملت های  به 
ساختار عراق وجود دارد، همان 
حکومت اقلیم کوردستان است.
 در واقع مشارکت فعال کوردها 
در  جدیدکه  عراق  تشکیل  در 
خاکستر  از  صدام  سقوط  پس 
رژیم بعث سربرآورد، در عمل  
حاکمان  دیدگاه  بر  تاثیری 
و  است  نداشته  عراق  جدید 
آن ها  که  بوده  بازدارنده  تنها 
خود  دیدگاه های  عمال  نتوانند 
کنند.  اجرا  را  کوردستان  در 
پس در یک کالم باید گفت تنها 
در  عراق جدید  در  که  تغییری 
از سقوط  قبل  با عراق  مقایسه 
صدام رویداده است، تغییر ملت 
به  سنی  عرب  از  عراق  جدید 
عرب شیعه است وگرنه دیدگاه 
اعمال  بر اساس  حکومت داری 
به  ناملت  بر  ملت  حکومت 
اگر  و  است  باقی  خود  قدرت 
حکومتداری  نوع  این  امروز 
مورد  توسط حاکمان عراق در 
به  تنها  نمی شود،  اجرا  کوردها 
دلیل عدم قدرت آنها و قدرت 
کوردستان  اقلیم  بازدارندگی 
می بینیم  بخوبی  وگرنه  است 
عراق  جدید  ملت  حاکمان  که 
عراق  کنونی  ناملت  چگونه 
کشور  این  سنی  ککهعرب 
غیرشهروند  به  را  هستند 

از هر  را  آنها  و  کرده اند  تبدیل 
نموده اند.  محروم  حقی  نوع 
صورت  در  که  است  مشخص 
حکومت  مقاومت  قدرت  عدم 
این  برابر  در  کوردستان  اقلیم 
نیز  کوردها  جدید  حاکمان 
غیر  ناملت های  به  دوباره 
می شوند. تبدیل  شهروند 
واقعیت های  اساس  بر  اگر   
به  تاریخ ٩٧ ساله عراق  عینی 
به  آری  برای  رفراندوم  مساله 
نگاه  عراق  کوردستان  استقالل 
این  که  کرد  اظهار  باید  کنیم، 
به اعالم  رفراندوم و رای آری 
عراق  از  کوردستان  استقالل 
حداقل پنج مفهوم را در بر دارد:
١. پایان حکومتملت بر ناملت 
در کوردستان و پایان حاکمیتی 
برخوردار  ذاتی  از خشونت  که 
شکل گیری  مسبب  و  است 
در  و  می شود  ناشهروند  پدیده 
سیستماتیک  شیوه  به  عمل 
می کند. خشونت  اعمال 
پایانی  خط  یک  ٢.ایجاد 
آن  مسبب  که  تنش هایی   برای 
شکل گیری کشوری به اسم عراق 
کسب  برپایه  که  کشوری  بود، 
ابرقدرت های  حداکثری  منافع 
بیست،  دهه  پایان  در  جهان 
بود. گرفته  شکل  بیستم  سده 
بر  که  کشور  یک  ایجاد   .٣
اکثریت  خواست  اساس 
شده  تشکیل  آن  ساکنان 

کشور  تنها  واقع  در  و  است 
خاورمیانه که از طریق مکانیزم 
است. گرفته  شکل  همه پرسی 
٤. پایان ترس تاریخی کوردها 
از ژینوساید، سرکوب و کشتار 
توسط حاکمان غیرکورد در آن 
بسیاری  کوردستان.  از  بخش 
هنگام  در  که  دارند  یاد  به 
در  عراق  به  آمریکا  حمله 
شهرهای  مردم   ٢۰۰٣ مارس 
بمباران  ترس  از  کوردستان 
فرار  روستا  به  صدام  شیمیای 
پایان سقوط صدام  تا  و  کردند 
بازنگشتند. خود  خانه های  به 

امن  سرزمین  یک  ایجاد   .٥
بار  چندین  که  ملتی  برای 
توسط حاکمان بغداد ژینوساید 
مدت  تمام  در  و  است  شده 
حاکمیت عراق به عنوان ناملت 
ساختار  در  شهروند  غیر  و 
است. شده  شناخته  کشور  این 
تاریخ  به  توجه  با  واقع  در 
تشکیل  عراق،  ساله   ٩٧
مسبب  کوردستان  کشور 
افزایش  و  شکل گیری 
خاورمیانه  در  بیشتر  تنش 
برعکس  بلکه  نمی شود 

     تشکیل این کشور می تواند 
هم به مفهوم پایان تنشی ١۰۰ 
کوردستان  و  بغداد  بین  ساله 
ایجاد  مفهوم  به  هم  و  باشد 
کوردها  برای  امن  جغرافیایی 

در  آنچه  تکرار  از  تا  باشد 
پس  در  و  گذشته  دهه  چندین 
گذشته  آنها  بر  عراق  تشکیل 
هردوی  و  شود  جلوگیری 
کاهش  مفهوم  به  مسائل  این 

است. منطقه  در  خشونت 
ادعای  برعکس  واقع  در 
استقالل  استقالل،  مخالفین 
امکان  جنوبی  کوردستان 
خشونت  سده  یک  پایان 
می کند. فراهم  را  عراق  در 

ادامه صفحه ی ۵

مفهوم ناشهروند را از این  
نوشته آقای شاهد علوی 

عاریت گرفته ام 
http://www.bbc.  
com/persian/blog-

قانون   ١٤۰ ماده  اساس  بر   
از  بخش هایی  عراق  اساسی 
ترکیب  آن  در  که  کوردستان 
جمعیتی کورد، عرب، ترکمن و 
آشوری وجود دارد تحت عنوان 
مناقشه" شناخته  "مناطق مورد 
بند  همان  اساس  بر  که  می شود 
در قانون اساسی باید سرنوشت 
مناطق  این  ایالتی   حکومت 
طریق  از   ٢۰۰٧  /١٢/٣١ تا 
رفراندوم تعیین می شد که دولت 
حتی  و  رفراندم  انجام  از  عراق 
رفراندوم  برای  سازی  آماده 
است. نموده  خودداری  نیز 

تیمور الیاسی: 
کاوه جوانمرد با فعالیت های خود، مسئله نقض حقوق بشر 
در کردستان را به بحث روز نهادهای بین المللی تبدیل کرد

حقوق  جمعیت  نماینده ی 
ژنو   – ایران  کردستان  بشر 
فعالیت های  ملل  سازمان  در 
شهید کاوه جوانمرد در عرصه 
نهادهای  برای  را  بشر  حقوق 
خواند. پراهمیت  بین المللی 

از  جوانمرد  کاوه  شهید 
اعضای هیأت مؤسس آژانس 
ُکردستان)ُکردپا(  خبررسانی 
در  اساسی  نقش  که  بود 
تداوم  و  شکل گیری  پاگرفتن، 
این رسانه ی مستقل ایفاء کرد.

نماینده ی  الیاسی،  تیمور 
کردستان  بشر  حقوق  جمعیت 
ملل  سازمان  در  ژنو   – ایران 
تأسیس آژانس ُکردپا را تحولی 
بنیادین در عرصه حقوق بشر 

و اطالع رسانی کردستان می داند 
و می گوید: شهید کاوه جوانمرد 
مؤسس  هیأت  اعضای  از  یکی 
و  بود  خبررسانی  آژانس  این 
این یک نقطه عطف در عرصه ی 
اطالع رسانی  و  بشر  حقوق 
کردستان قلمداد می شود، پیشتر 
حقوق  نقض  با  مرتبط  اخبار 
احزاب  طریق  از  کردستان  بشر 
حقوق  نهادهای  به  سیاسی 
که  می شد  داده  تحویل  بشری 
نهادهای  کم رنگ  استقبال  با 
اما  می گردید،  مواجه  بین المللی 
با تأسیس  آژانس ُکردپا و انتشار 
نقض  با  مرتبط  اخبار  دقیق 
را  بسزایی  تأثیری  بشر  حقوق 
و  داشت  بین المللی  نهادهای  بر 

آمار  و  خبری  منابع  از  یکی  به 
نقض حقوق بشر کردستان برای 
نهادهای بین المللی تبدیل شد و 
اعتماد  مورد  ُکردپا  فعالیت های 
در  ملل  سازمان  ویژه  نماینده 
امور حقوق بشر ایران واقع شد.

کاوه همواره با ارائه ی راهکارها 
به  عماًل  خود  رهنمودهای  و 
در  فعال  مجموعه های  از  یکی 
گشت. مبدل  ُکردپا  خبررسانی 

بشر  حقوق  جمعیت  نماینده ی 
اشاره  با  ژنو   – ایران  کردستان 
همیشه  جوانمرد  کاوه  اینکه  به 
نقض  اخبار  صحت  و  دقت  بر 
تأکید  کردستان  در  بشر  حقوق 
حقوق  نقض  با  مرتبط  اخبار  و 
کوتاه  تبلیغاتی  فدای  را  بشر 

می افزاید:  نمی کرد،  مدت 
دقیق  آمار  و  معلومات  انتشار 
که  ُکردپا  بشر  حقوق  بخش 
اساسی  نقش  جوانمرد  کاوه 
برای  داشت،  بخش  این  در  را 
بسیار  بشری  حقوق  نهادهای 
باعث  این  و  است  ارزشمند 
بشر  حقوق  نهادهای  که  شد 
حقوق  نقض  به  ویژه ای  اهمیت 
و  بدهند  کردستان  در  بشر 
مستمر  فعالیت های  نتیجه  این 
بود. جوانمرد  کاوه  مداوم  و 

جرأت  با  می کند:  عنوان  وی 
کاوه  که  بگویم  می توانم 
فعالیت های  با  جوانمرد 
ارتباط  و  خود  بشری  حقوق 
بین المللی  نهادهای  با  مستقیم 

و  سیاسی  زندانیان  صدای 
کردستان  در  بشر  حقوق  نقض 
رساند. عمومی  افکار  به  را 

باسابقه  روزنامه نگار  این 
در  فعالیت  و  علی رغم عضویت 
احزاب ُکرد اپوزیسیون، همچنان 
بر حفظ استقالل و انتشار اخبار 
و  نموده  تأکید  جامع  و  دقیق 
مربوط  اخبار  نمودن  سراسری 
هدف  را  ایران  کردستان  به 
برمی شمرد. ُکردپا  استراتژیک 
دارای  که  جوانمرد  کاوه 
در  بین المللی  معتبر  مدرک 
نیز  روزنامه نگاری  حرفه ی 
 ٨٤ و   ٨٣ سال های  طی  بود، 
توقیف شده  هفته نامه ی  با 
است. داشته  همکاری  "کرفتو" 

به  اشاره  با  الیاسی  تیمور 
روزنامه نگار  این  فعالیت های 
کاوه  گفت:  ُکردستان  سرشناس 
به  فعالیت های خود  با  جوانمرد 
شیوه ی عملی در عرصه حقوق 
بشر  حقوق  نقض  مسئله  بشر، 

روز  بحث  به  را  کردستان  در 
نهادهای بین المللی تبدیل کرد 
و اگر گزارشگر ویژه سازمان 
ملل در امور حقوق بشر ایران 
در  بشر  نقض حقوق  بحث  به 
نتیجه ی  می پردازد،  کردستان 
فعالیت های کاوه جوانمرد است.

حکومت  قضایی  دستگاه 
در سال ١٣٨٥  ایران  اسالمی 
کاوه جوانمرد را در دو پرونده ی 
به  محاربه،  اتهام  به  جداگانه 
تبعید  و  حبس  سال   ٥ تحمل 
کرد. محکوم  مراغه  زندان  به 
 ،٩٥ سال  تیرماه  هجدهم 
حزب  مرکزی  وب سایت 
با  ایران  کردستان  دمکرات 
سیاسی  دفتر  بیانیه ی  انتشار 
جوانمرد  کاوه  شهادت  حزب، 
را طی درگیرِی روز سه شنبه، 
نیروهای  تیرماِه  پانزدهم 
با  پاسداران  سپاه  مسلح 
کرد. اعالم  ُکرد  پیشمرگه های 
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سلطه ی حکومت ترور بر کوردستان 
و تبارشناسی تاریخی آن

اگر ترور را انجام فعل یا مجموعه 
افعال خشنی در راستای رسیدن 
کنیم  تعریف  سیاسی  هدفی  به 
شدن  پراکنده  موجب  نهایتا  که 
ترس و هراس فراگیر و گسترده 
می شود،  مردمان  میان  در 
می توانیم تروریسم را نیز تحت 
عنوان"رژیم وحشت" مشخص 
این صورت  کنیم. در  تعریف  و 
به  نمونه ای  می توان  دشوار 
جهان  تاریخ  در  کوردها  مانند 
و  مراحل  تمام  در  که  یافت 
مستمرا  خود  تاریخی  مقاطع 
ترور"  "رژیم  سلطه ی  شاهد 
بر سرزمین خود بوده و باشند.
اگر عصر حاکمیت "ژاکوبن" ها 
بیش  قربانی شدن  و  فرانسه  بر 
این  مردمان  از  نفر  ٤۰هزار  از 
یا  وحشت"  "عصر  را  کشور 
سلطه ی  یا  و  خوانده اند  ترور 
کامبوج  بر  سرخ"  "خمرهای 
هفتصد  و  ١میلیون  کشتار  و 
این  بدست  کامبوجی  هزار 
حاکمیت  سال   ٤ طی  حکومت 
بر کامبوج را نمادی از سلطه ی 
و عریان  آسیا  بر  نظام وحشت 
ترور  حاکمیت  شکل  ترین 
دانسته اند، برای ما کوردها ترور 
تلخی ست  واقعیت  تروریسم  و 
علیه  غاصبان  و  مهاجمین  که 
در  اگر  بسته اند.  کار  به  ملتمان 
حاکمیت  و  ترور  کشورها  این 

برای  تنها  وحشت"  "رژیم 
چندین سال یا چند دهه استمرار 
علیه  سلطه گران  تاریخ  داشته، 
سلطه ی  سرگذشت  واقع  در  ما 
جای  جای  بر  ترور  کامل 
حاکمان  تقالی  و  سرزمین مان 
بنیادهای زندگی  نابودی  برای  
هست.  و  بوده  کوردستان  در 
در  که  رویی  آن  از  کوردها  ما 
عصر مدرن فاقد حکومت و یا 
و  روشن  بین المللی  پشتیبانی 
قاطعی بودیم هیچگاه نتوانستیم 
گذشتگان  و  ما  بر  که  را  آنچه 
ما گذشت در چارچوبی حقوقی 
کنیم. ثبت  و  تعریف  علمی  و 
از  نقطه ای  هیچ  بی شک 
به  که  یافت  نمی توان  را  جهان 
از  ماالمال  کوردستان  مانند 
متعدد  و  گسترده  نمونه های 
نیز  و  ترور  شیوه های  تاریخی 
حاکمیت مستمر و طویل المدت 
باشد.  سرزمینی  بر  ترور  رژیم 
بانی پال"  "آشور  کتیبه ی  از 
کتیبه ی  و  ذهاب  سرپل  در 
گرفته  کامیاران  در  "تنگی ور" 
که  "بیستون"  کتیبه ی  تا 
کتبی  و  تصویری  شرح  همگی 
کورد  مردمان  قتل عام  و  کشتار 
اشغالگران  و  غاصبان  بدست 
این  عینی  ثبت  و  سرزمینشان 
گستراندن  هدف  با  آنهم  فجایع 
وحشت و ترس در طول تاریخ و 
آینده ی  نسل های  عبرت آموزی 
واقع  در  و  سرزمینمی باشد  این 
دال  هستند  اسنادی  مجموعه 
استقرار  برای  اولین تالش ها  بر 
سلطه ی  و  وحشت  حاکمیت 

رژیم ترور در کوردستان. وقتی 
بیستون  کتیبه  در  اول  داریوش 
عینا مثله کردن گئوماد را شرح 
بینی  "من  می گوید:  و  می دهد 
چشم  بریدم،  را  او  گوش  و 
در  و  کندم  پوست  آوردم،  در 
عبرتی  تا  ریختم  کاه  او  پوست 
مگر  آیندگان"  برای  باشد 
ثبت  عینی  نمونه ی  شرح  این 
نیست؟؟!!  ترور  یک  شده ی 
همیشه  را  تاریخ  که  آنرویی  از 
فاتحان نوشته و می نویسند کسی 
از سر و ته چال کردن ١٢هزار 
انوشیروان  بدست  مزدکی  کورد 
به  سخنی  زرتشتی ها  و  عادل 
حاکمیت  تا  نمی آورد  میان 
حکومت وحشت آنچنان محکم 
فکر  به  کسی  دیگر  که  شود 
خروج از دایره قدرت و تسلط 
ترور و تروریست ها نباشد. اگر 
جهان در مقابل سلطه ی تاریخی 
بر  وحشت"  متعدد  "رژیم های 
است  کرده  سکوت  کوردستان 
زده،  لبان  بر  خاموشی  مهر  و 
و  نبوده  سکوت  اهل  که  ما 
نظم  این  علیه  پی درپی  نیستیم، 
و  کرده ایم  قیام  حاکم  دروغین 
تاریخ،سلطه  تاریکی  عمق  در 
به چالش طلبیده و  را  حاکمان 
کرد  تعجب  نباید  می طلبیم،پس 
کوردهاقدیمی ترین  ما  چرا  که 
و  ترور  قربانیان  بزرگترین  و 
هستیم. جهان  در  تروریسم 
"متمدن تر  تنها  نه  واقع  در 
شدن  اخالقی تر  به  بشر  شدن 
با  بلکه  است  نشده  منجر  او" 
رویی  که  هم  پیشرفت هایی 

و  ترور  سالح های  است،  داده 
تثبیت حاکمیت های وحشت نیز 
کارآتر و پیشرفته تر شده اند. اگر 
ناصرالدین  ترور  تاریخ نویسان 
شاه بدست "میرزا رضاکرمانی" 
مدرن  دوران  ترور  سرآغاز  را 
امر  این  خوانده اند  ایران  در 
تنها یک الپوشانی و فریبکاری 
در  واقعیت ها  تا  است  محض 
فاشیست ها  دروغ های  البالی 
شود  گم  انسانیت  نابودگران  و 
خرم آباد  وسیع  بمباران  که  چرا 
نیروی  توسط   ١٣۰٣ سال  در 
ده ها  کشتار  و  ایران  هوایی 
آنهم  مردمان  این  از  نفر  هزار 
و  برای گستراندن وحشت  تنها 
میان  در  فراگیر  هراس  ایجاد 
کردن  مجبور  و  لور  مبارزین 
به تسلیم شدن آغاز دور  آن ها 
علیه  حکومتی  ترور  جدید 
مردمان زاگرس در عصر مدرن 
این  باید  واقع  در  و  می باشد 
را سرآغازی  تاریخی  مرحله ی 
حکومتی  و  مدرن  تروریسم  بر 
در ایران به شمار آورد نه چیز 
طریق  این  از  شاید  تا  دیگری 
بتوان کمی از دیون تاریخ نسبت 
پرداخت  را  زاگرس  مردمان  به 
بازنگری  جهت  در  گامی  و 
خاورمیانه  و  ایران  تاریخی 
محمد  قاضی  اعدام  برداشت. 
رهبران  ترور  و   -١٣٢٦-
سال های  در  دمکرات  حزب 
دهنده  نشان  نیز   ٤٧ و   ٤٦
وحشت  رژیم  حیات  استمرار 
سلطه ی  روزافزون  گسترش  و 
بود. کوردستان  بر  تروریسم 

با روی کار آمدن رژیم خمینی 
در  ترور  حاکمیت  دوران 
جدیدی  فاز  وارد  کوردستان 
و  سیاسی  فعالین  گشت. 
مبارزین کورد که نسبت به نیات 
بودند  مشکوک  جدید  رژیم 
خاصی  شروط  پذیرش  با  تنها 
خودمختاری  برقراری  همچون 
و حفظ امنیت کوردستان بدست 
به  حاضر  پیشمرگه  نیروهای 
خود  تفنگ های  گذاشتن  زمین 
گذشت  با  که  امری  می شدند 
اثبات  آن  صدق  ماه  چند  تنها 
وحشت  و  رعب  رژیم  و  شد 
و  زمینی  یورش  با  خمینی 
کوردستان  شهرهای  به  هوایی 
دست  سنندج،  شهر  ویژه  به 
زد.  کوردها  جمعی  کشتار  به 
کوردها  بعد  به   ٨٥ نوروز  از 
ملی-دمکراتیک  جنبش  و 
نیروی  تنها  و  اولین  کوردستان 
پیشرو، سکوالر و مخالف رژیم 
تلفیقی  با  که  بود  ایران  اسالمی 
و  مدنی-سیاسی  مبارزات  از 
و  سلطه  با  مقابله  به  چریکی 
هژمونی رژیم ترور در ایران و 
که  امری  برخاست  کوردستان 
بهای  ملت  این  تاریخ  همانند 
حکومت  داشت.  نیز  را  خود 
همیشگی  سیاست  بنابر  ایران 
کرد  سعی  خود  استعماری  و 
سیاست  گرفتن  پیش  در  با  که 
از  وحشت  و  رعب  اشاعه ی 
جمعی  دسته  اعدام های  طریق 
مانع  بی گناه  افراد  تیرباران  و 
بخش  رهایی  جنبش  گسترش 
به  مردم  پیوستن  و  کوردستان 
این حرکت شود، اعزام خلخالی 
کوردستان  مختلف  شهرهای  به 
و  محاکمه  بدون  اعدام های  و 
جمله  از  او  سوی  از  دادگاهی 
این  می باشد.  اقدامات  این 
سال ها در کوردستان که یادآور 
خمرهای  حکومت  سال های 
سرخ در کامبوج است، موجب 
بی گناه  انسان  هزاران  مرگ 
اسالمی  رژیم  جالدان  بدست 
فرودگاه  اعدام های  شد،  ایران 
سنندج که عکس های آن منتشر 
شده و نیز اعدام فعالین سیاسی 
ایالم  و  کرماشان  در  کورد 
شفیعی  شهسوار  دکتر  همچون 
اقدامات می باشد. این  از جمله 

وحشت  برای  خمینی  رژیم  اما 
به کارهای  بیشتر دست  پراکنی 
مسدود  همچون  نیز  دیگری 
و  مواصالتی  راه های  کردن 
ممانعت از انتقال مواد خوراکی 
الزم به شهرهای کوردستان، به 
آتش کشیدن روستاها، توپباران 
و بمباران هوایی شهرها، کشیدن 
مبارزین  بی جان  جسدهای 
و  خیابان ها  روی  بر  کورد 
مجبور کردن مردم برای مشاهده 
این صحنه ها، خشکاندن باغات 
به  کشاورزی،  زمین های  و 

خانواده های  گرفتن  گروگان 
سیاسی  فعالین  و  پیشمرگه ها 
کورد و آزاد کردن آنان تنها در 
پیشمرگه ها،  شدن  تسلیم  ازای 
یا  اعدامی ها  جسد  کردن  مثله 
جنگ  در  که  پیشمرگه هایی 
جان می باختند و به دست سپاه 
به  تجاوز  می افتادند،  پاسداران 
اقداماتی  جمله  از  و..  زندانیان 
تثبیت  راستای  در  تنها  که  بود 
وحشت  حکومت  بیشتر  هرچه 
انجام می گرفت. اما با تمام این 
کوردها  درگیر شدن  و  اوصاف 
ناعادالنه  و  نابرابر  مصافی  در 
آن ها  آزادیخواهانه  جنبش 
دکتر  چون  رهبرانی  وجود  با 
و  شرفکندی  دکتر  و  قاسملو 
قهرمانانی همچون خلیل خلبان 
و سرگرد علیار به پیش می رفت. 
مبارزاتی  تاریخ  که  آنچنان  اما 
به  ملت  این  ساله ی  هزاران 
دشمن  می دهد  نشان  خوبی 
درآوردن  زانو  به  برای  همیشه 
مقاومت ملتمان در حال توطئه 
بوده و هست،  و دسیسه چینی 
ترور دکتور قاسملو در ٢٢ تیر 
١٣٦٨ و ترور دکتر شرفکندی 
١٣٧١از  شهریور   ٢٦ در  
رژیم  این  دیگر  اقدامات  جمله 
از  طرح  اجرای  راستای  در 
جنبش  رهبران  برداشتن  میان 
جمهوری  البته  بود.  کوردستان 
قناعت  امر  این  به  اسالمی 
 ٣۰۰ از  بیش  ترور  با  و  نکرد 
کوردستان  خاک  در  پیشمرگه 
 ٧۰ دهه  سال های  در  عراق 
از  مسمومی  فضای  شمسی، 
منطقه  در  را  وحشت  و  رعب 
نمایش  به  تا  بود  کرده  ایجاد 
میان  در  خود  پوشالی  اقتدار 
مردم دست بزند و موجب ایجاد 
یاس و ناامیدی در میان آنان و 
ایجاد حس شکست در مبارزی 
زمان  گذشت  که  امری  شود 
داد.  نشان  آنرا  بودن  توهمی 
کوردها  ما  برای  که  بیستم  قرن 
از سویی یادآور قیام های متعدد 
آزادیخواهانه  و  ضداستعماری 
دیگر  سوی  از  و  است  ملتمان 
گسترده ی  تغیرات  از  سرشار 
جای  جای  در  ژئوپلوتیکی 
استقالل یابی  و  خاکی  کره ی 
بسیاری از ملیت های تحت ستم 
تاریخ  تکرار  جز  جهان،چیزی 
است.  نبوده  ملت مان  اسارت 
فداکاری های  تمام  با  که  قرنی 
و  انقالبیون  مبارزین، 
نقطه  به  کورد  پیشمرگه های 
استعماری  تاریخ  بر  پایانی 
این  تمام  با  و  نشد  بدل  ملتمان 
 ٢١ قرن  به  حالی  در  احوال 
بر  پیش  از  بیش  که  نهادیم  پا 
جنبشمان  و  مبارزه  حقانیت 
بر  مصرانه تر  و  داشتیم  ایمان 
تداوم آن تاکید کردیم تا شاید ما 
نیز روزی سرود خود را بخوانیم.

با اعزام کاروان های مذهبی از مشهد به ۲٠٠ نقطه ی کرماشان، 
آسمیالسیون فرهنگی کوردستان وارد فاز جدیدی شد

خبرگزاری  از  گزارشی  بنابر 
موحد،  حسن  "مهر"  حکومتی 
قدس  آستان  نمایندگی  مسئول 
کرماشان  استان  در  رضوی 
طی نشستی مطبوعاتی در روز 
اظهار   ١٣٩٦ تیر   ١١ یکشنبه 
دسترسی  سهولت  برای  داشت: 
رضا  امام  ملکوتی  بارگاه  به 
خیمه  صاحب  ما  السالم  علیه 
جادهای  سر  و  شدیم  رضوی 
که به بارگاه ملکوتی امام رضا 
شود  می  وصل  السالم  علیه 
می کنیم. وصل  را  خیمه  این 

مذهبی،  نمایش  این  در 
از  سواستفاده  با  روحانیون 
ناآگاهی  و  دینی  باوهاری 
جمعی اقدام به برافراشتن چادر 
و خیمه در مناطق محروم کرده 
که  می کنند  اعالم  مردم  به  و 
رضا  امام  قبر  زیارت  توان  اگر 
صورت  به  می توانند  ندارند  را 
یا  چادر  زیارت  به  نیابتی 
که  بپردازند  مذکور  خیمه های 
زیارت  ثواب  همان  واقع  در 
مستقیم در مشهد را دارد چرا که 
آنان این اجازه را از امام زمان 

زیارت  به  مردم  تا  گرفته اند 
بپردازند. نیابتی  خیمه های 

تاسیس  اعالم  با  موحد  حسن 
در  رضا  امام  نمایندگی 
شهرستان ها افزود: امسال اولین 
نمایندگی  شکل گیری  سال 
او  است.  رضوی  قدس  آستان 
حرکت،  این  گفت:  ادامه  در 
جریان سازی عظیم فرهنگی در 
است  کشور  از  خارج  و  داخل 
و در جای جای حضور کاروان 
خدام حرم رضوی موج عظیمی 
از شور و اشتیاق و عشق به اهل 

بیت علیهم السالم موج می زند.
اجرائی  از  ایران  رژیم  واقع  در 
کردن چنین طرح هایی به دنبال 
به  هدف  چندین  به  رسیدن 
آنجا  از  است.  همزمان  صورت 
که کرماشان به عنوان بزرگترین 
دارای  کوردستان  استان 
و  کوردی  متعدد  گویش های 
بی شک  است  مذاهب  انواع  نیز 
اولین هدف این عمل خرافه ای، 
ایجاد و عمیق کردن شکاف های 
است.  کوردستان  در  مذهبی 
عالوه براین، چنین تیم هایی که 

اطاق های  حمایت  از  بی شک 
امنیتی- نهادهای  فکری 

اطالعاتی ایران برخوردار است 
و  محروم  مناطق  در  حضور  با 
جذب  در  سعی  خدمات  ارائه 
جوانان به این سازمان ها دارند.

کرماشان  برگزیدن  همچنین 
آغازین  نقطه ی  عنون  به 
فریبانه  عوام  فعالیت های 
حکومت  توسط  مذهبی  و 
ایران و وسعت یافتن  فاشیستی 
ویژه  به  فعالیت ها  این  دامنه ی 
در سال های اخیر خبر از شتاب  
اجرائی  در  ایران  سالمی  رژیم 
آسمیالسیون  برنامه های  کردن 
از سوی  فرهنگی ملت کورد و 
پراکنی ها،  خرافه  یادآور  دیگر 
عوام فریبی های  و  تحجرات 

می باشد. وسطایی  قرون 
برنامه های  اجرای  و  طراحی 
فرهنگی  آسمیالسیون  مدون 
ملت کورد بدست حکومت های 
ایرانی طی ادوار مختلف تاریخی 
از اصول الیتغیر حکومتداری در 
ایران بوده است. در همین راستا 
مذاهب  و  دین  از  سواستفاده 
کردن  نوا  هم  برای  مختلف 
اصلی ترین  از  مرکز  با  کوردها 
حربه های این برنامه ی فاشیستی 
در  ویژه  به  که  می باشد  و  بوده 
اسالمی  دوران زمامداری رژیم 
ایران به شدت تمام از سیاست 
ضربه  راستای  در  مذکور 
آزادیخواهانه  جنبش  به  زدن 
برده اند. بهره ها  کوردستان 
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دادگاه انقالب ارومیه حکم "حبس در تبعید" 
برای یک شهروند کورد صادر کرد

ارومیه  در  کورد  شهروند  یک 
حکومت  قضایی  دستگاه  توسط 
اسالمی ایران به پنج سال حبس 
تعزیری و ٢۰ سال حبس تعلیقی و 
تبعید به یکی از زندان های استان 
شد. محکوم  رضوی  خراسان 

ارومیه  انقالب  دادگاه  یکم  شعبه 
کورد  شهروند  یک  حکمی  طی 
"محمودنژاد"  بهزاد  نام  به 
پنج  تحمل  به  را  عثمان  فرزند 
 ٢۰ و  تعزیری  حبس  سال 
تبعید  و  تعلیقی  حبس  سال 
استان  زندان های  از  یکی  به 

کرد. محکوم  رضوی  خراسان 
ارومیه  انقالب  دادگاه  یکم  شعبه 
همکاری  و  "عضویت  اتهام  به 
کورد  احزاب  از  یکی  با 
اسالمی  حکومت  اپوزیسیون 
ایران" چنین حکمی را برای این 
است. کرده  کورد صادر  شهروند 

سال  شهریورماه  هشتم  و  بیست 
پاسگاه  در  مستقر  نیروهای   ،٩٥
توابع  از  "هشتیان"  روستای 
منطقه صومای برادوست به سمت 
به  کورد  شهروند  یک  خودروی 
شوقی  فرزند  سعیدی  ارکان  نام 

تیراندازی و وی در دم جان سپرد.
محمودنژاد  بهزاد  حادثه،  این  در 
به شدت زخمی و توسط نظامیان 
بود. شده  بازداشت  حکومتی 

روستای  اهل  کورد  شهروند  این 
منطقه  توابع  از  "گیچه" 
می باشد. برادوست  صومای 

در همین رابطه نیز، روز پنج شنبه 
سال  یازده  حکم  تیرماه،  هشتم 
شابویی  "ناصر  برای  حبس 
توسط  اشنویه  اهل  دودکانی" 
تجدیدنظر  دادگاه   ١٣ شعبه 
آذربایجان غربی  استان 

گردید. ابالغ  وی  به  و  تأیید 
شعبه  در  کورد  شهروند  این 
اشنویه   ٢ کیفری  دادگاه   ١۰١
احزاب  در  "عضویت  اتهام  به 
ایران  حکومت  اپوزیسیون  کورد 
ارتکاب  برای  تبانی  و اجتماع و 
به  داخلی"  امنیت  علیه  جرم 
حبس  سال  پنج  فقره  دو  تحمل 
به  تبلیغی  "فعالیت  اتهام  به  و 
اپوزیسیون  کورد  احزاب  نفع 
حکومت ایران" به تحمل یکسال 
حبس تعزیزی محکوم شده بود.

عفو بین الملل به بازداشت اعضای خانواده 
حسین پناهی واکنش نشان داد

سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای 
از مقامات حکومت ایران خواست 
نگهداری  محل  و  سرنوشت  که 
خانواده  شده  بازداشت  اعضای 
کند. اعالم  را  حسین پناهی 

طی  بین الملل  عفو  سازمان 
آزادی  خواستار  بیانیه ای 
خانواده  شده  بازداشت  اعضای 
است شده  حسین پناهی 

در این بیانیه، عفو بین الملل عدم 
در  ایران  مقامات  پاسخگویی 
خانواده  اعضای  وضعیت  مورد 
می داند. "جرم"  را  حسین پناهی 
افراد  نگهداری  بین الملل  عفو 

خطر  معرض  در  شده  بازداشت 
اعدام )بدون محاکمه عادالنه در 
نقض  را  ذی صالح(  دادگاه  یک 
است. کرده  عنوان  بشر  حقوق 

فوری  دسترسی  سازمان  این 
معالجه  به  حسین پناهی  رامین 
وکیل  انتخاب  و  درمان  و 
است. شده  خواستار  را  مستقل 

رامین  می افزاید:  بین الملل  عفو 
دادگاهی  در  باید  حسین پناهی 
حکم  صدور  بدون  عادالنه 
شود. محاکمه  مرگ  مجازات 

جمعه  روز  حسین پناهی،  رامین 
با  درگیری  طی  تیرماه،  دوم 

در  پاسداران  سپاه  نیروهای 
و  مجروح  شدت  به  سنندج 
بازداشت  سپاه  نیروهای  توسط 
مراحل  تکمیل  از  پیش  و 
به  سنندج  بیمارستان  از  درمانی 
بازداشتگاه سپاه منتقل شده بود.

به گفته امجد حسین پناهی، رامین 
حسین پناهی در درگیری روز دوم 
کمر،  ناحیه  به  گلوله  سه  تیرماه 
پشت و پا وی اصابت نموده است.

رامین  بازداشت  از  پس 
امنیتی  نیروهای  حسین پناهی، 
اعضای  بازداشت  به  اقدام 
کردند. حسین پناهی  خانواده 

سازمان UNPO بازداشت و اعدام زندانیان 
سیاسی کورد را محکوم کرد

سازمان  کنگره  سیزدهمین 
UNPO قطعنامه ای در رابطه با 
کوردستان  در  بشر  حقوق  نقض 
رساند. تصویب  به  ایران 

براساس گزارش رسیده به آژانس 
خبررسانی کوردپا، روز سه شنبه 
کنگره  سیزدهمین  تیرماه،  ششم 
دومین  در   UNPO سازمان 
را  قطعنامه ای  خود  کاری  روز 
کوردستان  وضعیت  با  رابطه  در 
رساند. تصویب  به  ایران 

سازمان  قطعنامه  این  در 
UNPO اعدام زندانیان سیاسی 
حقوق بشر،  فعاالن  و  کورد 
زندانیان  دیگر  و  روزنامه نگاران 
اسالمی  حکومت  توسط  را 
می کند. محکوم  شدت  به  ایران 

حکومت  از   UNPO سازمان 
ایران درخواست می کند که تمامی 

قوانین  به  و  متوقف  را  اعدام ها 
با  رفتار  با  رابطه  در  بین المللی 
باشد. پایبند  سیاسی  زندانیان 

نگرانی  غیردولتی  سازمان  این 
خود را نسبت به نقض حقوق بشر 
می دارد. اعالم  ایران  ملیت های 

حکومت  از   UNPO سازمان 
ملیتاریزه  که  می خواهد  ایران 
کردن کوردستان و اقلیم های دیگر 
کند. متوقف  را  ایران  ملیت های 

نگرانی  همچنین  سازمان  این 
وضعیت  به  نسبت  را  خود 
به  که  کورد،  سیاسی  زندانیان 
خارج  در  و  ناعادالنه  شیوه ای 
اعدام  به  قوانین  چارچوب  از 
مدت  طوالنی  زندان های  و 
محکوم شده اند، اعالم و همچنین 
بازداشت  از  را  خود  نگرانی 
نویسندگان،  سیاسی،  فعاالن 

کارگری  فعاالن  روزنامه نگاران، 
کرد. اعالم  حقوق بشر  و 

خواستار   UNPO سازمان 
در  کولبران  کشتار  توقف 
توسط  کوردستان  مرزی  مناطق 
است. شده  حکومتی  نظامیان 

حزب  توسط  قطعنامه  این 
یکی  ایران،  کوردستان  دمکرات 
اپوزیسیون  کورد  احزاب  از 
اولین  و  ایران  اسالمی  حکومت 
ایران  کوردستان  عمده  حزب 
سازمان  کنگره  سیزدهمین  به 
اکثریت  با  که  تقدیم   UNPO
است. رسیده  تصویب  به  آرا 

اقلیت های  و  ملت ها  سازمان 
مخفف  نام  با  که  غیررسمی 
می  شود،  شناخته   UNPO
دولتی  غیر  سازمان  یک 
است هلند  در  مستقر 

KMMK-Gنسبت به افزایش بازداشت های 

خودسرانه در کوردستان ابراز نگرانی کرد

کوردستان  بشر  حقوق  جمعیت 
ایران  حکومت  از  ژنو   – ایران 
کنوانسیون  به  که  می خواهد 
بین المللی  معاهدات  و  ژنو 
باشد. پایبند  دوستانه  بشر 

کوردستان  بشر  حقوق  جمعیت 
در  اطالعیه ای  ژنو   – ایران 
اعضای  بازداشت  با  رابطه 
توسط  حسین پناهی  خانواده ی 
نمود. منتشر  امنیتی  نیروهای 

جمعیت  اطالعیه  این  در 
ایران  کوردستان  بشر  حقوق 
فشار  و  بازداشت  به  ژنو   –
حسین پناهی  خانواده  بر 
سرکوبی  را  آن  و  اشاره 
است. دانسته  "غیرقانونی" 

حقوق  مدافع  سازمان  این 
"رامین  وخیم  وضعیت  به  بشر 
بازداشت  در  حسین پناهی" 
ایران  حکومت  از  و  اشاره 
"سه"  ماده ی  به  می خواهد 
در  ژنو  کنوانسیون  معاهده 

مجازات  از  جلوگیری  با  رابطه 
باشد. پایبند  متهمان  غیرقانونی 

کوردستان  بشر  حقوق  جمعیت 
اطالعیه  این  در  ژنو   – ایران 
به  نسبت  را  خود  نگرانی 
خودسرانه  بازداشت  افزایش 
کوردستان  در  کورد  شهروندان 
است. نموده  اعالم  ایران 

کوردستان  بشر  حقوق  جمعیت 
عاصمه  از  ژنو   – ایران 
ویژه  گزارشگر  جهانگیر، 
حقوق  امور  در  ملل  سازمان 
دولت  که  می خواهد  ایران  بشر 
معالجه  به  موظف  را  روحانی 
حسین پناهی  رامین  پزشکی 
نماید. بازداشتگاه  از  خارج  در 

جمعه  روز  حسین پناهی  رامین 
با  درگیری  طی  تیرماه،  دوم 
در  پاسداران  سپاه  نیروهای 
و  مجروح  شدت  به  سنندج 
بازداشت  سپاه  نیروهای  توسط 
مراحل  تکمیل  از  پیش  و 

به  سنندج  بیمارستان  از  درمانی 
بازداشتگاه سپاه منتقل شده بود.

به گفته امجد حسین پناهی، رامین 
روز  درگیری  در  حسین پناهی 
ناحیه  به  گلوله  سه  تیرماه  دوم 
اصابت  وی  پا  و  پشت  کمر، 
از  انتقال  از  پس  و  است  نموده 
به  بازداشتگاه  به  بیمارستان 
شکنجه  و  بازجویی  فشار  دلیل 
کما  به  خونریزی  شدت  و 
است  روزی  چند  و  است  رفته 
از  خارج  بیمارستانی  در  که 
است. بستری  کوردستان  استان 

پس از درگیری روز دوم تیرماه، 
نیروهای امنیتی به منزل شخصی 
یورش  حسین پناهی  خانواده 
این  اعضای  از  تن  چند  و  برده 
کردند. بازداشت  را  خانواده 

که  است  آن  از  حاکی  شنیده ها 
بازداشت  هنگام  امنیتی  نیروهای 
اعضای خانواده حسین پناهی آنان 
را مورد ضرب و شتم قرار داده اند.

حکم یازده سال حبس 
یک شهروند کورد تأیید شد

استان  تجدیدنظر  دادگاه 
حکم  آذربایجان غربی 
برای  حبس  سال  یازده 
اهل  کورد  شهروند  یک 
کرد. تأیید  را  اشنویه  شهرستان 
تیرماه،  هشتم  پنج شنبه  روز 
برای  حبس  سال  یازده  حکم 
اهل  دودکانی"  شابویی  "ناصر 
دادگاه   ١٣ شعبه  توسط  اشنویه 
تجدیدنظر استان آذربایجان غربی 
گردید. ابالغ  وی  به  و  تأیید 
شعبه  در  کورد  شهروند  این 
اشنویه   ٢ کیفری  دادگاه   ١۰١
احزاب  در  "عضویت  اتهام  به 
کورد اپوزیسیون حکومت ایران 
و اجتماع و تبانی برای ارتکاب 
به  داخلی"  امنیت  علیه  جرم 
پنج سال حبس  فقره  تحمل دو 
به  تبلیغی  "فعالیت  اتهام  به  و 
اپوزیسیون  کورد  احزاب  نفع 
حکومت ایران" به تحمل یکسال 
حبس تعزیزی محکوم شده بود.
تجدیدنظر  دادگاه  در  حکم  این 
آذربایجان غربی  استان 
است. شده  تأیید  عینًا 

تابستان  کورد  شهروند  این 
"عضویت  اتهام  به  گذشته  سال 
احزاب  با  همکاری  و 
حکومت  اپوزیسیون  کورد 
نیروهای  سوی  از  ایران" 
بود. شده  بازداشت  اطالعاتی 
سه  از  پس  کورد  شهروند  این 
وثیقه  تودیع  با  بازداشت  ماه 
بود. گردیده  آزاد  زندان  از 
اهل  و  متأهل  شابویی  ناصر 
توابع  از  "شاهوانه"  روستای 
می باشد. اشنویه  شهرستان 

در  شده  ثبت  آمار  به  استناد  با 
خبررسانی  آژانس  آمار  مرکز 
گذشته  یکسال  طی  کوردپا، 
)سال ٩٥(، ١١٩ تن از شهروندان 
سیاسی  اتهامات  با  کورد 
دادگاه های  توسط  "امنیتی"، 
ایران  اسالمی  حکومت  انقالب 
 ٥ و  ماه   ١١ و  سال   ٤۰٩ به 
و  ١١سال  تعزیری،  زندان  روز 
ضربه   ٩٤ تعلیقی،  زندان  ١روز 
نیز  سیاسی  ١زندانی  و  شالق 
 ٤( شده اند.  محکوم  اعدام  به 
 ٢ مدنی،  فعال   ٢ دانشجو، 

در  سیاسی  و٣زندانی  معلم 
می باشند(.  محکومین  این  میان 
نظیر  اتهاماتی  به  افراد  این  تمام 
و  ملی"  امنیت  علیه  "اقدام 
"تبلیغ علیه نظام" متهم شده اند.

در میان این افراد ٢٥ تن احکام 
سال   ٢٥ تا  سال   ١۰ باالی 
این  همچنین  داشته اند.  حبس 
می باشد.  نیز  زن   ٩ شامل  آمار 
آمارهای  تمامی  احتساب  با 
مناطق  در  بشر  حقوق  نقض 
سوی  از  که  ایران  کوردنشین 
منابع محلی و رسانه های متفرقه 
منتشر شده، اما با عدم تایید از 
بوده  روبرو  مطلع  منابع  سوی 
بسیار  می تواند  آمار  این  است، 
باالتر از میزان اعالم شده باشد. 
موارد  گذشته  یک سال  طی 
بیشتری از نقض حقوق بشر در 
روی  ایران  کوردنشین  مناطق 
اینکه  به  توجه  با  که  است  داده 
هیچ سازمان یا منبع مطلعی جهت 
تایید آن وجود نداشته است، در 
است. نشده  گنجانده  آمار  این 


