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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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دفتر سیاسی حزب دمکرات 

کوردستان ایران طی پیامی، 

با قربانیان زلزله ی اخیر ابراز 

همدردی کرد

شکست کرکوک 

پایان راه نیست

مبارزه کورد 

و موانع آن
شادی و عزای مان 

یکی نیست

گروه دیگری از 
جوانان کوردستان 

به صفوف نیروهای پیشمرگه 
حدکا پیوستند

فشارها علیه رژیم ایران 
بیشتر می شود

کارزار اصالحات در 
عربستان و فاجعه ای 

به نام اصالح طلبی ایرانی

زلزله ی سیاسی

در آن شامگاهی که زلزله ای 
و  لرزاند  را  کوردستان  شدید 
در  را  دیار  این  شهر  چندین 
فاجعه ای  با  کرماشان  استان 
ساخت،  روبرو  انسانی 
تصور  اسالمی  جمهوری 
آن  زیان های  از  که  می کرد 
طول  زیاد  اما  است،  دور 
سیاسی  زلزله ای  که  نکشید 
لرزه  به  را  رژیم  سرتاپای 

اندخت.
اسالمی  رژیم  که  سال هاست 
ایران به بهانه ها و توطئه های 
است  آن  پی  در  متفاوت 
و  ویران  را  کوردستان  که 
سازد.  متفرق  را  کورد  ملت 
دیگر  بار  که  نیست  الزم 
شرایط  و  بیکاری  آمارهای 
گسترش  و  اقتصادی  بغرنج 
و  توسعه یافتگی  عدم  و  فقر 
زندگی  سطح  بودن  نامناسب 
کوردستان  استان های  در 
به  بلکه  کنیم  یادآوری  را 
زندگی  در  و  روزانه  صورت 
کوردستان  خلق  روزمره ی 
سطح  وضوح،  به  می توان 
محروم نگه داشتن کوردستان 

در تمام استان های آنرا دید.
رژیم جمهوری  نیز  زمان  هم 
عناوین  تحت  ایران  اسالمی 
تا  بوده  آن  بر  مختلف 
متفرق  را  کورد  و  کوردستان 
سازد و از آن سرزمینی پاره 
پاره و ملتی از هم جدا بسازد 
دست  آلت  ابدالدهر  تا  که 
باشد.  فرمان  به  گوش  و 
و  اسالمی  جمهوری  رژیم 
و  اطالعاتی  سازمان های 
نهادهای به اصطالح فرهنگی 
و امینتی اش بسیار کوشیده اند 
و  و گویش ها  لهجه   تنوع  که 
مختلف  مناطق  تفاوت های 
کوردستان را خمیرمایه تفرقه 
همچنین  سازند.  انشقاق  و 
تعدد  و  مذاهب  تکثر  از 
خرده فرنگ ها در درون ملت 
و  تفرقه افکنی  برای  کورد 
تا  ببرد  بهره  خصومت  ایجاد 
مسلط  آن  بر  افکنی  تفرقه  با 

که  حماسه ا ی 
التیام بخشید زخم ها را 

یکشنبه  روز  شامگاه 
 ١٣٩٦ ماه  آبان  بیست ویکم 
مرکزیت  با  زلزله ای  شمسی، 
شهرستان  توابع  از  "ازگله" 
شدتی  چنان  با  ذهاب  سرپل 
در چندین  که  لرزاند  را  منطقه 
احساس  نیز  خاورمیانه  کشور 

شد.
وقوع  اولیه  ساعات  همان  در 
حزب  سیاسی  دفتر  زلزله 
ایران   کوردستان  دمکرات 
با  همدردی  پیام  انتشار  با 
ملی  فاجعه  این  بازماندگان 
به  که  خواست  کورد  ملت  از 
کمک  به  ممکن،  طریق  هر 
حادثه  این  آسیب دیدگان 
پیام  از  بخشی  در  بشتابند. 
دمکرات  حزب  سیاسی  دفتر 
است:  آمده  ایران  کوردستان 
فاجعه ای با این وسعت که ده ها 
کوردستان  روستای  و  شهر 
درنوردیده  را  عراق  و  ایران 
است و صدها قربانی و مصدوم 
جایی  بر  گسترده ای  ویرانی  و 
ملی  فاجعه ای  است،  گذاشته 
بر  عالوه  و  می شود  محسوب 

ابراز همدردی با آسیب دیدگان 
هم میهنان  تمام  از  ضایعه،  این 
این  در  که  می خواهیم  کورد 
طریق  هر  به  بزرگ  فاجعه 
و  قربانیان  یاور  و  یار  ممکن 

آوارگان این واقعه باشند. 
این  از وقوع  بعد  نیز  در مقابل 
حادثه مسئوالن رژیم شروع به 
دادن شعارهایی همچون کمک 
مناطق  بازسازی  مردم،  به 
همین  در  و  کردند  زلزله زده 
نیزبه  مسئولین  از  برخی  راستا 
این مناطق سفر کردند، البته نه 
به  بلکه  با هدف خدمت کردن 
منظور گذراندن وقت و گردش.
شد  مشخص  که  همانگونه 
اصطالح  به  این  از  برخی 
نمایندگان و مسئوالن حکومتی 
در زمانی که ملت کورد به عام 
و بالخص آسیب دیدگان دچار 
درد و محنت شده بودند و در 
دادن عزیزانشان  از دست  رنج 
گرفتن  به  بودند،  شده  غرق 
سلفی  و  یادگاری  عکس های 
تجمعات،  ایجاد  با  و  پرداختند 
دست به شعار دادن و وعده های 

توخالی زدند.
از سوی دیگر به جای رساندن 
و  زندگی  ضروری  مایحتاج 
برای  ویژه  گروه های  تشکیل 
و  شده  ایجاد  بحران  کنترل 
برای  ویژه  بودجه ی  تخصیص 
و  امداد  عملیات های  انجام 
که  بودیم  آن  شاهد  بازسازی، 
فقیه،  سیستم ضدبشری والیت 
کمک های  رسیدن  از  مانع 
مردمی به زلزله زدگان کرماشان 

شد.
با  ایران  بانک های  بدتر  آن  از 
قربانیان  به  پیامک هایی  ارسال 
زلزله، از آن ها خواستند که در 
وقت تعین شده اقساط مربوط 
به مسکن مهر را پرداخت کنند 
آن   دیرکرد  جریمه ی  با  وگرنه 

روبرو خواهند شد.
خاطر  به  و  ارتباط  همین  در 
اولیه  امکانات  وجود  عدم 
وسایل  و  مناسب  سرپناه  و 
گرمایشی و داروهای مورد نیاز 
چندین شهروند "ازگله"، دشت 
باباجانی"  "ثالث  و  ذهاب" 
حادثه  وقع  زمان  در  چه  اگر 

جان سالم به در برده بودند اما 
آنچه که ذکر شد  نبود  دلیل  به 

جان خود را از دست دادند.
به  راه  رژیم  توطئه های  اما 
جایی نبرد و ملت تصمیم قاطع 
بود.  گرفته  را  خود  نهایی  و 
از  بعد  اولیه  ساعات  همان  در 
وقوع زلزله شهرهای کرماشان، 
بوکان،  مهاباد،  سقز،  سنه، 
ارومیه  کامیاران،  بانه،  مریوان، 
و چندین شهر و روستای دیگر 
را  همت  آستین  کوردستان، 
مشغول  جوان،  پیر  و  زده  باال 
مورد  کمک های  جمع آوری 

نیاز آسیب دیدگان شدند. 

دیگری  واقعه  میان  این  در  اما 
نیز روی داد و ابوبکر معروفی 
زلزله زدگان  کمک  به  که 
اثر  بر  بود  شتافته  کرماشان 
جان  ماشین  واژگونی  حادثه 
ملت  داد.  دست  از  را  خود 
با استقبال گسترده و  نیز  کورد 
حضور باشکوه در مسیر انتقال 
پیکر ابوبکر به سمت زادگاهش 
که  پالکاردهایی  حمل  با  و 

حاوی شعارهای ملی و انقالبی 
بار دیگر از رویدادی تلخ  بود 

حماسه ی تاریخی ساختند. 
کورد  ملت  اتحاد  و  انسجام 
تاریخی  حماسه  این  خلق  و 
بیانیه دیگری را از سوی دفتر 
داشت  دنبال  به  حزب  سیاسی 

که در آن ذکر شده است:  
و  اقشار  تمام  از  سیاسی  دفتر 
کوردستان،  جامعه   گروه های 
کورد  آگاه  و  هوشیار  ملت 
که  می کند  قدردانی  و  تشکر 
علی رغم روبرو شدن با فجایع 
و رویدادهای تلخ و دردناک، با 
و  انسجام و همدردی  و  اتحاد 
حس انسان دوستی و ملی شان، 
حماسه آفریدند و نه تنها جهان 
کردند  خود  اراده ی  متحیر  را 
به  را  انسجام  آموزه های  بلکه 
رساندند.  خود  مبارزان  گوش 
کوردستان  دمکرات  حزب 
افتخار  ملتی  چنین  به  ایران 
اراده ی  مقابل  در  و  می کند 
ناب  و  پاک  احساس  و  ملی 
فرود  تعظیم  سر  حق طلبی شان 

می آورد.
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طی پیامی، با قربانیان زلزله ی اخیر ابراز همدردی کرد

دمکرات  حزب  سیاسی  دفتر 
پیامی  طی  ایران  کوردستان 
با  همدردی  ابراز  بر  عالوه 
از  اخیر،  زلزله   بازماندگان 
خواست  کورد  هم میهنان  تمام 
به هر طریق ممکن یار و یاور 
قربانیان و آوارگان این فاجعه 

باشند.
یکشنبه  روز  شامگاه 
 ١٣٩٦ ماه  آبان  بیست ویکم 
به  شب   ١٠ ساعت  شمسی، 
با  زلزله ای  کرماشان،  وقت 
توابع  از  "ازگله"  مرکزیت 
شهرستان سرپل ذهاب با چنان 
شدتی روی داد که در چندین 
احساس  نیز  خاورمیانه  کشور 

شد.
مرکز این زلزلزله، سرپل ذهاب 
بود که ویرانی گسترده ای را در 
این منطقه به جای گذاشته است 
و شهرهای اطراف آن همچون 
جوانرود،  ایالم،  کرماشان، 
شاباد، قصرشیرین، کرند، ثالث 
و  مادی  زیان  با  و...  بابجانی 

مالی روبرو شده اند.
بنابر آمار اولیه تاکنون بیش از 
٢٠٠ نفر کشته و قریب به ٢٦٠٠ 
شهرهای  شهروندان  از  نفر 
تابعه ی استان کرماشان مصدوم 
گسترش  با  محتمال  و  شده اند 
تغیر  آمارها  این  برداری،  آوار 
خواهند کرد و بر تعداد قربانیان 

افزوده می شود.
کوردستان  شهرهای  همچنین 
"دربندیخان"  ویژه  به  عراق 
اثر  بر  نیز  دیگر  شهر  چند  و 
این زلزله دچار آسیب مالی و 

جانی گسترده ای شده اند.
کوردستان  دمکرات  حزب 
قربانیان  خانواده  های  به  ایران 
و  گفته  تسلیت  فاجعه  این 
برای  سریع  بهبودی  آرزوی 

آسیب دیدگان این واقعه دارد.
فاجعه ای با این وسعت که ده ها 
کوردستان  روستای  و  شهر 
درنوردیده  را  عراق  و  ایران 
است و صدها قربانی و مصدوم 
جایی  بر  گسترده ای  ویرانی  و 

ملی  فاجعه ای  است،  گذاشته 
بر  عالوه  و  می شود  محسوب 
ابراز همدردی با آسیب دیدگان 
هم میهنان  تمام  از  ضایعه،  این 
این  در  که  می خواهیم  کورد 
طریق  هر  به  بزرگ  فاجعه 
و  قربانیان  یاور  و  یار  ممکن 

آوارگان این واقعه باشند.
خانواده های  به  دیگر  بار 
آبان   ٢١ زلزله ی  قربانیان 
امیدواریم  و  میگوئیم  تسلیت 
حادثه  این  آسیب دیدگان  که 

و  یابند  شفا  زودتر  چه  هر 
همدردی  احساس  فجایع  این 
بیشتر  را  ملی مان  و همبستگی 

کند. 

حزب دمکرات کوردستان 
ایران 

دفتر سیاسی

٢٢ آبان ١٣٩٦ 
١٣ نوامبر ٢٠١٧

گروه دیگری از جوانان کوردستان 
به صفوف نیروهای پیشمرگه حدکا پیوستند

دوره ی  اختتامیه  مراسم 
در  پیشمرگه  مقدماتی   ٢٢٧
کوردستان  کوهستان های 

برگزار گردید.
بیست وپنجم  پنج شنبه  روز 
دوره ی   ،١٣٩٦ ماه  آبان 
در  پیشمرگه  مقدماتی   ٢٢٧
پایان  کوردستان  کوهستان های 
یافت و جمعی دیگر از جوانان 
صفوف  به  روژهالت  مبارز 
کوردستان  پیشمرگه  نیروی 

پیوستند.
سرود  اجرای  با  مراسم  این 
دقیقه  یک  و  رقیب"  "ای  ملی 

راه  شهیدان  احترام  به  سکوت 
آزادی کوردستان آغاز شد.

بودن  آماده  با  مراسم  این 
رهبری  اعضای  از  نفر  چند 
از  جمعی  و  دمکرات  حزب 
و  ویژه  نیروی  پیشمرگه های 
راسان  شهیدان  خانواده های 
در کوه های سر به فلک کشیده 
کریم  و  شد  برگزار  کوردستان 
سیاسی  دفتر  عضو  پرویزی، 
کوردستان  دمکرات  حزب 
ایران، سخنانی را بدین مناسبت 

بیان نمود.
سخنانش  آغاز  در  نامبرده 

ضمن تبریک به شرکت کنندگان 
دوره به خاطر حضور آن ها در 
میان صفوف نیروهای پیشمرگه 
کوردستان، به ایراد سخنانی در 
رابطه با نقش و وظیفه تاریخی 
در  کوردستان  پیشمرگه های 
و  کرد  اشاره  ملت مان  تاریخ 
کوردستان  پیشمرگه ها  گفت: 
دست  به  تفنگ  خاطر  این  به 
طلب  جنگ  که  نگرفته اند 
حفاظت  در  برای  بلکه  باشند، 
تحمیل  جنگ  برابر  ملتدر  از 
به  دست  کوردستان  بر  شده 

تفنگ برده اند.

حاضرین  به  خطاب  پرویزی 
فرا  عمل  زمان  گفت:  دوره 
رسیده و بایستی درس های که 
در دوره آموزشی فرا گرفته اید 

در عمل به کار گیرید.

او در بخش دیگری از سخنانش 
گفت: تک تک شماها به مانند 
یک پیشمرگه، که در این مکتب 
با  بایستی  دیده اید،  آموزش 
به  ناپذیری  خستگی  اراده 
خدمت  خود  میهن  و  ملت 
میان  به  برای  که  وقتی  و  کنید 
با  را  آن ها  باید  می روید  مردم 

درس های انقالبی آشنا کنید.

کریم  سخنان  اتمام  از  پس 
پرویزی، چندین سرود حماسی، 
پیام های  نیز  و  ترانه  و  شعر 
دوره مقدماتی پیشمرگه و دوره 
پیشکش  و  خوانده  آموزشی 

حضار گردید.
در پایان مراسم هدایای توسط 
همسران شهید، کمال خضری و 
حماسه  در  که  شیخانی،  لقمان 
قره سقل جان خود را فدای راه 
نفرات  به  بودند،  کرده  آزادی 

برتر این دوره اهدا شد.

حزب دمکرات و ک.ج.ک دیداری داشتند

حزب  میان  نشستی  طی 
و  ایران  کوردستان  دمکرات 
کوردستان  جوامع  کنفدرالیسم 
مسئله ی  چندین  )ک.ج.ک( 
مهم کوردستان و منطقه، مورد 

بحث و بررسی قرار گرفت.
بیست ودوم  چهارشنبه  روز 
از  هیاتی   ،١٣٩٦ آبان 
سرپرستی  با  ک.ج.ک 
رهبری  عضو  آلتون"  "رضا 
رهبری  از  هیاتی  و  ک.ج.ک 
کوردستان  دمکرات  حزب 
"محمد  سرپرستی  به  ایران 
دفتر  -عضو   " قادری  نظیف 
دیداری  سلمانیه  در  سیاسی- 
در  ک.ج.ک  هیات  و  داشتند 
قرار  استقبال  مقر حزب مورد 

گرفتند.
دو طرف،  هر  نشست  این  در 
در  خود  دیدگاه های  شرح  به 

ارتباط با مسائل سیاسی روز 
کوردها  مبارزه  که  و خطراتی 
را در هر بخش از کوردستان 
پرداختند.  می کند،  تهدید 
با  رابطه  در  دیدار  این  در 
نظر  اشتراک  همچون  مسائلی 
کوردستان  که  کشورهایی 
و  شده  تقسیم  آن ها  میان  در 
در  آن ها  میان  هماهنگی های 
همچنین  و  کورد  مساله  مورد 
رفراندوم  از  پس  موضع شان 
کوردستان،  به  حمله  مساله  و 

بحث و گفتگو شد. 
همچنین تاکید شد که هر کدام 
کوردستان  متعهد  احزاب  از 
سیاسی  احزاب  مشوق 
انگیزه  عراق  کوردستان 
انسجام  و  اتحاد  به  تا  باشند 
از  و  دست یابند  عمل  و  نظر 
یکدیگر  به  اتهام  کردن  وارد 

این  ندهند  اجازه  و  بپرهیزند 
بر مبارزه  تاثیر منفی  وضعیت 
دیگر  بخش های  سیاسی 

کوردستان بگذارد. 
این  از  دیگری  بخش  در 
از  هرکدام  نقش  نشست، 
سخت  رقابت  و  هم پیمانان 
در  ایدئولوژیک  و  سیاسی 
منطقه و نقش آشوبگری رژیم 
گفتگو  و  بحث  مورد  ایران 
ضرورت  بر  و  گرفت  قرار 
سیاسی  جریانات  میان  اتحاد 

کوردستان ایران تأکید شد. 
بحث  از  پس  نشست  این  در 
چندین  درباره  گفتگو  و 
هماهنگی  بر  مهم،  موضوع 
بیشتر در همه زمینه ها به ویژه 
دشمنان  توطئه  کردن  خنثی 

کوردستان تأکید شد.

حزب دمکرات و کومله 
با هم دیداری داشتند

دمکرات  حزب  از  هیاتی 
کومله  و  ایران  کوردستان 
ایران  کوردستان  زحمتکشان 
طی دیداری، به بحث و بررسی 
مسائل مهم کوردستان و منطقه 

پرداختند.
آبان  بیست ودوم  دوشنبه،  روز 
دمکرات  حزب  ١٣٩٦شمسی، 
سرپرستی  با  ایران  کورردستان 
دبیرکل  هجری"  "مصطفی 
کومله  از  دمکرات  حزب 
ایران  کوردستان  زحمتکشان 
دیداری به عمل آورد و از طرف 
"عبداهلل مهتدی" دبیرکل کومله 
زحمتکشان، مورد استقبال قرار 

گرفت.

حزب  دو  نشست  این  در 
مسائل  بررسی  به  هم پیمان، 
حائز اهمیت کوردستان و منطقه 

پرداختند.

مذکور  نشست  در  همچنین 
اسالمی  جمهوری  دخالت  از 
مهیا  و  منطقه  کشورهای  در 
برای  مناسب  زمینه ی  شدن 
حمایت  تحت  نظامیان  شبه 
رژیم گفتگو کردند و در بحثی 
متحجرانه  افکار  از  مهمتر، 
شده  باعث  که  ایران  رژیم 

و  عربی  کشورهای  از  ائتالفی 
تا  شود  دایجاد  پیمانانشان  هم 
رژیم  به  فرصت  بیشتر  این  از 
بی محابا  تا  نشود  داده  اسالمی 
منطقه  کشورهام  در  دخالت  به 

دست بزند.

این  از  دیگری  بخشی  در 
و  اتحاد  ضرورت  به  نشست 
سیاسی  احزاب  شدن  نزدیک 
وظیفه  را  امر  این  و  شد  اشاره 
احزاب  از  کدام  هر  برای  مهم 

دانستند.

قابل ذکر است که در این نشست 
و  کوردستان  اقلیم  مساله  به 
سیاسی  مبارزان  که  خطرهای 
را تهدید می کند پرداخته شد و 
تاکید شد که باید در بخش های 
امنیتی  و  نظامی  دیپلماسی، 
گیرد  صورت  کاملی  همکاری 
برابر  در  کامل  همبستگی  با  و 
اسالمی  رژیم  شوم  نقشه های 

ایران بیاستند.

در پایان نشست بعد از مشخص 
در  مناسب  راهکارهای  نمودن 
این  بحث  مورد  ابعاد  همه 

نشست پایان یافت.

شوند و حکومت کنند.
از سوی دیگر رژیم ایران با 
فاحش  نقش  و  تعدد  وجود 
سرکوبگر،  سازمان های 
با  که  بوده  همیشه در تالش 
ایران  عمومی  افکار  تحریف 
القا  را  دروغ  این  جهان  و 
مشروعیت  دارای  که  کند 
تمام  با  و  مردمی ست 
مردمان  موجود،  مشکالت 
را  اسالمی  رژیم  هنوز  ایران 
دیگری  آلترناتیو  به  نسبت 

ترجیح می دهند!
وقتی زلزله ی اخیر کرماشان 
را لرزاند، رژیم انتظار داشت 
که این فاجعه کورد را فقیرتر 
و محتاج تر از قبل کند و به 
فریاد مردم آسیب دیده نرفت 
و از طرف دیگر تصور می کرد 
موفقیت  با  توطئه هایش  که 
شهرهای  و  شده اند  اجرا 
به  نسبت  کوردستان  دیگر 
خواهند  بی خیال  فاجعه  این 
به  خوب  می گویند:  و  بود 
کلهر  مردمان  بگذار  چه؟  ما 
بال  دچار  یارسان  و  شیعه  و 

شوند!
بیش  توهمات  این  تمام  اما 
نکشید  طول  چندساعت  از 
ساختار  سیاسی  زلزله ای  که 
این رژیم را به لرزه انداخت، 
و  انسجام  زلزله  آنهم  که 
ملت  بود.  کورد  ملت  اتحاد 
به  خود  توان  تمام  با  کورد 
به  و  نهاد  گام  عمل  میدان 
مالی  کمک های  جمع آوری 
در  هم میهنان شان  برای 
زدند  دست  زلزله زده  مناطق 
زخم خورده شان  سرزمین  و 

را شفا دادند.
در همین رابطه چه در میان 
ملت کورد و چه در جاهای 
دیگر ایران، مردم کمک های 
حکومتی  مراکز  به  را  خود 
آشکارا  و  نمی دادند  تحویل 
می گفتند که به شما اعتمادی 
به  نداریم و شما کمک ها را 
کار  برای  و  می برید  غارت 

دیگری صرف خواهید کرد.
مرکز  کرماشان  زلزله، 
کورستان را لرزاند و قربانی 
ویرانی  و  گرفت  زیادی 
بهبود  و  آورد  بار  به  وسیعی 
بر  زخم هایی  چنین  یافتن 
کوردستان  میهن مان  پیکر 
و  نیست  دشوار  چندان 
از  نیرومندتر  کوردستان 
در  اما  شد،  خواهد  پیش 
هم  سیاسی  زلزله ای  مقابل  
جمهوری اسالمی را به لرزه 
توطئه های  هم  و  انداخت 
چندین و چند ساله اش را به 
به  کورد  ملت  و  داد  فنا  باد 
مانند یک ملت به میدان آمد 
تحریفگری های  تمام  هم  و 
رژیم نقش برآب شد و مردم 
که  دادند  نشان  خوبی  به 
هیچگونه  تنها  نه  رژیم  این 
حتا  بلکه  ندارد  مشروعیتی 
نیست  اعتماد  مورد  چندان 
به  را  کفش  جفت  یک  که 
به  خودشان  و  بسپارند  او 
به  نیازی  تا  می افتادند  راه 

حکومت نداشته باشند. 

در واقع این زلزله شکاف های 
رژیم را عمیق تر خواهد کرد  
مانند  به  رژیم  سرنوشت  و 
"مسکن مهر"ش خواهد شد 
را  دیگری  زلزله ی  تاب  و 

نخواهد داشت.
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فشارها علیه رژیم ایران بیشتر می شود
اقدامات  ویژه  کارگروه  از  پس 
بزرگ  بانک های  بار  این  مالی، 
فشار  تحت  را  ایران  رژیم  دنیا 

قرار دادند.
 ،١٣٩٦ آبان  بیستم  شنبه  روز 
شورای  عضو  عبداللهی  بهمن 
گفت:  ایران  اعتبار  و  پول 
از  دنیا  بزرگ  بانک های 
خودداری  ایران  با  همکاری 
می کنند و به دلیل عدم شفافیت 
بانک های  ارتباط  شرایط  مالی، 
ایران با بانک های تراز اول دنیا 

فراهم نیست.
عبداللهی افزود، همکاری محدود 
لحاظ  به  این  اما  داریم  بانکی 

نیست  جواب گو  کاری  حجم 
بانک های  نکردن  همکاری  و 
دارد  احتمال  ما  با  دنیا  بزرگ 
ما  مالی  صورت های  خاطر  به 

باشد.
اقدامات  ویژه  کارگروه  پیشتر 
ایران  به  اعالمیه ای  در  مالی 
تعهدات  ندادن  انجام  به  نسبت 
تا  که  کرد  اعالم  و  داد  هشدار 
تمام  باید  ایران   ٢٠١٧ سال 
تعهداتش در قبال " پول شویی" 
تروریسم"  از  حمایت  "عدم  و 
پایبند باشد در غیر این صورت 
از  را  گروه  کار  این  عضویت 

دست می دهد. 

مالی  بعد  در  شفافیت  عدم 
اقتصاد  قبضه ی  اقتصادی،  و 
تروریستی  سپاه  طرف  از  ایران 
از تروریسم،  پاسداران، حمایت 
و  اقتصادی  گسترده ی  فساد 
بین المللی  جامعه  تالش های 
اعمال  کردن  محدود  برای 
مراکز  ایران،  رژیم  خراب کارانه 
مالی دنیا را به این نتیجه رسانده 
ایران  با  را  خود  ارتباط  که 

محدود یا قطع کنند. 
اعالم  از  بعد  ویژه  به  امر  این 
ترامپ،  دولت  جدید  استراتژی 
تحت  را  ایران  تروریستی  رژیم 
فشار بی سابقه ای قرار داده است.

٣٤ سازمان غیر دولتی 
خواستار تصویب قطعنامه ای علیه ایران شدند

غیردولتی  سازمان   ٣٠ از  بیش 
خواستار تصویب قطعنامه مجمع 
علیه  ملل  سازمان  عمومی 
رابطه  در  ایران  اسالمی  رژیم 
با وضعیت حقوق بشر در ایران 

شدند.
شده،  منتشر  گزارشات  بنابر 
طی  غیردولتی  سازمان   ٣٤
مجمع  به  خطاب  نامه ای 
این  از  ملل  سازمان  عمومی 
گسترده  نقض  تا  خواستند  نهاد 
حقوق بشر در ایران را محکوم 
و علیه رژیم اسالمی قطعنامه ای 

را به تصویب برسانند.
اشاره  با  مذکور  سازمان های 
سیاست های  و  قوانین  به 
که  اسالمی  جمهوری  فاشیستی 
در  بشر  حقوق  نقض  تداوم  به 
جامعه  از  است،  انجامیده  ایران 

ایران را  تا  بین الملل خواسته اند 
برای پایان دادن به موارد نقض 
گذاشته  فشار  زیر  بشر  حقوق 
به  بخواهند  تهران  از  مصرانه  و 
پایبند  زمینه  این  در  تعهداتش 
اجتماعی،  کمیته  باشد.جلسات 
مجمع  فرهنگی  و  بشر  حقوق 
حال  در  ملل  سازمان  عمومی 
است  قرار  و  برگزاری ست 
درباره  آینده  هفته  کمیته  این 
به  مربوط  قطعنامه  پیش نویس 

ایران رأی گیری کند.
ماه  آبان  آغازین  روزهای  در 
جهانگیر،  عاصمه   ،١٣٩٦
ملل  سازمان  ویژه  گزارشگر 
طی  ایران  بشر  حقوق  امو  در 
بغرنج  وضعیت  از  گزارشی 
داد  خبر  ایران  در  بشر  حقوق 
شش  طی  که:  داشت  اظهار  و 

تعداد   ٢٠١٧ سال  نخست  ماه 
اعدام ها، نقض حقوق اقلیت های 
بر  فشار  نیز  و  قومی  و  دینی 
از  ایران  بشر  حقوق  مدافعان 
به  ایران  اسالمی  رژیم  سوی 
شدت افزایش یافته است. خانم 
جهانگیر گزارش کرد که از ماه 
ژوئن به این سو دوازده روزنامه 
نگار و ١٤ نفر فعال شبکه های 
یا  اند  شده  بازداشت  اجتماعی 
شده  صادر  حکم  برایشان  در 
که شکنجه  متذکر شد  او  است. 
بازداشت  جسمی  و  روحی 
ادامه  ایران  در  همچنان  شدگان 

دارد.
ایران  فاشیستی-مذهبی  رژیم 
و  فعلی  گزارشگران  به  تاکنون 
پیشین سازمان ملل اجازه ورود 

به ایران را نداده است.

سازمان ملل تداوم نقض حقوق بشر در 
ایران را محکوم کرد

عمومی  مجمع  سوم  کمیته ی 
سازمان ملل در آخرین نشست 
بشر  حقوق  مستمر  نقض  خود 
اسالمی  رژیم  توسط  ایران  در 

ایران را محکوم کرد.
سازمان  وب سایت  گزارش  به 
مجمع  سوم  کمیته ی  ملل، 
روز  ملل،  سازمان  عمومی 
سه شنبه بیست وسوم آبان ١٣٩٦ 
طی قطعنامه ای نقض گسترده و 
را  ایران  در  بشر  حقوق  مستمر 
محکوم کرد. این قطعنامه ی پنج 
صفحه ای که از سوی کانادا به این 
نهاد بین المللی پیشنهاد شده بود، 
از تداوم نقض آزادی اقلیت های 
قومی،تبعیض  و  مذهبی 

علیه  دولتی  یافته  سازمان 
اعدام ها،  باالی  آمار  اقلیت ها، 
شکنجه  زندان ها،  بد  وضعیت 
در  خودسرانه  بازداشت های  و 
است.  شده  نگرانی  ابراز  ایران 
نماینده ی کانادا هنگام ارائه این 
"وضعیت  عنوان  تحت  قطع نامه 
حقوق بشر در جمهوری اسالمی 
ایران" متذکر شد که پیش نویس 
همکاری  با  مذکور  قطع نامه ی 
دیگر کشورها تهیه شده است تا 
جمهوری  هابر  فشار  تشدید  با 
اسالمی ایران، این کشور متقاعد 
بین المللی  تعهدات  که  شود 
همین  در  کند.  اجرای  را  خود 
 ٣٤ گذشته  هفته ی  رابطه 

غیردولتی  بین المللی  سازمان 
مجمع  به  خطاب  نامه ای  طی 
این  از  ملل  سازمان  عمومی 
گسترده  نقض  تا  خواستند  نهاد 
حقوق بشر در ایران را محکوم 
و علیه رژیم اسالمی قطعنامه ای 
را به تصویب برسانند. همچنین 
تازه ترین  در  جهانگیر  عاصمه 
شهریورماه  که  خود  گزارش 
سال جاری منتشر کرد، وضعیت 
حقوق بشر در ایران را اسفناک 
فقدان  که:  شد  یادآور  و  خواند 
یک نظام قضایی مستقل، به ویژه 
وضعیت  انقالب،  دادگاه های 
زده  رقم  ایران  در  را  وخیمی 

است

کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری، 
سرکوب فعاالن کارگری را محکوم کرد

دبیرکل کنفدراسیون بین المللی 
طی  کارگری  اتحادیه های 
فعاالن  شدید  سرکوب  نامه ای 
فاحش  نقض  را  کارگری 
جمهوری  در  مدنی  حقوق 
شارو  دانست.  ایران  اسالمی 
کنفدراسیون  دبیرکل  بارو، 
اتحادیه های  بین المللی 
سه شنبه  روز  کارگری، 
طی   ،١٣٩٦ آبان  شانزدهم 
نامه ای به علی خامنه ای رهبر 
رژیم اسالمی ایران، از سرکوب 
از  ممانعت  و  کارگری  فعاالن 
کارگری  سندیکاهای  فعالیت 
انتقاد و آنرا محکوم کرد. بارو، 
از رژیم اسالمی خواست تا هر 

صالحی،  محمود  سریع تر  چه  
رضوی،  داود  و  مددی  ابراهم 
از فعاالن کارگری محبوس در 
به  و  آزاد  را  ایران  زندان های 

حقوق آن ها احترام بگذارد. 
صورت  به  که  نامه  این  در 
اختصاصی به وضعیت محمود 
کورد  کارگری  فعال  صالحی 
ما  است:  آمده  شده  پرداخته 
از  را  خود  نگرانی  شدت  به 
محمود  جسمانی  وضعیت 
صالحی اعالم می کنیم و نباید 
و  شود  بازگردانده  زندان  به 
شده  وارد  اتهام های  تمامی 
در  او  شوند.  لغو  باید  او  به 
شد  متذکر  خود  نامه ی  ادامه 

که: آزادی فعالیت تشکل های 
رسمیت  به  باید  کارگری 
شناخته شود و فعاالن کارگری 

محکوم به زندان نشوند.
شده،  منتشر  گزارشات  بنابر 
بامداد روز جمعه دوازدهم آبان 
محمود صالحی به دلیل تشدید 
بیماری قلبی اش از زندان سقز 
به بیمارستان خمینی این شهر 
منتقل شده است. صالحی پس 
اردیبهشت  در  بازداشت  از 
سال ٩٤،  کلیه هایش را به دلیل 
تحویل  عدم  و  رسیدگی  عدم 
بازداشتگاه  در  داروهایش 
اطالعات سنندج از دست داده 

است.

بشار اسد: جنگ بعدی با کوردها خواهد بود

طی  سوریه  رئیس جمهور 
سخنانی بعد از دیدار با مشاور 
که  کرد  اعالم  خامنه ای  علی 
با  رژیم  این  اصلی  جنگ 
قصد  که  بود  گروه هایی خواهد 
را تضعیف  دارند دولت مرکزی 
رئیس جمهور  اسد،  کنند.بشار 
شانزدهم  سه شنبه  روز  سوریه 
آبان ١٣٩٦، در سخنانی اظهار 
با  سوریه  در  جنگ  که  داشت 
نمی شود  تمام  دیرالزور  تصرف 
آنانی  با  اصلی  جنگ  بلکه 
تجزیه  پی  در  که  بود  خواهد 
سوریه و تضعیف دولت مرکزی 
گفت:  ادامه  در  او  هستند. 
نیروهای  با  درگیری  احتمال 
رهبری  به  سوریه  دمکراتیک 
درصد   ٢٥ از  بیش  که  کوردها 

خاک سوریه را در دست دارند، 
بسیار باالست.

علی اکبر والیتی که طی روزهای 
اخیر به لبنان سفر کرده بود، بعد 
نصراهلل،  با سید حسن  دیدار  از 
تروریستی  گروه  کل  دبیر 
با  و  دمشق شد  وارد  حزب اهلل، 
بشار اسد دیدار کرد. او هدف از 
این سفرها را محکم کردن جبهه 

مقاومت در منطقه خواند.
که  بود  مالقات  این  از  بعد 
را  کوردها  سخنانی  طی  اسد، 
ارتش  و  داد  قرار  حمله  آماج 
تا سایر مناطقی  را موظف کرد 
که در اختیار دولت مرکزی قرار 
ندارند را به کنترل خود درآورد. 
ارتش رژیم سوریه، روز جمعه 
دوازدهم آبان طی بیانیه ای اعالم 

دیرالزور  شهر  توانسته  که  کرد 
این  و  گرفته  داعش پس  از  را 
پاک  آن ها  حضور  از  را  شهر 
کند. در ادامه ی این بیانیه آمده 
است که: پیروزی ارتش سوریه 
در  که  تروریستی  گروه های  بر 
و  بوکمال  به  و  آغاز شد  حلب 
سرآغازی ست  رسید،  دیرالزور 
برای غلبه بر اهداف تروریستی 

و تالش برای تجزیه سوریه.
ملل  سازمان  رابطه  همین  در 
ماه  آبان  چهارم  پنجشنبه  روز 
امنیت،  شورای  به  گزارشی  در 
رژیم بعث سوریه و ارتش ضد 
حمله  مسئول  را  آن  مردمی 
ماه  فروردین   ١٥ در  شیمیایی 
معرفی  شیخون  خان  به   ١٣٩٦

کرد.

خزانه داری آمریکا: هرکه با سپاه معامله کند 
باید خطر آن را نیز قبول کند

معاون وزیر خزانه داری آمریکا 
طی نشستی به ارائه توضحیاتی 
و  سپاه  علیه  تحریم ها  باب  در 

برنامه موشکی ایران پرداخت.
وزیر  معاون  مندلکر،  سیگال 
امور  در  آمریکا  خزانه داری 
مالی،  اطالعات  و  تروریسم 
نشستی  در  آبان   ١٧ چهارشنبه 
تحریم های  با  رابطه  در  خبری 
تروریستی  رژیم  علیه  جدید 
تاثیرات آن گفت: دفتر  ایران و 
در  خارجی،  دارایی های  کنترل 
تروریستی  گروه های  با  مقابله 
نقش  سرکش  حکومت های  و 
عمده ای بازی کرده و بر فشارها 
پاسداران  سپاه  و  ایران  بر 

افزوده است.

معاون خزانه داری متذکر شد که 
دولت  آمدن  کار  روی   زمان  از 
ترامپ، طی ده ماه گذشته، هفت 
شخصیت   ٧٢ علیه  تحریم  دور 
و سازمان در چین، ایران، لبنان 
برنامه های  با  که  را  اوکراین  و 
سپاه  تروریستی  و  موشکی 
پاسداران و رژیم ایران و یا نقض 
و  ارتباط  ایران،  در  بشر  حقوق 
کرده  اعمال  داشته اند  پیوندی 
ادامه سخنان خود  در  او  است. 
افزود: هرکه با سپاه معامله کند 

باید خطر آن را نیز بپذیرد.
مرداد  آمریکا،  رئیس جمهوری 
تشدید  طرح  امضای  با   ١٣٩٦
بر  را  راه  ایران  تحریم های 
علیه  تحریم ها  دامنه   گسترش 

رژیم اسالمی و سپاه تروریستی 
ایران هموار کرد. در همین راستا 
طی  مهر   ٢١ در  ترامپ  دونالد 
آمریکا  جدید  استراتژی  اعالم 
پایبندی  عدم  ایران  قبال  در 
آغاز  و  برجام  به  خود  دولت 
اعالم  را  تحریم ها  جدید  دور 
ترامپ  سخنان  از  بعد  کرد. 
آمریکا  خزانه داری  وزات 
جمهوری  پاسداران  سپاه  کلیت 
اسالمی را در لیست تحریم های 
ماه  آبان  در  و  داد  قرار  خود 
به  کاتسا  به  معروف  قانون  نیز 
منظور تشدید تحریم ها و خنثی 
و  تروریستی  اقدامات  کردن 
از  ایران  موشکی  برنامه های 

سوی دولت آمریکا فعال شد.
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شکست کرکوک پایان راه نیست

سیاسی  رهبری  شکست 
برابر  در  عراق  کوردستان 
ارتش  و  شعبی  حشد  هجوم 
مناقشه،  مورد  مناطق  به  بغداد 
به ویژه در کرکوک و نیز دالیل 
نیازمند  فاجعه،  این  عوامل  و 
تحلیل و نتیجه گیری منصفانه ای 
است تا بتوانیم از آنچه که روی 
اگر  البته  بگیریم،  درس  داده 
وظایف  از  همچنین  بیاموزیم. 
آشکار  تاریخ،  محققین  اصلی 
رویداد  این  واقعیت های  کردن 
کنون  تا  که  می باشد  فاجعه بار 
خود  جمله  از  بسیاری  برای 

من، گنگ و تاریک است.
به همین خاطر آنچه  که من در 
این جستار قصد بیان آنرا دارم، 
که  سیاسی ست  مهم  نکته  چند 
الزم  کنونی  بغرنج  شرایط  در 

تذکر  و  و  توضیح  به  دانستم 
آن ها بپردازم:

سیاسی،  ناظران  از  تعدادی   -
علی الخصوص آنانی که مخالف 
برای  رفراندوم  برگزاری 
استقالل کوردستان بودند یا بر 
می کردند  پافشاری  عقیده  این 
که شرایط فعلی مناسب نیست، 
به این نتیجه رسیده اند که هجوم 
برگزاری  نتیجه  کوردستان  به 
معنا  بدین  می باشد،  رفراندوم 
که اگر رفراندوم برگزار نمی شد 

این هجوم انجام نمی شد.
عدم  از  ناشی  تحلیل  نوع  این 

و  سیاست  صحیح  شناخت 
جمهوری  رژیم  برنامه های 
اسالمی  در عراق و به ویژه در 
کوردستان عراق است. رژیمی 
که نفوذ و گسترش قدرت خود 
آشوب  و  جنگ  وجود  در  را 
این  تحقیق  برای  و  می بیند 
درآمدهای  اعظم  بخش  هدف 
گروه   تقویت  صرف  را  ایران 
و دولت های تروریستی، ایجاد 
و...  ومذهبی  قومی  تفرقه 
دشمن  اصلی ترین  و  می کند 
بخش های  تمام  در  کورد 

کوردستان می باشد.
از  بعد  و  راستا  همین  در 
و  حسین  صدام  رژیم  سقوط 
به ویژه بعد از خروج نیروهای 
سال  در  عراق  از  آمریکایی 
جمهوری  رژیم   ،٢٠١١
اسالمی ایران جای خالی آن ها 
تمام،  سرعت  با  و  کرده  پر  را 
ابعاد  تمام  در  را  خود  نفوذ 
سیاست  و  قدرت  زوایای  و 
این  از  یکی  کرد.  تثبیت  بغداد 
ابعاد، ایجاد شبهه نظامیان حشد 
اعظم  قسمت  که  است  شعبی 
آموزش  و  بودجه  تسلیحات، 
ایران  اسالمی  جمهوری  آنرا 
و در حال حاضر  تهیه می کند 
سلیمانی،  قاسم  فرمان  تحت 
پاسداران  سپاه  قدس  فرمانده 
ایران می باشد و از لحاظ آئینی 
رهبر  خامنه ای،  آیت اهلل  پیرو، 

مذهبی رژیم هستند.
سیاست،  این  از  آگاهی  با 

بغداد  حکومت  که  بود  واضح 
در فرصتی مناسب برای تصرف 
تمام مناطق مورد مناقشه ای که 
در زمان هجوم داعش از دست 
نیروهای  دست  به  و  بود  داده 
کار  به  بود، دست  افتاده  کورد 
خواهد شد، چرا که اگر چنین 
بغداد  دولت  که  کنیم  فرض 
است،  نداشته  قصدی  چنین 
حتا  که  ایران  اسالمی  رژیم 
اقلیم  ایجاد حکومت  نمی تواند 
را  مناقشه  مورد  مناطق  بدون 
می تواند  چگونه  کند،  تحمل 
گسترش و افزایش قدرت آنرا 
نظاره گر باشد. در واقع یکی از 
ایجاد  در  تهران  اصلی  اهداف 
آن  از  بردن  بهره   حشد شعبی، 
سیاست هایش  راستای  در 
این اهداف  از  می باشد و یکی 

هجوم به کوردستان بود.
بود  داعش  هجوم  از  پیش 
به  را  عراق  ارتش  مالکی،  که 
زیدی"  "ابوالمیر  فرماندهی 
تا  فرستاد  کوردستان  به سوی 
تصرف  را  خانقین  و  کرکوک 
نیز  اخیر  سال های  طی  کنند. 
بودجه ی حکومت اقلیم را قطع 
فشارهای  از طریق  تا  کرده اند 
سقوط  درون  از  و  اقتصادی 

کند.
به همین خاطر به این نتیجه ی 
اگر  حتا  که  می رسیم  منطقی 
رفراندوم برگزار نمی شد توطئه 
مناقشه  مورد  مناطق  اشغال 
انجام  عراق  حکومت  توسط 
آن  که  تفاوت  این  با  می شد، 
هجوم همه جانبه  ای که توسط 

بعد از رفراندوم  دشمنان کورد 
حمایت  و  گرفت  شکل 
به  شد  بغداد  از  که  گسترده ای 

شکل دیگری می بود.
از  بعد  که  هجومی   -
نهایتا  و  داد  روی  رفراندوم 
کورد بخش اعظم دستاوردهای 
داد،  دست  از  را  خود  سیاسی 
تاثیر  که  بود  بزرگ  شکستی 
کوردها  همه ی  روان  بر  منفی 
تاریخی  زخمی  و  گذاشت 
وارد  کوردستان  بر  را  دیگری 
شکست  اولین  این  اما  کرد. 
طی  در  نبود،  زخم  اولین  و 
بخشی  بار  و هر  تاریخ مکررا 
و  هجوم  مورد  کوردستان  از 
قرار  دشمنان مان  توطئه های 
روی  آن  از  و  است  گرفته 
دچار  بوده اند،  قدرتمندتر  که 
در  شاید  و  شده ایم  شکست 
تکرار  سناریوها  این  نیز  آینده 
شوند. تا زمانی که ظلم و ستم 
داشته  استمرار  دشمنان مان 
ملت  مبارزه ی  و  قیام  باشد، 
ظلم  از  آزادی  برای  نیز  کورد 

و ستم ادامه خواهد داشت. 
بنابراین این شکست پایان کار 
نیست، کوردستان عراق دوباره 
آثار  و  خواست  خواهد  پا  به 
خواهد  پاک  را  شکست  این 
پیشتر  که  همانگونه  کرد، 
است.  کرده  را  کار  این  نیز 
و  کورد  اخیر  سال  تاریخ صد 
جمهوری  در  شکست هایش 
قیام  سمکو،  قیام  کوردستان، 
پیران، مال مصطفی  شیخ سعید 
شیمیایی  بمباران  و  بارزانی 
تائیدی ست  همه،  و  همه  و... 
این  بر  عالوه  واقعیت.  این  بر 
مقاومت پیشمرگه در جبهه های 
جنگ "پردی"، "زوممار" و... 
می دهند  گواهی  امر  این  بر 
پای  از  عراق  کوردستان  که 
نیفتاده است و روحیه مقاومت 

همچنان وجود دارد.
افت  این  تمام  با  اما   -
مسائل  از  بسیاری  خیزها،  و 
جای سوال دارد که درد و رنج 

شکست ها را بیشتر می کنند. از 
سوی دیگر درس های فراوانی 
شکست ها  این  از  می توان 
دنبال  به  اگر  که  گرفت  فرا 
این  از  و  نرویم  سوال ها  این 
درس ها عبرت نگیریم، بی شک 
در آینده محکوم به تکرار این 
همانگونه  بود.  خواهیم  فجایع 
شد  مشخص  هم  بار  این  که 
پرسش های  برای  جوابی  که 
نداشتیم و  شکست های پیشین 

از آن عبرتی نگرفتیم: 
به  سالمی  با  دیگر  بار  آیا 
دشمنان مان دلگرم خواهیم شد 
و با چشم دوست و حامی، به 
آن ها خواهیم نگریست؟ آیا بر 
که همه حقایق در  باوریم  این 
چه  هر  دیگران  و  ماست  نزد 
آیا  ندارد؟  حقیقت  می گویند 
قدیمی  انزجار  و  کینه  هم  باز 
همدیگر  کردن  بی ارزش  و 
و  فکر  کردن،  پشت  هم  به  و 
ذهن مان را در بر خواهد گرفت 
یا اتحاد و به هم متکی بودن و 
انسجام صفوف ملت، چگونگی 
خواهد  شکل  را  ما  ارتباطات 
سعی  کوردستان  در  آیا  داد؟ 
خواهد شد منفعت و استراتژی 
ملی مشخص و همه جناح های 
یا  بگیرد  بر  در  را  سیاسی 
همچنان منافع حزبی حرف اول 
و آخر را خواهد زد؟ آیا نهایتا 
در  کوردستان  اقلیم  حکومت 
بخش های  اکثر  در  فساد  قبال 
و...  اداری  نظامی،  اقتصادی، 
این  یا  ماند  خواهد  ساکت 
بیدار کرده و به  شکست او را 
خواهد  مشغول  خود  بازنگری 
نهادن  بنا  مسیر  در  و  شد 
مستقل  کوردستانی  بنیادهای 
که نود درصد مردم به آن رای 

دادن گام برخواهد داشت؟

جستار،  این  نویسنده ی    *  
سال ١٣٩٣ شمسی  اواخر  در 
 " عنوان  تحت  مقاله ای 
خوابی  چه  اسالمی  جمهوری 
برای عراق دیده است" منتشر 
نقش  به  آن  در  که  است  کرده 
ایران در هجومداعش و حشد 
امروز  به  تا  که  آنگونه  شعبی 

روی داده است پرداخته.

مصطفی هجری

ارتش آمریکا: 
موشک شلیک شده به عربستان ایرانی بود

ناظر ستاد فرماندهی نیروی هوایی آمریکا در قطر موشک پرتاب شده به سوی ریاض را ساخت 
ایران معرفی کرد.

ژنرال جفری هاریگیان، روز جمعه ١٩ آبان در نشستی خبری در دوبی اعالم کرد که: بنابر نتایج 
تحقیقات انجام شده موشک شلیک شده از یمن به سوی ریاض ایرانی بوده و "نشانه های ایرانی" بر 

بدنه ی آن مشاهده شده است.

ناظر ستاد فرماندهی نیروی هوایی آمریکا در قطر، همچنین اظهار داشت که کمیته ی ویژه ای برای 
بررسی نحوه ی انتقال موشک های بالستیک از ایران به یمن تشکیل شده است. 

در همین رابطه امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، موشک شلیک شده به سوی عربستان را ایرانی 
دانسته و این امر را بدیهی و واضح دانست. نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد نیز رژیم 
اسالمی ایران را متهم کرده بود که ایران موشک پرتاب شده به سوی عربستان را برای حوثی ها تهیه 

کرده است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس، طی گزارشی اعالم کرده بود که کارآگاهان با بررسی باقیمانده های موشک 
مذکور، شواهدی را یافته اند که حاکی از "نقش حکومت ایران در ساخت آن" است.

جمهوری اسالمی ایران هیچگاه حمایت  های خود را شورشیان حوثی پنهان نکرده و رسما از طریق 
سخنگویان خود همیشه بر این امر تاکید کرده است.
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کارزار اصالحات در عربستان و 
فاجعه ای به نام اصالح طلبی ایرانی

عربستان  پادشاه  سلمان،  ملک 
روزهای  در  دستوری  طی 
قانون   ١٣٩٦ مهرماه  آغازین 
این  در  زنان  رانندگی  منع 
از  پس  و  کرد  ملغی  را  کشور 
سیاسی-اجتماعی،  اصالحات 
به  نیز  را  عربستانی  زنان  پای 
آن ها  به  و  گشود  ورزشگاه ها 
اجازه داد که از موبایل استفاده 
شگفت آورتر  همه  از  و  کنند 
تصویب قانونی بود در مجلس 
بر اجازه فتوای  عربستان مبنی 

دینی برای زنان این کشور.

در ابتدا همه چیز به آرامی آغاز 
شد اما چنان ناگهانی و کوبنده 
روی داد که نه تنها منطقه بلکه 
ساخت.  متحیر  را  جهان  تمام 
جناح های نزدیک به خانواده ی 
بن  محمد  عربستان،  سلطنتی 
سلمان ولیعهد ٣٢ ساله سعودی 
اصلی  مجری  و  مبتکر  را 

این  در  بی سابقه  اصالحات 
کشور نفت خیز خلیج می دانند، 
که در جای جای جهان  امری 
نام او را بر سر زبان ها انداخته 

است. 

حقوق  فارغ التحصیل  محمد 
است و خیلی زود توانست در 
برای  عربستان  قدرت  ساختار 
او زمانی  کند.  پیدا  خود جایی 
که وزارت دفاع عربستان را بر 
وزیر  جوان ترین  داشت  عهده 
می شد  محسوب  جهان  دفاع 
نقشه هایش  و  توانائی ها  اما 
برای آینده ی عربستان توانست 
به  او  برای  را  ولیعهدی  سمت 
ارمغان بیاورد. او در مصاحبه ای 
آبان  در  گاردین  روزنامه ی  با 
مسیر  که  سخنانی  طی  امسال 
در  سعودی  عربستان  سیاست 
می داد  نشان  را  جدید  دوران 
سی  طی  آنچه  داشت:  اظهار 
داشته،  وجود  گذشته  سال 
شرایط عادی عربستان سعودی 
به  بوده  واکنشی  بلکه  نبوده 
نمی دانستیم  ما  و  ایران  انقالب 
برخورد  پدیده  این  با  چگونه 
تمامی  به  معضل  این  و  کنیم 

جهان گسترش یافت.
این  در  بین المللی  واکنش های 
و  شعف  از  سرشار  هم  رابطه، 
حکایت  هم  و  بود  خرسندی 
از شوک نسبت به تحوالت در 

کشوری بود که سال ها شریعت 
آنرا  قانونی  ساختار  وهابیت، 
متحده  ایاالت  می داد.  تشکیل 
بزرگ  گامی   " آنرا  آمریکا 
و  خواند  صحیح"  جهت  در 
حقوق  نهادهای  و  سازمان ها 
بشری حمایت خود را از انجام 
و تداوم اصالحات اعالم کردند.
حکومت  بحبوحه،  این  در  اما 
صورت  به  نه  ایران  اسالمی 
رسمی بلکه از طریق رسانه های 
به  شدت  به  خود  به  وابسته 
در  العالم  شبکه ی  تاخت.  آن 
نمایشی  را  اصالحات  گزارشی 
پایه های  تقویت  راستای  در  و 
حکومت فعلی عربستان خواند، 
تمام  در  عینا  که  سناریوی 
رسانه های تصویری و نوشتاری 
تکرار  ایران  اسالمی  جمهوری 
توجه،  قابل  نکته   اما  شد. 
واکنش رسانه های فارسی زبان 
در  است.  ایران  از  خارج  در 
فارسی  بی بی سی  رابطه  همین 
را  راه  همان  گزارشاتی،  طی 
بنا  اسالمی  جمهوری  که  رفت 

نهاده بود. 
بیت  روزنامه ی کیهان -تریبون 
در  اصالحات  خامنه ای-  علی 
عربستان را سیاستی دیکته شده 
از سوی آمریکا معرفی می کند، 
تحلیلی  انتشار  با  نیز  بی بی سی 
شهیر  قلم  به  جانبدارانه  بسیار 
نوشت: شبیه راهی  ثالث  شهید 

که شاه رفت.
اصالحات  از  ماه  یک  هنوز 
ذکر شده نگذشته بود که انتشار 
عربستان  از  اخباری  مجموعه 
در  را  کشور  این  نام  دیگر  بار 

خبرگزاری های  اصلی  تیتر 
جهان قرار داد. ١١ شاهزاده ی 
سعودی، ٤ وزیر دولت فعلی و 
با  پیشین  مقام عالیرتبه  چندین 
مبارزه  کمیته ی  مستقیم  دستور 
بن  محمد  ریاست  به  فساد  با 
 ١٣٩٦ آبان   ١٣ در  سلمان 
بازداشت شدند. دو روز بعد دور 
مقامات  بازداشت  از  جدیدی 
بازرگانان  و  عالیرتبه حکومتی 
بانکی  حساب  شدن  بلوکه  و 
اقتصادی  فساد  اتهام  به  آن ها 
روی داد. این بازداشت ها خبر 
از گستردگی دامنه ی اصالحات 
در عربستان می داد که می توان 
تحت  برنامه ا ی  در  آنرا  کلیت 
دید  "چشم انداز٢٠٣٠"  عنوان 
که محمد بن سلمان با همکاری 
گروهی از تکنوکرات های جوان 

کشورش طراحی کرده است. 
نشریه  با  مصاحبه ای  در  محمد 
اکونومیست در این رابطه اظهار 
به  اقتصادی  وابستگی  داشت: 
میان  از  سال  آن  تا  باید  نفت 
مدرنی شکل  جامعه ای  و  برود 
نمی تواند  که  جامعه ای  بگیرد، 
زنان  از  را  حقوق  ابتدایی ترین 
را  اقتصادی  فساد  و  کند  سلب 

قبول نمی کند.
که  گفت  می توان  به جرات  اما 
اصالحات در عربستان سعودی 
و  ایران  بر  را  تاثیر  بیشترین 
افکار عمومی این کشور داشت. 
ایران و عربستان این دو رقیب 
خود  همیشه  منطقه ای  دیرین 
تعریف  دیگری  با  تقابل  در  را 
ایران و  امری که در  می کردند، 
به ویژه در نظام فکری-هویتی 

آن به وضوح هویداست. 

فکر  هیچگاه  که  ایرانی ها 
رقیب  این  مقابل  در  نمی کردند 
به  دست  سویی  از  بیاورند  کم 
دهان متحیر مانده اند و از سوی 
دیگر با دلی پر از کینه به سیر 
تحوالت ٢٠ ساله ی جریانی به 
کشورشان  در  اصالح طلبی  نام 
جمعی  ذهن  هنوز  می نگرند. 
خاتمی  سخنان  ایران  مردم 
و  زیبا  اصطالحات  با  که  را 
حقوق  همچون:  فرمی  خوش 
شهروندی ، آزادی بیان، برابری 
در مقابل قانون و احقاق حقوق 
است.  نکرده  فراموش  را  زنان 
آن  ثمره ی  تنها  که  اصالحاتی 
قتل های  دانشگاه،  کوی  کشتار 
بی سابقه  افزایش  زنجیره ای، 
سیاسی-مدنی  فعالین  خروج 
بازداشت  گسترش  ایران،  از 
و  یاس  ایجاد  مهمتر  همه  از  و 
مبارزه علیه حکومت  از  ناامید 
بوده  ایران  فاشیستی-مذهبی 
بیست  گذشت  از  بعد  است. 
در  اصالح طلبی  عمر  از  سال 
ایران چنان سطح خواست های 
افول  مردم  سیاسی-اجتماعی  
ورود  آزادی  به  که  است  کرده 
زنان عربستانی به ورزشگاه های 
آن  مقابل  در  و  می برند  رشک 

احساس حقارت می کنند. 
به  می توان  را  تاثیرات  این 
مجازی  فضای  در  وضوح 
ایرانی  کاربران  از  یکی  دید. 
در توئیتی نوشته بود: عربستان 
میشه، سال  داره اصالح  خوب 
بهتره  اروپا  ویزای  بجای  دیگه 

برم دنبال پناهندگی به عربستان 
یا دیگری نوشته بود: حجاریان 
االن نشسته با انگشتاش حساب 
میکنه که چطور عربستان ٥٠٠ 
روز   ٥ تو  رو  اصالحات  سال 

طی کرد.
جریان  اینکه  از  فارغ 
اصالح طلبی تنها برنامه ای برای 
اسالمی  جمهوری  بنیاد  حفظ 
بردن  پناه  هست،  و  بوده  ایران 
به  حکومت  از  بخش  این 
آغوش حسن روحانی طی دو 
انتخابات ریاست جمهوری  دور 
بر  بود  خالصی  تیر  اخیر 
در  اصالحات  بی جان  پیکره ی 
در  که  رئیس جمهوری  ایران. 
رکورد  توانسته  ریاستش  طول 
اعدام ها را طی پانزده سال اخیر 
ابراهیم  انتخاب  با  و  بشکند 
از   - آوای  علیرضا  و  رئیسی 
سیاسی  زندانیان  کشار  آمران 
در سال ٦٧ - به عنوان وزرای 
را  ایرانی ها  دادگستری، کرامت 

به استهزا بگیرد.

آنچه که عیان است اصالحات 
توسعه  مسیر  در  عربستان  در 
سیاسی-فرهنگی-اجتماعی- 
بر  و  است  نهاده  گام  اقتصادی 
مدرن  جامعه ای  تحقق  مبنای 
ریشه های  "خشکاندن  و 
بنیادگرایی اسالمی" راه خود را 
مشخص کرده، امری که بی شک 
تاثیرات گسترده ی آن مرزهای 
در  را  عربستان  شبه جزیره 
میان  این  در  و  نوردید  خواهد 
ایران  فکری-سیاسی  جامعه 

متاثرترین آن ها خواهد بود.

شهرام میرزائی

حزب دمکرات: ملت کورد از فاجعه، حماسه آفرید

دمکرات  حزب  سیاسی  دفتر   
با  رابطه  در  ایران،  کوردستان 
ملت  اتحاد  و  انسجام  شکوه 
به  یاری رساندن  در  کورد 
بیانیه ای  کرماشان  زلزله زدگان 

صادر کرد.

متن کامل بیانیه:
هم میهنان عزیز

خلق آگاه کوردستان
روز  شامگاه  در  متاسفانه 
زمین لزه ای  آبان،   ٢١ یکشنبه 
هر  در  که  لرزاند  را  کوردستان 
و  ایران  کوردستان  بخش  دو 
و جانی  مادی  زیان های  عراق 
و  شهر  در  که  گذاشت  جا  به 
کرماشان،  تابعه  روستاهای 
چنان  زیان ها  این  دامنه ی 
فاجعه ی  به  که  بود  گسترده 

بزرگی بدل شد.
بنابر برخی از آمارهای رژیم – 
که ناقص بوده و تعداد قربانیان، 
که  است  آن  از  بیشتر  بسیار 
 ٥٠٠ به  قریب  گردیده-  اعالم 
١٠هزار  از  بیش  و  کشته  نفر 
در  و  دیده اند  آسیب  دیگر  نفر 
١٢هزار  از  بیش  نیز  میان  این 
واحد مسکونی با خاک یکسان 
مسکونی  واحد  هزاران  و  شد 
بگونه ای  دیده اند،  آسیب  دیگر 
در  سکونت  امکان  دیگر  که 
با  واقع  در  ندارد.  وجود  آن ها 
چندین  در  تخریب ها  به  توجه 
به  قریب  دیدن  آسیب  و  شهر 
ورود  با  نیز  و  روستا   ١٦٠٠
قربانیان  و  باران  و  جبهه سرما 
بعدی این حادثه، آمار قربانی ها 
و آسیب ها بیشتر از آن است که 
فاجعه  این  عمق  و  شده  اعالم 
خواهد  مشخص  بعدها  انسانی 

شد.
وجود  انتظار  این  دنیا  تمام  در 

فاجعه ای،  هر  در  که  دارد 
فریاد  به  فی الفور  حکومت 
از  تنها  نه  و  برسد  قربانیان 
به  امدادی  هرگونه  ارائه ی 
بلکه  نکند  قصور  قربانیان 
حداکثر امکانات، نیروی انسانی 
و مادی را در جهت نجات مردم 
از فاجعه پیش آمده و کمک به 
آن ها و بازسازی زندگی مادی 
اما  کند.  صرف  معنوی شان  و 
تنها  نه  ایران  اسالمی  حکومت 
این کار را انجام نداد و آنچنان 
مردم  فریاد  به  بود  الزم  که 
تاخیر  با  بلکه  نرسید  دیده  بال 
زیان های  وسعت  از  بسیار، 
مادی و جانی این زلزله سخن 
اشاره ی  نیز  کنون  تا  و  گفت 

چندانی بدان نکرده  است.
حکومت  مساله،  این  بر  عالوه 
در مقیاس گسترده ای نیروهای 
را  پاسداران  سپاه  و  امنیتی 
مناطق  در  خلق  سرکوب  برای 
زلزله زده مستقر کرد و همانگونه 
نیروهای  بودیم  شاهد  که 
سرکوبگر رژیم به ضرب و شتم 
آسیب دیده ای  مردمان  وتحقیر 
لقمه  تهیه  برای  که  پرداخت 
آمده   فرزندانشان  برای  نانی 
و  کمک  دیگر  سوی  از  بودند. 
آنچان  حکومتی  امدادرسانی 
ضعیف و کم بود که هم مردمان 
فشارهای  دچار  آسیب دیده 
بیشتری  جسمی  و  روانی 
مردم  تمام  هم  و  گردیدند 
رژیم  که  شدند  متوجه  ایران 
نمی خواهد  اسالمی  جمهوری 
"ازگله"،  زلزله زدگان  فریاد  به 
شهرهای  و  "ثالث"  "سرپل"، 
رژیم  برسد.  کوردستان  دیگر 
نه تنها وضعیت اضطراری برای 
اعالم  را  زلزله زدگان  به  کمک 
بر  فشاری مضاعف  بلکه  نکرد 

فراوان  زحمت  با  که  مردمانی 
زیر  از  را  جان باختگان  پیکر 
وارد  می آوردند،  بیرون  آوارها 
می کرد و می بایست قربانیان را 
قانونی  اصطالح  به  پزشکی  به 
دفن  جواز  آنجا  از  و  می بردند 
دریافت می کردند و تا پزشکی 
اجازه ی  نمی داد  اجازه  قانونی 

دفن مردگان خود را نداشتند.
و  بی توجهی ها  تمام  بر  عالوه 
سرکوب  و  کمک رسانی  عدم 
اعالم  رژیم  آسیب دیده،  مردم 
خارجی  کمک  هیچ  به  کردکه 
نیاز ندارد و در مناطق زلزله زده 
تحت  باید  کارها  تمام  نیز 

نظارت کامل سپاه انجام گیرد.
کورد  ملت  شرایطی،  چنین  در 
در تمام شهرهای کوردستان طی 
تصمیمی ملی و تاریخی، دست 
مردمی  کمک ها  جمع آوری  به 
آسیب دیدگان  یاری  به  و  زده 
و  شتافتند  کرماشان  زلزله ی 
به  این راستا چندین کمپین  در 
راه انداختند. در تمام شهرها و 
به  اقدام  کوردستان  روستاهای 
مردمی  کمک های  جمع آوری 
برای هم میهنان و هم زبانان خود 
و  تصاویر  کردند.  کرماشان  در 
فیلم هایی که مردم عادی بدون 
و  ایرانی  رسانه های  حضور 
این  کرده اند،  ضبط  خارجی 
کشیده  تصویر  به  را  تالش ها 
است و به مانند سندی تاریخی 
ملت  که  ماند  خواهد  باقی 
زلزله،  فاجعه ی  از  بعد  کورد 
تحت  و  در سخت ترین شرایط 
فشارهای رژیم و سازمان های 
سپاه  ویژه  به  سرکوبگرش 
را  حماسه ای  چه  پاسداران، 
آفریدند و چگونه تمام فشارها 
و تحریم های رژیم را شکشتند 
زلزله ی  قربانیان  فریاد  به  و 

کرماشان رفتند.
سپاه  و  اسالمی  جمهوری 
پاسداران قصد داشت با تحریم 
خلق کورد در مناطق زلزله زده، 
آن ها  اراده ی  و  ملی  روحیه ی 
را در هم شکند اما ملت کورد 
بسیار  که  کرد  اثبات  دیگر  بار 
آگاه تر و هوشیارتر از آن است 

که رژیم تهران می اندیشید.
در اینجا الزم است به تالش   های 
بخش های  در  کورد  مردم 
کنیم  اشاره  کوردستان  دیگر 
هم  و  همدردی  پیام  با  هم  که 
برای  کمک   جمع آوری  با 
"یک  دیگر،  بار  آسیب دیدگان 
را  کوردستان  بودن  ملت" 
تاثیر  همچنین  بخشیدند.  معنا 
رسانه های  از  برخی  نقش  و 
و  چشم گیر  کوردستان  عمومی 
همراه  که  است  ستایش  قابل 
همه جانبه  تالش  و  قربانیان  با 
کمک های  جمع آوری  برای 
قربانیان  فریاد  و  بودند  مردمی 
و تالش ملت کورد برای کمک 
به مردم آسیب دیده را به گوش 

جهانیان رساندند.
در چنین شرایطی که ملت کورد 
به هر طریق ممکن اراده ی ملی 
را  خود  هم زبانان  به  کمک  و 
مساله   دو  می رساند،  اثبات  به 
یکی  می باشد.  توجه  قابل 
راستای  در  است  رژیم  تالش 
سپاه  به  راه ها  تمام  کردن  ختم 
این  کردن  تبدیل  و  پاسداران 
امور  اصلی  مدیر  به  سازمان 
مسئول  و  زلزله زده  مناطق 
تا  مردمی  کمک های  دریافت 
از این طریق این کمک ها را به 
زلزله زدگان  میان  در  رژیم  نام 
توزیع کند. به همین منظور نیز 
در  مردمی  کمک های  ضبط  به 
چنین مناطقی دست زد اما مردم 

سازمان های  به  اعتمادی  هیچ 
رژیم ندارند و کمک های شان را 
به آن ها نمی دادند و کمک های 
خود را به مراکز مردمی تحویل 

می دادند.
غیرکورد  مردم  تالش های  دوم 
است  ایران  دیگر  شهرهای  در 
در  تالشی  ابتدا  در  هرچند  که 
اما  نمی شد  دیده  راستا  این 
همین که دانستند رژیم توجهی 
ندارد،  پیش آمده  وضعیت  به 
سازمان های  از  فارغ  نیز  آن ها 
مستقیم  به صورت  و  حکومتی 
کمک های  جمع آوری  به  اقدام 
مناطق  مردمان  برای  مردمی 
از  این نشان  زلزله زده کردند و 
شکاف عمیق مابین حکومت و 

مردم داشت.
زمان  در  است  ذکر  قابل 
کمک های  انتقال  و  جمع آوری 
آسیب دیده،  مردمان  به  مردمی 
روی  دیگری  درناک  حادثه ی 
نیز حماسه  از آن  داد که مردم 
معروفی"  "ابوبکر  آفریدند. 
حین  در  بوکان  شهر  اهالی  از 
بر  مردمی  کمک های  انتقال 
ماشین اش،  شدن  واژگون  اثر 
به  او  پیکر  انتقال  باخت.  جان 
و  معمولی  بازگشتی  زادگاهش 

ساده نبود.
حادثه  وقوع  محل  همان  از 
شهر  به  شهر  متوفی،  زادگاه  تا 
با  مردم  روستا  به  روستا  و 
پیکر  استقبال  به  کثیر  جمعیتی 
با سر  و  آمدند  معروفی  ابوبکر 
دادن شعارهای ملی و به دست 
حاوی  پالکاردهایی  داشتن 
را  ابوبکر  انقالبی،  شعارهای 
ملقب  کوردستان"  "شهید  به 
ساختند و پیکر شهید به پرچم 
سرزمینی بدل شد که مردمانش 
تحریم  های  و  توطئه ها  تمام 
دشمن را در هم می شکند و بار 
دیگر با خلق حماسه ای، اراده ی 
نمایش  به  را  خود  ملی  واالی 
پیکر  از  استقبال  گذاشتند. 

ابوبکر معروفی استقبالی ملی و 
وسیع بود و مراسم تدفین او در 
فشارها  تمام  از  -فارغ  بوکان 
این  نیز  رژیم-  توطئه های  و 
که  رساند  اثبات  به  را  واقعیت 
سطح  عالی ترین  به  ملت  این 
آگاهی و هوشیاری و شجاعت 

ملی رسیده است.
دمکرات  حزب  سیاسی  دفتر 
کوردستان ایران عالوه بر ابراز 
مجدد غم و اندوه خود نسبت به 
آسیب دیدگان  و  قربانیان  تمام 
و  اخیر  زلزله   فاجعه ی 
خانواده های شان  با  همدردی 
برای  بهبودی عاجل  آرزوی  و 
و  خانواده  به  آسیب دیدگان، 
در  -که  معروفی  ابوبکر  اقوام 
داد  واالیش جان  باورهای  راه 
شد-  بدل  ملتی  سمبل  به  و 

تسلیت عرض می کند.
تمام  از  سیاسی  دفتر  همچنین 
جامعه   گروه های  و  اقشار 
و  هوشیار  ملت  کوردستان، 
قدردانی  و  تشکر  کورد  آگاه 
می کند که علی رغم روبرو شدن 
و  تلخ  رویدادهای  و  فجایع  با 
و  انسجام  و  اتحاد  با  دردناک، 
همدردی و حس انسان دوستی 
و  آفریدند  حماسه  ملی شان،  و 
اراده ی  متحیر  را  تنها جهان  نه 
آموزه های  بلکه  کردند  خود 
مبارزان  گوش  به  را  انسجام 
دمکرات  حزب  رساندند.  خود 
کوردستان ایران به چنین ملتی 
مقابل  در  و  می کند  افتخار 
اراده ی ملی و احساس پاک و 
تعظیم  سر  حق طلبی شان  ناب 

فرود می آورد.

کوردستان آباد و کورد سربلند

حزب دمکرات کوردستان 
ایران

دفتر سیاسی 
٢٨ آبان ١٣٩٦
١٩ نوامبر ٢٠١٧
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مبارزه کورد و موانع آن

با نگاهی عمیق و واقع بینانه به 
نتوان ملتی  تاریخ جهان، شاید 
مبارزات  سابقه  که  یافت  را 
سیاسی، فرهنگی، اجتماعی اش 
کورد  ملت  مبارزات  اندازه  به 
در  که  مبارزات  این  باشد. 
جهت بدست گرفتن اداره امور 
خویش و حق تعیین سرنوشت 
بوده فقط در مناطق و چارچوب 
محدوده زیستی شان بوده و در 
هیچ جای تاریخ ملت کورد به 
عنوان ملتی اشغالگر و متجاوز 
همیشه  بلکه  نشده،  معرفی 
مستمرا  که  ملتی  بعنوان  او  از 
مورد تجاوز و هدف بازی های 
گرفته  قرار  دیگران  سیاسی 
دراین  و  شده   برده  نام  است، 
اقتصادی،  زیان های  بازی ها 
اجتماعی  و  فرهنگی  انسانی، 

زیادی را متحمل شده اند. 
کوردها  چرا  که  رابطه  این  در 
اهداف  به  نتوانسته اند  بحال  تا 
دست  خواسته های شان  و 
گوناگونی  نظرهای  نقطه  یابند، 
بررسی علل  به  که  دارد  وجود 
با  پرداخته اند،  مساله  عوامل  و 
مختلف،  نظرات  این  به  توجه 
به  زمینه  این  در  که  کسانی 
پرداخته اند  تحقیق  و  بررسی 
تقسیم  گروه  و  دسته  چند  به 

می شوند.
مساله  که  گروهی  یا  فرد  ١ـ 
فکری  روزنه  و  دیدگاه  از  را 

خویش بررسی می کنند.
٢ـ گروهی که با توجه به منافع 
خود و گروهی که بدان گرایش 
در  موجود  مشکالت  دارند، 

منطقه را بررسی نموده اند.
پافشاری  با  که  افرادی  ٣ـ 
نژادی  و  دینی  تعصبات  و 
باورهای   چارچوب  در  و 
نژداپرستانه و دگماتیسم مساله 

را تجزیه و تحلیل می نمایند.
و  تعصب  بدون  که  کسانی  ٤ـ 
شخصی  منافع  از  چشم پوشی 
می نمایند  پیگیری  را  مساله 
به  منطقی  چاره جویی  با  و 
کورد  ملت  مشکالت  بررسی 
و  برجسته ترین  که  پرداخته اند، 
این  در  را  نظریات  موثق ترین 

باره ارائه می دهند.
به  کدام  هر  که  عواملی  و  علل 
اندازه کافی در به نتیجه نرسیدن 
تاثیرگذار  کورد  ملت  مبارزات 
بوده اند و زاده و مولود عواملی 

چندین  شامل  بوده اند  دیگر 
بخش می باشند. 

)قیام ها  درونی  علل  ١ـ 
راه  در  که  نهضت های  و 
به  کورد  مساله  چاره جویی 

فعالیت پرداخته اند(. 
)الف(ـ به دلیل شرایط و وضع 
سیاسی، اقتصادی، جغرافیایی و 
زمان  از  برهه ای  در  اجتماعی 
قیام ها و خیزش های  از  بعضی 
کورد  ملت  درون  از  که 
وعده  به  ناچارا  گرفته  نشأت 
کشورهای سازمان ملل امیدوار 
بوده اند و این امید و تکیه کردن 
سرخوردگی  و  شکست  سبب 
شده ،  مردمی  مبارزات  این 
منطقه  در  زیرا عوامل خارجی 
از  سوءاستفاده  جهت  در  فقط 
نفع  به  موجود  پتانسیل های 
گرفتن  با  و  بوده اند  خویش 
دولت های  طرف  از  امتیازاتی 
حاکم بر منطقه در موقعیت های 
شده   خارج  صحنه  از  حساس 
حامی  بدون  را  نهضت ها  و 

گذاشته اند.
و  مکتب ها  تعیین  )ب(ـ 
محدود  و  حکومتی  مدل های 
احزاب   و  جنبش ها  بودن 
فکری  گرایشات  به  کوردستان 
که تا اندازه ای ناخودآگاه سبب 
کم رنگ شدن احساسات ملی 
و میهنی و ایجاد چالش های در 

بین احزاب کوردی شده . 
مذهبی  گرایش های  )ج(ـ 
منطقه،  در  رایج  دینی  و 
حل  در  را  کورد  سیاستمداران 
مساله دچار سردرگمی نموده و 
ملت واحد کورد با گرایش های 
گوناگون مذهبی را دچار از هم 

گسیختگی نموده است.
)سیاست ها  بیرونی  علل  ٢ـ 
دولت های  ژئوپولتیک های  و 

حاکم بر منطقه(. 
بر   حاکم  دولت های  )الف(ـ 
دادن  از  همیشه  کوردستان 
هرگونه حقوقی به ملت کورد سر 
این  بر  باز زده اند و تالش شان 
بوده که ملت کورد در هیچکدام 
به راه  از بخش های کوردستان 
نرسند،  مناسب  سیاسی  حل 
و  دولتمردان  باور  به  چون 
حاکم  دولت های  سیاستمداران 
در صورت دستیابی ملت کورد 
مطالبات  و  سیاسی  راه حل  به 
منافع  خویش  خواسته های  و 
خطر  به  آنان  اقتصادی  و  ملی 
می افتد. به همین دلیل از دادن 
ملت  این  به  حقوقی  هرگونه 

منافع  چون  می ورزند،  امتناع 
مساله   ماندن  معلق  به  آنان 
کورد گره خورده است. بنابراین 
گرفتن و حذف  پی  در  همیشه 
بوده اند  کورده  اصلی  هویت 
خویش  ملت  از  جزئی  آنرا  و 
و  ملی  حقوق  بدون  جزئی  اما 
بعنوان  آنرا  و  می دانند  انسانی 
ملتی با مشخصه های اقتصادی، 
)زبان،  فرهنگی  و  اجتماعی 
جغرافیایی،  سرزمین  تاریخ، 
لباس، موسیقی آداب و رسوم( 
محسوب  خود،  به  مختص 

نمی کنند. 
هر  بر  حاکم  دولت های  )ب(ـ 
دارای  کوردستان  از  بخش 
در  گوناگون  سیاست های 
مشترک  مواضع  با  حال  عین 
ارتباطات  زمانیکه  می باشند. 
امروزی  کیفیت  به  جهانی 
نکرده  پیشرفتی  چنان  و  نبود 
در  بین المللی  قوانین  و  بود 
امروزی  جایگاه  جهان  سطح 
ملت  بر  فشارها  نداشت،  را 
بود  معمول  حد  از  بیش  کورد 
طرف  از  ژینوسایدهای  و 
می داد.  روی  کورد  دشمنان 
هنوز هم  ژینوسایدها  این  البته 
به شکل های جدید و با شکلی 
مخوفت تر  حتی  و  متفاوت 
و  قیام  حالیکه  در  دارد،  ادامه 
مبارزات ملت کورد  همچنان در 
اعمال  این  و  می باشند  جریان 
مبارزات  روند  در  خشونت 
کورد چنان تاثیری نداشته، اما 
هنوز با وجود فشارهای مردمی 
و خارجی واقعیت )ملت بودن(  
کورد را بعنوان یک اصل که به 
آنان حق تعیین سرنوشت بدهند 
بر  حاکم  دولت های  طرف  از 
کوردستان پذیرفته نشده است.  
٣ـ علل درونی وابسته به علل 
نمودن  عملی  در  )که  بیرونی 
حاکم  دولت های  تصمیمات 

موثر بوده و هستند(.
کمتر  آن  تاثیرات  که  علل  این 
شامل  نبوده،  اولیه  علت  دو  از 
در  که  می باشد  بومی  نیروهای 
با  خویش  منافع  تأمین  جهت 
سرکوب  در  بیرونی  نیروهای 
بوده  سهیم  مردمی  نهضت های 
و ملت  کورد را در راه رسیدن 
به خواسته ها و آرمان های شان 
و  نموده اند  مشکالتی  دچار 
بیش از نیمی از فشار نیروهای 
حاکم توسط این گروه به اجرا 

گذاشته می شود. 
سرمایداران  میان  در  بیش  کما 
بزرگ و نیز افراد بی بضاعت  و 
این  از  می توان  جامعه  حاشیه 
علت  یافت.  را  کسان  دست 
اقتصادی  بعد  در  باید  نیز  آنرا 
چنان  زیرا  نمود،  ریشه یابی 
تضمین  امید  به  سرمایدارانی 
حفظ  و  خویش  مالکیت 
افراد  موقعیت شان در جامعه و 
فقر  از  رهایی  برای  بی بضاعت 
فشار  نیروهای  به  اقتصادی 

مبدل گشته اند.
موقعیت  و  شرایط  اساس  بر 
کوردستان  زمانی   و  مکانی 
برای  حل  راه  یگانه  منطقه  و 
)دولت های  قضیه  طرف های 
راه حل  کورد(  ملت   ـ  حاکم 
قانون  اساس  بر  سیاسی 
راه حل  و  بین المللی  منشور 
باید  که  می باشد  دمکراسی 
دینی  و  قومی  تعصبات  بدونه 
منطقی  و  واقع بینانه  با دیدی  و 

طریق  از  باید  مساله  بکوشند. 
در  سیاسی  راه حل  و  دیالوگ 
شود.  چاره یابی  جهان  سطح 
هر چند جنبش های کوردستان 
نموده اند  تجربه  را  راه حل  این 
از طرف دولت های  بار  اما هر 
حذف  و  شدن  ترور  با  حاکم 
مساله  رهبران شان  فیزیکی 
آن  بارز  نمونه  شده،  پیچده تر 
"عبدالرحمن  دکتر  شهید  ترور 

"سعید  دکتر  شهید  و  قاسملو" 
حزب  رهبران  از  شرفکندی" 
ایران،  کوردستان  دمکرات 

می باشد.

جمال فتحی

بپردازند،  مساله  گره گشایی  به 
از  باید  نیز  حاکم  دولت های 
فشارهای نظامی بپرهیزند چون 
نظامی جوابگوی  راه حل  دیگر 

مشکالت موجود نیست. 
مساله  حل  خواهان  گروه های 
رهایی  راه  در  باید  نیز  ملی 
مشترکی  مواضع  کورد  ملت 
از  را  خود  و  بگیرند  پیش  در 
ایدئولوژیک  بندهای  و  قید 
راه  یگانه  چون  برهانند 
تقویت  اهداف شان،  به  رسیدن 
همبستگی  و  ملی  احساسات 
و  می باشد  میهنی  و  ملی 
نیروهای  جذب  در  همچنین 
بومی که بصورت عوامل فشار 
درآمده اند،  حاکم  نیروهای 
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شادی و عزای مان یکی نیست

با  تنها  نه  ایران،  کشور  در 
بلکه  نیستیم،  روبرو  ملت   یک 
ملیت های حاضر در کشور نیز 
زیردست  و  حاکم  جبهه  دو  به 

تقسیم شده اند.
پهلوی- سیستم  که  زمانی  از 

والیت فقیهی در ایران تاسیس 
پیشین  زندگی  است،  شده 
ملیت های ساکن ایران نیز تماما 
است  شده  دگرگونی  دچار 
درگیری هایی  پیشتر  اگر  و 
و  عشایر  ملت  ها،  مابین 
تالشی  و  می داد  روی  گروه ها 
وجود  قومی  پاکسازی  برای 
که  آنهستیم  شاهد  اما  نداشت، 
با آغاز دوران حاکمیت سیستم 

زمان  از  پهلوی-والیت فقیهی، 
به  رضاخان  آمدن  کار  روی 
و  ملت  یک  هویت  سو-  این 
تحمیل  ایران  بر  سرزمین  یک 
این دیدگاه،  امروز  به  تا  شد و 
و  هویت  استراتژی،  سیاست، 
پهلوی-والیت فقیهی  سیستم 

حاکم است.
به همین جهت از هر دو دوره  
والیت  و  پهلوی  حاکمیت 
عنوان  یک  عنوان  تحت  فقیه 
روی  دو  که  چرا  می بریم،  نام 
تنها در  یک سیستم هستند که 
حکومت  متفاوت  دوران  دو 
محسوب  هم  مکمل  و  کرده اند 
زمان  گذشت  و  می شوند 
دو  هر  که  است  کرده  مشخص 
غیر  ملیت های  برای  دوران 
آن  و  داشته  برآند  یک  فارس 

هم حذف و ستم بر آن ها.
این سیستم چنان در فرهنگ و 
حیات اجتماعی ملت حاکم نیز 
نفوذ کرده است که سلطه ی یک 
پهلوی-والیت  سیستم  و  ملت 
با  و  کرده  بازتولید  ا  ر  فقیهی 
تجدید حیات مستمر خود مانع 
بعد  دو  این  از  یکی  ضعف  از 

می شود.
روی  آنچکه  مفید،  و  خالصه 
سیاسی- سطح  در  داده، 

ایران  اجتماعی-اقتصادی، 
و  است  کرده  تقسیم  کامال  را 
اجتماعی،  و  سیاسی  خطوط 

آن ها را از هم جدا می کند.
و  مرکزی  شهرها  که  هنگامی 
حاکم،  ملت  سیاسی  جریانات 
رویدادی  یا  و  تحول  دچار 
می شوند، این رویدادها کمترین 
تاثیر را بر ملیت های تحت ستم 
سال  در  مثال  عنوان  به  دارد. 
در  سبز  جنبش  وقایع   ١٣٨٨
ویژه  به  ایران  ملیت های  میان 
تاثیر  و  واکنش  کورد  ملت 

چندانی نداشته است.
که  هنگامی  دیگر  سوی  از 
تحت  ملیت  های  میان  در 
در  مثال  عنوان  به  ایران  ستم 
بلوچ ها،  و  احواز  اعراب  میان 
اعتراضی  حرکتی  یا  جنبش 
اگر  فارس  ملت  روی می دهد، 
تمایل به سرکوب هر چه بیشتر 
آن نداشته باشد، به آن توجهی 
نخواهند  آن  پیگیر  و  نمی کنند 

بود.
در  نمونه ها  جدیدترین  در 
دو  به  می توان  کوردستان 
اشاره  ملی  سطح  در  رویداد 
سکه  یک  روی  دو  که  کرد 
محسوب می شوند، یکی جشن 

عزا.  دیگری  و  پایکوبی  و 
این  بازخوردهای  که  هنگامی 
میان کورد و  را در  دو رویداد 
این  به  شاید  می سنجیم  فارس 
نیز  خدایمان  که  برسیم  نتیجه 

مشترک نیست.
فضای  امسال  تابستان  در 
بود  داغ  بسیار  منطقه  سیاسی 
خواهان  عراق  کوردستان  و 
و  بود  رفراندوم  برگزاری 
راقم  خود  که  داشت  قصد 
ایران  در  باشد.  سرنوشت اش 
پهلوی- سیستم  بر  عالوه  نیز 

نیز  حاکم  ملت  والیت فقیهی 
علیه این رفراندوم موضع گرفت 
ضدیت  در  ابتدا  همان  از  و 
اصطالح  به  و  و  ایستاد  آن  با 
آکادمیست های  و  روشنفکران 
را  کورد  سرنوشت  نیز  فارس 
آنرا  و  می گرفتند  سخره  باد  به 
می خواندند  بیگانگان  توطئه ی 
که  بود  آن  امیدشان  تمام  و 
در  و  نشود  برگزار  رفراندوم 
به  دست  نیز  حکومت  راه  این 

تهدیدات سیاسی زد!
واپس  دل  نیز  روژهالت  مردم 
نکند  که  بودند  آن  مضطرب  و 
مانع  و  دهد  روی  واقعه ای 

برگزاری رفراندوم شود!
شد،  برگزار  که  هم  رفراندوم 
اغراق نخواهد بود، اگر بگوئیم 
از  بیش  ایران  کوردستان  در 
عراق  کوردستان  شهرهای 
شد  برگزار  پایکوبی  و  جشن 
کثیری  تعداد  هم،  حکومت  و 
هم  و  بازداشت  را  مردم  از 
رفراندوم  کردن  عقیم  توطئه 
اجرا گذاشت. در  به مرحله  را 
درون ملت فارس نیز کم نبودند 
مانع تراشی  خواهان  که  افرادی 
کوردستان  خواست  مقابل  در 
رویدادهای  وقوع  با  بودند. 
کوردستان  سراسر  نیز  کرکوک 
ایران را غم و اندوه عظیمی در 

بر گرفت اما در مقابل حکومت 
تهران و بخش اعظم ملت حاکم 
خوشحال شدند و شادی کردند.

آبان   ٢١ شامگاه  در 
شهرهای  اکثر  زمین لرزه ای 
کوردستان با مرکزیت کرماشان 
انسانی  فاجعه ای  و  لرزاند  را 
این  بار آورد. در  به  بزرگی را 
هم  عظیم،  انسانی  فاجعه ی 
هم  و  تهران  در  حاکم  سیستم 
را  واکنش  کمترین  حاکم  ملت 
از خود نشان دادند و این مساله 
که کوردها در فاجعه ای بزرگ 
آن ها  برای  آمده اند،  گرفتار 

حائز اهمیت نبود.
انسانی  عظیم  فاجعه  این  اما 
تمام  در  تا  شد  بدل  عاملی  به 
شهرها و روستاهای کوردستان، 
مردم دست به جمع آوری کمک 
هم زبانان  و  هم میهنان  برای 

گرفتار در این بال بزنند.
مدعی  اگر  بود  نخواهد  اغراق 
شویم، تمام شهرها و روستاها و 
محالت و خانه های کوردستان 
امر  در  ممکن  شیوه ی  هر  به 
کوردهای  به  کمک  جمع آوری 
با  داشته اند.  دست  زلزله زده 
این حال هم حکومت غارتگر 
تهران و سیستم سرکوبگرش به 
چشم  مردمان  این  کمک های 
نقاط،  اکثر  در  و  دوخته  طمع 
پاسداران  تروریستی  سپاه 
کمک های مردمی را ضبط کرده 
و به مکانی نامعلوم فرستاده اند.

فاجعه زمین لرزه در کوردستان 
هر  انسجام  برای  عاملی  به 
کورد  ملت  میان  در  بیشتر  چه 
تمام  با  مردم  این  و  شد  بدل 
که  دادند  نشان  خود  توان 
چه  تا  ملی شان  آگاهی  سطح 
چقدر  اراد ه شان  و  است  حد 
مستحکم و واالست که سیستم 
تاب  فقیهی  پهلوی-والیت 

دیدن آنرا ندارد.

که  نیز  اخیر  سال های  این  در 
کوردستان  آزادیخواهی  قیام 
شده  تازه ای  مرحله ی  وارد 
است و "راسان روژهالت" گام 
قصد  و  است  برداشته  بزرگی 
تغیر عرصه ی کارزار سیاسی را 
دچار  را  تهران  دارد، حکومت 
و  است  کرده  هراس  و  ترس 
هم  آن  علیه  خاطر  همین  به 
توطئه چینی می کند و هم دست 
به تهدید می زند. در میان ملت 
که  آنانی  نیستند  کم  نیز  حاکم 
در  راسان،  علیه  مواضع شان 
رژیم  مواضع  راستای  همان 

تهران نباشد.
با  کورد  ملت  مقابل  در  اما 
راسان  استقبال  به  باز  آغوشی 
آمد و امید رسیدن به مقصد، به 

اوج خود رسیده است.
مجموع این رویدادها این پیغام 
عیان را دارد که اگر چه سیستم 
چنان  که  است  آن  بر  حاکم، 
جغرافیای  در  که  دهد  نشان 
وجود  ملت  یک  تنها  ایران 
دارد و مابقی تنها خرده فرهنگ 
هستند. اما واقعیت این است که 
یکی  عزای مان  نه  و  شادی   نه 
توانسته اند  چه  اگر  و  نیست 
زرادخانه ها  و  سرنیزه  زور  با 
سرزمین مان را اشغال کنند، اما 
این است  است  که مسلم  آنچه 
هم  از  جدا  ملت  چند  ما  که 
می توانیم  زمانی  تنها  و  هستیم 
به  سیستم  یک  چارچوب  در 
زندگی  مسالمت آمیز  صورت 
اشتراکی  سیستمی  که  کنیم 
پایه ریزی شود و حقوق یکسان 
برای  سیستم  این  در  برابری  و 
وگرنه  باشد.  شده  تعریف  همه 
پهلوی- سیستم  استمرار  با 

نیز  زمین لرزه  فقیهی  ویالیت 
خواهد  بزرگی  مرزه  ما  میان 

کشید.

پرویزی کریم 

کرماشان در آئینه  زلزله

آبان   ٢١ یکشنه،  روز  شامگاه 
شدت  به  زلزله ای   ،١٣٩٦
ایران  کوردستان  ریشتر   ٣\٧
لرزاند.  را  با مرکزیت کرماشان 
بالیی طبیعی که به طور مستمر، 
جای  در  آنرا  به  مرتبط  اخبار 
جای جهان می شنویم اما آنچه 
سایر  از  را  کرماشان  زلزله  که 
می کند،  جدا  جهان  زلزله های 
حکومت  هدفمند  عملکرد 
به  کمک رسانی  عدم  در  ایران 
پیشگیری  و  زلزله زده  مناطق 
از رسیدن کمک های مردمی به 
مدیریت  عدم  و  آسیب دیدگان 

وضع پیش آمده بود. 
بازخوانی  به  راستا  همین  در 
زلزله ی  اول  هفته ی  وقایع 
تا  می پردازیم  کرماشان 
تصویری با تکه های مختلف اما 

مرتبط با هم بسازیم.  
حزب  زلزله  اولیه  ساعات  در 
با  ایران  کوردستان  دمکرات 
عملکرد  از  درستی  خوانش 
ضدبشری  سیاست های  و 
آگاهی  و  اسالمی  جمهوری 
هیچ  در  تهران  که  امر  این  از 
کورد  مردم  کمک  به  شرایطی 
نخواهد آمد، با انتشار بیانیه ای 
متذکر شد که: " فاجعه ای با این 
وسعت که ده ها شهر و روستای 
را  عراق  و  ایران  کوردستان 
صدها  و  است  درنوردیده 
ویرانی  و  مصدوم  و  قربانی 

گذاشته  جایی  بر  گسترده ای 
محسوب  ملی  فاجعه ای  است، 
ابراز  بر  عالوه  و  می شود 
این  آسیب دیدگان  با  همدردی 
ضایعه، از تمام هم میهنان کورد 
فاجعه  این  در  که  می خواهیم 
یار  ممکن  هر طریق  به  بزرگ 
و یاور قربانیان و آوارگان این 
شب  همان  در  باشند."  واقعه 
تعقیب نحوه ی پوشش  با  زلزله 
شرایط  از  صداوسیما  خبری 
می توان  خوبی  به  آمده  پیش 
دریافت که بنابر دستور مقامات 
ارشد ایران، نه تنها مراکز امداد 
کمترین  در  می بایست  رسانی 
اقدام  خود  عملکرد  سطح 
نیز  صداوسیما  بلکه  می کردند 
وسعت  سانسور  به  می بایست 
همین  در  می پرداخت،  زلزله 
خود  مهرهای  سخنان  رابطه 
بر  باشد  سندی  می تواند  رژیم 
این مدعا. احمد صفری، نماینده 
رژیم در مجلس، طی مصاحبه ای 
با خبرگزاری حکومتی ایلنا در 
بیست وچهار  چهارشنبه،  روز 
صداوسیما  داشت:  اظهار  آبان 
که  می کند  عمل  گونه ای  به 
است.  برقرار  چیز  همه  انگار 
را  صداوسیما  عملکرد  او 
همین  خواند.  مردم  به  خیانت 
نماینده ی رژیم بعد از سه روز 
از وقوع زلزله، در مورد میزان 
اعالم  حکومت  کمک رسانی 
از  که  بازدیدی  طی  می کند: 
متوجه  داشتم  زلزله زده  مناطق 
این  ١٠درصد  به  تنها  که  شدم 

مناطق چادر داده شده است. او 
را  مردم  به  کمک رسانی  نحوه 
بود  اینگونه  کرد.  ذکر  اسفناک 
آگاهی  با  کوردستان  مردم  که 
خود  موجود،  وضعیت  از  تام 
تشکیل  با  و  زدند  باال  آستین 
مردمی،  رسانی  امداد  مراکز 
برای  کمک  جمع آوری  به 

زلزله زدگان اقدام کردند.
که  اسالمی  جمهوری   
جمع آوری  مانع  نمی توانست 
با  شود  مردمی  کمک های 
کمک ها  رسیدن  از  ممانعت 
محدود  یا  و  مردم  دست  به 
آن،  توزیع  دامنه ی  کردن 
دیگری  توطئه ی  به  دست 
متعدد،  گزارش های  بنابر  زد. 
و  پاسداران  تروریستی  سپاه 
ایجاد  با  ضدشورش  نیروهای 
مناطق  در  بازرسی  پست های 
ورود  از  کرماشان،  مختلف 
به  کمک رسانی  محموله های 
مناطق زلزله زده خوداری کرده 
مردمی  کمک های  توقیف  با  و 
خود  آن ها  که  شده اند  مدعی 
می کنند.  توزیع  را  این کمک ها 
امنیتی  نیروهای  از سوی دیگر 
مراکز  به  هجوم  با  سپاه  و 
مردمی،  کمک های  جمع آوری 
شاباد،  و  سنندج  در  جمله  از 
کمک های  غارت  به  دست 
رابطه  همین  در  زدند.  مردمی 
شاباد  در  مردمی  امدادرسانان 
نیروهای  که  داشته اند  اظهار 
به  هجوم  با  رژیم  سرکوبگر 
کمک های  جمع آوری  مراکز 

مردمی، آنچه را که مردم برای 
ظبط  بودند  کرده  اهدا  کمک 

کرده و با خود برده اند.
حکومت  دیگر  سوی  از 
سیاست های  آنکه  برای  ایران 
قبال  در  فاشیستی اش 
زلزله زدگان و عدم کمک رسانی 
از  مانع  نشود  عیان  آن ها  به 
و  مستقل  خبرنگاران  ورود 
زلزله زده  مناطق  به  خارجی 
"توماس  رابطه   شد. در همین 
ارد بریک" گزارشگر نیویورک 
تایمز آمریکا در تویتی نوشت: 
در  زلزله  وقوع  با  "همزمان 
گزارشگران  به  کوردستان، 
را  به محل حادثه  اجازه ورود 
رسانه ها  وجود  اما  نداده اند". 
ارتباطی مدرن و ارسال خبرها 
و گزارشات تصویری از سوی 
که  کسانی  ویژه  به  مردم  خود 
زلزله زده  مناطق  به  را  خود 
توطئه های  بود،  رسانده 
نقش  ایران  اسالمی  حکومت 
بر آب کرد. طی همان روزهای 
ابتدائی وقوع زلزله، بالغ بر ده ها 
کلیپ گزارشی از دامنه ی فاجعه 
زلزله زده،  مناطق  در  انسانی 
تعمدی  کمک رسانی  عدم 
و  آسیب دیدگان  به  حکومت 
از رسیدن کمک ها  نیز ممانعت 
آن  در  که  شد  منتشر  مردم  به 
شرح  به  آسیب دیده  مردمان 

وضعیت خود می پرداختند.
در واقع سیاست های فاشیستی 
قبال  در  ایران  حکومت 
زلزله زدگان را باید از دهان خود 
شنید.  رژیم  این  صداوسیمای 
برنامه ای  در  آخوندها  از  یکی 
منتشر  از شبکه ی سه سیما  که 
شد در رابطه با قربانیان زلزله ی 
قربانیان  داشت:  اظهار  اخیر 

به  چشم  نباید  اخیر  زلزله ی 
باشند،  راه کمک های حکومتی 
آن ها باید تنها دعا کنند تا شاید 
در  او  شود.  حل  مشکالتشان 
خود  سخنان  از  دیگری  جای 
بالهای  آسیب دیدگان  افزود: 
خواهند  عبرتی  آئینه ی  طبیعی 

بود برای دیگران.
از  بعد  روز  دو  روحانی  حسن 
وقوع زلزله خود را به کرماشان 
رساند تا دایه مهربان تر از مادر 
مناطق  در  که  همین  اما  شود 
با  یافت،  حضور  آسیب دیده 
مردم  سوی  از  شدن  "هوو" 
گرفت.   قرار  استقبال  مورد 
"هوو" کردن روحانی هنگامی 
آغاز شد که او به نقش سپاه و 
اشاره  مردم  به  کمک  در  بسیج 

می کرد.
کارشکنی های  تمام  با  اما 
و  کمک رسانی  در  حکومت 
کمک ها  رسیدن  از  ممانعت 
شکوه  آسیب دیده،  مردم  به 
اتحاد ملت کورد در  انسجام و 
هم زبانان شان  به  کمک رسانی 
زلزله  تلخی  که  بود  واال  چنان 
و  برد  کوردستان  یاد  از  را 
از همکاری و  برگه ای ماالمال 
اتحاد و آگاهی ملی را به تاریخ 
مناطقی  حتا  افزود.  کوردستان 
مذکور  زلزله ی  در  خود  که 
کمک  به  بودند  دیده  آسیب 
خسارات  بیشترین  که  مناطقی 
شتافتند.  بود  شده  متحمل  را 
و  اخبار  رابطه  همین  در 
تصاویری از این مناطق منتشر 
شد که در حال پختن نان برای 
جمع آوری  یا  آسیب دیدگان 
هستند.  نیاز  مورد  کمک های 
گیالنغرب،  روانسر،  جوانرود، 
جمله  از  کرماشان  و  شاباد 

که  می باشند  کوردستان  شهرها 
ویرانی   شدن  متحمل  علی رغم 
و نیز قربانی شدن تعداد کثیری 
از ساکنان این مناطق، به کمک 
ذکر  قابل  شتافتند.  زلزله زدگان 
امدادرسانان  از  تعدادی  است 
مردمی در حین کمک رسانی به 
حادثه  دچار  زلزله زده  مردمان 
ابوبکر  باختند.  جان  و  شدند 
معروفی -اهل بوکان- و میالد 
دو  داالهو-  -اهل  محمدی 
بودند  مردمی  نیروهای  از  تن 
در  تصادف  سانحه  اثر  بر  که 
مردمی  کمک های  انتقال  حین 
خود  جان  زلزله زده  مناطق  به 
کورد  ملت  دادند.  دست  از  را 
در شهرهای مختلف کوردستان 
از  نفری  هزار  ده ها  استقبال  با 
بدرقه  و  معروفی  ابوبکر  پیکر 
بوکان،  زادگاهش  سوی  به  آن 
بی نظیری  تاریخی  صحنه های 
را خلق کردند که حامل پیامی 
به حکومت فاشیستی- آشکار 

مذهبی ایران بود. 
طی  ایران  تروریستی  رژیم 
پیش  در  با  اخیر  دهه های 
بینداز  "تفرقه  سیاست   گرفتن 
و حکومت بکن" بسیار کوشید 
تفاوت های  از  استفاده  که 
کوردستان،  در  موجود  مذهبی 
در صفوف مبارزاتی ملت کورد 
اما  کند  ایجاد  تفرقه  و  انشقاق 
تمام  در  کورد  ملت  عملکرد 
شهرها و روستاهای کوردستان 
مردمان  به  کمک رسانی  در 
زلزله زده و فعالیت شبانه روزی 
این مردمان در کاهش دردهای 
هم زبانانشان این پیغام را برای 
که:  داشت  ایران  فاشیست های 
کوردستان یک سرزمین و کورد 

یک ملت است. 



محمد نظری در بخش ایزوله بهداری 
زندان رجایی شهر نگهداری می شود

ضرب و شتم شدید بازداشتی های 
اسالم آباد ارومیه در بازداشتگاه اطالعات
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محکومیت دو شهروند کورد 
به چهار سال زندان تعزیری 

تعزیری  زندان  به چهار سال  این شهرستان  انقالب  دادگاه  از سوی  مریوان  اهل  کورد  دو شهروند 
محکوم شدند. روز پنج شنبه هجدهم آبان ماه، دادگاه انقالب مریوان دو شهروند کورد اهل روستای 
"نی" به نام های امیر ارژنگ فرزند مختار و باسط افشار فرزند رضا را به اتهام "برافراشتن پرچم 
کوردستان در مراسم نوروز" به چهار سال زندان تعزیری محکوم کرد. این دو شهروند کورد در دادگاه 
بدوی به سه سال زندان و تبعید به سیستان بلوچستان محکوم شده بودند که با اعتراض آنان این حکم 

به چهار سال حبس در زندان مریوان محکوم شدند. 
هریک از امیر ارژنگ و باسط افشار که به تحمل دو سال زندان تعزیری محکوم شده اند، باید ١٥ روز 
دیگر جهت اجرای حکم خود را به زندان مریوان معرفی کنند.این دو جوان کورد، بیست و چهارم 
خردادماه سال جاری از سوی نیروهای اطالعاتی بازداشت و به ستاد خبری اداره ی اطالعات سنندج 

انتقال یافته  بودند.

از  یکی  نظری،  محمد 
سیاسی  زندانیان  باسابقه ترین 
بخش  در  ایران  و  کوردستان 
ایزوله بهداری زندان رجایی شهر 

کرج محبوس است.
سیاسی  زندانی  نظری،  محمد 
پس  کرج  رجایی شهر  زندان 
بیمارستان  از  بازگشت  از 
این  بهداری  ایزوله  بخش  در 
دیدار  امکان  و  محبوس  زندان 
را  زندانیان  دیگر  با  گفتگو  و 
ندارد. مسئوالن زندان علی رغم 
درخواستش، از بازگرداندن وی 
به سالن ١٠ و نزد دیگر زندانیان 

سیاسی خودداری کرده اند.
چهاردهم  یکشنبه  روز 
سیاسی  زندانی  این  آبان ماه، 
محمد حسین  درخواست  به  بنا 
به  خود  پرونده  وکیل  آقاسی، 
خود  روزه   ٩٩ غذای  اعتصاب 

پایان داد.
محمد حسین آقاسی وکالت نامه 
را به امضای این زندانی سیاسی 
برای  مساعد  قول  و  رسانده 
درخواست  رساندن  نتیجه  به 
قانونی وی برای آزادی را داده 
نظری  محمد  خواسته  است، 
قانون  مبنای  بر  دادرسی  اعاده 
از  که  جدید  اسالمی  مجازات 
اجرا  مرحله  به   ١٣٩٢ سال 

درآمده است.
قانون  این  اجرای  صورت  در 
حبس  جدید،  اسالمی  مجازات 
سال   ١٥ به  نظری  محمد  ابد 
یافت،  خواهد  کاهش  زندان 
سال   ٢٤ سیاسی  زندانی  این 
حبس  در  مرخصی  بدون  است 
مجدد  رسیدگی  می برد،  بسر 
قانون  مبنای  بر  او  پرونده  به 
مجازات اسالمی جدید می تواند 

زندان  از  وی  آزادی  به  منجر 
شود.

سیاسی  زندانی  نظری،  محمد 
نهم  روز  شاهین دژ  اهل  کورد 
خردادماه ٧٣ به اتهام "هواداری 
ُکرد  احزاب  برای  تبلیغ  و 
اسالمی  حکومت  اپوزیسیون 
ایران" از سوی مأموران امنیتی 
سپاه ابوذر شهر بوکان بازداشت 
و در دادگاه بدون حضور وکیل 
جلیل زاده،  قاضی  ریاست  به  و 
به  ارومیه  انقالب  دادگاه  رئیس 

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

مرخصی محروم گشته است.

نیروهای اطالعاتی در بازداشتگاه 
اداره اطالعات ارومیه شهروندان 
کورد بازداشت شده در اسالم آباد 
مورد ضرب  به شدت  را  ارومیه 
شهروندان  داده اند.  قرار  شتم  و 
شهرک  در  شده  بازداشت  کورد 
بازداشتگاه  در  ارومیه  اسالم آباد 
شتم  و  ضرب  مورد  اطالعات 
قرار گرفته و هرکدام به پرداخت 
و  جریمه  نقد  وجه  میلیون   ٢٥

بازداشت  شهروندان  از  تن  چند 
شدید  جراحات  دلیل  به  شده 
نیروهای  از ضرب و شتم  ناشی 
پزشکی  معالجه  اطالعاتی جهت 
در مراکز درمانی بستری شده اند. 
روز دوشنبه یکم آبان ماه، پس از 
آزار جنسی یک دختر دانش آموز 
مدرسه  سرایدار  سوی  از  کورد 
ارومیه،  اسالم آباد  شهدا"  "راه 
شهرک  این  کورد  شهروندان 

اقدام  این  به  اعتراض  نشانه  به 
دخترانه  مدرسه  این  مقابل  در 
خشمگین  شهروندان  و  تجمع 
از  کشیدند.پس  آتش  به  آنرا 
شهروندان  اعتراضی  تجمع 
شمار  ارومیه،  اسالم آباد  کورد 
ساکن  شهروندان  از  چشمگیری 
نیروهای  توسط  شهرک  این 

اطالعاتی بازداشت شدند.

نیروهای اطالعاتی یک شهروند کورد 
را در دهگالن بازداشت کردند

اهل  کورد  شهروند  یک 
توابع  از  دهگالن  شهرستان 
نیروهای  سوی  از  سنندج 

اطالعاتی بازداشت گردید.
روز سه شنبه شانزدهم آبان ماه، 
یک شهروند کورد اهل دهگالن 
توسط  امیری"  "خبات  نام  به 
بازداشت  اطالعاتی  نیروهای 
نحوه  از  دقیق  جزئیاتی  و  شد 
کورد  شهروند  این  بازداشت 
منتشر نشده و از دلیل بازداشت 
دسترس  در  اطالعی  نیز  او 

نیست. 
در  و  متاهل  امیری  خبات 
دهگالن  مسافرتی  آژانس 
پیشتر  و  می باشد  کار  مشغول 
حمایت  تجمعات  در  نیز 
نیروهای  توسط  کوبانی  از 
اطالعاتی بازداشت شده است.

شامگاه  نیز،  رابطه  همین  در 
آبان ماه،  هفدهم  چهارشنبه 
نیروهای اطالعاتی در چالدران 
شهروند  سه  شخصی  منزل  به 
"بهمن  نام های  به  کورد 

"محمد  عطا،  فرزند  بروکی" 
و  عبدالحمید  فرزند  خلیلی" 
محمد  فرزند  حیدانلو"  "کمال 
یورش برده و آنان را بازداشت 
کرده اند. با استناد به آمار ثبت 
آژانس  آمار  مرکز  در  شده 
ابتدای  از  کوردپا،  خبررسانی 
تا  میالدی  جاری  سال  ژانویه 
شهروند   ١٨٢٨ اکتبر،  اواخرا 
مختلف  اتهامات  به  کورد 
در  اطالعاتی  نیروهای  توسط 

کوردستان بازداشت شده اند.

دو زندانی سیاسی کورد مجددا محاکمه 
و به اعدام محکوم شدند

در  کورد  سیاسی  زندانی  دو 
مجددا  ارومیه  انقالب  دادگاه 
اعدام  به  دیگر  بار  و  محاکمه 

محکوم گردیدند.
فعال  عبداهلل،  شیخ  صابر 
دانشگاه  سابق  دانشجویی 
عالمه طباطبایی تهران و دیاکو 
رسول زاده مجددا در شعبه یکم 
دادگاه انقالب ارومیه محاکمه و 
بار دیگر به اعدام محکوم شدند.
ایران  حکومت  قضایی  دستگاه 
شهروند  دو  این   ،٩٤ سال 
مهابادی به همراه حسین عثمانی 
و  "بمب گذاری"  اتهام  به 
احزاب  از  یکی  در  "عضویت 
حکومت  اپوزیسیون  کورد 
اسالمی ایران" به اعدام محکوم 

کرده بود.
ساله   ٢٨ عبداهلل  شیخ  صابر 
عثمانی  حسین  مصطفی،  فرزند 
٥٠ ساله و دیاکو رسول زاده ٢٣ 

ساله، اسفندماه سال ٩٢ توسط 
اداره  شخصی  لباس  نیروهای 
اطالعات مهاباد بازداشت شدند.
حکومت  اطالعات  وزارت 
اردیبهشت ماه  ایران  اسالمی 
سال ٩٣، این سه شهروند کورد 
انفجار  در  داشتن  دست  به  را 
مهاباد  در   ٨٩ سال  شهریورماه 
کورد  احزاب  در  عضویت  و 
اسالمی  حکومت  اپوزیسیون 

ایران متهم کرده بود.
شهروند  سه  این  کردن  متهم 
احزاب  در  عضویت  به  کورد 
کورد و دست داشتن در انفجار 
درحالی   ٨٩ سال  شهریورماه 
محمدی  انور  پیشتر،  که  است 
عضو سابق دفتر سیاسی حزب 
طی  ایران  کوردستان  کومله 
کوردپا  آژانس  با  گفتگویی 
هیچوقت  "ما  بود:  کرده  اعالم 
به کشتار مردم مدنی پناه نبردیم 

را  زمینه  این  در  اقدامی  هر  و 
محکوم می کنیم."

همچنین پیشتر نیز، یکی از هم 
عبداهلل  شیخ  صابر  دانشگاهیان 
کرده  اعالم  کوردپا  خبرنگار  به 
بود: "پرونده صابر شیخ عبداهلل 
وزیر  مصلحی  اختیار حیدر  در 
قرار  اطالعات  وزارت  سابق 
گرفت و برای وی پرونده سازی 
انفجار  در  داشتن  دست  به  و 
حالیکه  در  کردند،  متهم  مهاباد 
صابر از این واقعه هیچ اطالعی 

نداشته است".
اهل  کورد  شهروند  سه  این 
بازداشت  مدت  مهابادطی 
و  ارومیه  مرکزی  زندان  در 
اطالعات  اداره  بازداشتگاه 
و  نگهداری  شهرستان  این 
تلویزیونی"  "اعترافات  برای 
و  جسمی  "شکنجه های  تحت 

روحی"قرار گرفته اند.

روسیه قطعنامه پیشنهادی ژاپن 
برای تمدید یک ماهه ماموریت 
گروه شناسایی مسببان حمالت 
را هم وتو  شیمیایی در سوریه 

کرد.

خبرگزاری های  گزارش  بنابر 

 ٢٦ جمعه  روز  بین المللی، 
قطعنامه  روسیه   ،١٣٩٦ آبان 
پیشنهادی ژاپن برای تمدید یک 
ماهه ماموریت گروه موسوم به 
مشترک«،  تحقیق  »سازوکار 
برای شناسایی مسببان حمالت 
شیمیایی در سوریه را وتو کرد. 

روسیه  که  است  حالی  در  این 
آبان،   ٢٥ پنج شنبه  نیز،  پیشتر 
آمریکا  پیشنهادی  نویس  پیش  
مأموریت  یکساله  تمدید  برای 
کرده  وتو  را  تحقیق  گروه  این 

بود.
گروه مکانیسم تحقیق مشترک، 

طی گزارشی که روز ٥ آبان به 
شورای امنیت سازمان ملل ارائه 
رژیم  که  کرد  تأیید  بود،  داده 
شیمیایی  حمله  در  اسد  بشار 
استان  در  شیخون  خان  به 
در  است.  مسئول  سوریه  ادلب 
حمله خان شیخون بیش از ٨٠ 

شهروند عادی کشته شدند.
 ٢٠١٥ سال  در  گروه  این 
توسط ١٥ عضو شورای امنیت 
بررسی  به منظور  آرا  اتفاق  به 
حمله شیمیایی به خان شیخون 
تشکیل و مأموریت آن در سال 
٢٠١٦ به مدت یک سال تمدید 

شد.
از  روسیه  که  است  ذکر  قابل 
سال ٢٠١١ تا کنون، یازده بار 
در  امنیت  شورای  قطعنامه های 
کرده  وتو  را  سوریه  با  رابطه 

است.

روسیه برای یازدهمین بار 
قطعنامه ی شورای امنیت را وتو کرد


