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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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زندانی سیاسی 

وجود ندارد

سلطه  تحت  سرزمینی  در 
فاشیسم،  و  دیکتاتوری 
سیاسی  زندانی  نام  به  چیزی 
باشد  داشته  معنایی  نمی تواند 
برای  مناسبی  دال  اصال  و 
اشاره به چیزی واقعی نیست. 
در واقع مفهوم زندانی سیاسی 
می تواند مفهومی گمراه کننده و 

تحریف کننده باشد.
زندان در معنا و مفهوم خود و 
تصویری که در ذهن اشخاص 
ایجاد می کند، جایی است که 
افراد مستبد و آنانی که نرم و 
هنجارهای اجتماعی را نقض 
زیست  چارچوب  یا  می کنند 
پا  زیر  را  جامعه  در  همگانی 
نگهداری  آنجا  در  می گذارند 
بدل  جایی  به  و  می شوند 
می شود که هم افراد مستبد و 
قانون شکن را تنبیه می کند و 
هم قانون را به اجرا می گذارد.

چه  حکومتی  سیستم  هر 
نیمه دمکراتیک  دمکراتیک و 
و  نفع  بنابر  نادمکراتیک،  و 
کارکرد  این  از  خود  دیدگاه 
و  می برد  بهره  زندان  عمومی 
روش های  متفاوت،  قوانین 
در  را  زندان  از  استفاده 
مشخص  متفاوت  سیستم های 

می کنند.
در سیستمی فاشیستی همچون 
فاشیسم  اسالمی،  جمهوری 
تمام  مدنظر،  و  شده  تحمیل 
نقاط زندگی را تصرف می کند 
سیاسی  بعد  چیز  همه  به  و 
می دهد. در واقع در سیستمی 
تنها  سیاست  دیگر  فاشیستی 
عمومی  حوزه های  معنای  به 
حکومت  قدرت  آن  در  که 
می شوند  مشخص  دولت  و 
نیست، بلکه سیاست و قدرت 
جامعه  پای  تا  سر  تحکم  و 
در  حتا  و  می بافد  هم  به  را 
شیوه ی پوشش و نان خوردن 

مردم نیز دخالت می کند.
همه  فاشیستی،  سیستمی  در 
اعمال سیاسی می شوند چرا که 
برای هر چیزی دستورالعملی 

ایران محور شرارت  منطقه

خاورمیانه در مقابل یک دوراهی، 

دموکراسی و احترام به حقوق 

اقلیت ها و حق تعیین سرنوشت یا 

ادامه جنگ و کشتار

جنوب کوردستان 

و محوریت مبارزاتی ملت کورد 

حزب دمکرات به مناسبت 
درگذشت مام جالل طالبانی 

پیام تسلیتی منتشر کرد

مصطفی هجری به مناسبت 

درگذشت "مام جالل" 

پیام تسلیتی منتشر کرد

ایران در گرداب
 نابودی بنیادهای 
اجتماعی واخالقی

تنفر تهران

آخرین  در  خامنه ای  علی 
نسبت  خود  تنفرآمیز  سخنان 
به ملت کورد که بیانگر دیدگاه 
سیستم  و  او  ضدکورد  و  دگم 
قرون وسطی اش است، در روز 
 ١٣٩٦ مهر  دوازدهم  دوشنبه 
شمسی و طی دیداری با رجب 
رئیس جمهور  اردوغان،  طیب 
استقالل  رفراندوم  ترکیه، 
استقالل  پروسه ی  کوردستان و 
دانست  آمریکای  پروژه ای  را 
نیروهای  و  "آمریکا  گفت:  و 
طریق  از  دیگری  خارجی 
حمایت از رفراندوم کوردستان، 
اسرائیل  تاسیس  توطئه ی 

جدیدی را در منطقه دارند".
راهنمائی  مثابه  به  همچنین 
شاخه های  به  دستورالعمل  و 
و  ایران  در  والیت  آشوبگر 
راه  است  الزم  گفت:  منطقه 
علیه  فوری  و  ویژه  روش  و 
پیش  در  کوردستان  استقالل 

گرفته شود.
موفقیت آمیز  برگزاری  از  بعد 
کوردستان  استقالل  رفراندوم 

که   ١٣٩٦ مهر   ٣ مورخ  در 
و  مخالفت ها  همه  علی رغم 
برگزار شد، روز دوشنبه  موانع 
تروریستی  نیروهای  مهر،   ١٠
اسالمی  رژیم  پاسداران  سپاه 
برای  عراق  نیروهای  و  ایران 
مشترک،  مانوری  برگزاری 
ایران  کوردستان  مرزهای  در 
عالوه  همزمان  شدند،  مستقر 
بر حاکم کردن فضای امنیتی و 
پلیسی بر کل کوردستان، حجم 
سنگین  سالح های  از  عظیمی 
مرزهای  در  را  نیمه سنگین  و 

کوردستان مستقر کردند.
به  رژیم  که  خطرناک،  بازی 
مستقیما  آنرا  همیشه  مانند 
آنرا  بلکه  نمی دهد  انجام  خود 
خام  و  نابالغ  عوامل  طریق  از 
خود در منطقه عملی می کند اما 
با این تفاوت که این بار میدان 
بازی در کوردستان قرار دارد و 
این نیز همانگونه که تحلیل گران 
نکته ای  کرده اند  اشاره  آن  به 
عامل شکست  و  است  اساسی 
رژیم و توطئه های آن محسوب 

می شود.
بی معنا  سخنان  ایراد  از  بعد 
روز  خامنه ای،  توخالی  و 
پاسدار  مهر،   ١٣ پنج شنبه 
"محمدحسین  تروریست 
نیروهای  ستاد  رئیس  باقری" 
مسلح ایران، متذکر شد که اگر 
حل  کوردستان  استقالل  مساله 
نشود موجب ناآرامی و آشوب 

در منطقه می شود.
علی شمخانی نیز طی سخنانی 
 ١٠ دوشنبه  ظهر  از  بعد  در 
ژنرال  با  دیداری  طی  مهرماه، 
ستاد  رئیس  اکار"  "حلوس 
اعالم  ترکیه،  ارتش  مشرک 
کرد که باید مانع از تاثیرات و 

عواقب رفراندوم شد.
رفراندوم  برگزاری  که  او 
به  را  کوردستان  استقالل 
تالشی خودسرانه نام  برد و آنرا 
غیرمسئوالنه  و  ناپسند  عملی 
تالش  این  گفت:  کرد،  ذکر 
بر  موجب  کوردستان،  اقلیم 
منطقه  در  ثبات  خوردن  هم 

می  شود.

رفراندوم  است،  عیان  آنچکه 
مشروع ترین و صلح طلبانه ترین 
روش برای تعین حق سرنوشت 
و  مستبدان  تنها  که  است 
آن  با  تبهکاران  و  اشغالگران 
وجمهوری  می کنند  مخالفت 
بی شرمی  با  و  علنا  که  اسالمی 
ملتی،  از  همه پرسی  علیه  تمام 
علیه  و  می زند  تهدید  به  دست 
بیانگر  نیز  این  و  می ایستد  آن 
مستبد  رژیم  تنفر  و  انزجار 
تهران است از کورد و تاسیس 

دولت کوردستان.
و  عراق  کوردستان  استقالل 
در  کوردستان  دولت  تاسیس 
سرزمین مان،  از  بخش  این 
دفاع  و  حق طلبانه  اراده  تحقق 
که  است  آزادگی  و  آزادی  از 
کورد  ملت  نام  به  مردمانی 
بعد  که  کوردستان  جامعه  و 
سلطه  تحت  سال  صدها  از 
تمام  نقض  و  سرکوب  و  بودن 
حقوق و ذات حیات و زندگی 
فرد  هویت  کردن  خدشه دار  و 
تاریخ  در  پا  دوباره  جامعه،  و 

که  نمی گذارند  و  می گذارند 
و  سیاست  و  استراتژی  دیگر 
آنان  بدون  زندگی  و  تاریخ 
ثبت شود، دیگر کوردستان نیز 
عنوان  به  قسمتی  در  حداقل 
فاعل و صاحب رویایی عملی 
در معادالت، نقش ایفا می کند و 
تنها ناظری نخواهد بود که چه 

چیزی را برای او می نویسند.
روز  در  که  است  ذکر  قابل 
و  استقالل  رفراندوم   برگزاری 
دمکرات  حزب  علنی  حمایت 
مساله  این  از  ایران  کوردستان 
کورد  ملت  ملی،  سرنوشت ساز 
مانند  به  ایران  کوردستان  در 
در  خود  برادران  و  خواهر 
و  خیابان   عراق،  کوردستان 
به  را  روستاها  و  شهر  میادین 
بدل  شادی  و  جشن  عرصه 
با  بود  پیمانی  تجدید  و  کردند 
آخرین  نیز  و  شهیدان  مکتب 
میخی بود که بر تابوت فاشیسم 
بر  توتالیتاریسم حاکم  و  قومی 

ایران زده شد.

  ازدولت کوردســتان

حزب دمکرات: 
رژیم ایران انتقام 

شکست های سیاسی خود را 
از مردم مدنی می گیرد
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مصطفی هجری به مناسبت درگذشت "مام جالل" 
پیام تسلیتی منتشر کرد

کل  دبیر  هجری"  "مصطفی 
کوردستان  دمکرات  حزب 
ایران، طی پیامی درگذشت مام 
جالل را به ملت کورد، رهبری 
و  کوردستان  میهنی  اتحادیه 

خانواده او تسلیت گفت.
متن پیام:

مام  خانواده  اعضای  عزیزان، 
جالل طالبانی

مام جالل بعد از سال ها مبارزه 
علیه نقض حقوق حقه ی کورد 
و مبارزه برای آزادی ملت اش، 
متاسفانه چشم از جهان گشود.

مام جالل در  متعالی  شخصیت 
پیشمرگایتی  و  سیاست  حوزه 
و تجربیات وسیع و گسترده ای 
این زمینه ها کسب کرده  که در 
تاثیرات  زمینه ساز  همگی  بود، 
عمیقی بود که در کارزار مبارزه 
علیه دشمنان ملت اش، او را به 
و  موفق  وسیاستمداری  مبارز 
مطرح کورد و جهان بدل کرده 

بود.
دادن  دست  از  خاطر  همین  به 
چنین  در  ویژه  به  جالل  مام 
حساسی  و  سخت  شرایط 

در  کورد  مبارزاتی  تاریخ  از 
بزرگی  فقدان  عراق  کوردستان 
دمکرات  حزب  برای  است، 
دست  از  نیز  ایران  کوردستان 
قدیمی  و  باوفا  دوستی  دادن 
محسوب می شود که در دوران 
دوستی  این  بنیاد  قاسملو  دکتر 
گذاشته شد و تا به امروز ادامه 

داشت.
بزرگ،  سوگ  این  مناسبت  به 
به  را  جالل  مام  درگذشت 
اعضای  و  رهبری  کورد،  ملت 
و  کوردستان  میهنی  اتحادیه 

حزب دمکرات: رژیم ایران انتقام شکست های سیاسی خود را از مردم مدنی می گیرد

کوردستان  دمکرات  حزب 
بیانیه ای  انتشار  طی  ایران 
و  گروهی  بازداشت 
کورکورانه ی مردم و میلیتاریزه 
محکوم  را  کوردستان  کردن 
سازمان های  همه  از  و  کرده 
سیاسی و انجمن ها و نهادهای 
می خواهد  مرتبط  بین المللی 
هر  کردن  آزاد  راستای  در  که 
شدگان،  بازداشت  سریع  چه 
تحت  را  اسالمی  جمهوری 
شهرهای  و  داده  قرار  فشار 
نیروی نظامی  از  کوردستان را 

خالی کنند.
متن کامل بیانیه:

با  را  مردم  شادی  رژیم، 
پاسخ  شهرها  کردن  میلیتاریزه 

می دهد

هم میهنان عزیز

حقوق  انجمن ها  و  سازمان 
بشری جهان

از  بعد   ١٣٩٦ مهر   ٣ روز 
استقالل  رفراندوم  برگزاری 
مردم  عراق،  کوردستان  در 
نشانه  به  ایران  کوردستان 
شادی،  ابراز  و  ملی  اشتراک 
و  مدنی  کامال  صورت  به 
با برگزار کردن شادی و  تنها 
سرور به خیابان های شهرهای 
در  و  آمدند  کوردستان 
شور  هزاری،  ده ها  تجمعات 
چنین  برای  را  خود  شوق  و 
کردند.  ابراز  تاریخی  روز 
آن  در  که  تاریخی  روزی 
از  بخشی  در  زبانان شان  هم 
طریق  به  کوردستان  سرزمین 
دمکراتیک و صلح طلبانه و با 
بهره گیری از مکانیزم رفراندوم 
نظر خود را در باب سرنوشت 

همانگونه  و  کردند  ابراز  خود 
نیز  رفراندوم  این  نتیجه  که 
اعالم شد با اکثریت قاطع یعنی 
استقالل  به  درصد   ٧٣\٩٢
مثبت  رای  عراق  کوردستان 

دادند.
مدت  که  اسالمی  جمهوری 
و  نیرو  که  است  مدیدی 
فراوانی  و  گسترده  سالح های 
مستقر  مرزی  مناطق  در  را 
می کرد  تهدید  و  است  کرده 
رفراندوم  برگزاری  مخالف  که 
و  است  عراق  کوردستان  در 
موجب  تنها  همه پرسی  این 
در  آشوب  شدن  گسترده تر 
طی  و  می شود  خاورمیانه 
نیرومندتر  تروریست ها  آن 
شادی  مقابل  در  می شوند، 
معمولی  و  مدنی  سرور  و 
کوردستان  شهرهای  مردم 

واکنش  در  ماند  متحیر  ایران 
مردمی  جشن های  این  به 
از  درنده تر  اعمالی  به  دست 

تروریست های زد.
تنها جرم مردم کوردستان ایران 
و  مدنی  سرور  و  شادی  ابراز 
همزبانان شان  با  همدلی  ابراز 
تحمیل  مرزهای  سوی  آن  در 
شده است و برخالف جمهوری 
که  می کرد  تهدید  که  اسالمی 
شود،  برگزار  همه پرسی  نباید 
استقبال  به  شادی  و  جشن  با 
استقالل  رفراندوم  برگزاری 
نقشه ها  تمام  این  و  رفتند 
اسالمی  رژیم  توطئه های  و 
و  کرد  آب  بر  نقش  را  تهران 
پاسداران  سپاه  نیز  نهایت  در 
و سازمان های اطالعاتی رژیم 

دست به گرفتن انتقام زدند.
اکثر  در  اخیر  روزهای  طی 
ایران  کوردستان  شهرهای 
از  معمولی  مردم  از  نفر  صدها 
اطالعاتی  سازمان های  سوی 
بازداشت  رژیم  سرکوبگر  و 
سرنوشت  از  کنون  تا  و  شدند 
آن ها اطالعات دقیقی در دست 
نیست. در همین روزها نیروی 
بی شماری از سپاه پاسداران با 
سالح های سنگین به شهرهای 
شده اند،  اعزام  کوردستان 
درگیری  در  که  سالح هایی 
مورد  مجهز  ارتش  دو  مابین 
برای  نه  می گیرد  قرار  استفاده 
سرکوب مردم مدنی در شهرها.
برای  ایران  اسالمی  جمهوری 
تمام  که  کرد  اثبات  دیگر  بار 

جهان  به  نسبت  تهدیداتش 
بی اساس  و  توخالی  خارج 
سرکوب  توان  تنها  و  است 
مردم مدنی و بی گناه را دارد و 
و انتقام شکست های سیاسی را 

از مردم مدنی می گیرد.
در  مردم  سرور  و  جشن 
ایران  کوردستان  شهرهای 
می کند  اثبات  را  واقعیت  این 
سیاست های  برخالف  که 
آگاه  کورد  ملت  رژیم،  شوم 
مقابل  در  و  است  هوشیار  و 
دروغ های  و  تحریفات 
جمهوری اسالمی زانو نمی زند.

کردن  محکوم  بر  عالوه  ما 
جمهوری  ضدبشری  اعمال 
که هرچه  اسالمی، خواستاریم 
آزاد  بازداشت شدگان  زودتر 
شوند و تما نیروهای نظامی به 
خارج از شهر منتقل شوند و به 

آنجا که آمده اند برگردند.
سازمان های  تمام  از  همچنین 
مرتبط  انجمن های  و  سیاسی 
خواستاریم که در راستای آزاد 
بازداشت  سریع  چه  هر  کردن 
اسالمی  جمهوری  شدگان 
و  داده  قرار  فشار  تحت  را 
از  را  کوردستان  شهرهای 

نیروی نظامی خالی کنند.

حزب دمکرات کوردستان 
ایران

دفتر سیاسی

٦ شهریور ١٣٩٦
٢٨ سپتامبر ٢٠١٧

وجود دارد و مردم نیز از هر 
برای  پیچیده ای  و  ساده  چیز 
بهره  صادره  احکام  با  تقابل 

می برند.
از سوی دیگر قدرت تحمیل 
شده در ایران ویژگی منحصر 
از  آنرا  که  دارد  نیز  فردی  به 
فاشیستی  دیگر  سیستم های 
هم  آن  که  می کند،  مجزا 
در  عدم تعهد  و  بی اخالقی 
جامعه  نرم های  تمام  مقابل 
که  سیستمی  است،  جهان  و 
از  اسلحه  و  زور  زبان  بجز 
نمی برد.  فرمان  دیگری  چیز 
بر این اساس ویژگی رژیمی 
شارالتانی نیز در آن برجسته 
می شود. در سیستم جمهوری 
فاشیستی  حکومت  اسالمی، 
در  را  موجود  مرزهای  تمام 
حکومت  به  و  می شکند  هم 
می شود،  بدل  شارالتان ها 
دیگر  سیستمی  چنین  در 
آنان  و  ندارد  معنایی  زندان 
نوعی  می شوند  بازداشت  که 
می شوند  محسوب  گروگان 
مقابل  در  حکومت  که 
آزادی شان باج طلب می کند.

جمهوری  در  اساس  این  بر 
اسالمی همه چیز به موضوع 
می شود،  بدل  سیاسی 
روش  و  راه  از  حکومت 
اجرای  برای  شارالتانی 
احکام خود استفاده می کند و 
در این حالت است که کورد 
نهایت  خود  ایران  در  بودن 

سیاست است!
به  که  است  اساس  این  بر 
متوجه  می توانیم  سهولت 
جمهوری  چرا  که  شویم 
واقعه ای  بهانه  به  اسالمی 
ابراز شادی  ساده ای همچون 
ایران صدها  مردم کوردستان 
می گیرد  گروگان  به  را  نفر 
اعالم  خانواده هایهشان  به  و 
صد  وثیقه ای  باید  که  می کند 
تا  کنند  تهیه  تومانی  میلیون 

عزیزان شان را آزاد کنند.
حاکمیت  تحت  جامعه  در 
فاشیستی- حکومتی 
هیچ  زندانی  شارالتانی، 
نوع  تا  ندارد  مفهومی  و  معنا 
داشته  وجود  نیز  آن  سیاسی 
که  همانگونه  بلکه  باشد! 
کرده اند،  اثبات  نیز  عمل  در 
گروگان  به  را  مردم  آن ها 
می گیرند تا با پرداخت مبلغی 
آن ها  کنند!  آزاد  را  آن ها 
بلکه  نیستند،  سیاسی  زندانی 
دستان  در  هستند  گروگانانی 

شارالتان ها.

عزیز،  این  خانواده  ویژه  به 
هیرو ابراهیم احمد همسرش و 
فرزندانش پافل و قباد، تسلیت 

می گویم.

حزب دمکرات کوردستان 
ایران

دبیر کل 
مصطفی هجری

١٢ مهر ١٣٩٦ شمسی
٤ اکتبر ٢٠١٧ میالدی

انجمن سبز چیا از هنگ مرزی مریوان شکایت کرد

انجمن سبز چیا در اعتراض به 
طبقه  چهار  ساختمان  ساخت 
زریبار  دریاچه  محدوده  در 
از  نظامی  ارگان های  توسط 
شکایت  مریوان  مرزی  هنگ 

کرد.
حریم  تصرف  چیا  سبز  انجمن 
تاالب زریبار توسط ارگان های 

ساختمان  ساخت  و  نظامی 
چهار طبقه توسط هنگ مرزی 
از  مجوز  اخذ  بدون  مریوان 
"دهن  را  مرتبط  نهادهای 
کجی به مردم مریوان، قانون و 
محیط زیست منطقه و زریبار" 

می داند.
این انجمن مردم نهاد می گوید: با 

زیر پا گذاشتن قانون و تخریب 
زریبار،  تاالب  زیست  محیط 
تخریبگر، سودجو و  به عده ای 
جنگل خوار شرعیت داده که از 
هنگ مرزی الگو گرفته و اقدام 

به ساخت و ساز کنند.
شماره  در  چیا  سبز  انجمن 
است:  نوشته  خود  ماهنامه   ٢٤
"انجمن سبز چیا به همراه سایر 
انجمن های مریوان، طی بیانیه ای 
نگرانی خود را به اطالع مردم و 
آنجا  از  اما  رساندند،  مسئوالن 
قانون  مرزی  هنگ  نگاه  از  که 
آنها  و  است  مردم  برای  فقط 
فراتر از قانون اند. به ساخت و 
تکمیل بنا ادامه داده و در اقدامی 
عجیب از نشریه چیا در دادگاه 
چرا  که  کردند  شکایت  مریوان 

اعتراض  ما  غیرقانونی  کار  به 
کرده اید! و تالش کردند چیا را 
وادار به سکوت کنند، اما زهی 
قرمز  خط  زریبار  باطل  خیال 

ماست!"
این انجمن محیط زیستی اعالم 
کرده است: "برای جلوگیری از 
تخریب زریبار، انجمن سبز چیا 
دادگاه  در  شکوائیه ای  طرح  با 
مریوان، از هنگ مرزی مریوان 
با  است  امید  نمود.  شکایت 
با قانون شکنان  اجرای عدالت 
بنای  و  شده  جدی  برخورد 

مذکور تخریب شود."
نیز، سیدعرفان  در همین رابطه 
انجمن  مدیرعامل  حسینی، 
موضوع  با  را  نامه ای  چیا  سبز 
در  غیرمجاز  ساز  و  "ساخت 
حیات  پناهگاه  محدوده  داخل 
در  زریبار  تاالب  وحش 
معاونت  برای  استان کردستان" 
ریاست  و  جمهوری  ریاست 

سازمان حفاظت محیط زیست 
ایران ارسال کرده است.

انجمن  مدیرعامل  نامه  این  در 
سبز چیا "احداث ساختمان در 
داخل محدوده زریبار را نشان 
از اوج بی توجهی به عرصه های 
و  اکوسیستم حساس  و  طبیعی 
با ارزش زریبار" دانسته است.

انجمن سبز چیا مریوان خواستار 
توقف هرگونه ساخت و ساز در 
پناهگاه حیات وحش  محدوده 

تاالب زریبار شده است.
جاری،  سال  خردادماه  اواسط 
داخل  در  مریوان  مرزی  هنگ 
پناهگاه حیات وحش  محدوده 
تپه  روی  بر  زریبار،  تاالب 
مشرف به آن، بدون درخواست 
ادارات محیط زیست  از  مجوز 
و منابع طبیعی اقدام به ساخت 
ساختمانی چهار طبقه نموده که 
اعتراض شدید نهادهای مردمی 

مریوان درپی داشته است.
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حزب دمکرات به مناسبت 
درگذشت مام جالل طالبانی پیام تسلیتی منتشر کرد

سیاسی  دفتر  میدیا:  کوردستان 
حزب دمکرات کوردستان ایران 
به مناسبت درگذشت مام جالل 

پیام تسلیتی منتشر کرد.
متن پیام:

اندوهی  جالل،  مام  فقدان 
سراسری است
هم میهنان عزیز
مبارزین کورد

اتحادیه میهنی کوردستان
 ١٣٩٦ مهر   ١١ متاسفانه 
شمسی، برابر با ٣ اکتبر ٢٠١٧ 
از  یکی  کوردستان  میالدی، 
را  خود  بزرگ  شخصیت های 
پنجاه  از  بیش  که  داد  از دست 
سال از عمرش را در راه آزادی 
مردم  سعادت  و  سرزمین اش 

سپری کرد.
جالل  مام  طالبانی،  جالل  مام 
که  هرچند  کورد،  مبارزین 
کوه های  پناه  در  و  روستا  در 
جهان  به  چشم  کوردستان 
و  قیام  و  مبارزه  اما  گشود، 

خستگی ناپذیرش  تالش های 
در راه خاک و ملت اش او را به 
شخصیتی کوردستانی، منطقه ای 

و جهانی بدل کرد.
حزبی  کل  دبیر  جالل  مام 
در  که  بود  مبارز  و  انقالبی 
حیات  شرایط  سخت ترین 
آنرا  عراق،  کوردستان  سیاسی 
تاسیس کرد و توانست چندین 
مرحله و دوران حساس و مهم 

تاریخی را پشت سر بگذراند.
را  مام جالل  بیماری،  متاسفانه 
و  کرد  دور  سیاست  دنیای  از 
خال بزرگی در صفوف سیاست 
عراق  کوردستان  در  مبارزه  و 
همیشگی  فقدان  و  کرد  ایجاد 
آسیب  بزرگ،  شخصیت  این 
بزرگی را متوجه قیام و مبارزه 
حزب  و  عراق  کوردستان  در 
با  تنها  که  می کند،  مبارزش 
انسجام  و  یکدلی  و  هماهنگی 
می شود این آسیب را تا حدی 

جبران کرد.

گرانقدر  دوست  جالل  مام 
کوردستان  دمکرات  حزب 
کوردستان  در  مبارزه  و  ایران 
ایران بود و در روزهای سخت 
و طاقت فرسا یار و همراه دکتر 
بود.  دمکرات  و حزب  قاسملو 
نیز  او  فقدان  خاطر  همین  به 
برای حزب دمکرات داغ گرانی 
است که یادآور غم های بزرگ 

ماست.
عالوه  دمکرات،  حزب  در  ما 
مام  درگذشت  اینکه  بر 
و  خویشاوندان  به  را  جالل 
ویژه  به  او،  محترم  خانواده ی 
تسلیت  فرزندانش،  و  همسر 
را  خود  همدردی  می گوئیم، 
و  رهبری  و  سیاسی  مکتب  با 
میهنی  اتحادیه  اعضای  همه 
این  و  می کنیم  ابراز  کوردستان 
ویژه  به  ملت مان،  به  را  ضایعه 
تسلیت  عراق  کوردستان  در 
بر  عالوه  همچنین  می گوئیم. 
ابراز تاسف شدید از فقدان این 

بر  دیگر  بار  بزرگ،  شخصیت 
انسجام  و  یکدلی  و  هماهنگی 
دوستمان،  حزب  صفوف  در 
و  کوردستان  میهنی  اتحادیه 
جناح های  و  احزاب  تمام  نیز 
کوردستان  مبارزین  و  سیاسی 
که  چرا  می کنیم  تاکید  عراق، 
تاریخی  حساس  مقطع  این  که 
در این بخش از سرزمین مان و 
در فضای چنین غم عظیمی تنها 
به  می تواند  انسجام  و  اتحاد  با 

پیروزی بزرگ برسد.
روان مام جالل شاد

صبر و تحمل را برای عزیزانش 
خواهانیم

انسجام و پیروزی برای مبارزه 
و قیام در کوردستان

حزب دمکرات کوردستان 
ایران

دفتر سیاسی
١٢ مهر ١٣٩٦ شمسی
٤ اکتبر ٢٠١٧ میالدی

سپاه تروریستی پاسداران 
تسلیحات سنگین نظامی در کوردستان مستقر می کند

سپاه تروریستی پاسداران رژیم 
اسالمی ایران، به صورت گسترده 
تسلیحات سنگین و نیمه سنگین 
نظامی را به شهرهای کوردستان 

ایران ارسال می کند.
به گزارش رسیده به وب سایت 
سه  شنبه  روز  میدیا  کوردستان 
سوم مهر ١٣٩٦ سپاه تروریستی 
و  سنگین  تسلیحات  پاسداران 
نیمه سنگین نظامی از نوع توپ، 
تانک و خمپاره را در شهرهای 
اشنویه  و  سقز  مریوان،  سنه، 

مستقر کرده است.
اذعان  کوردستان  شهروندان 
به خاطر  رژیم  این عمل  دارند 
فظای  کردن  نظامی  و  امنیتی 
ایران  کوردستان  شهرهای 

می باشد.
از  حاکی  گزارش ها  آخرین 
از  گردان  چندین  که  است  آن 
نیروهای نظامی شهرهای همدان 
شهرهای  سوی  به  زنجان  و 

کوردستان روانه شده اند.
سپاه  اخیر،  روز  چند  در 

نیروهای  پاسداران  تروریستی 
خود را با تجهیزات کامل از انواع 
تسلیحات سنگین و نیمه سنگین 
در مرزهای کوردستان ایران هم 
مستقر  عراق  کوردستان  با  مرز 

کرده است.
وب سایت  به  موثق  منبعی 
کوردستان میدیا اعالم کرد است 
که سپاه تروریستی پاسداران ده 
منطقه  در  را  میان برد  موشک 
کرده  مستقر  "کیله شین"  مرزی 

است.

رژیم ایران در آستانه برگزاری رفراندوم استقالل 
کوردستان مناطقی از کوردستان عراق را توپباران کرد

وب سایت  به  رسیده  خبر  بنابر 
کوردستان میدیا، امروز یکشنبه 
 ١٢:٤٠ ساعت   ١٣٩٦ مهر   ٢
سپاه  توپخانه های  دقیقه 
پاسداران مستقر در  تروریستی 
خاک  از  مناطقی  شین"  "کیله 
توپباران  را  عراق  کوردستان 
کرد.  بنابر آخرین اخبار رسیده 

آسیب های  توپباران ها  این 
زیست  محیط  به  گسترده ای 
کرده  وارد  "سیدکان"  منطقه 
مبنی  خبری  کنون  تا  اما  است 
نشده  مخابره  انسانی  آسیب  بر 

است.
طی روزهای گذشته جمهوری 
اسالمی نیروهای نظامی کثیری 

نیمه  را با سالح های سنگین و 
سنگین در مناطق مرزی به ویژه 
پیرانشهر،  اشنویه،  شهرهای 
مریوان و بانه مستقر کرده است.
مسئوالن نظامی و سیاسی رژیم 
خاک  تمامیت  مستمرا  تهران 
و  کرده  تهدید  را  کوردستان 

می کنند.

تکذیبیه/ پیشمرگه های حزب دمکرات 
در سالمتی کامل بسر می برند

تروریست  سپاه  توپباران های 
ایران،  اسالمی  رژیم  پاسداران 
پیشمرگه های  بر  تاثیری  هیچ 
ایران  کردستان  دمکرات  حزب 

نداشته است.
از سوی  اخباری  انتشار  از  بعد 
مبنی  خبرگزاری ها  از  شماری 
توپباران های  سبب  به  اینکه  بر 
پاسداران  تروریست  سپاه 
گویا  که  ایران،  اسالمی  رژیم 
دمکرات  حزب  پیشمرگه   ١٨
شهادت  به  ایران  کردستان 
نمود  اذعان  باید  رسیده اند، 
سوی  از  خبری  چنین  بازتاب 
گونه  هیچ  خبرگزاری ها  بعضی 
چنین  و  نداشته  سقم  و  صحت 

ادعایی کذب است.
بر اساس این خبر و گزارشات، 
این خبرگزاری ها منتشر کرده اند 
حیزب  پیشمرگه ی   ١٨ این  که 
دمکرات کردستان ایران در طی 
تروریست  سپاه  توپباران های 
پاسداران رژیم اسالمی ایران به 
خبر  این  اما  رسیده اند،  شهادت 
به دور از راستی بوده و تنها در 
انحراف  و  تشویش  چهارچوب 

اذهان عمومی است.
کوردستان  وب سایت  خبرنگار 
نیروهای  مقر  در  مستقر  میدیا 
کردستان  دمکرات  حزب  ویژه 
اعالم  خصوص  این  در  ایران 
رژیم  توپباران های  که  داشت 

گونه  هیچ  ایران  تروریستی 
پیشمرگه  نیروهای  به  زیانی 
پیشمرگه های  و  نکرده  وارد 
سالمتی  در  دمکرات  حزب 

کامل بسر می برند.
مهرماه  دوم  یک شنبه  امروز 
ساعت  خورشیدی   ١٣٩٦
١٢:٤٠ دقیقه توپخانه های سپاه 
تروریست پاسداران رژیم ایران 
خاک  به  کیله شین  کو ه های  از 
حمله  کردستان  اقلیم  حکومت 

کردند.
طی این توپباران بخشی اعظم از 
دچار  سیده کان  منطقه  زیستگاه 
خسارت مادی شده و هیچ ضرر 

جانی در پی نداشه است.

دیده بان حقوق بشر، 
سواستفاده ایران از کودکان 

افغانی در جنگ سوریه را محکوم کرد

دیده بان حقوق بشر طی صدور 
به  را  ایران  رژیم  بیانیه ای 
اعزام کودکان افغانی به جنگ 

سوریه، متهم کرد.
حقوق بشر  دیده بان  سازمان 
روز یکشنبه نهم مهر ١٣٩٦در 
کودکان  کرد،  عنوان  گزارشی 
افغان که گاهی حتی ١٤ سال 
بیش ندارند در لشکر فاطمیون 
به کار گرفته می شوند تا کنار 
سوریه  در  ایرانی  نیروهای 

بجنگند. 

بشر  حقوق  دیده بان  محققان 
به  که  مدارکی  به  استناد  با 
به  است  رسیده  دستشان 
نائل  افغانی  کودکان  شناسای 
داخلی  جنگ  در  که  شده اند 
این  شده اند.  کشته  سوریه 
نیروهای  توسط  کودکان 
سپاه  ویژه  به  ایران  نظامی 
این  به  پاسداران  تروریستی 

جنگ اعزام شده اند.

نوجوانان  گزارش  بنابراین 
١٤ ساله نیز در میان فهرست 

کشته شدگان  و  اعزامی ها 
می شود.  دیده  سوریه  جنگ 
می شود  متذکر  گزارش  این 
به  ایران  تروریستی  سپاه  که 
تیپی  افغانی ها در  سازماندهی  
زده  دست  فاطمیون  نام  به 

است.

تیپ فاطمیون سپاه پاسداران، 
برای  نظامی  واحدی 
افغان  سربازان  سازماندهی 
به  عمومًا  سربازان  این  است. 
خطوط مقدم جنگ در سوریه 
اساس  بر  می شوند.  اعزام 
بیشتر  داخلی  منابع  گزارش 
سپاه  کشته شدگان  و  تلفات 
در سوریه از اعضای این تیپ 

بوده اند.

در  بشر  حقوق  دیده بان 
دو  "در  نوشته  خود  گزارش 
عکس های  محققان  مورد، 
مشاهده  را  قبرهایی  سنگ 
که  می دهد  نشان  که  کرده اند 
هجده  باالی  اشاره  مورد  فرد 
اعضای  اما  است،  داشته  سال 

خانواده ی این سربازان متوفی 
گفته اند  ایرانی  رسانه های  به 
که آنها کودکانی بودند که برای 
فاطمیون  لشکر  به  پیوستن 
کرده  ارائه  به غلط  را  سنشان 
که  می دهد  نشان  این  بودند. 
بیشتری  نمونه های  احتمااًل 
توسط  کودکان  به کارگیری  از 
سوریه  در  جنگ  برای  ایران 

وجود دارد".

مبنای  بر  بشر  دیده بان حقوق 
ایران  از  گزارش،  همین 
سربازگیری  فوراً  تا  خواست 
افغان  مهاجر  کودکان  میان  از 
را متوقف کند و سربازان زیر 
نیز  را  سوریه  به  اعزامی  سن 

بازگرداند.

نهادهای  گزارش  اساس  بر 
حقوق  وضعیت  بر  ناظر 
از  کشور  این  ایران،  در  بشر 
سرباز  هزاران   ٢٠١٣ سال 
فاطمیون  سپاه  قالب  در  را 

سازماندهی کرده.
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ایران محــــور شرارت  منطقه

رئیس  بوش  جورج  این سخن 
بود  آمریکا  وقت  جمهور 
رژیم  رفتار  خصوص  در  که 
اعالم  منطقه  و  جهان  در  ایران 
سخنی  چنین  وقت  آن  داشت. 
و  آمریکا  زیاده خواهی  را 
قلمداد  آمریکا  جنگ طلبی 
روز  آن  مخالفان  اما  می کردند. 
موافقان سرسخت امروز هستند.
ظاهرا مئسوالن رژیم حاکم در 
گفته  این  معنای  هنوز  تهران 
غرب  مستمر  مخالفت های  و 
نیز  را  منطقه  کشورهای  و 
ستیزی،  جنگ  خصوص  در 
از  و  کننده  ثبات  بی  اقدامات 
تروریست  حامی  مهمتر  همه 
سوی  از  رژیم  این  بودن 

خوبی  به  رژیم  این  مسئوالن 
دریافت نکرده اند.

کشورهای  اینکه  علی رغم 
این دولت  ها در  غربی و سران 
ایران  رژیم  رفتارهای  با  رابطه 
در منطقه به حاکمان این رژیم 
هشدارهای ممتدی می دهند اما 
در  تغییری  هیچ  معلوم  قرار  از 
نیامده  بوجود  رژیم  این  اعمال 
روابط  در  رژیم  این  و  است 
منزوی  غرب  در  تنها  نه  خود 
عربی  کشورهای  با  بلکه  شده 
است  شده  مشکل  دچار  نیز 
را  آن  زیان بار  رفتارهای  و 
برای  تهدیدی  عامل  منطقه  در 
و  می کنند  محسوب  خاورمیانه 
به  پرشتابی  روند  رفتارها  این 

خود گرفته است. 
های  رژیم  از  ایران  حمایت 
گروه های  و  تمامیت خواه 

کشورهای  در  تروریست 
دیگری  حکایت  گوناگون 
رفتارهای  از  چیزی  که  است 
ثبات کننده  بی  و  جنایتکارانه 
ندارد،  کم  منطقه  در  ایران 
رویدادهای جاری در سوریه از 
این کشور  در  درگیری ها  آغاز 
تا کنون بهترین دلیل بر صحت 

این ادعا است.
دخالت جویانه  سیاست های 
از  جا  همه  در  تهران  رژیم 
عراق،  لبنان،  تا  افغانستان 
کویت  و  بحرین  یمن،  سوریه، 
این  مسئوالن  و  شده  گسترده 
استفاده  با  تا  کوشند  می  رژیم 
از کارت فرقه گرایی، کشورهای 
بگیرند.  هدف  مورد  را  منطقه 
در  ایران  رژیم  طوالنی  سابقه 
حمایت از شبه نظامیان تندرو و 
هم اکنون حمایت از "حوثی ها" 

که یکی از مهم ترین این گرو  ه ها 
به   ٢٠١٤ سال  از  که  هستند 
خرابکاری و ایجاد بی ثباتی در 

یمن روی آورده اند.
محتوای  و  نقش  که  اکنون 
برای  رژیم  این  سران  سیاست 
نمایان  دولتمران غرب و عرب 
شده است مدتی است که درباره 
نحوه مقابله با نقش آفرینی منفی 
پرداخته  گفتگو  به  رژیم  این 
و  تاکتیکی  راهکارهای  و 
و  می کنند  پیاده  را  استراتژیک 
همچنین از جامعه جهانی برای 
خرابکارانه  فعالیت های  توقف 
همکاری  تقاضای  ایران  رژیم 

می کنند. 
ناظران سیاسی بر این باورند که 
رژیم ایران رفتاری دو گانه در 
کشورهای عربی در پیش گرفته 
و روابط آن را با حکومت ها و 
نفوذ  دارای  چهره های  برخی 
در کشورهای عربی مثل نوری 
و  نصرالـله  حسن  و  مالکی 
یکدیگر  از  متفاوت  سایرین 
دارای  افراد  این  که  است؛ چرا 
تاثیرگذاری  های  موقعیت 
را  ایران  هستند و سیاست های 
اجرا می کنند. همچنین اینها نه 
با  "ایدئولوژی"  لحاظ  از  تنها 
بلکه  دارند  ارتباط  ایران  رژیم 
منافع آن ها و رژیم ایران همسو 
هستند و فارغ از عوامل دیگر، 
طرفین  بین  مشترک  منافع  این 
نقش تعیین کننده ای بازی می 

کنند.
عوامل  حضور  دیگر  سویی  از 
و مزدوران هوادار سیاست های 
در  ایران  در  حاکم  رژیم 
جدی  بطور  عربی  کشورهای 
سیاست  اصلی  محور  بر 
دارد.  تاکید  ایران  خارجی 
ایران  رژیم  خارجی  سیاست 
بر پایه دخالت در امور داخلی 
کشورهای دیگر از طریق ایجاد 

نیروها  و  احزاب  و  جنبش ها 
استوار است. 

ایران با این خط مشی به دنبال 
در  ناآرامی  و  ثباتی  بی  ایجاد 
کشورهای منطقه است تا نقش 
ثابت  را  منطقه  در  خود  برتر 

کند.
با  ایران  سیاستمداران  اینکه  با 
کارت فرقه گرایی در حال نقش 
در  آن ها  اما  هستند  آفرینی 
چندانی  موفقیت  اوقات  بیشتر 
کسب نکرده اند. چرا که شیعیان 
بسیاری در منطقه خلیج هستند 
موافق  ایران  سیاست  با  که 
نیستند و حتی با آن مخالف اند 
و هـچنین در طرف مقابل ناظر 
گروه  از  ایران  که  هستیم  آن 
افراد  و  القاعده حمایت می کند 
تحت پیگرد دستگاه های امنیتی 
به  ایران  در  سعودی  عربستان 

سر می برند.
ایران-  "مثلث  اکنون  هم 
که  الـله"  حزب  سوریه- 
به  است  ایران  رژیم  آن  راس 
تخریب  طرح  در  عمده  طور 
منطقه عربی نقش دارد. این در 
روحانی  حسن  که  حالی ست 
خود  که  رژیم  جمهور  رئیس 
به  مفتخر  را  دولتمردانش  و 
و  دنیا  با  "تعامل"  راه  دانستن 
تالش  و  می داند  مذاکره  اهل 
می کند با توافق بی روح برجام، 
برای  اجتماعی  پایگاه  نوعی 

ایران پیدا کند.
ایران  که  دلیل  این  به  همچنین 
آغازگر دخالت در امور داخلی 
کشورهای منطقه بوده و هست 
صورت  به  دخالت ها  این  و 
و  لبنان  و  عراق  از  آشکار 
تا  گرفته  بحرین  و  سوریه 
دلیل  خود  این  دارد  ادامه  یمن 
که  ادعاست  این  بر  محکمی 
اندازه  چه  تا  رژیم  این  ماهیت 

با سازش منافات دارد.

ایران  رژیم  پروژه  ازسویی 
متزلزل  و  سست  نیز  درعراق 
شده و نفوذ تهران کاهش یافته 
نیروهای  اعتراض  با  و  است 
های  دخالت  علیه  عراق  ملی 
ایران در امور سیاسی کشورشان 
آینده رژیم در عراق مبهم است. 
سفر مقتدی صدر به سعودی و 
امارات و قبول نکردن " محمود 
نماینده  شاهرودی"  هاشمی 
صدر  مقتدا  سوی  از  خامنهای 
قطع  تابوت  بر  را  آخر  میخ 
سیاست  کوبید.  ایران  روابط 
رژیم جمهوری اسالمی از زمان 
این  کنون  تا  رسیدن  قدرت  به 
را  که شیعیان عراق  است  بوده 
جامعه  از  فرقه ای  شعارهای  با 
خودشان و از کشورهای عربی 
جدا کند اما در این زمینه چون 
نشان  خود  از  مناسبی  الگوی 

نداد موفق نشد.
تحوالت،  این  به  توجه  با 
که  اسالمی  جمهوری  رژیم 
خواسته بود درهمه جا سیاست 
ادامه دهد  را  توسعه طلبی خود 
هنگفت  هزینه های  پرداخت  با 
چند  فرسایشی  جنگ های  در 
ساله اکنون به نقطه ای رسیده که 
سرنگونی  خطر  برابر  در  خود 
سوی  از  است.  گرفته  قرار 
مخالف  ایرانیان  صدای  دیگر 
می شود؛  رساتر  روز  هر  نیز 
مخالفت  بارها  ایران  مردم 
رژیم  دخالت های  با  را  خود 
کرده اند  اعالم  منطقه  در  تهران 
اسالمی  رژیم  ازسران  بارها  و 
در  دخالت  تا  خواسته اند 
متوقف  را  همسایه  کشورهای 
برای  را  مملکت  اموال  و  کند 
بهبودی  و  پیشرفت  و  توسعه 
مصرف  کشور  داخلی  اوضاع 
کند اما آنچه مشهود است رژیم 
سیاست  بر  اسالمی  جمهوری 

جنگ طلبی اصرار دارد.

جمال رسول دنخه 

کوردستان ایران، 
برگزاری رفراندوم استقالل را جشن گرفت

ساعات  به  شدن  نزدیک  با 
استقالل  رفراندوم  پایانی 
و  شهر  مردمان  کوردستان 
کوردستان  مختلف  روستاهای 
ایران با پخش شیرینی و گل به 
استقبال مراسم جشن و شادی 
غروب  در  رفراندوم  برگزاری 
عنوان  تحت  و  روز  همان 

"جشن رقص پرچم" رفتند.
رژیم  دوشنبه  روز  صبح  از 
مستقر  با  ایران  تروریسی 
ضدشورش  یگان های  کردن 
ایجاد  و  انتظامی  نیروهای  و 

امنیتی  و  پلیسی  کامال  جوی 
در شهرها و روستاهای مختلف 
کوردستان، سعی بر آن داشت که 
با ایجاد هراس و ترس در میان 
برگزاری  از  مردمان کورد مانع 
مناسبت  به  پایکوبی  و  جشن 
اما  شوند.  رفراندوم  برگزاری 
سیاسی  فعالین  که  آنرویی  از 
طی  کوردستان  اجتماعی  و 
بیانیه  انتشار  با  اخیر  روزهای 
و پوسترهایی از مردم خواسته 
دوشنبه،  روز  غروب  در  بودند 
و  جشن  به   ١٣٩٦ مهر  سوم 

استقبال  مناسبت  به  شادی 
استقالل  رفراندوم  برگزاری 
بروند،  عراق  کوردستان  در 
نیز  کوردستان  مختلف  اقشار 
بدون توجه به تمام تهدیدات و 
حضور گسترده نیروهای نظامی 
و انتظامی آرام آرام در ساعات 
اولیه عصر با پخش شیرینی در 
میان مردم و یا گذاشتن شیرینی 
در معابر شلوغ شهر به استقبال 

"جشن رقص پرچم" رفتند.
و  شهرهای  همه  از  چیز  همه 
آغاز  کوردستان  روستاهای 

شد. مردمان شهر بانه با برپایی 
و  پرچم  برافراشتن  و  شادی 
شگفتی  ملی،  سرود  خواندن 
تروریستی  نیروهای  هراس  و 

رژیم را موجب شدند.
شهر  این  جوانان  سقز  شهر  در 
شادی  و  جشن  آغازگران 
و  هیبت  شکنندگان  درهم  و 
تروریستی  نیروهای  هیمنه 
رژیم بودند که از همان ساعات 
اولیه در خیابان های شهر مستقر 
و  ترس  موجب  تا  بودند  شده 
سقز  شهر  مردم  شوند.  هراس 

و  شیرینی  کردن  پخش  با  نیز 
-رقص  "هه لپه رکی"  برگزاری 
در  گسترده  تجمع  و  کوردی- 
خیابان و میدان های شهر شادی 
رفراندوم  برگزاری  از  را  خود 

بیان کردند.
راهپیمائی  با  سقز  مبارز  مردم 
ضد  نیروهای  مقابل  در 
ساعت شش  در  رژیم  شورش 
به  از میدان قدس  نیم عصر،  و 
آنجا  از  و  "هه لو"  میدا  سوی 
راه  به  مسجد  سه راه  سمت  به 
به  مردم  مسیر  این  در  افتادند. 
همچون:  شعارهایی  دادن  سر 
باد.  مبارکتان  آزادی  آزادی 
مبارکتان  کوردستان  استقالل 
لحظه  بدین  تا  پرداختند.  باد 
رژیم  تروریستی  نیروهای  که 
تجمع  از  مانع  بودند  نتوانسته 
تیراندازی  به  اقدام  شوند  مردم 
هوایی کردند که نه تنها موجب 
ترس مردم نشدند بلکه مردم با 
خوندان سرود ملی و هو کردن 
بر حضور خود  نیروهای رژیم 

در خیابان ها تاکید کردند.
همچنین مردمان شهر مریوان با 
شهر  خیابان های  در  راهپیمائی 
صف  و  ملی  سرود  خواندن  و 
ماشین های  مقابل  در  کشیدن 
و  ویژه  یگان  نیروهای  نظامی 
مقابل  در  هه لپه رکی  برگزاری 
بر  حاکم  فاشیسم  نیروها،  این 

ایران را به چالش طلبیدند.
اما آنچه که در سنندج و میدان 
اقبال این شهر روی داد نه تنها 
انتظامی  و  نظامی  نیروهای 
متحیر  را  سنندج  در  مستقر 
لرزه  به  نیز  را  رژیم  بلکه  کرد 
از  کثیری  جمعیت  درآورد. 
حضور  با  سنندج  شهر  مردم 
به  میادین شهر  در خیابان ها و 

و  جشن  به  اقبال،  میدان  ویژه 
پایکوبی پرداختند. شهر سنندج 
چند  از  استان  مرکز  عنوان  به 
روز پیش برای مقابله با حضور 
مردم در خیابان ها و ایجا جوی 
ملیتاریزه  کامال  امنیتی،  کامال 
اما در دقایق آغازین  بود  شده 
با  شهر  جوانان  دوشنبه  عصر 
گل  و  شیرینی  کردن  پخش 
را  قدم ها  اولین  مردم،  میان  در 
در شکستن فضای امنیتی شهر 
تروریستی  نیروهای  هیبت  و 
از لحظاتی  بعد  برداشتند.  ایران 
و پخش اخباری مبنی بر درصد 
در  کورد  مردم  حضور  باالی 
پای صندوق ها، جمعیت کثیر و 
بی شماری از خلق به خیابان ها 
سرود  خواندن  با  و  ریختند 
برگزاری  نیز  ملی کوردستان و 
فاشیسم  با  مقابله  به  هه لپه رکی 
و  پرداختند  اسالمی  جمهوری 

هیمنه ی آنرا شکستند.
و  شادی  تجمع،  راستای  در 
مناسبت  به  مردمان  راهپیمائی 
استقالل  رفراندوم  برگزاری 
نیز  کامیاران  مردم  کوردستان 
اما  پرداختند  شادی  ابراز  به 
غروب  پایانی  لحظات  در 
آمار  شدن  مشخص  و 
پای  در  مردم  حضور  تقریبی 
و  روانسر  مردم  صندوق ها، 
با  کرماشان  توابع  از  جوانرود 
ناگهانی در خیابان ها  حضوری 
شادی  ابراز  به  شهر  میادین  و 
مردم  پرداختند.  خوشحالی  و 
خواندن  با  جوانرود  و  روانسر 
پرچم  برافراشتن  و  ملی  سرود 
از  حمایت  در  شعار  دادن  و 
تا  عراق،  کوردستان  استقالل 
ساعاتی خیابان های این شهرها 

را به خروش واداشتند.
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خاورمیانه در مقابل یک دوراهی، دموکراسی و احترام به حقوق اقلیت ها و 
حق تعیین سرنوشت یا ادامه جنگ و کشتار

روز  به  شدن  نزدیک  با 
بحث  روز  به  روز  همه پرسی 
ها در مورد برگزاری رفراندوم 
رسانه  در  چه  عراق  کردستان 
های اپوزسیون خارج از کشور 
تلویزیونی  های  شبکه  چه  و 
چه  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
دنیای  اجتماعی  شبکه های  در 
فیسبوک  خصوص  به  مجازی 
شده  بیشتر  و  گرمتر  تلگرام  و 
بیشتر صحبت ها  متاسفانه  اما   ،
به جای بحث ها و  نوشته ها  و 

استدالل های قانونی و سیاسی 
نشات  بیشتر  بشری  حقوق  و 
گرفته از احساسات و تفکرات 
و تعصبات شدید ملی و مذهبی 
است، که با خشم و کینه و تهدید 

و ترس از آینده بیان می شود.
اما چرا؟

تکرار  جای  به  مقاله  این  در 
پیچیده  و  سنگین  های  بحث 
سیاسی  و  حقوقی  و  تاریخی 
سیستم  و  اقلیت ها  مورد  در 
همچون  اداری  و  سیاسی  های 
خودمختاری  و  فدرالیسم  انواع 
و غیره که در چهل سال گذشته 
گرفته  قرار  برسی  مورد  بسیار 

هم  ای  نتیجه  به  متاسفانه  و 
زبانی  به  می خواهیم  نرسیده، 
ساده و کوتاه به برسی سواالت 
مطرح شده و بحث های مربوط 
و  ملی  اقلیت های  حقوق  به 
شرایط کنونی خاورمیانه و ایران 

و راه حلی برای آن بپردازیم.
کشور  چند  در  داخلی  جنگ 
خاورمیانه در کنار تضاد شدید 
منافع کشورهای قدرتمند ایران 
و  اسرائیل  ترکیه،  عربستان،   ،
را  گسترده  جنگی  سایه  مصر 
و  است  انداخته  خاورمیانه  بر 
در  انسانی  هر  دلیل  همین  به 
نگران  دارد  حق  خاورمیانه 

آینده خودش و کشورش باشد، 
یمن  سوریه،  داخلی  جنگ  اما 
می  نشان  افغانستان  و  عراق   ،
از  بیشتر  جنگ  خطر  که  دهند 
شده  شناخته  مرزهای  داخل 
کشورها  آن  متوجه  کشورها، 
خطر  حتی  بیرون!  از  نه  است 
کشورهای  میان  جنگ  بروز 
دلیل  به  خاورمیانه  قدرتمند 
آن  خود  داخلی  مشکالت 
آنان است  کشورها وهم پیمانان 
که هر طرف قضیه، این مشکالت 
برای  دهد  می  قرار  بهانه ای  را 
و  دخالت  و  سیاسی  مقاصد 
عنوان  به  سوء استفاده.  و  سلطه 
از  حمایت  بهانه  به  ایران  مثال 
ترکیه  و  عربستان  و  تشیع  اهل 
حمایت  بهانه  به  مقابل  در  هم 
از اهل سنت. در این مقاله نمی 
خواهیم به این موضوع بپردازیم 
که در مسائل جاری خاورمیانه 
چرا  است  کشور  کدام  با  حق 
به  باید  ندارد،  هم  فایده ای  که 
بود  مسائل  ریشه ای  دنبال حل 
مسئله  صورت  کردن  پاک  نه 
بحث. تالش  بردن  بیراهه  به  یا 
برای پیدا کردن جواب سواالتی 
همچون اینکه آیا شیعیان بر حق 
هستند یا اهل سنت و کدامیک 
اینکه  یا  هستند  حقیقی  اسالم 
غیره  و  یهودیان  و  بهائیان  آیا 
درمان   ، نه  یا  هستند  حق  بر 
و  مذهبی  مشکالت  راه حل  و 
تبعیض مذهبی در خاورمیانه و 
در درون کشورها نبوده و نیست 
چون در صدها سال گذشته این 
تکرار  بارها  و  بارها  بحث ها، 
نیز  ای  نتیجه  هیج  به  و  شده 
اینکه  رسید.  نخواهد  و  نرسیده 
ظلم  شیعیان  به  عربستان  در 
ندارند  حقی  هیچ  و  شود  می 
که  نیست  سوال  این  جواب 
ظلم  ایران  در  سنی ها  به  چرا 
ظلم  وجود  اصوال  و  شود  می 
توجیه  باعث  دیگر  مکانی  در 
ظلم در مکانی دیگر نمی شود؟ 
قومی  و  ملی  بحث  مورد  در 
متاسفانه  و  است  همینطور  هم 
و  سواالت  به  راه حل  جای  به 
پرداخته  حاشیه ای  موضوعات 
ظلم  ادامه  برای  و  شود  می 
غیر  و  ناعادالنه  توجیهات 

انسانی بیان می شود. 
سواالت و بحث هایی همچون 

: آیا کردها ایرانی هستند یا نه؟ 
قوم هستند یا ملت؟ آیا ترک ها 
ریشه ایرانی دارند یا نه؟ بگوییم 
آذری؟  یا  است  درست  ترک 
در  آیا  ایران  جنوب  عرب های 
از  پس  یا  بوده اند  عرب  اصل 
عربی  زبان شان  اعراب  حمله 
انگلستان  و  آمریکا  آیا  شده؟ 
و اسرائیل در پشت پرده تالش 
اقلیت های  حقوق  احقاق  برای 
ملی در ایران هستند یا نه؟ آیا 
کورش هخامانشی انسان خوب 
و پادشاه عادلی بوده یا نه؟ آیا 
ایرانیان فرهنگ بزرگی داشته و 
دارند یا نه؟ زبان فارسی غنی تر 
و مهم تر است یا کردی یا ترکی 
هزار  در  شهر  فالن  عربی؟  یا 
قوم  فالن  به  متعلق  پیش  سال 

بوده یا نه؟ 
این  بحث هایی  و  سواالت 
گذشته  سال  ده ها  در  چنینی 
گذشته  سال  چهل  به خصوص 
و  بحث  مورد  بارها  و  بارها 
هیج  اما  گرفته اند  قرار  برسی 
نتیجه ای از آنان بدست نیامده و 
نخواهد آمد و متاسفانه بخشی از 
اپوزسیون با مطرح کردن روزانه 
چنین سواالت و بحث هایی به 
جای ارائه راه حلی عملی برای 
افزایش  باعث  ایران  مشکالت 
مردم  میان  تفرقه  و  دشمنی 
می شوند. چه ما بخواهیم و چه 
بیاید  نخواهیم و چه خوش مان 
چه  و  نیاید  خوش مان  چه  و 
عده  نباشد،  یا  و  باشد  بنفع مان 
و  می کنند  زندگی  ایران  در  ای 
خطاب  آذری  و  ترک  را  خود 
می کنند و خواهان برابری کامل 
مرکزگرای  سیستم  تغییر  و 
خواهان  عده ای  حتی  و  کنونی 
ایران  از  جدایی  و  استقالل 
هستند، همینطور در مورد ملت 
ترکمن،  و  و عرب  بلوچ  کورد، 
ببینیم  را  واقعیت  این  ما  چه 
روی  به  را  چشمان مان  یا  و 
این  خواسته های  ببندیم،  آن 
ملت ها و احساسات ملی گرایانه 
شدن  زیاد  حال  در  روزبه روز 
است و عدم پاسخ گویی به این 
کینه  ایجاد  باعث  خواسته ها 
روزافزون  شکاف  و  دشمنی  و 
است  شده  ایران  در  اجتماعی 
گذشته  سال  چند  در  حتی  که 
شاهد شعارهای مرگ بر فارس 
در  ترک  بر  مرگ  مقابل  در  و 
های  استادیوم  و  ورزشگاها 
مناطق  در  بخصوص  ورزشی 
روزبه روز  بوده ایم،  ترک نشین 
ایران  ملیت های  خواسته های 
اگر  و  است  افزایش  به  رو 
مادری  زبان  آموزش  به  زمانی 
راضی بودند هم اکنون خواستار 
آموزش به زبان مادری هستند. 
روی  به  را  چشمان  واقع  در 
و  حاشیه  به  یا  بستن  واقعیات 
مسئله،  صورت  بردن  بیراهه 
حل  مشکالت  از  دردی  هیچ 
تبعیض  و  ظلم  این  و  نمی کند 
آتش  همانند  اقلیت ها  حق  در 
زیر خاکستر است که هر لحظه 
وجود  شدنش  شعله ور  امکان 

دارد.
زمان به سرعت به حرکت خود 
اپوزسیون  اما  می دهد  ادامه 
مرکزگرا پس از چهل سال هنوز 
این سوال هستند که آیا  درگیر 
 ... یا  ترک  یا  کرد  حزب  فالن 

که از فدرالیسم صحبت می کند 
است  فدرالیسم  نیتش  واقعا  آیا 
یا تجزیه! در حالی که انکار و 
تحقیر ملیت های ایران کار را به 
احزاب  شاید  که  رسانده  جایی 
قادر  دیگر  ملت ها  این  اصلی 
به  مردم شان  کردن  راضی  به 
زندگی در چارچوب ایران حتی 
فدرالیسم  شیوه های  بهترین  با 

هم نباشند.
راه حل چیست؟ 

قبول  و  دید  را  تفاوت ها  باید 
کرد و حق حیات و حق آزادی 
بیان و حق بودن و حق برابری 
برای  را  تعین سرنوشت  و حق 
طرف مقابل به رسمیت شناخت، 
هموطن بودن وقتی معنا دارد که 
هیچ  بدون  و  احساس غرور  با 
اجبار،  روی  از  نه  باشد  ترسی 
هیچ راه حل و سیستمی تضمین 
آسایش  و  صلح  آینده  کننده 
کشورها  دیگر  و  ایران  در 
رضایت  با  مگر  بود  نخواهد 
بدون  راه حلی  هر  مردم،  کامل 
رضایت کامل مردم تنها مسکنی 
تنها  درمان  جای  به  که  است 
آرام  را  درد  موقت  طور  به 
ایران  ملیت های  باید  کند.  می 
در  جداگانه  طور  به  بتوانند 
خود  سرنوست  و  آینده  مورد 
در رفراندومی آزاد نظر بدهند، 
رفراندوم  با  مخالفت  و  دشمنی 
درمان  عراق  کردستان  در 
درون  افزون  روز  مشکالت 
بسیاری  متاسفانه  نیست،  ایران 
فارس  حتی  زبانان  فارس  از 
زبانانی که در کشورهای فدرال 
بشدت  می کنند  زندگی  غربی 
مخالف  کوردستان  رفرندوم  با 
از  ترس  را  آن  دلیل  و  هستند 
اما  می کنند  عنوان  ایران  تجزیه 
ترس  که  کرد  فراموش  نباید 
و  سرزمین ها  جدایی  اصلی، 
باید  بلکه  نیست  مرزها  تغییر 
خشم  که  ترسید  روزی  از 
به  ایران  های  ملیت  فروخورده 

نقطه انفجار برسد.
بیش از صد سال است کوردها 
شیوه  بدترین  به  عراق  در 
حکومت ها  و  می شوند  قتل عام 
که  عراق  دیگری  از  پس  یکی 
دولت  اپوزسیون های  همان 
قول  که  بودند  خودشان  قبلی 
در  عدالت  و  دمکراسی  اجرای 
عراق را می دادند اما با به قدرت 
رسیدن باز هم همان آش بود و 
همان کاسه. به همین دلیل دیگر 
کوردهای کوردستان عراق خود 
را عراقی نمی دانند و اگر امسال 
دیگر  سالی  نشوند  مستقل  هم 
را  کار  این  دیگر  سال  چند  یا 

خواهند کرد. 
جدایی  و  کوردستان  استقالل 
که  خورد  کلید  وقتی  عراق  از 
اپوزسیون  از  کوردستان  جامعه 
و حکومت و مردم عراق ناامید 
شدند و احساس هم وطن بودن 
را از دست دادند بنابراین فارس 
باشند  هشیار  باید  ایران  زبانان 
ملت های تورک و کورد و بلوچ 
احساس  ایران  درون  عرب  و 
دست  از  را  بودن  هم وطن 
اتفاقی  چنین  اگر  چون  ندهند 
هم  دنیا  تمام  دیگر  بدهد  روی 
داخلی  جنگ  جلوی  نمی تواند 

و تجزیه ایران را بگیرد.

مختار نقشبندی

بازداشت دو جوان کورد 
در بخش اورامان تخت

جوان  دو  اطالعاتی  نیروهای 
کورد اهل یکی از روستاهای 
توابع  از  تخت  اورامان  بخش 

مریوان را بازداشت کردند.
گذشته  هفته  پنج شنبه  روز 
کورد  دو جوان  مهرماه،  ششم 
اهل روستای "سلین" از توابع 
توسط  تخت  اورامان  بخش 
بازداشت  اطالعاتی  نیروهای 

گردیدند.
هویت این جوان کورد "حمید 

ادوایی و محمد ادوایی" اعالم 
شده است.  یک منبع مطلع در 
رابطه با بازداشت این دو جوان 
نیروهای  کرد:  اعالم  کورد 
دلیل  اعالم  بدون  اطالعاتی 
و  بازداشت  را  آنان  مشخصی 
اطالعات  اداره  بازداشتگاه  به 

مریوان منتقل کرده اند.
شامگاه  افزود:  منبع  این 
گذشته، نیروهای اطالعاتی در 
آمد  و  رفت  سلین،  روستای 

کنترل  را  روستا  این  ساکنین 
بازداشت  احتمال  و  کردند 

شهروندانی دیگر وجود دارد.
طی یک هفته گذشته، نیروهای 
اطالعاتی در شهرهای مهاباد، 
بانه،  جوانرود،  سقز،  سنندج، 
شماری  شاهین دژ  و  کامیاران 
به  را  کورد  شهروندان  از 
تجمعات  در  "شرکت  اتهام 
حمایت از همه پرسی استقالل 

کوردستان" بازداشت کردند.
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ایران در گرداب 
نابودی بنیادهای اجتماعی و اخالقی

گزارش: شهرام میرزائی

طریق  از  تا  است  آن  بر  قصد 
با  مرتبط  گزارش  سه  تهیه 
روی  اجتماعی-اخالقی  وقایع 
اخیر،  هفته ی  دو  در  داده 
ایران  جامعه  از  کلی  نمایی 
کنیم  معرفی  مخاطب  به  را 
قرن ها  از  بیش  حاکمیت  که 
به  قریب  سلطه  نیز  و  استبداد 
فاشیسی-مذهبی  رژیم  دهه   ٤
آن  بازتولید  و  ایجاد  در  ایران 
بر  را  اصلی  و  اساسی  نقش 
شاید  تا  است،  داشته  عهده 
سقوط  قهقرایی  سیر  بیانگر 
جامعه ایران و نابودی بنیادهای 
اجتماعی-اخالقی آن به دست 
حاکم  بشری  ضد  سیستم های 

بر این سرزمین باشد.
مدرسه  گشایش  با  مخالفت   
فوران  و  یزد  در  افغان ها 

فاشیسم در ایران
فاشیستی  افکار  سلطه  و  غلبه 
و نژادپرستانه بر بخشی از بدنه 
سال های  طی  ایران،  جامعه 
اخیر نمودهای عملی و فکری 
در  که  گرفته  خود  به  تازه ای 
وقایع روی داده در این سال ها 
نهادینه  راسیسم  از  وضوع  به 

شده در ایرانخبر می دهد.
مردم  شده ،  منتشر  اخبا  بنابر 
شهر "شاهدیه" از توابع استان 
یزد در روز اول مهر و همزمان 
هجوم  با  مدارس  بازگشایی  با 
به  که  "جهاد"  مدرسه  به 
داده  اختصاص  افغانی  کودکان 
این  گشایش  از  مانع  بود  شده 

مدرسه شدند.
عینی  شاهدان  گزارش  بنابر 
در  شده  منتشر  فیلم های  و 
تعدادی  اجتماعی،  شبکه های 
بر  سوار  شهر  این  مردم  از 
سرعت  با  و  خودروهای شان 
کودکان  جمعیت  سمت  به  باال 
درب  برابر  در  کرده  تجمع 
با  و  می برند  هجوم  مدرسه 
بوق زدن های مکرر و فحاشی، 
را  آن ها  والدین  و  کودکان 
ترک  و  فرار  به  وادار  ترسانده 

محل می کنند.
مدیران  از  صابری،  عبدالحمید 
آموزش  و پرورش یزد، درباره 
شاهدیه  اهالی  مخالفت  دلیل 
دانش آموزان  مدرسه  با  یزد 
به  "آنها  است:  گفته  افغان 
این  که  بچه گانه ای  رفتارهای 
می دادند،  انجام  آموزان  دانش 
دارند،  هم  ما  کودکان  که 

اعتراض داشتند و نیز می گفتند 
باعث  مدرسه  این  وجود 
محله های  از  افغان ها  می شود 
اینجا و تجمع شان  بیایند  دیگر 

بیشتر شده است."
از  یکی  خواهر  فاطمه، 
طی  افغانی  دانش آموزان 
از  یکی  با  مصاحبه ای 
کانال های خبری در بیان دلیل 
گشایش  با  یزد  مردم  مخالفت 
این مدرسه می گوید: آن ها علنا 
افغانستانی  اتباع  که  می گویند 
شلوغ کاری  و  کثیف اند 
ادامه  در  فاطمه  می کنند." 
می کند  اضافه  صحبت هایش 
شهرستان  بزرگان  همه  که: 
که  گرفته اند  تصمیم  شاهدیه 
مانع از کار مدرسه شوند. او از 
تحقیر و توهین های مکرر مردم 
افغانی  کودکان  به  نسبت  شهر 
پایان  خواهان  و  است  گله مند 
چنین رفتارهای نژادپرستانه ای 

علیه آنان است.
نژادپرستانه  تفکرات  شیوع 
دیگر  ملیت های  به  توهین  و 
سال های  به  مربوط  نه  البته 
تفکر  نوعی  در  ریشه  که  اخیر 
نژاد  که  دارد  ایرانی  باور  و 
نژادها  سایر  از  برتر  را  ایرانی 
شاعران  از  فردوسی  می داند. 
حماسه سرای ایرانی که نزدیک 
نظم  به  با  پیش  سال  هزار  به 
به  حماسه هایی  آوردن  در 
جای  جای  در  فارسی  زبان 
کنیه  و  نفرت  تخم  شعرهایش 
کاشت  را  دیگر  ملت های  از 
نژاد  دادن  نشان  برتر  با  و 
آن ها  خون  پاکی  و  فارس ها 
راسیسم  شکل گیری  موجبات 
شد.  بیستمی  قرن  ایران  در 
دوران  اواخر  از  که  امری 
و  شد  زده  آن  استارت  قاجار 
در دوران رضامیرپنج پایه های 
طراحی  آن  تئوریک  و  علمی 
تا  بعدی و  شد و در سال های 
دولت ها  توسط  حاضر  زمان 
ایران  متفاوت  حکومت های  و 
افزوده  دامنه ی آن  بر گسترش 

شده است.
در  شعری  قطعه  در  فردوسی 

توهین به اعراب می گوید:
زشیر شتر خوردن و سوسمار

به جایی رسیده ست  را   عرب 
کار

که فر کیانی کند آرزو 
تفو بر تو ای چرخ گردون تفو

رضاخان  آمدن  کار  روی  با 
پهلوی،  حکومت  تاسیس  و 
پروسه  و  ایران  در  نژادپرستی 

فاز  وارد  راسیسم  شکل گیری 
دوران  این  در  شد.  جدیدی 
فارغ التحصیل های دانشگاه ها و 
قشرهای به اصطالح روشنفکر 
با انتشار روزنامه، جزوه، مقاله 
و کتاب هایی مبنی بر برتری نژاد 
کردن  تحقیر  و  فارسی  زبان  و 
دست  دیگر  نژادهای  و  زبان 
فکری  سیستمی  ساخت  به 
زدند که بعدها به پان فارسیسم 
یافت.  شهرت  پان ایرانیسم  و 
به  شاعران  حتا  میان  این  در 
همچون  آزادیخواهی  اصطالح 
غافله  از  بهار"  "ملک الشعرای 
ملیت های  تحقیر  و  توهین 
دیگر عقب نمانده و با سرودن 
مردمان  تحقیر  به  شعرهایی 
دست  لورها  ویژه  به  زاگرس 
در  شعری  قطعه  در  بهار  زد. 
دست  به  لورها  کشتار  وصف 
عمل  این  تائید  و  ایران  ارتش 

می گوید: 
سوي  اینک  را  لر  قوم  تنبیه 

لرستان 
چون  تازان  شرزه  شیر  چون 

اژدها روانه 
دیگری  جای  در  همچنین 
تمدن  و  فرهنگ  تحقیر  به 
برتری  وصف  و  زاگرس 
فارس ها بر لورها می پردازد و 
با سرودن شعری بلند به شرح 
به  ایرانی های  لشکرکشی های 
این  مردمان  کشتار  و  زاگرس 
بهار  می کند.  اشاره  سرزمین 
به  لشکرکشی  و  لورها  کشتار 
کوردستان را در راستای مدرن 
از  ایران  نجات  و  ایران  کردن 
در  و  می داند  الزم  توحش 
قسمتی از شعر خود می گوید: 
به عهد پهلوي شاه جوان بخت
که بادش دولت و اقبال همراه

بیامد لشکري تا قوم لُر را

بـه آداب تمـدن سـازد آگـاه

ایران  در  شده  نهادینه  فاشیسم 
جمهوری  آمدن  کار  روی  با 
اسالمی ایران وارد فاز دیگری 
شدن  افزوده  با  بار  این  و  شد 
رنگ و بوی مذهبی به آن، به 
حیات خود ادامه داده و شکل 
گرفته  خود  به  ملی-مذهبی 
تئوریسین های  خوانش  است. 
حیات  تجدید  در  ایرانی 
ایران  در  راسیسم  و  فاشیسم 
جدیدی  نوع  شکل گیری  به 
است  انجامیده  نژادپرستی  از 
منافع  راستای  در  کامال  که 
مذهبی-فاشیستی  حکومت 
آن  بقاء  و  اسالمی  جمهوری 
آسمیالسیون  پروسه ی  است. 
ایران  ملیت های  فرهنگی 
اصلی  اقدامات  جمله  از 
فاشیست ها می باشد که نزدیک 
و  شدت  با  اخیر  قرن  یک  به 
ملیت های  علیه  زیادی  حدت 
نابودی  راستای  در  و  ایران 
به  آنان  زبان، فرهنگ و تمدن 
زاگرس نشینان  و  کوردها  ویژه 

تا به امروز ادامه دارد.

 تجاوز گروهی به یک زن در 
را  او  همسر  خودکشی  مشهد، 

نیز در پی داشت
دهه   ٤ به  قریب  حاکمیت 
جامعه  بر  اسالمی  جمهوری 
ایران نه تنها بنیادهای اقتصای 
این کشور را نابود کرد بلکه به 
تمام  شده  برنامه ریزی  صورت 
نیز هدف  را  اخالقی  بنیاد های 

قرار داده و از بین برده است.
بنابر گزارشات منتشر شده، ده 
مرد مسلح با ارعاب و ترساندن 
حال  در  که  خانه ای  ساکنان 
تولد  جشن  مراسم  برگزاری 

آنان  به زور وارد منزل  بودند، 
خشنونت  و  تهدید  با  و  شده 
زن  به  گروهی  تجاوز  به  اقدام 

صاحب خانه می کنند.
خبرها حاکی از آن است که بعد 
از تجاوز گروهی این مردان به 
یک  مادر  که  جوان  زن  این 
او  شوهر  می باشد،  نیز  دختر 
اقدام به خودکشی کرده است. 

و  گروهی  تجاوزات  تعدد 
در  امر  این  بی سابقه  افزایش 
و  زبان  فارس  استان های 
سوی  از  اراده ای  وجود  عدم 
برای  ایران  اسالمی  حکومت 
این وقایع، چنان  از  جلوگیری 
اینگونه  تاثیرات  دامنه  بر 
رخدادها بر جامعه افزوده است 
که تزلزل بنیادهای اخالقی در 

ایران را در پی داشته است.
تجاوز گروهی یا تجاوز به زنان 
قتل  به  نیز  مواقع  اکثر  در  که 
سال های  طی  می شود  منتهی 
و  شایع  وقایع  جمله  از  اخیر 
بخش های  اصلی  تیترهای  از 
مختلف  روزنامه های  حوادث 
تجاوز  است.  بوده  ایران 
زن  به  خودرو  یک  سرنشینان 
روز  همان  در  که  درمانده ای 
شهر  داخل  در  ماشینی  توسط 
بعد  و  بود  شده  ربوده  تهران 
تهران  از  خارج  در  تجاوز  از 
جدیدترین  از  بود،  شده  رها 
نمونه های این معضل اجتماعی 
رها  از  بعد  که  زن  این  است. 
اطراف  بیابان های  در  شدن 
به  کمک  طلب  قصد  به  تهران 
بود  آمده  بیابانی  جاده ای  کنار 
ماشینی دست دراز  به روی  و 
خودرو  سرنشینان  می کند، 
نمی کنند  کمکی  او  به  تنها  نه 
و  تنها  را  او  که  هنگامی  بلکه 
دست  می بینند،  کتک خورده 
بصورت  و  بسته  را  پایش  و 
تجاوز  او  به  دیگر  بار  گروهی 

می کنند.
جمعی  حافظه  واقع  در 
تهران  شب  خفاش  ایرانی های 
را  مشهد  عنکبوتی  مرد  و 
فراموش نکرده اند که با تجاوز 
را  آن ها  دختر  و  زن  ده ها  به 
اسید  در  را  و جسدشان  کشته 
گروهی  تجاوز  می سوزاندند. 
اصفهان  "خمین شهر"  مردان 
چند  که  است  دیگری  مورد 
مردان  داد.  روی  پیش  سال 
مسلح اصفهانی با هجوم به یک 
اسارت  به  و  عروسی  جشن 
در  این جشن،  مهمانان  گرفتن 
حاضر  مردان  دیدگان  برابر 
گروهی  به صورت  مراسم،  در 
و  زنان  به  بار  چندین  برای 

دختران آنان تجاوز می کنند.
اما آنچه در این میان قابل تامل 
سوال برانگیز  سکوت  است 
رسانه های فارس زبان در باب 
رسانه هایی  است  مسائل  این 
که به صورت مستمر معضالت 
ایران  ملیت های  اجتماعی 

ده ها  حتا  و  کرده  برجسته  را 
مورد  آن  در  تحلیلی  برنامه ی 
باب  در  اما  می کنند  برگزار 
قتل  و  گروهی  تجاوزات 
در  جنسی  تجاوز  اثر  بر  زنان 
استان های فارس زبان به نوعی 

سکوت خبری دست می زنند.

از  درصد   ٨٦ عامل  والدین 
کودک آزاری ها در ایران هستند

طی  خشونت  فرهنگ  ترویج 
رژیم  حکومت  دهه  چهار 
تمام  اسالمی،  و وحشت  ترور 
نهادهای  و  جامعه  بخش های 
تاثیر  تحت  آنرا  شکل دهنده ی 
فروپاشی  دچار  و  داده  قرار 
معیارهای  و  اخالقی  نرم های 

رفتاری شده است.
رئیس  اسدبیگی،  حسین 
طی  ایران  اجتماعی  اورژانس 
خبرگزاری  با  مصاحبه ای 
داده  خبر  "ایلنا"  حکومتی 
کودک  از  درصد   ٨٦ که  است 
انجام  والدین  توسط  آزاری ها 
ادامه  در  اسدبیگی  است.  شده 
افزود: تنها یک و نیم درصد از 
کودک آزاری های گزارش شده، 
شده  انجام  غریبه  افراد  توسط 

است.
جامعه،  در  عام  باور  بنابر 
که  باورند  این  بر  افراد  اکثر 
از  بیشتر  کودک آزاری های 
سوی غریبه ها صورت می گیرد 
دلیل  به  ایران  در  که  در حالی 
نبود قانونی متناسب و همچنین 
قتل  حتا  که  قوانینی  وجود 
شامل  پدر  دست  به  فرزند 
بیشترین  نمی داند،  مجازات 
توسط  کودک آزاری ها  آمار 
خود خانواده و به ویژه والدین 

کودکان روی می دهد.
کامل  تشریح  در  بیگی  اسد 
اعالم  آمده  بدست  آمارهای 
کرد: ٦٠ درصد کودک آزاری ها 
توسط پدر و ٢٠ درصد توسط 

مادر کودک روی می دهد.
فرهنگ خشونت طلبی و توجیه 
دیگری  بر  خشونت  اعمال 
تروریستی  رژیم  سوی  از 
مال  در  اعدام  اجرای  با  ایران 
شالق  و  دست  بریدن  عام، 
اعمال  نیز  و  عام  مال  در  زدن 
انتظامی  نیروهای  خشونت بار 
با  برخورد  در  شهر  سطح  در 
مستقیم  صورت  به  شهروندان 
جامعه  مردمان  غیرمستقیم  و 
سهل الوصول  نتیجه  این  به  را 
می رساند که در صورت داشتن 
کوچکترین قدرتی اجازه اعمال 
خود  زیردست  علیه  خشونت 
وجود  که  واقعیتی  دارند.  را 
در  خشونت  افزایش  آمارهای 
سطح کل جامعه ایران و نه تنها 
بیانگر این واقعیت  در خانواده 

است.
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زاگرس جنوبی

البرز روئین تن

جنوب کوردستان 
و محوریت مبارزاتی ملت کورد 

مقاله ام،  نخست  بخش  در 
مبارزات  باید  که  کردم  اشاره 
دینامیک  زاگروس  جنوب  در 
حرکت جنبش ملی کردها باشد. 
از هر  فراتر  این خواسته  چون 
ما  ملت  خواست  دیگر،  دلیلی 
در این بخش است. حال سوال 
اصلی این است، چگونه به این 
امر تحقق بخشیم؟ جواب سوال 

مکانیزم رسیدن به هدف واالیی 
اشاره  آن  به  باال  در  که  است 

کردیم. 
بگویم  باید  چیز  هر  ار  قبل 
تمام  در  مذکور  سوال  جواب 
می کند،  صدق  کوردستان  نقاط 
راهکارهای  پیشبرد  یعنی 
زمینه ها  همه  در  ما  مبارزاتی 
شامل  کوردستان،  هرجای  در 
می شود.  هم  زاگروس  جنوب 
مبارزات  جدید  مرحله 
که  کوردستان  آزادیخواهانه ی 
چند  از  گرفته،  نام  "راسان" 

چندان  دو  اهمیت  دارای  بعد 
است.  زاگرس  جنوب  برای 
علت آنهم به فلسفه و محتوای 
راسان برمی گردد. از آنجای که 
مبارزه چندین ساله ما با وجود 
قهرمانی ها و جان فشانی  های و 
خالی  نیز  بی شمار  فداکاری ها 
برطرف  نبوده،  ضعف  نقاط  از 
کردن این نقاط ضعف می تواند 
تا حد زیادی در پیشبرد و حتی 
موفقیت نهایی موثر باشد. یکی 
چگونگی  ضعف  نقاط  این  از 
جامعه  بدنه  تمام  گردن  درگیر 
در مبارزات آزادیخوه می باشد، 
وجود  بر  تنها  راسان  در  یعنی 
پیشمرگه تاکید نمی شود . شهر 
از  نماینده بخش عظیمی  را که 
جامعه است وارد معادله کرده و 
جامعه  همه  مبازه  عمل  این  با 
آن  موفقیت  و  می گیرد  فرا  را 
بیش از پیش آسان تر و سریع تر 
خواهد بود و این نقطه ای است 
از  پیش  از  بیش  را  راسان  که 
چه  و  نظری  لحاظ  به  -چه 
پراکتیکی- از دیگر حرکت های 
متمایز  کورد  ملت  گذشته 
را همچون  بدان  امید  و  می کند 
راه آزادی و نجات ملت کورد 
برای  ولی  می دهد.  افزایش 
اینکار مسولیت بزرگی بر دوش 

ما است.
خود  جامعه  دربطن  باید  ما   
تمام  به  و  داشته  حضور 

مشکالت و خصوصیات جامعه 
تمایزات  بتوانیم  و  باشیم  آگاه 
بدهیم  تشخیص  را  منطقه ای 
طرح های مان  و  برنامه ها  تا 
باشد.  واقعیات جامعه  براساس 
صدای  به  باید  بعدی  درگام 
شویم  بدل  آن ها  حق خواهی 
از  بخشی  همچون  که  وقتی  و 
را  جامعه  مشکالت  جامعه، 
چاره ای  یافتن  راه  در  و  درک 
کردیم،  تالش  آن ها  برای 
راه  در  که  شد  مدعی  می توان 
برداشته ایم.  گام  نهایی  موفقیت 
به عنوان مثال ما باید مشکالتی 
و  کرماشانی  جوانان  که  را 
گریبان  به  دست  آن  با  ایالمی 
هستند شناخته و بر این اساس 
رفتارهای آن ها درک و تحلیل 
مشکالت  از  باید  یا  کنیم. 
به  که  باشیم  آگاه  کشاورزها 
عنوان مثال دولت طی برنامه ای 
به  اقدام  شده  تعین  پیش  از 
آن ها  محصوالت  ارزان  خرید 
می کند. در واقع ما باید از تمام 
موجود  معضالت  و  مشکالت 
و  باشیم  آگاه  خود  جامعه  در 
به آن ها بیاندیشیم، آن وقت به 

بخشی از جامعه مان هستیم.
 این بدان معنا نیست که این ها 
جامعه ی  خواست های  تنها 
جنوب زاگرس هستند، چرا که 
کردم،  اشاره  نخست  بخش  در 
خواهی  حق  و  ملیتی  خواست 

است.  نهفته  جامعه  درون  در 
درست  با  رژیم  مدیرت  ولی 
این  نکردن  حل  یا  و  کردن 
مشکالت تالش می کند تا مردم 
یا حق خواهی دور  کنش  از  را 
نگه دارد و در مشکالت روزمره 
در  رمقی  بتواند  تا  بکند  غرق 
به  افکار  دیگر  برای  جامعه 
جا نگذارد. وقتی که ما صدای 
می توانیم  شدیم  مشکالت  این 
این تالش رژیم را منحل کرده 
در  تاکتیک  همچون  حتی  و 
برای  بتوانیم  تا  بگیریم  خدمت 
بکنیم  استفاده  ان  از  نهای  حل 
و اینجاست که همبستگی میان 
درست  پیشمرگه ها  و  شهر 
انجام  به  راسان  و  می شود 
برای  که  می رسد، چون شهری 
خواست روزمره توانست دیوار 
رعب و وحشت رژیم را بشکند 
رژیم  قلعه  آسانی  به  می تواند 
نهایی  نجات  و  آزادی  برای  را 
در  که  همانگونه  بریزد.  فرو 
درک  کردم  اشاره  فوق  سطور 
و  امروزی  جامعه  شناخت  و 
نیز صدای آنها شدن برای رفع 
ضروری  گام  دو  مشکالت، 
نهایی  پیروزی  به  برای رسیدن 
است ولی گام سوم، سازماندهی 
طرف  از  شهر  رهبریت  و 
می باشد  حزب  انقالبی  نیروی 
و  مهمترین  من  دیدگاه  از  که 
فکر  می باشد،  گام  اصلی ترین 
نقش  نمی تواند  کس  هیچ  کنم 
به  در  سازماندهی  اهمیت  و 
را  انقالب  یک  رساندن  ثمر 
بر  باید  سازماندهی  انکار. 
و  امروزی  و  نوین  متد  اساس 
طبقات  برای  تشکالت  دارای 
مختلف جامعه باشد و همچنین 
زمان  در  حرکت  توانای 

دارا  را  عمل  سرعت  و  خاص 
مردم  توده  که  اینجاست  باشد. 
می توانند در مقابل دیو روزگار 
تروریست  دیکتاتوری  یعنی  ما 
پیروزی  به  اسالمی  جمهوری 

برسد. 
می دانم برای عملی کردن نکات 
باال در کوردستان تحت اشغال 
رژیمی چون جمهوری اسالمی 
و  تبهر  و سرکوب  ترور  در  که 
آسانی  کار  دارد  کافی  مهارت 
ملتی  ما  مقابل،  در  ولی  نیست 
نیست  آماده  که  داریم  مبارزی 
سر  بی دادی ها  این  مقابل  در 
خم بکند و قدرت واالی مردم 
را  حاکمیت  می تواند  همیشه 
زیر  به  باشد  که  قدرتی  هر  با 
مقابله  دیگر  سوی  از  بکشد. 
توطئه های  و  نرم  جنگ  با 
در  مخصوصا  رژیم  بی شمار 
از  بسیاری  که  زاگرس  جنوب 
افراد  یا  مزدوران  توسط  آن ها 
مصلحت طلب  و  شده  مایوس 
هم  باز  را  کار  می شود  اجرا 
مشکل تر می کند. ولی نیروهای 
انقالبی مجری و پشتیبان راسان 
برخوردار  قوی  اراده  چنان  از 
این  همه  بتوانند  که  می باشند 
نیرنگ ها را نیز کشف و آشکار 
افکار  کردن  روشن  با  و  بکنند 
نهایی  پیروزی  به سوی  جامعه 
همه  وجود  با  برداریم.  گام 
این ها واقعیت جنبش کورد در 
دینامیک  باید  زاگرس  جنوب 
کورد  ملت  رهایی  و  جنبش 
باشد، در خون و رگ های هر 
تالش  از  و  گرفته  جا  کوردی 
از  آن  پیوستن  وقوع  به  برای 
هر فداکاری که الزم باشد دریغ 
پیام مژده  نمی کند و این خود 

بخش پیروزی است .

ما فاتحان تاریخ بشری هستیم و شما شکست خوردگان تاریخ

و  اشغالگری  اتوریته ی 
آنگاه  تمامیت خواه،  ذهنیت های 
خود  برای  را  خود  منافع  که 
برای  نیز  را  دیگران  منافع  و 
خودشان فرموله می کنند، آزادی 
خیره سری  با  را  افراد  و حقوق 
مشروط می کنند و خط قرمز را 
دمکراتیک  خواسته های  برای 

دیگران تعیین می کنند.
روح  که  قرن هاست 
با  کورد  ملت  جاوادان خواه 

که  می کند  مبارزه  جریانی 
یغما  به  جهت  در  می خواهد 
بردن سرزمین کوردستان، ملتی 
خود حذف  تاریخی  دور  از  را 
کند اما این ملت هر بار قوی تر 
پرچم  گذشته  از  وسیع تر  و 
مبارزه را برافراشته نگه می دارد 
می سپارد.  آینده  نسل های  به  و 
سیر  واهی  خیال  این  در  آنان 
قلب  سال هاست  که  می کنند 
کرماشان  یعنی  تپنده کوردستان 
درآورده اند  خود  تسخیر  به  را 
"مادرشهر"  در  کنشی  هر  لذا 
نمی کنند  تحمل  را  کورد  ملت 
فرزندان  از  شماری  روز  هر  و 
به  را  داالهو  و  بیستون  راستین 

زنجیر می کشند و از سوی دیگر 
سعی می کنند با ایجاد تفرقه های 
راستای  در  مذهبی  یا  گویشی 
آزادیخواهی  جنبش  تضعیف 
کوردستان به ویژه در کرماشان 
و ایالم گام بردارند، در حالی که 
به خوبی می دانند تنوع، ویژگی 
بارز و برجسته ملت های بزرگ 
چنان  کورد  بزرگ  ملت  است 
قوی و بزرگ است که همزمان 
با یک آرمان و یک هدف علیه 
سنگر  چهار  در  اشغالگر  چهار 
برهه  هر  در  و  می کند  مبارزه 
روح  و  آهنی  اراده  با  زمانی 
را  بلند  گامی  آزادیخواهی 
نسیب  را  نومیدی  و  برمی دارد 

اشغالگران  و  تاریخ  جاعالن 
آن ها  سیاسی  توحش  میدان 

می کنند. 
کرماشانی  فعال  پنج  دستگیری 
که   ١٣٩٦ شهریور   ١٦ در 
و  برادران  از  حمایت  برای 
سنه  و  بانه  در  خود  خواهران 
به  تا  بودند  آمده  خیابان ها  به 
و  زاگروس  بر  حاکم  خاموشی 
کوردستان نه بگویند و تاریکی 
از  نشان  بطلبند،  مبارزه  به  را 
نشینی و شکست فاحش  عقب 
این  در  که  ایرانی ست  فاشیسم 
راه  که  بود  غوطه ور  اندیشیه 
از  لورستان  ایالم و  کرماشان و 
کوردستان  آزادیخواهی  جنبش 

راه  از  آنرا  توانسته  و  جداست 
اصلی منحرف نماید. 

کرماشان  فرزندان  دستگیری 
اعتراف تلخ رژیم ایران اسالمی 
به شکست پروسه آسمیالسیون 
کورد  ملت  نابودی  و  فرهنگی 
با  کرماشانی  جوانان  است. 
فاشیسم  حماسه،  این  خلق 
نابرابر  مبارزه ای  در  را  ایرانی 
مبارزه ای  طلبیدند.  جنگ  به 
و  مردان  آن  سوی  یک  که 
زنانی قرار دارند که انسانیت و 
آنان  سالح  تمام  آینده  به  امید 
رژیمی  دیگر  سوی  از  و  است 
را حیات خلوت  که خاورمیانه 
انواع  به  و  می کند  تصور  خود 

سالح های پیشرفته مجهز است.
اما تاریخ این درس را به ما داده 
عدالت،  برای  مبارزه  که  است 
پیروز  همیشه  آزادی  و  برابری 
میدان بوده است، حتا اگر بهای 
در  بی شک  باشد.  سنگین  آن 
کوردها  ما  که  مبارزه ای  میدان 
و  رذالت  نهاده ایم  گام  آن  در 
عجز و درماندگی از آن اشغالگر 
از  و جاودانگی  آزادی  و  است 
آن ماست . گوارا باد این مدال 
مروارید بر بازوی تاریخ کورد و 
کوردستان و سربلندان تاریخ اند 
و  کرماشان  در  کورد  فرزندان 

ایالم که افتخار ملت هستند.

حسن کولیایی
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محمد نظری ٦٦ روز است در اعتصاب غذا بسر می برد

از  یکی  نظری،  محمد 
سیاسی  زندانیان  باسابقه ترین 
بند  به  اعتراض  در  کوردستان 
رجایی شهر  زندان  امنیتی  فوق 
به  دست  است  روز   ٦٦ کرج 

اعتصاب غذا زده است.
وضعیت  شدن  وخیم  علی رغم 
زندانی  نظری،  محمد  جسمانی 
سیاسی کورد محبوس در زندان 
همچنان  وی  کرج،  رجایی شهر 

در اعتصاب غذا بسر می برد.
سیاسی  زندانی  این  خواسته 
اعاده  درخواست  پذیرش 
دادرسی و اعمال ماده ١٠ آیین 

دادرسی است.
سیاسی  زندانی  نظری،  محمد 
کورد اهل شاهین دژ که روز نهم 
خردادماه ٧٣ از سوی مأموران 
بوکان  شهر  ابوذر  سپاه  امنیتی 
حق  از  بود،  گردیده  بازداشت 
هرگونه مرخصی قانونی محروم 

می باشد.
باسابقه ترین  از  یکی  که  وی 
و  کوردستان  سیاسی  زندانیان 
ایران می باشد به اتهام "هواداری 
کورد  احزاب  برای  تبلیغ  و 
اسالمی  حکومت  اپوزیسیون 
دادگاه  در  و  بازداشت  ایران"، 
بدون حضور وکیل و به ریاست 

قاضی جلیل زاده، رئیس دادگاه 
به اعدام محکوم  انقالب ارومیه 

شد.
حکم این شهروند کورد سرانجام 
در سال ٧٨ با یک درجه تخفیف 
از  یافت و  ابد کاهش  به زندان 
زندان های  در  تاکنون  زمان  آن 
کرج  رجایی شهر  و  ارومیه 
اعطای  هرگونه  از  و  محبوس 

مرخصی محروم گشته است.
در  کورد  سیاسی  زندانی  این 
نشانه ی  به   ٩١ شهریورماه 
در  حبس  دهه  دو  به  اعتراض 
اسالمی  حکومت  زندان های 
لب های  دوختن  به  اقدام  ایران 
خود نمود و برای مدت ٤٠ روز 

نیز دست به اعتصاب غذا زد.
شماری  ناگهانی  انتقال  درپی 
محبوس  سیاسی  زندانیان  از 
به  کرج  رجایی شهر  زندان  در 
تعدادی  امنیتی،  فوق  بند  یک 
به  اعتراض  در  زندانیان  این  از 
وضعیت بند جدید و نیز وضعیت 
دست  خود  قضایی  پرونده های 

به اعتصاب غذا زدند.
زندانی  دیگر  شیرزاد،  سعید 
سیاسی کورد محبوس در زندان 
رجایی شهر با توجه به وخامت 
دوستان  درخواست  و  حالش 

از  پس  خانواده اش،  و  زندانی 
غذایش  اعتصاب  به  روز   ٥٦

پایان داد.
بخش  معاون  پیش،  چندی 
آفریقای  شمال  و  خاورمیانه 
زندان  شرایط  بین الملل  عفو 
"یک  را  کرج  رجایی شهر 
و  بی رحمانه  رفتاری  الگوی 

غیرانسانی" توصیف کرده بود.
سازمان عفو بین الملل از مقامات 
حکومت ایران می خواهد اجازه 
از  بین المللی  بازرسان  دهند 
سازمان  ویژه  گزارشگر  جمله 
وضعیت  مورد  در  متحد  ملل 
طور  به  ایران،  در  بشر  حقوق 
قبلی  اعالم  بدون  و  مستقل 
سایر  و  رجایی شهر  زندان  از 
بعمل  بازدید  ایران  زندان های 

آوردند.
مدیریت  شورای  همچنین 
بشر  حقوق  از  دفاع  سازمان 
با اشاره  بیانیه ای  کوردستان در 
به وضعیت نگران کننده زندانیان 
رجایی شهر  زندان  در  اعتصابی 
قضایی  دستگاه  مسئوالن  کرج، 
زندان های جمهوری  سازمان  و 
حفظ  مسئول  را  ایران  اسالمی 
جان و وضعیت سالمتی زندانیان 

اعالم کرد.

زندانیان سیاسی رجایی شهر کرج: 

محمد نظری باید آزاد گردد

زندان  سیاسی  زندانی  چهار 
را  نامه ای  کرج  شهر  رجایی 
محمد  وخیم  وضعیت  درباره 
نظری برای دبیرکل سازمان ملل 

و عاصمه جهانگیر نوشتند.
زندان  سیاسی  زندانی  چهار 
نامه ای  در  کرج  رجایی شهر 
محمد  وخیم  وضعیت  به  نسبت 
باسابقه ترین  از  یکی  نظری، 
به  کوردستان  سیاسی  زندانیان 
عاصمه  و  ملل  سازمان  دبیرکل 

جهانگیری هشدار دادند.
نامه  این  در  زندانیان  این 
نظری  محمد  آزادی  خواستار 

شده اند.
در  که  نامه  این  از  نسخه ای 
خبررسانی  آژانس  اختیار 
درپی  عینًا  گرفته،  قرار  کوردپا 

می آید:
جناب آقای آنتونیو گوترز، دبیر 

کل سازمان ملل
جهانگیر  عاصمه  خانم  سرکار 

گزارشگر ویژه
اعتصاب  از  روز   ٦٠ از  بیش 
غذای هم بندیمان محمد نظری 
به  است  سال   ٢٤ از  بیش  که 
کورد  احزاب  با  ارتباط  اتهام 
مرخصی  روز  یک  حتی  بدون 

می گذرد،  است،  زندان  در 
تنها دلیلش  اعتصاب غذایی که 
 ١٠ ماده  اعمال  درخواست 
برابر  که  می باشد  دادرسی  آیین 
و  گردد  آزاد  باید  نامبرده  آن، 
 ١٨٦ ماده  حذف  به  توجه  با 
با  وی  که  قدیم  مجازات  قانون 
محاربه  اتهام  به  آن  به  استناد 
ابد  به حبس  و سپس  اعدام  به 
محکوم گشته است، و طبق مواد 
از قانون  ١٠، ٩٩،١٢٠ و ٧٢٨ 
که   ٩٢ مصوب  جدید  مجازات 
تمام احکام صادره که در قانون 
شده اند  اصالح  یا  حذف  جدید 
باید  گردیده اند،  منتفی  و  نسخ 

آزاد گردد.
تمام  که  است  قانونی  مواد  این 
قدیم،   ١٨٦ ماده  با  محکومین 
گردند  آزاد  آن  اساس  بر  باید 
کارشکنی های  دلیل  به  ولی 
 - قضایی  مقامات  و  دادستان 
مواد  این  اعمال  از  که  امنیتی 
می کنند،  جلوگیری  قانونی 
نامبرده )محمد نظری( از تاریخ 
اعتصاب  به  مرداد ٩٦ دست   ٨
غذا زده و هم اکنون حتی قدرت 
تکلم خود را هم از دست داده و 

در آستانه مرگ است.

هم  ما  محترم،  عالی جنابان 
که  نظری  محمد  آقای  بندیان 
در این ٦٠ روز شاهد گرسنگی 
لحظه آب شدن  لحظه  و  ایشان 
می دهیم  بوده ایم شهادت  ایشان 
وضعیت  اخیر  روزهای  در  که 
وخامت  به  رو  ایشان  جسمی 
که حتی  گونه ای  به  است  نهاده 
در پی خوردن آب و قند آن را 
پس می زند و توان راه رفتن و 
حتی حرف زدن را هم از دست 
در  که  وقتی  و حتی  است  داده 
بیمارستان  به  اخیر  روزهای 
اعزام گردید، مقامات بیمارستان 
صراحتًا به وی اعالم کردند که 
و  معذور  اعتصابیون  درمان  از 

ممنوع شده اند.
لذا با توجه به این شرایط فاجعه 
ذهن  از  دور  دیگر،  انسانی 
نیست. از همین روی نسبت به 
و  ایشان هشدار  وضعیت وخیم 
وجدان های  تمامی  و  شما  از 
بیدار و همچنین وکالی مستقل 
جان  حفظ  جهت  می خواهیم 
آزادی  و  نظری  محمد  آقای 
وی که خواسته ای کامال قانونی 
به  تالش  و  کوشش  می باشد، 
عمل آورید درنهایت باز هم از 

تالش های شما متشکریم.

٣ مهر ٩٦ / ٢٥ سپتامبر ٢٠١٧
رونوشت: عفو بین الملل/ 

دیده بان حقوق بشر
امضا:

ابراهیم فیروزی
سعید شیرزاد
سعید ماسوری
جعفر اقدامی

فعاالن کوردستان ایران: 

پاسخ شادی زندان نیست

کوردستان  فعاالن  از  شماری 
در  کمپینی  راه اندازی  با  ایران 
خواستار  اجتماعی  شبکه های 
بازداشت  شهروندان  آزادی 
از  حمایت  تجمعات  در  شده 
کوردستان  استقالل  همه پرسی 

شدند.
به  رسیده  گزارش  براساس 
کوردپا،  خبررسانی  آژانس 
با  ایران  کوردستان  فعاالن 
آزادی  کمپینی  راه اندازی 
در  شده  بازداشت  شهروندان 
تجمعات حمایت از همه پرسی 
استقالل کوردستان را خواستار 

شدند.
کردند:  اعالم  فعاالن  این 
نیست  زندان  شادی  "پاسخ 
آزاد  باید  بازداشت شدگان  و 

شوند."

در  ایران  کوردستان  فعاالن 
گسترده  بازداشت  به  واکنش 
توسط  کورد  شهروندان 
را  کمپین  این  امنیتی  نهادهای 

راه اندازی کرده اند.
موفقیت آمیز  برگزاری  از  پس 
در  استقالل  همه پرسی 
شهروندان  عراق،  کوردستان 
کوردستان  شهرهای  در  کورد 
این  از  حمایت  در  ایران 
همه پرسی به خیابان ها آمدند و 
به رقص و پایکوبی پرداختند.

این حمایت شهروندان کورد در 
همه پرسی  از  ایران  کوردستان 
برخورد  با  کوردستان  استقالل 
روبرو  اطالعاتی  نیروهای  تند 

گردید.
نیروهای اطالعاتی در تجمعات 
استقالل  همه پرسی  از  حمایت 

بازداشت  به  اقدام  کوردستان 
گسترده شهروندان کورد کردند 
در  تاکنون  شهروندان  این  و 
اطالعاتی  نیروهای  بازداشت 
آنان  سرنوشت  و  می برند  بسر 

در هاله ای از ابهام قرار دارد.
با  بازداشت شدگان  خانواده 
پاسخ منفی نیروهای اطالعاتی 
در رابطه با سرنوشت فرزندان 

خود مواجه شده اند.
کوردستان  در  امنیتی  نهادهای 
هویت  احراز  از  تاکنون 
عنوان  با  بازداشت شدگان 
خودداری  نیز  اختصاری 
هویت  و  تعداد  از  و  کرده اند 
دقیقی  اطالع  بازداشت شدگان 
قرار  رسانه ها  اختیار  در 

نمی دهند.


