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ارگان حزب دمکرات کردستان ایران

تـأمین حقوق ملی خلق کرد در چهارچوب ایرانی دمـکراتیک و فـــدرال

۷ ۴۸ ٥ 

۲۳۳

کریم پرویزی

سخن      

آغاز مرحله ی جدیدی 

از سیاست در ایران

جنگ آب ما ملت های ایران

در ایران استارت خورد

اطالعیه شورای سیاستگذاری 
حزب دمکرات کوردستان 

ایران 
در رابطه با نارضایتی های 

ایران

دور جدید تحریم ها علیه 
رژیم ایران، 

از مردادماه آغاز می شود

گرفتار بودن بیش از ١٩ 
میلیون نفر

 در معضل حاشیه نشینی

سازمان عفو بین الملل، 

پزشکان پزشکی قانونی را سهیم 

در جنایت های

 جمهوری اسالمی دانست

ادامه در صفحه ی 2

اوج گرفتن 
»راسان« 

پیشمرگه، سرچشمه اراده ی 
یک ملت

در  و  اخیر  روزهای  طی 
ملت  نوین  مبارزه  چارچوب 
و  "راسان"  عنوان  تحت  کورد 
مبارزات  دادن  "پیوند  شعار  با 
پیشمرگه  نیروی  شار"،  و  شاخ 
سال های  مانند  به  کوردستان 
فعالیت های  مجموعه  گذشته 
در  را  گسترده ای  و  متعدد 
انجام  به  عمق خاک کوردستان 
موجبات  سویی  از  که  رساند 
دلخوشی ملت کورد را مهیا کرد 
و از سوی دیگر، هراس فراگیر 
رژیم اشغالگر اسالمی را در پی 

داشت.
پیشمرگه  نیروی  فرماندهی 
اطالعیه  انتشار  با  کوردستان، 
پیشمرگه  نیروی  که:  کرد  اعالم 
روز  عصر   ٧:٣٠ ساعت 
تیرماه  هشتم  مورخ  جمعه، 
روستای  وارد  شمسی،   ١٣٩٧
شهرستان  توابع  از  "سینگان" 
گسترده  در جمع  و  اشنویه شد 
مردمان این منطقه حضور یافت. 
پیشمرگه  نیروی  فرماندهی 
متذکر  همچنین  کوردستان 
حزب  پیشمرگه های  که:  شد 
در  ایران  کوردستان  دمکرات 
استقبال  با  سینگان،  روستای 
گرم و وسیع مردم روبرو شدند 
و برای چند ساعت در میان این 

جمع پرشور ماندند. 
این  انتشار  از  بعد  روز  یک 
نیروی  فرماندهی  اطالعیه، 
اطالعیه ی  انتشار  با  پیشمرگه 

شامگاه  کرد:  اعالم  دیگری 
شنبه نهم تیرماه ١٣٩٧، ساعت 
کورستان  پیشمرگه  نیروی   ،٢١
-محله  اشنویه  شهرستان  در 
مردم  کثیر  جمع  در  امیرآباد- 
در  یافتند.  حضور  شهر  این 
که:  است  آمده  اطالعیه  این 
آنکه  بر  عالوه  پیشمرگه ها 
بیش از ٢ ساعت در میان مردم 
آنان  برای  و  داشتند  حضور 
و  گرم  استقبال  با  گفتند،  سخن 

گسترده مردم روبرو شدند.
نیروی  فعالیت های  ادامه  در 
چهارشنبه  شامگاه  پیشمرگه، 
 ،٢٢ ساعت  تیرماه،  سیزدهم 
روستای  در  پیشمرگه  نیروی 
شهرستان  توابع  از  "نئ"، 
قاسملو  میدان دکتر  مریوان، در 
مبارز  مردمان  پرشور  جمع  در 
این منطقه از کوردستان، حضور 
یافتند و در رابطه با ابعاد راسان 
نوین حزب دمکرات،  مبارزه  و 

برای حاضرین سخن گفتند.
نیروی  فرماندهی  گزارش  بنابر 
مردم  کوردستان،  پیشمرگه 
کودک،  و  -زن  نی  روستای 
پیشمرگه های  جوان-  و  پیر 
در  را  کوردستان  برکف  جان 
اشک شوق  با  و  گرفته  آغوش 

به استقبال آنها رفتند.
در  کوردستان  پیشمرگه  نیروی 
کسانی  و  از جاش ها  جمع  این 
اطالعاتی  سازمان های  با  که 
همکاری  ایران  اسالمی  رژیم 

آغوش  به  که  خواست  می کنند 
حمایت  از  تا  برگردند  ملت 
پایان  آنان برخوردار شوند. در 
منطقه،  مردم  مستمر  تشویق  با 
مذکور  محل  پیشمرگه  نیروی 
را ترک کرد و در سالمتی کامل 
محوله،  فعالیت های  ادامه  به 

پرداخت.
متعدد  و  گسترده  فعالیت های 
نیروی پیشمرگه، ترس و هراس 
سازمان های  و  رژیم  فراگیر 
داشت  پی  در  را  آن  سرکوبگر 
بنابر اطالعیه های فرماندهی  که 
در  رژیم  پیشمرگه،  نیروی 
مناطق مختلف کوردستان بویژه 
فعالیت های  شاهد  که  مناطقی 
بوده،  پیشمرگه  نیروی  اخیر 
تروریستی  نیروهای  تعداد  بر 
با  و  افزوده  خود  سرکوبگر  و 
و  سنگین  سالح های  ارسال 
که  داشت  قصد  سنگین  نیمه 
از حضور  هراس خود  و  ترس 
نیروی پیشمرگه را پنهان کند و 
بر  را  ارعاب  و  ترس  از  جوی 

کوردستان حاکم کند.
نیروی  فرماندهی  رابطه  این  در 
کرد  اعالم  کوردستان  پیشمرگه 
که:  بنابر اطالعات موثقی که به 
روستای  است  رسیده  ما  دست 
توابع شهرستان  از  نوران  حسن 
اشنویه، از سوی نیروهای سپاه 
پاسداران محاصره شده و رژیم 
نیروهای  اخیر  روزهای  طی 
دیگر  شهرهای  از  کثیری 

کوردستان را به این منطقه اعزام 
روستاهای  همچنین  و  کرده 
واقع  خانلر، سوجه و گوندویال 
اشنویه-نقده،  ارتباطی  جاده  بر 
درآمده  نیروها  این  محاصره  به 

است.
در اطالعیه ی دیگری، فرماندهی 
نیروی پیشمرگه اظهار داشت که: 
کردن  میلیتاریزه  ادامه  در  رژیم 
هشتم  جمعه  شب  کوردستان، 
تعدادی  شمسی،   ١٣٩٧ تیرماه 
نظامی  پایگاه های  به  را  تانک 
قوچی  و  چوارچرا  بسر،  خول 
کوردستان  مرز  در  -که  قالن 
ایران و عراق قرار دارند- منتقل 
گزارشات  بنابر  است.  کرده 
تا  انتقاالت  و  نقل  این  رسیده، 
اواخر پائیز ادامه خواهد داشت. 
عام  مالء  در  رژیم  همچنین 
اقدام به نقل و انتقال سالح های 
سنگین و نیمه سنگین به مناطق 
مرزی مابین کوردستان ایران و 

عراق می کند.
این تالش ها،  تمام  برخالف  اما 
دادند  نشان  که  آن گونه  مردم 
نیروی  استقبال  به  گرمی  به 
در  که  کوردستان  پیشمرگه 
سرزمین  این  مختلف  مناطق 
و  شتافته اند  دارند،  حضور 
امید  از  سرشار  روحیه ای  با 
پیشمرگه  نیروی  مبارزات  به 

کوردستان، می نگرند.
پیشمرگه  نیروی  فعالیت های 
تاثیر  بر  عالوه  کوردستان، 

فضای  بر  عمیق  و  گسترده 
نظر  کوردستان،  بر  حاکم 
به  نیز  را  بین المللی  رسانه های 
است.  کرده  جلب  خود  سوی 
"اسکای  ماهواره ای  کانال 
نیوز" طی گزارشی، فعالیت های 
نیروی پیشمرگه در عمق خاک 
کوردستان و به چالش کشاندن 
هیبت پوشالی جمهوری اسالمی 
مدعی  خاورمیانه  در  که  را، 
و  مهم  می باشد،  ابرقدرتی 

شگرف توصیف کرد.
یازدهم  که  گزارش  این  در 
منتشر  شمسی   ١٣٩٧ تیرماه 
و  قهرمانانه  مبارزات  به  شد، 
اشاره  پیشمرگه  حماسه های 
شده بود و در این رابطه گزارش 
کوردستان  دمکرات  حزب  داد: 
خود  مبارزات  تداوم  بر  ایران 
علیه رژیم اسالمی ایران در اکثر 
شهرهای کوردستان، تاکید کرده 
و در همین راستا نیروهای خود 
را در مناطق مختلف کوردستان، 

مستقر نموده است.
این  به  گزاش  این  در  همچنین 
مساله اشاره شده بود که: حزب 
دمکرات برای تطبیق با تغییرات 
را  خود  منطقه،  در  شده  ایجاد 
آماده کرده و بر این واقعیت نیز 
پیشمرگه  نیروی  که  کرده  تاکید 
پاسخ  که  دارد  آنرا  آمادگی 

هرگونه تهاجمی را بدهد.

و  بازنگري  روژهالت  راسان 
نه  گذشته اي  در  نظري  تجدید 
چندان دور و خیزش ملتي بود 
که دشمن ظالم و عوامل آن در 
توانسته اند  که  بودند  وهم  این 
اما  بیاورند،  در  زانو  به  آنرا 
این  کورد  ملت  که  نمي دانستند 
بخش  تا  کرده  مهیا  را  فرصت 
ثبات  به  از سرزمینش  دیگري 
به  جدید  شرایط  در  و  برسد 
از  که دشمن  نتیجه رسیده  این 
فرصت هاي پیش آمده استفاده 
نکرده و همه را سوزانده است.

بار  کوردستان  مبارزه ي 
قلل  از  و  شد  شعله ور  دیگر 
کوردستان،  کوهستان هاي 
خطاب  قیام  به  پایبند  رهبران 
به ملتي مبارز، پیامي فرستادند. 
سربلند  راسان،  خیزش،  پیام 
بر  آمدن  فائق  و  زیستن 

دشواري ها مسیر مبارزه.
بودند کساني که نسبت به پیام 
دو دل بودند یا رفقاي خود را 
اما  مي کردند  دلسرد  مبارزه  از 
در این میان مبارزیني نیز بودند 
که از هرگونه جان فشاني دریغ 
مبارزه  و  راسان  تا  نمي کردند 
شعله ور شود و به خروش آید.

بهاي  اگر چه  از سه سال،  بعد 
دوباره  خیزش  براي  سنگیني 
برحقش  مبارزه ي  و  ملت  این 
پرداخت شده، اما موجب شد تا 
تمام آواهاي یاس آور خاموش 
شوند و سرود راسان دلیرانه و 
پر رسا خوانده شود و به گوش 

تمام جهانیان نیز برسد.
در این میان نیز سیماي راسان 
روز به روز روشن تر، واضح تر 
بر همگان عیان تر  آن  و هیبت 

مي شود، آن هنگام که 
میان ملت  پیشمرگه در  نیروي 
خود حضور مي یابد و از سوي 
آنان در آغوش گرفته مي شود 
و این مردمان با روح و جانشان 

از آنان پاسداري مي کنند.
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حزب دمکرات: سخنان علیرضا نوری زاده
 به دور از حقیقت است

حزب  اجرایی  دبیرخانه 
طی  ایران  کوردستان  دمکرات 
"علیرضا  سخنان  اطالعیهای 

نوریزاده" را تکذیب کرد.
متن اطالعیه بدین شرح است:

آقای  سخنان  تکذیب  در 
علیرضا نوریزاده

آقای  ویدیویی  پیام  یک  در 
"شاهزاده  ستایش  در  نوریزاده 
پهلوی" و شایستگی های  رضا 
ایشان، به سخنان ناگفته آقایان 
مصطفی هجری مسئول اجرایی 
حزب دمکرات کوردستان ایران  
و عبداهلل مهتدی دبیرکل حزب 
کوردستان  زحمتکشان  کومله 
ایران اشاره نموده و اظهار می 
کند که "توی دفتر من رازیست، 
ولی االن بهتون میگم. در دفتر 
کاک  مهتدی،  عبدهلل  کاک  من، 
شاهزاده  و  هجری   مصطفی 
رضا پهلوی گفتگو کردند. اینو 
زیباست  چقدر  بگم  براتون 

به  بیا  شما  شاهزادە  گفتند:  که 
تا  می بریمت  ما  کوردستان، 
بانه، پشت سرت، به بانه خوش 
آمدید رو مردم ببینند. و پیام بده 
ببین چه اتفاقی خواهد افتاد" .

افکار  نمودن  روشن  جهت 
عمومی در رابطه با این نشست 
واشاره به سخنان ناگفته آقایان 
مصطفی هجری و عبدهلل مهتدی 
با آقای رضا پهلوی،  در رابطه 
ضروری  را  کوتاه  توضیح  این 

دانستیم:
حقیقت  از  دور  سخنان   -١
آقای نوریزاده در ستایش آقای 
آقایان  از سوی  و  پهلوی  رضا 
مصطفی هجری و عبدهلل مهتدی 
که به آنها نسبت می دهد کامال 
واقعیت  از  دور  به  و  ساختگی 
هیچگاه  چیزی  چنین  و   بوده 
جهت  همین  به  و  نشده  مطرح 
ما به طور قاطع اظهارات آقای 
را  رابطه  این  در  زاده  نوری 

تکذیب می کنیم.
طرح  نشست  این  در   -٢
پیشنهادی از طرف آقای پهلوی 
شد  مطرح  همکاری  منظور  به 
نشدن  دربرگرفته  دلیل  به  که 
حقوق سیاسی و ملی مشخص 
ملیت های  دیگر  و  کرد  ملت 
سوی  از  کلی  طور  به  ایران 
آقایان مصطفی هجری و عبدهلل 
نشست  این  و  شد  رد  مهتدی 
بدون هیچ نتیجه ای پایان یافت.
اساس  بی  اظهاراتی  چنین   -٣
زاده دور  نوری  آقای  از سوی 
اخالق  و  رسانه ای  عرف  از 

سیاسی میدانیم.
حزب دمکرات کوردستان 

ایران
دبیرخانه ی اجرایی

سوم تیرماه ١٣٩٧ی 
خورشیدی

بیست وچهارم ژوئن 2٠١٨ی 
میالدی

فرماندهی نیروی پیشمرگه 
کوردستان،

 اطالعیه ای منتشر کرد
متن کامل اطالعیه:

افکار  سازی  آگاه  جهت 
اعالم  کوردستان،  عمومی 
امتداد  در  که  می کنیم 
پیشمرگه  نیروی  فعالیت های 
کوردستان در منطقه پیرانشهر، 
تیرماه  سوم  یکشنبه  بامداد 
از پیشمرگه های  ١٣٩٧، تیمی 
کوردستان  پیشمرگه  نیروی 
وظایف  انجام  حال  در  که 
کوهستان های  در  بودند،  خود 
از  الجان"  "کهنه  و  "زیویه" 
از  پیرانشهر  شهرستان  توابع 
ضدمردمی  نیروهای  سوی 
مورد  اسالمی  جمهوری  رژیم 
از  بعد  هجوم قرار می گیرند و 
سنگین  توپباران  و  درگیری 
رژیم،  سوی  از  مناطق  این 
نیروهای جمهوری اسالمی در 
هم شکسته و متحمل کشته و 

زخمی های متعددی می شوند.
اسالمی  رژیم  رابطه،  این  در 
محمد  دوم  "ستوان  ایران 
هاشمی" را به عنوان کشته شده 
عبدالعلی زاده"  "کسری  نیز  و 
این  در  زخمی  عنوان  به  را 
است.  کرده  معرفی  درگیری ها 
مذکور  درگیری  پایان  از  بعد 
فعالیت های  به  پیشمرگه های 
متاسفانه  می دهند.  ادامه  خود 
"سامان  درگیری  این  در 
حسن پور" معروف به "سامان 
آزادی  راه  در  شیوه سلی" 
رسید  شهادت  به  خود  ملت 
"راسان"  شهیدان  جمع  به  و 

پیوست.
شهید  زندگی نامه  از  بخشی 

سامان شیوه سلی:

فرزند  سامان حسن پور،  رفیق 
محمد، در سال ١٣٦٧ شمسی 
و  کوردپرور  خانواده ای  در  و 
میهن دوست در شهر سردشت، 
چشم به جهان گشود. او با طی 
مقاطع تحصیلی در سال ١٣٨٨ 
با مدرک فوق دیپلم از دانشگاه 
از  او  می شود.  فارغ التحصیل 
گرو  در  دل  نوجوانی  همان 
کوردایتی و میهن دوستی داشت 
به  شمسی   ١٣٨٥ سال  در  و 
دلیل بستن شالی به کمر، که به 
شده  آراسته  کوردستان  پرچم 
اطالعات  اداره  سوی  از  بود 
محکوم  و  بازداشت  سردشت 

به هفت ماه زندان می شود.
او نهایتا در سال ١٣٩٥ شمسی 
پیشمرگه های  صفوف  به 
می شود.  ملحق  کوردستان 
رفیق سامان به دلیل شایستگی 
پله های مسئولیت  و شجاعت، 
نظامی را یکی پس از دیگری 
سازماندهی  در  و  کرد  طی 
جدید به "فرمانده دسته" ارتقا 

یافت.
شهید  پاک  روان  بر  درود 
سامان حسن پور و به خانواده 
این شهید، تسلیت  و خویشان 

می گوئیم.

حزب دمکرات کوردستان ایران

فرماندهی نیروی پیشمرگه 

کوردستان

سوم تیرماه ١٣٩٧

فرماندهی نیروی پیشمرگه کوردستان
 اطالعیه ای صادر نمود

متن اطالعیه بدین شرح است:
اطالعیه فرماندهی نیروی پیشمرگه کوردستان

برای تنویر افکار عمومی مردم کوردستان اعالم می داریم؛ در ادامه فعالیت   و وظایف محوله به نیروی 
پیشمرگه کوردستان، مورخه سوم تیرماه سال ١٣٩٧ خورشیدی، در شهرستان نقده یکی از مزدوران 
رژیم ایران با هویت "حسین  تیمور بیگ" اهل پسوه از توابع شهرستان پیرانشهر، ساکن شهرستان 

نقده به سزای خیانت های خود رسید.
مزدور نامبرده پیشتر نیز در چندین عملیات نظامی علیه نیروهای پیشمرگه فعاالنه حضور داشته و 
همچنین یکی از فرماندهان نیروی پیشمرگه کوردستان به نام شهید "رسول حاجی عوال" به دست 

این مزدور ترور شد.
نیروهای پیشمرگه کوردستان بعد از به سزا رسانیدن این مزدور و  انجام سایر وظایف محوله، محل 

عملیات را ترک کرده و در سالمتی کامل به فعالیت های خود ادامه داده اند.

حزب دمکرات کوردستان ایران

فرماندهی نیروی پیشمرگه کوردستان

سوم تیرماه ١٣٩٧

کوردستان  دمکرات  حزب  سیاستگذاری  شورای  اطالعیه 
ایران در رابطه با نارضایتی های ایران

متن اطالعیه:
اطالعیه شورای سیاست گذاری 
حزب دمکرات کوردستان ایران

هموطنان گرامی
مردم حق طلب ایران

در  کورد  آزادیخواه  فرزندان 
کوردستان ایران

در ادامه اعتراضات مردم بیشتر 
اعتراض  در  و  ایران  شهرهای 
ضدبشری  سیاست های  به 
حق  در  اسالمی  جمهوری 
تداوم  و  ایرانی  شهروندان 
در  رژیم  سرکو گر  نهادهای 
و  کردن  زندانی  شکنجه،  آزار، 
بدتر  همچنین  هم وطنان،  اعدام 
شدن وضعیت معیشت و زندگی 
به  و  بیکاری  افزایش  مردم، 
هدر دادن ثروت و منابع ایران 
تسلیح  و  تغذیه  راستای  در 
منطقه  تروریستی در  گروه های 

از سوی رژیم جمهوری اسالمی 
چهارم  دوشنبه  دیروز  ایران، 
با  برابر  شمسی   ١٣٩٧ تیرماه 
 ٢٠١٨ ژوئن  پنجم  و  بیست 
به  شهرتهران  مردم  میالدی، 
عمومی  مکان های  و  خیابان ها 
ریختند و علیه حکومت متحجر 
شعار  ایران  اسالمی  جمهوری 

دادند.
زمان  کمترین  در  حرکت  این 
شهرهای  حمایت   ممکن 
کرج  و  قشم  بهشهر،  کرماشان، 
را نیز به سوی خود جلب کرد 
و این شهرها به بازنه اعتصاب 
به  شدند،  وارد  اعتراض  و 
دامنه  بر  همچنان  که  گونه ای 
می شود  افزوده  اعتراضات  این 
چون  شعارهایی  دادن  سر  و 
بر  مرگ  دیکتاتور،  بر  مرگ 
ده  دالر  فقیه،  والیت  اصل 

تمامیت  نمی خواهیم،  هزاری 
نشانه  را  اسالمی  رژیم  اصل  و 

گرفته  است.
شعارها  و  حرکات  قبیل  این 
که  واقعیت اند  این  نشان دهنده 
رهای  و  آزادی  بر  ایران  مردم 
از دست این رژیم ُمصرند. این 
خواست نیز هنگامی به واقعیت 
جنبش ها  این  که  می پیوندد 
تمام  بتوانند  و  بوده  مستمر 
شهرهای  از  کثیری  بخشی  یا 
ایران را در بر گیرد و با اتحاد، 
مبارزه  هم صدایی  و  هماهنگی 
موفقیت  به  رسیدن  تا  را  خود 
رابطه  همین  در  دهند.  ادامه 
مدت  در  که  کوردستان  مردم 
اسالمی  جمهوری  حاکمیت 
ایران مورد ستمی مضاعف قرار 
مورد  جهت  هر  از  و  داشته اند 
انواع ظلم  با  و  بوده اند  تبعیض 
و ستم روبه رو شده اند، محتوای 
متحجرانه و ضدمردمی رژیم را 
این  ستم  و  آزار  و  کرده  درک 
رژیم را در تمام ابعاد زندگی شان 
در  شک  بدون  کرده اند.  حس 
چنین وضعیتی بهتر می دانند که 
چگونه برخورد نمایند و به چه 
صورت روند مبارزه چهل ساله 
و  بپیمایند  را  رژیم  علیه  خود 
چگونه صدای خود را با صدای 
ایران  سراسر  حق طلب  مردم 

هماهنگ سازند.
داریم  اطمینان  رابطه  همین  در 

حزب دمکرات کوردستان ایران 
و هرکدام از جناح های سیاسی 
کوردستان با احساس مسئولیت 
خود،  تشکیالت  طریق  از  و 
ارائه  را  الزم  راهنمایی های 
در  هماهنگی  ایجاد  در  و  داده 
خواهند  تاثیرگذار  کوردستان 

بود.
حزب  سیاست گذاری  شورای 
ایران،  کوردستان  دمکرات 
عالوه بر اعالم حمایت خود از 
این حرکت حق طلبانه ی شهرها 
در  ویژه  به  و  ایران  در سراسر 
اتحاد  خواستار  کوردستان، 
تمام  در  مردم  هماهنگی  و 
شهرهای ایران است و اطمینان 
دارد با حرکتی منسجم و قیامی 
رژیم  شوم  سایه  سراسری، 
جمهوری اسالمی را از سر خود 

و ایران کوتاه خواهند کرد.
آزادیخواهانه  مبارزه  زنده باد 

ملیت های ایران
جمهوری  رژیم  باد  نابود 

اسالمی ایران

حزب دمکرات کوردستان ایران

شورای سیاست گذاری

چهارم تیرماه ١٣٩٧ شمسی

بیست و پنجم ژوئن 2٠١٨

در  پیشمرگه  نیروی  فعالیت 
عمق خاک کوردستان، دشمن 

را به هراس واداشته است
برای  کوردستان  آزادیخواهانه  مبارزات  و  کورد  ملی  مقاومت 
نیز وجود مبارزه  مداوم و جدی  تحقق خواست های ملی خود و 
موجب  ملی،  اهداف  به  نیل  راستای  در  کوردستان  پیشمرگه های 
ملیتاریزه شدن کوردستان از سوی رژیم و استقرار شمار زیادی از 
نیروهای آن در کوردستان شده  است. که البته باید گفت هدف از 
این اعمال، خاموش کردن فریاد آزادیخواهانه و حق طلبانه ی مردم 
کوردستان و جلوگیری از فعالیت نیروی پیشمرگه در عمق خاک 

کوردستان است.
در  ایران  کوردستان  دمکرات  حزب  مبارزات  حیات  تجدید 
چارچوب گفتمان "راسان"، خیال و اوهامات جمهوری اسالمی و 
توطئه های این رژیم علیه ایران و کوردستان را نقش بر آب کرد. 
باید متذکر شد که راسان و دور جدید مبارزات حزب و فعالیت 
را  دشمن  کوردستان،  پیشمرگه  نیروی  شده  برنامه ریزی  و  مداوم 
به همین خاطر طبق  است.  نموده   فراگیری  دچار ترس و هراس 
کردن  ملیتاریزه  بیشتر  هرچه  با  است  تالش  در  همیشگی  روال 
مردمان  شار"  و  "شاخ  مبارزات  گسترش  از  مانع  کوردستان، 

کوردستان و نیروی پیشمرگه شود.
در ادامه ملیتاریزه کردن کوردستان، مجموعه ای از پایگاه و مقرهای 
مرزهای  در  ویژه  به  کوردستان،  مختلف  مناطق  در  نظامی  جدید 
به سالح های  که  شده  احداث  عراق،  و  ایران  کوردستان  مشترک 
و  کاتیوشا  مینی  کاتیوشا،  توپ،  نفربر،  تانک،  همچون  سنگینی 

برخی سالح های دیگر تسلیح شده اند.
طی روزهای اخیر، رژیم اسالمی ایران از ترس فعالیت پیشمرگه های 
ارومیه،  مرزی  مناطق  در  را  زیادی  تجهیزات  و  نیرو  کوردستان، 
اشنویه، پیرانشهر، مریوان، سقز، ژاورو و سردشت مستقر کرده که 
است.  عیان  وضوح  به  رسیده  فیلم های  و  تصاویر  در  مساله  این 
نیروها و پایگاه هایی که با توپباران مزارع و زمین های مردمان این 

سرزمین، زندگی آنان را بیش از پیش بغرنج تر کرده است.

فرماندهی نیروی پیشمرگه کوردستان

ادامه ی مطلب

به  روژهالت"  "راسان 
نظامي  هجوم  و  درگیري 
چه  اگر  نمي شود،  محدود 
و  درنده  دشمني  مقابل  در 
جمهوري  همچون  ضدبشري 
تا  باشي  مسلح  باید  اسالمي 
این  از توحش  را  بتواني خود 
رژیم محفوظ بداري، اما با این 
عبارت  روژهالت  راسان  همه 
روحیه بخش  "سمبل  از  است 
در  شهر  حضور  و  پیشمرگه" 
آن  مبارزه. حال شاهد  عرصه 
هستیم که این خواست و اراده 
تمام  صالبتي  با  اما  آرامي  به 

خود را تثبیت مي کند.
مبارزه،  نوین  فصل  ابتداي  در 
مسیر آن پرفراز و نشیب و تا 
مي رسید  نظر  به  مه آلود  حدي 
و تنها آناني که اراده شان،کوه ها 
مي داشت،  وا  تعظیم  به  را 
راه،  حقانیت  و  پیروزي  به 
در  که  دیدیم  و  داشتند  ایمان 
"کوساالن"  و  "قره سقل" 
به  تا  شد  خلق  حماسه هایي 
ملت کورد امید تحقق آرمان ها 
آرزوهایشان،  به  رسیدن  و 

بخشیده شود.
و  خون ها  این  حماسه ها،  این 
و  روحیه  و  جان فشاني ها  این 
که  بود  پوالدین  و  عمیق  باور 
امروزمان را رقم زدە و شاهد 
تمام  با  راسان  که  هستیم  آن 
و  مي رود  پیش  به  خود  توان 
بي شک جان فشاني هاي امروز 
آزادي  و  آباداني  که  است 
فرداي سرزمینمان را به ارمغان 

مي آورد.
راسان علیه تاریکي ادامه دارد.
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دور جدید تحریم ها علیه رژیم ایران، 
از مردادماه آغاز می شود

وزارت  سیاستگذاری  مدیر 
از  سخنانی  در  آمریکا  خارجه 
آغاز دور جدید تحریم ها علیه 
مردادماه  در  اسالمی  جمهوری 

خبر داد.
مدیر  هوک،  برایان 
خارجه  وزارت  سیاستگذاری 
یازدهم  دوشنبه  روز  آمریکا 
ضمن  ١٣٩٧شمسی،  ماه  تیر 
دولت  جدید  راهبرد  توصیف 
ایران،  رژیم  برابر  در  ترامپ 
جدید  دور  که  کرد  اعالم 
تحریم ها علیه این رژیم از ١٣ 
مرداد و بخش بعدی آن از ١٥ 

آبان اجرا می شود.
دیپلماتیک  تالش های  به  او 
رابطه  این  دولت مطبوع اش در 
تالش  افزود:  و  کرد  اشاره 

نفت  صادرات  که  شد  خواهد 
ایران به صفر برسد.

فعالیت های  به  اشاره  با  او 
گفت:  تهران  رژیم  تروریستی 
دیگر  علیه  نرمال  کشور 
تروریستی  اقدامات  کشور ها 
نمی کند، دست به توسعه برنامه 
موشکی نمی زند و مردم خود را 

روز به روز فقیرتر نمی کند.
وزارت  سیاستگذاری  مدیر 
توضیح  در  آمریکا،  خارجه 
تحریم های  نوع  بیشتر 
بخش  داشت:  اظهار  مردادماه 
تجارت  و  ایران  خودروسازی 
سایر  و  می شود  شامل  را  طال 
آغاز  آبان   ١٥ از  نیز  تحریم ها 
و  انرژی  بخش  که  شد  خواهد 
ایران  بانکی رژیم  تراکنش های 

را هدف قرار خواهد داد.
جمهور  رئیس  ترامپ،  دونالد 
هیجدهم  روز  آمریکا، 
با  جاری  سال  اردیبهشت 
به صلح  برجام  اینکه  به  اشاره 
و  نشده  منجر  جهان  در  بیشتر 
به  همچنان  اسالمی  جمهوری 
بالستیک  موشک های  توسعه 
تروریسم  از  "حمایت هایش  و 
در منطقه" ادامه داده، از برجام 

خارج شد.
موج جدید گرانی ها و نابسامانی 
در بازار ارز موجب شد که نرخ 
نیز  تومان  ١٠هزار  تا  دالر 
تحوالت  این  که  یابد  افزایش 
اعتراضی در  به تجمعات  منجر 
تهران و چندین شهر دیگر شد.

گرفتار بودن بیش از ١٩ میلیون نفر
 در معضل حاشیه نشینی

از  زیادی  شمار  گریبانگیر  آن،  از  حاصل  اجتماعی  آسیب های  و  مشکالت  و  حاشیه نشینی  پدیده 
جمعیت کم درآمد ایران است.

منطقه   ٣٠٠٠ ایران  در  بهزیستی،  سازمان  اعتیاد  درمان  و  پیشگیری  معاون  براتی،  فرید  گفته  به 
مناطق  این  نفر در  میلیون  بر ١٩  بالغ  حاشیه نشین وجود دارد که طبق آمارهای حکومتی جمعیتی 

سکونت دارند.
و  حاشیه نشین  مناطق  در  ساکن  جمعیت  آمار  شهرسازی  و  راه  وزیر  نیز   پیشتر  رابطه،  همین  در 
بافت های فرسوده را ١٣ میلیون تا ١٨ میلیون اعالم کرده بود که در مقایسه با آمارهای جدید منتشر 
شده نشان دهنده افزایش چشمگیر این جمعیت و حادتر شدن این معضل و بی اهمیت بودن موضوع 

برای جمهوری اسالمی ایران است.
رژیم ایران بازسازی بافت های فرسوده و حاشیه نشین را به عنوان یکی از برنامه های اصلی وزارت 
راه و شهرسازی اعالم کرده بود اما به دلیل آنچه که "کمبود اعتبارات" نام می نهند، این برنامه وارد 

مرحله اجرا نمی شود.
مناطق حاشیه نشین از جمله پر خطرترین مناطق از لحاظ افزایش آسیب های اجتماعی هستند که در 
این رابطه افزایش روزافزون اعتیاد از جمله مهم ترین این آسیب  ها به شمار می آید که در تمام سنین و 

اقشار ساکن در این مناطق، به خوبی قابل مشاهده  است.

ترامپ متحدان اروپائی آمریکا را
 تهدید به تحریم کرد

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
آمریکا، به متحدان اروپایی اش 
هشدار داده در صورت پایبندی 
ایران  با  تجارت  و  برجام  به 

مشمول تحریم خواهند شد.
رئیس جمهور  ترامپ،  دونالد 
طی   آمریکا،  متحده  ایاالت 
روز  که  اختصاصی  مصاحبه ای 
شبکه  از  تیرماه  دهم  یکشنبه 
نیوز" پخش  تلوزیونی "فاکس 
دولتش  اروپائی  متحدان  شد 
رابطه  به  اگر  که  کرد  تهدید  را 
دچار  دهند  ادامه  ایران  با 
تحریم های بین المللی می شوند.

دونالد ترامپ همچنین با اشاره 
ایران  در  اخیر  اعتراض های  به 
اظهار کرد: مقامات رژیم ایران 
به  رفتن  و  مدیترانه  به  دیگر 

مداخله  برای  دیگر  جاهای 
فکر نمی کنند؛ مشغول خودشان 

هستند.
هفدهم  روز  همچنین  ترامپ 
اعالم  سخنانی  طی  ماه  خرداد 
برجام  از  آمریکا  خروج  کرد، 
مقام های  رفتار  تغییر  باعث 
منطقه  در  اسالمی  جمهوری 
شده و آنان دیگر توجه زیادی 
یمن...  و  سوریه  مدیترانه،  به 
آنجا می گذرد توجهی  انچه در 

ندارند.
مصاحبه اش  در  ترامپ  دونالد 
صادر  شرکت های  به  اشاره  با 
کرد  متهم  را  اوپک  نفت،  کنند 
دست کاری  را  نفت  قیمت  که 

می کند.
در پی خروج آمریکا از برجام 

وزیر  اردیبهشت،  هیجدهم  در 
هشدار  متحده  ایالت  خارجه 
داد که اگر مقامات ایران رفتار 
بر  عالوه  ندهند  تغییر  را  خود 
قبلی،  تحریم های  بازگشت 
را  تحدید ها  آمریکا شدید ترین 

علیه ایران اعمال خواهد کرد.
از  شماری  اخیر  ماه های  در 
اروپایی،  بزرگ  شرکت های 
ایتالیایی  شرکت  جمله  از 
فرانسوی  شرکت های  "انی"، 
"توتال" و " بوئینگ"، شرکت 
شرکت  و  مرسک  دانمارکی 
نروژی "ساگا" اعالم کردند که 
تحریم های  از  ترس  خاطر  به 
با  خود  معامالت  به  آمریکا، 

ایران پایان می دهند.
رژیم  بین  مذاکراتی  اکنون  هم 
اروپایی  کشور  سه   و  ایران 
برای  بریتانیا  و  فرانسه  آلمان، 
وجود  با  برجام  نجات   "
تحریم های آمریکا" در جریان 
از  یکی  گفته  به  اما  است 
را  برجام  ایران  رژیم  مقامات 
باید در "ای سی یو" تلقی کرد.

این  بلوچستان،  و  سیستان  مردم  ٣٠درصد 
استان را ترک کرده اند

عدم  و  بی آبی  شن،  طوفان 
جمهوری  تعمدی  چاره یابی 
معضالت  حل  برای  اسالمی 
مردمان  بلوچستان،  و  سیستان 
این استان را در بدترین شرایط 

ممکن قرار داده است.
رسانه های  گزارش  بنابر 
مدیرکل  اربابی  رضا  حکومتی، 
دفتر مدیریت بحران استانداری 
در  بلوچستان،  و  سیستان 
ورود  که  کرد  اعالم  اظهاراتی 
مختلف  مناطق  به  شن  طوفان 
چهارشنبه  روز  در  استان  این 
ششم تیرماه، به اوج خود رسید.
افزود:  رابطه  همین  در  اربابی 
مردم  از  نفر   ١٠۴ روز  آن  در 
منطقه به دلیل عوارض تنفسی، 
چشمی و قلبی ناشی از توفان 
و گرد و خاک روانه بیمارستان 

و مراکز درمانی شدند.
رژیم  مسئوالن  بی تدبیری 
رسیدگی  عدم  ایران،  اسالمی 
حکومت  این  تعمدی  توجه  و 
در  موجود  شرایط  به  نسبت 
خشکی  بلوچستان،  و  سیستان 
خشکسالی  هامون،  تاالب 
اقلیمی،  تغییرات  و  سیستان 
بر  روز  هر  که  شده  موجب 
بر  شده  وارد  آسیب های  دامنه 
محیط زیست و زندگی روزانه 
و  شود  افزوده  مردمان  این 
ادامه حیات در این منطقه را به 

ریسک زیاد روبرو سازد.
رئیس  دوشوکی،  عبدالستار   
در  بلوچستان  مطالعات  مرکز 
وسعت  که  کرده  اعالم  لندن 
دامنه فاجعه در سیستان موجب 
از  درصد   ٣٠ حدود  که،  شده 

سیستانی ها از منطقه خارج شده 
استان های  بقیه  یا  زاهدان  به  و 

کشور مهاجرت کنند.
منتشر  آمارهای  بنابر  همچنین 
این  در  هوا  آلودگی  شده، 
مجاز  حد  برابر   ٢٠ به  استان 
در  واقعیت ها  است.  رسیده 
استان چنان عریان هستند  این 
در  رژیم  ارشد  مقامات  که 
وادار  را  بلوچستان  و  سیستان 
محبی  دانیال  کرده.  اعتراف  به 
بلوچستان،  استاندار سیستان و 
در همین رابطه طی سخنانی در 
به  تیرماه،  هفتم  پنج شنبه  روز 
خبرگزاری ایرنا گفت: بسیاری 
از مناطق روستایی و عشایری 
سکنه  از  خالی  استان  این 

شده اند

نفت  از آمریکا، واردات  نشانه حمایت  به  هند 
از ایران را متوقف می کند

وزیر نفت هند به پاالیشگاه های 
تا  که  کرده  اعالم  کشور  این 
آبان ها ماه، وارادات نفت مورد 
صفر  به  را  ایرن  از  خود  نیاز 

برسانند.
بعد از آنکه دولت ایاالت متحده 
و  واضح  پیامی  طی  آمریکا، 
متحدان خود هشدار  به  روشن 
آبان ماه،   ١٣ تا  که  بود  داده 
ایران  از  نفت  واردات  و  خرید 
برسانند، دولت هند  به صفر  را 
از پاالیشگاه های خود خواست 
در حمایت از آمریکا در جنگ 
علیه تروریسم، واردات نفت از 

ایران را متوقف سازند.
تروریستی  فعالیت های 
و  سرکوب  اسالمی،  جمهوری 

ایران و نقش  کشتار ملیت های 
شروع  در  رژیم  این  مخرب 
جنگ های داخلی خاورمیانه و 
تداوم آن ها موجب شد که دونالد 
آمریکا،  رئیس جمهور  ترامپ، 
از  اردیبهشت ماه  هجدهم  در 

برجام خارج شود.
سی .ان.بی.سی  گزارش  به 
امر  این  به  تنها  آمریکا  دولت 
گزارش  طی  و  نکرده  اکتفا 
یکی  که  شده  مدعی  مفصلی 
عالیرتبه  دیپلمات های  از 
وزارت  خارجه این کشور، طی 
این  به  اختصاصی  مصاحبه ای 
رسانه اعالم کرده: شرکت هایی 
را  ایران  رژیم  خام  نفت  که 
که  صورتی  در  می کنند  وارد 

واردات خود را به صفر نرسانند 
آمریکا  شدید  تحریم های  با 
اگر  حتا  شد،  خواهند  روبرو 
این شرکت ها متعلق به متحدان 

اصلی ایاالت متحده باشند.
هند  حمایت  سیاسی،  ناظرین 
از طرح دولت ترامپ را نشانه 
چرای  و  بی چون  موفقیت 
ضدتروریستی  سیاست های 
اسالمی  علیه جمهوری  آمریکا 
نشانه ای  آنرا  و  کرده اند  عنوان 
مبارزه  در  بین المللی  عزم  از 
اسالمی  جمهوری  تروریسم  با 

می دانند.
قابل ذکر است که هند بزرگترین 
خریدار نفت ایران پس از چین 

است

عبدالحمید خدری:
 ایران در حال فروپاشی است

از  مجلس  در  رژیم  نماینده 
جنگ آب در ایران و فروپاشی 
خبر  نزدیک  آینده ای  در  ایران 

داد.
عبدالحمید خدری نماینده رژیم 
با  مصاحبه ای  طی  مجلس،  در 
اظهار  اعتمادآنالین  وب سایت 
داشت: واقعا جای تأسف دارد 
اقلیمی  با  عربی  کشورهای  که 
ما  از   خشک تر  به مراتب 
آب  موضوع  که  است  سال ها 
را مدیریت کرده اند و در حالی 
فروپاشی  قدمی  یک  در  ایران 

قرار گرفته است.
جنوبی  مناطق  با  رابطه  در  او 
ایران گفت: وضع در شهرها و 
روستاهای جنوبی بسیار وخیم 
است. مناطقی مانند دشستان به 
ندارند.  کلمه آب  واقعی  معنای 
چطور باید بگوییم که مردم آب 

ندارند.

بر اساس اظهارات وزیر نیروی 
این  در  بارندگی  میزان  ایران، 
کشور یک سوم متوسط جهانی 
است که این موضوع باعث شده 
میانگین درجه حرارت در ایران 
دو درجه افزایش یابد و میانگین 

تبخیر آب هم باال برود.
خدری همچنین به وقوع حتمی 
جنگ آب در مناطق جنوبی با 
استان های فارس ایران که سعی 
بیابان های  به  آب  انتقال  در 
دارند،  را  کشور  این  مرکزی 
قباًل  ما  گفت:  و  کرد  اشاره 
چیزهایی  آب  جنگ  درباره 
شنیده بودیم اما حاال داریم آن 

را با چشم خودمان می بینیم.
وزیر  چیت چیان  حمید  پیشتر 
اسبق نیروی جمهوری اسالمی، 
بود  داده  هشدار  سخنانی  در 
بقای  و  تمدن  حیات،  که: 
آبی  شرایط  دلیل  به  ایرانی 

است.  تهدید  معرض  در  کشور 
مشاور  صفوی،  رحیم  همچنین 
رهبر  خامنه ای  علی  نظامی 
بروز  از    ،٩٦ اسفند  در  ایران، 
و  ایران  میان  شدید  تنش های 
بر سر آب سخن  همسایگانش 
گفته بود. او متذکر شده بود که: 
ایران با ١٥ کشور همسایه است 
حوزه  آنها  از  کشور   ١٢ با  که 
این  که  دارد  مشترک  آب ریز 
می توانند  مرزی  رودخانه های 
بین  تنش  یا  و  تعامل  موجب 
باشند.  کشورها  سایر  و  ایران 
صفوی همچنین افزود: ایران در 
منطقه ای واقع شده که در آینده،  
حوزه  در  منطقه  پرمناقشه ترین 

آب خواهد بود
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گزارش:

ام.گلد الی   

تایمز- -واشنگتون   

دکتر هاوری هرسینی
 -تحلیلگر مسائل ایران و کوردستان-

کوردی: از  ترجمه 

منبری آسو   

آغاز مرحله ی جدیدی از سیاست در ایران 

 ٢٠١٧ دسامبر  رویدادهای 
جدید  تاریخ  در  عطفی  نقطه 
می شود.  محسوب  ایران 
اعتراضات  با  اخیر  اعتراضات 
قابل  اصالح طلبان   ٢٠٠٩ سال 
جهت  این  از  نیستند،  مقایسه 
که اعتراضاتی تماما سکوالر و 
مدنی علیه تمامیت رژیم تهران 
بود و در چارچوب ایدئولوژی 
مذهبی نیز جایی نمی گرفت. در 
برخالف  اعتراضات  این  واقع 
دامنه  گذشته،  اعتراضات 
شهرهای  از  وسیعی  بسیاری 
در  را  شهر   ٨٥ حداقل  ایران، 
بر می گرفت که این امر موجب 
شد این اعتراضات به بزرگترین 
کار  روی  از  پس  اعتراضات 
بدل  اسالمی،  جمهوری  آمدن 

شود.
ایران  در  کورد  مردم  "سرکوب 
است"،  استوار  ستون  دو  بر 
مصطفی  سخنان  از  بخشی  این 
حزب  اجرایی  مسئول  هجری، 

بود  ایران  کوردستان  دمکرات 
در  سیاسی  سمیناری  در  که 
مرکز پژوهشی لندن، مستقر در 
کرده  ابراز  سی،  دی  واشنگتن 
بود. وی در ادامه گفت: این دو 
فعلی  سیستم  از  عبارتند  ستون 
سرکوب  و  سو  یک  از  سیاسی 
اصطالح  به  دست  به  ملی 
اسالمی  جمهوری  روشنفکران 
وضوح  به  که  دیگر،  سوی  از 
انکار  سیاست  در  آنرا  میتوان 
مشاهده  کوردها،  ملی  هویت 

کرد.
گونه ای  به  اسالمی  جمهوری 
بسیار متفاوت با کوردستان ایران 
ایران  کوردستان  می کند.  تعامل 
ایران  دولت  سوی  از  شدت  به 
استقرار  از  که  شده  ملیتاریزه 
ایست ـ بازرسی های متعدد در 
گرفته  کوردستان  مختلف  نقاط 
تا کشتن مردم به دست پلیس و 
امنیتی  شدید  وضعیت  برقراری 
را،  کوردستان  جایی جای  در 
شامل می شود. امری که موجب 

کمترین  دارای  کوردستان  شده 
در  شاغل  و  تحصیل کرده  آمار 

سراسر ایران باشد.
جان  شده،  کاشته  مین های 
و  داده  قرار  هدف  را  کوردها 
را  ناپذیری  جبران  خسارات 
وارد  کشاورزی  زمین های  به 
کوردستان  اقتصاد  نموده  و 
قرار  وخیم  بسیار  وضعیتی  در 
شهر  شش  که  گونه ای  به  دارد 
بیشترین  که  ایران  شهر  ده  از 
در  دارند،  را  بیکاری  آمار 
انباشت  دارند.  قرار  کوردستان 
این مشکالت روی هم موجب 
 ١٥ از  بیش  ساالنه  تا  شده 
منظور  به  کورد  شهروند  هزار 
شهرهای  سوی  به  کار  یافتن 
مرکزی ایران، مهاجرت می کنند. 
کوردستان،  که  است  ذکر  قابل 
یکی  به  شدن  تبدیل  پتانسیل 
و  توریسم  از قطب های صنعت 
فعالیت اقتصادی را داراست اما 
به دلیل سیاست های رژیم ایران 
بهبود  جهت  فرصتی  هرگونه 

وضعیت معیشتی، از این مردمان 
دریغ شده است.

شاهد  نیز  گذشته  در  ایران 
مدنی  اعتراضات  و  تظاهرات 
تظاهرات  اما  بوده  متعددی 
مختلف  شهرهای  در  که  اخیر 
به  شد  زده  استارت  کوردستان 
سرایت  نیز  ایران  دیگر  مناطق 
مردم  درصد   ٨٥ تا   ٨٠ کرد. 
حمایت  کنونی  رژیم  از  ایران 
مردم  که  حالی  در  نمی کنند. 
هستند  رژیم  تغییر  دنبال  به 
بیشتری  خواسته های  جوانان 
یک  آرزوی  در  آن ها  دارند. 
زندگی غربی، دسترسی آزاد به 
اجتماعی،  شبکه های  اینترنت، 

موسیقی راک و ... هستند.
مسئول اجرایی حزب دمکرات، 
عملکرد  و  دیدگاه  که  درحالی 
را  برجام  به  نسبت  ترامپ 
می داند،  واقعبینانه  دیدگاهی 
طرف های  واکنش  به  نسبت 
بویژه  توافقنامه  این  دیگر 
شده  دلسرد  حدی  تا  اروپائیان 

جدید  تحریم های  باید   است. 
اما  شود  اعمال  ایران  به  نسبت 
این است که  آنچه اهمیت دارد 
باشند.  هدفدار  باید  تحریم ها 
اگرچه تحریم ها در کوتاه مدت 
داشته  را  خود  تاثیر  میتوانند 
 باشند اما باید گفت تاثیر اصلی 
خواهند  مدت  دراز  را  الزم  و 
داشت. تردیدی نیست که رژیم 
در تالش است تحریم ها را دور 
از  اینکه  احتمال  حتی  ـ  بزند 
راه بغداد این کار را انجام دهد 
نیز وجود دارد ـ اما این همان 
می رود  انتظار  که  است  چیزی 
داد،  اجازه  نباید  و  شود  انجام 

رژیم در این امر موفق شود. 
دستان  در  ابزاری ست  ایران 
کردن  اجرائی  برای  روسیه، 
اهداف خود در منطقه که از آن 
جمله می توان به اعمال فشار بر 
اشاره  آمریکا،  متحده  ایاالت 
می توان  دیدگاه  این  از  کرد. 
دانست،  رابطه را یک طرفه  این 
آنگونه که اکنون روسیه در حال 
اعمال فشار بر نظامیان خارجی 
حاضر در سوریه است، از جمله 
ایران تا از سوریه خارج شوند 
که نشان دهنده این واقعیت است 
که اتحاد روسیه و ایران آنقدرها 
هم مستحکم نیست و عالوه بر 
به  نسبت  دو  این  دیدگاه  آن، 
است.  متفاوت  بسیار  اسرائیل 
در  ارتباط  این  که  است  واضح 
بر  گذشته  همچون  نیز،  آینده 
خواهد  چپاول  و  غارت  مبنای 

بود. 
را  رژیم  تغییر  قصد  که  زمانی 
باشیم  داشته  توجه  باید  داریم 

که آلترناتیو آن، چه خواهد بود. 
در  اپوزیسیون  اکنون گروه های 
مناسب  راه حل  که  فکرند  این 
به  بر سر آن  اما هنوز  چیست، 
ایاالت  اگر  نرسیده اند.  توافق 
متحده آنگونه که الزم است بر 
تحقق  برای  مبارزه  از  حمایت 
و  جدی  واقعی،  دموکراسی 
رژیم  از  است  الزم  باشد  مصر 
جدید در هر زمانی که حاکمیت 
حمایت  گرفت،  دست  به  را 
راه  به  چشم  اپوزیسیون  کند. 
سربازان آمریکایی نیست، بلکه 
حامی  که  می خواهد  آمریکا  از 
تهران  رژیم  آمیز  صلح  تغییر 

باشد.
شامل  می تواند  همکاری  این 
فراهم کردن امکان دسترسی به 
اینترنت، دسترسی به شبکه های 
چگونگی  آموزش  و  اجتماعی 
و  شبکه ها  این  به  دسترسی 
تامین جایگزینی برای تلویزیون 
سازماندهی  باشد.  ایران  دولتی 
کار  مردمی  جدید  نیروی 
هجری،  مصطفی  است.  مهمی 
اجرایی حزب دمکرات  مسئول 
است:  معتقد  ایران  کوردستان 
از  جدیدی  مرحله  آغاز  "این 
سیاست در ایران است" و الزم 
آمریکا  متحده  ایاالت  است 
جوانان  و  اپوزیسیون  حامی 

باشد.

 الی ام. گلد معاون اول مسئول 
لندن  سیاسی  تحقیقات  مرکز 

می باشد

نگاهی تاریخی-روانشناختی 
به اعتراضات ماه های اخیر در ایران

سیاسی- حاکمیت  که  آنگاه 
انزوای  لبه  از  ایرانی  باستانِی 
بیابانی خویش به بیرون سرکی 
بر  داریوش  که  زمانی  تا  کشید 
شرح  مغرورانه  گئومات،  پیکر 
و  می نمود  مکتوب  پیروزی، 
مفعوالنه دعا میخواند، آنگاه که 
طهران  کوچه های  در  مشروطه 
با  را  مصدق  تهرون  و  شد  قی 
ِمهر  که  آنگاه  بلعید؛  اضافه  نان 
نزد،  سر  افق  از  هرگز  خاوران 
بلکه صادر شد، با خط سرخ تا 
باختران. آنگاه که خواجه نظام 
گونه ای  به  هم  طوسی  الملک 
داشت؛  را  داریوش  دغدغه ی 
نظام  یک  پیشنهاد  از  بهتر  چه 
سیاسی؟  متمرکز  و  یکپارچه 
را  آن  طلب  داریوش  که  آنچه 
داشت، دوری امپراطوری اش از 
خشکسالی، دروغ و دشمن بود 
سه  هر  به  زنجیروار  قضا  از  و 
هم ابتال داشت. شاید بتوان یکی 
اصلی شکل گیری هر  از دالیل 
جنبش در ایران را کمبود منابع 
متمرکز  مدیریت  و  سو  یک  از 
از  توتالیتر  دولت  توسط  منابع 
درواقع  کرد.  بیان  دیگر  سوی 
دولت  مدیریت،  متمرکز  شیوه 
خواه تر،  تمامیت  لحظه  هر  را 
در  و  فاسدتر  و  قدرتمندتر 

ناتوان تر  لحظه  مقابل مردم، هر 
در  و  می نماید  اراده تر  بی  و 
اینجا شکلی از یک نظام حامی 

ـ پیرو نمایان می گردد.
 این نظم طی یک روند تاریخی، 
به  را  مرکزیت  فساد  و  قدرت 
شکلی غیرقابل تصور، گسترده 
می نماید.  حساس تر  البته  و 
و  خودی  بخش  دو  به  جامعه 
و  می شود  تقسیم  غیرخودی 
دورویی  دورنگی،  با  موازی 
دایره  جامعه،  دروغگویی  و 
می گردد  تنگ  چنان  خودی ها 
نوعی  دچار  مرکزیت  که 
کشاکش  می گردد.  پارانوئید 
رفته  رفته  اجتماعی–سیاسی 
این  و  می رسد  خود  اوج  به 
طبق  اوقات  اکثر  در  کشاکش 
و  فلسفه  بدون  تاریخ،  گواهی 
درواقع  است.  فکری  شالوده 
نمی خواهد  چه  می داند  جامعه 
می خواهد  چه  که  نمی داند  اما 
میان  این  در  تعریفی  هم  اگر  و 
عوام  برای  باشد  داشته  وجود 

گنگ و نامفهوم است. 
مبنای این اعتراضات را اقتصاد 
سخت،  معیشت  نابسامان، 
مسائلی  و  فقر  گرانی،  بیکاری، 
از این دست تشکیل می دهد که 
در صورت غلبه و پیروزی این 

اعتراضات و کنار زدن حاکمیت 
جمهوری اسالمی، باز هم اصل 
حرکت عقیم و نافرجام خواهد 
و  فلسفه  بدون  که  چرا  بود 
آلترناتیو است حتی اگر بهترین 
صدر  در  سیاسی  نخبگان 
تا  و  گیرند  قرار  مردم  انتخاب 
اینجا مردم فقط توانسته اند یک 
حاکمیت ناکار آمد را کنار بزنند 
که  فلسفی  و  فکری  اما شالوده 
با آگاهی و وفاق همگان باشد، 
هست  هم  اگر  و  ندارد  وجود 
سیاسی  نخبگان  میان  در  تنها 
به  مردم  بین  که  می شود  یافت 
عنوان گزینه های بد و بدتر یا 
خوب و خوبتر مطرح و انتخاب 

می گردند. 
موارد مذکور شرح تمام واقعیات 
نیست و  ایران  بر  شرایط حاکم 
نقاط امیدوار کننده ای نیز از این 
در  می خورد.  چشم  به  اوضاع 
 ،٨٨ سال  وقایع  از  پس  واقع 
در  مردمی  اعتراضات  و  نقد 
چارچوب نظام جای می گرفت 
و تنها محدود به انتخاب یا رد 
جمهوری  مجموعه  از  جریانی 
روندی  طی  اما  بود  اسالمی 
به  تبدیل  جنبش  آن  تکاملی، 
که  گردید  نظام  کلیّت  از  عبور 
شد.  نمایان  شعارها  در  کاماًل 

اصالحطلب  دیگر  اینجا  در 
و  نگردید  مطرح  اصولگرا  و 
مدنی  حرکتهای  با  نسبتًا  مردم 
با  مثال  بعنوان  شدند.  آشنا 
در  بازاریان  اعتصاب  شروع 
بانه،  و  جوانرود  چون  مناطقی 
به شهرهای  کم  کم  این حرکت 
گسترش  تهران  همچون  بزرگی 

یافت.
بر  زنان  پافشاری  همچنین   
حقوق خود، فعالیت های زیست 
کمپین های  انواع  محیطی، 
مردمی و ... نشان از رشد نسبی 
اندیشه های سیاسی و اجتماعی 
دارد. به طور کلی می توان گفت 
اصلی  شالوده  تفاسیر،  تمام  با 
است.  اقتصاد  اخیر  اعتراضات 
یا در جهت  مبنا  بر  نه  خیزشی 
کارگران  شعار  با  سوسیالیسم 
بر  بلکه  شوید،  متحد  جهان 
مبنا و در جهت رفع محدودیت 
بدون  منابع،  از  محرومیت  و 

تفکرسیاسی است. 
در  اعتراضات  می رسد  نظر  به 
و  گسترده تر  شکل   ٩٧ سال 
بگیرد  خود  به  متفاوت تری 
چرا که نه حاکمیت از مواضع و 
و خارجی  داخلی  سیاست های 
نه  و  می کند  عقب نشینی  خود 
مردم  اوضاع  بهبود  از  نشانه ای 

نمایان می شود. 
اصفهان،  یزد،  خوزستان،  در 
خراسان،  از  زیادی  بخشهای 
سمنان و استانهای جنوبی مسئله 
اعتراضات  اصلی  محور  آب 
چون  استانهایی  بود.  خواهد 
کرماشان،  مشهد،  تبریز،  تهران، 
سنندج، ارومیه، ایالم، خرمآباد، 
استان های  حتی  و  همدان 
بیکاری،  و  فقر  مسئله  شمالی 
خواهد  اعتراضات  محرکه ی 
بود. با توجه به نشانه ها، چنین 
پاره ای  در  که  می رسد  نظر  به 
برخوردهای  شاهد  موارد  از 

مقابل،  در  باشیم.  مسلحانه 
طرح هایی  بی شک  حاکمیت 
همچون دشمن سازی، کودتا و 
خواهد  دنبال  را  سازی  حادثه 
کرد؛ در این میان دخالت نظامی 
شدن  فرسایشی  با  نیز  خارجی 
دور  بحران  تداوم  و  تنش ها 
طور  به  بود.  نخواهد  انتظار  از 
و  تاریخی  سیر  که  آنچه  کلی 
نشان  ایران  در  حوادث  تکرار 
می دهد، تا زمانی که یک قانون 
احترام  و  وفاق  مورد  اساسی 
امضاء نگردد و قانون فرای همه 
و  نگیرد  قرار  و همه چیز  کس 
و  آگاه  زیربنای  یک  همچنین 
نگیرد،  شکل  اجتماعی  مدرن 
اساسًا  تحولی  یا  تغییر  نوع  هر 
به یک دور باطل تاریخی منتهی 

خواهد شد. 
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آگری
نژاد اسماعیل   

ما ملت های ایران

را  آن  غربی ها  که  جغرافیایی 
میتوان  می خوانند،  خاورمیانه 
آن را مرکز شکست اندیشه  های 
غرب  اخیر  قرن  دو  سیاسی 
تنها  نه  که  جغرافیایی  نامید، 
اندیشه هایی از قبیل دمکراسی، 
برابری،  آزادی،  سکوالریسم، 
آن  در    ... و  ملت_دولت 
بلکه  خورده اند،  شکست 
اندیشه های کسانی همچون سید 
قطب که تمدن غرب را "جامعه 
این  در  نیز  می نامند  جاهلی" 
شده  روبرو  اقبال  با  جغرافیا 
است. -نشانه های راه ص٨٨ -
محققین  اکثریت  عکس  بر   
منشا  و  عامل  که  خاورمیانهای 
خاورمیانه  امروز  رویدادهای 
خارجی  قدرتهای  منافع  را 
عقیده ام  این  بر  من  میپندارند، 
نقش  نمی توان  چند  هر  که 
آن ها  منافع  و  خارجی  عوامل 
کنونی خاورمیانه  را در شرایط 
عوامل  بی گمان  اما  شد،  منکر 
از  اعم  خاورمیانه  داخلی 
و  ادیان  رقابت ها،  ذهنیت ها، 
سلطه جوئی های ملل ساکن این 
جغرافیا در ایجاد فاجعه کنونی  
اهمیت تر  پر  به غایت  نقشی 
را  پا  می خواهم  حتی  و  دارند 
که  کنم  ادعا  و  بگذارم  فراتر 
عوامل خارجی تنها در چینش 
بر  داخلی  عوامل  تقویت  و 
دارند،  نقش  خود  منافع  اساس 

نه بیشتر.
غایت  به  ذهنیت های  از  یکی 
خاورمیانه ای ها،  خطرناک 
همان  یا  ایران"  "ملت  ذهنیت 
"ناسیونالیزم ایرانی" است. شاید 
برای خواننده جای سوال باشد 
و بگوید کم نیستند جمعیت های 
که   خاورمیانه  در  مردمی 
دارند،  را  بودن"  ملت  "ذهنیت 
ایران"  "ملت  ذهنیت  فقط  چرا 

یک ذهنیت خطرناک است؟
سوال  این  جواب  مقدمه  برای 
ملت  ذهنیت  واکاوی  به  باید 
ایران و پدیده ناسیونالیزم ایرانی 
ناسیونالیزم  آنچه  پرداخت، 
از  قبل  می شود؛  خوانده  ایرانی 
برآماده  مردمی  جنبشی  آنکه 
نگاهی  باشد،  ایران  جامعه   از 
و  فارس  روشنفکران  سیاسی 
ایران  جامعه  به  ایران  حاکمان 
است، پس در واقع ناسیونالیزم 
ایران برعکس دیگر ناسیونالیزم 
ها از حکومت به جامعه تزریق 
یک  حاصل  و   است  شده 
منافع  کسب  برای  جمعی  اراده 

حداکثری جمعی نیست.
از چهار  ناسیونالیزم آمرانه  این 
تاریخ،  زبان،  اصلی  ستون 
جغرافیا یا وطن و دین تشکیل 

ناسیونالیزم  این  در  است،  شده 
تعیین  فارسی  زبان  زبان، 
اساس  بر  تاریخ  است،  شده 
باستانگرایی و از آغاز حکومت 
هخامنشی که قریب به دو هزار 
پانصد سال است، آغاز می شود 
یا جغرافیای حکومت،  و وطن 
که  شده اند  تعیین  مرزهایی 
 ١٧٠ به  تقریبا  آن ها  قدمت 
دین  و  برمی گردد  قبل  سال 
این ناسیونالیزم هم دین "اسالم 

تشیع دوازده امامی" است.
نیست،  ماجرا  تمامی  این  اما 
بعدها  و   ١٢٩٩ سال  کودتای 
رضا  نشستن  شاهی  تخت  بر 
رسمی  گفتمان  در  که  میرپنج 
نقطه  عنوان  به  روشنفکری  و 
آغاز دولت مدرن یا همان نقطه 
برای  حکومتی  تالش  شروع 
خوانده  ایران"  تحقق"ملت 
به وضوح  بتوان  اینکه  می شود؛ 
را  قدرت  در  جمعی  حضور 
نظامی  راه حضور  از  را  آن  که 
با  و  کرده اند  کسب  کودتا  و  
سرکوب در دست نگه داشتند را 
به عنوان نقطه آغاز یک جریان 
خود  ببریم  نام  ناسیونالیزمی 
بهترین دلیل است دال بر اینکه 
پدیده  یک  ایرانی  ناسیونالیزم 
آن  حاکمان،  که  میباشد  آمرانه 
را بر مردم ایران اعمال کرده اند.
بودن  آمرانه  که   است  نمایان 
این پدیده مسبب آن شده است 
که  ایران"   "ملت  تحقق  که 
ناسیونالیزم  این  آمالی  خواست 
است، کاری خونین، هزینه بر و 

در عمل غیرممکن است.
جزیرهای در بین دشمنان

ناسیونالیزم  بیشتر  تبیین  برای 
رفتار  قسمت  این  در  ایرانی 
خود  اطراف  با  ناسیونالیزم  این 
و  فرهنگ  تاریخ،  دین،  از  اعم 

جغرافیای را بررسی میکنیم.
زبان

سطح  در  ایرانی  ناسیونالیزم 
زبان های  تمامی  زبان، 
تحت حکومت خود  جغرافیای 
که  حال  تا  و  کرد  ممنوع  را 
حضور  از  سال   ١٠٠ به  قریب 
آن در قدرت میگذرد نیز نه تنها 
غیرفارسی  زبانی  جمعیت های 
موجود در ایران از حقوق زبانی 
حتی  بلکه  نیستند،  برخوردار 
حق آموزش زبان غیرفارسی از 
طرف نخبه و حاکمان فارس به 
عنوان تهدید علیه زبان فارسی 
که یکی از پایه های ناسیونالیزم 

ایرانی است، قلمداد می شود.
ایرانی  ناسیونالیزم  عمل   در 
نزدیک به ١٠٠ سال است برای 
فارسی  زبان  از  تهدیدزدایی 
تمامی زبان های دیگر در ایران 
رانده  حاشیه  به  و  ممنوع  را 

است.
سطح  در  ناسیونالیزم  این  پس 
زبان، هر آنچه غیرفارسی باشد 
را تهدیدی علیه خود محسوب 

میکند.
تاریخ

 همزمان با نگاه به موضوع زبان 
اظهار  باید  نیز  تاریخ  مقوله  در 
کرد که ناسیونالیزم ایرانی تاریخ 
میان  جنگ  براساس  را  خود 
عرب و ایرانی تقسیم بندی کرده 
است، حتی در خوانش اسالمی 
تقسیمبندی  ایران  تاریخ  از 
این  با  است  تقسیم بندی  همان 
"عرب"  کلمه  بجای  که  تفاوت 
از کلمه "اسالم" استفاده میشود، 
معنی  به  تقسیم بندی  نوع  این 
در  شده  نهادینه  ستیزی  عرب 
است.  ایرانی  ناسیونالیزم  بطن 
که عرب ها  این در حالی است 
را  ایران  همسایگان  بیشترین 
از  بخشی  و  می دهند  تشکیل 
آن ها در همان جغرافیای وطن 
ناسیونالیزم ایرانی حضور دارند.

دین
نیز  ناسیونالیزم  این  دینی  نگاه 
نوعی محیط ستیزی در بطن آن 
ناسیونالیزم  این  می کند.  ایجاد 
یکی  و  دین  عنوان  به  را  تشیع 
از پایه های خود قلمداد می کند، 
اسالم  از  خوانشی  تشیع  دین 
است که در تقابل با دین تسنن 
قرار دارد، این در حالی است که 
تحت حکومت  مردم  از  بخشی 
بیشینه  و  هستند  تسنن  ایران 
مسلمان  را  ایران  همسایگان 

تسنن تشکیل می دهد.
وطن

یکی  و  چهارم  پایه  وطن 
آفرین  جنجال  پایه های  از 
در  است.  ایرانی  ناسیونالیزم 
"وطن"  یا  جغرافیا  سطح 
سایر  از  پیچیدهتر  موضوع 
سطوح هم است، در جغرافیایی 
عنوان  به  ایران  حاکمان  که 
ناسیونالیزم  خاستگاه  و  وطن 
دیگری  می کنند،  قلمداد  ایرانی 
زندگی  -غیرخودی-هایی 
می کنند که از چهار عامل اصلی 
یا چهار پایه اصلی ناسیونالیزم 
را  آن ها  از  کدام   هیچ  ایرانی  
تعبیر  به  نمی دانند؛  خود  ازآن 
دیگر حتی کلیت این جغرافیایی 
به  ایرانی  ناسیونالیزم  در  که 
عنوان وطن معرفی می شود در 
ذهن بیشینه مردم ساکن در آن 
حتی موطن محسوب نمی گردد.
نیز  دیگر  پایه  سه  در  البته 
و  وسیع  بسیار  اختالفات 
است  موجود  گسترده ای 
عامل  حتی  دیگر  تعبیر  به 
را  مردم  بیشینه  هم  جغرافیا 
موهوم  ناسیونالیزم  مدار  بر 
این  نمی کند؛ چون  ایرانی جمع 
موضوع  یک  صرفا  ناسیونالیزم 
محدودی  تعداد  بین  در  ذهنی 
است  فارس  تحصیلکردگان  از 
که پس از مشروطه به صورت 
در  توانستند  نامشروع  کامال 
آن  و  کنند  پیدا  حضور  قدرت 
را از طریق کانال های قدرت به 

جامعه تزریق نمایند.
به  اگر  که  است  این  واقعیت 
ذهنیت  تطابق  عدم  موضوع 
با  ایرانی  ناسیونالیزم  در  وطن 
ایران،  جامعه  در  وطن  عینیت 
پایه  سه  تطابق  عدم  مساله 
با جامعه  ناسیونالیزم  این  دیگر 
ایران را هم اضافه کنیم متوجه 
این  دیگری های  که  می شویم 
وطن  جغرافیای  در  ناسیونالیزم 
را  اکثریت  به  قریب  جمعی 

تشکیل می دهند.
کرد  اذعان  باید  اینجا  در   
دولت  تشکیل  آغاز  نقطه  که  
در  عطفی  نقطه  ایرانی،  مدرن 
تشدید تنش بین ساکنین فالت 
ایران، سرکوب و کشتار دیگری 
توسط  جغرافیا  این  در  موجود 

ناسیونالیزم ایرانی است.
 همچنان که در عمل هم همان 
مثال  برای  است،  محرز  مساله 
کردن"  قاپو  "تخته  بیشترین 
دوران  در  تاریخ  در  عشایر 
رضاشاه اتفاق افتاد است، تخته 
سرکوب گری  نوعی  کردن  قاپو 
قرن  چند  ایران  به  مختص 
دوران  از  که  است  گذشته 

صفویه آغاز شده است.
قدرت  به  از  پس  شاه  رضا   
"تخته قاپو  با سیاست   ، رسیدن 
جنوب  در  عشایر  کردن" 
سرکوب  زاگروس،  مرکز  و 
شمال  در  سمکو  آقا  اسماعیل 
در  خزعل  شیخ  و  زاگروس 
بود  آن  پی  در  عربستان  منطقه 
برای  را  اجتماعی   زمینه  که 
تحقق "ملت ایران" فراهم نماید 
و چالش های پیش روی آن را 

رفع نماید.
در  "وطن"  مقوله  آنچه  اما 
پیچیده تر  را  ایرانی  ناسیونالیزم 
حضور  مساله  است،  کرده 
وطن  این  در  موجود  دیگری 
تمامی  وسعت  به  نواحی  در 
همسایگان ناسیونالیزم ایرانی و 
کیلومتر  بر ٢٠٠٠  بالغ  به عمق 
که  کوردها  مثال،   برای  است. 
یکی از دیگری های ناسیونالیزم 
وطن  جغرافیای  در  ایرانی 
ارومیه  دریاچه  از   هستند، 
مدیترانه  شرقی  سواحل  تا 
که  تورک ها   و  دارند  حضور 
های  دیگری  از  دیگر  یکی 
ناسیونالیزم ایرانی در این وطن 
محسوب می شوند، از طرفی از 
زنجان تا شمال دریاچه خزر و 
آسیای مرکزی و از دیگر سو تا 
سیاه  دریای  شرقی  ساحل های 
هم  عرب ها  و  دارند  حضور 
ناسیونالیزم  دیگری های  از  که 
تا  اهواز  از  نیز  هستند  ایرانی 
دارند.  حضور  آفریقا  شمال 
ناسیونالیزم  "وطن"  شرق  در 
این  برای  وضعیت  هم  ایرانی 
و  غرب  از  بهتر  ناسیونالیزم 
اینکه  از  جدا  و  نیست  شمال 
بلوچ روبرو  با دیگری همچون 
غرب  از  بخش های  که  هستند 
دارد  اختیار  در  نیز  را  پاکستان 
ناسیونالیزم  حضور  مساله  با 
اردو و افغان نیز روبرو هستند، 
هم  آن ها  که  است  مشخص 

منافع مختص به خود دارند.
برای  دیگری  مقوله  پس 
سطح  در  ایرانی  ناسیونالیزم 
تمامی  واقع  در  جغرافیا 
و  مرکزی  آسیای  جغرافیای 
را  آفریقا  شمال  تا  آسیا  غرب 
نگاه   این  با  و  می گیرد  بر  در 
ناسیونالیزم ایرانی به یک جزیره 

در میانه "دشمنان" خود تبدیل 
شده است.

که  است  دیدگاه  این  پایه  بر   
آخرین  پارسونز"،  "سرآنتونی 
حکومت  در  بریتانیا  سفیر  
پهلوی دوم می گوید: شاه تصور 
می کرد که ایران بخشی از تمدن 
غربی بوده که شرایط جغرافیایی 
و تهاجم قبایل وحشی در قرون 
جدا  خود  اصل  از  آنرا  گذشته 
کرده است، شاه همواره بر نژاد 
آریایی ایرانیان تاکید کرده و آن 
را از نژاد سامی جدا می دانست 
و  استعدادها  که  بود  معتقد  و 
حمله  با  ایرانیان  ذاتی  قابلیت 
اعراب به ایران در ١٢٠٠ سال 
قبل خاموش شده و سنت هائی 
آمده  ایران  به  آنان  همراه  که 
استعدادها  این  شکوفائی  از 
-غرور  است.  کرده  جلوگیری 

و سقوط،ص٢٣-
سطح  در  تنها  شاه  محمدرضا 
بودن  جزیره  به  باور  گفته 
در  بلکه  نداشت،  "ایرانش" 
منطق  براساس  هم  عمل 
جزیرهای بودن ایران با دیگری 
بعدها همسایه های  و  داخل  در 
خود در خارج از "وطن" رفتار 
در  پدر  مانند  نیز  او  می کرد، 
"وطن" دست  داخل جغرافیای 
و  کورد  دیگرِی  سرکوب  به 
آذری زد و او حتی هنگامی که 
احساس کرد که دیگری داخلی 
است،  کرده  سرکوب  کامال  را 
بزرگ"  "تمدن  کردن  مطرح  با 
ژاندارمی  کسب  برای  تالش  و 
به  تا  برآمد  درصدد  خلیج  در 
نوعی از جزیره خود هدایت و 
را  همسایگان  اتفاقات  ریاست 
نیز در دست بگیرد، تا "جزیره 
آرامی  کنارهای  در  ثبات"ش 

قرار بگیرد.
پس از سقوط رژیم پهلوی ها ، 
جمهوری اسالمی که از آوار و 
خاکستر این سقوط سربرآورده 
با  بینش  همان  پایه  بر  بود، 
ایرانی"  "ناسیونالیزم  دیگری 
کرد؛  رفتار  ایران  داخل  در 
پایه های  که  بعدها  رژیم  این 
کرد؛  تثبیت  را  داخل  در  خود 
جزیرهای  منش  برپایه  هم  او 
کرد  تالش  ایرانی  ناسیونالیزم 
آیین   پیروان  حضور  موضوع 
فرصتی  به  را  منطقه  در  تشیع 
برای  جزیره  این  حاکمان  برای 
دخالت در منطقه و آرایش آن 
بر اساس منافع خود تبدیل کند.
که  شیعی  هالل  واقع  در   
ابایی  اسالمی  جمهوری  سران 
یک  را  آن  که  ندارند  آن  از 
"هالل  حتی  و  امنیتی"  "هالل 
بخوانند،  ایران  برای  اقتصادی" 
بودن  جزیرهای  منطق  در  تنها 
ناسیونالیزم ایرانی قابل توجیه و 
همان  اساس  بر  و  است  تقدیر 
سیاسی  جامعه  که  است  بینش 
تقریبا  فارس_ایرانی  فکری  و 
یک دست از حضور نظامی در 
سوریه و عراق حمایت می کنند 
همه پرسی  موضوع  در  نیز  و 
از  کوردستان  جنوب  استقالل 
وارد  سرسختانه  مخالف  در 
به  را  همه پرسی  این  و  میشوند 
امنیتی  چالش  ابر  یک  عنوان 

برای خود تلقی میکند.
چه باید کرد؟!

همچنان که در باال به آن اشاره 
ناسیونالیزم  منش  و  بینش  شد، 
ایرانی یک بینش جزیره محصور 
به دشمن است و این ناسیونالیزم 

از  محاصره ای  در  را  خود 
دشمنان و دیگری ها می ووبیند، 
همان  از  دیگری ها  این  حضور 
با  و  می شوند  شروع  "وطن" 
در  کلیومتری   ٢٠٠٠ عمقی 

محیط ایران را در بر می گیرد.
 در چنین شرایطی است که هم 
سرکوب ملت های غیرفارس در 
داخل و هم تداخل و فروپاشی 
توسط  همسایگان  امنیت 
از  ایران  در  حاکم  رژیم های 
قالب یک جنایت علیه دیگرِی 
غیرفارس خارج شده و تالش 
گذاری هایی  اسم  با  می شود 
دفاع  سازی،  قبیل مدرن  از 
ید  قطع  ارضی،  تمامیت  از 
بیگانگان و هالل شیعی، ژاندام 
سطح  در  و...   فارس  خلیج 
ذهنی به آن جنایت مشروعیت 

داده شود.
جزیرهای  بینش  واقع  در 
حجم  ایرانی  ناسیونالیزم 
دشمنان منطقه ای و داخلی برای 
وسیع  چنان  را  ناسیونالیزم  این 
در  که  است  کرده  گسترده  و 
پس هر رویدادی در خاورمیانه 
و  ضدیت  از  ردی  می توان 
این  برای  فروپاشی  حتی  یا 

ناسیونالیزم پیدا کرد.
آن  مسبب  موضوع  همین   
مشترک  منافع  که  است  شده 
و  حاکمان  بین  نانوشتهای 
اپوزیسیون فارس در مقطع های 
پس  در  و  زمانی  مختلف 
یک  در  سیاسی  رویدادهای 

سده گذشته شکل بگیرد.
جزیرهای  نگاه  کالم،  یک  در 
به جغرافیای قدرت ناسیونالیزم 
مختص  نگاه  یک  ایرانی 
بلکه  نیست  حاکمان  به 
حاکمان،  بین  مشترک  نگاهی 
از  بخشی  و  فارس  اپوزیسیون 
جامعه فارسی در ایران است و 
برپایه این نگاه است که تمامی 
ائتالف های بین مخالفین فارس 
و دیگر مخالفین که از ملت های 
در  هستند،  ایرانی  غیرفارس 
نطفه به شکست منتهی می شود. 
بر مبنای همین نگرش است که 
و  عمل  هر  فارس  اپوزیسیون 
رفتار  اپوزیسیون غیرفارس را 
با عینک امنیتی بررسی می کند.

جزیرهای  ذهنیت  و  بینش  اگر 
ناسیونالیزم ایرانی را به عنوانی 
موجود  واقعیت های  از  یکی 
ایران  در عرصه سیاست عملی 
کرد  ادعا  باید  بگیریم  نظر  در 
حلقه  از  ایران  خروج  برای  که 
دیکتاتور_توتالیتاریسمی که در 
داشته  وجود  گذشته  سده  یک 
است و برای خروج غرب آسیا 
از چالشهای موجود و همچنین 
دیگرهای  سرکوب  پایان  برای 
داخل  در  ایرانی  ناسیونالیزم 
ایران، باید ائتالفی بین نیروهای 
غیرفارس در ایران در همگامی 
که  فارس  ملت  از  بخشی  با 
خواهان آزادی واقعی و توسعه 
بگیرد.  شکل  است  دمکراتیک 
غایی  هدف  که  است  مشخص 
با عامل  مقابله  تنها  ائتالف  این 
ملی  حقوق  تحقق  و  سرکوب 
ملت های غیرفارس ایران است 
می تواند،  فوق الذکر  ائتالف  اما 
بازگشت  برای  مهمی  عامل 
باشد  نیز  خاورمیانه  به  امنیت 
پایانی  نقطه  می تواند  که  چرا 

باشد بر این منطق جزیرهای. 
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سفر مسئول اجرایی
 حزب دمکرات کوردستان ایران

 به آمریکا 

هجری  مصطفی  ژوئن،  ماه  در 
مسئول اجرایی حزب دمکرات 
کوردستان ایران، به دعوت یک 
نهاد آمریکایی وابسته به سنای 
این کشور و طی یک سفر رسمی 
کرده  سفر  واشینگتن  شهر  به 
دیپلماتیک  تالش  یک  در  و 
فشرده، یک برنامه مشخص از 
پیش تعیین شده را در مدت دو 
هفته در این شهر پیش برد. این 
سفر در مقطعی فعلی از اهمیت 
در  است.  برخوردار  شایانی 
این  اهمیت  درجه  آنچه  واقع 
مساله را نمایان میساخت همانا 
و  رسمی  مقامات  تعامل  نوع 
بسیاری  امید  نیز  و  غیررسمی 
"تینک  عرصه های  فعاالن  از 
تنکها" -اطاق های فکر- به این 
مساله که سفر مذکور میتواند بر 
تاثیر  واشینگتن  غالب  فضای 

مثبت داشته باشد.
نگاهی  از  را  مساله  این  اگر 
داخلی  سیاست  به  معطوف 
از  نماییم، یکی  بررسی  آمریکا 
سفر  این  اساسی  دستاوردهای 
بیشتر مطرح شدن مفهوم "تغییر 
رژیم" بود. مفهوم "تغییر رژیم" 
در نتیجه سیاست داخلی آمریکا 
حزب  دو  رقابت های  اثر  بر  و 
و  جمهوری خواه  و  دمکرات 
انتقادهایی  همچنین تحت تاثیر 
پیشین  رژیم های  تغییر  بر  که 
به یک مفهوم کامال  وارد است 
گردیده  تبدیل  شده،  سیاسی 
یک  به  مفهوم  این  کاربرد  و 
"روابط عمومی"،  مساله جدی 
این  واقع  در  است.  شده  بدل 
بدان معناست است که اگر چه 
ذی صالح  طرفهای  از  بسیاری 
عمال  مقوله  این  در  ذی نفوذ  و 
به  نسبت  خود  رویکرد  در 
رژیم  حذف  خاورمیانه  آینده 
عنوان  به  را  اسالمی  جمهوری 
بالمنازع  پایه های  از  یکی 
کاربرد  در  هنوز  اما  می بینند 
تردید  دچار  رژیم  تغییر  مفهوم 
همچنان  امر،  این  دلیل  هستند. 
مقوله  این  شد  بیان  پیشتر  که 
مفهوم  این  کاربرد  که  است 
روابط  مساله  یک  به  می تواند 
اگر  لذا  شود.  تبدیل  عمومی 
به  اسالمی  جمهوری  فروپاشی 

عنوان یک مساله اجتناب ناپذیر 
در شهر واشنگتن در حال قوت 
اما تالش هایی که  گرفتن است 
حال  در  هدف  این  سوی  به 
چراغ  با  کامال  هستند  انجام 
بروز  نشانه  و  بوده  روشن 
خارجی قویی نمی توان از آن ها 

یافت. 
اجرایی  مسئول  سفر  که  آنچه 
حزب توانست در این زمینه به 
زاویه  یک  ارائه  برساند  انجام 
ایران  داخلی  منظر  از  و  بدیع 
بود. استدالل عمده آمریکایی ها 
به  برای  خود  رغبت  عدم  در 
می تواند  مفهوم  این  کاربردن 
نتیجه معکوسی در داخل ایران 
داشته باشد. در این دیدارها با 
متفاوت،  دید  زاویه  این  ارائه 
مصطفی هجری، مسئول اجرایی 
زیادی  حد  تا  توانست  حزب 
استدالل طرف های مختلف را با 
چالش روبرو کرده و به عنوان 

صدایی از داخل ایران، به آن ها 
بتوانند  که  بدهد  را  امکان  این 
مقوله  این  به  را  دیگری  زاویه 
و  رسانه ها  در  امروز  بگشایند. 
خبرگزاری های وابسته به رژیم 
ما شاهد پدیده  ای هستیم که طی 
آن هر نوع اظهار نظر از مقامات 
آمریکایی که در آن تالش این 
در  رژیم  تغییر  برای  کشور 
ایران را تکذیب می کنند را  بر 
پدیده  این  می نمایند.  برجسته 
به نوعی تایید درستی استدالل 
زمینه  این  در  دمکرات  حزب 

است. 
سفر  این  اما  دیگر  سوی  از 
کورد  ملت  صدای  توانست 
در  حساس  برهه  یک  در  را 
عرصه بین المللی تبدیل به یک 
صدای حاضر نماید. با توجه به 
استقبال کم سابقه ای که از سوی 
مقامات رسمی و افراد ذی نفوذ 
از مصطفی هجری شد، می توان 
-همچنان  کوردستان  که  گفت 
و  بوده  راسان  اصلی  هدف  که 
هست- در حال تبدیل شدن به 
یک نیروی تاثیرگذار در منطقه 
توانایی  و  اهمیت  می باشد. 
کوردستان  دمکرات  حزب 

نیست  پوشیده  کسی  بر  ایران 
اما آنچه اهمیت دارد این است 
که اراده حزب دمکرات چه در 
مجاری نظامی و چه در مبادی 
تبلور  چنان  آن،  دیپلماتیک 
از  بتواند  اهمیت  این  که  نماید 
حالت بالقوه به حالت بالفعل در 
همان  به  را  کوردستان  و  آمده 
هدف  مورد  تاثیرگذار  نیروی 
است  واضح  پر  نماید.  تبدیل 
که در چنین شرایطی هم تمایل 
دنیا به شنیدن صدای کوردستان 
بیشتر شده و هم راسان به عنوان 
استراتژیک  و  ملی  پروژه  یک 
اهمیت  جایگاه  این  ارتقای  در 

بسیار باالیی دارد. 
ما  به  را  این سفر  اهمیت  آنچه 
رویکرد  تغییر  می دهد،  نشان 
دمکرات  حزب  دیپلماسی 
سفر  است.  ایران  کوردستان 
خود  ابعاد  تمام  در  مذکور 
بود  ثمری  پر  بسیار  سفری 

بیش  را  سفر  این  آنچکه  اما 
پیشین  سفرهای  از  هرچیز،  از 
آمریکا  به  حزب  اول  شخص 
پرباری  نه  می نماید،  متمایز 
که  است  بلوغی  بلکه  سفر  این 
در  حزب  دیپلماسی  رویکرد 
است.  آن  کردن  تجربه  حال 
در این سفر، در واقع در نتیجه 
فداکاری های  و  "راسان" 
حزب  پیشمرگه،  نیروهای 
نیروی  یک  قالب  در  دمکرات 
و  به خویش ظاهر شده  متکی 
کامال از موضع قدرت با تمامی 
تبادل  مذاکره،  مورد  طرف های 
دمکرات  حزب  می کرد.  نظر 
دیدارها  و  نشست ها  این  در 
برنامه  یک  دارا  که  داد  نشان 
و  است  راهبردی  و  مشخص 
خاص  رویکرد  یک  نهایت  در 
دولت آمریکا می تواند به تامین 
و  مدت  میان  اهداف  و  منافع 
بیانجامد.  طرف  دو  مدت  دراز 
این  گفت،  می توان  واقع  در 
تغییر رویکرد و موضع مقتدرانه 
توانست  دیپلماسی  در  حزب 
شهر  در  را  بسیاری  توجه 
واشنگتن جلب نموده و به قول 

"ابروهای  آمریکائی ها  خود 
زیادی را باال بیاندازد". 

این نکته است که  به ذکر  الزم 
مسئول اجرایی حزب دمکرات 
را  خود  سفر  ایران،  کوردستان 
آمریکایی ها  با  دیدار  به  تنها 
دلیل  به  و  داده  اختصاص 
برنامه هایشان  بودن  فشرده 
به  وقت  اختصاص  به  قادر 
کوردی  و  ایرانی  جریانات 
نبودند. البته چند دیدار مسئول 
در  دمکرات  حزب  اجرایی 
قالب هیئت بلند پایه کوردستان 
ایران با همراهی دبیرکل کومله 
و  شد  انجام  ایران،  کوردستان 
اصول  و  عرف  بنابر  همچنین 
نیز  تشکیالتی  دیداری  حزبی 
در یکی از روزهای تعطیل آخر 
اعضای  از  چند  تنی  با  هفته 
صورت  آمریکا  در  حزب 
زمینه  این  در  آنچه  پذیرفت. 
اهمیت دارد این است که حزب 

اصولی  جمع بندی  در  دمکرات 
به  رویکردش  زمینه  در  خود 
این  به  ایران  اپوزیسیون  نسبت 
و  مهمترین  که  رسیده  نتیجه 
در  کننده  تعیین  فاکتور  اولین 
اپوزسیون  با  این حزب  مواجه 
ایرانی بیان بی شائبه و صراحت 
گذاشتن  صحه  در  آن ها  لهجه 
و  کوردستان  حقه  حقوق  بر 
همین  به  می باشد.  آن  مردمان 
سیاسی  فضای  چه  اگر  دلیل 
در  مخصوصا  ایران  امروز 
کشور،  از  خارج  اپوزیسیون 
پر تب و  ملتهب و  یک فضای 
دمکرات  حزب  اما  است  تاب 
احساسی  برخورد  هرگونه 
سیاست،  واقعی  عرصه  در  را 
مسئولیت پذیری  اصل  با  مغایر 
راهبری  در  این حزب  نقش  و 
می بیند.  کورد،  ملت  مطالبات 
این  که  است  اساس  همین  بر 
حزب نمی وتواند سیاست خود 
بر  مبتنی  واقعی  عرصه  در  را 
خوشباوری  یا  و  احساسات 
مسئولیت  و  کند  پایهریزی 
زمینه  این  در  را  خود  تاریخی 

به فراموشی بسپارد.

دیپلماسی حدکا و 

جامعه بین الملل

دانشجو  که  مسائلی  ابتدائی ترین  از  یکی  بین الملل  حقوق  در 
تنها  کشورها  که  است  مساله  این  همانا  می شود  روبرو  آن  با 
افراد  و  سازمان ها  و  هستند  بین المللی  جامعه  فعال  بازیگران 

نقش منفعل و یا اوبجکت این حقوق بین الملل می باشند. 
اما زمانی این مقوله را از یک نگاه سیاسی مورد توجه قرار 
می دهید به نظر می رسد که امروزه سازمان، شرکت ها و حتی 
افراد نیز در حال افزایش نقش خود در عرصه روابط بین المللی 

هستند. 
به  تبدیل  "اکسون موبیل"  نفتی  امروزه شرکت  به عنوان مثال 
رفتار  بر  مختلف  ابعاد  در  تنها  نه  که  شده  عظیم الجثه  غولی 
بین المللی  به تبع آن بر عرف و حقوق  بین المللی و  بازیگران 
تاثیر گذارند بلکه در بسیاری موارد بر حقوق داخلی کشورهای 
جهان چه بزرگ و چه کوچک، چه قدرتمند و چه ضعیف تاثیر 

چشمگیری دارد. 
سفر  در  ایران  کوردستان  دمکرات  حزب  دیپلماسی  که  آنچه 
مسئول اجرای آن به آمریکا به دنبال آن بود نشان می دهد که 
این حزب به دنبال یافتن این نقش خود در عرصه بین المللی 
اما اراده  نیستند  نفع این حزب  به  البته واقعیات چندان  است. 
انقالبی به دلیل ماهیت خود، فاکتور شرایط موجود را در انتهای 

لیست اقالم مهم قرار می دهد. 
در این راستا اما برای اینکه حزب دمکرات بتواند نه برخالف 
جریان بلکه در عرض آن شنا نماید ناچار از فراهم دو فاکتور 
اساسی است. اولین و مهمترین فاکتور تبدیل به نیرویی کارا و 
مانند  مقوله هایی  است.  معادالت  واقعی  حرصه  بر  تاثیرگذار 
حقوق بشر ماهیتا نه به خاطر به وجود آوردن تغییری بنیادین 
در وضع موجود بلکه به هدف تثبیت و اصالح این وضع ابداع 
شده اند. به همین دلیل توسل به این مفاهیم نه تنها نمی تواند در 
راستای ایجاد تغییرات مورد درخواست ملت کورد مفید باشد 
بلکه در نهایت به اصالح و تداوم این شرایط مبتنی بر سلطه 

خواهد انجامید.
متوجه  بیاندازیم  نگاهی  سفر  این  به  کورد  ملت  دید  از  اگر 
دیپلماتیک  سفرهای  به  نسبت  را  سفر  این  آنچکه  می شویم 
پیشین حزب دمکرات و همچنین سفرهای اشخاص اول احزاب 
به  شایانی  اهمیت  و  می کند  متفاوت  اروپا  و  آمریکا  به  دیگر 
این  پیشمرگه های  آن می بخشد همانا وجود راسان و حضور 
حزب در عمق خاک کوردستان است. حضور یک حزب تنها 
با اهمیت  فاکتوری است که می تواند دیپلماسی را هدف دار، 
تنها  نماید، در واقع بدون حضور، دیپلماسی  و حتی معنا دار 

انعکاس کمیک یک تراژدی است.
در  دمکرات  حزب  موفقیت  جهت  در  که  دیگری  مساله  اما 
یک  همانا وجود  دارد  بسیار  اهمیت  اهداف خود  این  به  نیل 
برنامه کامال مشخص و به روشنی بیان شده است. ابتدا حدکا 
و سپس  هستند  چیزهایی  او چه  اصلی  اهداف  که  بداند  باید 
اهداف عینی خود از این سفرها را مشخص کرده و سپس با 
بیانی غربی و در چارچوب فرهنگ سیاسی آنها، این اهداف و 
خواسته های تاکتیکی را که راههای نیل به این اهداف هستند، 
تدوین نماید. به این معنا که اگر هدف کلی یا Goal برای 
حدکا را آزادسازی کوردستان در نظر بگیریم و هدف عینی یا 
تاثیر  نیروی  به یک  تبدیل شدن  را  Objective  حدکا 
گذار در منطقه باشد، لذا فشار بین المللی بر ایران و همچنین 
دریافت کمکهای گوناگون از سوی کشورهای مختلف، می تواند 
در راستای هدف عینی حدکا اهمیت بسیار باالیی داشته باشند. 
به همین دلیل حدکا نیاز دارد که به هنگام خطاب قرار دادن 
غرب و کشورهایی که با آن ها در ارتباط است این مساله را 
راستای  در  نظر  مورد  فاکتور  دو  که  نماید  تدوین  گونه ای  به 

برنامه های کوتاه و دراز مدت آنها قابل توجیه باشد. 

طی این سفر، در نتیجه ی "راسان" و بخاطر فداکاری های نیروی 

پیشمرگه، حزب دمکرات در قالب یک نیروی متکی به خویش ظاهر شد و کامال 

از موضع قدرت با تمامی طرف های مورد مذاکره، تبادل نظر می کرد.

 : ش ر ا گز  
لح صا ش  ر آ
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زاگرس جنوبی

گزارش:
 شهرام میرزائی

گزارش:
 شارام کرماشانی

توان باروری ٧٥درصد مساحت زمین، 
با کاهش شدید روبرو شده

باروری  توان  مستمر  کاهش 
به  منجر   ،٢٠٥٠ سال  تا  زمین 
محصوالت  توجه  قابل  کاهش 
و مهاجرت ٧٠٠ میلیون نفر از 

سرزمین های خود خواهد شد.
در حالی که رژیم هایی همچون 
با  ایران  اسالمی  جمهوری 
گسترده ای،  و  دقیق  طرح های 
و  خود  حاکمیت  تثبیت  برای 
تالش  در  بیشتر،  منافع  کسب 
برای از بین بردن محیط زیست 
بین المللی  گزارشات  هستند، 
چشم گیر  کاهش  به  نسبت 
باروری  توان  میزان  شدید  و 

زمین، هشدار می دهند.
سازمان های  گزارشات  بنابر 
بخش  بیشترین  بین المللی، 
و  دیده  آسیب  که  جهان  از 
بیابان زایی  میزان  بیشترین  با 
آفریقا  و  آسیا  بوده اند،  روبرو 
می باشند. البته اروپا نیز از این 
٨درصد  و  نشده  مستثنی  اصل 
از سطح زمین این قاره، به ویژه 
تاثیر  تحت  اروپا،  جنوب  در 

این تغییرات قرار گرفته است.
می شوند  متذکر  گزارشات  این 
بر آن زندگی  که در کره ای که 
بیابان ها  گستره  می کنیم، 
دالیل  است.  افزایش  به  رو 
زمین  فرسایش  و  بیابان زایی 
نیز بسیار است: خاک  زمین بر 
به هدر  نامناسب  کشاورزی  اثر 

می رود، گرمایش جهانی باعث 
زیرزمینی  آب های  که  شده 
فروکش کند، درختان جنگل ها 

قطع می شوند و... .
از  مهمی  بخش  که  کوردستان 
جنگل های جهان را در آغوش 
گرفته، طی صد سال اخیر و بر 
حکومت های  سیاست های  اثر 
ضربات  ایران،  ضدبشری 
مهلکی را بر پیکر محیط زیست 
اینکه  به  توجه  با  و  دیده  خود 
فراوانی ست،  آب  منابع  دارای 
روزانه از حجم این منابع کاسته 
افزوده  بیابان ها  وسعت  بر  و 

می شود.
که  زاگرس  بلوط  جنگل های 
کوردستان"  "شش های  به 
آسیب پذیرترین  معروف اند، 
زاگرس  اکوسیستم  از  بخش 
مستقیم  صورت  به  که  بوده 

هجوم  مورد  غیرمستقیم  و 
ویرانگرانه  سیاست های 
قرار  اسالمی  جمهوری 
این جنگل ها  نابودی  گرفته اند. 
در  خاک  فرسایش  میزان  بر 
افزوده  زاگروس  و  کوردستان 
آن  بیابان،  مساحت  نتیجتا  و 
و صخره،  در سرزمین آب  هم 
افزایش یافته که در نهایت میزان 
باروری زمین های زاگرس را به 

شدت کاهش داده است.
مدیرعامل  میرزایی،  رضا 
لورستان،  منطقه ای  آب  شرکت 
در سخنانی اعالم کرد که سطح 
کوهدشت  دشت  آب  دستیابی 
تاکنون  گذشته  سال   ٣٠ طی 
حدود ٢٢ متر و نیم افت داشته 
شاهدن  دیگر  سوی  از  است. 
از  کوهدشت،  ساکنان  و  عینی 
ملخ ها  تعداد  بی سابقه  افزایش 

در شهر کوهدشت خبر داده اند. 
با  بیابانی  نوع  از  که  ملخ هایی 
رنگ قهوه ای روشن متمایل به 
برخورد  صدای  و  هستند  کرم 
و  درب  شیشه  با  حشرات  این 
پنجره منازل مسکونی در طول 
به  شب ها،  ویژه  به  روز  شبانه 
کرات موجب جلب توجه مردم 
شود.  می  کودکان  وحشت  و 
برکت  به  گفت،  باید  واقع  در 
سیاست های جمهوری اسالمی، 
آب  سرزمین  به  که  کوهدشتی 
دارد  بود،  معرف  زیبایی های  و 

آرام آرام جان می دهد.
جمهوری  که  هنگامی  همچنین 
اسالمی به بهانه تامین برق اقدام 
در  مفتح  نیروگاه  تاسیس  به 
دشت کبودرآهنگ همدان کرد، 
زاگرس  محیطی  زیست  فعالین 
دلیل وجود  به  که  کردند  اعالم 

برج های خنک کن از نوع تر، این 
نیروگاه تمام منابع آبی شیرین و 
کرده  نابود  را  منطقه  زیرزمینی 
به  را  حاصلخیز  زمین های  و 
بیابان های برهوت بدل می کند. 
حال با گذشت بیش از دو دهه 
"شرا"  بخش  مباحث  این  از 
باغداری  مناطق  بهترین  از  که 
و  بود  همدان  کشاورزی  و 
نمادی  انگورش  بزرگ  باغات 
بود،  مذکور  منطقه  آبادانی  از 
آب  سفره های  نابودی  اثر  بر 
مصرف  علت  به  زیرزمینی 
آب های موجود توسط نیروگاه 
همدان  کویر  به  مفتح،  برق 
کویر  تنها  به  و  گشته  معروف 

شورزار زاگروس بدل گشته.
جنگل های  نابودی  بر  عالوه 
زاگرس، انتقال آب و منابع آبی 
طرح های  دیگر  از  کوردستان 
هدفمند جمهوری اسالمی برای 
زاگرس  زیست  محیط  نابودی 
توجه  باید  البته  می باشد. 
انتقال  طرح  هرگونه  که  داشت 
نیز  استان های فارس و  به  آب 
سدسازی،  غیرعلمی  طرح های 
نابودی  همزمان  صورت  به 
نیز  را  زاگروس  جنگل های 
آباد  بهشت  طرح  دارد.  پی  در 
طرح های  مهم ترین  از  یکی 
است  اسالمی  ایران  استعماری 
آب   است،  قرار  آن  طی  که 
و  چهارمحال  رودخانه های 
سایر  و  اصفهان  به  بختیاری 
منتقل  زبان  فارس  شهرهای 
اجرای  از  اصلی  هدف  شود. 
کشاورزی،  توسعه  طرح،  این 

تامین آب شرب و آب صنعت 
اصفهان، یزد و کرمان می باشد.

حاکم،  حکومت  ولع  و  حرص 
در انتقال هر چه سریع تر منابع 
چنان  ایران  مرکز  به  زاگرس 
است  وسیع  و  ناپذیر  سیری 
به  بخشیدن  سرعت  برای  که 
با  آب  انتقال  طرح های  اتمام 
وارد  جنوبی  کره  شرکت های 
سفر  طی  است.  شده  معامله 
به  جنوبی  کره  رئیس جمهور 
پروژه  اجرای  قرارداد  ایران، 
با  انتقال آب بهشت آباد،  تونل 
هدف انتقال ساالنه یک میلیارد 
آب  مکعب  متر  میلیون  صد  و 
از زاگرس به استان های فارس 
منعقد شد. طرح گالب و طرح 
طرح های  دیگر  از  کوهرنگ 
انتقال آب کوردستان به نواحی 
فارس  استان های  و  بیابانی 

ایران می باشد.
مردم  که  زمانی  تا  گفت  باید 
تعین سرنوشت  اختیار  زاگرس 
سیاسی-اجتماعی-فرهنگی-

دست  در  را  خود  اقتصادی 
روزمینی  منابع  انتقال  نگیرند، 
به  مردمان  این  زیرزمینی  و 
نابودی  و  دیگر  سرزمین های 
هدفمند محیط زیست زاگروس 
روزافزون  شتابی  و  سرعت  با 
ادامه خواهد یافت. واقعیتی که 
زیستی  محیط  و  مدنی  فعالین 
به  است  دهه ها  کوردستان 
خواهان  و  می کنند  اشاره  آن 
این  به  مردم  سریع  واکنش 

مساله حیاتی اند.

جنگ آب در ایران استارت خورد

نیروهای  مستقیم  شلیک  با 
جمهوری اسالمی به سوی مردم 
بحران  به  اعتراضات  محمره، 

آب وارد فاز جدیدی شد.
صفوی،  رحیم  که  هنگامی 
خامنه ای  علی  نظامی  مشاور 
رهبر ایران، در سال ٩٦ نسبت 
میان  شدید  تنش های  بروز  به 
ایران و همسایگانش بر سر آب 
هشدار داده بود، شاید هیچگاه 
این  استارت  که  نمی کرد  باور 
درون  از  و  داخل  از  تنش ها 
ایران زده شود. البته پیش از او  
اسبق  وزیر  چیت چیان  حمید 
داده  هشدار  سخنانی  در  نیرو، 
بقای  و  تمدن  حیات،  که:  بود 
ایران به دلیل شرایط آبی کشور 

در معرض تهدید است.
اصلی  -نام  محمره  مردم 
خرمشهر- و آبادان که نسبت به 
کمبود آب و شوری آن از روز 

 ١٣٩٧ تیرماه  دهم  چهارشنبه، 
اعتراض زده  به  شمسی، دست 
بودند نه تنها با واکنش مناسبی 
رفع  برای  دولت  سوی  از 
بلکه  نشدند  روبرو  مشکل شان 
جمهوری  تروریستی  نیروهای 
این  روز  چهارمین  در  اسالمی 
معترضین  سوی  به  اعتراضات، 

شلیک کردند.
و  عینی  شاهدان  گزارش  بنابر 
منتشر  ویدئو-کلیپ های  نیز 
اجتماعی،  شبکه های  در  شده 
در شامگاه شنبه نهم خردادماه، 
محمره  مردم  که  حالی  در 
به  نسب  خود  اعتراضات  به 
ادامه  منطقه  این  بحران آب در 
جمهوری  نیروهای  می دادند، 
شلیک  آنان  سوی  به  اسالمی 
مستقیم کردند. تاکنون خبرهای 
تائید شده ای در رابطه با تعداد 
نشده  منتشر  وزخمی ها  کشته 

است.
اسالمی  جمهوری  مسئوالن 
بحران های  تا  می کوشند  بسیار 

بحران  ویژه  به  محیطی  زیست 
آب را به مسائل تغییرات اقلیمی 
آن  واقعیت  اما  سازند  مربوط 
است که سیاست های فاشیستی 
علیه  رژیم  این  ضدبشری  و 
اصلی  عامل  ایران،  ملیت های 
بحران های  تشدید  یا  ایجاد 
می باشد.  محیطی  زیست 
عبدالحمید  رابطه  همین  در 
در  رژیم  نماینده  خدری 
با  مصاحبه ای  طی  مجلس، 
به  اعتمادآنالین  سایت  وب 
تعمدی  چاره اندیشی  عدم 
مقابل  در  اسالمی  جمهوری 
اعتراف کرده و اظهار  بحران ها 
داشت: واقعا جای تأسف دارد 
اقلیمی  با  عربی  کشورهای  که 
ما  از   خشک تر  به مراتب 
آب  موضوع  که  است  سال ها 
را مدیریت کرده اند و در حالی 
فروپاشی  قدمی  یک  در  ایران 

قرار گرفته است.
سیاست های  که  حال 
توجه  عدم  و  استعمارگرانه 
چنان  ایران،  حاکمین  تعمدی 
و  فاجعه آمیز  پیامدهای 
آورده،  بار  به  بی بازگشتی 
اسالمی  جمهوری  نیروهای 
پیش  وضعیت  کنترل  برای 
اقدامی  هرگونه  به  دست  آمده 
کشتار  گفت،  باید  می زنند. 
شنبه  شامگاه  در  محمره  مردم 
سرآغاز  عنوان  به  دهم خرداد، 
سیاسی- تقویم  در  آب  جنگ 

می شود،  تعین  ایران  اجتماعی 
جنگی که بی شک طراح و آغاز 
اندیشه های فاشیستی  کننده آن 
و ضدبشری مرکزگرایان ایرانی 
فکری- بنیادهای  می باشد. 
ایجاد  آن  هدف  تنها  که  عملی 
حاکمیتی  به  بخشی  فرم  و 
که  هست  و  بوده  مرکزگرا 
تمام  انتقال  غم اش  و  هم  تمام 
روزمینی  و  زیرزمینی  منابع 
ایران  ملیت های  سرزمین 
که  سیاسی  پروژه ای  می باشد. 
شناخته  آرمانی"  "ایرانشهر  به 
استان های  آن،  در  که  شده 
یافته  توسعه  و  آباد  فارس 
هستند و استان های دیگر ایران 
شده  کشیده  کامل  نابودی  به 

است.
وجود  تائید  برای  پایان  در 
نبود  و  برنامه هایی  چنین 
جمهوری  میان  تفاوتی  هیچ 
در  پهلوی  رژیم  و  اسالمی 
به  نسبت  سیاست های شان 
سخنان   به  ایران،  ملیت های 
رئیس  دوشوکی،  عبدالستار 
در  بلوچستان  مطالعات  مرکز 
لندن اشاره می کنم که گفته بود: 
وسعت دامنه فاجعه در سیستان 
 ٣٠ حدود  که،  شده  موجب 
منطقه  از  از سیستانی ها  درصد 
یا  زاهدان  به  و  شده  خارج 
بقیه استان های کشور مهاجرت 

کنند.

سرطان به عامل ٨٠ درصد از 
مرگ و میرها در ایران،

 بدل می شود

روند  و  سرطان  بیماری 
افزایشی این بیماری به گونه ای 
تا  که  است  پیشرفت  حال  در 
 ٨٠ علت  به  آینده،  سال   ١٥
در  میرها  و  مرگ  از  درصد 

ایران تبدیل می شود.
علی مطلق، رئیس اداره مبارزه 
با سرطان وزارت بهداشت، از 
نفری  ١١٢هزار  ساالنه  آمار 
از  سرطان ها  انواع  به  ابتال 
جمله معده، پوست و پروستات 
در مردان و روده بزرگ، سینه، 
معده و تیروئید در زنان خبرداد 
ازای هر ١٠ هزار  به  و گفت: 
در  و  نفر   ١٧٧ مردان  در  نفر 
هزار   ١٠٠ هر  ازای  به  زنان 
بیماری  این  به  نفر   ١۴٠ نفر، 

مبتال هستند.
آلودگی  ایران  رژیم  مسئوالن 
این  اصلی شیوع  علت  را  هوا 
حالی  در  می دانند  بیماری 
کارشناسان  از  بسیاری  که 

انتشار  را  شیوع سرطان  علت 
سیگنال های  از  حاصل  امواج 
اعالم  ماهواره ای  پارازیت 
نیز  آن  بر  عالوه  که  کرده اند 
سقط  موارد  افزایش  موجب 
معلول  کودکان  تولد  و  جنین 
و  جسمی  ضایعات  دارای  و 
سوی  از  شده است.  روانی 
غذایی  مواد  وجود  نیز  دیگر 
برای  دیگری  دلیل  نامرغوب 

افزایش این بیماری است.
 ۴٠ علمی،  تحقیقات  طبق 
قابل  سرطان ها  از  درصد 
پیشگیری و حدود ٦٠ درصد 
نیز قابل درمان هستند، با این 
حال  بسیاری از مواقع به دلیل 
و  دارویی  سنگین  هزینه های 
پوشش  نبود  و  درمان  مخارج 
تشخیص های  حتی  و  بیمه 
این  از  بسیاری  دکترها  اشتباه 
بیماران با مرگ قطعی روبه رو 

می شوند.
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سازمان عفو بین الملل، پزشکان پزشکی قانونی را 
سهیم در جنایت های جمهوری اسالمی دانست

سازمان عفو بین الملل با انتشار 
پزشکان  از  تندی  به  بیانیه ای 
پزشکی  سازمان  در  شاغل 
انتقاد  اسالمی  جمهوری  قانونی 
کرده و آنان را پزشکانی خواند 
کودکان  خون  به  دستشان  که 

ملیت های ایران آغشته است.
بین الملل،  عفو  جهانی  سازمان 
با  تیرماه،  دهم  یکشنبه  روز 
بیانیه ای پزشکان وابسته  انتشار 
قانونی  پزشکی  سازمان  به 
نقض  در  مسئول  و  سهیم  را 
کودکان"  حیات  "حق  مداوم 
که  بیانیه  این  خواند.  ایران  در 
به مساله اعدام کودکان در ایران 

سازمان  پزشکان  می پردازد، 
می کند  متهم  را  قانونی  پزشکی 
کمال  و  "رشد  تأیید  با  که 
توجیه  مجرمان  کودک   عقل" 
را  آن ها  اعدام  ـ قانونی  پزشکی 

فراهم می آورند.
قابل ذکر است، اعدام مجرمانی 
که در زمان ارتکاب جرم کمتر 
از ١٨ سال داشته اند، بر خالف 
کنوانسیون های بین المللی است.

پزشکان  تعهد  به  مذکور  بیانیه 
در حفظ جان انسان ها و احترام 
به کرامت آن ها اشاره می کند و 
پزشکی  متخصصین  می افزاید: 
وظیفه روشنی بر دوش دارند که 

از هر گونه مشارکت در شکنجه 
و سایر مجازات های بی رحمانه، 
غیرانسانی و تحقیرآمیز از جمله 
این  مجازات اعدام پرهیز کنند. 
می شود  متذکر  ادامه  در  بیانیه 
با  قانونی  پزشکی  پزشکان  که: 
"رشد  به  مربوط  نظریات  ارائه 
و کمال عقل" نوجوانان که بعدا 
صدور  برای  دادگاه ها  توسط 
قرار  استناد  مورد  اعدام  احکام 
موثر  طور  به  عماًل  می گیرند، 
افرادی که در زمان جرم  اعدام 
را  داشته اند  سن  سال   ١٨ زیر 

تسهیل می کنند.

احضار و تهدید فعالین فرهنگی کورد،
 همچنان ادامه دارد

 اداره اطالعات شهرستان بوکان، مسئول آموزشگاه زبان و ادبیات کوردی "به یان" را احضار و مورد 
بازجویی قرار داد.

امیر پیاده مسئول آموزشگاه زبان و ادبیات کوردی "به یان" از سوی اداره اطالعات بوکان احضار شده 
و برای چند ساعت مورد بازجویی قرار گرفته است.

آژانس خبررسانی ُکردپا به نقل از یک منبع آگاه، مدعی شده که اداره اطالعات جمهوری اسالمی 
طی تماس تلفنی با امیر پیاده، از او خواسته اند که روز جمعه سی و یکم خرداد ماه، خود را به این 

اداره معرفی کند.
بنابر این گزارش امیر پیاده به مدت دو ساعت از سوی نیروهای اطالعاتی بازجویی و مورد تهدید 

قرار گرفته و  پس از اخذ تعهد کتبی، این فعال فرهنگی کورد را آزاد کرده اند.

مسئوالن رژیم مدعی هستند که بیش از ١2٠ نفر در 
تجمعات اخیر بازاریان در تهران بازداشت شده اند

بازاریان  اعتراضی  تجمعات 
تهران که از سوم تیرماه ١٣٩٧ 
تجاری  مجتمع های  در  شمسی، 
تهران آغاز شد، روز دوشنبه به 
بسته شدن بازار تهران انجامید و 

تا پنجم تیرماه ادامه یافت.
به دیگر شهر های  این تجمعات 
قشم،  کرماشان،  همچون  ایران 
شد  کشیده  نیز  اراک  و  کیش 
بازداشت  و  سرکوب  با  که 
شد.  روبرو  معترضین  گسترده 
بنابر ویدئو-کلیپ های  همچنین 
سرکوبگر  ماموران  شده  منتشر 
تخریب  به  اسالمی  جمهوری 
دست  بازاریان  و  مردم  اموال 
می زنند. با این حال رسانه های 
و  اغتشاش  به  را  مردم  رژیم 
اموال  به  خسارت  کردن  وارد 

عمومی متهم کرده است.
جمهوری اسالمی که بنابر رسم 
به سرکوب  تنها  همیشگی خود 
شدید اعتراضات می پردازد این 
شتم  و  بر ضرب  عالوه  نیز  بار 
شدید مردم و شلیک مستقیم به 
آن ها تعداد زیادی از معترضین 
"جواد  کرده است.  بازداشت  را 
کمیسیون  رئیس  کولیوند"، 
مجلس  داخلی  امور  و  شوراها 
سایت  با  مصاحبه ای  در  رژیم 
به مجلس  وابسته  "خانه ملت" 
اعالم کرد که ١٢٩ نفر در تجمع 
و  تهران  بازار  در  کاسبان  اخیر 
مقابل مجلس بازداشت شده اند.

این مسئول حکومتی، معترضان 
را به تخریب اموال عمومی متهم 
این در حالی است که در  کرد. 

جریان اعتراضات ویدئو هایی از 
تخریب امول به دست ماموران 
سرکوبگر نیروی انتظامی منتشر 

شده بود.
اعتراضات بازاریان علیه گرانی 
و نابسامانی بازار ارز، از تهران 
شهر  چندین  به  و  شد  شروع 
این  در  کرد.  سرایت  ایران 
طبقات  و  اقشار  اعتراضات 
دیگر جامعه به ویژه جوانان، به 
پرداختند  معترضین  از  حمایت 
و در احتراضات شرکت کردند، 
اعتراضاتی که با شعارهایی علیه 
خارجی  و  داخلی  سیاست های 
علی  و  اسالمی  جمهوری 

خامنه ای همراه بود.

یک فعال فرهنگی کورد به زندان وکیل آباد 
مشهد انتقال یافت

اهل  کورد  فرهنگی  فعال  یک 
به  احضار  از  پس  خراسان 
دادستانی کالت نادری بازداشت 
مشهد  وکیل آباد  زندان  به  و 

انتقال یافت.
آژانس  از  گزارشی  براساس 

شصت وکیل دادگستری ایران خواستار توقف 
اجرای حکم اعدام رامین حسین پناهی شدند

ایران  دادگستری  وکیل  شصت 
روحانی،  حسن  از  نامه ای  در 
ایران  حکومت  جمهور  رئیس 
درخواست فوری توقف اجرای 
حکم اعدام رامین حسین پناهی 

کردند.
یقینًا  است:  آمده  نامه  این  در 
موجب  به  که  دارید  اطالع 
دادگاه  از  صادره  قطعی  رای 
از  اسالمی سنندج یکی  انقالب 
شهروندان جوان استان کردستان 
بنام رامین حسین پناهی به اتهام 
گردیده  اعدام  به  محکوم  بغی 

است.
در بخش دیگری از این نامه آمده 
وکالی  از  جمعی  ما  لذا  است: 
حضرتعالی  از  ایران  دادگستری 
الذکر  فوق  اصول  به  استناد  با 
بر صدور  مبنی  عاجل  تقاضای 
این  اجرای حکم  توقف  دستور 
اعدام در قامت ریاست شورای 
عالی امنیت ملی ایران را دارد و 
پذیرش  موجبات  نمودن  فراهم 
و  جوان  این  بخشودگی  و  عفو 
را  مذکور  اعدام  مجازات  لغو 

داریم.
متن کامل نامه: 

باسمه تعالی
جناب آقای حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری
امنیت  عالی  شورای  ریاست  و 

ملی
باسالم و احترام

با استناد به اصول سوم، هشتم، 
نهم، نوزدهم، سی و چهارم، سی 
و هفتم، سی و هشتم، یکصد و 
و  بیست  و  یکصد  و  سیزدهم 
یکم قانون اساسی به استحضار 

می رساند:
امنیت، سرمایه ارزشمند و مهمی 
است که جز با تعامل متقابل بین 
حاکمیت و شهروندان ایجاد نمی 
شود و سنگ بنای آن هم اعتماد 
مطالبات  به  حاکمیت  توجه  و 
آنان  دغدغه های  رفع  و  مردم 

است.
مسئولیت  و  وظیفه  تردید  بدون 
ارتقاء  و  توسعه  در  حاکمیت 
امنیت در تمامی ابعاد و اشکال 
آن خصوصًا امنیت روانی مردم 
با  جز  که  است  خطیر  بسیار 
اهتمام به مطالبات آنان نه ایجاد 
می شود و نه قابلیت توسعه دارد.
یقینًا اطالع دارید که به موجب 
دادگاه  از  صادره  قطعی  رای 
از  اسالمی سنندج یکی  انقالب 
شهروندان جوان استان کردستان 
بنام رامین حسین پناهی به اتهام 
گردیده  اعدام  به  محکوم  بغی 

است.
فوق  اتهام  اینکه  از  نظر  صرف 
منطبق با مصادیق قانونی و فقهی 
باشد یا خیر ، با عنایت به اینکه 
کسی که متهم و محکوم به بغی 
است حسب کتب و منابع حقوق 
جزای اسالمی منتقد و معترض 
محسوب  حکومت  کارکرد  به 
و  تسامح  مدارا،  و  گردد  می 
و  منتقدان  با  تقابل  در  تساهل 
حکومت  ذاتی  وظیفه  مخالفین 
روانی  امنیت  تامین  راستای  در 
مشارکت  توسعه  و  شهروندان 
و  است  سرنوشت  در  مردم 
دارد  اقتضا  وظیفه  این  به  عمل 
شدید  مجازات های  تحمیل  از 
شهروندان  به  اعدام  خصوصًا 
بطور  مخالف  حتی  و  منتقد 
چنین  تحمیل  و  کند  پرهیز  جّد 
و  مقابله  راهکار  مجازاتهایی 
برخورد با معضالت و مشکالت 

نیست.
تاریخ چهل ساله انقالب اسالمی 
که  است  داده  نشان  به وضوح 
برون  برای  حل  راه  یک  اعدام 
معضالت  و  نامالیمات  از  رفت 
و  ترویج  موجب  تنها  و  نبوده 
توسعه شکاف بین شهروندان و 

حکومت می شود.
بالشک چنین احکامی نمی تواند 
راهکار تامین کننده امنیت باشد. 

استان  که  کرد  فراموش  نباید 
محروم و کم برخوردار کردستان 
نیازمند آرامش و توسعه  بیشتر 
گرانی  تورم،  بیکاری،  و  است 
الحق  و  تاریخی  تبعیضات  و 
چنین  بروز  موجبات  سابق  و 
که  است  شده  تلخی  حوادث 
اکنون هم التهاب موجود در این 
اعدام  از  نگرانی  باب  منطقه در 
این جوان منتقد نیازمند تدبیر و 
اتخاذ راهکار منطقی و عاقالنه 
صورت  این  غیر  در  است 
اجرای این حکم موجب پدیدار 
استان  در  ناامنی  وضعیت  شدن 

می شود. 
اعدام رامین حسین پناهی هیچ 
بدبینی،  ترویج  جز  دستاوردی 
بیشتر  ماندگی  عقب  و  ناامنی 
و  مردم  بین  شکاف  و  استان 
نخواهد  همراه  به  حکومت 
منافع  تامین  موجب  و  داشت 
ناامنی  از  که  شود  می  کسانی 

استان سود می برند. 
قانون  از  پاسداری  باب  از  و 
اساسی و اصل ١١٣ و تاکید بر 
و  ملت  با  میثاق رییس جمهور 
یاداوری محرومیت های منطقه 
با سیاست کیفری  واینکه صرفا 
نمیتوان  حیات  سالب  و  خشن 
امنیت و آرامش منطقه را حفظ 
کرد و نیازمند یک نگاه انسانی و 
هدفمند و حساب شده با توجه 
و  وحدت  و  ارضی  تمامیت  به 
انسجام ایران و اقوام و مذاهب 

هستیم.
وکالی  از  جمعی  ما  لذا 
حضرتعالی  از  ایران  دادگستری 
فوق الذکر  اصول  به  استناد  با 
بر صدور  مبنی  عاجل  تقاضای 
این  اجرای حکم  توقف  دستور 
اعدام در قامت ریاست شورای 
عالی امنیت ملی ایران را دارد و 
پذیرش  موجبات  نمودن  فراهم 
و  جوان  این  بخشودگی  و  عفو 
را  مذکور  اعدام  مجازات  لغو 

داریم.
نیازمند  موضوع  این  بی شک 
بردباری  و  عقالنیت  تدبیر، 
باعث  بالطبع  و  است  حکومت  
مردم  بیشتر  همدلی  و  وحدت 
خواهد  امنیت  تقویت  و  استان 
احتمال  به  عنایت  با  و  شد 
توقف  تقاضای  حکم  اجرای 

فوری اجرای حکم را داریم. 

"مهدی خان  ُکردپا،  خبررسانی 
فرهنگی  فعاالن  از  گنج بخش" 
زندانیان  بند  به  خراسان  کورد 
مشهد  وکیل آباد  زندان  سیاسی 

منتقل شد.
خانواده این فعال فرهنگی اعالم 

کرده اند: "قاضی نظری با تودیع 
خان  مهدی  آزادی  برای  وثیقه 

مخالفت کرده است."
بیست  فرهنگی  فعال  این 
فعالیت های  دلیل  به  قبل  روز 
کالت  دادستانی  به  فرهنگی 
بازداشت  و  احضار  نادری 
نظری  قاضی  دستور  به  و  شده 
تیرماه  یازدهم  دوشنبه  شامگاه 
انتقال  به زندان وکیل آباد مشهد 

یافته است.
خان  مهدی  نیز،   ٩٠ سال 
گنج بخش در تهران بازداشت و 
به مدت یکسال در زندان اوین 

در بازداشت به سر برده بود.


