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ارگان کمیـته مرکزی حزب دمکرات کردستان ایران

تـأمین حقوق ملی خلق کرد در چهارچوب ایرانی دمـکراتیک و فـــدرال
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ادامه در صفحه ی 2

حزب دمکرات کوردستان ایران 
در 22 تیرماه با شهید قاسملو 

تجدید عهد و پیمان کرد

تیرماه،   ٢٢ مناسبت  به 
شهادت  سالروز  ٢٨مین 
و  قاسملو  عبدالرحمان  دکتر 
دیپلمات- دست  به  یارانش 
اسالمی  رژیم  تروریست های 
اصلی  مقر  در  مراسمی  ایران 
دمکرات  حزب  سیاسی  دفتر 
برگزار گردید. ایران  کوردستان 
٢٢تیر  پنج شنبه  روز  بعدازظهر 
ویژه  مراسمی  شمسی،   ١٣٩٦
برای گرامیداشت یاد و خاطره ی 
شهید دکتر قاسملو و همراهانش 
با حضور مصطفی هجری، دبیر 
کوردستان  دمکرات  حزب  کل 
حزب،  رهبری  اعضای  ایران، 
چندین  و  پیشمرگه  ها  و  کادر 
جناح و حزب سیاسی و شماری 
گردید. برگزار  مهمانان  از 
سرود  خواندن  با  مراسم  این 
لحظه  چند  و  رقیب"  "ای  ملی 
شهیدان  احترام  به  سکوت 
سپس  شد.  آغاز  کوردستان 
کل  دبیر  هجری"  "مصطفی 

حزب دمکرات کوردستان ایران 
به مناسبت ٢٢ی تیرماه سخنانی 
از  پیش  هجری  نمود.  ایراد  را 
باب  در  خود  سخنان  به  آنکه 
تیر   ٢٢ در  قاسملو  دکتر  ترور 
واقعه ی  چند  به  بپردازد   ١٣٦٨
داده  روی  تیرماه  در  که  دیگر 
"در  گفت:  و  پرداخت  است 
شمسی   ١٣٧٨ سال  تیرماه   ٢٤
عضو  عزیزی  سالم  سید  شهید 
دمکرات  حزب  سیاسی  دفتر 
سبب  به  ایران،  کوردستان 
شهیدان  کاروان  به  بیماری 
پیوست. همچنین در تیرماه سال 
گذشته شماری از پیشمرگه های 
کوردستان  دمکرات  حزب 
راسان  نوین  مبارزه  در  ایران 
رسیدند.  شهادت  به  روژهالت 
مصطفی هجری پس از سخنانی 
سالم  سید  شهید  مورد  در 
عزیزی و شهیدان راسان، سالم 
تقدیم  را  بی پایان خود  درود  و 
شهیدان  و  شهیدان  این  همه  به 

راه آزادی کوردستان و همچنین 
خانواده های سرفراز آنان نمود.

طی  هجری  مصطفی  سپس 
دکتر  شخصیت  به  سخنانی 
اظهار  و  کرد  اشاره  قاسملو 
داشت که دکتر قاسملو از محدود 
رهبرانی بوده که بصورت مستمر 
فکر و اندیشه نو و مدرن را وارد 
عرصه مبارزه می کرد و بصورت 
می نمود.  اجرا  را  آن  نیز  عملی 
کوردستان  در  قاسملو  دکتر 
حزب  مبارزه  خط  در  و  ایران 
نسبت  لحظه ای  برای  دمکرات 
به مسائل و وقایع بی طرف نبوده 
و همیشه راه حل و پیشنهاد تازه 
بحران  ها  حل  برای  را  مدرن  و 
این  در  هجری  می نمود.  ارائه 
در  قاسملو  دکتر  افزود:  باره 
برابر  در  کاستی ها،  و  کم  برابر 
انحرافات و مشکالت بی تفاوت 
نبود، او به مانند تماشاگر میدان 
حزب دمکرات نبود، می اندیشید 
چاره ای  تا  می کرد  مطالعه  و 

بیابد. بحران ها  حل  برای 
بخش  در  هجری  مصطفی 
متذکر  خود  سخنان  از  دیگری 
آن  بر  ایرانی ها،  به جز  که:  شد 
تاکید می کنم، به جز ایرانی ها در 
تاریخ بشریت به ندرت مشاهده 
می کنیم که طرفی از میز مذاکره 
برای حذف و از بین بردن طرف 
مقابل خود بهره ببرد اما متاسفانه 
ایرانی  ها  مورد  در  موضوع  این 
قاسملو  دکتر  و  می کند  صدق 
شد. شهید  عرصه  همین  در 
دمکرات  حزب  کل  دبیر 
اشاره  موضوع  این  به  همچنین 
کرد که: رژیم جمهوری اسالمی 
شهید  با  که  بود  باور  این  بر 
مبارزه  قاسملو  دکتر  شدن 
خاموش  کوردستان  در  کورد 
نشد  چنین  تنها  نه  اما  می شود 
با  بر حق ملت کورد  قیام  بلکه 
تالش و جدیت تمام تا به امروز 
کوردستان  در  و  یافت  استمرار 
هستیم  دیگری  مرحله  شاهد 

تاریخ  در  نوینی  عصری  و 
بخش های  تمامی  در  کورد 
است. شده  آغاز  کوردستان 
در  و  هجری  سخنان  از  بعد 
تحت  سرودی  مراسم  ادامه 
عنوان "قاسملو رهبر" از سوی 
دمکرات  حزب  موزیک  گروه 
شد.  اجرا  ایران  کوردستان 
زنان،  اتحادیه های  پیام  سپس 
دمکرات  دانشجویان  و  جوانان 
کوردستان ایران از سوی "سالم 
اسماعیلپور" عضو هیئت اجرایی 
دمکرات  دانشجویان  اتحادیه 
کوردستان ایران، قرائت گردید.
از  شعری  قطعه  همچنین 
فالح"  "شریف  شاعر  سوی 
شب  در  "روشنایی  نام  با 
شد. حضار  تقدیم  تاریک" 

دو  ارائه ی  با  مذکور  مراسم 
موزیک  گروه  سوی  از  سرود 
کانون  و  دمکرات  حزب 
یافت. پایان  "نرگس"  کودکان 

حزب دمکرات کوردستان ایران 

در 22 تیرماه، 

پیمان خود را با آرمان های 

شهید دکتر عبدالرحمان قاسملو 

تجدید کرد.

مرز میان مبارزه واقعی 

و توهم اصالحات

مصطفی هجری: 
به جز ایرانی ها در تاریخ بشریت به 

ندرت مشاهده می کنیم که... 

عرفان رهنمون طی مصاحبه ای 
اختصاصی با "کوردستان" 

ابراز داشت:
جنبش کوردستان دین یا مذهب 
خاصی را معیار هویتی خود قرار 
نداده است، تحلیلی درست که...

پاشنه آشیل 

جمهوری اسالمی 

از  بعد  تهران،  اسالمی  رژیم 
جنایت  و  استبداد  سال   ٣٨
که  شد  مدعی  مدتی  برای 
سرچشمه و نقطه قوت آرامش 
است. خاورمیانه  در  امنیت  و 

با  ابتدا  همان  از  که  رژیم  این 
واقع  به  انقالب،  صدور  شعار 
را  منطقه  در  آشوب  اندیشه ی 
است  دهه  سه  از  بیش  داشت 
که با تمام قدرت و توان خود 
به  را  تروریستی  گروه های 
کرده  صادر  ایران  از  خارج 
نیز  منطقه  کشورهای  در  و 
تروریستی  و  تندرو  گروه های 
کرده  تقویت  را  جنایتکار  و 
به  تا  است  داده  سازمان  و 
متکثری  و  متعد  جنایت های 
طریق  بدین  و  بزنند  دست 
ماندگاری خود را در آشوب و 
ناامن سازی منطقه تضمین کند.

در سال های اخیر که گروه های 
تروریستی به مانند قارچ سمی 
در همه جا رشد کرده اند، رژیم 
با  نیز  تروریست پرور  اسالمی 
و  گرفته  ارتباط  آن ها  تمامی 
با  ضدیت  لوای  تحت  گاهی 
برخی از این گروه ها و گاهی به 
بهانه ارتباط سیاسی! با برخی 
کردن  متشنج  در  سعی  دیگر 
منطقه داشته است. در ضمن با 
این گروه های تروریستی نیز به 
توافقی دست زده که هیچ کدام 
ایران  داخل  در  نباید  آنها  از 
عملیات تروریستی انجام دهند 
مانند  به  اسالمی  جمهوری  تا 
خاورمیانه ی  در  امن  منطقه ای 

آشوب زده جلوه دهد.
توطئه گرانه ی  سیاست   این 
مهم  و  اساسی  ضعفی  رژیم 
توجهی  آن  به  رژیم  که  دارد 
نه  واقع  در  و  است  نکرده 
آشیل  پاشنه  بلکه  نقطه ضعف 
است. ایران  اسالمی  رژیم 

جمهوری  رژیم  که  آنچه 
نداده  اهمیت  آن  به  اسالمی 
فراموش  با  می خواست  و  بود 
به  آنرا  نیز  دنیا  کردنش 
به  فاکتوری  بسپارد،  فراموشی 
در  ستم  تحت  ملیت های  نام 
که  اسالمی  رژیم  است.  ایران 
شکنجه  و  اعدام  سرکوب،  با 
بود  توانسته  خودش  قول  به 
این  واقعی  مبارزان  و  فعاالن 
ملت ها را از میدان به در کند، 
و  ایجادگروه ها  با  می کوشید 
به  را  آن ها  کارتونی،  افراد 
ملت ها  این  نماینده  عنوان 
نشان دهد. با در پیش گرفتن 

حزب دمکرات کوردستان ایران در مورخ 2٤ تیر ١٣٩٦ شمسی خبر شهید شدن 
گروهی از مبارزین خود را منتشر کرد که طی مبارزات حماسه آفرین "قره سقل" و "کوساالن" 

در درگیری با نیروهای تروریستی رژیم اسالمی ایران شهید شده بودند. 
بدین مناسبت از سوی هیئت تحریریه و هیئت مدیره روزنامه "کوردستان" به 

خانواده  محترم شهیدان تازه ملتمان تسلیت می گوئیم و عهد می بندیم 
که وفادار به راه پرافتخار آن ها بمانیم.

هیئت تحریره روزنامه کوردستان

خوانندگان محترم روزنامه  "کوردستان"
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حزب دمکرات کوردستان ایران در 22 تیرماه، 
پیمان خود را با آرمان های 

شهید دکتر عبدالرحمان قاسملو تجدید کرد.

تیرماه،   ٢٢ مناسبت  به 
شهادت  سالروز  ٢٨مین 
و  قاسملو  عبدالرحمان  دکتر 
دیپلمات  دست  به  یارانش 
اسالمی  رژیم  تروریست های 
اصلی  مقر  در  مراسمی  ایران 
دمکرات  حزب  سیاسی  دفتر 
کوردستان ایران برگزار گردید.
کرد  اعالم  کوردستان  خبرنگار 

پنجشنبه  روز  ظهر  از  بعد  که 
 ١٣٩٦ سال  تیرماه   ٢٢
ویژه  مراسمی  خورشیدی، 
قاسملو  دکتر  گرامیداشت  برای 
مصطفی  حضور  با  یارانش  و 
هجری دبیر کل حزب دمکرات، 
پیشـمرگه،  کادر،  رهبری، 
و  حزب  چندین  و  خانواده 
شماری  و  سیاسی  جریان 

گردید. برگزار  مهمانان  از 
سرود  خواندن  با  مراسم  این 
چند  و  رقیب"  "ای  ملی 
احترام  به  سکوت  لحظه 
شد. آغاز  کوردستان  شهیدان 
دبیر  هجری"  "مصطفی  سپس 
کوردستان  دمکرات  حزب  کل 
٢٢ی  مناسبت  به  ایران 
نمود. ایراد  را  سخنانی  تیرماه 

خود  سخنان  آغاز  در  هجری 
سال  تیرماه   ٢٢" داشت:  بیان 
١٣٦٨ خورشیدی دکتر قاسملو 
بر سر میز گفتگو ترور شد. ما 
دیگر  وقایع  به  مناسبت  این  به 
داشت. خواهیم  نگاهی  تیرماه 
تیرماه سال ١٣٧٨ شمسی   ٢٤
عزیزی"  سالم  "سید  شهید 
حزب  سیاسی  دفتر  عضو 

همزمان با سالروز ترور دکتر عبدالرحمان قاسملو، 
رژیم اسالمی مانور نظامی در کوردستان 

برگزار می کند

پاسداران  تروریستی  سپاه   
سالروز  در  دارد  قصد  ایران 
قاسملو  عبدالرحمان  دکتر  ترور 
برگزاری  به  همراهانش،  و 
مناطق  در  نظامی  مانوری 

بزند. دست  کوردستان  مختلف 
خبرگزاری  از  گزارشی  بنابر 
نیروهای  "مهر"،  حکومتی 
رژیم  تروریستی  سپاه 
جاری،  درماه  ایران  اسالمی 

و  تجهیزات  و  نظامی  نیروهای 
را  فراوانی  سنگین  سالح های 
به استان های مختلف کوردستان 
کرده اند.  منتقل  ارومیه  ویژه  به 
ایران  تروریستی  رژیم 

دکتر برنارد گرانژون حمایت خود از مبارزات ملت 
کرد در روژهالت را اعالم کرد

حال  در  سال هاست  که 
کوردستان  کردن  میلیتاریزه 
تحرکات  افزایش  با  می باشد 
بر  اخیر  سال های  در  خود 
نظامی-امنیتی  جو  میزان 
است. افزوده  منطقه  این 

سپاه  گزارش  همین  بنابر 
به  که  دارد  قصد  پاسداران 
صورت گسترده ای از سالح های 
در  کوردستان  به  شده  منتقل 
در  نظامی  مانوری  برگزاری 
برابر  جمعه  و  ٥شنبه  روزهای 
کند. استفاده  تیر   ٢٣ و   ٢٢ با 

قابل ذکر است که ٢٢ تیر یادآور 
و سالروز ترور دکتر عبدالرحمان 
در  همراهانش  و  قاسملو 
دیپلمات- دست  به  وین 
می باشد. ایران  تروریست های 

سپاه  فرمانده  راستا  همین  در 
تشریح  در  آذربایجان  شهدای 
مانور  این  گفت:  مذکور  مانور 
با  بیت المقدس"  "الی  نام  با 
سراسر  در  گردان   ٦٤ حضور 
پنجشنبه  روز  در  استان  این 
می شود. برگزار  جمعه  و 

قیام  از  نوینی  مرحله  آغاز 
به  کوردستان  آزادیخواهانه ی 
اخیر  سال   ٢ طی  "راسان"  نام 

پیشمرگه  نیروهای  حضور  و 
برای  در عمق خاک کوردستان 
سیاسی- فعالیت های  انجام 
و  هراس  موجب  تشکیالتی 
ترس فراگیری در میان نیروهای 
امری  ایران شده،  اسالمی  رژیم 
گسترده ی  انتقال  بصورت  که 
سالح های  و  تجهیزات  نیرو، 
انجام  و  کوردستان  به  نظامی 
در  متعدد  نظامی  مانورهای 
است. شده  نمایان  کوردستان 

از  علی"  "امام  رزمایش 
می باشد  مانورها  این  جمله 
گذشته  سال  ماه  بهمن  در  که 
از  کثیری  شمار  حضور  با 
سپاه  نظامی  تجهیزات  و  نیروها 
"قصرشیرین"  در  پاسداران 
گردید. برگزار  کرماشان 

همواره  ایران  تروریستی  رژیم 
کوردستان  مردم  با  مقابله  برای 
کورد  آزادیخواهانه ی  جنبش   و 
رویارویی  از  ترس  و  ایران  در 
با پیشمرگه ها با انتقال نیروهای 
به  ایران  نقاط  دیگر  از  نظامی 
ایجاد  و  کوردستان  استان های 
نظامی  جوی  متعدد،  پایگاه ها 
در کوردستان حاکم کرده است.

سازمان  پیشین  رئیس 
پیامی  مرز  بدون  پزشکان 
و  بیست  مناسبت  به  را 
شهادت  سالگرد  هشتمین 
نمود. منتشر  قاسملو  دکتر 
رئیس  گرانژون،  برنارد  دکتر 
پزشکان  سازمان  پیشین 
در  پیامی  طی  مرز  بدون 
سالگرد  هشتمین  و  بیست 
قاسملو،  دکتر  شهادت 
مبارزات  از  را  خود  حمایت 

نمود. اعالم  قاسملو  رهروان 
اختیار  در  که  پیام  این  متن 
میدیا  کوردستان  وب سایت 
قرار گرفته، عینًا درپی می آید:
سالگرد  ٢٨مین  مناسبت  به 
دکتر  یاد  زنده  شهادت 
قاسملو،  عبدالرحمان 
حزب  پیشین  رهبر 
ایران کوردستان  دمکرات 
گرامی دوستان 
دکتر  شهادت  از  سال   ٢٨

بخش  الهام  انسان  آن  قاسملو، 
می گذرد. ما،  همه ی  برای 
شهادتش،  سالگرد  ٢٨مین  در 
گرامی  را  وی  خاطره ی 
مبارزات  از  و  میداریم 
راستای  در  راهش  رهروان 
حقوق  و  آزادی  دمکراسی، 
می کنیم. پشتیبانی  ُکرد  خلق 
تمام  و  گرانژون  برنارد  دکتر 
اکیپ پزشکان جهان در مارسی
٢٠١٧ ژوئیه   ١٣

به  ایران  کوردستان  دمکرات 
سبب بیماری به کاروان شهیدان 

پیوست.
تیرماه سال گذشته شماری  در 
کف  بر  جان  پیشمرگه های  از 
کوردستان  دمکرات  حزب 
راسان  نوین  مبارزه  در  ایران 
رسیدند. شهادت  به  روژهالت 
پس  همچنین  هجری  مصطفی 
سید  شهید  مورد  در  سخنانی 
سالم عزیزی و شهیدان راسان، 
سالم و درود بی پایان خود را 
و  شهیدان  این  همه  به  تقدیم 
کوردستان  آزادی  راه  شهیدان 
و همچنین خانواده های سرفراز 

آنان نمود. 
شخصیت  خصوص  در  هجری 
دکتر قاسملو چنین اظهار داشت 
معدود  از  قاسملو  دکتر  که: 
رهبرانی بوده که بصورت مستمر 
وارد  را  تازه  اندیشه  و  فکر 
عرصه مبارزه می کرد و بصورت 
می کرد. اجرا  را  آن  نیز  عملی 

کوردستان  در  قاسملو  دکتر 
حزب  مبارزه  خط  در  و  ایران 
دمکرات برای لحظه ای نسبت به 
مسائل و وقایع بی طرف نبوده 
و همیشه راه حل و پیشنهاد تازه 
بحران  ها  برای حل  را  مدرن  و 

ارائه می نمود".
دبیرکل حزب دمکرات همچنین 
طی سخنان خود بیان کرد: "به 
به  برشیت  تاریخ  در  ایرانی ها  جز 

طرفی  که  می کنیم  مشاهده  ندرت 

از  و  حذف  برای  مذاکره  میز  از 

بهره  خود  مقابل  طرف  بردن  بین 

در  موضوع  این  متاسفانه  اما  بربد 

می کند". صدق  ایرانی ها  مورد 

مصطفی هجری در ادامه سخنان 
خود افزود: "بعد از ٢٨ سال که 
با  می کرد  تصور  ایران  رژیم 
ترور دکترقاسملو مبارزه حزب 
دمکرات ادامه پیدا نخواهد کرد 
مبارزه  رژیم  تصور  خالف  اما 
مستحکم تر  رژیم  این  علیه 
یافت". ادامه  نیرومندتر  و 
پیام  از  دیگری  بخشی  در  وی 
اذعان  مناسبت  بدین  خود 
رفراندوم  با  "ایران  داشت: 
کوردستان  اقلیم  حکومت 
بین  عرصه  در  و  بوده  مخالف 
حامی  عنوان  به  نیز  المللی 
می شود". شناخته  تروریست 

گروه  سوی  از  سرودی  سپس 
دمکرات  حزب  موزیک 
حضار   تقدیم  ایران  کوردستان 

شد.
این  از  دیگر  بخشی  در 
عنوان  تحت  شعری  مراسم 
سوی  از  پوشان"  "خاکی 
بهرامی"  "گلباغ  شاعر 
شد. خوانده  مناسبت  بدین 

زنان،  اتحادیه های  پیام  سپس 
دمکرات  دانشجویان  و  جوانان 
کوردستان ایران از سوی "سالم 
هیئت  عضو  اسماعیلپور" 
دانشجویان  اتحادیه  اجرایی 
ایران  کوردستان  دمکرات 
قطعه  همچنین  گردید.  قرائت 
"شریف  از سوی شاعر  شعری 

فالح" تقدیم حضار شد.
این مراسم با دو سرود از سوی 
دمکرات  حزب  موزیک  گروه 
کانون  سوی  از  دیگر  سرود  و 
یافت. پایان  نرگس  کودکان 

خیالی  این  در  توطئه  این 
نام  به  واهی بود که مساله ای 
وجود  ایران  در  ملیت  مساله 
ندارد و به ویژه در این وهم به 
مساله  توانسته  که  می برد  سر 
کورد را برای همیشه خفه کند 
توطئه هایی  کردن  اجرا  با  و 
انحراف  به  آنرا  نیز  داخل  در 

بکشاند.
سیاست  گرفتن  پیش  در 
ایجاد  و  داخل  در  خفقان 
و  منطقه  در  ناامنی  و  آشوب 
دیپلماتیک  ژست های  گرفتن 
از  بعد  سه  اروپا،  در 
جمهوری  رژیم  استراتژیک 
حضور  با  که  بود  اسالمی 
خاک  اعماق  در  پیشمرگه 
بادکنکی  مانند  به  کوردستان 
شد  منفجر  بی محتوا  و  پوچ  
با  اکنون جمهوری اسالمی  و 
دنیایی از مشکالت داخلی و 
باندهایش  درگیری  و  امنیتی 
و  مانده  تنها  داخل  در 
کابوس  همچنان  کوردستان 
تهران  تروریستی  رژیم های 

است!
تائید  برای  سند  تازه ترین 
است  یادداشتی  تحلیل،  این 
از روزنامه کیهان که در واقع 
رژیم  رهبری  بیت  تریبون 
محسوب  نیز  ایران  اسالمی 
می شود. در این یادداشت که 
در  راعی"  "سعدواهلل  قلم  به 
شده  منتشر   ١٣٩٦ تیر   ٢٧

آمده است:
"بر اساس وقایع ماه های اخیر 
جمع بندی  این  به  می توان 
رسید که کماکان شمال غربی 
امنیتی  تهدید  نقطه  ایران 
می شود." محسوب  ایران 

به زبانی ساده می گوید که در 
این  به  رهبری  بیت  نشست 
مانند  به  که  رسیده اند  نتیجه 
تهدیدی  کوردستان  همیشه 
موجودیت  و  بقاء  که  است 
رژیم والیت فقیه را به خطر 

انداخته است.
کوردستان  پیشمرگه  وجود 
زندگی  بر  است  کابوسی 
مستبدان و تروریست پروران.
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جمعیت غیر فعال ایران 
از مرز 

٦١ درصد گذشت

معضل اشتغال به ویژه در میان 
عاملی ست  مهمترین  جوانان 
ایران  اجتماعی  بنیادهای  که 
مانند  به  و  گرفته  نشانه  را 
بمبی ساعتی خبر از آینده ای 
هم  از  اجتماعی  و  آشفته 
پاشیده در این کشور می دهد.

شده ای  منتشر  گزارش  بنابر 
از سوی خبرگزاری حکومتی 
غیرفعال  جمعیت  "مهر" 
درصد   ٦١ مرز  از  ایران  در 
گذشت. با این احتساب بیش 
در  ایرانیان  از  ٤٠میلیون  از 
که  غیرفعال  جمعیت  زمره ی 
چرخه  در  نقشی  هیچگونه 
اقتصادی  پیشرفت  و  تولید 

ندارند قرار می گیرند.
جمعیت غیرفعال به اشخاصی 
اطالق می شود که تنها مصرف 
تالشی  هیچ  و  بوده  کننده 
نمی کنند.  کار  یافتن  برای 
را  غیرفعال  جمعیت  باید 
مجزا  بیکاران  جمعیت  از 
کسی  به  بیکار  فرد  دانست، 
گفته می شود که به دنبال کار 
می رود اما کاری پیدا نمی کند.

افزایش چشم گیر و بی سابقه ی 
از  خبر  غیرفعال  جمعیت 
از  ناامیدی  و  یاس  افزایش 
آینده و عدم کشش فرد برای 
دلیل  به  موجود  وضع  تغیر 
وضع آشفته ی اقتصاد و بازار 

می دهد.
بخش  گزارش  همین  بنابر 
ایران  غیرفعال  جمعیت  اعظم 

را جوانان و قشر تحصیلکرده 
تشکیل می دهند.

این گزارش می افزاید: جمعیت 
بازار  شرایط  از  تحصیلکرده 
کار ناراضی هستند به طوری 
دلیل  به  یا  افراد  این  که 
شغل  جستجوی  در  ناامیدی، 
یافتن  تکاپوی  در  یا  نیستند 
خود  برای  مناسب  شغل 
هستند اما شغل مطلوب خود 

را نمی یابند.
کارشناسان  اظهارات  بنابر 
عدم بکارگیری متخصصین و 
پست های  در  تحصیلکرده ها 
میزان  مدارکشان،  با  متناسب 
عدم  و  پائین  بسیار  حقوق 
و  تخصص  با  حقوق  تناسب 
براساس  نه  افراد  استخدام 
بلکه  توانایی  و  شایستگی 
وابستگی  میزان  برمبنای  تنها 
جمله  از  را  حاکم  سیستم  به 
و  یاس  اشاعه  اصلی  عوامل 
و  جوانان  میان  در  ناامیدی 
قشر تحصیلکرده در جستجو 
است.  شده  اعالم  شغل  برای 
عملکرد  بر  گزارش  این 
نادرست حکومت در طراحی 
تاکید  اقتصادی  سیاست های 
که:  می شود  متذکر  و  کرده 
بررسی و تحلیل آمار بازار در 
از  حاکی  مذکور  زمانی  بازه 
آن است که اقتصاد ایران طی 
نظر  از   ٩٤ تا   ٨٤ سال های 
مطلوبی  عملکرد  اشتغال زایی 
مدت  این  در  و  است  نداشته 

ایجاد  شغل  هزار   ٧٠٠ فقط 
اشتغالزایی  یعنی  است؛  شده 
هزار   ٧٠ برای  فقط  ساالنه 
نفر! در حالی که ساالنه حدود 
٨٠٠ تا ٨٥٠ هزار نفر عرضه 
جدید نیروی کار کشور است.
در واقع بنابر این گزارش طی 
برای  تنها  گذشته  سال   ١٠
١٠درصد نیروی کار زمینه ی 
اشتغال مهیا شده و ٩٠ درصد 
فرصت  بدون  کار  متقاضیان 
که  امری  مانده اند،  شغلی 
باودن  باال  علت  روشنی  به 
در  غیرفعال  جمعیت  درصد 
از  مردم  شدن  ناامید  و  ایران 

یافتن شغل را نشان می دهد.
آشفتگی  و  اشتغال  معضل 
بازار در ایران و تعطیلی اکثر 
واحدهای صنعتی-تولیدی که 
گسترش جمعیت بیکار را در 
شدید  تورم  نیز  و  داشت  پی 
چنان  اصلی،  مواد  قیمت  
اجتماعی- وخیم  وضعیت 
موجب  ایران  در  را  فرهنگی 
موضوعی  به  که  است  شده 
حکومت  پایه های  که  امنیتی 
می دهد  قرار  تهدید  مورد  را 
بدل شده است. به گونه ای که 
"علی شمخانی" دبیر شورای 
طی  ایران  ملی  امنیت  عالی 
خبری  کنفرانس  تازه ترین 
که:  بود  کرده  اعالم  خود 
اقتصاد مهم ترین مسئله امنیت 

ملی ایران است.

سپاه تروریست پاسدران کوهستان های سردشت را 
به بهانه نیروهای پیشمرگه توپباران کرد

به  و  ایران  رژیم  نیروهای 
زرهی  و  توپخانه  نیروی  ویژه 
پاسدران،  تروریست  سپاه 
کوهستان های  و  ارتفاعات 
کردند. توپباران  را  سردشت 
تیرماه  هفدهم  شنبه  روز 
سپاه  خورشیدی،   ١٣٩٦
ایران  پاسداران  تروریست 
وسیع  و  پراکنده  شیوه ای  به 
کوهستان های  و  ارتفاعات 
کرد. توپباران  را  سردشت 
کوردستان  وب سایت  خبرنگار 
میدیا در این زمینه بیان داشت 
که رژیم ایران به بهانه نیروهای 
این  منطقه  این  در  پیشمرگه 
است. کرده  توپباران  را  مناطق 

مادی  ضرر  توپباران،  این  در 
منطق  این  طبیعت  به  وافری 
هم  مادی  زیان  از  و  شد  وارد 
نیست. دست  در  اطالعی  هیچ 
همچنین روز دوشنبه، دوازدهم 
تا   ٥ ساعت   ١٣٩٦ تیرماه 
نظامی  پایگا ه های  صبح،   ٨
مناطق  ایران  تروریست  رژیم 
و  ایران  کردستان  مرزی 
کردند. توپباران  را  عراق 
بعد از این حرکت متجاوزگرانه 
اقلیم  حکومت  ایران،  رژیم 
ایران  رژیم  کنسول  کردستان 
به  و  کرد  احضار  را  اربیل  در 
حاکمیت  که  داد  هشدار  تهران 
کند. حفظ  را  کردستان  خاک 

چهاردهم  زمینه  همین  در 
خورشیدی،   ١٣٩٦ تیرماه 
فرمانده  پاکپور"  "محمد 
پاسداران  سپاه  زمینی  نیروی 
دمکرات  حزب  ایران  رژیم 
کرد. تهدید  را  ایران  کردستان 

این  سخنان  خصوص  در 
شرفی"  "حسن  سپاه  فرمانده 
دمکرات  حزب  دبیرکل  معاون 
مصاحبه ای  در  ایران  کردستان 
"روداو"  تلویزیونی  کانال  با 
هر  ایران  رژیم  داشت،  بیان 
از  به شدت  دهد  انجام  اقدامی 
گشت. خواهد  نادم  خود  کار 

توپباران سپاه پاسداران خسارت چشمگیری به 
مراتع جنگلی "کوساالن" وارد کرد

کوهستان   توپباران  درپی 
توسط  سروآباد  در  کوساالن 
پاسداران،  سپاه  توپخانه های 
مراتع  از  چشمگیری  بخش 
جنگلی آن دچار آتش سوزی شد.

پنجم  و  بیست  دوشنبه  روز 
کوهستان  مراتع جنگلی  تیرماه، 
درپی  سروآباد  در  کوساالن 
پاسداران  سپاه  توپباران 
گردید. آتش سوزی  دچار 

این باره  در  آگاه  منبع  یک 
بهانه  به  پاسداران  سپاه  گفت: 
ُکرد  احزاب  نیروهای  حضور 
اسالمی  حکومت  اپوزیسیون 

توپباران  به  اقدام  ایران 
کرده  است. کوساالن  کوهستان 

پاسداران  سپاه  افزود:  منبع  این 
توپخانه ای  حمالت  در 
را  آتش زا  توپ های  خود، 
خسارت  که  گرفته  بکار 
به مراتع جنگلی  چشمگیری را 
است. کرده  وارد  کوساالن 

پاسداران،  سپاه  توپباران  درپی 
منطقه  این  جنگلی  مراتع 
آتش  در  متوالی  روز  دو  طی 
اطفاء  برای  تالش ها  و  سوخته 
سه شنبه  امروز  تا  حریق  کامل 
بیست و هفتم تیرماه ادامه دارد.

این آتش سوزی که بخش وسیعی 
از مراتع جنگلی کوساالن را دربر 
انجمن  اعضای  توسط  گرفته 
دوستداران  و  مریوان  چیا  سبز 
است. کنترل  درحال  طبیعت 

اعالم  بارها  شهروندان 
آتش سوزی های  اکثر  کرده اند: 
مناطق  در  جنگلی  مراتع 
وابسته  افراد  توسط  ُکردنشین 
نظامی  و  امنیتی  نهادهای  به 
دلیل  همین  به  و  می دهد  روی 
حکومتی  مرتبط  نهادهای 
کنترل  جهت  اقدامی  هیچ 
نمی دهند. انجام  آتش سوزی 

اعتراض گسترده به سوگیری خبری در بخش 
فارسی بی.بی.سی 

شماری از مقیمان ایرانی خارج 
مقابل  بریتانیا، در  در  از کشور 
فارسی   BBC کانال  دفتر 
خبری  سیاست های  علیه 
کردند. اعتراض  کانال  این 
منتشره  گزارشات  اساس  بر 
تیرماه   ١٨ یکشنبه  روز 
شماری  خورشیدی،   ١٣٩٦
در  ایرانی  مقیم  افراد  از 
عدم  خواستار  بریتانیا  کشور 
از  فارسی   BBC حمایت 
تروریست های حکومتی شدند.
در این تظاهرات معترضان با در 
پالکارد  و  داشتن عکس  دست 
ـ  سیاسی  زندانیان  به  مختص 

عدم حمایت  عقیدتی خواستار 
از  زبان  فارسی  کانال  این 
تروریست های حکومتی شدند.
به  ایران"  "پیک  وب سایت 
سبز"  موج  "صدای  از  نقل 
در  معترضان  که  داشته  بیان 
دو  با  شعارهایی  تظاهرات  این 
زبان فارسی و انگلیسی از قبیل 
 / کنه  می  جنایت   ، "اصولگرا 
میکنه"  حمایت  طلب،  اصالح 
طلب،  اصالح  "اصولگرا،  یا  و 
تو  سی  بی  بی  با  تروریست/ 
یک لیست" و "زندانی سیاسی 
مطلقه  والیت  گردد/  باید  آزاد 
نابود باید گردد"  و "دمکراسی، 

ماست//  اول  شعار  آزادی 
پا  و  کوبنده  ایران  سبز  جنبش 
شعار  است  "این  و  برجاست" 
،رفراندوم  رفراندوم   / مردم 
نابود  استبدادی  جمهوری 
مردمی  حکومت  گردد/  باید 
داده اند. سر  گردد"  باید  ایجاد 

اعتراض  معترضان،  همچنین 
استفاده  به  نسبت  را  خود 
خاصی  تیم  از  فارسی   BBC
حامی  که  تحلیلگران  از 
طلبی"،  "اصالح  مبهم  جریان 
حزب  و  دولتی  تروریسم 
نمودند. اعالم  هستند،  اهلل 

فرانسه نگرانی شدید خود را ازحمایت تسلیحاتی 
رژیم ایران از گروه تروریستی حزب اهلل اعالم کرد

گروەهای  از  ایران  حمایت 
عوامل  از  تروریستی 
بی ثباتی  و  ناآرامی  اصلی 
امری  می باشد  منطقه  در 
کشورهای  تند  واکنش  که 
است. داشته  پی  در  را  غربی 
رئیس  مکرون"  "امانوئل 
یکشنبه  روز  فرانسه،  جمهوری 
کنفرانس  در   ١٣٩٦ تیر   ٢٥
دیدار  از  پس  مشترکی  خبری 
به  نسبت  نتانیاهو  بنیامین  با 
رژیم  تسلیحاتی  حمایت های 
تروریستی  گروه  از  ایران 
کرد. نگرانی  ابراز  حزب اهلل 
خبرگزاری  گزارش  به 
مکرون،  امانوئل  رویترز، 
نگرانی های  شریک  را  فرانسه 
حمایت های  از  اسرائیل 
گروه  از  ایرن  رژیم  تسلیحاتی 

دانست. حزب اهلل  تروریستی 
پافشاری  بر  همچنین  مکرون 
تمام  اجرای  برای  کشورش 
بندهای توافق هسته ای از سوی 
ایران تاکید کرد و اعالم کرد که 
کامل  نظارت  موضوع  این  بر 
خواهد داشت و اطمینان داد که 
مانع دست یافتن رژیم ایران به 
تسلیحات  هسته ای خواهد شد.
شده،  منتشر  گزارشات  بنابر 
گروه  دبیرکل  نصراهلل"  "حسن 
ماه  در  حزب اهلل،  تروریستی 
گروه  این  کرد  اعالم  گذشته 
دراختیار  که  موشک هایی  با 
را  موضعی  هر  می تواند  دارد 
دهد.  قرار  هدف  اسرائیل  در 
این در حالیست که بنابر اسناد 
از  موشک ها  این  شده  منتشر 
نوع "شهاب" و "بدر" ساخت 

توسط  که  بوده  ایران  رژیم 
گروه   دراختیار  رژیم  این 
منافع  از  دفاع  برای  حزب اهلل 
تروریستی  و  طلبانه  آشوب 
می گیرد. قرار  منطقه  در  ایران 
ایران  اسالمی  جمهوری  رژیم 
گروه های  از  حمایت هایش  با 
بی  عامل  همواره  تروریستی 
ثباتی منطقه بوده و این موضوع 
کشورهای  نگرانی  باعث 
است.  جهانی  جامعه  و  منطقه 
سنگین  سالح های  ساخت 
رژیم  احتمالی  دستیابی  و 
با  هسته ای  تسلیحات  به  ایران 
و  شوم  سیاست های  به  توجه 
تهدیدی  رژیم  این  تروریستی 
می آید. به حساب  جهان  برای 
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رژیم حاکم بر ایران به سن ٤٠ 
سالگی نزدیک می شود ، چهل 
سال پر از درد و رنج و اندوه، 
انزوای  و  شکست  سال   ٤٠
بین المللی، شکست اقتصادی و 
عقب ماندگی اقتصادی از تمام 
رنج  و  پیش  سال   ٤٠ رقبای 
مردم  اکثر  ناکامی  و  سختی  و 
اولیه  نیازهای  تهیه  در  ایران 
دوم  مقام  به  رسیدن  زندگی، 
چین،  از  بعد  جهان  در  اعدام 
رژیم  اسالمی  فرهنگ  شکست 
جوانان  مغزی  شستشوی  در 
هزینه های  صرف  علی رغم 
از  گسترده  استفاده  و  بسیار 
سیستم آموزشی و صدا و سیما 
زندگی  و سبک  لباس  و  )تیپ 
دوری  گواه  بزرگترین  جوانان 
فرهنگی  ایده ئال های  از  آنان 
فساد  رتبه ١٣١  است(،   رژیم 
جهان  کشور   ١٧٦ میان  در 
المللی(،  بین  شفافیت  )سازمان 
تبعیض گسترده ملی و مذهبی و 
جنسیتی، چهل سال...،در اینجا 
یک سوال پیش می آید که چرا 
شکست  بودن  علنی  علی رغم 
رژیم ایران در تمام زمینه ها مردم 
؟ بوده اند  ناکام  رژیم  تغییر  در 
جواب های  فوق  سوال  برای 
متفاوتی وجود دارد و می توان 
جوانب  از  را  موضوع  این 
گوناگون مورد بررسی و تحلیل 
مقاله آن را  این  قرار داد و در 
بررسی  مورد  کلی  جنبه  دو  از 
 : می دهیم  قرار  تحلیل  و 
١( اختالف عقیده و ایدئولوژی 
اهداف  و  استراتژی  و 
اپوزیسیون: میان  متفاوت 
میان  اختالفات  متاسفانه    
به  را  کافی  زمان  اپوزیسیون 
تا  داد  اسالمی  جمهوری  رژیم 
را حذف  مخالفان  یک  به  یک 
ضربات  آنان  به  یا  و  کند 
بزرگ و جدی وارد کند، رژیم 
استفاده  با  اسالمی  جمهوری 

مردم  مذهبی  احساسات  از 
از  آنان  ترساندن  همچنین  و 
اول  قدم های  در  تجزیه  بحث 
برای  که  را  ملی گرایی  احزاب 
ملی  تبعیض  به  دادن  پایان 
ستم  تحت  ملیت های  علیه 
همچنین  و  می کردند  مبارزه 
مارکسیستی  و  چپ  گروه های 
را مورد حمله و سرکوب قرار 
بقیه  قدم  به  قدم  سپس  و  داد 
اپوزیسیون که گرایشات مذهبی 
حتی  و  کرد  حذف  را  داشتند 
جنگ قدرت و حذف به داخل 
تا  که  کشیده شد  رژیم  رهبران 
به امروز ادامه دارد و روزبه روز 
تنگ  رژیم  خودی های  دایره 
اختالفات  می شود.  تنگ تر  و 
عمیق و گسترده ایدئولوژیکی و 
سیاسی مابین اپوزیسیون باعث 
آنان  توان  از  بخشی  هم  شده 
برای  تالش  و  دشمنی  صرف 
در  و هم  بشود  یکدیگر  حذف 
میان مردم سردرگمی ایجاد کند 
و در نبود برنامه ای مشخص و 
بحرآن های  از  رژیم  مشترک 
پی درپی جان سالم به در ببرد، 
دهه  چندین  گذشت  علی رغم 
اپوزیسیون  از  بخشی  متاسفانه 
هنوز هم حاضر نیستند به حقوق 
اصل  در  و  اپوزیسیون  بقیه 
و  بگذارند  احترام  مردم  حقوق 
ایران و جهان را  واقعیات روز 
دشمنی  و  ضدیت  حتی  ببینند، 
گروه های                        و  احزاب  از  برخی 
از  بخشی  با  اپوزیسیون 
احقاق  برای  که  اپوزیسیون 
رفع  و  ایران  ملیت های  حقوق 
تبعیض مبارزه و فعالیت می کنند 
کمتر از رژیم جمهوری اسالمی 
نیست، همچنین بعضی گروه ها و 
افراد از هم اکنون خود را مالک 
حکومت آینده ایران می دانند و 
اپوزیسیون  بقیه  با  صورتی  در 
که  هستند  هم پیمانی  به  حاضر 
قبول کنند در زیرمجموعه آنان 
بعضی  طرفی  از  بگیرند،  قرار 
های  شخصیت  و  احزاب  از 
چپ و یا اسالمی هنوز از نظر 
و  حال  در  عقیدتی  و  فکری 

هوای سیاسی چند دهه گذشته 
رویای  در  و  می کنند  زندگی 
ایران  در  ایدئولوژیک  انقالبی 
از  بعضی  همچنین  هستند،  
گروه هایاپوزیسیون  و  احزاب 
اسالمی  جمهوری  از  حالی  در 
به دلیل عدم برگزاری انتخابات 
آزاد انتقاد می کنند که در درون 
تشکیالت خود در عمل به هیچ 
شیوهبهانتخاباتواصولدمکراسی
اعتقادیندارند،دراینجابایدپرس
که  یدکهآیاچنیناحزابوافرادی 
اروپایی  کشورهای  در  اکثرا 
و  می کنند  زندگی  آمریکا  و 
نزدیک  از  که  است  سال  ده ها 
دمکراسی و حقوق شهروندی و 
حقوق اقلیت های ملی و مذهبی 
کشورهایی  در  را  جنسیتی  و 
و  کانادا  و  سویس  مانند 
هم  هنوز  اما  می بینند  بریتانیا 
هموطنان  برای  را  حقوق  این 
نمی شناسند  رسمیت  به  خود 
مثبت  الترناتیوی  می توانند  آیا 
این  باشند؟  ایران  آینده  برای 
به  را  ضربه  بیشترین  گروه ها 
زده اند  ایران  اپوزیسیون  چهره 
و حتی باعث بی اعتمادی مردم 
آنان  ترس  و  اپوزیسیون  به 
جمهوری  از  پس  فردای  از 
مردم  که  چرا  شده اند  اسالمی 
رژیم  سرنگونی  تجربه  قبال 
توسط  انقالب  مصادره  و   شاه 
عوامل خمینی و از چاله به چاه 
این  متاسفانه  دارند.  را  افتادن 
جای  به  اپوزیسیون  از  بخش 
رسانه ها  از  صحیح  استفاده 
در  ماهواره ای  شبکه های  و 
و  دمکراسی  آموزش  راه 
پخش  به  اقدام  بشر،  حقوق 
هیچ  به  که  می کنند  برنامه هایی 
عنوان در چارچوب دمکراسی 
نمی گیرند  قرار  بشر  حقوق  و 
سردرگمی  ایجاد  بجز  و 
حتی  و  بیهوده  سخنان  و 
اپوزیسیوندمکرات  به  توهین 
این  از  رژیم  سوءاستفاده  و 
برنامه ها هیچ سودی برای مردم 
ایران و مبارزه علیه رژیم ایران 
الزم  جهت  همین  به  ندارند. 

از  بخشی  است  ضروری  و 
اپوزیسیون که به حقوق بشر و 
دمکراسی اعتقاد دارند راه خود 
را آشکارا جدا کرده و با اتحاد 
به داخل  و هم صدایی چه رو 
مطالبات  آزاد  دنیای  چه  و 
کنند.       دنبال  را  ایران  مردم 
پتانسیل  کردن  خنثی   )٢
سیاسی  فعاالن  و  اپوزیسیون 
تغییر  برای  تالش  و  مدنی  و 
برانداز  اپوزیسیون  ماهیت 
طلب  اصالح  اپوزیسیونی  به 
رژیم  نماها:  اپوزیسیون  توسط 
در  هم  اسالمی   جمهوری 
کشور  از  خارج   هم  و  داخل 
و  کرده  سازی  اپوزیسیون 
مهمی  نقش  کدام  هر  و  می کند 
کنند. می  ایفاء  رژیم  حفظ  در 
در  سازی  اپوزیسیون   ) الف 
خارج از کشور به منظور نفوذ 
حاشیه  به  و  اختالف  ایجاد  و 
اصلی:   اپوزیسیون  راندن 
اختالفات  افزایش  برای  رژیم 
سازمآن های  و  احزاب  میان 
ایجاد  حتی  و  اپوزیسیون 
درون  در  تفرقه  و  اختالف 
کارهای  انجام  حتی  و  احزاب 
افرادی  سال هاست  تروریستی 
به  اپوزیسیون  چهره  در  را 
خارج از ایران فرستاده که این 
افراد در ظاهر اپوزیسیون رژیم  
جاسوسان  عمل  در  اما  هستند 
اطالعات  سازمان  عوامل  و 
هستند.همچنین  قدس  سپاه  و 
اپوزیسیون نماها  این  از  بخشی 
می کنند  ایفاء  را  دیگری  نقش 
نقش  تغییر  برای  تالش  آن  و 
از  اپوزیسیون خارج  ماهیت  و 
کشور از اپوزیسیونی برانداز و 
در  اپوزیسیونی  به  دمکراتخواه 
سطح اصالح طلبان داخل ایران 
راهی  هر  از  عده  این  که  است 
مصاحبه  و  مقاله  نوشتن  از  
و  روزنامه ها  و  سایت ها  با 
تلویزیون ها گرفته تا حضور در 
سفارت های رژیم برای شرکت 
رژیم   نمایشی  انتخابات  در 
سعی می کنند اپوزیسیون اصلی 
چهره ای  و  برانند  حاشیه  به  را 
دمکراتیک  شبه  یا  دمکراتیک 
نزد  در  اسالمی  جمهوری  به 
آمریکا  و  اروپایی  دولت های 
این  مردم  نزد  در  حداقل  یا  و 
شیوه  این  به  و  بدهند  کشورها 

حاشیه  به  برای  تالش  ضمن 
سدی  اصلی  اپوزیسیون  راندن 
باشند در برابر کسانی که تنها راه 
را براندازی رژیم ایران می دانند. 
سازی  اپوزیسیون  ب( 
: کشور  داخل  در 
امیدی  نا  از  جلوگیری  برای   
گسترده  شورش  و  مردم  کامل 
بهتر  به  کاذب  امید  ایجاد  و 
شدن اوضاع سیاسی، اقتصادی 
و اجتماعی و حتی فرهنگی و 
سیاسی  فعالیت  نوع  هر  کنترل 
به  امید کاذب  ایجاد  و مدنی و 
سرنگونی،  جای  به  اصالحات 
کشور  داخل  در  رژیم 
گسترده ای  سازی  اپوزیسیون 
در قالب کلی اصالحات و میانه 
بخش  این  که  داده  انجام  روی 
اتوماتیک  طور  به  رژیم  از 
را  رژیم  اطمینان  نقش سوپاپ 
دهه  چند  در  و  کنند  می  بازی 
و  توان  کنترل  ضمن  گذشته 
ضربه  بیشترین  مردم   پتانسیل 
را به فعالین سیاسی و مدنی و 
داخل  در  واقعی  طلبان  اصالح 
موضوع  اند.  کرده  وارد  کشور 
طلبان  اصالح  و  اصالحات 
یک  در  و  است  پیچیده  بسیار 
جانبه  همه  برسی  امکان  مقاله 
آن امکان پذیر نیست و اصوال 
نباید همه اصالح طلبان را یک 
مستقیما  را  همه  و  کرد  کاسه 
کرد،  متصل  حکومت  راس  به 
به  توان  می  را  اصالح طلبان 
کرد: تقسیم  زیر  دسته  چند 
خود  که  اصالح طلبانی  الف( 
جزء اصل و ریشه نظام هستند 
برای  اصالحات  لباس  در  و 
بیان  که  دالیلی  به  رژیم  بقای 
اپوزیسیون در داخل  نقش  شد 
می کنند،  ایفاء  را  حکومت 
سازمان  عوامل  که  عده  این 
لباس  در  هستند  اطالعات 
اپوزیسیون   و  طلبی  اصالح 
ضمن جاسوسی، وظیفه کنترل و 
به انحراف کشیدن اصالح طلبان 
دارند. عهده  بر  را  واقعی 
ب( اصالح طلبانی که به خاطر 
در  و  گروهی  و  منافع شخصی 
جناح  با  قدرت  گرفتن  دست 
خودی های  دایره  و  رهبری 
رهبری رقابت می کنند اما اصل 
این  چون  دارند  قبول  را  نظام 
می دانند  خوبی  به  را  واقعیت 

به  هم  رژیم  تغییر  صورت  در 
دلیل جنایات گذشته شان و هم 
دایره  از  توانایی  و  کفایت  عدم 
شد  خواهند  زده  کنار  قدرت 
خواهند  هم  محکامه  حتی  و 
قرمز  خط  دالیل  همین  به  شد 
ایران  اسالمی  جمهوری  آنان 
اصالح  از  بزرگی  طیف  است، 
هستند  دسته  این  از  طلبان 
موسوی  و  خاتمی  آقای  حتی 
سخنان  می گیرد،  بر  در  را 
عارف  آقای  گذشته  روز  چند 
در  روحانی  آقای  به  خطاب 
حمایت  بدون  اینکه  مورد 
ایشان  طلبان(  )اصالح  آنان 
در  و  نمی شدند  جمهور  رئیس 
برای  رئیس جمهور  از  خواست 
تشکیل  در  آن ها  با  مشورت 
از  دیگری  نشان  خود   کابینه 
میان  قدرت طلبی  و  رقابت 
هم پیمانان  و  اصالح طلبان 
روحانی  آقای  جمله  از  آن ها 
است. اعتدال گرا  اصطالح  به 
نظر  از  که  اصالح طلبانی  پ( 
فکری با دایره اطرافیان رهبری 
اختالف نظر دارند و راه نجات 
از مشکالت داخلی و خارجی 
را برداشت و تفسیری به روزتر 
از دین می دانند اما با اصل نظام 
اسالمی مشکلی ندارند: اینگونه 
به  باوری  هیچ  اصالح طلبان 
برابری مرد و زن و آزادی های 
حقوق  و  برابری  و  شخصی 
اقلیت های ملی و مذهبی ندارند 
گرفتن  در دست  در صورت  و 
از  مقداری  تنها  قدرت  کامل 
شد  خواهد  کاسته  تبعیض ها 
آنان   فکری  چارچوب  چون 
مذهبی  آموخته های  اساس  بر 
اصول  و  مبناء  در  و  است 
دارند. مشکل  دمکراسی  با 

که  طلبانی  اصالح   ) ت 
راه اصالحات و  از  می خواهند 
دهند:  تغییر  را  رژیم  تدریج  به 
که  اصالح طلبان  از  دسته  این 
بیان  جرات  امنیتی  دالیل  به 
مخالفت علنی با اصل رژیم را 
البه الی  در  گاه گاهی  و  ندارند 
به  اشاره ای  خود  سخنان 
جدایی دین از سیاست می کنند 
تدریجی  سرنگونی  امید  به 
اصلی  بدنه  پناه  در  رژیم 
. گرفته اند  پناه  طلبان  اصالح 

پایان بخش اول

مختار نقشبندی

ول
ش ا

بخ

شلیک مستقیم نظامیان حکومتی به مرگ دو 
شهروند ُکرد انجامید

شلیک مستقیم نیروهای انتظامی 
از  روانسر  در  ایران  حکومت 
و  کشته  دو  کرمانشاه  توابع 
گذاشت. برجای  زخمی  یک 

ششم  و  بیست  گذشته  شامگاه 
انتظامی  نیروهای  تیرماه، 
یک  خودروی  ایران  حکومت 
شهروند ُکرد در جاده روانسر - 
جوانرود هدف گلوله قرار دادند.

در  رسیده  گزارش  بنابر 
نظامیان  تیراندازی  نتیجه ی 
یکی  و  خودرو  راننده  حکومتی 
جان  خودرو  سرنشینان  از 
یک  و  داده  دست  از  را  خود 

است. شده   زخمی  دیگر  تن 
یک منبع مطلع هویت دو شهروند 
جان باخته را "حامد علیمرادی" 
"ولی  و  جوانرود  شهرستان  اهل 
"سرخ"  روستای  اهل  خانی" 
کرد. اعالم  روانسر  توابع  از 

انتظامی  نیروهای  می شود،  گفته 
قاچاق  کاالی  حمل  ظن  به 
را  ُکرد  شهروند  این  خودرو 
داده اند. قرار  هدف  مورد 
این  در  شده  زخمی  شهروند 
به  پزشکی  معالجه  جهت  حادثه 
درمانگاه روانسر انتقال و هم اکنون 
می باشد. پزشکی  مراقبت  تحت 

شهروندان  حادثه،  این  از  پس 
روانسری در محل حادثه تجمع و 
با نیروهای انتظامی درگیر شدند.
نظامی  نیروهای  مستقیم  شلیک 
حکومت ایران به شهروندان ُکرد 
به  ایران  ُکردستان  جاده های  در 
یکی  قاچاق  کاالی  حمل  ظن 
شهروندان  شدن  کشته  دالیل  از 
هم  موارد  بسیاری  در  که  است 
که  می شود  مشخص  آن  از  بعد 
کاالی  گونه  هیچ  شهروندان  این 
نداشته اند. همراه  به  را  قاچاقی 

وکیل  نیکبخت،  صالح  گفته  به 
قانون  براساس  ُکرد،  سرشناس 
"اگر  ایران،  اسالمی  حکومت 
خودرو  یک  سرنشین  فردی 
ماشین  باید الستیک  ابتدا  باشد، 
و  داد  قرار  گلوله  هدف  را 
کرد". دستگیر  را  راننده  سپس 
بسیاری  در  می گوید:  وکیل  این 
نیروهای  که  شده  دیده  موراد 
قانونی  ماده ی  این  نظامی 
مستقیما  و  نکرده  رعایت  را 
هدف  را  خودرو  سرنشینان 
می دهند. قرار  تیراندازی 
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همراهان گرامی
خواهران و برادران محترم

میهمانان عزیز

مقدم،  خیر  عرض  ضمن 
در  را  عزیزان  شما  حضور 
که  حزب  شهیدان  یادواره ی 
تحقق  راه  در  روزی  چنین  در 
کوردستان  ملی  قیام  اهداف 
می دارم. گرامی  باختند،  جان 

شهید  خورشیدی،   ١٣٦٨ سال 
دکتر عبدالرحمن قاسملو همراه 
عضو  آذر"  قادری  "عباهلل  با 
حزب  نماینده  و  مرکزی  کمیته 
در  ایران  کوردستان  دمکرات 
و"فازل  کوردستان  از  خارج 
رسول" طی نشستی در وین که 
قرار بود در باب یافتن راهکاری 
برای مساله کورد  مسالمت آمیز 
به  شود،  گفتگو  کوردستان  در 
دیپلمات-تروریست های  دست 
ایران  اسالمی  جمهوری  رژیم 

شهید شدند.
امروز  به  تا  تاریخ  آن  از  ما 
سمینار  برگزاری  با  هرساله، 
آن  یاد  جلسات  و  همایش  و 
گرامی  را  گرانقدر  شهیدان 
می داریم. الزم به ذکر است که 
هیچ روز و ماه و سالی نیست 
که جمعی از مبارزان و فعاالن 
کوردستان  دمکرات  حزب 
ایران در مقابله با رژیم اسالمی 
راه  در  را  خود  جان  ایران 
باشند،  نکرده  فدا  سرزمین شان 
ماه ها  آن  از  یکی  نیز  ماه  تیر 
اجازه  شما  از  من  می باشد. 
اینکه درباره  از  قبل  می خواهم 
دکتر  شهید  تاثیرات  و  منزلت 
قاسملو در حزب دمکرات چند 
سخنی بگویم، یادی از شهیدان 

تیرماه کرده باشم.
 ١٣٧٨ سال  تیر   ٢٤ در 
مبارزمان  رفیق  خورشیدی 
عضو  عزیزی"  "سالم  آقای 
دلیل  به  حزب  سیاسی  دفتر 
شهید  و  باخت  جان  بیماری 
از  یکی  عزیزی،  سالم  شد. 
اعضای رهبری حزب دمکرات 
از  که  بود  ایران  کوردستان 

مجدد  آغاز  سال های  همان 
از  بعد  دمکرات  حزب  مبارزه 
به  شاهنشاهی،  رژیم  سقوط 
عضویت حزب دمکرات درآمد 
و تا زمانی که شهید شد مستمر 
حزب  برنامه های  پیشبرد  در 
دمکرات تالش و فداکاری کرد.
سال  ماه  تیر  در  آن،  از  جدای 
و  پیشمرگه  از  جمعی  گذشته 
طی  دمکرات  حزب  کادرهای 
به  کوردستان  در  که  مبارزه ای 
شناخته  روژهه الت"  "راسان 
خاک  اعماق  در  است،  شده 
مختلف  درمناطق  و  کوردستان 
رژیم  با  درگیری  طی  آن 
درنده ی جمهوری اسالمی ایران 
دادند.  دست  از  را  خود  جان 
شهیدان  آن  خون  شدن  ریخته 
رگ های  در  را  تازه ای  خون 
حزب دمکرات کوردستان ایران 
درکوردستان  کورد  جنبش  و 
لحظه  بدین  تا  و  کرد  جاری 
این حرکت در میان ملت کورد 
کادر  میان  در  و  کوردستان  در 
و پیشمرگه ها و تمامی اعضای 
میهن  همه ی  و  دمکرات  حزب 
و  ایران  کوردستان  در  دوستان 
دیگر بخش های کوردستان آثار 
و تاثیراتش قابل مشاهده است. 
جمع  دلیل  این  به  اینجا  در  ما 
و  احترام  دیگر  بار  تا  شده ایم 
وفاداری خود را در قبال میهن 
تمام  آفرینی  و حماسه  دوستی 
آزادی  راه  در  که  عزیزان  آن 
اهداف حزب شان جان  ملت و 
خود را فدا کردند، نشان دهیم.

آن  تمامی  پاک  روان  بر  درود 
شهیدان، و درود بر خانواده های 

سرافرازشان.
در ارتباط با شهید دکتر قاسملو 
در ٢٨ سال گذشته، کتاب های 
مقاالت  و  شده  چاپ  زیادی 
منتشر  روزنامه ها  در  فراوانی 
شخصیت های  و  افراد  شده اند، 
دوست  میهن  و  سیاسی،آئینی 
ایشان  درباره  فراوانی  به 
دارد  جای  که  کرده اند  صحبت 
بیشتر صحبت شود، اما به دلیل 
اینکه در اینجا زمان برای بحث 

نیست  زیاد  باره  این  در  کردن 
از  یکی  درباب  می خواهم  من 
ویژگی های شهید دکتر قاسملو 
آن  به  کمتر  که  کنم  صحبت 
اشاره شده و  باید از آن درس 
گرفت. همانطور که اکثر شما از 
آن آگاهید، شهید دکتر قاسملو 
فعالیت سیاسی خود را از همان 
با  و  جوانی  و  نوجوانی  زمان 
ایران  توده  حزب  در  عضویت 
از  بعد  توده  حزب  کرد.  آغاز 
مدرن  حزبی  مانند  به  تاسیس 
و مترقی در مدت زمانی کوتاه 
به صورت چشمگیری گسترش 
یافت و تعداد زیادی از جوانان 
ایرانی را به دور خود جمع کرد. 
افکار  به  توجه  با  زمان  آن  در 
مردم در ایران این ذهنیت وجود 
می تواند  حزب  آن  که  داشت 
ملیت های  و  کارگران  فقرا، 
به  و  کرده  آزاد  را  ستم  تحت 
دکتر  برساند،  حقه شان  حقوق 
در  نیت  همان  با  نیز  قاسملو 
فعالیت  و  کار  به  حزب   آن 
جوانان  اتحادیه  از  پرداخت. 
آغاز کرد و در مدت ١٠ سال 
کادری  به  توانست  فعالیتش 
سازمان  آن  در  شده  شناخته 
مشکالتی  با  شود.اما  تبدیل 
وجود  به  توده  حزب  در  که 
سرنوشت  اینکه  جمله  از  آمد 
تاریک  حزب  آن  در  کورد 
نبود  معلوم  بود،  نامشخص  و 
می خواهند  چه  کورد  برای  که 
این  وابستگی  آن  بر  عالوه  و 
نیز  و  شوروی  به  سازمان 
عملکرد حزب توده به ویژه در 
شاهنشاهی  رژیم  که  زمان  آن 
به  دست  مصدق  محمد  علیه 
متعدد  رویدادهای  و  زد  کودتا 
کمبود  علت  به  که  دیگری 
آن ها  به  پرداختن  مجال  وقت 
زمان  گذر  در  اینکه  تا  نیست، 
چکسلواکی  به  قاسملو  دکتر 
ارتش سرخ  حمله  و  کرد  سفر 
بهار  نابودی  و  چکسلواکی  به 
و  ذهن  بر  زیادی  تاثیر  پراگ 
داشت  قاسملو  دکتر  اندیشه 
آرزویش  که  قاسملو  دکتر  و 

دمکراسی و آزادی ملت ها بود 
که  می دید  خود  چشمهای  با 
در  شوروی  تانک های  چگونه 
مانور  چکسلواکی  خیابان های 
که  را  پراگ  بهار  و  می دادند 
بهاری  و  بود  شده  آغاز  تازه 
دمکراتیک بود برهم زدند. تمام 
این رویدادها سواالت متعددی 
را برای دکتر قاسملو ایجاد کرد، 
این سوال ها باعث شد که دکتر 
که  برسد  نتیجه  این  به  قاسملو 
از  را  خود  سیاسی  مشی  خط 
حزب توده جدا کرده و با چند 
دمکرات  حزب  اعضای  از  تن 
جمهوری  فروپاشی  از  پس  که 
کوردستان از هم جدا شده بودند 
دور هم جمع شوند و سعی کنند 
حزبی دمکراتیک، ملی، مترقی 
و مستقل بنیاد نهند. از همان جا 
کار و فعالیت های دکتر قاسملو 
در حزب دمکرات آغاز شد و 
"چهل  کتاب  در  که  همانطور 
"از  است:  نوشته  مبارزه"  سال 
بهار سال ١٩٥٣ به طور مستقیم 
دمکرات  حزب  تشکیالت  در 
حضور داشته " است. از آن روز 
تا زمانی که دکتر قاسملو شهید 
رهبرهای  از  یکی  می شوند 
اندیشمند  و  فعال  تاثیرگزار، 
حزب دمکرات کوردستان ایران 
از  یکی  نظر من  به  است.  بوده 
قاسملو  دکتر  مهم  ویژگی های 
آن بود که تنها به این امر راضی 
مبارزه  پیشرو  حزبش  که  نبود 
درکوردستان باشد بلکه همیشه 
ایده های  که  بود  فکر  این  در 
عرصه  وارد  را  مدرن  و  جدید 
و  فکر  بحرآن ها  در  کند،  قیام 
که  بود  قاسملو  دکتر  اندیشه 
حزب دمکرات را پیش می برد،

   دکتر قاسملو به آینده حزب 
به  می اندیشید،  جامعه اش  و 
زمان  آن  در  موجود  وضعیت 
اندیشه  این  در  بلکه  نبود  قانع 
بود که چه کند حزبش در آینده 

باشد،   پیشرو  همواره  نیز 

از  بعد  می بینیم  دلیل  همین  به 

حزب  به  قاسملو  دکتر  اینکه 
حزب  می شود  ملحق  دمکرات 
گفتم  که  همانطور  را  دمکرات 
و  مترقی   " حزبی  به  تبدیل 
مستقل" می کند، ترقی و استقالل 
تشکیالت  در  مدرن  شکلی  به 
نهادینه  حزب  سیاست های  و 
می شود و برنامه و اساسنامه ای 
می کند  تنظیم  و  آماده  مدرن 
سازد. میسر  را  اهداف  آن  که 
در آن دوران، در رهبری حزب 
دمکرات دو خط فکری متفاوت 
و متضاد با هم وجود داشت که 
خط  دو  این  مقابله  علت  به 
زیادی  انرژی  و  زمان  فکری 
دمکرات  حزب  رهبری  از  را 
تنگ  "ناسیونالیسم  می گرفت: 
هیچ  کورد  جز  به  که  نظرانه" 
چیز دیگری را نمی دیدند و در 
مقابل آن جریان دوم که مبتنی 
بر افکار توده ای بود قرار داشت 
که این دسته بر این باور بودند 
وابسته  باید حزب دمکرات  که 
هرچه  و  باشد  شوروی  به 
االجرا  الزم  می گوید  شوروی 
بسیار  قاسملو  دکتر  است. 
جریان  دو  این  بر  تا  کوشید 
از  بیش  بگذاردو  تاثیر  اشتباه 
کرد  امر  این  را صرف  سال  ده 
سوسیالیسم  راستا  همین  در  و 
سخنی  کوتاه  یا  دمکراتیک– 
در باب سوسیالیسم- را مطرح 
کنگره  در  آنرا  توانست  و  کرد 
ششم حزب به تصویب برساند 
حزب  بتواند  طریق  این  از  تا 
راست  فکریت  از  را  دمکرات 
بیرون  تندرو  چپ  و  افراطی 
مستقل  حزبی  به  آنرا  و  آورد 
آزادی  راستای  در  تا  کند  بدل 
خود  ملت  برای  دمکراسی  و 
مبارزه  شیوه  برادرد.این  گام 
کرد  مطرح  قاسملو  دکتر  که 
که  بود  سیاسی  تئوری  یک 
حتا با مخالفت افراد زیادی در 
درون خود حزب روبرو شد، از 
می کردند  فکر  که  آنانی  سویی 
حزب  دمکراتیک  سوسیالیسم 
دمکرات را از سوسیالیسم دور 
آن  راست گرایی  به  و  می کند 

منجر می شود و در سوی دیگر 
نظری  تنگ  ناسیونالیست های 
قاسملو  دکتر  که  داشتند  قرار 
حزب  به  وابسته  همچنان  را 
باور  این  بر  و  توده می دانستند 
بودند که در راستای فکر آن ها 
در  قاسملو  دکتر  می کند.  کار 
با موانع و مشکالت  این رابطه 
حتی  شد،  روبرو  فراوانی 
سوسیالیسم  که  کنگره ای  در 
دمکراتیک در آن تصویب شد، 
طرح مذکور تنها با اختالف یکی 
به تصویب رسید و به  دو رای 
دمکرات  حزب  سیاسی  برنامه 
کوردستان ایران بدل شد. بعد از 
تصویب سوسیالیسم دمکراتیک 
ده ها تن از کادر و پیشمرگه های 
باور  این  که  دمکرات  حزب 
که  بود  شده  تزریق  آن ها  به 
سوسیالیسم خود در برگیرنده ی 
سوسیالیسم  و  است  دمکراسی 
حزب  در  که  دمکراتیک 
رسیده  تصویب  به  دمکرات 
حزب  انحراف  موجب  است، 
می شود،  اصلی اش  مسیر  از 
حزب دمکرات را ترک کردند.

بحران  حل  برای  قاسملو  دکتر 
حزب  رهبری  در  موجود 
سال های  در  که  دمکرات 
مشخصی از تاریخ حزب ایجاد 
شده بود، "لیست فیکس" را در 
این  که  کرد  مطرح   ٨ کنگر ه ی 
عدیده ای  مشکالت  نیز  مساله 
برای حزب ایجاد کرد و موجب 
با  اما  شد  حزب  در  انشعاب 
دکتر  چونکه  احوال  این  تمام 
عمل  این  درستی  به  قاسملو 
تاکید  آن  انجام  بر  داشت  باور 

و پافشاری  کرد.
از  هدفم  گرامی  همراهان   
که  است  این  موضوع  این  بیان 
قاسملو  دکتر  که  زمانی  بگویم، 
به این قناعت می رسید که برای 
تامین آینده حزب مطبوع اش و 
انحراف و راستگرایی  با  مقابله 

مصطفی هجری: 

به جز ایرانی ها در تاریخ بشریت به ندرت مشاهده می کنیم که 
طرفی از میز مذاکره برای حذف و از بین بردن طرف مقابل خود بهره ببرد 
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جدید،  افکار  باید  چپگرایی  و 
نو  مکانیزمی  و  تازه  ایده های 
اتوریته،  تمام  کند،  حزب  وارد 
صرف  را  خود  انرژی  و  توان 
باکی  هیچ  و  می کرد  مساله  این 
از اینکه مورد اتهام قرار بگیرد 
البته  نداشت.  کارشکنی شود  و 
موضوع  این  به  نمی خواهم 
و  اعمال  آن  تمامی  که  بپردازم 
در  قاسملو  دکتر  که  ابتکارات 
حزبش  آینده  تامین  راستای 
می کرد تا چه حدی نتیجه بخش 
که  ناموفق،  حد  چه  تا  و  بوده 
گفتگویی  و  بحث  نیازمند  خود 
منظورم  بلک  است  مدت  بلند 
من نظر  به  بگویم  که  است  آن 

کم  و  برابر  قاسملو در  دکتر     
انحرافات  برابر  در  کاستی ها، 
او  نبود،  بی تفاوت  مشکالت  و 
حزب  میدان  تماشاگر  مانند  به 
و  می اندیشید  نبود،  دمکرات 
مطالعه می کرد تا چاره ای برای 

بد.  بیا ن ها  بحرا حل 

آینده حزب  برای  ابهاماتی  اگر 
آن  می کوشید  داشت  وجود 
سازد،  روشن  را  ابهامات 
که  بگویم  نیز  را  این  حتی 
با  مذاکره  پیشنهاد  پذیرفتن 
راستای  در  اسالمی  جمهوری 
آن  اگر  حال  بود.  مساله  همین 
نشد  برگزار  خوبی  به  گفتگو 
وجود  آن  در  سهل انگاری  یا 
مساله  ارزش  از  چیزی  داشت 
دکتر  اما  کرد،  نخواهد  کم 
میدان  به  پا  این  برای  قاسملو 
گفتگو گذاشت که آینده حزبش 
و ملت کورد را روشن کند، اما 
رژیم جمهوری اسالمی از نیت 
سوءاستفاده  قاسملو  دکتر  پاک 
کرد، رژیمی درنده ای که پایبند 
هیچگونه عهد و پیمانی نیست.
تاکید  بر آن  ایرانی ها،    به جز 

می کنم، 

تاریخ  در  ایرانی ها  به جز      
مشاهده  ندرت  به  بشریت 
میز  از  طرفی  که  می کنیم 
بین  از  و  حذف  برای  مذاکره 
بهره  خود  مقابل  طرف  بردن 
موضوع  این  متاسفانه  اما  ببرد 
صدق  ایرانی  ها  مورد  در 
در  قاسملو  دکتر  و  می کند 

همین عرصه شهید شد. 

جنایات  و  درندگی  درباره  ما 
ویرانگرانه  سیاست های  و  بعث 
کوردستان  علیه  صدام  رژیم 
و  شنیده ایم  زیادی  روایات 
تمامی آن هانیز واقعیت داشته اند 
و اکثر ما حداقل کسانی که در 
چشم  با  دارند،  حضور  اینجا 
وقایع  این  از  خودبسیاری 
این  تمام  با  اما  دیده ایم  را 
اوصاف همین صدام حسین در 
نشست ها و گفتگوها برای حل 
خود  مخالفان  با  کورد  مساله 
پلید  از آن توطئه  به هیچ وجه 
استفاده نکرد. "چنگیز چاندار" 
مشهور  نگاران  روزنامه  از 
از  یکی  من  نظر  به  که  ترک 
سیاستمداران توانای ترک است 
"قطار  نام  به  خود  کتاب  در 
نقل  را  ماجرایی  مزوپوتامیا" 
می کند که تائیدی بر سخنان من 
کتاب  در  چاندار  چنگیز  است. 
که  می کند  آن  از  بحث  مذکور 
صدام  رژیم  سرنگونی  از  بعد 
حسین، "نوشیروان مصطفی" به 
در  میهنی  اتحاد  نماینده  عنوان 
می یابد  حضور  عراق  مجلس 
و چنگیز چاندار به همراه چند 

تن از رفقایش به عنوان میهمان 
روزی  چند  مصطفی  نوشیراون 
چنگیز  می مانند.  بغداد  در  را 
می گوید:  رویدادی  از  چاندار 
محل  که  ویالیی  در  روزی   "
یکی  پیشتر  و  بود  استراحتمان 
حسین  صدام  ساختمان های  از 
به  مصطفی  نوشیروان  با  بود، 
گفتگو پرداختیم او برایم تعریف 
و  ویال  این  چنگیز  که:  کرد 
ویژه ای  سرگذشت  اتاق  این 
 ١٩٨٤ سال  در  گفت  او  دارد. 
بار  اولین  برای  که  زمان  آن 
برای  میهنی  اتحادیه  از  هیئتی 
گفتگو با صدام حسین به بغداد 
خوبی  به  گفتگوها  بودند  آمده 
آشتی  به  و  می رفت  پیش 
در  امیدی  بودیم،  شده  نزدیک 
بود،  گرفته  شکل  دل هایمان 
روزی صدام حسین آمد بر سر 
آن  روی  بر  تو  که  صندلی  آن 
ما  به  رو  و  نشست  نشسته ای، 
از  من  همراهان  گفت:  و  کرد 
دیگر  می کنم  عذرخواهی  شما 
نمی توانم مذاکره را با شما ادامه 
دهم، زیرا ترک ها به من گفته اند 
نتیجه  به  و  مذاکرات  این  که 
قبول  قابل  ما  برای  آن  رسیدن 
انجام  را  کار  این  اگر  و  نیست 
دهم آن ها خطوط لوله های نفت 
کرکوک را که به "یومورتالک" 
می کنند.  قطع  شده اند،  کشیده 
برادران  گفت  حسین  صدام 
با  را  درگیری  این  توانایی  من 
بنابراین مجبورم  ترک ها ندارم، 
پایان  به  اینجا  در  را  گفتگوها 
جا  همان  در  می گوید  برسانم. 
که  داد  دستور  حسین  صدام 
چندین تن از ماموران امنیتی و 
اطالعات عراق به همراه پلیس 
را  کورد  کننده  مذاکره  هیئت 
امن  منطقه  تا  و  کرده  همراهی 
بدرقه  خودشان  سلطه  تحت 
آنجا گفت؛  نوشیروان در  کنند. 
پایان  و آتش بس  برگشتیم  ما 
آغاز  دوباره  جنگ  و  یافت 
و  مذاکره  نحوه  این  شد". 
تیم  با  بود  تعامل صدام حسین 
گفتگوی کورد که سال ها با هم 
در جنگ بودند و هزاران نفر از 

یکدیگر کشته بودند.
به یاد دارم طی مذاکراتی که با 
میانجی گری دکتر قاسملو مابین 
حسین  صدام  و  جالل"  "مام 
از  هیئتی  و  بود  گرفته  شکل 
مذاکره  برای  میهنی  اتحادیه 

دکتر  بودند،  رفته  بغداد  به 
قاسملودر بازگشت به ما گفت 
که مام جالل از من پرسید، چه 
سالمتی  تامین  برای  ضمانتی 
من  سرپرستی  به  که  ما  هیئت 
دارد؟  وجود  می رود  بغداد  به 
دکتر قاسملو نیز آن سوال را از 
صدام  می پرسد،  حسین  صدام 
آن ها  به  می گوید  او  به  حسین 
بگو صدام حسین ضامن است. 
هئیت های  که  دیدیم  راستی  به 
کورد به ویژه اتحادیه میهنی به 
مذاکره ها  در  و  می رفتند  بغداد 
سالمت  به  و  می یافتند  حضور 
مسائل  این  برمی گشتند. 
نمونه هایی هستند که وقتی بنابر 
دیکتاتورها  مقایسه  به  آن ها 
می پردازیم مشخص می شود که 
رژیم جمهوری اسالمی ایران تا 
بی اخالق  بی پرنسیب   حد  چه 
است و پایبند هیچگونه عهد و 

پیمانی نیست.
بر  اسالمی  جمهوری  رژیم 
با شهید شدن  که  بود  باور  این 
در  کورد  مبارزه  قاسملو  دکتر 
می شود،  مسکوت  کوردستان 
جمهوری  رژیم  آن  بر  عالوه 
سال ها  این  تمامی  در  اسالمی 
در تالش بوده که مبارزه دیگر 
مبارزه  و  ایران  ملیت های 
بخش های  در  را  کورد  ملت 
و  یاس  دچار  کوردستان  دیگر 
شکست کند. اما هم اکنون شاهد 
مرحله دیگری هستیم و عصری 
نوینی در تاریخ کورد در تمامی 
آغاز  کوردستان  بخش های 
کورد  ملت  امروزه  است.  شده 
سوریه  و  ترکیه  کوردستان  در 
مبارزه  در  خود  توان  تمام  با 
کوردستان  در  و  دارند  حضور 
سبک  در  مبارزه  نیز  ایران 
خودش ادمه دارد، در کوردستان 
از  پس  کوردهاتوانستند  عراق 
حسین  صدام  رژیم  سرنگونی 
محلی  حکومتی  تاسیس  به 
با  نیز  حال  و  شوند  نائل 
رژیم  که  مخالفت هایی  تمامی 
دشمنان  و  اسالمی  جمهوری 
کورد از خود نشان می دهند در 
حال آماده کاری برای رفراندوم 
مردم  آن  طی  که   هستند 
مشخص  را  خود  سرنوشت 
کنند که آیا می خواهند کشوری 
عراق  جزء  یا  باشند  مستقل 
بمانند که این موضوع بزرگترین 
مشکل جمهوری اسالمی ایران 

مخالفان  سایر  اگرچه  است. 
این  با  نیز  کورد  دشمنان  و 
می پردازند.  مخالفت  به  مساله 
اینکه  با  و  اوصاف  این  تمام  با 
همواره جمهوری اسالمی ایران 
برنداشته  توطئه چینی  از  دست 
کند  وانمود  چنین  می خواهد  و 
که در اجرای نقشه هایش موفق 
در  را  خود  نفوذ  و  کرده  عمل 
داده،  گسترش  خاورمیانه  کل 
رژیم  که  است  این  واقعیت  اما 
از  برخی  در  ایران  اسالمی 
باتالقی  خاورمیانه  کشورهای 
را برای خود درست کرده که هر 
بیشتر در آن فرو می رود. روز 
مانند  به  ابتدا  در  ایران  مردم 
که  دنیا کوشیدند  دیگر مردمان 
مترقی  دنیای  آغوش  به  ایران 
و  آزاد  مسیری  و  بازگردد 
دمکراتیک نسبت به مردم خود 
گیرد،  پیش  در  دنیا  مردمان  و 
اما اکنون رژیم ایران برای مردم 
اگر  است.  دیگری  چیز  یادآور 
از  بعد  که  بودند  باور  این  بر 
دروازه های  ایران  رژیم  برجام 
باز  دنیا  روی  بر  را  کشور 
را  مردمش  امنیت  و  می کند 
دنیای  اکنون  اما  می کند  تامین 
دیگری  نظر  و  فکر  غرب 
اسالمی  جمهوری  به  نسبت 
این  با  ارتباط  در  دارد.  ایران  
مساله من در دوران زمامداری 
اوباما طی آخرین سفری که به 
بریتانیا داشتم در دیداری که در 
سفارت خانه آمریکا با خانمی 
که مسئول قسمت خاورمیانه ی 
ساعت ها  بود  خانه  سفارت 
گفتگو  ایران  اوضاع  باب  در 
سخن  امر  این  از  او  داشته ام، 
"ما در کشورهای  می گفت که: 
ما  نمی کنیم  دخالت  دیگر 
حکومت  تغییر  در  نمی خواهیم 
ایران  اسالمی  جمهوری 
به قول  باشیم و  دخالتی داشته 
خودش می گفت که ما "پالسی 
می خواهیم  و  می کنیم   " چینج 
اسالمی  جمهوری  سیاست های 
را تغییر دهیم، من در این باره 
که  می کردم  صحبت  ساعت ها 
شما و هیچ کس دیگر نمی توانید 
جمهوری  رژیم  و  سیاست ها 
اسالمی را تغییر دهد بلکه رژیم 
باور  این  بر  اسالمی  جمهوری 
کامال  سیاست هایش  که  است 
دنیاست  این  و  است  درست 
تغییر  را  خود  سیاست  باید  که 

دهد و سیاست های این رژیم را 
قبول کند".

را  او  که  دیداری  آخرین  در 
به  من  از  استقبال  برای  دیدم 
درگاه ورودی سالن آمده بود و 
با لبخندی  گفت:" هنوز هم در 
هستی؟"  چینج-  -رژیم  فکر 
یعنی می خواهی حکومت ایران 
هنوز  گفتم:"بله  دهی،  تغییر  را 
ایران  حکومت  می خواهم  هم 
روزی  هم  شما  دهم،  تغییر  را 
آن  اما  می رسید،  نتیجه  این  به 
دو  هر  و  است  دیر  دیگر  روز 
زیادی  هزینه ی  متحمل  طرف 

می شویم".
است؟  چگونه  وضعیت  امروز 
خارجه  امور  وزیر  اکنون 
سیستم  تغییر  از  علنا  آمریکا 
می زند،  حرف  ایران  حکومت 
فکر  که  اسالمی  جمهوری 
فریب  را  دنیا  می تواند  می کرد 
دهد و خود را قربانی تروریست 
و داعش نشان دهد و برای این 
توطئه  های  به  دست  موضوع 
امروزه  اما  می زد،  زیادی 
از  بین المللی  آنچکه در مجامع 
همه  حمایت  می شود  بحث  آن 
از  ایران  اسالمی  رژیم  جانبه 
رژیم  این  معرفی  و  تروریسم 
تروریست  حکومتی  عنوان  به 
و  ترور  مساله  بنابراین  است. 
و  انفال  فشارها،  و  سرکوب 
که  آگاه  ملتی  نمی تواند  اعدام 
است  واقف  خود  حقوق  به 
بدست  برای  است  آماده  و 
آوردن حقوق انسانی اش هزینه 
گزاف  هزینه  این  هرچند  دهد، 
به  ما  درآورد.  زانو  به  باشد، 
که  باوریم  این  بر  مانند گذشته 
ایران  اسالمی  جمهوری  رژیم 
و  کورد  دشمن  خطرناک ترین 
آرامش  دشمن  ترین  خطرناک 
و ثبات و صلح در منطقه است.
اصلی  دغدغه های  از  یکی 
حال  در  اسالمی  جمهوری 
داعش  که  است  این  حاضر 
گذشته  از  بیش  روز  هر 
رژیم  که  چرا  می شود،  ضعیف 
بهره گیری  با  اسالمی  جمهوری 
از وضعی که داعش ایجاد کرده 
در  را  خود  نفوذ  توانست  بود 
رژیمی  دهد.  گسترش  منطقه 
بلکه  کورد  برای  تنها  نه  که 
یاران خمینی  وفادارترین  برای 
وفایی  فقیه  والیت  سربازان  و 
را  وفایی  بی  این  ما  و  ندارد 

به  می بینیم،  مرحله  به  مرحله 
رژیم  ما  نظر  به  خاطر  همین 
در  ایران  اسالمی  جمهوری 
آنکه  برخالف  حاضر  حال 
موضع  در  را  خود  می خواهد 
نشان دهد، در  اقتدار  و  قدرت 
از دید مردم در  ایران و  داخل 
قرار  ممکن  وضعیت  بدترین 
رژیم  ازاین  ایران  مردم  دارد. 
هنگامی  مردم  متنفرند،  و  بیزار 
تامین  برای  رژیم  می بینند  که 
ساخت  سرسام آور  هزینه های 
که  بودجه ای  از  سالح  و  بمب 
شود  آن ها  زندگی  صرف  باید 
گناه  بی  مردم  تا  می برد  بهره 
مردمان  دیگر  و  یمن  و  سوریه 
کشتن  به  آن ها  با  را  منطقه 
دهد. ما بر این باوریم که رژیم 
جمهوری اسالمی به مانند دیگر 
منطقه  دیکتاتور  رژیم های 
موضع  در  را  خود  هم  هرچند 
قدرت و اقتدار نشان دهد اما در 
واقع از درون در حال متالشی 
شدن و نابودی است. رژیمی که 
دیگر تاب تحمل فشاری ناشی 
آزادیخواهانه  خواست های  از 
همین  به  و  ندارد  را  مردم 
خصومت   بیشترین  هم  خاطر 
دارد. خود  مردم  به  نسبت  را 

عالوه بر سیاست های بین المللی 
و منطقه ای در قبال ایران که همه 
ما شاهد آن هستیم، امیدوارم که 
ملت کورد در کوردستان ایران 
و به طور کلی در کل کوردستان 
صحیح  و  دقیق  شناخت  با 
دوست و دشمن و با همبستگی 
مناسبی  فرصت های  از  بتواند 
که پیش آمده در راستای منافع 
به  تابتوانیم  برده  بهره  خود 
عمیق  تحوالت  از  نحو  بهترین 
و گسترده منطقه ای به نفع ملت 
تا  کنیم  استفاده  سرزمین مان  و 
شهدای مان  روح  طریق  این  از 
خانواده های شان  و  شود  شاد 
دلشاد گردند و همه ی ما نیز به 
سهمی  که  کنیم  افتخار  امر  این 
در این تالش ها و همبستگی و 

مبارزه داریم.

به  می فرستیم  درود  دیگر  بار 
به  تیرماه  شهیدان  پاک  روان 
دیپلمات  واالمقام،  شهید  ویژه 
شناخته شده وفهیم و بلندمرتبه 
عبدالرحمن  دکتر  کورد،  ملت 

قاسملو و همراهانش.
درود بر تمامی شهیدان کوردستان.
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 مصاحبه: شهرام میرزائی

عرفان رهنمون طی مصاحبه ای اختصاصی با "کوردستان" ابراز داشت:

جنبش کوردستان دین یا مذهب خاصی را معیار هویتی خود قرار نداده است، 
تحلیلی درست که با واقعیت  های موجود در کوردستان مطابقت کامل دارد

تاریخ کوردستان، ملت  در طول 
دینی  هیچ  لوای  تحت  کورد 
نپرداخته.  خود  سازماندهی  به 
هم  کوردها  برای  واقعیت  این 
جنبه های  هم  و  مثبت  جنبه های 
داشته  پی  در  را  فراوانی  منفی 
است. حال نیز که اکثریت کوردها 
مسلمان هستند باز هم زیر چتر 
نمی گیرند  قرار  واحد  آئین  یک 
شیعه  مجزای  آئین  دو  مابین  و 
در  این  شده اند.  تقسیم  سنی  و 
قابل  جمعیت  که  حالی ست 
پیرو  نیز  مردمان  این  از  توجهی 
آئین "یارسان" می باشند. شیوه ی 
مساله  این  با  تعامل  و  برخورد 
طی قرون متمادی و به ویژه طی 
کوردها،  مدرن  مبارزاتی  دوران 
بر نحوه ی فعالیت و برنامه ریزی 
سرزمین  این  احزاب  و  فعالین 

تاثیر مستقیم داشته و به یکی از 
دغدغه های اصلی جنبش ملی-

شده  بدل  کوردستان  دمکراتیک 
است. 

تشریح  برای  و  راستا  همین  در 
با  را  گفتگویی  مساله  این  بیشتر 
سیاسی  فعال  رهنمون"  "عرفان 
حضور  تقدیم  که  داد ه ایم  انجام 
روزنامه  محترم  خوانندگان 

"کوردستان" می شود.
به عنوان سرآغاز گفتگو از عرفان 
رهنمون پرسیدم که آیا بنیادگرایی 
مذهبی می تواند به مانعی در برابر 
کوردستان  آزادیخواهی  جنبش 
گفت:  جواب  در  که  شود؟  بدل 
تنها  نه  اسالمی  رادیکالیسم 
برابر  در  بزرگ  مانعی  می تواند 
جنبش ملی کورد باشد بلکه در 
می تواند  آن،  گسترش  صورت 
قیام ملی کوردستان را از معنا و 
مفهوم خود تهی کند. باید به این 
که  باشیم  داشته  توجه  مهم  نکته 

کوردستان از دیرباز محل تالقی 
طول  در  و  بوده  آئین  چندین 
تاریخ نیز مشاهده نشده است که 
مذهبی بتواند به صورت واحد بر 
کوردستان غالب شود و به همین 
و  نتوانسته  دین  هیچگاه  دلیل 
نخواهد توانست -برخالف آنچه 
که در اسرائیل، کشورهای عربی 
و ارمنستان شاهد آن هستیم- به 
بخشی از هویت ملی کوردها بدل 
علت  به  دیگر  عبارت  به  شود. 
کوردستان  در  که  مذاهبی  تعدد 
به  مذهب  هرگاه  است  موجود 
ملی  هویت  معیارهای  از  یکی 
کورد در نظر گرفته شود موجب 
تکه تکه شدن این هویت شده و 
جنبش کوردستان را از محتوای 
تهی  آن  آزادیخواهی  و  سکوالر 

می کند. 
رژیم فاشیستی-مذهبی ایران طی 
حمایت های  با  اخیر  سال های 
سلفی- از  پنهان  و  آشکار 

در  کوردستان  در  جهادی ها 
سکوالر  سیمای  که  بوده  تالش 
را  کورد  ملت  آزادیخواهانه ی  و 
در انظار عمومی جهان خدشه دار 
ایجاد  با  نیز  داخل  در  و  کرده 
تفرقه در میان کوردهای شیعه و 
سنی موجب ایجاد چنددستگی و 
واقع  در  شود.  انرژی  رفت  هدر 
بوده  خطرناک  بسیار  توطئه  این 
و الزم است که جنبش کورد در 
رابطه با آن بسیار آگاه و حساس 

باشد.
به  رهنمون  عرفان  اشارات  با 
چند مذهبی بودن کورد و موانعی 
برابر  در  می تواند  مساله  این  که 
کوردستان  آزادیخواهی  جنبش 
او  از  را  سوال  این  کند  ایجاد 
این  به  توجه  با  که  پرسیدم 
ملی-دمکراتیک  جنبش  حقایق، 
قبال  در  موضعی  چه  کوردستان 
و  گرفته  پیش  در  موضوع  این 

مساله  این  توانسته  حداقل  آیا 
نوعی حل  به  خود  درون  در  را 
یابد؟  راه حلی دست  به  و  کرده 
گفت:  باره  این  در  رهنمون  که 
در  حداقل  کوردستان  جنبش 
مذهب  یا  دین  معاصر  عصر 
خاصی را معیار هویتی خود قرار 
برخاسته  امر  این  و  است  نداده 
بجاست  و  درست  تحلیلی  از 
در  موجود  واقعیت  های  با  که 
دارد  کامل  مطابقت  کوردستان 
چرا که کوردستان چندین مذهب 
داده  جای  خود  در  را  متفاوت 
در  خاص  مذهبی  از  استفاده  و 
سیاسی  اهداف  تحقق  راستای 
ملی  قیام  می تواند  راحتی  به 
کند.  انشقاق  را دچار  کوردستان 
اما نقدی که بر جنبش کوردستان 
آنگونه  که  است  این  است  وارد 
که باید و شاید نتوانسته تفکرات 
و احساسات ملی را در مناطقی 
ساکن  شیعه  کوردهای  که 
این  و  دهد  گسترش  هستند 
جنبش  در  بزرگی   بسیار  خالء 
کوردستان  ملی-دمکراتیک 
کوردستان  جنوب  می باشد. 
لورستان-  و  ایالم  -کرماشان، 
هستند  شیعه  اکثریت  دارای  که 
جنبش  در  مهمی  بسیار  جایگاه 
است  الزم  و  داشته  کوردستان 
برای  استراتژیک  راهکاری  که 
گسترش جنبش ملی-دمکراتیک 

در این مناطق یافت.
موضع  باب  در  آنکه  از  بعد 
ملتمان  آزادیخوهانه ی  جنبش 
سخن  دین  و  مذهب  برابر  در 
گفتیم به توطئه های رژیم اسالمی 
ایران و تالش  های این رژیم برای 
علیه  موضوع  این  از  سواستفاده 
و  پرداختیم  کوردستان  جنبش 
رهنمون  عرفان  از  را  سوال  این 
برابر  در  ما  واکنش  که  پرسیدم 
چه  و  چیست  توطئه ها  این 

در  باید  استراتژی  یا  تاکتیک 
در  رهنمون  که  گرفت؟  پیش 
کاری  اصلی ترین  گفت:  پاسخ 
تعالی هرچه  باید کرد نشر و  که 
تمام  در  ملی  آگاهی  بیشتر 
باید  است.  کوردستان  مناطق 
قشر خاص جامعه با نوشته  های  
این  به  تئوریک  رویکردی  خود 
که  دهند  نشان  و  بدهند  مساله 
هویت  از  بخشی  مذهب  و  آئین 
تنها  بلکه  نیست  کوردها  ملی 
عنوان  به  می تواند  کوردی  زبان 
بخش  اتحاد  و  مشترک  معیار 
شود  محسوب  کوردها  همه ی 
تاکید  مذهبی  هویت  بر  اگر  و 
تعدد  دلیل  به  کند  پافشاری  و 
براحتی  کوردستان  در  مذاهب 
محتوا  تحریف  موجب  می تواند 
آزادیخواهی  جنبش  مفهوم  و 
بر  را  کوردها  و  کوردستان شود 
چندین هویت مجزا و حتا علیه 
نوبه ی  به  این  که  کند  تقسیم  هم 
ملی  انشقاق  و  تفرقه  خود سبب 

می شود.
"راسان"  به  گفتگو  پایان  در 
-کوردها مرحله جدید قیام خود 
را به این نام می خوانند- و حضور 
مستمر پیشمرگه در اعماق خاک 
پرسیدم،  و  پرداختم  کوردستان 
در  پیشمرگه  مستمر  حضور 
چه  تا  کوردستان  خاک  اعماق 
داخلی  مسائل  بر  می تواند  حد 
گروه های  راندن  حاشیه  به  و 
بازگشت  و  مذهبی  رادیکال 
به  که  خورده ای  فریب  جوانانی 
تاثیرگذار  پیوسته اند  این گروه ها 
رابطه  این  در  رهنمون  که  باشد 
افزود: باید این واقعیت را بپذریم 
مسلحانه  قیام  توقف  دلیل  به  که 
آسیب های  اخیر،  سال   ٢٠ طی 
کوردستان  بر  بزرگی  و  متعدد 
این  از  یکی  و  است  شده  وارد 
آسیب ها گسترش جریان سلفی-

جهادی در این سرزمین می باشد. 
مسلحانه  مبارزه  ای  وجود 
هویتخواهی،  آگاهی،  بر  مبتنی 
دمکراتیک و سکوالر به سهولت 
را  مذهبی  رادیکالیسم  می تواند 
در تنگنا قرار داده و زمینه ای را 
که رژیم اسالمی ایران برای رشد 
گروه های تروریستی ایجاد کرده 
ببرد و گروه های  بین  از  براحتی 

مذکور را به حاشیه براند.
فراموش  را  واقعیت  این  نباید 
از  ایران  اسالمی  رژیم  که  کنیم 
خالء  که  ساله ای   ٢٠ فرصت 
مهیا  او  برای  مسلحانه  مبارزه 
جریان  دو  رشد  برای  بود  کرده 
اسالمی  رادیکالسم  کوردی  ضد 
واقع  در  طلبی" -که  "اصالح  و 
نوعی پناه بردن به آغوش رژیم 
بهره ها  می باشد-  ایران  اسالمی 
سال   ٢٠ این  طی  و  است  برده 
از سوی حکومت به شدت تغذیه 
این  مسلحانه  مبارزه  شده اند. 
دو  این  که  داراست  را  پتانسیل 
و ضدکوردی  ضدانقالبی  جریان 
را به حاشیه رانده و سیاست های 
رژیم  مذهبی  فاشیسم  ضدبشری 

را خنثی کند. 
مبارزه  که  است  ذکر  قابل 
مسلحانه به تنهایی جوابگو نیست 
تحجر  راندن  عقب  برای  بلکه 
همچون  قیام  دیگر  ابعاد  باید 
را  هنری  و  ادبی  فکری،  جنبش 
سازماندهی  گسترده  سطحی  در 
و  فکری  لحاظ  از  تا  کرد 
دشمنان  بتوانیم  نیز  گفتمان 
دو  این  برانیم.  عقب  به  را  کورد 
مسلحانه  مبارزه  یعنی  مبارزه 
-سخت افزاری- و مبارزه فکری 
واحد  صورت  به  -نرم افزاری- 
می توانند جنش ملی-دمکراتیک 
کوردستان را به پیش برند و افق 
حق  خلق های  به  را  پیروزی 
دهند. نشان  کوردستان  طلب 

پتروشیمی ایالم 
از تولید باز ماند

کوردستان میدیا: با توجه به منابع 
کمترین  صنعتی،  پتانسیل های  و 
ترین  ضعیف  و  گذاری  سرمایه 
استان های  در  صنعتی  زیرساخت 
کوردستان وجود دارد و از سوی 
دیگر آن بخش از صنایع نیز که در 
وجود  مناطق  این  صنعت  چرخه 
عامدانه  و  توجهی  بی  با  دارند 
هستند. شدن  متوقف  حال  در 

شرکت  مدیرعامل  گفته های  بنابر 
پتروشیمی ایالم با خبرگزاری های 
پتروشیمی  تولید  چرخه  دولتی، 
ایالم به علت عدم تامین خوراک 
 ٢٥ یکشنبه  روز    ١١ ساعت  از 
تیر ماه ١٣٩٦ متوقف شده است.

مدیرعامل  دانشی،  فرهاد 
نشستی  طی  ایالم  پتروشیمی 
حکومتی  خبرگزاری  با  خبری 
از  "اتیلن"  تامین  عدم  مهر، 
کمبود  مربوطه،  مسئولین  سوی 
و  عسلویه  منطقه  در  "اتان" 
برنامه ریزی  و  هماهنگی  وعدم 
متوقف  اصلی  عوامل  از  را  دقیق 
شدن تولید این شرکت اعالم کرد.

هنگام  در  افزود:  ادامه  در  او 
پتروشیمی  نیز  تولید  به  اشتغال 
پلی  تن   ٣٠٠ ظرفیت  با  ایالم 

دلیل  به  سال،  در  سنگین  اتیلن 
نیمی  با  تنها  خوراک  تامین  عدم 
ادامه  فعالیت  به  خود  ظرفیت  از 
که  مرکز  این  تولیدات  و  می داد 
 ٢٠ و  شده  صادر  آن  ٨٠درصد 
درصد نیز در بازار داخلی کشور 
است. گرفته  قرار  مصرف  مورد 

اعالم  طبق  که  است  ذکر  به  الزم 
مرکز آمار ایران در فاصله سالهای 
به  نزدیک    ١٣٩٢ تا   ١٣٨٦
٣٠٠٠ واحد صنعتی در کل ایران 
از چرخه تولید خارج شده اند و از 
نیمی  سال جاری  تا  سال ١٣٩٢ 
از کارخانه ها تعطیل یا به صورت 
ظرفیت  حداقل  با  و  تعطیل  نیمه 
تولید به حیات خود ادامه می دهند، 
همچنین طبق اعالم بانک مرکزی 
نیز ٤١ درصد صنایع در سالهای 
شده اند. تعطیل   ١٣٩٥ تا   ١٣٩٢

دید  دلیل  به  که  است  ذکر  قابل 
ایران  تروریستی  رژیم  امنیتی 
عدم  و  کوردستان  استان های  به 
مناطق،  این  در  گذاری  سرمایه 
بسیار  استان ها  این  وضعیت 
ایران  مناطق  سایر  از  وخیم تر 
این  در  تعطیلی  روند  و  است 
مناطق بیش از ٦٠ درصد است .

کرماشان و چهارمحال و بختیاری 
در صدر جدول بیکاری ایران قرار گرفتند 

طی  ایران  آمار  ملی  مرکز 
خود،  گزارش  جدیدترین 
ایران  کل  در  بیکاری  نرخ 
اشتغال  وضعیت  نیز  و 
را  مختلف  استان های  در 
داد. قرار  بررسی  مورد 
"درگاه  سایت  گزارش  بنابر 
در  بیکاری  نرخ  آمار"،  ملی 
فصل نخست امسال به ٦\١٢ 
در  این  است.  رسیده  درصد 
اشتغال  وضعیت  که  حالی ست 
استان های  در  بیکاری  و 
در  زاگرس  و  کوردستان 
دارد.  قرار  بحرانی  وضعیت 
وضعیت  که  گزارش  این  بنابر 
سه  در  را  بیکاری  و  اشتغال 
مورد  امسال  نخست  ماهه 
بررسی قرار می دهد، استان های 
و  چهارمحال  و  کرماشان 
آمار  بیشترین  با  بختیاری 
ترتیب  به  کدام  هر   – بیکاری 
صدر  در   -٣\٢٠ و   ٢\٢٠
استان های  بیکاری  جدول 
می گیرند.  قرار  ایران 
که  حالی ست  در  این 
نرخ های  اقتصادی  تحلیلگران 
نهادهای  سوی  از  شده  اعالم 
آمار  مرکز  ویژه  به  حکومتی، 
ایران را بسیار دور از واقعیت 
می دانند، اما با تمام این احوال 
از  نهادها  این  آمارهای  نیز 

و  اقتصادی  اوضاع  وخامت 
می دهند. خبر  مردم  معیشت 
می دهد  نشان  مذکور  گزارش 
امسال  نخست  ماهه   ٣ در  که 
به  نفر   ٥٧٥ و  هزار   ١٦٣
افزوده  ایران  بیکار  جمعیت 
 ٣ به  بیکار  جمعیت  و  شده 
میلیون و ٣٦٦ هزار و ٩٧٣ نفر 
در بهار ٩٦ افرایش یافته است.
ایران،  آمار  مرکز  تعریف  بنابر 
می شود  گفته  شاغل  کسی  به 
در  ساعت  یک  حداقل  که 
تعریفی  باشد،  کرده  کار  هفته 
سال های  طی  اقتصاددانان  که 
مشکل  آن  با  همیشه  اخیر 
علمی  غیر  آنرا  و  داشته 
در  اصلی  عامل  و  خوانده اند 
پائین نشان دادن نرخ بیکاری 
کردەاند. معرفی  ایران  در 
نگاهی  با  اما  میان  این  در 
وضعیت  به  تحلیگرانه 
استان های کوردستان و زاگرس 
با  استان های  این  مقایسه  و 
فارس  استان های  و  مرکز 
می شویم  متوجه  ایران  زبان 

که استان های هفتگانه زاگرس 
اخیرهمیشه  دهه ی  چند  طی 
در  اول  استان   ١٠ جزء 
بیکاری، توسعه نیافتگی و عدم 
تخصیص بودجه کافی بودەاند.
بیکاری  نرخ  مثال  عنوان  به 
کرمان  و  تهران  استان های  در 
و   ٧ ترتیب  به   ٩٤ پائیز  در 
که  حالی  در  بوده  درصد   ٦
نرخ  زمانی  مقطع  همان  در 
بیکاری کرماشان و چهارمحال 
و بختیاری و کهگیلویه و بویر 
ترتیب:  به  لورستان  و  احمد 
درصد   ١٥ و   ١٧  ،١٧  ،١٩
اساس  بر  بوده است. همچنین 
استان های  حکومتی  آمارهای 
سال  در  ایالم  و  لورستان 
نرخ  داشتن  با  شمسی   ١٣٩٠
بیکاری ٢٠ درصدی در صدر 
داشتند.  قرار  بیکاری  جدول 
استان های  نیز   ٩٢ سال  در 

کهگیلویه  کرمانشاه،  سنندج، 
برای  لرستان  و  بویراحمد  و 
در  بیکاری  رکورد  چندمین 
صدر  در  و  شکسته  را  ایران 
نشستند.  بیکاری  جدول 
این در حالی ست که استان های 
مرکزی و فارس زبان ایران طی 
بیشترین  اخیر  دهەی  چندین 
کمترین  اقتصادی،  توسعه ی 
نرخ بیکاری و بیشترین بودجه 
داده اند.  اختصاص  خود  به  را 
به عنوان مثال استان های یزد، 
مشهد، اصفهان، سمنان ، تهران 
صدر  در  مستمرا  کرمان  و 
کمترین  با  استان هایی  جدول 
بیشترین  و  بیکاری  آمار 
داشته اند. قرار  یافتگی  توسعه 
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