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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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راسان  و دولت 

کوردستان باشور

عزم  عراق  کوردستان  در 
عالی  سطوح  در  راسخی 
بر  مبنی  سیاسی  ساختار 
برگزاری رفراندوم در ٣ مهر 
هدف  که  دارد  وجود   ١٣٩٦
پرسش  امر  این  از  را  خود 
باب  در  عمومی  افکار  از 
اعالم  کوردستان  استقالل 

کرده اند.
این گام سیاسی در کوردستان 
عمومی  استقبال  مورد  ایران 
مردم  و  است  گرفته  قرار 
از  بخشی  در  که  خرسندند 
به  کورد  ملت  کوردستان، 
است.  شده  نزدیک  استقالل 
سطح  در  تنها  خرسندی  این 
سیاسی  جریان های  و  حزب 
بسیار  مردم  و  ندارد  وجود 
احساسات  شفاف تر  و  بیشتر 

خود را بیان کرده اند.
خوشحالی  این  با  همگام  اما 
هراس  نوعی  خرسندی  و 
مردم  میان  در  نیز  ترس  و 
دارد  وجود  ایران  کوردستان 
به  و  رفراندوم  از  بعد  که 
استقالل  اعالم  از  بعد  ویژه 
در  قیام  عراق  کوردستان 
کوردستان ایران با چه وضعیت 
می شود. مواجه  شرایطی  و 
آن  از  بیشتر  نگرانی  این 
از  بعد  که  می گیرد  سرچشمه 
دستاوردهای  و  موفقیت ها 
کورد در عراق، طی دو مقطع 
به  ایران  مجزا، قیام کورد در 
تهران  رژیم  و  گرائید  ضعف 
با توطئه های فراوان توانست 
ضربه سهمگینی به قیام کورد 
در کوردستان ایران وارد کند.

نوع  دو  رابطه  همین  در 
بهتر  یا  دارد،  وجود  دیدگاه 
تحلیل  نوع  دو  بگوئیم  است 
استراتژی  و  سیاست  از 
ویژه  به  کوردستان،  در 
کوردستان  بخش  دو  در 
دارد. وجود  عراق  و  ایران 

در  که  است  این  اول  دیدگاه 
پروسه  و  قیام  پیشرفت  هر 
سیاسی در کوردستان عراق، 
و  باور  سطح   در  چند  هر 
نفع  به  اراده و در سطح کلی 
علت  به  اما  است  کوردستان 
در  عراق  کوردستان  ضعف 
مقابل رژیم تهران، کوردستان 
عراق ناچار است با کارت های 
به  ایران  کوردستان  قیام 
دهد. امتیاز  تهران  حکومت 

منافع  دیدگاه  این  بنابر 

طی مراسمی، ٧2مین سالروز 

تاسیس حزب دمکرات کوردستان 

ایران گرامی داشته شد

پیام دفتر سیاسی حزب دمکرات 

کوردستان ایران به مناسبت 

٧2مین سالروز تاسیس حزب

دیدگاه امنیتی جمهوری اسالمی

 و جنگ نرم علیه کوردستان

نابودی پتانسیل های ورزشی 

کرماشان، از اهداف اصلی 

سیاست های فاشیستی ایران 

در کرماشان است

٣٠٠ سیاستمدار ایتالیایی 
خواهان محاکمه ی رژیم 

ایران 
بخاطر اعدام های تابستان 

٦٧ شدند

٧٠ درصد مردم ایران 
زیر خط فقر 

زندگی می کنند

ملکشاهی ایالم در
 اقیانوس تشنگی 

جان می دهد

 2٥ مرداد 
روشنایی بخش راسان

سالروز  مرداد،   ٢٥ جشن 
دمکرات  حزب  تاسیس 
دفتر  مقر  در  ایران  کوردستان 
گردید.  برگزار  حزب  سیاسی 
بیست و چهارم  سه شنبه  روز 
مراسمی  شمسی،   ١٣٩٦ مرداد 
گرامیداشت  مناسبت  به 
حزب  تاسیس  سالروز  ٧٢مین 
با  و  ایران  کوردستان  دمکرات 
کادر،  رهبری،  اعضاء  حضور 
خانواده های  و  پیشمرگه ها 

حزب برگزار شد. 
"ای  ملی  سرود  با  مراسم  این 
سکوت  دقیقه  یک  و  رقیب" 
آزادی  راه  شهیدان  یاد  به 
سپس  گردید.  آغاز  کوردستان 
 ، مراسم  این  اول  بخش  در 
دفتر  عضو  پرویزی"  "کریم 
دمکرات  حزب  سیاسی 
مناسبت  به  ایران  کوردستان 

حزب  تاسیس  سالروز  ٧٢مین 
کرد. ایراد  را  سخنانی  دمکرات 
ابتدای  در  پرویزی  کریم 
"حزب  گفت:  سخنانش 
تاسیس  شرایطی  در  دمکرات 
و  جهان  در  فاشیسم  که  شد 
و  دیکتاتوری  علی الخصوص 
استبداد در بعضی از کشورهای 
منطقه در اوج خود بود و همچنین 
منطقه گرایی  عشیره ای،  سیستم 
اصلی  بافت  خان  حاکمیت  و 
می داد". تشکیل  را  جامعه 

به  سخنانش  ادامه  در  پرویزی 
دمکرات  حزب  تاسیس  علل 
پرداخت و نبود آزادی انسان ها، 
آن ها،  کرامت  کردن  نابود 
تحریف  فرهنگی،  آسمیالسیون 
و  ملی  هویت  انکار  تاریخ، 
را  دیگر  فکری  فاکت  چندین 

در  تاثیرگذار  اصلی  علل  از 
دانست. حزب  این  تاسیس 
بخشی  در  پرویزی،  کریم 
به  خود  سخنان  از  دیگری 
دمکرات،  حزب  بودن  "مدرن 
این  بودن  پاسخگو  و  مسئول 
انقالبی  و  فکری  مکتب  حزب، 
خالق  و  نبودن  متحجر  حزب، 
بودن دمکرات و همچنین متعهد 
 " سیاست  در  اخالق  به  بودن 

اشاره کرد.
از  دیگری  دربخش  نامبرده 
به  اشاره  بر  عالوه  سخنانش 
مبارزه  رژیم،  آشفته  وضعیت 
ادامه  را  روژهالت"  "راسان 
و  خالقانه  انقالبی،  سنت 
به  دمکرات  حزب  متعهدانه ی 
معرفی  کورد  مردم  آرمان های 

کرد.
گروه  برنامه،  دیگر  بخش  در 

دمکرات  حزب  موزیک 
سرودی  ایران،  کوردستان 
را  "گالویژ"  نام  با  حماسه ای 
کرد. مراسم  در  تقدیم حاضران 
٧٢مین  مناسبت  به  همچنین 
سالروز تاسیس حزب دمکرات 
شاعر  ایران،  کوردستان 
به  "بی بَش"،  استاد  پیشمرگ 

دکلمه چندین شعر پرداخت.
پیام  برنامه،  این  ادامه  در 
زنان،  اتحادیه  سازمان های 
دمکرات  دانشجویان  و  جوانان 
"شنو  توسط  ایران  کوردستان 
درودگر" معاون دبیرکل اتحادیه 

زنان، خوانده شد.
نیز  سرودی  پیام،  این  از  پس 
از  دمکرات"  "مکتب  نام  با 
نرگس  مرکز  کودکان  سوی 
پایانی  بخش  در  شد.  خوانده 
دمکراتم"  "من  سرود  مراسم، 

از سوی هنرمند "غالم فاتحی" 
موزیک  گروه  همکاری  با  و 
گردید. حضار  تقدیم  حزب 
آستانه  در  که  است  ذکر  قابل 
سالگرد تاسیس حزب دمکرات 
مبارزین  ایران  کوردستان 
دمکرات  حزب  اعضای  و 
انجام  با  ایرن  کوردستان  در 
گسترده  تبلیغاتی  فعالیت های 
روز،  این  مناسبت  به  متنوع  و 
روبرو  مردم  وسیع  استقبال  با 
مزدور  نیروهای  و  شدند 
کردند. شوک  دچار  را  رژیم 
خوانندگان محترم "کوردستان" 
کامل  متن  که  می کنیم  آگاه  را 
"کریم  مبارز  رفیق  سخنان 
سیاسی  دفتر  عضو  پرویزی" 
در  مذکور  مراسم  در  حزب 
منتشر  شماره  این   ٤ صفحه ی 

شده است.
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طی مراسمی، ٧2مین سالروز 
تاسیس حزب دمکرات کوردستان ایران 

گرامی داشته شد

جشن ٢٥ مرداد، سالروز تاسیس 
ایران  حزب دمکرات کوردستان 
در مقر دفتر سیاسی برگزار گردید.

وب سایت  گزارش  بنابر 
سه شنبه  روز  میدیا،  کوردستان 
 ١٣٩٦ مرداد  بیست و چهارم 
مناسبت  به  مراسمی  شمسی، 
سالروز  ٧٢مین  گرامیداشت 
دمکرات  حزب  تاسیس 
حضور  با  و  ایران  کوردستان 
اعضاء رهبری، کادر، پیشمرگه ها 
و خانواده های حزب برگزار شد. 
"ای  ملی  سرود  با  مراسم  این 
به  سکوت  دقیقه  یک  و  رقیب" 
یاد شهیدان راه آزادی کوردستان 

آغاز گردید.
پرویزی"  "کریم  مراسم،  این  در 
عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات 
مناسبت  به  ایران  کوردستان 
حزب  تاسیس  سالروز  ٧٢مین 
نمود. ایراد  را  دمکرات سخنانی 

کریم پرویزی در ابتدای سخنانش 
در  دمکرات  حزب   " گفت: 
شرایطی تاسیس شد که فاشیسم 
علی الخصوص  و  جهان  در 
بعضی  در  استبداد  و  دیکتاتوری 

از کشورهای منطقه در اوج خود 
بود و همچنین سیستم عشیره ای، 
منطقه گرایی و حاکمیت خان بافت 
اصلی جامعه را تشکیل می داد".

به  سخنانش  ادامه  در  پرویزی 
دمکرات  حزب  تاسیس  علل 
پرداخت و نبود آزادی انسان ها، 
آن ها،  کرامت  کردن  نابود 
تحریف  فرهنگی،  آسمیالسیون 
و  ملی  هویت  انکار  تاریخ، 
چندین فاکت فکری دیگر را از 
علل اصلی تاثیرگذار در تاسیس 

این حزب دانست.
کریم پرویزی، در بخشی دیگری 
بودن  "مدرن  به  از سخنان خود 
و  مسئول  دمکرات،  حزب 
پاسخگو بودن این حزب، مکتب 
فکری و انقالبی حزب، متعصب 
دمکرات  بودن  خالق  و  نبودن 
به  بودن  متعهد  همچنین  و 
اخالق در سیاست " اشاره کرد.

از  دیگری  دربخش  نامبرده 
به  اشاره  بر  عالوه  سخنانش 
مبارزه  رژیم،  آشفته  وضعیت 
"راسان روژهالت" را ادامه سنت 
متعهدانه ی  و  خالقانه  انقالبی، 

آرمان های  به  دمکرات  حزب 
مردم کورد معرفی کرد.

گروه  برنامه،  دیگر  بخش  در 
دمکرات  حزب  موزیک 
سرودی  ایران،  کوردستان 
را  "گالویژ"  نام  با  حماسه ای 
کرد. مراسم  در  حاضران  تقدیم 

٧٢مین  مناسبت  به  همچنین 
دمکرات  حزب  تاسیس  سالروز 
کوردستان ایران، شاعر پیشمرگ 
خوانش  به  "بی بَش"،  استاد 

چندین شعر پرداخت.
پیام  برنامه،  این  ادامه  در 
زنان،  اتحادغا  سازمان های 
دمکرات  دانشجویان  و  جوانان 
"شنو  اتوسط  ایران  کوردستان 
درودگر" معاون دبیرکل اتحادیه 

زنان، خوانده شد.
با  نیز  پیام، سرودی  این  از  پس 
سوی  از  دمکرات"  "مکتب  نام 
کودکان مرکز نرگس خوانده شد.

برنامه،  این  پایانی  بخش  در 
سوی  از  دمکراتم"  "من  سرود 
با  و  فاتحی"  "غالم  هنرمند 
حزب  موزیک  گروه  همکاری 

تقدیم حضار گردید.

٣٠٠ سیاستمدار ایتالیایی 
خواهان محاکمه ی رژیم ایران 

بخاطر اعدام های تابستان ٦٧ شدند

سیاستمدار   ٣٠٠ از  بیش 
بیانیه ای خواستار  ایتالیایی طی 
تروریستی  رژیم  سران  محاکمه 
علیه  جنایت  اتهام  به  ایران 

بشریت شدند.
مجلس  اعضای  از  نفر  سیصد 
بیانیه ای  طی  ایتالیا  سنای  و 

خواستند  کشور  این  دولت  از 
رژیم  سران  محاکمه ی  برای 
جنایت  اتهام  به  ایران  اسالمی 
کشتار  بخاطر  بشریت  علیه 
سیاسی  زندانیان  دسته جمعی 
شمسی،   ١٣٦٧ تابستان  در 
دادگاه  یک  تشکیل  شرایط 

کند. فراهم  را  بین المللی 
اعدام های تابستان ٦٧ به کشتار 
سیاسی  فعالین  دسته جمعی 
سراسر  زندان های  در  ایران 
آن  طی  که  دارد  اشاره  ایران 
سیاسی،  فعالین  از  نفر  هزاران 
حتی آنانی که مدت حبس خود 

را طی کرده بودند، اعدام شدند.
کنندگان  امضا  فهرست  در 
سیاسی  چهره های  بیانیه  این 
بین المللی همچون وزیر خارجه 
سابق ایتالیا، سخنگوی سازمان 
اتحادیه  رئیس  بین الملل،  عفو 
دیده  بشر  حقوق  ایتالیایی 

می شود.
در  نشستی  طی  که  بیانیه  این 
"به  دولتی  غیر  سازمان  دفتر 
شد  خوانده  نزنید"  دست  قابیل 
عالوه بر بیان سخنانی در اهمیت 
برگزاری چنین دادگاه بین الملی 
برای رسیدگی به اتهامات سران 
رژیم در کشتار زندانیان سیاسی، 
ایتالیا به  از دولت و رسانه های 

روحانی، پست های وزارت دولت را 
به بازجوهای وزارت اطالعات اختصاص داد

 کمپین بین المللی حقوق بشر، در 
گزارشی بیان کرد: "جواد آذری 
پست  تصدی  نامزد  جوهری" 
اطالعات  فناوری  و  ارتباطات 
پیشتر مسئول امور "شنود" در 
بازجوی  و  اطالعات  وزارت 
است. بوده  سیاسی  زندانیان 
سازمان،  این  گزارش  به 
کارمندان  از  یکی  نامبرده 
که  بوده  اطالعات  وزارت 
فعالین  بازداشت  هنگام  در 
و  ضبط  مسئولیت  سیاسی 
موبایل  کامپیوتر،  جمع آوری 
شده  بازداشت  افراد  اشیا  و 
است. داشته  برعهده  را 
که  مصاحبه ای  در  آذری  جواد 
و  بیست  در  ایران  روزنامه  با 
داده  انجام   ١٣٩٦ مرداد  دوم 
بود گفته بود که من به کارهایم 

افتخار  اطالعات  وزارت  در 
سیستم  وجود  بر  و  می کنم 
از  جاسوسی  تداوم  و  شنود 
کرد. تاکید  فعالین  و  مردم 
در  او  نامبرده،  گفته های  بنابر 
کارشناس  شمسی   ١٣٨٤ سال 
سال  در  و  تکنولوژی  امور 
١٣٨٨مدیر کل امنیت ارتباطات 
نامه ها  آیین  تنظیم  سازمان  در 
به  سال١٣٩٤نیز  در  و  بوده 
واعظی"  "محمود  پیشنهاد 
فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
اطالعات  وزارت  از  اطالعات 
به این وزارت منتقل شده است.
ماده  استناد  به  شنود  سیستم 
دادرسی  آیین  قانون   ١٥٠
شده  قانونی  ایران  در  کیفری 
که  آمده  قانون  این  ودر 
کل  اداره  در  "شنود"  سیستم 

وزارت خارجه آمریکا به شهروندانش در 

خصوص سفر به ایران هشدار داد

متعدد  بازداشت  پی  در 
که  آمریکایی  شهروندان 
بودند،  کرده  سفر  ایران  به 
کشور  این  خارجه  وزارت 
با  رابطه  در  شهروندانش  به 
داد. هشدار  ایران  به  سفر 
به  ترامپ  دونالد  دولت 
جمله  از  آمریکا  شهروندان 
آن هایی که دو تابعیت ایرانی-

داده  هشدار  دارند  آمریکایی 
به  سفر  صورت  در  که  است 
ایران در معرض خطر بازداشت 
هستند. شدن  زندانی  و 
اعالم  این  از  پیش  ترامپ 
دست  باید  ایران  بود،  کرده 
بردارد  گیری"  "گروگان  از 
چنین  تداوم  صورت  در  و 
رفتارهایی، مجازات های تازه 
می گیرد. نظر  در  ایران  برای 
امور  وزارت  بیانیه  بنابر 
سه  روز  که  آمریکا  خارجه 
مرداد  سوم  و  بیست  شنبه 
منتشر شد: "شهروندان آمریکا 
مخاطرات  زیاد  دقت  با  باید 
تاخیر  به  و  کنند  بررسی  را 
به  خود  سفر  برنامه  انداختن 

دهند". قرار  نظر  مد  را  ایران 
"شهروندان  می افزاید:  بیانیه 
هستند  ایران  مقیم  که  آمریکا 
باید به دقت گزارش رسانه ها 
محلی  شرایط  کنند،  دنبال  را 
و  باشند  داشته  نظر  زیر  را 
مخاطره باقی ماندن در کشور 
دهند". قرار  بازبینی  مورد  را 
 ،٩٤ سال  در  و  این  از  پیش 
تابعیت  که  سمیعی  حمید 
روز  داشت،  آمریکایی  ایرانی 
چهارشنبه ١٣ آبان ماه به همراه 
زندان  در  دیگر  زندانی  یک 
شد. اعدام  کرج  شهر  رجایی 

وی که به اتهام قتل یک ایرانی 
به نام "بهروز جان محمدی" در 
ایالت کالیفرنیای آمریکا و پس 
از بازگشت به ایران بازداشت 
محاکمه  ایران  در  بود،  شده 
گردید. محکوم  اعدام  به  و 

ایران در سال های اخیر تعدادی 
را  آمریکایی  شهروندان  از 
رعایت  و  جاسوسی  اتهام  به 
اسالمی  قوانین  نکردن 
حبس های  به  و  بازداشت 
دراز مدت محکوم کرده است.

رئیس  نظر  تحت  و  دادگستری 
شود. می  اجرا  قضاییه  قوه 
در  محقق  رشیدی،  امیر 
اینترنت  به  دسترسی  خصوص 
در کمپین حقوق بشر در ایران، 
جوهری  پیشنهاد  به  نسبت 
وزارت  پست  تصدی  برای 
اطالعات  فناوری  و  ارتباطات 
گفته: مسئول کردن جواد آذری 
سیستم  زیربنای  ساختن  برای 
"شنود" بیان کننده این است که 
برای  توانایی هایی  ایران  رژیم 
دارد. کردن  هک  و  جاسوسی 
کرد:  اضافه  رشیدی  همچنین 
از سیستم شنود  "اکثر دولت ها 
همانند  اما  می کنند  استفاده 
مسله  این  به  ایرانی  مسئوالن 

افتخار نمی کنند".

حقوق  نقض  در  سکوت  دلیل 
در  بی رویه  اعدام های  و  بشر 
کردند. انتقاد  اسالمی  جمهوری 
شهریور  و  مرداد  ماه های  طی 
خمینی،  فرمان  بنابر  و   ١٣٦٧
سیاسی  فعالین  از  نفر  هزاران 
چند  محاکمه های  طی  ایران 
به  و  محکوم  اعدام  به  دقیقه ای 
صورت دسته جمعی اعدام شدند 
متکثری  مستندات  کنون  تا  که 
بر نحوه و چگونگی شکل گیری 
این جنایت ارئه شده اما تا زمان 
بین المللی  دادگاه  هیچ  حاضر 
جنایات  به  رسیدگی  برای 
ایران  اسالمی  رژیم  ضدبشری 

تشکیل نشده است.

ایران  و  عراق  کوردستان 
قرار  متقابل  جبهه  دو  در 
منافع  تحقق  که  می گیرد 
یکی در کوتاه مدت و میان 
جبهه ی  ضرر  به  مدت، 
بنابر  می شود.  تمام  دیگری 
پروسه ی  هرچه  دیدگاه  این 
سیاسی در کوردستان عراق 
به استقالل نزدیک تر می شود 
از  بخش  این  منافع  تقابل 
کوردستان با کوردستان ایران 
بیشتر و بیشتر می شود و قیام 
سمت  به  بیشتر  روژهالت 
قربانی شدن نزدیک می شود.
تحلیل  و  دیدگاه  بنابر  اما 
بخش های  منافع  دوم، 
تصاد  در  کوردستان  مختلف 
بلکه  ندارند،  قرار  هم  با 
مکمل یک هستند. بنابر این 
پیشرفت  هر  در  خوانش، 
کوردستان  از  بخشی  قیام 
قیام  نیست  الزم  تنها  نه 
شود،  تضعیف  دیگر  بخش 
بخشی  هر  قیام  قوت  بلکه 
در  قیام  تقویت  موجب 
بخش های دیگر نیز می شود.
کنونی  موجود  شرایط  در 
پیشرفت  دیدگاه،  این  بنابر 
حرکت  و  سیاسی  پروسه ی 
سمت  به  عراق  کوردستان 
استقالل نیاز به نیرو و عمق 
قیام  و  دارد  استراتژیک 
نیازمند  نیز  ایران  در  کورد 
شدن  نزدیک  رویای  تزریق 
و  داد  چنین  در  آرمان .  به 
چه  هر  استراتژیکی،  ستد 
دولت  به  عراق  کوردستان 
قیام  می شود  نزدیک  شدن  
بر  باید  نیز  ایران  در  کورد 
وسعت و حدت خود بیافزاید 
تا اینکه این دو بخش بتوانند 
یکدیگر،  مکمل  مانند  به 

پشت و پناه هم باشند. 
آنچه در این دیدگاه مهم است 
نوع و مدل قیام است که باید 
جدی تر و تاکتیک ها نیز باید 
خارج  خود  کهنه  قالب  از 
مانور  از  مستمرا  و  شوند 
متفاوت  مبارزاتی  و  سیاسی 
دولت  اینکه  تا  جسته  بهره 
قیام  اصلی  دشمن  که  تهران 
کوردستان ایران است و اهرم 
عراق  کوردستان  بر  فشار 
بازیگر  به  نتواند  هست،  نیز 
اصلی و تعین کننده بدل شود.
این  به  که  اینجاست  در 
پروسه  که  می رسیم  نتیجه 
باشور و راسان  دولت شدن 
به  قلوهای  دو  روژهالت، 
سرنوشت  هم  و  وابسته 
منافع  تنها  نه  که  هستند 
ندارند  هم  با  متناقض 
کدام  هر  یافتن  قوت  بلکه 
فاکتور  عنوان  به  می تواند 
آید. کار  به  دیگری  قوت 
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مراجع تقلید با اصالح قانون 
سن ازدواج کودکان مخالفت کردند

نابالغ  دختران  ازدواج  قانون 
می بایست  که  کودکانی  و 
به  خود  پدری  خانه  در 
استعدادهای  کردن  شکوفا 
معضلی  باشند  مشغول  خود 
اخالقی  نظام  که  اجتماعی ست 
ایران را به چالش کشیده است.
مراجع  منتشره  اخبار  بنابر 
تند  واکنشی  در  ایران  تقلید 
سن  اصالح  و  تغیر  به  نسبت 
مخالفت  به  کودکان  ازدواج 
خالف  آنرا  و  پرداخته اند 
خوانده اند. اسالم  و  نبی  شرع 
رئیس  نایب  ذوالقدر،  فاطمه 
طی  مجلس  زنان  فراکسیون 
خبرگزاری  با  مصاحبه ای 
کرد:  اعالم  "ایلنا"  حکومتی 
با  اسالم  جهان  تقلید  مراجع 
ازدواج  سن  اصالح  و  تغیر 
و  کرده اند  مخالفت  شدت  به 
خوانده اند. شرع  خالف  آنرا 
مخالفت با اصالح قوانین مرتبط 

به  تنها  دختران  ازدواج  سن  با 
نمی شود  محدود  تقلید  مراجع 
نمایندگان  و  مسئولین  دست  و 
حکومتی نیز در این مساله عیان 
است. احمد حمزه، از نمایندگان 
مجلس رژیم در سخنانی توهین 
آمیز به این الیحه هجوم برده و 
موالید  کاهش  در  عاملی  آنرا 
است. کرده  معرفی  ایران  در 
نگاه ابزاری و جنسی به زنان در 
جدید  موضوعی  اسالمی  رژیم 
رژیم  مقامات  و  نیست  تازه  و 
در سخنان توهین آمیز خود تنها 
به خانه داری زنان و توان تولید 
که  کرده اند  اشاره  آن ها  مثل 
هدف از این سخنان جز تحقیر 
از  ممانعت  و  زنان  سرکوب  و 
امور  و  جامعه  در  آنان  حضور 
نیست. دیگری  چیز  سیاسی 
جمهوری  قوانین  اساس  بر 
ازدواج  سن  حداقل  اسالمی، 
اما  است،  سال   ١٣ دختران 

تبصره هایی نظیر "والیت مطلقه 
وجود  کودکان"  بر  والدین 
 ٩ در  دختران  ازدواج  که  دارد 
می کند.  میسر  هم  را  سالگی 
فاطمه ذوالقدر ، در همی رابطه 
که  داریم  دخترانی  می گوید: 
دادگاه  مخالفت  عدم  دلیل  به 
سالگی   ٩ در  پدر  اجازه  با  و 
حتی  یا   ٥٠  ،٤٠ مردان  با 
می کنند،  ازدواج  ساله   ٦٠
شاکی  کسی  اینکه  بدون 
این  در  ممانعتی  یا  و  باشد 
باشد.  داشته  وجود  خصوص 
وجود چنین قوانینی در جامعه 
به  را  اجازه  این  ایران  اسالمی 
که  می دهد  باال  سن  با  مردان 
فقر خانواده ها  از  با سواستفاده 
به  مالی  وعده های  دادن  و 
کودکان  خانواده،  سرپرست 
دختر را به عقد خود درآورند.

محقق سازمان ملل خواهان استعفا از مسولیت خود 
به خاطر عدم پیگیری جنایات جنگی رژیم اسد شد

کمیته  عضو  پونته"  دل  کارال 
سازمان  به  وابسته  تحقیقات 
مصاحبه ای  در  متحد،  ملل 
دالیل  و  شواهد  که  کرد  فاش 
کافی برای محکوم کردن رژیم 
بشار اسد به انجام جنایت های 
دارد. وجود  جنگی  متعدد 
خبرگزاری  گزارش  بنابر 
بیست  یکشنبه  روز  رویترز، 
کمیته   ،١٣٩٦ مرداد  دوم  و 
سازمان  به  وابسته  تحقیقات 
پیش  سال  چند  از  متحد  ملل 
به جمع آوری شواهد و مدارک 
الزم که بیانگر ارتکاب جنایت 
در  اسد  بشار  توسط  جنگی 
می پردازد. است،  سوریه 

کارال دل پونته عضو این کمیته 
کرده  اعالم  رابطه  همین  در 

است که: "بی مسئولیتی شورای 
نهاد  این  جدیت  عدم  و  امنیت 
پیگیری  درباره  بین المللی 
از  کمیته  این  تحقیقات  نتایج 
دادگاه  یک  تشکیل  طریق 
که  کسانی  محاکمه  برای  ویژه 
در  جنگی  جنایات  ارتکاب  به 
ناامیدی  باعث  متهم اند،  سوریه 
دلیل  و  امنیت  شورای  از  وی 
کناره  برای  وی  تصمیم  اصلی 
کمیته  در  عضویت  از  گیری 
است". ملل  سازمان  تحقیقات 
این کمیته با تحیقات میدانی و با 
استناد به شواهد و دالیل زنده 
شیمیایی  بمباران های  جمله  از 
با  مردم  دادن  قرار  هدف  و 
آتش زا  بشکه ای  بمب های 
دسته جمعی  کشتار  آن  در  که 

جنایت  می گیرد،  صورت 
عراق  در  ایزدی ها  نسل کشی 
و روش های محاصره و گرسنه 
اسد  توسط  مناطق  داشتن  نگه 
کمک  کاروان های  بمباران  و 
است. کرده  ثبت  را  رسانی 
این در حالی است که، اسد در 
جهت حفظ رژیم خود از هیچ 
جنایت جنگی سرباز نزده است 
تهران  رژیم  است  ذکر  قابل  و 
و  مالی  حمایت های  با  نیز 
برای  نظامی  نیروهای  فرستادن 
این  در  اسد  نیروهای  به  کمک 
می باشد.  سهیم  جنگی  جنایت 
سوریه  و  ایران  رژیم  همکاری 
در نقش آفرینی ترور در منطقه 
حقوق  کنوانسیون های  نقض  و 
است. آشکار  خوبی  به  بشر 

مجلس رژیم ایران بودجه ای 2 هزار میلیارد 
تومانی برای نیروی تروریستی قدس تصویب کرد 

ایران  رژیم  نمایندگان 
تروریسم  گسترش  برای 
بودجه  خاورمیانه،  در 
تروریستی  سپاه  برای  ویژه 
کردند. تعیین  قدس 
در  ایران  رژیم  نمایندگان 
بیست  یکشنبه  روز  مجلس، 
طرحی   ١٣٩٦ مرداد  دوم  و 
متحده  ایاالت  با  مقابله  برای 
رساندند. تصویب  به  آمریکا 
مجلس  در  رژیم  نمایندگان 
"مقابله  عنوان  تحت  طرحی 
و  ماجرا جویانه  اقدامات  با 
با  را  آمریکا"  تروریستی 
اکثریت آرا به تصویب رساندند.
رای   ٢٠٤ با  طرح  این 
رای   ٢٤٧ از  موافق 
رسید. تصویب  به  مجلس 
بیان  رژیم  مجلس  رئیس 
این  بداند  باید  "آمریکا  کرد: 
که  است  گام  اولین  طرح، 
همچنین  و  برداشته"  مجلس 
امنیت  کمیسیون  سخنگوی 
مجلس  خارجه  سیاست  و 
گفت:  راستا  همین  در  رژیم 
چارچوب  مذکور  طرح 
است". کرده  رعایت  را  برجام 
در حالی  رژیم  مسئول  دو  این 
می کنند  بیان  را  سخنای  چنین 

بالغ  بودجه،  دو  مجموعا  که 
تومان  میلیارد  هزار  دو  بر 
و  موشکی  برنامه  تداوم  برای 
سپاه  تروریستی  فعالیت های 
مجلس  سوی  از  پاسداران 
است. رسیده  تصویب  به 
آمده  طرح  این   ١٤ ماده  در 
نیروهای  تمام  و  "دولت  است: 
پاسداری  برای  موظفند  مسلح 
تمام  کشور  منافع  و  امنیت  از 
پدافندی"  و  "آفندی  نیروی 
گیرند. کار  به  را  خود 
پس از توافق اتمی بین ایران و 
اسالمی  رژیم   ٥+١ کشورهای 
اقدام به انجام آزمایشات متعدد 
موشکی کرده است و این اعمال 
مسئوالن  تند  موضع گیری 
آمریکای را در پی داشته است.
آمریکا  خزانه داری  وزارت 
با "برنامه موشکی  برای مقابله 
بالستیکی ایران" و "فعالیت های 
منطقه"  در  رژیم  خراب کارانه 
رژیم  علیه  تازه ای  تحریم های 
رساند. تصویب  به  تهران 
که  است  معتقد  آمریکا  دولت 
و  ایران  رژیم  موشکی  برنامه 
نقض  قدس  سپاه  فعالیت های 
هسته ای  توافق نامه  فاحش 
خاطر  همین  به  و  می باشد 

را در دستور  برجام  تجدیدنظر 
است. داده  قرار  خود  کار 
سنای  خارجه  روابط  کمیته 
امسال  خرداد  چهارم  امریکا 
آن  که طی  داد  رای  به طرحی 
تسلیحاتی  تازه  تحریم های 
خاطر  به  اسالمی  رژیم  بر  را 
و  بالستیک  موشکی  برنامه 
حمایت از گروه های تروریستی 
منطقه و فعالیت های خرابکارانه 
می کرد.  اعمال  پاسداران،  سپاه 
کشورهای  اکثریت  کنون  تا 
بر  آمریکا،  ویژه  به  و  اروپایی 
تحریم  تداوم  به  خود  اصرار 
کرده اند  تاکید  ایران  تسلیحاتی 
نباید  که  نموده اند  اعالم  و 
ملل  سازمان  امنیت  شورای 
در  ایران،  اتمی  برنامه  بهانه  به 
خراب کارانه  فعالیت های  برابر 
خاورمیانه  در  ایران 
باشد. خاموش  و  منفعل 
میلیارد  هزار  دو  تصویب 
دخالت  برای  بودجه  تومان 
و  منطقه  کشورهای  در 
سیاست های مخربانه این رژیم 
خاطر  به  که  است  حالی  در 
مردم  فعالیت هایی،  چنین 
تحریمهای  باید  ساالنه  ایران 
کنند. تحمل  را  تازه ای 

٧٠ درصد مردم ایران 
زیر خط فقر زندگی می کنند

عالوه  کوردستان  استان های 
و  فقر  با  بودن  درگیر  بر 
بیکاری عمومی که در سراسر 
ایران رواج دارد، به دلیل دید 
حاکمین  فاشیستی  و  امنیتی 
کوردستان  به  نسبت  ایران 
توسعه نیافتگی  و  فقر  با 
سایر  به  نسبت  مضاعفی 
هستند. روبرو  ایران  مناطق 
خبرگزاری های  گزارش  به 
خدادادی  سلمان  ایران، 
طی  رژیم  مجلس  نماینده 
اظهاراتی اعالم کرد که قریب 
در  ایران  مردم  درصد   ٧٠ به 
دارند. قرار  فقر  خط  زیر 
بی نتیجه  مورد  در  خدادادی 
برای  دولت  طرح  های  بودن 
بیکاری  و  فقر  نرخ  کاهش 
در  تومان  میلیاردها  گفت: 
رفاه  اصطالح  به  بخش 
تغییر  هیچ  اما  کرده ایم  هزینه 
محسوسی در این زمینه دیده 
وضعیت  روز  هر  و  نمی شود 
طبقاتی  فاصله ی  و  بدتر شده 
بدین  این  و  می شود  زیاد 
انجام  اقدامات  که  معناست 
وضعیت  بهبود  سمت  به  شده 
است. نبوده  مردم  اقتصادی 
تعین  برای  معینی  معیار  نبود 
خط فقر و چگونگی محاسبه 
شده  آن  موجب  ایران  در  آن 
و  سیاسی  نیت  بنابر  رژیم  که 
عمومی  افکار  تحریف  برای 
آبروی  "حفظ  اصطالح  به  و 
نادرست و غلطی  نظام" آمار 

تهیدستی  و  فقر  میزان  از 
در  کند.  منتشر  ایران  در 
راغفر"  "حسین  رابطه  همین 
ایرانی و متخصص  اقتصاددان 
و  مقاالت  طی  فقر  تعین  در 
اعالم  متعددی  مصاحبه های 
و  فقر  با  مرتبط  آمار  کرد: 
تعین خط فقر مطلق در ایران 
و  وضعیت  تاثیر  تحت  تماما 
می باشد.  موجود  سیاسی  دید 
که  بود  معتقد  در سال ٩٤  او 
جمعیت  درصد   ٤٠ از  بیش 
ایران زیر خط فقر قرار دارند.
خبرگزاری حکومتی مهر طی 
اساتید  از  نقل  به  گزارشی 
ایران،  دانشگاه های  اقتصاد 
را  ماه  در  میلیونی   ٣ درآمد 
کالن شهرهای  در  فقر  خط 
و  است  کرده  اعالم  ایران 
گزارش  این  طی  همچنین 
خانواده ها  مستمر  سقوط  به 
زیر  به  متوسط  درآمد  با 
است. شده  اشاره  فقر  خط 
وضعیت  میان  این  در  اما 
زاگرس  هفت گانه  استان های 
کرماشان،  سنندج،  -ارومیه، 
چهارمحال  لورستان،  ایالم، 
و  کهگیلویه  بختیاری،  و 
دید  دلیل  به  بویراحمد- 
استعمار  و  حکومت  امنیتی 
روزمینی  و  زیرزمینی  منابع 
دست  به  سرزمین  این 
در  ایران  مرکزگرای  حاکمین 
قرار  بدتری  بسیار  وضعیت 
مضاعفی  ظلم  از  و  داشته 

می برند. رنج  حوزه  این  در 
رحیمی،  رضا  گفته  بنابر 
معاون امور اقتصادی و توسعه 
کرماشان،  استانداری  منابع 
اخیر  ٢٠سال  طی  استان  این 
جدول  صدر  در  همیشه 
داشته  قرار  ایران  بیکاری 
این  که  گفت  باید  البته  است. 
استان های  تمام  در  وضعیت 
کوردستان و زاگرس عمومیت 
سال   ٢٠ طی  تنها  نه  و  دارد 
قرن  یک  طی  بلکه  اخیر 
شکل گیری  از  بعد  و  اخیر 
بر  ایران  جدید  حکومت 
فارس،  ناسیونالیسم  مبنای 
کوردستان  سرزمین  تمام 
فقیر،  بیکار،  استان  ده  جزء 
باالی  آمار  با  و  توسعه نیافته 
داشته اند. قرار  خودکشی 
آمار  "مرکز  ارتباط  همین  در 
گزارش  تازه ترین  طی  ایران" 
"درگاه  سایت  در  که  خود 
کرده  منتشر  آمار"  ملی 
و  کرماشان  استان های  بود 
در  را  بختیاری  چهارمحال 
ایران  بیکاری  جدول  صدر 
همچنین  است.  داده  قرار 
در  که  دیگری  گزارش  طی 
به  و  یافت  انتشار  گذشته  ماه 
تعین شهرستان ها و بخش های 
ایران  فقیر  و  محروم 
نورآباد  شهر  بود،  پرداخته 
و  کاکاوند  بخش  های  و 
گیتی وند به عنوان محروم ترین 
شدند. شناخته  ایران  مناطق 
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متن سخنان کریم پرویزی عضو دفتر سیاسی 
به مناسبت ٧2مین سالروز تاسیس حزب

عرض  ضمن  عزیز،  رفقای 
به  آمدید  خوش  سالم، 
سالروز  گرامیداشت  مراسم 
و  مطبوع مان  حزب  تاسیس 
حزب  این  تاسیس  مناسبت  به 
کنار هم  و در چنین روزی در 
فرخنده  روزی  آمده ایم،  گرد 
بخاطر  فرخنده  خجسته،  و 
تاسیس حزبی انقالبی و بزرگ 
و  مستمر  سال   ٧٢ طی  که 
به  شدن  تسلیم  بدون  و  مداوم 
است. داده  ادامه  قیام  و  مبارزه 
پیش،  سال   ٧٢ مرداد   ٢٥ در   
کوردستان  دمکرات  حزب 
حزب  می شود.  تاسیس  ایران 
بر  ایران  کوردستان  دمکرات 
و  ژ.ک"  "کومله  بنیادهای 
پایه ی  بر  و  رهبران  همان  با 
اندیشه های پیشوای جاویدمان، 
حزب دمکرات کوردستان ایران 
تاسیس می شود. حزب دمکرات 
چه  تحت  پیش  سال   ٧٢ در 
تنها  می شود؟  تاسیس  شرایطی 
از  سال   ٧٢ گذشت  از  آگاهی 
این روز و هفت دهه از تاسیس 
حزب کافی نیست تا بر شرایط 
شویم. واقف  روزگار  آن 
روزها  آن  به  نگاهی  نیم  وقتی 
طی  بدانیم  تا  می اندازیم 
چه  دمکرات  حزب  تاسیس 
بوده  منطقه  بر  حاکم  شرایطی 
حزب  عظمت  با  آنکه  برای  و 
اقدام  این  اهمیت  و  دمکرات 
متوجه  باید  شویم  آشنا  بیشتر 
در  جهان  روزها،  آن  که  باشیم 
جهانی  جنگ  پایان  آستانه ی 
آن  طی  که  جنگی  بود،  دوم 
فاشیسم قصد سلطه بر جهان را 
آن  مقابل  جبهه ی  در  و  داشت 
مقاومت  به  دست  آزادیخواهان 
توانستند  نهایتا  و  بودند  زده 
درآورند،  زانو  به  را  فاشیسم 
تنها  شکست  این  واقع  در  اما 
شکست نظامی آن بود. فاشیسم 
را  جهان  تمام  بر  سلطه  قصد 
که  فاشیسم می خواست  داشت، 
رهبری تمام ملت های جهان را 
نژادی  فقط  و  بگیرد  دست  در 
می دانست  برتر  آنرا  او  که 
باشد. جهان  حاکم  و  سرور 
سال  صدها  خاورمیانه  در 
حکومت های دیکتاتور و مستبد 
نابودی  می کردند.  حکمرانی 

حقه ی  حقوق  نقض  و  کرامت 
فرهنگ  حاصل  انسان ها  همه 
بود.  استبداد  قرن ها  سلطه ی 
در ایران نیز عالوه بر حاکمیت 
استبداد حکومتی ظالم و ستمکار 
حاکم بود. در جامعه نیز فرهنگ 
متحجر،  فرهنگی  عشیره ای، 
حاکمیت خان و عشیره گرایی و 
منطقه گرایی، فرهنگ حاکم بود.
بر جهان  که  در چنین شرایطی 
بود،  حاکم  جامعه  و  منطقه  و 
حزبی مدرن و دمکرات تاسیس 
به  برنامه ای  با  حزبی  می شود. 
مدرن  عملی  شیوه  با  و  روز 
آن  شایع  فرهنگ های  علیه  و 
روزگاران که بر جهان و منطقه 
در  بود،  حاکم  اجتماع  در  و 
و  دهنده  شکوه  نشان  این  واقع 
عظمت حزب دمکرات و آنانی 
که این حزب را تاسیس کردند، 
برای مان  که  اینجاست  و  بود 
آشکار می شود حزب دمکرات 
تاسیس  اصولی  چه  مبنای  بر 
می شود و شرایط داخلی جامعه 
اجتماعی  شرایط  و  سیاست  و 
که  بوده  چگونه  زمان  آن 
به  را  دمکرات  حزب  تاسیس 
دنبال خود داشت و این حزب 
در پی آن است که مردم را گرد 
کند. جمع  خود  بنیادی  اصول 
بنیادهای اجتماعی و ریشه های 
کدام  دمکرات  حزب  ظهور 
به  اختصار  به  اینجا  در  است؟ 
مهم ترین  می کنیم.  اشاره  آن ها 
نبود  در  می توان  را  علت 
جستجو  انسانی  آزادی های 
سیستم  در  و  جامعه  در  کرد. 
سیاسی-اجتماعی حاکم، آزادی 
به  انسان  ندارد.  معنایی  انسان 
می شود  تعریف  برده ایی  عنوان 
حاکم  استبداد  خدمت  در  که 
است. آزادی انسان هیچ معنایی 
ابزاری ست  تنها  انسان  و  ندارد 
امیال  و  خواست  تحقق  برای 

مستبد حاکم.
که  بنیادی  یا  مساله  دومین 
حزب  شکل گیری  موجبات 
کرامت  نقض  و  نابودی  شد، 
ملیت ها می باشد. سیستم مستبد 
حقوقی  و  حق  هیچ  زمان  آن 
قائل  ایران  ملیت های  برای 
رسمیت  به  را  ملتی  هیچ  نبود، 
می خواست  تنها  نمی شناخت، 

ایران  نام  به  با ملتی تصنعی  که 
ساختگی  تاریخی  قالب  در  که 
حذف  به  می کرد  تعریف  آنرا 
شخصیت های  و  هویت ها  تمام 
و  بپردازد  دیگر  ملیت های 
زیر  را  دیگر  ملیت های  کرامت 

پا له کند. 
عامل دیگری که در ظهور حزبی 
تالش  بوده،  گذار  تاثیر  انقالبی 
و سیاست و اعمال حکومت در 
فرهنگی  آسمیالسیون  راستای 
هویت  و  تاریخ  تحریف  و 
فرهنگ  می باشد.  ملیت ها 
تصنعی  فرهنگ  در  را  ملت ها 
که ساخته و پرداخته مرکز است 
را  ملت ها  تاریخ  می کند،  ذوب 
عقب  را  آن  ها  می کند،  تحریف 
قلمداد  وحشی  و  ناآگاه  افتاده، 
می کند تا از این طریق تنها ملت 
بداند.  الیق حکمرانی  را  حاکم 
قصد دارد ملت های دیگر خود 
ملت  نرم های  چارچوب  در  را 
را  خود  و  کنند  تعریف  حاکم 
کم مایه  و  حقیر  آن  مقابل  در 
فرض کنند و هویت ملی شان را 
محو می کند و آن ها را همچون 
قبیله و عشیره و خاندان معرفی 
ظهور  دیگر  دالیل  از  می کند. 
حزب  همچون  انقالبی  حزبی 
عدالت  وجود  عدم  دمکرات 
چه  است،  جامعه  در  اجتماعی 
قصد  حاکم  سیستم  که  آنچه 
اعمال آنرا دارد و چه آن چیزی 
که در خود جامعه وجود دارد. 
اجتماعی،  عدالت  وجود  عدم 
و  آسوده  زندگی  فرصت  نبود 
بزرگی  بخش  برای  را  انسانی 
از جامعه رقم می زند و موجب 
به  نسبت  نفرت  و  خشم  ایجاد 
و  می شود  جامعه  در  زندگی 
جامعه  در  را  حقارت  احساس 

موجب می شود.
یکی دیگر از ریشه ها و عوامل 
تسلط  دمکرات،  حزب  ظهور 
و  عشیره ای  اندیشه  و  فکر 
حزب  است.  بوده  منطقه گرایی 
دمکرات می خواهد از عشیره و 
منطقه عبور کند و به سمت ملت 
بردارد.  گام  بودن  دمکرات  و 
این موارد که اختصارا بیان شد 
ریشه های  و  بنیادها  از  تعدادی 
و  حل  برای  که  است  جامعه 
به  نیاز  معضالت  این  فصل 

حزب، سازمان و ارگانیزاسیونی 
اجتماعی-سیاسی دارد تا برای 
تالش  و  بردارد  گام  آن ها  حل 
که  بود  راستا  همین  در  کند. 
روشنفکران، مبارزان وانقالبیون 
کورد با رهبری پیشوای جاوید، 
حزب مدرن و انقالبی دمکرات 
بنیادهای  می کنند.  تاسیس  را 
حزب دمکرات را ایجاد می کنند 
می دارند. بر  را  گام ها  اولین  و 
تاریخ  درازای  به  حزب  این 
دهه  هفت  طول  در  و  خود 
عمل  چگونه  مبارزه،  و  قیام 
پیروی  سیاستی  چه  از  و  کرده 
دستاوردی  چه  است؟  کرده 
آن  و  است  داشته  جامعه  برای 
گرفته  پیش  در  که  را  مسیری 
از چه متدی عملی در طی آن 
آن  قیام  متد  است؟  بهره جسته 
کدام است؟ در راه دست یابی به 
است؟  کرده  قیام  و چگونه  چه 
اشاره کوتاه و سریع به برخی از 
مهم ترین متدهای عمل و مکتب 
الزم  اینجا  در  دمکرات  حزب 

است.
و  سیاست  شیوه ی  مهم ترین 
دمکرات  حزب  برنامه ریزی 
است.  مردم  نیروی  به  ایمان 
اشاره  پیشتر  که  همانگونه 
بنیاد  بر  دمکرات  حزب  شد، 
جامعه  اجتماعی  ریشه های 
می شود،  تاسیس  کوردستان 
بر  که  بنیادهایی  اساس  بر 
آن های  چه  حاکم اند  جامعه 
و  کرده  ایجاد  حکومت  که 
فرهنگ  بنابر  که  آن هایی  چه 
شده اند.  اعمال  ساله  صدها 
مردم  نیروی  به  باور  و  ایمان 
را می توان از سه جهت بررسی 
کرد: ١. باور به نیروی مردم از 
حزب  که  می گیرد  نشات  آن 
وابسته  کجا  به  هیچ  دمکرات 
نیست، حزبی ست مستقل و تنها 
مردم اند  آن  نیروی  تامین  منبع 
دارد.  ایمان  مردم  نیروی  به  و 
بدین معنا که در راستای منافع 
و  قیام  فعالیت،  جناحی  هیچ 
مبارزه نمی کند. به هیچ دولت و 
جناحی وابسته نیست و تنها از 
می گیرد.  سرچشمه  خود  خلق 
از  یا  بسیار دیده و شنیده ایم و 
همان ابتدای تاسیس حزب تا به 
امروز، دیگران بارها قیام حزب 

نسبت  بیگانگان  به  را  دمکرات 
داده اند، تاسیس و خیزش حزب 
نسبت  شوروی  به  را  دمکرات 
دستاوردهای  می دهند،  و  داده 
مهمترین  که  را  دمکرات  حزب 
آن تاسیس جمهوری کوردستان 
شوروی  به  نیز  را  می باشد 
نسبت داه و مبارزات سال های 
به  عراق  رژیم  به  را   ٤٦-٤٧
در  کشور  آن  واکنش  عنوان 
پادشاهی  رژیم  حمایت  قبال 
عراق  کوردستان  قیام  از  ایران 
خیزش  همچنین  می دهند.  ربط 
روزافزاون  گسترش  و  دوباره 
حزب را بعد از انقالب ملت های 
دوباره  آغاز  اعالم  و  ایران 
به رژیم بعث و  مبارزه آشکار، 
حکومت عراق نسبت می دهند. 
استمرار مبارزه به شیوه ای نوین 
جدی تر  و  راسخ تر  عزمی  با  و 
که در چارچوب "راسان" خود 
"راسان  به  و  کرده  عیان  را 
را  گشته  معروف  روژهالت" 
کشور  و  دیگر  جای  به  دوباره 
تمام  می دهند.  نسبت  دیگری 
مبارزات  تحریف  برای  این ها 
حزب  آرمان های  و  آمال   و 
که  حالی  در  است،  دمکرات 
حزب دمکرات با اتکا و ایمان 
مبارزه  به  نیروی خلق خود  به 

ادامه می دهد.
به  ایمان  و   باور  دیگر  بخش 
نیروی مردم از واقع گرایی حزب 
این  نکردن  زندگی  و  دمکرات 
نشات می گیرد.  حزب در رویا 
این حزب در ایدئال های دست 
در  نیست،  غوطه ور  نیافتنی 
زندگی  شده  کتابت  تئوری های 
و  عمل  اساس  بلکه  نمی کند 
خواست  بنابر  حزب  مبارزه 
آنرا  می شود،  برنامه ریزی  مردم 
آن  برای  و  کرده  چارچوب مند 
مردم،  خواست  می کند.  مبارزه 
و  افکار  مردم،  تقاضاهای 
مشکالت  و  مردم  اندیشه های 
بنیادهایی ست  و  اساس  جامعه 
که حزب دمکرات بر مبنای آن ها 
فرموله  را  خود  سیاست های 
می کند، استراتژی خود را تعین 
تئوری های  و  ایدئال ها  می کند. 
مشخص  را  آن ها  توهمی 
با  ارتباطی  هیچ  که  نمی کنند 
باشند. نداشته  کوردستان  مردم 
نیروی  به  ایمان  دیگر  بخش 
آنکه  برای  که  است  این  مردم 
بر  را  بگیرد خود  نیرو  مردم  از 
فشار  با  نمی کند.  تحمیل  مردم 
خود  کردن  تحمیل  و  سالح  و 
به پیش نمی رود بلکه از درون 
آن ها  سخنان  به  مردم  خود 
راستای  در  و  می دهد  گوش 
برمی دارد  گام  مردم  آرمان های 
به  کردن  تحمیل  خود  بجای  و 
گوش  آن ها  سخنان  به  مردم، 

می دهد.
یکی دیگر از پارامترهای مکتب 
در  اخالق  شامل  دمکرات 
شنیده ایم  بسیار  است.  سیاست 
که برای توجیه دروغ، حقه بازی 
و تحریف  می گویند که سیاست 
سیاست  و  ندارد  مادر  و  پدر 
و  گرفته  شکل  گفتن  دروغ  از 
دروغ  بهتر  و  بیشتر  که  کسی 
سیاست  در  اینکه  یعنی  بگوید 
موفق تر عمل کرده است! حزب 
اخالق  پایبندی  به  دمکرات 
اخالق  دارد.  باور  سیاست  در 
که  چارچوبی  از  است  عبارت 
در  سیاسی-اجتماعی  توافقی 
اخالق  می گیرد.  آن شکل  باب 
به  دمکرات  حزب  دیدگاه  از 
غیرقابل  قدسی  چیزی  معنا 
تغییر نیست که از مکان دیگری 
آمده باشد بلکه عبارت است از 
چارچوبی اجتماعی-سیاسی که 
مبنای آن توافق است و به قانون، 

آن  می شود.  بدل  هنجار  یا  نرم 
چارچوب سیاسی و قانونی که 
با خلق خود در میان می گذارد 
متعهد  و  می رسند  توافق  به  و 
چارچوب  این  به  که  می شود 
اخالق  است  این  بماند  وفادار 
حزب  دیدگاه  از  سیاست  در 
این  حفظ  راه  در  و  دمکرات 
هزینه های  شاید  چارچوب 
اما وقتی  باشد،  داده  نیز  گزافی 
باشی  سیاسی  اخالق  فاقد  که 
نتیجه آن می شود که به جریانی 
که  تبدیل می شوی  اپورتونستی 
پناه کسی خواهی  هر زمان در 
راحتی  به  معادالت  در  یا  بود 
در  اخالق  اما  می شوی.  حذف 
سیاست اساس متد عمل حزب 
اکثر  در  شاید  است.  دمکرات 
از سوی  دمکرات  مواقع حزب 
دشمنان تحت فشار قرار گرفته 
می گویند:  که  همانگونه  باشد، 
نابود  اما  قیام کم رنگ می شود 
نیز  دمکرات  حزب  نمی شود، 
سیاست  در  اخالق  اصل  چون 
با  و  است  داده  قرار  مدنظر  را 
اعضا  کادر،  و  پیشمرگه  خلق، 
اصول  بنابر  خود  حامیان  و 
اخالقی تعامل کرده است شاید 
ضعیف شود اما از میان نمی رود. 
و  فاکتورها  از  دیگر  یکی 
حزب  سیاست  مهم  متدهای 
دمکرات عبارت است از دوری 
از تحجر و استقبال از آفرینش 
و نوآوری، حزب دمکرات طی 
سخت ترین  در  گذشته  دهه   ٧
و  نو  راهی  تاریخی  مقاطع 
هنجارهای  با  که  نو  اصولی 
معمول جامعه و منطقه در تضاد 
بود در پیش می گیرد، این اساس 
سیاست و عمل حزب دمکرات 
از  می باشد.  حزب  این  متد  و 
تحجر منتفر است و هیچگا خود 
را به راه و روشی که روزگاری 
محدود  است  بوده  جوابگو 
فکر  این  در  مستمرا  و  نمی کند 
غوطه ور است که چه متدی به 
نفع مردم است تا آنرا به روش 
آفرینش  کند.  بدل  مبارزه  عمل 
پارامترهای  از  یکی  نوآوری  و 

دمکرات بودن است.
دکتر  تا  محمد  قاضی  پیشوا  از 
و  شرفکندی  دکتر  و  قاسملو 
این  در  که  دیگر  شهید  هزاران 
این  در  و  نهاده اند  گام  مسیر 
همان  از  و  باخته اند  جان  راه 
اولین گام و طی ٧٢ سال تالش 
بنیاد  روز  به  حزبی  که  کردند 
ابتدا  همان  از  حزب  این  نهند. 
بدل  مجلل  و  بزرگ  قصری  به 
مکتبی  دمکرات  مکتب  شد، 
که  مکتبی ست  است  پرافتخار 
بنابر فکر و ایمان وخون هزاران 
شهید پایه ریزی شده است. این 
مکتب افراد جامعه را که دارای 
جذب  را  آگاهی اند  و  احساس 
آن  بنابر  را  آن ها  و  می کند 
پیشتر  که  باورهایی  و  متدهای 
پرورش  کردیم  اشاره  آن ها  به 
و  احساس  دارای  فرد  می دهد. 
هیجان را پرورش می دهد و آن 
احساسات را به باور و ایمان به 
فردی فدایی در راه آرمان های 
راه  در  هزینه  دادن  و  واال 
به  می کند،  بدل  خلق  آرمان ها 
فردی بدل می کند که به آزادی 
و تحقق آن در جامعه باور دارد، 
دیگر  آن  در  که  آزاد  جامعه ای 
گزاف  هزینه های  نباشد  الزم 
راه  در  جان  کردن  فدا  همچون 
کودکان  بلکه  پرداخت،  آزادی 
عرصه ی  بر  پا  آزاد  دنیایی  در 
فرهنگ  بنابر  و  بگذارند  حیات 
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ملی خود و در آزادی پرورش 
یابند و در صلح زندگی کنند و 
جامعه رو به پیشرفت گام بردارد.
حزب  متدهای  از  دیگر  یکی 
است.  بودن  انقالبی  دمکرات 
در  که  معنا  بدین  بودن  انقالبی 
حاکم  سیستم های  تمام  مقابل 
مستبد  حاکم  سیستم  می ایستد. 
و  می کند  انکار  را  خلق  که 
حزب  ندارد.  قبول  را  آزادی 
دمکرات در پی آن است چنین 
قصد  و  برود  میان  از  سیستمی 
و  جامعه  در  نو  سیستمی  دارد 
آن  در  که  کند  ایجاد  سرزمین 
آزادی انسان ها ارزشمند شمرده 
حفظ  انسان ها  کرامت  و  شوند 
انقالبی  میان  این  در  و  شود 
بودن یعنی برای نابودی سیستم 
نو  سیستمی  ایجاد  و  حاکم 
از  بدهد،  هزینه  است  حاضر 
فرد، گروه و حزب در راستای 
ملت  آرمان های  و  واال  منافع 
بودن  انقالبی  این  بدهد.  هزینه 
حزب دمکرات را می توان میان 
کرد،  تعریف  فرعی  جریان  دو 
بودن:  انقالبی  از  انحراف  دو 
و  نظامی گری  و  بودن  مسلح 
کردن  تحمیل  مردم  بر  را  خود 
قالب یاغی گری  که احتماال در 
شدن  سهیم  شود،  تعریف  نیز 
آرمان  راستای  در  آنکه  بدون 
قرار  مبارزه  خواست های  و 
انقالبی  این  واقع  در  گیرد 
کردن  معامله  دوم  نیست.  بودن 
و  رنج  ملت،  زحمت  و  رنج  با 
زحمت پیشمرگه، رنج و زحمت 
منافع  راستای  در  مبارزین 
نیستند،  انقالبی  اینان  شخصی. 
که  حزبی ست  دمکرات  حزب 
 ٧٢ درازای  به  انقالبی  مکتبی 
منافع  راستای  در  دارد،  سال 
آرمان  ها  راستای  در  و  عموم 
حزب  حتا  و  گروه  فرد،  از 
است. گذاشته  مایه  خود 
٧٢ سال پیش از امروز، آنزمان 

که حزب دمکرات تاسیس شد 
واالترین  ماه  چند  از  بعد  و 
کورد  ملت  برای  را  دستاوردها 
جمهوری  است.  کرده  ثبت 
کرد،  تاسیس  را  کوردستان 
سمبل و نشانه های فراوانی را به 
فرهنگ مبارزه و قیام افزود، در 
این مبارزه و قیام تنها مبارزین 
حضور  ایران  کوردستان 
بخش های  از  بلکه  نداشتند 
روشنفکران،  کوردستان  دیگر 
انقالبیون  و  افسران  مبارزین، 
کوردستان  دیگر  بخش های 
این  در  و  بودند  آمده  مهاباد  به 
زمان  آن  بودند.  سهیم  قیام 
مهمان  دید  با  دمکرات  حزب 
آن ها  و  نمی کرد  نگاه  آن ها  به 
می کرد  قلمداد  صاحب خانه  را 
نیز حزب را خانه خود  و آنان 
این  راستای  در  و  می دانستند 
قیام می کردند. مبارزه و  مکتب 
در  سال   ٧٢ از  بعد  حال 
بخش  این  عراق،  کوردستان 
که  دارد  قصد  سرزمین مان  از 
خود  سرنوشت  تعین  سمت  به 
دمکرات  حزب  بردارد،  گام 
خود  گفته های  و  بیانیه ها  در 
حمایت خود را از این امر اعالم 
کرده است و در اینجا عالوه بر 
است  الزم  موضع،  این  تکرار 
موردی را یادآوری کنیم، شاید 
جناح های  و  احزاب  رهبران، 
کوردستان  از  بخش  این 
جمهوری  تهدیدات  نگران 
تعامالت  در  و  باشند  اسالمی 
سیاسی شان، در تحلیل های شان 
همسایه  درخواست های شان  و 
جمهوری  همچون  درنده ای 
دهند.  قرار  مدنظر  را  اسالمی 
این امر شاید از لحاظ سیاسی و 
تحلیل آن، منطقی و علمی باشد 
میان وجود  این  در  نکته ای  اما 
از  بخش  این  رهبران  که  دارد 
فراموش  آنرا  نباید  کوردستان 
کنند، اگر رژیم جمهوری اسالمی 
آن ها را تهدید می کند در مقابل 
کوردستان ایران از آنان حمایت 
ایالم  تا  ماکو  از  کرد.  خواهد 
جناح های  و  احزاب  تنها  نه 

سیاسی آن بلکه تمام مردم این 
سرزمین در این آرزویند که اگر 
استقالل  به  نتوانسته اند  آن ها 
سیاسی برسند در عوض بخش 
دیگری از کوردستان به استقالل 
کوردستان  یابد.  و دولت دست 
و  موارد  از  بسیاری  در  ایران 
است،  کرده   اثبات  عمل  در 
عراق  کوردهای  که  هنگام  آن 
سمت  به  و  می شدند  "انفال" 
آواره  ایران  کوردستان  مناطق 
ایران  می شدند مردم کوردستان 
در خانه های خود جا  را  آن ها 
زمان  آن  کردند.  سهیم  و  داده 
که جمهوری اسالمی و دشمنان 
در  فدرالیسم  تثبیت  علیه  کورد 
عراق فعالیت می کردند و موضع 
کوردستان  مردم  می گرفتند، 
ایران در کوچه پس کوچه های 
نیز  امروز  می گرفتند.  جشن 
الزم است که کوردستان عراق، 
مقابل  در  بخش،  این  رهبران 
اسالمی  جمهوری  تهدیدات 
ایران  کوردستان  مردم  حمایت 
را فراموش نکنند و آگاه باشند 
از  بخش  آن  در  ملت شان  که 
آن هاست.  حامی  کوردستان 
کوردستان  مردم  که  باشند  آگاه 
حامی  ایالم  تا  ماکو  از  ایران 
و  احزاب  تنها  نه  و  آن هاست 
عموم  بلکه  سیاسی  جناح های 
مردم کوردستان حامی خواست 

روای آن ها است.
جمهوری  که  شرایط  این  در 
آشوب های  تمامی  در  اسالمی 
منطقه درگیر شده است، چندین 
آشوب  ایجاد  سیاست  از  دهه 
در منطقه پیروی کرده و امروزه 
نیز عمال و با سپاه پاسداران و 
حمایت از گروه های تروریستی 
آشوب های  تمام  در  منطقه  در 
در  است.  شده  درگیر  منطقه 
عیان  و  مبرهم  کنونی  شرایط 
یکنواخت  و  مستمرا  که  است 
هدف  را  اسالمی  جمهوری 
که  باتالقی  در  و  می دهند  قرار 
خود ساخته است فرو می رود. 
رژیم در داخل نسبت به گذشته 
آشفته تری  بسیار  وضعیت 

آشفتگی  مقابل  نقطه  در  دارد. 
اسالمی  جمهوری  فرورفتن  و 
ایجاد  خود  که  مردابی  در 
کوردستان  قیام  است،  کرده 
کم  تمام  با  که  دارد  قرار  ایران 
اراده ای  با  کاستی های اش،  و 
پوالدین روزبه روز پیش می رود، 
آنهم بر اساس همان متد عملی 
حزب دمکرات کوردستان ایران 
که گام های خود را در راستای 
تحقق آرمان ها و آالم های ملت 
محکم تر و مصمم تر کرده است.

مرحله ی  روژهالت  راسان   
تمام  از  همزمان  که  نوینی ست 
متدها و سیاست و اندیشه هایی 
این  ٧٢ساله ی  تجربیات  که 
بهره  است  آورده  بدست  حزب 
می جوید و قصد دارد در مسیر 
جدید مبارزه در راستای آزادی 
و رهایی ملت گام بردارد. گره 
عبارت  شار  و  شاخ  قیام  زدن 
خلق،  نیروی  به  ایمان  از  است 
عبارت است از سرچشمه گرفتن 
عبارت  مردم،  خواست های 
اخالق  به  بودن  پایبند  از  است 
استاز  عبارت  سیاست،  در 
دمکرات. حزب  بودن  انقالبی 
٧٢ سال است که حزب دمکرات 
قیام  به  دست  ایران  کوردستان 
زده است، در این ٧٢ ساله، در 
و  قیام  دهه  هفت  از  بیش  این 
مبارزه و قربانی دادن و متحمل 
مبارزین  سوی  از  هزینه  شدن 
می تواند  کسی  تنها  دمکرات، 
متحمل  که خود  کند  آنرا درک 
باشد. شده  هزینه ای  چنین 
هزینه هایی که مبارزین دمکرات 
قابل وصف  آن شده اند  متحمل 
نیست، زبان از شرح آن عاجز 
تشکیالتی  استرس عضو  است: 
فضایی  در  که  حزب  زمان  آن 
شرایط  تحت  و  امنیتی   کامال 
بسایر سخت امنیتی که مستبد و 
جاش و مزدوران رژیم در شهر 
بودند،  کرده  اعمال  روستاها  و 
قصد آن دارد که به دشمن خود 
انقالب  و  قیام  که  کند  اثبات 
همچنان ادامه دارد، آن زمان که 
منتشر  حزب  اعالمیه  و  تراکت 

دیواری  روی  بر  یا  می کند 
می نویسد،  انقالبی  شعاری 
استرس و هیجانی که آن عضو 
شرایطی  چنان  در  تشکیالتی 
و  است  وصف  غیرقابل  دارد 
متحمل می شود  او  که  هزینه ای 

در وصف نمی گنجد.
که  پیشمرگه ا ی  تشنه   لب های 
روزها  شاید  و  ساعت ها  برای 
مخفی  دشمن  دید  از  را  خود 
ساعت  چندین  و  است  کرده 
راهپیمایی می کند تا به جرعه ای 
مشقتی  و  رنج  یابد.  دست  آب 
آرمان های  راه  در  پیشمرگه  که 
خود متحمل می شود و تمام آن 
متحمل  پیشمرگه  که  هزینه های 

می شود در سخن نمی گنجد.
کورد  آگاه  و  پرشور  جوانان 
و  آزادی  تحقق  راه  در  که 
آرمان هایشان به صفوف مبارزین 
و  سال ها  می پیوندند،  دمکرات 
راه  در  را  خود  عمر  از  دهه ها 
آرمان های  و  دمکرات  حزب 
خود  عمر  و  می کنند  فدا  خلق 
به  می کنند  قیام  به  پیشکش  را 
این  کردن  فدا  نمی آید.  سخن 
عمر و این زندگی نه در سخن 
می گنجد و نه در وصف می آید.

دمکرات،  حامیان  و  اعضا 
نان  از  که  کورد  قیام  دلسوزان 
به  و  می گذرند  خود  سفره  سر 
می کنند،  کمک  انقالب  و  قیام 
متحمل  آنان  که  مشقتی  و  رنج 
نمی گنجد. سخن  در  می شوند 
امید و باور زندانیان سیاسی، آن 
دست  به  که  دمکرات  مبارزین 
شده اند  دستگیر  رژیم  مزدوران 
ایران  سیاهچاله های  در  و 
بدترین  تحت  و  هستند  زندانی 
آرمان هایشان،  به  شکنجه ها 
باورهای شان و به مبارزات شان 
توهین و اهانت می شود و تحت 
تنها  شکنجه ها،  وحشیانه ترین 
ادامه  به  باور  و  آزادی  به  امید 
قیام، روان آن ها را آرام می کند، 
این هزینه در وصف نمی گنجد.
فدایی  جان  مهمتر  همه  از 
شهیدان راه آزادی که با هر قطره 
خونشان که بر خاک کوردستان 

قیام  درخت  می شود  جاری 
سبزتر  و  شاداب تر  مبارزه  و 
قد  شهیدان  خون  با  و  می شود 
در  فدایی  جان  این  می کشد، 
سخن  زبان،  نمی گنجد،  سخن 
این  حق  نمی تواند  وصف  و 

فداکاری را ادا کند.
مبارزین  که  هزینه ها  این  همه 
در  شده اند  متحمل  دمکرات 
مکتبی  دمکرات،  مکتب  راه 
مجلل  و  بزرگ  قصری  به  که 
نام  با  افتخارات  از  پر  که 
و  قاسملو  قاضی،  شکوه مند 
است  شده  آراسته  شرفکندی 
هزینه های ست که در راه انقالب 
باب  در  و  است  شده  پرداخت 
معنا  تمام  به  گفتن  سخن  آن ها 
حق مطلب را ادا نمی کند اما در 
این میان تنها کاری که می توان 
همه  این  مقابل  در  تعظیم  کرد 
جان فدای و از خود گذشتگی 
و پرداخت هزینه است و متعهد 
تعهد  و  آنان  راه  ادامه  بر  شدن 
به مکتب و آرمان هایشان است.

عرض  بر  عالوه  جا  همین  از 
مناسبت  به  دوباره  تبریک 
حزب  تاسیس  سالگرد 
مبارزین  آن  تمام  از  دمکرات، 
 ٧٢ این  طی  که  دمکرات 
به  ممکن  شیوه ی  هر  به  سال 
خدمتی  مسیر  و  مکتب  این 
در  می فرستیم  درود  کرده اند، 
دمکرات،  مبارزین  همه  مقابل 
و  سیاسی  زندانیان  خانواده 
شهیدان  خانواده های  ویژه  به 
می آوریم  و  فرود  تعظیم  سر 
عهد  شما  همه  از  نمایندگی  به 
و  مکتب  با  را  خود  پیمان  و 
می کنیم،  تجدید  آرمان هایشان 
که  بنیادهایی  آن  آرزومندیم  و 
حزب دمکرات بر آن ها استوار 
گشته و آن همه بهائی که برای 
و  یابد  تحقق  است،  داده  آن ها 
به آزادی و صلح دست یابیم تا 
به  ناچار  کورد  فرزندان  دیگر 
پرداخت بها نباشند بلکه همانند 
راستای  در  دیگر  ملت های 
بدهند. بها  جامعه  توسعه 
باشید پیروز  و  موفق 

گروه دیگری از جوانان کوردستان 
به نیروهای پیشمرگه حدکا ملحق شدند

دوره ی  اختتامیه  مراسم 
پیشمرگه  مقدماتی   ٢٢٦
کوهستان های  در 
گردید. برگزار  کوردستان 
نهم  و  بیست  دوشنبه  روز 
دوره ی   ،١٣٩٦ خردادماه 
در  پیشمرگه  مقدماتی   ٢٢٦
کوردستان  کوهستان های 

دیگر  جمعی  و  یافت  پایان 
روژهالت  مبارز  جوانان  از 
پیشمرگه  نیروی  صفوف  به 
پیوستند. کوردستان 
سرود  اجرای  با  مراسم  این 
ملی "ای رقیب" و یک دقیقه 
راه  شهیدان  احترام  به  سکوت 
شد. آغاز  کوردستان  آزادی 

کمیته ی  عضو  بهرامی،  کاوه 
دمکرات  حزب  مرکزی 
طی  ایران  کوردستان 
به  تبریک  ضمن  سخنانی 
سخنانی  دوره،  شرکت کنندگان 
نمود. بیان  مناسبت  بدین  را 
همه  "ما  گفت:  بهرامی 
به  انقالب  هستیم،  پیشمرگه 

همه  است،  نیازمند  ما  همه 
خود  نیروی  تمام  از  باید  ما 
و  خود  ساختن  آماده  برای 
کنیم". استفاده  راسان  پیشبرد 
حماسی  سرودی  سپس 
توسط  "نابه زم"  عنوان  تحت 
شرکت کنندگان دوره اجرا شد.

گزارش  مراسم،  این  ادامه  در 

آموزشی دوره توسط "شورش 
اهلل ویسی" و پیام دوره مقدماتی 
"مهران  سوی  از  پیشمرگه 
گردید. قرائت  قهرمانی" 
تحت  آهنگی  مراسم  این  در 
از  ده خوازه"  "دل  عنوان 
محمدی"  "رضا  طرف 
شد. خوانده  دوره  عضو 

در این مراسم، با اهداء جایزه 
دو  در  که  پیشمرگه هایی  از 
اخالق"  و  "درس  زمینه ی 
کرده  کسب  را  برتر  رتبه های 
آمد. بعمل  تقدیر  بودند، 

چندین  اجرای  با  مراسم 
اعضای  سوی  از  ترانه 
رسید. پایان  به  دوره 

ادامه صفحه ی ۴
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ترجمه: پژمان شریعتی

دیدگاه امنیتی جمهوری اسالمی
 و جنگ نرم علیه کوردستان

دیدگاه امنیتی جمهوری اسالمی 
در کوردستان

سال  تیرماه  بیست و هفتم  روز 
در  که  کیهان  روزنامه   ،١٣٩٦
خامنه ای   بیت  تریبون  حقیقت 
عنوان  مقاله ای تحت  در  است، 
را  موزائیکی  "همه پرسی 
تحلیل  بر  عالوه  نمی پذیریم" 
که  عراق  کوردستان  همه پرسی 
 ١٣٩٦ مهرماه  در  است  قرار 
سازی  آشکار  به  شود،  برگزار 
داخلی  امنیت  دیدگاه  چند 
کوردستان  با  ارتباط  در  رژیم 
نیز پرداخت. اگر بخواهیم بنابر 
از  شده  بیان  مواضع  و  سخنان 
منتشر  یا  و  مسئوالن  سوی 
رژیم  رسانه های  از سوی  شده 
یک  به  کوردستان  با  رابطه  در 
دیدگاه  باب  در  جمع بندی 
کوردستان  بر  رژیم  امنیتی 
گفت: می توان  یابیم  دست 

 رژیم در دو سطح، دیدگاه امنیتی 
دارد: کوردستان  بر  درازمدت 
عنوان  به  ایران  کوردستان   -١
تحت  جغرافیای  از  بخشی 
اسالمی،  جمهوری  سلطه 
رژیم  این  امنیتی  ضعف  نقطه 
اصلی: دلیل  دو  به  است، 
الف: جمهوری اسالمی به عنوان 
یک سیستم توتالیتر نتوانسته و 
توتالیتر  سیاست  نمی تواند، 
در  را  اجتماعی-فرهنگی خود 
ناچار  و  کند  پیاده  کوردستان 
است مستمرا آنرا در چارچوب 

نژادپرستانه ی  سیاست 
خالصه  اجتماعی-فرهنگی 

کند.
ب: در کوردستان ایران حداقل 
پس  و  گذشته  سال   ٩٢ طی 
برای  تالش  و  افکار  ظهور  از 
در  دولت-ملت،  تاسیس 
ایران  جغرافیای  چارچوب 
در  انقالبی  جنبشی  مستمرا 
در  که  هست  و  بوده  جریان 
کورد  حقوق  از  دفاع  راستای 
به  واقع  در  و  کرده  حرکت 
ملت-دولت  پروژه ی  با  مقابله 
سازی فارس ها پرداخته است.
منطقه  در  کورد  ٢-مساله 
خاورمیانه به دو دلیل به عنوان 
جمهوری  امنیت  ضعف  نقطه 
می شود: محسوب  اسالمی 
تمام  در  کورد  مساله  الف: 
براساس  کوردستان  بخش های 
قدرت  در  سطح  هم  مشارکت 
پایه ریزی  کشور  مدیریت  و 
این  دیگر  روی  است،  شده 
مساله  که  معناست  بدین  سخن 
تضمین  خود  ذات  در  کورد 
رژیم  و  است  دمکراسی  کننده 
در  را  دمکرسی  اسالمی، 
بر  تهدیدی  خاورمیانه  منطقه 
می داند. خود  سیاسی  سیستم 
ب: بی گمان هرگونه پیشرفتی در 
مورد مساله کورد در بخش های 
بر  مستقیما  کوردستان  دیگر 
مساله کورد در کوردستان ایران 
و  بود  خواهد  تاثیرگذار  نیز 
می توان به مانند پشتیبان و حتی 
به عنوان نیرویی محرک جنبش 
کوردستان ایران از آن یاد کرد.
امنیتی  دیدگاه  که  هنگامی 
بر  را  اسالمی  جمهوری 

در  آب  بحران  با  کورد،  مساله 
عنوان  به  خاورمیانه)کوردستان 
خاورمیانه(  در  آب  مرکز  تنها 
کمربند  یا  هالل  استراتژی  و 
موجب  می خورد،  گره  شیعه 
خامنه ای  بیت  تا  می شود  آن 
"شمالغرب  که:  کند  اعالم 
آینده  سال  چهل  برای  کشور، 
ماست".  امنیتی  ضعف  نقطه 
امنیت  استراتژی  در  بنابراین 
رژیم، کوردستان مساله ای است 
جمهوری  حکمرانی  شیوه  که 
ملت-دولت  پروژه  اسالمی، 
بحران  شدن  عمیق  فارس، 
کمربند  استراتژی  و  آب 
رویای  -که  منطقه  در  شیعه 
و  فارس  ناسیونالیسم  مشترک 
با  را  ایرانیست-  شیعه گرایی 
تهدید جدی روبرو می سازد، به 
همین خاطر نیز تحلیل گر سپاه 
و بیت خامنه ای آشکارا معترف 
آینده، ٤٠  سال  که چهل  است 
با  کوردستان  رویارویی  سال 
دستگاه های امنیتی و سرکوبگر 
است. اسالمی  جمهوری  رژیم 

بخش دوم:
جنگ نرم جمهوری اسالمی در 
امنیتی  تعریف  اگر  کوردستان 
در  -چه  کورد  مساله ی  بودن 
خارج  چه  و  کوردستان  سطح 
جمهوری  سوی  از  را  آن-  از 
به  مبحثی  کنار  در  اسالمی 
دهیم،  قرار  نرم"  "جنگ  نام 
است  مبرهن  و  واضح  پر 
زمینه های  و  راهکارها  که 
اسالمی  جمهوری  رودررویی 
و  تفنگ  تنها  کوردستان  با 
بلکه  نیست،  عریان  سرکوب 
سرکوب و انکارها تحت شرایط 

و زمینه های متفاوت تغیر کرده 
و بنابر هدف اما در یک راستا 
گوناگون،  شیوه های  به  و 
جمهوری  سوی  از  کوردستان 
برای  میدانی  به  اسالمی 
توانائی های  آزمایش  و  تست 
رژیم  سرکوبگر  سازمان های 
با  رژیم  نهایتا  و  می شود  بدل 
سرکوب  زمان  هم  بکارگیری 
جنگ  یا  سرکوب  و  عریان 
جنبش  کردن  نابود  پی  در  نرم 

کوردستان است.
تنها  شدن  روشن تر  برای 
رژیم  نرم  جنگ  از  بخشی 
مثال  به عنوان  علیه کوردستان 
سایبری  ارتش  به  می توان، 
کرد.  اشاره  اسالمی  جمهوری 
کامال واضح است که استراتژی 
و  اخالل  "ارتش"  این  ارجع 
کامپیوتری  نهادهای  به  حمله 
بنابر  و  است  دنیا  کشورهای 
گزارشات منتشر شده از سوی 
چندین  کنون  تا  سازمان  این 
کامپیوتری  ساختارهای  بار 
را  دنیا  مختلف  کشورهای 
از  داده اند.  قرار  هجوم  مورد 
می توان:  حمالت  این  جمله ی 
هک  تویتر،  سایت  به  هجوم 
که  بایدو  مشهور  سایت  کردن 
جستجوگر  سایت  بزرگترین 
کرد. اشاره  است،  چین  کشور 
"ارتش  که  دوم  استراتژی 
پیروی  آن  از  ایران"  سایبری 
سیستم های  به  حمله  می کند، 
اینترنتی  و  کامپیوتری 
و  است  ایران  اپوزیسیون 
مالحظه  قابل  نکته ی  شاید 
اعالم  همزمانی  اینجا،  در 
سایبری  "ارتش  موجودیت 
از  بعد  رویدادهای  با  ایران" 
است،   ١٣٨٨ سال  انتخابات 
مذکور  ارتش  که  حالی  در 
 ١٣٨٤ سال  در  و  آن  از  قبل 
از  و  سری  صورت  به  شمسی 
بود. شده  تاسیس  سپاه،  سوی 
اپوزیسیون  با  مقابله  زمینه  در 
ارتش،  این  ارگان های  از  یکی 
"سازمان جهت دهی اطالعات" 
است. واضح است که در عصر 
اینکه  به  توجه  با  اطالعات، 
بسیار  اطالعات  کسب  منابع 
منابع  تعدد  همین  اما  است، 
اطالعات  گسترده  حجم  و 
سردرگمی  نوعی  شده،  موجب 
اطالعاتی به وجود آید. به این 
معنا که تکثر منابع باعث نشده 
اطالعات  صحت  ضریب  که 
را  آگاهی  و  یابد  افزایش 
موجب  بیشتر  بلکه  دهد،  ارتقا 
در  تردید  و  شک  افزایش 
مخاطب شده است، به گونه ای 
شدن  روشن تر  عوض  در  که  
رویدادها و موضوعات، بر ابهام 
و گنگی آن ها افزوده است و در 
ویژگی  این  از  رژیم  میان  این 
" عصر اطالعات" که مخاطب 
مقابل تجمع اطالعات و  را در 
اتفاقات قرار می دهد، به عنوان 
ابزاری در علیه فلسفه وجودی 
می کند. استفاده  اطالعات 
بیشتر  شدن  روشن تر  برای 
مخاطب  که  گفت  باید  بحث 
حتی  و  ناخواسته  طور  به 
بر  تسلط  احتمال  وجود  با 
زبان های دیگر و بنابر ویژگی" 
اطالعات  ،که  اطالعات"  عصر 
از جغرافیا و زبان است،  فراتر 
و  شده  اطاالعاتی  تجمع  دچار 
تجمع  این  باشد  مایل  آنکه  بی 
می کند  مهیا  را  بستری  چنان 
مخاطب،  اراده  از  خارج  که 
و  متفاوت  نادرست،  اطالعات 
تزریق  او  به  حتی  غیرضروری 
می توانیم  که  گونه ای  به  شود؛ 
را  مخاطب  اطالعات،  بگوییم 
است. داده  قرار  هجوم  مورد 

آن  تجمع  و  اطالعات  هجوم 
خود  مخاطب  که  شده  موجب 
یا  نکند  درگیر  اطالعات  با  را 
توانایی  که  بگوییم  است  بهتر 
را  اطالعات  درستی  تمیز 
به  رژیمی  برای  این  و  ندارد 
این  اسالمی  جمهوری  مانند 
است،  کرده  ایجاد  را  فرصت 
سازمان هایی  طریق  از  که 
اطالعات"  جهت دهی  مانند" 
دچار  را  ایران  جامعه  مخاطب 
کند. اطالعات"  هجوم  "پدیده 
کامال  اطالعات  هجوم  پدیده 
حذف  و  سانسور  بلعکس 
هجوم  در  است.  اطالعات 
حجم  با  مخاطب  اطالعات 
مواجه  اطالعات  از  کثیری 
از  نوعی  هم  این  و  می شود 
هم  و  است  اطالعات  تجمع 
سیالبی از  اطالعات. بدین معنا 
که حجم زیادی از اطالعات در 
اختیار مخاطب قرار می گیرد که 
دانستن  و  ندارد  نیازی  آنها  به 
و ندانستن آنها هیچ تاثیری در 
زندگی او نخواهد داشت، اما این 
دو پدیده یعنی تجمع اطالعات 
مخاطب  اطالعات  سیالب  و 
می کند: وضعیت  دو  دچار  را 
یکم: اطالعات ضروری در میان 
اطالعات غیرضروری گم شود.
دوم: مرز میان اطالعات درست 
و غلط از میان می رود و مخاطب 
به راحتی نمی تواند دروغ را از 
راست تمیز دهد و مجزا کردن 
باالیی  توانای  به  مرزها  این 
سطح  امر  این  و  است  نیازمند 
ابهام را افزایش داده و مخاطب 
می شود. تردید  و  شک  دچار 
باعث  موضوعات  این  تمامی 
می شود که جامعه هم در سطح 
اجتماعی و هم در سطح انفرادی 
کنار  از  مخاطب  عنوان  به 
اطالعات  و  بگذرد  اطالعات 
تاثیری  هیچگونه  رویدادها  و 
بر او نداشته باشد و موجب آن 
نشود که موضعی هدفمند داشته 
اینکه در میان شک و  یا  باشد 
ابهام بماند و به صحت اطالعات 
باور نداشته باشد که در هر دو 
حالت باعث می شود در جامعه 
نگیرد  شکل  عمومی"  افکار   "
در  گیرد  شکل  هم  اگر  یا 
نتواند  مناسب  مکان  و  زمان 
موضع گیری کند و بدین ترتیب 
و  شکاف  نوعی  دچار  جامعه 
انشقاق و اختالف شود. واضح 
است که هدف اصلی "سازمان 
جهت دهی اطالعات" این است 
و  بحران  دچار  را  جامعه  که 
مانع  و  کند  اختالف  و  انحراف 
از آن شود که افکار عمومی در 
باب موضوعی به توافقی برسد.
اگر  حاضر  حال  در  پایان 
موضوع دیدگاه امنیتی جمهوری 
و جنگ  کوردستان  بر  اسالمی 
هجوم  پدیده ی  ویژه  به  نرم 
اطالعات و تحمیل کردن آن بر 
مخاطب در جنگ نرم را مدنظر 
بگیریم، می توان گفت که رژیم 
تحقق  برای  اسالمی  جمهوری 
اهدافش یکی از سالح هایی را 
که علیه کوردستان بکار می گیرد 
هجوم و تحمیل اطالعات است، 
امنیتی  دیدگاه  که  دلیل  این  به 
جمهوری اسالمی بر کوردستان 
است،  استراتژیک  دیدگاهی 
نرم  جنگ  نیز  دلیل  همین  به 
جنگی  کوردستان  علیه  رژیم 
و  هجوم  است.  استراتژیک 
فرد  به  اطالعات  کردن  تحمیل 
کورد در دامنه ای بسیار وسیعی 
که  معنا  بدین  می شود  انجام 
اهدافش  به  رسیدن  برای  رژیم 
شیوه  حتا  و  زمان  درقید  زیاد 
بیشتر  بلکه  نیست،  عمل 
نظر  مد  اطالعات  می خواهد 

عنوان  به  کند.  تثبیت  را  خود 
همچون  افرادی  طریق  از  مثال 
هوشنگ  قانعی فرد،  عرفان 
طالع و پیمان حریقی و ... قصد 
و  تاریخ  ارائه  نحوه ی  تحریف 
رویدادهای کوردستان را دارد. 
در اینجا نکته حائز اهمیت این 
به  آنکه  برای  رژیم  که  است 
رویدادهای  در  آشفتگی  نوعی 
یابد،  کوردستان دست  تاریخی 
مسیر تاریخ کوردستان را تغییر 
نمی دهد بلکه نحوه ارائه تاریخ 
آنکه  برای  می کند.  عوض  را 
بر  را  گذشته  و  حال  بتواند 
مملو  تاریخی  بنیادهای  اساس 
از دروغ بررسی کند و هم زمان 
نیز ارتباط مابین حال و گذشته 
را قطع کند به همین دلیل نیز در 
تحمیل اطالعات در کوردستان 
نه پایبند شگردی ویژه است و 
اگر  برایش مهم است.  نه زمان 
و  طالع  هوشنگ  کتاب های  به 
بنگریم  شاید  قانعی فرد  عرفان 
در وهله ی اول با هم در تضاد 
هدف  یک  ماهیتا  اما  باشند، 
و  می کنند  دنبال  را  نتیجه  و 
محصول یک اتاق فکر هستند.

استفاده رژیم از حربه ی هجوم 
اطالعات  تحمیل  و  اطالعات 
عنوان  به  کوردستان  در 
بهره گیری  همچنین  و  سالح 
نرم،  جنگ  دیگر  متدهای  از 
دو  با  را  کوردستان  جامعه 
بحران بزرگ روبرو کرده است:

خیانت  و  انتقاد  میان  مرز   -
کردن  محو  است.  رفته  بین  از 
نه  خیانت  و  انتقاد  میان  مرز 
کوردستان  جامعه  اعضای  تنها 
کرده،  بدگمان  هم  به  نسبت  را 
بلکه شرایطی را نیز ایجاد کرده 
آگاهان  از  بسیاری  که  است 
برای  کوردستان  نخبه های  و 
بهانه ای  به  سخنان شان  آنکه 
قیام  بنیادهای  به  هجوم  برای 
نشود  بدل  کوردستان  جامعه  و 
ناچارا سکوت اختیار کرده اند و 
برخی دیگر به بنیاد تقسیم بندی 
هجوم  باش"  و  "جاش  مابین 
برده و این نوع تقسیم بندی را 
عمل  این  و  می برند  سوال  زیر 
می شود  موجب  خود  ذات  در 
که فضای مناسبی برای عوامل 
وابسته به رژیم مهیاتر شود و نه 
اینکه فرصت نقد برای منتقدان 
وضعیت کوردستان افزایش یابد.

حامیان  و  اعضا  میان  در  دوم: 
می توان  کوردستان  احزاب 
دچار  اینان  از  تعدادی  گفت، 
نوعی عصبانیت نابجا شده اند که 
این خشم بر ظاهر کلی جریانات 
سیاسی کوردستان تاثیر گذاشته 
شدن  خدشه دار  موجب  و 
می شود. جامعه  در  چهره  این 
که  شوم  متذکر  باید  پایان  در 
اسالمی  جمهوری  نرم  جنگ 
ایران علیه کوردستان برخاسته 
رژیم  این  امنیتی  استراتژی  از 
بر اساس متد سرکوب پیش  و 
آن  اصلی  مخاطب  و  می رود 
است. کوردستان  جامعه ی  نیز 

رژیم،  نرم  جنگ  اصلی  هدف 
جامعه  کلی  بافت  نابودی 
کوردستان با تمام ابعادآن است. 
در  چه  را  ما  نبود  و  بود  آنان 
آینده  ، چه حال و چه  گذشته 
از  خواهان  و  گرفته اند  هدف 
بین بردن ما و یا ایجاد جامعه ای 
باب طبع خود هستند. به همین 
این جنگ  با  مقابله  برای  دلیل 
نه تنها تمام جناح های سیاسی 
که  فعاالنی  و  اشخاص  بلکه 
خود را در چارچوب سازمانی 
نمی کنند،  تعریف  خصوص  به 
باید در مقابله با جنگ نرم خود 
را آماده کرده و همزمان در یک 
بایستند. آن  علیه  متحد  جبهه 

ئاگری اسماعیل نژاد



7 شماره 707- 22 آگوست 2017
زاگرس جنوبی

 گزارش: شهرام میرزائی

نابودی پتانسیل های ورزشی کرماشان،
 از اهداف اصلی سیاست های فاشیستی ایران 

در کرماشان است

ملکشاهی ایالم در اقیانوس تشنگی جان می دهد

بعد از گذشت ٣ سال ایالم همچنان 
از ویرانی های سیل و زلزله رهایی نیافته است

قطب  عنوان   به  کرماشان 
همیشه  کوردستان،  ورزشی 
فاشیستی  برنامه های  هدف 
راستای  در  تهران  حاکمان 
پتانسیل های  نابودی 
قهرمانی  توان  و  آن  ورزشی 
است. بوده  کورد  ورزشکاران 
مدیرکل  جوهری"  "مجتبی 
جوانان  و  ورزش  سابق 
با  مصاحبه ای  طی  کرماشان 
تعداد  به  همشهری  روزنامه ی 
توسط  شده  کسب  مدال های 
اشاره  کرماشانی  ورزشکاران 
 ١٤٢١ آمار  ارائه  با  و  کرد 
تنها در یک سال گفت:  مدال 
سال  در  استان  ورزشکاران 
مجموع  در  شمسی   ١٣٩٤
١٤٢١مدال  کسب  به  موفق 
مجموع  از  شدند.  رنگارنگ 
مدال های کسب شده ٥٣ مدال 
جهانی، ٢٨ مدال آسیایی، ٧٧ 
 ١٢٦٧ و  المللی  بین  مدال 
رقابت های  در  نیز  مدال 
است. آمده  دست  به  کشوری 
آمار  به  اشاره  با  جوهری 
با سال ١٣٩٣  مرتبط  دیگری 
اعزامی  تیم  به  شمسی، 
آسیایی  مسابقات  به  کرماشان 
اشاره  کره جنوبی،  "اینچئون" 
اعزامی  تیم  گفت:  و  کرد 
مسابقات  این  به  کرماشان 
توانست در مجموع شش مدال 
یعنی  برنز  نقره و دو  طال، سه 
کسب  را  مدال   ١١ مجموعا 
کند. او همچنین در جای دیگر 
به٧ماهه ی  مربوط  آماری  به 
نخست سال ١٣٩٣ اشاره کرد 
و در وصف افتخارآفرینی های 
گفت:  کرماشانی  ورزشکاران 
در  کرماشانی  ورزشکاران 
 ٩٣ سال  اول  ماهه  هفت 
مدال طال، هفت  توانستند ١٠ 
نقره و ٩ برنز در سطح جهانی 
بدست آورند. در همین راستا 
مدیر  حسینی،  ارسالن  سید 
به  کرماشان  ورزش  فعلی  کل 
کسب  از  تازه ای  آمار  ارائه ی 
ورزشکاران  توسط  مدال 
کرماشانی در سال ٩٥ پرداخت 
کورد  ورزشکاران  آن  طی  که 
که  مدال   ١٥٤٧ توانسته اند: 
 ٩٩ جهانی،  مدال   ٤٠ شامل 
بین  مدال   ٦٧ آسیایی،  مدال 
المللی، ١٣٠٥ مدال کشوری و 
٣٦ مدال منطقه ای کسب کنند.
تنها  باال  در  شده  ارائه  آمار 
گوشه ای از افتخارآفرینی های 

در  کورد  ورزشکاران 
و  داخلی  عرصه های 
نیم  با  که  می باشد  بین المللی 
حیرت  آمار  این  به  نگاهی 
را  خواننده ای  و  شنونده  هر 
با  که  استانی  برمی انگیزاند. 
و  زیرزمینی  داشته های  تمام 
ده  زمره ی  در  خود  روزمینی 
ایران،  نیافته  توسعه  استان 
فقر  و  بیکاری  اول  رتبه ی  با 
باالی  آمار  و  فاحش و شایع 
خودکشی جوانانش قرار دارد، 
نه  مشکالت  این  برای حل  و 
تنها بی بهره از ثروت و سامان 
مرکزگرایان  بلکه  است  خود 
صورت  به  ایران  حکومت  و 
در  مستمرا  شده  برنامه ریزی 
پی نابوده تنها روزنه های امید 
در میان این مردمان نیز هستند 
بودن  ورزشکار  و  ورزش  که 
که  روزنه هاست  این  جمله  از 
خود  توان  تمام  با  سلطه گران 
هستند. آن  کردن  کور  پی  در 
در همین رابطه روز یکشنبه ٢٢ 
معاون  عزیزی،  جالل  مرداد، 
ورزش  کل  اداره  بدنی  تربیت 
کرماشان،  استان  جوانان  و 
اعالم  خبری  نشستی  طی 
استان  کرد: سرانه ورزشی در 
مترمربع  صدم   ٩٨ کرماشان 
استاندارد  که  حالی  در  است 
می باشد. مربع  متر   ٣ جهانی 

و  ثروت  کنترل  که  مردمی 
را  خود  سرزمین  سامان 
ندارند، از اجازه ی برنامه ریزی 
و  کودکان  و  آینده خود  برای 
شده اند،  محروم  سرزمین شان 
استان شان  سامان  و  ثروت 
استان های  سایر  و  تهران  در 
منابع  می شود،  صرف  مرکز 
آن ها  زیرزمینی  و  روزمینی 
تروریستی،  برنامه های  در 
نظامی و موشکی و جنگ های 
فلسطین  و  لبنان  و  سوریه 
در  و  می شود  صرف  و... 
کنترل  در  اختیاری  هیچ  کل 
سرنوشت خود و بهبود زندگی 
سیاسی-اجتماعی-فرهنگی و 
ندارند  اطرافیانشان  اقتصادی 
سیاست های  بنابر  ناچارند 
رژیم  استعماری  و  فاشیستی 
فنا  و  نابودی  سوی  به  ایران 
بردارند، امری که ورزش  گام 
را  کرماشانی  ورزشکار  و 
است. کرده  گرفتار  خود  به 
هیئت  رئیس  رابطه  همین  در 
در  کرماشان  استان  والیبال 

که:  می کند  اعالم  سخنانی 
مشکل اصلی ورزش کرماشان 
فرار  به  او  است.  پول  نبود 
قهرمانان  و  نخبه  ورزشکاران 
آنان  بردن  پناه  و  استان  از 
اشاره  دیگر  استان  های  به 
یکی  از  می گوید:  و  می کند 
استان  از  که  ورزشکاران  از 
پرسیدم  را  علت  بود  رفته 
مدال می آورم  وقتی  گفت من 
به  میلیون  دو  کرماشان  در 
که  حالی  در  می دهند  من 
می دهد. میلیون  ده  زاهدان 

و  امکانات  ایجاد 
مطلوب  زیرساخت هاي 
ورزش  توسعه  الزمه ی 
ورزش  ارتقا  و  همگانی 
با  که  امری  است.  قهرمانی 
و  مناسب  سالن های  نبود 
روز  به  روز  کافی  امکانات 
پتانسیل های  مرگ  موجبات 
فراهم  را  کرماشان  ورزشی 
هیئت  رئیس  سلیمی  می کند. 
نیز  کرماشان  استان  هندبال 
آمیز  اعتراض  سخنانی  در 
تمایلی  هیچ  می کند:  اعالم 
بحث  در  کردن  هزینه  برای 
ندارد. وجود  استان  ورزش 
اعترافات تکان دهنده مسئولین 
واقعیت های  و  حکومتی 
موجود که کوردها روزانه با آن 
وجود  نمایانگر  هستند  روبرو 
برای  فاشیستی  پروسه ای 
ورزشی  پتانسیل های  نابودی 
کرماشان است. حکومت ایران 
خود  انرژی  و  توان  تمام  با 
کوچکترین  نابودی  پی  در 
میان  در  امید  روزنه های 
کوردها به آینده و زندگی شان 
بتواند  طریق  این  از  تا  است 
بر  خود  استثمار  و  استعمار 
و  تثبیت  بیشتر  را  کوردستان 
راه هرگونه اعتراضی را ببندد. 
مرکزگرای  فاشیست های 
که  می دانند  خوبی  به  ایرانی 
در  ورزش  توسعه  و  ارتقا 
بزرگترین  عنوان  به  کرماشان 
استان کوردستان می تواند نیرو 
و توان مضاعف و نو به اندیشه 
عاشق  که  مردمی  زندگی  و 
این  و  ببخشد  هستند  پهلوانی 
نیرو نه در راه اهداف حکومت 
راه آگاهی و  بلکه در  مذهبی 
خواهد  صرف  آنان  حق طلبی 
مقابله  اصلی  دلیل  این  و  شد 
ایران  و دشمنی رژیم اسالمی 
است. کرماشان  ورزش  با 

با  ایالم  ملکشاهی  شهرستان 
نفر  هزار   ٥٠ به  قریب  جمعیتی 
آبی  گسترده  منابع  داشتن  با  و 
استعماری  سیاست های  بدلیل 
ایران  فاشیستی-مذهبی  رژیم 
این  بودن  کورد  با  آن  ضدیت  و 
مردمان در بحران نبود آب شرب 
می زند. پا  و  دست  بهداشتی 
شهر   ٣ با  ملکشاهی  شهرستان 
قریب  جمعیتی  و  روستا   ٢٨ و 
شرب  آب  فاقد  نفر  هزار   ٥٠ به 
بهداشتی است و مردمان  سالم و 
برای  ناچارند  شهرستان  این 
چشمه های  به  شرب  آب  تهیه 
خود  روستای  یا  شهر  اطراف 
آب  دبه های  کردن  پر  با  و  رفته 
احتیاج به آب شرب را رفع کنند.

در همین رابطه پایگاه خبررسانی 
"ملکشاهی خبر" طی گزارشی به 
این فاجعه انسانی که دهه ها است 
گریبانگیر مردمان ملکشاهی شده، 
کنونی  لوله کشی  آب  می نویسد: 
و  شرب  غیرقابل  "ارکواز"  شهر 
درجه سنگینی آن به حدی است 
که حتی برای استحمام و شستشو 
نمی باشد. مفید  چندان  هم 

آمده  گزارش  این  ادامه ی  در 
برای  شهروندان  از  برخی  است: 
کیلومترها  شرب،  آب  تهیه 
به  و  شده  شهرخارج  از 
می روند  اطراف  چشمه های 
مصارف  برای  آب  دبه  چند  تا 
کنند. تهیه  آشامیدن  و  پخت وپز 

ثروتمندترین  از  که  ایالم  استان 
لحاظ  از  ایران  استان های 
و  زیرزمینی  منابع  بودن  دارا 
تاراج  دلیل  به  است،  روزمینی 

سوی  از  ثروت ها  این  غارت  و 
آن  صرف  و  ایرانی  مرکزگرایان 
از  ایران  مرکز  استان های  در 
می برد. رنج  شدیدی  محرومیت 

توجه  با  نیز  ملکشاهی  شهرستان 
به قرار گرفتن در چنین استانی و 
نیز داشتن منابع گسترده نفت، قیر 
وجود  همچنین  و  گاز  و  طبیعی 
زغال  گوگرد،  گچ،  متعدد  معادن 
کمترین  و...  آهک  قیر،  سنگ، 
و  ثروت  همه  این  از  را  سود 
سامان می برد، به گونه ای که بنابر 
گزارشات حکومتی این شهرستان 
تصفیه   مرکز  یک  داشتن  از  حتا 
به  تنها  و  می باشد  محروم  آب 
شده  لوله کشی  آب های  زنی  کلر 
می کنند. اکتفا  شهرستان  این  در 
در  تنها  که  حالی ست  در  این 
مرکز  کیلومتری   ١٥ فاصله ی 
از  دریاچه ای  شهرستان  این 
سد  پشت  در  شیرین  آب 
"چم  آب های  از  که  "ایالم" 
"گل  رودخانه ی  و  گردالن" 
و  دارد  قرار  می شود  پر  گل" 
سرمایه گذاری  عدم  علت  به 
تاسیس  عدم  و  رژیم  سوی  از 
شاهد  مناسب  تصفیه ای  مرکز 
در  مردم  عدیده ی  مشکالت 
هستیم. شرب  آب  تهیه  با  رابطه 
شهروندان  از  یکی  گفته  به 
با  گفتگویی  طی  ملکشاهی 
آلودگی  خبر" شدت  "ملکشاهی 
این  آب  بودن  شرب  غیرقابل  و 
منطقه چنان است که : و باوجود 
آب  باز  اما  خانگي،  کن  تصفیه 
ذکر  قابل  ندارد.  کیفیت  شرب 
به  که  اطالعاتی  بنابر  که  است 
"کوردستان  وب سایت  دست 
این  مشکل  است  رسیده  میدیا" 
بودن  ناسالم  در  تنها  شهرستان 
روستاهای  و  شهرها  شرب  آب 

قطعی  بلکه  نیست  منطقه  این 
بودن  فشار  کم  و  آب  گسترده 
نیز  بی کیفیت  آب  مقدار  همین 
می باشد. دیگر  معضالت  از 

بنابر گفته های منبعی آگاه و موثق 
در شهرستان ملکشاهی، جریان ها 
به  نفوذ  با  شهرستان  فاضالب 
موجبات  منطقه  این  آبی  منابع 
را  آب ها  این  شدید  آلودگی 
آب  همین  و  است  کرده  فراهم 
گذر  بدون  و  مستقیما  نیز  آلوده 
از تصفیه خانه های مدرن و تنها با 
کلرزنی به سیتستم لوله کشی آب 
شهرستان فرستاده می شود. امری 
که هم در رنگ و بوی آب لوله کشی 
است. عیان  و  آشکار  منطقه  این 

بر  عالوه  ایران  اسالمی  حکومت 
بر  عراق  با  جنگ  کردن  تحمیل 
تلفات  که  ایالم  استان  مردمان 
برای  را  انسانی  و  مادی  سنگین 
با  داشت،  پی  در  مردمان  این 
ساکنان  تعمدی  کردن  محروم 
ایالم  مردم  همه  و  ملکشاهی 
در  خوابیده  سامان  و  ثروت  از 
منابع  این  غارت  و  سرزمین شان 
چنان  مرکزی،  استان های  نفع  به 
اعمال  کوردها  بر  را  محرومیتی 
کرده اند که از داشتن یک زندگی 
باشند. بی نصیب  مرفه  و  شایسته 
و  تنها  بودن  کورد  بی شک 
مردمان  جرم  و  اتهام  اصلی ترین 
در  لورستان  و  ایالم  و  کرماشان 
تمام  از  آن ها  داشتن  نگه  محروم 
داشته هایشان است امری که باید 
با  و  پرداخت  آن  به  روشنی  به 
مشاهده این همه ظلم باید به آن 
و  ایران  مرکزگرایان  که  اندیشید 
فاشیست های مذهبی ایرانی بر آن 
هستند که تا نابودی کامل زندگی 
و حیات در استان های کوردستان 
ننشینند. پای  از  زاگروس  و 

ایالم، آبدانان و دهلران از جمله 
هستند  ایالم  استان  شهرهای 
هر  کنون  تا   ٩٣ سال  از  که 
طبیعی  مرگبار  حوادث  با  ساله 
بوده  روبرو  سیل  و  زلزله  چون 
این  جراحات  امروز  به  تا  و 
از  بخش  این  پیکره ی  بر  وقایع 
است. نیافته  التیام  کوردستان 

با  شمسی،   ١٣٩٤ آبان  سیل 
بارشی برابر با یک سال زراعی 
با  بارشی  تنها طی سه روز.  اما 
به  سیلی  چنان  وسعتی  چنین 
از  درصد   ٤٠ که  انداخت  راه 
را  ایالم  مکان های عمومی شهر 
نابود کرد، آماری برابر با ٢٠هزار 
این  تجاری  و  مسکونی  واحد 
حکومتی  خبرگزاری های  شهر. 
در گزارشات متعددی این بارش 
تاریخ  بارندگی  را بی سابقه ترین 
ایالم تا زمان حاضر خوانده اند، 
میلیاردها  بر  عالوه  که  بارشی 
کشته  ده ها  مادی،  ضرر  تومان 
آواره  هزاران  نیز  و  زخمی  و 
گذاشت. جای  بر  بی خانمان  و 

مرکزیت  با  آبدانان  زلزله  اما 
 ١٣٩٣ مرداد  در  "مورموری" 
از  که  بود  حوادثی  دیگر  از 
که  بود  برخوردار  شدتی  چنان 
چون  استان  این  شهر  چندین 
و  موسیان  مورموری،  دهلران، 
آبدانان را لرزاند و صدها زخمی 
به  و  گذاشت  برجای  کشته  و 
میزان  آبدانان  فرماندار  گفته ی 

شهرهای  بر  وارده  خسارات 
درصد   ٨٠ تا   ٧٠ زلزله زده 
است. گرفته  فرا  را  مناطق  این 

این  از  هدف  گفت  باید  اما 
حوادث  وقوع  بیان  گزارش 
میزان  و  داده  روی  طبیعی 
خسارات وارده نیست که اگر این 
باشد باید سیل های ویرانگر سال 
آن  به  نیز  را  امسال  بهار  و   ٩٥
گزارش  این  آنچکه  بلکه  افزود 
ساختن  نمایان  است  آن  پی  در 
استعماری  و  فاشیستی  چهره ی 
مرکزگرایان و حکومت حاکمه ی 
ایران است که چگونه به صورت 
نابودی  موجبات  تعمدی 
را  کورد  هزار  صدها  زندگی 
می سازد. مهیا  ایالم  استان  در 

تنهایی  به  ایالم استانی است که 
ایران  گازهای  کل  درصد   ١٤
ثروتی  داده،  جای  خود  در  را 
عظیم که در دستان مرکزگرایان 
حکومت  نام  به  و  مذهبی 
فاشیسم  لوای  تحت  و  اسالمی 
و  شده  ضبط  ایرانیستی  پان 
ایالم  مردمان  حاصل  آنچکه 
درصدی   ٧٠ بیکاری  شده 
خودکشی  اول  رتبه ی  جوانان، 
در ایران و خاورمیانه، نبود آب 
بیش  در  بهداشتی  و  لوله کشی 
این  روستاهای  درصد   ٥٠ از 
استان و... . با این همه هنگامی 
طبیعی  حوادث  به  نگاهی  که 
وعده های  و  داده  روی  ویرانگر 
پوشالی مسئوالن حکومتی برای 
می اندازیم،  مناطق  این  آبادانی 
سرزمینمان  که  می شویم  متوجه 
تا چه حد به دست مرکزگرایان 

شده  نابود  و  استعمار  ایرانی 
روح  نابودی  حال  در  و 
هستند. کوردستان  در  زندگی 
از  بیش  جمعیتی  با  ایالم  استان 
که  هنگامی  نفر،  هزار  هفتصد 
مرکزیت  با   ٩٣ سال  زلزله ی  با 
از  می شود  روبرو  مورموری 
داشتن حتا یک فروند هلیکوپتر 
گونه ای  به  است  محروم  امداد 
عامل  مدیر  گفته   به  بنا  که 
در  استان  احمر  هالل  جمعیت 
خبرگزاری  با  که  حادثه  روز 
کرده  مصاحبه  مهر  حکومتی 
بود: در حال رایزنی برای اعزام 
هستیم.  کرمانشاه  از  بالگرد 
اما مساله به همین جا ختم نشده 
است عالوه بر درد و رنج مردم 
در روزهای وقوع حادثه، وعده 
حکومتی  مسئوالن  وعیدهای  و 
مبنی بر بازسازی مناطق آسیب 
دیده نیز بعد از گذشت سه سال 
و  نپوشیده  عمل  جامه ی  هنوز 
اکثر مناطق آسیب دیده هنوز به 
مانند ویرانه ای باقی مانده اند و یا 
بازسازی شده  برای  اقدامی  اگر 
است بار اصلی پرداخت هزینه ها 
بر دوش خود مردم بوده و از آن 
همه ثروت و سامان ایالم چیزی 
است. نشده  مردمانش  عاید 
طی  مهر  حکومتی  خبرگزاری 
گزارشی در مورخ ٢٢ مرداد ٩٦ 
از عدم تحقق وعده های مسئولین 
رژیم در بازسازی مناطق آسیب 
خبر  گذشته  سال  سه  طی  دیده 
می دهد و از فشار مادی و مالی 
و عدم همکاری  مردم  بر  وارده 
می دهد. خبر  مرتبطه  نهادهای 

 گزارش: شهرام کرماشانی
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