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سخن      

پیام مسئول اجرائی حزب 

دمکرات به مناسبت ٢٥ مرداد

کوردی برای تمام فصول !تجزیه طلبی و جنگ خواهی

اطالعیه فرماندهی نیروی 
پیشمرگه کوردستان در 

رابطه با درگیری های اخیر 
نیروی پیشمرگه

مراسم ٢٥مرداد، سالروز 
تاسیس حزب دمکرات،
  در کمپ »جژنیکان«

 برگزار شد

احزاب کورد روز ٢٨ مرداد 
را به عنوان

 روز »مقاومت ملی« اعالم 
کردند

عفو بین الملل:

 معترضین بازداشتی را آزاد 

کنید

کوردستان  دمکرات  حزب 
مبارزه،  سال   ٧٣ طی  ایران 
کرد  خلق  را  بسیاری  مفاهیم 
و معانی زیادی را تغییر داد و 
موجب آن شد که بسیاری از 
مفاهیم پوسیده، از بطن جامعه 
سپرده  فراموشی  به  و  حذف 

شوند.
با  همزمان  حزب  این 
و  مفاهیم  بر  تاثیرگذاری 
بر  نیز  عمیقی  تاثیر  معانی، 
از  کوردستان،  جامعه  زندگی 
اقشار و طبقات مختلف گرفته 
سیاسی،  گروه های  و  فرد  تا 
داشته  اجتماعی،  و  فرهنگی 

است.
مبارزاتی  تاریخ  باب  در 
حزب دمکرات و اشتباهات و 
کاستیهای این حزب، به مانند 
قدیمیترین  و  تاثیرگذارترین 
میدان  در  حاضر  حزب 
سیاسی کوردستان، بسیار گفته 
شده  نوشته  نیز  بسیار  و  شده 
تمام  باورم که  این  بر  است و 
این گفته ها و نوشته ها به یک 
ده هزارم فعالیت ها و مبارزات 
نمی رسد،  دمکرات  حزب 
چرا که تاریخ و مبارزه چنین 
آن هم  واقعه  چند  تنها  حزبی 
در چند مقطع تاریخی متفاوت 

نیست.
آنچکه در تاریخ چنین حزبی 
و  مبارزه  است،  داده  روی 
هزار  صدها  و  هزاران  تالش 
هر  که  است  این حزب  عضو 
کدام سرگذشت ویژه و تاریخ 
ویژه و داستان مختص به خود 
را دارد که اگر ادبیات شفاهی 
و شرایط مبارزه این فرصت را 
مهیا می کرد، ده ها هزار حماسه 
آرزوی  و  میل  از  داستان  و 
فداکاری ها  و  آزادی  زندگی 
و  آرزوها  این  تحقق  برای 

آرمان ها نوشته می شد.
از  دمکرات،  حزب  مدرسه 
تاسیساش  نخست  روز  همان 
نیز،  بعدها  تا  و  امروز  به  تا 
تعالیم  و  درسها  تمام  از  فارغ 
همه  خلق  و  آموزش ها  و 

حماسه های تاریخی و ملی، 

کریم پرویزی

مدرسه آزادی

ادامه در صفحه ی ٢

چهارشنبه،  روز  صبح 
 ،١٣٩٧ مردادماه  بیست وچهارم 
دمکرات  حزب  اصلی  مقر  در 
کوردستان ایران، مراسمی جهت 
سالروز  ٧٣مین  بزرگداشت 
تاسیس حزب دمکرات، برگزار 

شد.
مراسم مذکور با سرود ملی "ای 
رقیب" و یک دقیقه سکوت به 
نشان ادای احترام به شهیدان راه 

آزادی کوردستان آغاز شد.
مصطفی  مبارز  رفیق  سپس 
حزب  اجرائی  مسئول  هجری، 
به  ایران،  کوردستان  دمکرات 
مناسبت هفتاد و سومین سالروز 
تاسیس حزب، پیامی را قرائت 

کرد.
سخنانش  از  بخشی  در  هجری 
دمکرات  حزب  داشت:  اظهار 
ابتدا  همان  از  که  است  حزبی 
مختص به گروه و قشر خاصی 
نبوده و نیز تنها مختص به اعضا 
و طرفدارانش نیست بلکه ملک 
است.  کوردستان  مردم  تمام 
پیش از آن که حزب دمکرات پا 
به حیات بگذارد و پیش از آن 
که حزب، حامی و پایه اساسی 
باید  شود  کوردستان  جمهوری 
گفت که لزوم تاسیس این حزب 
بنیادی  تغییری  و حاصل  نتیجه 
در تعریف کورد، بوده  است. این 
تغییر معنایی نیز به این واقعیت 
بازمی گردد که جامعه کوردستان 
تصمیم به خلق جهانی دیگر از 

کورد بودن، می گیرد.
حزب  گفت:  همچنین  هجری 
با  مقطعی  هر  در  نیز  دمکرات 
از  تحوالت،  و  تغییر  به  توجه 
متفاوتی  شیوه های  و  روش ها 
جهت دستیابی به حقوق حقه ی 
اما  است.  برده  بهره  کورد  ملت 
دمکرات  حزب  نزد  که  آنچه 
التغییر باقی مانده: حق، هویت، 
کرامت  و  برابری  میهن،  خاک، 

کورد و کوردستانیان می باشد.
بخش  در  هجری  مصطفی 
دیگری از پیام خود، به "راسان 
گفت:  و  کرد  اشاره  روژهالت" 
حزب  روژهالت،  راسان  در 
نادیده  را  تاریخ  دمکرات 
نمی گیرد بلکه آنرا مکمل زمان 
فلسفه  که  چرا  می داند  کنونی 
بر  دمکرات  حزب  وجودی 
مبنای تکمیل بنا نهاده شده است. 
حزب  ظهور  با  که  همانگونه 
آزادیخواهانه  مبارزه  دمکرات، 
عصر  وارد  توانست  کورد  ملت 
ترتیب  همان  به  شود  مدرن 
می تواند  روژهالت،  راسان  نیز 
به  انتقال  و  ورود  برای  امکانی 

مرحله ی دیگری باشد.
دمکرات  حزب  اجرائی  مسئول 

با توجه به هدف اصلی راسان، 
مبارزات  دادن  پیوند  یعنی 
"شاخ و شار"، گفت: شهرهای 
دریای  آن  شما  کوردستانم، 
امواجتان  که  هستید  پهناوری 
بی شک  و  هراس اند  دشمن 
می باشد،  شما  آن  از  موفقیت 
با تمام وجود  مبارزین شاخ را 
در آغوش بگیرید، آن ها از میان 
به  برآورده اند،  سر  شما  امواج 
آن ها  از  و  ببخشید  نیرو  آن ها 
نیرو بگیرید. بگذارید وجودتان 
همچنان پرخروش، امیدتان بلند 

و شکست ناپذیر باشد.
پیام  از  دیگری  بخش  در  وی 
خود، خطاب به فریب خوردگان 
زمان  گفت:  دشمن  توطئه های 
مملو  زندگی  که  فرارسیده  آن 
رها  را  بندگی  و  حقارت  از 
کرده و به آغوش ملت و مردم 
برای  نوکری  بازگردید.  خود 
این  است،  بس  دیگر  دشمن 
یاران  وفادارترین  برای  رژیم 
آینده ای  به  ندارد.  وفا  نیز  خود 
عمر  که  بیاندیشید  نزدیک 
اسالمی  جمهوری  نکبت بار 
می مانند  آنان  و  می یابد  پایان 
قرار  ستم  مورد  که  مردمی  و 
غصب  زندگی شان  گرفته اند، 
یا  کشته  عزیزانشان  یا  و  شده 
در زندان ها به سر می برند. حال 
زمان آن فرا رسیده به میان این 
را  فرصت  این  بازگردید،  مردم 

از دست ندهید.
هجری  مصطفی  سخنان  از  بعد 
"من  عنوان  تحت  سرودی 
گروه  سوی  از  گه الویژم" 
کودکان مرکز نرگس، اجرا شد.

مذکور،  مراسم  بعدی  بخش  در 
توسط  شده  خلق  هنری  اثر  از 
اهل  هنرمند  آرام"  "استاد 
سلیمانیه، که به مناسبت سالروز 
تاسیس حزب دمکرات به مردم 
رونمایی  کرد،  تقدیم  کوردستان 

شد. سپس استاد آرام در رابطه 
با این مجسمه سخنانی را ارائه 
کرد و گفت: این اثر هنری نماد 
رژیمی دیکتاتور است که مردم 
بی دفاع و آزادیخواه کودستان و 

ایران را اعدام می کند.
در بخش دیگری از این مراسم، 
اتحادیه های  مشترک  پیام 
زنان  و  دانشجویان  جوانان، 
ایران  کوردستان  دمکرات 
فتحی"،  "جمال  سوی  از 
اتحادیه  اجرائی  هیئت  عضو 
ایران،  کوردستان  دانشجویان 

قرائت شد.
سرودی  اجرای  با  مراسم  این 
ملی  خواننده  سوی  از  انقالبی 
به  فاتحی"  "غالم  کوردستان 

پایان رسید.
جمعه  روز  مناسبت،  همین  به 
بیست وششم مردادماه، در کمپ 
مناسبت  به  مراسمی  جژنکان 
٧٣مین  مردادماه،  بیست وپنجم 
سالروز تاسیس حزب دمکرات 

کوردستان، برگزار شد.
سرود  باخواندن  مراسم  این 
دقیقه  یک  و  رقیب"  "ای  ملی 
به  احترام  ادای  برای  سکوت 

جان پاک شهیدان آغاز شد.
عضو  پرویزی،  کریم  سپس   
شورای اجرائی حزب دمکرات 
همین  به  ایران،  کوردستان 

مناسبت پیامی را قرائت کرد.
کریم پرویزی در این پیام عالوه 
کادر،  به  روز  این  تبریک  بر 
آنان  خانواده های  و  پیشمرگهها 
شهیدان  خانواده های  همه ی  و 
تاثیرات  به  سیاسی،  زندانیان  و 
جنبش  بر  دمکرات  حزب  مهم 
اشاره  کوردستان  آزادیخواهی 
به  دمکرات  حزب  از  و  کرد 
اقشار  همه ی  که  حزبی  عنوان 
نام  برمی گیرد  در  را  جامعه 
در  را  خود  مبارزه ی  که  برد، 
انسانی  زندگی  تامین  راستای 

برای همه ی جامعه بدون در نظر 
گرفتن هیچ تبعیضی، تنظیم کرده 

است.
از  دیگری  بخش  در  پرویزی 
پیام خود، به بیش از هفت دهه 
برای  دمکرات  حزب  مبارزه 
و  کرد  اشاره  آزادی  به  رسیدن 
گفت: حزب دمکرات به وسعت 
و عمق تمام کوردستان است و 
تنها حزبی است که طی ٧٣سال 
خیانتی  هیچ  به  دست  مبارزه 

علیه ملت کورد نزده است.
کریم پرویزی همچنین به مرحله 
تازه ی مبارزات حزب دمکرات 
یعنی راسان اشاره کرد و در این 
نه  دمکرات  حزب  گفت:  رابطه 
نه  و  می کند  تکرار  را  تاریخ 
بر  بلکه  می کند  فراموش  آنرا 
تاریخ  خلق  به  تاریخ،  اساس 
براساس  راسان  می زند.  دست 
و  شده  نهاده  بنیان  روند  همین 
مبارزه ی "شار و شاخ" را باهم 
پیوند زده است تا همه ی اقشار 
بار  هم  دست  در  دست  جامعه 
دیگر این سرزمین را آباد کنند.

در بخش دیگری از این مراسم، 
از  "ناسنامه"  نام  به  شعری 
سوی شاعر پیشمرگه "بی به ش 

پیروته" تقدیم حضار شد.
سرودی  فاتحی،  غالم  سپس 
اجرا  را  "راسان"  عنوان  تحت 

کرد.
پیام  مذکور،  مراسم  ادامه  در 
اتحایه ی  سازمان   های  مشترک 
نیز  دانشجویان  زنان، جوانان و 
از سوی "زکیه صدقی" خوانده  
شد. این مراسم با اجرای سرود 
تو  "پیشمه رگه  نام  با  دیگری 
کودکان  سوی  از  سه نگه ری" 

کمپ جژنکان، به پایان رسید.
سالروز  از  استقبال  همچنین 
دمکرات  حزب  تاسیس 
بخشهای  در  ایران  کوردستان 
سایر  و  کوردستان  مختلف 

مناطق ایران، با شکوهی بیمانند 
حامیان  اعضا،  و  بود  روبرو 
انجام  با  کوردستان  مردم  و 
برافراشتن  تبلیغاتی،  فعالیتهای 
ارتفاعات،  در  کوردستان  پرچم 
برافروختن آتش مرداد و پخش 
بر تبریک چنین  شیرینی عالوه 
با  دمکرات،  مبارزین  به  روزی 
حزب و ملت خود تجدید پیمان 

کردند.
بر  عالوه  راستا،  همین  در 
در  مراسمات  انواع  برگزاری 
آمریکا،  و  اروپایی  کشورهای 
در   ،١٣٩٦ ٢٦مرداد  مورخ  در 
دمکرات  حزب  نمایندگی  دفتر 
شهر  در  ایران  کوردستان 
مناسبت  به  سمیناری  سلیمانیه، 
تاسیس حزب،  ٧٣مین سالگرد 
جناحهای  و  احزاب  حضور  با 
بخشهای  تمام  سیاسی 
کوردستان و نیز اعضا و حامیان 

حزب دمکرات، برگزار گردید.
"تیمور  سمینار  این  در 
شورای  عضو  مصطفایی" 
دمکرات،  حزب  سیاستگذاری 
مکتب  عضو  شمدین"  "علی 
دمکرات  حزب  سیاسی 
سوریه،  در  کورد  ترقیخواه 
استاد  انور"  آزاد  "کیوان  دکتر 
پژوهشگر  و  سلیمانیه  دانشگاه 
پرداختند  سخنرانی  به  تاریخ، 
و از چندین بعد مجزا به نقش، 
تاثیر و جایگاه حزب دمکرات 
گذشته،  در  ایران  کوردستان 

حال و آینده پرداختند.
خوانندگان محترم "کوردستان" 
متن  که  که  میسازیم  آگاه  را 
اجرائی  مسئول  سخنان  کامل 
گرامیداشت  مراسم  در  حزب 
حزب  تاسیس  سالروز  ٧٣مین 
از  شماره  این  در  دمکرات، 
عزیزان  این  اختیار  در  روزنامه 

قرار خواهد گرفت.

٧٣ سال مبارزه و مقاومت
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دارد  اساسی  و  مهم  بعد  یک 
به نام آزادی فردی و زندگی 
هویتی  انسان  به  که  آزاد 
هر  در  و  می دهد  سرافرازانه 
ابراز  غرور  با  باشد  که  کجا 
در  روزگاری  که  می دارد 
و  دیده  آموزش  مدرسه  این 

پرورش یافته است.
افراد  به  آزادی،  مدرسه 
می آموزد که بیندیشند و به آنها 
میآموزد که ذهن و اندیشه شان 
فرسوده  چارچوب های  از  را 
و عقده ها، رها سازند و جهان 

دیگری را خلق کنند.
رنسانس  آزادی،  مدرسه  در 
روی  جهانبینی  و  فکر  در 
آگاه،  فرد  و  می دهد 
و  فداکاری  آمادهی  اما 
دوستی،  مردم  و  میهن دوستی 
پرورش می یابند. اما این بدان 
هرکسی عضو  که  نیست  معنا 
که  آنگونه  شد  مدرسه  این 
اهداف این مدرسه می خواهد 
پرورش می یابد. قطعا به مانند 
هر جامعه ی دیگری که دارای 
افراد بسیار فعال و آگاه است، 
افرادی را نیز دارد که در نقطه 
قرار  اول  دسته ی  این  مقابل 
با  را  خود  کمتر  و  می گیرند 
هماهنگ  فکری  رنسانس 

کرده اند.
کوردستان  دمکرات  حزب 
آزادیست  مدرسه  ایران، 
گروه،  فرد،  تا  دارد  قصد  که 
افکار  ملت،  جامعه،  زن، 
کل،  در  و  عمومی  و  فردی 
شکوفا  و  مبارزه  و  زندگی 
کوردستان،  جامعه  در  شدن 
و  آزادی  و  اختیار  دارای 
مورد  در  تصمیم گیری  حق 

سرنوشت خود باشد. 

ادامه سخن

اطالعیه فرماندهی نیروی پیشمرگه 
کوردستان در رابطه با درگیری های اخیر 

نیروی پیشمرگه
پیشمرگه  نیروی  فرماندهی 
با  رابطه  در  کوردستان، 
با  پیشمرگه  درگیری های 
جمهوری  تروریستی  نیروهای 
اطالعیه ای  ایران،  اسالمی 

منتشرکرد.
متن اطالعیه:

نیروی  فرماندهی  اطالعیه 
پیشمرگه کوردستان در رابطه با 
درگیری های نیروی پیشمرگه با 
در  اسالمی  جمهوری  نیروهای 

مناطق کوهستانی اشنویه
نیروی  فعالیت های  ادامه  در 
گروهی  کوردستان،  پیشمرگه 
قصد  که  زمانی  پیشمرگه ها  از 
کوه های  در  منطقه ای  از  عبور 
یک  ساعت  داشتند،  را  اشنویه 
مرداد  بیستم  یکشنبه  بامداد 
و  جاش  گزارش  دلیل  به  ماه، 
مزدوران و جاسوسان، همزمان 
از سه طرف به کمین نیروی های 
جاش و سپاه پاسداران افتاده و 
آتش  از  سنگینی  هجمه ی  با 
این  می شوند.  روبرو  دشمن 
همزمان،  که  حالی ست  در 
پایگاه های رژیم نیز از راه دور 
توپخانه ای  حمالت  به  اقدام 
می کنند که در نتیجه، همه راه ها 
بر پیشمرگه های کوردستان بسته 
می شود.  آغاز  نابرابر  نبردی  و 
فرزندان مبارز و فداکار نیروی 
فی الفور  کوردستان  پیشمرگه ی 
به مقابله و درگیری با نیروهای 
جمهوری  مسلح  دندان  به  تا 
اسالمی می پردازند و با گذشت 
زمان، بر شدت درگیری افزوده 
از  پس  که  گونه ای  به  می شود 
مبارزه ای  و  پیشمرگه ها  تسلط 
صفوف  خونین،  و  قهرمانانه 
سو  یک  از  دشمن  نیروهای 
جنگ  میدان  ترک  به  ناچار 

میدان  نتیجه  در  که  می شوند 
نبرد برای پیشمرگه های وسیع تر 
شده و میدان مانور آن ها بیشتر 
تا  مذکور  درگیری  می شود. 
بامداد،   ٦ ساعت  نزدیکی های 
درازا  به  ساعت  پنج  به  قریب 
قابل  جانی  خسارت  و  کشیده 
تروریستی  نیروهای  به  توجهی 
برپایه  می گردد.  وارد  رژیم 
اطالعات بدست آمده، رژیم در 
متحمل ١٢ کشته  این درگیری 
و ٨ زخمی شده است. قابل ذکر 
کردن  پنهان  برای  دشمن  است 
میزان تلفات خود، با بهره بردن 
و  شده  استتار  ماشین های  از 
هلیکوپتر، کشته ها و زخمی های 
خود را به ارومیه منتقل می کرد. 
متاسفانه در این درگیری نابرابر 
مبارز  و  ٤پیشمرگه   خونین،  و 
راه آزادی کوردستان به نام های 
سلیمان  عبدی،  عبدالسالم 
سهرابی  عبدالواحد  محمدزاده، 
و اسماعیل ایرانمنش جان خود 
و  کرده  ملت  و  میهن  فدای  را 
کوردستان  شهیدان  کاروان  به 
از  تن  سه  گفت  باید  پیوستند. 
شده  مجروح  که  مبارزین  این 
بودند و امکان و فرصت انتقال 
آنان وجود نداشت و نیز به دلیل 
باال بودن شدت جراحاتشان، با 
جان  دستی  نارنجک  انفجار 
میهن  آزادی  راه  فدای  را  خود 
کردند. همچنین در این درگیری 
فداکار  و  شجاع  پیشمرگه  دو 
عثمان  نام های  به  نیز  شهر 
طاهاپور،  مهران  و  رحمانی 
جان باخته و به کاروان شهیدان 
ذکر  قابل  پیوستند.  کوردستان 
نیز  دیگر  پیشمرگه  دو  است 

مجروح و زخمی شده اند.
سایر پیشمرگه ها پس از رهایی 

مراسم ٢٥مرداد، سالروز تاسیس حزب 
دمکرات،  در کمپ "جژنیکان" برگزار شد

حزب  تاسیس  سالروز  مین 
جژنکان  کمپ  در  دمکرات، 
حزب دمکرات کوردستان ایران 

گرامی داشته شد.
بیست وششم  جمعه  روز 
جژنکان  کمپ  در  مردادماه، 
مناسبت  به  مراسمی 
٧٣مین  مردادماه،  بیست وپنجم 
سالروز تاسیس حزب دمکرات 
این  شد.  برگزار  کوردستان، 
مراسم باخواندن سرود ملی "ای 
سکوت  دقیقه  یک  و  رقیب" 
برای ادای احترام به جان پاک 
کریم  سپس  شد.  آغاز  شهیدان 
اجرائی  پرویزی، عضو شورای 
کوردستان  دمکرات  حزب 
پیامی  مناسبت  همین  به  ایران، 

را قرائت کرد.
کریم پرویزی در این پیام عالوه 
کادر،  به  روز  این  تبریک  بر 
آنان  خانواده های  و  پیشمرگه 
شهیدان  خانواده های  همه ی  و 
تاثیرات  به  و زندانیان سیاسی، 
جنبش  بر  دمکرات  مهم حزب 
اشاره  کوردستان  آزادیخواهی 
به  دمکرات  حزب  از  و  کرد 

اقشار  همه ی  که  حزبی  عنوان 
نام  برمی گیرد  در  را  جامعه 
در  را  خود  مبارزه ی  که  برد، 
انسانی  زندگی  تامین  راستای 
در  بدون  جامعه  همه ی  برای 
تبعیضی،  هیچ  گرفتن  نظر 
در  پرویزی  است.  کرده  تنظیم 
خود،  پیام  از  دیگری  بخش 
مبارزه  دهه  هفت  از  بیش  به 
رسیدن  برای  دمکرات  حزب 
گفت:  و  کرد  اشاره  آزادی  به 
و  وسعت  به  دمکرات  حزب 
و  است  کوردستان  تمام  عمق 
تنها حزبی است که طی ٧٣سال 
خیانتی  هیچ  به  دست  مبارزه 
است.  نزده  کورد  ملت  علیه 
مردم  خواست  از  همچنین  او 
دمکرات  حزب  و  کوردستان 
سخن گفت و متذکر شد: ما به 
خواهان  که  انسان هایی  عنوان 
خود  سرنوشت  بر  حاکمیت 
سرزمین  می خواهیم  هستیم، 
به  و  باشیم  داشته  را  خودمان 
دیگر،  انسان  میلیون ها  مانند 
روابط اجتماعی مان را براساس 
قوانین و اصول های خود تنظیم 

باوریم  براین  ما  کنیم.  اجرا  و 
باید آزاد زندگی کنیم و آزادی 
کریم  باشیم.  داشته  فردی 
مرحله  به  همچنین  پرویزی 
تازه ی مبارزات حزب دمکرات 
در  و  کرد  اشاره  راسان  یعنی 
این رابطه گفت: حزب دمکرات 
نه تاریخ را تکرار می کند و نه 
بر  بلکه  می کند  فراموش  آنرا 
تاریخ  خلق  به  تاریخ،  اساس 
براساس  راسان  می زند.  دست 
و  شده  نهاده  بنیان  روند  همین 
مبارزه ی "شار و شاخ" را باهم 
پیوند زده است تا همه ی اقشار 
بار  هم  دست  در  دست  جامعه 
دیگر این سرزمین را آباد کنند.

او در پیام خود از همه ی مردم 
این  در  تا  خواست  کوردستان 
برای  تالش  و  ملی  مبارزه ی 
مشارکت  میهن،  دوباره  ساخت 
بخش  در  باشند.  سهیم  و  کرده 
شعری  مراسم،  این  از  دیگری 
به نام "ناسنامه" از سوی شاعر 
پیروته"  به ش  "بی  پیشمرگه 
غالم  سپس  شد.  حضار  تقدیم 
عنوان  تحت  سرودی  فاتحی، 
"راسان" را اجرا کرد. در ادامه 
مشترک  پیام  مذکور،  مراسم 
زنان،  اتحایه ی  سازمان   های 
از  نیز  دانشجویان  و  جوانان 
خوانده   صدقی"  "زکیه  سوی 
شد. این مراسم با اجرای سرود 
تو  "پیشمه رگه  نام  با  دیگری 
کودکان  سوی  از  سه نگه ری" 

کمپ جژنکان، به پایان رسید.

بر  دیگر  بار  کمین،  این  از 
شهیدان  با  خود  پیمان  و  عهد 
راهی  و  کرده  تاکید  کوردستان 
شدند.  خود  ماموریت  انجام 
از  کوردستان  پیشمرگه  نیروی 
آغاز راسان تاکنون و بویژه در 
در  مداوم  طور  به  امسال،  بهار 
حضور  کوردستان  خاک  عمق 
داشته و به انجام ماموریت های 
روستاها،  و  شهرها  در  محوله 
که  هنگام  آن  و  است  پرداخته 
دشمن  نیروهای  هجوم  مورد 
دفاع  خود  از  گرفته،  قرار 
نیز  حال  این  با  و  کرده اند 
نیروهای  بر  سهمگینی  ضربه ی 
تروریستی  و  ضدمردمی 
جمهوری اسالمی وارد کرده اند.

اطمینان  کوردستان  مردم  به  ما 
می دهیم که این عمل جمهوری 
ماند،  نخواهد  بی پاسخ  اسالمی 
پیشمرگه  نیروهای  که  همچنان 
بانه،  سیاکو،  کوهستان های  در 
 ... و  اورامان  و  پیرانشهر  نقده، 
اثبات کردند که فرزندان شجاع 
مبارزه  میدان  در  انقالبی  و 
مستمر  حضور  کوردستان، 
دمکرات  حزب  رهبری  دارند. 
فرماندهی  و  ایران  کوردستان 
به  کوردستان،  پیشمرگه  نیروی 
شهیدان  این  سربلند  خانواده ی 
تسلیت گفته و خود را شریک 
بار  و  می داند  اندوهشان  و  غم 
دیگر عهد می بندیم که تا تحقق 
آرمان های شهیدان، ادامه دهنده 

راهشان باشیم.
راهشان  و  گرامی  یادشان 

پُررهرو باد

فرماندهی نیروی 
پیشمرگه ی کوردستان

حاشیه نشینی در ایران ٣٠برابر شده است

سرپرست وزارت کار اعالم کرد 
دچار  که  افرادی  ٧٦درصد  که 
فقر شده اند، در روستاها زندگی 
محسنی  انوشیروان  می کنند. 
استیضاح  از  بعد  که  بندپی، 
دولت  کار  وزیر  ربیعی،  علی 
سرپرست  به  روحانی،  حسن 
طی  شده  تعین  وزارتخانه  این 
همایش  اولین  در  سخنانی 
در  دهیاری  تعاونی های  "نقش 
در  گفت:  روستایی"  توسعه 
٥٠درصد  از  بیش   ٥٧ سال 
روستانشین  ایران،  جمعیت 
بوده اند در حالی که اکنون تنها 

٢٥ درصد جمعیت در روستاها 
ساکن هستند. بندپی متذکر شد: 
٧٦ درصد افرادی که دچار فقر 
زندگی  روستاها  در  شده اند، 
آینده،  به  امید  نبود  می کنند. 
بیکاری و فقر گسترده از عوامل 
روستائیان  مهاجرت  اصلی 
مهاجرت  می باشند.  شهرها  به 
بهبود  موجب  تنها  نه  افراد  این 
نمی شود  آنان  زندگی  شرایط 
حاشیه  پدیده ی  دامنه  بر  بلکه 
افزوده  شدت  به  نیز  نشینی 
وزارت  رابطه،  همین  در  است. 
برابر   ٣٠ از  شهرسازی  و  راه 

٤٥٠ هزار نفر در پی کاهش 
ماشین قطعات  تولید 

بیکار می شوند  
اجرایی  هیئت  عضو  چندین 
اعالم  رژیم  قطعه سازان  انجمن 
ماشین  تولید  سطح  که  کرده اند 
خواهد  کاهش  ٨٠درصد  تا 

یافت.
قطعات  سازندگان  انجمن  دبیر 
و مجموعه های خودرویی طی 
کنفرانسی مطبوعاتی اعالم کرد: 
شدن  بیکار  موجب  ارز  بحران 
٤٥٠ هزار نفر در صنعت قطعه 
سازی خودرو می شود و سطح 
تولید ماشین  تا٨٠درصد تولید 

فعلی کاهش خواهد یافت.
همچنین شاپور صامعی، معاون 
روز  سازان،  قطعه  انجمن  دبیر 
دوشنبه، بیست و دوم مرداد ماه، 
دلیل  به  قطعه سازان  بود:  گفته 
کاهش سطح تولید، شیفت های 
داده اند  کاهش  را  کاری شان 
 ٥٠ تا   ٤٠ به  ماشین  تولید  و 

درصد کاهش یافته  است.
انجمن  مسئول  بیگلو،  مازیار 
داشت:  اظهار  نیز  قطعه سازان 
تاکنون به دلیل بحران ارز، ١٤ 
بیکار  شغل  این  در  نفر  هزار 
شدن  بیکار  احتمال  و  شده اند 
آینده  در  دیگر  نفر  هزار   ٤٥٠

نیز وجود دارد.
پیشتر نیز، شاپور صامعی وزیر 
سابق کار، اعالم کرده بود که تا 
پایان امسال به دلیل فشارهای 
هر  آغاز  و  ایران  بر  اقتصادی 
آمریکا،  تحریم های  دوره  دو 
احتمال بیکار شدن یک میلیون 

نفر وجود دارد.
و  سازان  قطعه  بیگلو،  گفته  به 
کرده اند:  اعالم  سازان  ماشین 
امکان  ماه  آبان  ابتدای  از  که 
داشت  نخواهند  را  قطعه  تولید 
سطح٨٠  افت  سازان  ماشین  و 
پیش  در  را  تولید  درصدی 

دارند.
خبرگزاری  حال  همان  در 
دوشنبه  روز  ایسنا،  حکومتی 
ماه  تیر  در  که  کرد  منتشر 
ماشین  نوع  چهار  تولید  امسال 
متوقف می شود، که عبارتند از : 
MvM٥٥٠ ، لیفان اکس ٦٠، 

هیوندا آی ١٠ و جک جی ٥.
پس از خروج آمریکا از برجام، 
بیشتر شرکت های ماشین سازی 
در ایران از ترس قرار گرفتن در 
لیست سیاه آمریکا فعالیت های 

خود را متوقف کردند.

سقوط آزاد ٤میلیون ایرانی دیگر به زیر خط فقر
دانشگاه های  اساتید  از  یکی 
زودی  به  که  داد  هشدار  ایران 
شاهد سقوط زندگی بیش از ٤ 
خط  زیر  به  ایرانی  نفر  میلیون 
رضا  بود.  خواهیم  مطلق  فقر 
امیدی، استاد دانشگاه و محقق 
در زمینه برنامه ریزی اجتماعی، 
طبق  که  است  باور  این  بر 
جامعه  درآمد  کم  قشر  آمارها، 

و  بازار  تورم  و  گرانی  دلیل  به 
افزایش قیمت مسکن، بیشترین 
این  می شوند.  متحمل  را  ضرر 
که  است  معتقد  دانشگاه  استاد 
٨٠درصد  اخیر،  سال   ٣٠ طی 
اختیار  در  فقط  بانکی  وام های 
مرفه  جمعیت  از  دهک  دو 
جامعه ایران بوده و اعالم کرده 
و  مرفه  خانواده   ٣٠٠ است: 

مدت  به  ایران  جامعه  ثروتمند 
گونه  هیچ  که  است  سال   ٣٥
مالیاتی پرداخت نکرده اند. وی 
برپایه  که  شد  متذکر  همچنین 
بانک های  از  یکی  گزارش 
جمهوری اسالمی، تنها ٢٠ نفر 
به  میلیارد تومان  حدود ٧هزار 
می باشند.  بدهکار  بانک  این 
آمار  به  همچنین  امیدی 

بی سابقه  افزایش  شگفت آور 
فقیر  قشر  میان  طبقاتی  شکاف 
ایران اشاره  و ثروتمند  جامعه 
طبق  داشت:  اظهار  و  کرده 
ایران،  آمار  مرکز  اطالعات 
نابرابری کلی در ایران در میان 
ثروتمندترین دهک و فقیرترین 
دهک های جامعه ایران، نزدیک 
این  که  است   ١ به   ١١ به 

 ٥ خوراک  لحاظ  از  تفاوت ها 
به  دسترسی  لحاظ  از  و   ١ به 
از  و  برابر   ٢ درمانی  امکانات 
است.  برابر   ٦٠ تحصیل  لحاظ 
این  سخنان  و  آمار  برپایه 
بازگشت  با  دانشگاه،  استاد 
ایران،  علیه  آمریکا  تحریم های 
به  روز  مردم  معیشت  وضعیت 

روز بدتر می شود.

شدن جمعیت حاشیه نشین خبر 
داده است. نبود برنامه ای علمی 
بحران های  رفع  برای  عملی  و 
اقتصادی و اعمال سیاست های 
نابودی  تعمدی حکومت جهت 
ملیت های  زندگی  بنیادهای 
ایران عالوه بر فروپاشی سیستم 
اقتصادی این مردمان، موجبات 
زندگی  بنیادهای  نابودی 
را  آنان  فرهنگی  و  اجتماعی 
پیشتر  است.  کرده  مهیا  نیز 
رسول خضری، عضو کمیسیون 
اظهار  رژیم،  مجلس  اجتماعی 
درصد   ٥٠ که  بود  داشته 
فقر  خط  زیر  ایران  جمعیت 
به  قریب  یعنی  می کنند  زندگی 
٤٠ میلیون نفر از مردمان ایران. 
خضری متذکر شده که جمعیت 
طی  فقر،  خط  و  فقر  خط  زیر 
دوران ریاست جمهوری حسن 
افزایش  برابر  تا چهار  روحانی 

یافته است
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احزاب کورد روز ٢٨ مرداد را به عنوان
 روز "مقاومت ملی" اعالم کردند

سالروز  به  شدن  نزدیک  با 
صدور فتوای جهاد خمینی علیه 
ملت  کورد و هجوم همه جانبه 
تروریستی  و  مسلح  نیروهای 
احزاب  کوردستان،  به  ایران 
کورد این روز را به عنوان روز 

مقاومت ملی معرفی کردند.
مرکز  شانزدهم،  سه شنبه  روز 
کوردستان  احزاب  همکاری 
ایران، در هشتمین نشست خود 
مردادماه،  بیست وهشتم  روز 
جهاد  فرمان  صدور  سالروز 
به  را  کورد  ملت  علیه  خمینی 
ملی"  "مقاومت  روز  عنوان 
روح اهلل  کرد.  معرفی  و  تعین 
پیشین جمهوری  رهبر  خمینی، 

اسالمی ایران، در بیست وهشتم 
با  شمسی   ١٣٥٨ مردادماه 
علیه  جهاد  فرمانی،  صدور 
ملت کورد را مشروع و واجب 
فرمان  این  در  او  دانست. 
و  مسلح  نیروهای  به  جهادی 
اسالمی  جمهوری  تروریستی 

تمام  با  که  داد  دستور  ایران 
به کوردستان هجوم  توان خود 
برده و جنبش آزادخواهی مردم 
احزاب  کنند.  را سرکوب  کورد 
نزدیک  آستانه  در  کوردستان 
این  صدور  سالروز  به  شدن 
صورت  به  تروریستی،  فرمان 

هشتمین نشست مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران برگزار شد
احزاب  همکاری  مرکز 
کوردستان ایران آخرین شرایط 
ایران  و  کوردستان  سیاسی 
و  بحث  مورد  نشستی  طی  را 

بررسی قرار دادند.
روز سه شنبه شانزدهم مردادماه 
١٣٩٧، با حضور اعضای مرکز 
کوردستان  احزاب  همکاری 
سازمان  مرکزی  مقر  در  ایران، 
ایران،  کوردستان  خبات 
مرکز  این  نشست  هشتمین 

برگزار شد.
سید  سخنان  با  نشست  این 
مسئول  نورانی فرد،  کامیل 
آغاز  همکاری  مرکز  دوره ایی 
نمایندگان  سپس  و  گردید 
مرکز،  دهنده  تشکیل  احزاب 
فعالیت های اانجام شده را مورد 
بحث و تحلیل قرار دادند و در 
نحوه  و  نوع  فعالیت ها،  بررسی 
مشخص  آینده  فعالیت های 
گردید و چندین نکته نیز برای 
بهبود عملکرد مرکز همکاری به 

تصویب رسید.
کاری  دستور  دیگر  بخش  در 
رویدادهای  نشست،  این 

سیاسی ایران و کوردستان مورد 
تحلیل قرار گرفت و جنا ح ها با 
ریزبینی تمام، مساله اعتراضات 
شهر های مختلف ایران و شرایط 
سیاست های  و  اقتصاد  بحرانی 
تهران  رژیم  قبال  در  آمریکا 
بر  تازه  این شرایط  تاثیر  نیز  و 
ملت  آزادی خواهانه  جنبش 
را  ایران  کوردستان  در  کورد 
بر  و  دادند  قرار  سنجش  مورد 
محور  که  فروپاشی،  گفتمان 
احزاب  همکاری  مرکز  گفتمان 
فاشیستی  سیستم  نابودی  برای 
جمهوری اسالمی می باشد، تاکید 
شد و سایر راهکارها جایگزین 

و چه  داخل  در  ارائه شده چه 
کردند  رد  را  ایران  از  خارج 
تغییر  خواست  از  حمایت  و 
معترضین  از  حمایت  و  بنیادی 
و اعتراضات سراسری را وظیفه 
مرکز همکاری کوردستان ایران 

دانستند.
طرح  مذکور،  نشست  ادامه  در 
پیشتر  که  "پژاک"  و  "کودار" 
عنوان  به  بود،  شده  منتشر 
در  و  غیرواقعی  پروژه ای 
کورد  ملت  جنبش  با  ضدیت 

معرفی گردید.
خوانش  با  رابطه،  همین  در 
اوضاع  و  شرایط  از  درست 

وظایف  کوردستان،  بر  حاکم 
جنبش  کاری  برنامه ی  و 
قرار  بررسی  مورد  کوردستان 
گرفت و بار دیگر بر همبستگی 
برای  مبارزه  مسیر  در  اتحاد  و 
تحقق خواست های بر حق ملت 

کورد، تاکید شد.
در ادامه تبادل نظر و گفتگوها، 
مردادماه  بیست وهشتم  روز 
فرمان  صدور  سالروز  که 
کورد  ملت  علیه  خمینی  جهاد 
می باشد، به عنوان روز مقاومت 
و  شد  معرفی  و  تعین  ملی 
این  یادبود  برای  برنامه هایی 
این  آینده  کار  دستور  در  روز 

مرکز قرار گرفت.
در این نشست چندین موضوع 
و مبحث مهم دیگر مورد بحث 
و گفتگو قرار گرفت و بر اصل 
یکدیگر  با  توافق  و  همکاری 

تاکید شد.
نشست  هشتمین  که  گفت  باید 
احزاب  همکاری  مرکز 
دوستانه  فضایی  در  کوردستان 
به کار و فعالیت خود پایان داد.

"عقاب های زاگروس" حمله به نیروهای جمهوری اسالمی 
در بانه را به عهده گرفت

انتشار  با  زاگروس  عقاب های 
بیانیه ای در وبالگ رسمی خود، 
حمله به نیروهای رژیم اسالمی 

در بانه را به عهده گرفتند.
متن کامل بیانیه:

عقاب های  سوی  از  بیانیه ای 
زاگروس

همانگونه که پیشتر در بیانیه های 
کمال  و  تمام  حمایت  متعددی 
خود را از جنبش آزادیخواهانه 
کرده  اعالم  کوردستام  مردم 
می کنیم  تاکید  هم  باز  بودیم، 
ازجنایت های  یک  هیچ  از  که 

جمهوری  سرکوبگر  نیروهای 
نخواهیم  پوشی  چشم  اسالمی، 
کرد و این جنایت ها را بی پاسخ 

نخواهیم گذاشت.
دسته  زاگروس  عقاب های 
پنج شنبه  شامگاه  آربابا، 
ماه، ساعت  مرداد  بیست وپنجم 
حامل  ماشین  شب  هشت 
و  خودفروشان  از  گروهی 
در  مرزی  هنگ  مزدوران 
"ابوالحسن"،  روستای  نزدیکی 
را مورد  "برده  بوک"  در جاده 
این  در  دادند.  قرار  هدف 

و  یار  باید  سعودی:  عربستان 
به  رسیدن  در  کوردها  یاور 

استقالل باشیم
دولت عربستان سعودی، به طور رسمی از کشورهای منطقه خواست 
که از احقاق حقوق ملت کورد و استقالل کوردستان، حمایت کنند.

بنابر گزارش   های منتشر شده، رائد بن خالد قرملی، سفیر عربستان 
سعودی در کشور روسیه، در نشستی خبری به طور رسمی اعالم 
کرد که کشورها باید به حقوق و اراده ی ملت کورد احترام بگذارند.
او همچنین در این سخنان موضع دولت مطبوع اش، مبنی بر حمایت 
را،  استقالل  به  رسیدن  و  کورد  ملت  اهداف  تحقق  و  آرمان ها  از 

تشریح کرد.
سفیر عربستان سعودی از سه کشور عراق، ترکیه و سوریه خواست 
که به اراده ی ملت کورد برای رسیدن به یک زندگی انسانی احترام 

بگذارند و حق تعین سرونشت کوردها را به رسمیت بشناسند.
ملت  با  همکاری  آماده ی  عربستان،  که:  کرد  تاکید  همچنین  وی 
بر  حاکمیت  بتوانند،  آنان  تا  است  استقالل  به  رسیدن  برای  کورد 

سرنوشت شان را به دست گیرند.
نشود،  پایمال  کورد  ملت  حقوق  اینکه  برای  افزود:  قرملی  خالد 
که  کرد  فراموش  نباید  باشند.  استقالل  خواستار  که  آنهاست  حق 
تا  کوشیده اند  بودند.  داعش  علیه  جنگ  مقدم  صف  در  کوردها 
پایه های دمکراسی و عدالت را در مناطقی که تحت کنترل دارند 
مستقر سازند. آنان طی این سال ها، تعداد کثیری از اعراب آواره و 
جنگ زده را با آغوش باز پذیرفته و در سرزمین خود جای داده اند.
او در رابطه با کوردستان ترکیه نیز گفت: وضعیت کوردها در ترکیه 
بسیار وخیم تر از کوردهای عراق و سوریه می باشد. هرچند مردم 
کورد ١٥تا٢٠درصد از جمعیت کشور ترکیه را تشکیل می دهند اما 
طی سال  های گذشته، وضعیت آنان نامناسب تر شده به طوری که 
کوردها در ترکیه از حقوق شهروندی خود محروم هستند، پوشش 
محدودیت های  با  کوردی  زبان  کاربرد  و  است  ممنوع  کوردی 
گسترده ای روبرو است. سفیر سعودیه در مسکو تاکید کرد که: '' 
کوردستان سرزمینه بی نظیری است'' و به همین خاطر شایسته ی 
حکومتی مستقل می باشد. اگر یار و یاور کوردها برای دست یابی 
به استقالل باشیم، منطقه نیز روی آرامش خواهد دید و می توانیم 

به صلح نزدیک شویم.  

سپاه پاسداران
 در سوریه درحال ساخت ٣٠هزار خانه می باشد

رژیم ایران توافقنامه ای با سوریه امضاکرده که طی آن مکلف به ساخت هزاران خانه و اجرای پروژه های آب و برق و نیز ساخت مراکز تفریحی در این کشور می شود.
جمهوری اسالمی ایران در چارچوب توافق نامه ی اقتصادی دراز مدت با رژیم سوریه موظف به ساخت و بازسازی حداقل ٣٠هزار خانه،  در سوریه شده است. همچنین اجرای چندین پروژه ی تامین آب 

و برق در این کشور را بر عهده گرفته است.
در این رابطه، امیر امینی معاون برنامه ریزیومدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی، اعالم کرد: که نوسازی و بازسازی زیرساخت ها ازجمله حمل ونقل، خطوط انتقال آب و برق و همچنین بازسازی اماکن 

تاریخی و تفریحی چندین شهر جنگ زده ی سوریه در دست ایران قرار دارد .
سپاه پاسداران رژیم ایران که در سوریه از نفوذ قابل توجهی برخوردار است و حامی حکومت بشار اسد است، به منظور دخالت در امور این کشور و تحقق سیاست های تروریستی رژیم جمهوری اسالمی 

در سوریه فعالیت می کند.
سپاه پاسداران عالوه  بر تامین تسلیحات نظامی مورد نیاز رژیم اسد و حمایت اقتصادی از آن، پروژه ی بازسازی این کشور را نیز بر عهده گرفته و بودجه ی ویژه ای از سوی رژیم برای سوریه تعین گردیده 

تا به سهولت بتواند در سوریه و کشورهای منطقه، فعالیت های تروریستی انجام دهد.

به  را  روز  این  یکصدا  و  متحد 
ملی"  "مقاومت  روز  عنوان 
تحلیلگران  کردند.  معرفی 
این  که  باورند  این  بر  سیاسی 
اقدام احزاب کوردستان در نوع 
تعالی  بیانگر  و  کم نظیر  خود 
برای  کوردها  سیاسی  اندیشه 
هماهنگی  نوعی  به  رسیدن 
رژیم  علیه  مبارزاتی  اتحاد  و 
اسالمی  جمهوری  فاشیستی 
ذکر  قابل  می باشد.  ایران، 
احزاب  همکاری  مرکز  است 
هماهنگی  منظور  به  کوردستان 
مبارزات  پیشبرد  و  فعالیت ها 
ملت کورد علیه رژیم فاشیستی 

ایران تشکیل شده است.

توجهی  قابل  تعداد  عملیات 
رژیم  سرکوبگر  نیروهای  از 
جنایت های  و  اعمال  سزای  به 
خود رسیدند. قابل ذکر است که 
تاکنون نیروهای دشمن متحمل 
حداقل چهار کشته و سه زخمی 
فرمانده  "کوثری"  که  شده اند 
زلی"  و  "چومان  مرزی  هنگ 

از جمله زخمی شدگان است.
دقیق  آمار  بعدی  اطالعیه  در 
زخمی شدگان  و  کشته شدگان 

دشمن را اعالم می کنیم.
وجود  تمام  با  که  است  الزم 

درود  زاگرس  عقاب های  بر 
فرماندهی  همچنین  و  بفرستیم 
عقاب های زاگرس از نیروهای 
این  با  که  است  متشکر  خود 
پیکره ی  بر  کاری  ضربه ی 
منحوس رژیم اسالمی دل مردم 

کوردستان را شاد کرده اند.

عقاب های زاگرس
٢٥مرداد ١٣٩٧

"گروه اقدام ایران" 
برای مهار جمهوری اسالمی 

ایجاد شد

متحده  ایاالت  وزیرخارجه 
گروهی  تشکیل  از  آمریکا، 
هماهنگی  و  تنظیم  برای  کاری 
فعالیت ها علیه رژیم تروریستی 
خبرگزاری  خبرداد.  ایران، 
پنجشنبه  روز  رویترز، 
نقل  به  مردادماه،  بیست وپنجم 
خارجه  وزیر  پمپئو  مایک  از 
ایاالت متحده اعالم کرد: برای 
سیاست  اجرای  و  هماهنگی 
جمهوری  علیه  متحده  ایاالت 
تغییر  هدف  با  و  ایران  اسالمی 
تروریستی،  رژیم  این  رفتار 
وزارت  در  ویژه ای  بخش 
"گروه  نام  به  آمریکا  خارجه 

اقدام ایران" ایجاد شده است.

مایک پمپئو که این خبر را طی 
نشستی خبری در محل وزارت 
واشنگتن  شهر  در  خارجه، 
اعالم کرد، از برایان هوک، مدیر 
وزارت  سیاسی  ریزی  برنامه 
این  رئیس  عنوان  به  خارجه، 
این  در  همچنین  برد.  نام  گروه 
نشست خبری، برایان هوک به 
سواالت خبرنگاران جواب داد 
و در رابطه با نحوه و چارچوب 
جمهوری  با  احتمالی  مذاکرات 
اسالمی گفت: ما بنیاد مذاکرات 
خود را بر ١٢ شرطی که پیشتر 
وزیر خارجه ما اعالم کرده بود، 

قرا می دهیم.
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پیام مسئول اجرائی حزب دمکرات به مناسبت ٢٥ مرداد

هم میهنان
مردم مبارز کوردستان

ما  به  سال،  هر  ماه  مرداد   ٢٥
چنین  در  که  می کند  یادآوری 
آزادی خواهی  جنبش  روزی، 
که  شده  حزبی  صاحب  کورد، 
٧٣ سال است به طور مستمر و 
بدون وقفه برای آزادی کورد و 
کوردستان مبارزه می کند. حزب 
دمکرات حزبی است که از همان 
قشر  و  گروه  به  مختص  ابتدا 
خاصی نبوده و نیز تنها مختص 
نیست  طرفدارانش  و  اعضا  به 
بلکه ملک تمام مردم کوردستان 
الزم  وضعیتی  چنین  در  است. 
کنیم  توجه  مساله  این  به  است 
عنوان  به  مرداد،   ٢٥ چرا  که 
دمکرات،  حزب  تاسیس  روز 
مهم است؟ و این اهمیت از چه 

چیزی منشا می گیرد؟
 پیش از آن که حزب دمکرات 
پا به حیات بگذارد و پیش از آن 
که حزب، حامی و پایه اساسی 
باید  شود  کوردستان  جمهوری 
گفت که لزوم تاسیس این حزب 
بنیادی  تغییری  نتیجه و حاصل 
در تعریف کورد، بوده  است. این 
تغییر معنایی نیز به این واقعیت 
بازمی گردد که جامعه کوردستان 
تصمیم به خلق جهانی دیگر از 

کورد بودن، می گیرد.
آنچکه ما امروز به عنوان جنبش 
آزادی خواهی کورد می شناسیم، 
از  پس  که  است  جنبشی 
اردالن ها،  حکومت  سقوط 
رهبری مساله کورد را به عهده 
به عبارت دیگر، پس  می گیرد. 
اندیشه  اردالن ها و گسترش  از 
ایرانی،  ملت  ـ  دولت  تاسیس 
کورد در کوردستان ایران تصمیم 
و  مبارزه  جریان  که  می گیرد 
مقاومت خود را در فرم و سبک 
اینجا  از  جدیدی سازمان دهد. 
به بعد، کوردستان ایران به منشا 
کوردی  جنبش  ظهور  میدان  و 

بدل می شود.
در  کورد  قیام  جرقه ی  اولین 
اتحاد  با  ایران  کوردستان 
و  نهری  عبیداهلل  شیخ  جنبش 
منگور،  آقای  حمزه  همپیمانی 
بعدها  قیام  این  می شود.  آغاز 
انتقال  شکاک  سمکوی  به 
آقا  حمزه  نهری،  قیام  می یابد. 
آن  موجب  نهایتا  سمکو،  و 
مقاومت  با  کورد  که  می شود 

مبارزه  و  بگیرد  انس  قیام  و 
ارزشی  به  اشغالگر  دشمن  با 
برای  اما  می شود.  بدل  متعالی 
آنکه جامعه ای به رهایی دست 
یابد تنها با مقاومت کافی نیست 
سازماندهی  و  جنبش  به  بلکه 
تمام  بتواند  تا  نیازمند است  آن 

جامعه را درگیر مساله کند.
سیستم  و  اندیشه  تقویت 
حکومت  سوی  از  سلطه طلبانه 
را  کوردستان  جامعه  اشغالگر، 
گسترش  به  تا  داشت  آن  بر 
خود  فرهنگی-سیاسی  جنبش 
نیز  این طریق  از  تا  بزند  دست 
توطئه های اشغالگران را بی معنا 
برهه  این  در  سازد.  خنثی  و 
است که ژـ ک )جمعیت حیات 
می آورد.  بر  سر  کوردستان( 
سازمانی  عقالنیت  با  گروهی 
بنیادهای  ایجاد  هدفشان  که 
جوهر  در  مبارزه  و  مقاومت 
آن چه  بود.  جامعه  عقلیت  و 
انجام  )ژ-کاف(  ک  ـ  ژ  که  
سازماندهی  و  بازتعریف  داد، 
که  بود  اصطالحاتی  و  مفاهیم 
بازسازی  روند  در  کورد  ملت 
بود.  نیازمند  به آن  هویت خود 
بنابراین جمعیت ژـ ک توانست 
مساله کورد در کوردستان ایران 
انتقال  دیگری  مرحله  به  را 
توانست  ک  ـ  ژ  تالش  دهد. 
کورد  مساله  به  دیگری  آزمون 
نیاز  هنوز  اما  بیافزاید.  بودن 
مانده  جامعه  در  اساسی تری 
بود که میبایست مطرح می شد، 
کردم  و جایگزین  تغییر  آن هم 
در  سازماندهی  از  دیگری  نوع 
که  چرا  بود.  کوردی  جامعه 
سنتی  دیگر  سازماندهی های 
هماهنگ  نمی توانستند  و  بودند 
نمایندگی  موجود،  شرایط  با 
و  بگیرند  عهده  به  را  جامعه 
مساله  کردن  مانفیستی  همچنین 
سازمانی  نیازمند  نیز  کورد 
تریبون  به  این طریق  از  تا  بود 
جامعه  منافع  سخنگوی  و 

کوردستان، بدل شود.
دمکرات  حزب  که  اینجاست 
متولد می شود تا جامعه کوردی 
مرحله ای  به  کورد  مساله  و 
که  معنا  بدین  برسد.  متعالی 
کوردی  در جامعه  مبارزه  روح 
بوجود آمده بود، عقلیت گذار به 
مساله  بود،  کرده  ظهور  جنبش 
به سازماندهی سنتی گام  کورد 
گذاشته بود و در نهایت جایگاه 

که  داشت  وجود  نیز  مکانی  و 
نقش سخنگو و نمایندگی کورد 

را به دست گیرد.
حزب  آمدن  میدان  به  با 
و  فرم  کورد  مساله  دمکرات، 
شکل دیگری به خود می گیرد. 
شکلی که گویای خیزش و قیام 
این  در  بوده.  کوردی  جامعه 
استراتژی  گفتمان،  نوع  خیزش 
خلق  متفاوتی  تاکتیک  و 
حزب  خاطر،  همین  ببه  شد. 
ایجاد  تغییرات  برپایه  دمکرات 
متفاوت  روش های  از  شده 
ملی  حقوق  به  دستیابی  برای 
دمکرات  برد. حزب  بهره  کورد 
به  توجه  با  مقطعی  هر  در  نیز 
روش ها  از  تحوالت،  و  تغییر 
جهت  متفاوتی  شیوه های  و 
ملت  به حقوق حقه ی  دستیابی 
آنچه  اما  است.  برده  بهره  کورد 
التغییر  دمکرات  حزب  نزد  که 
باقی مانده: حق، هویت، خاک، 
میهن، برابری و کرامت کورد و 

کوردستانیان می باشد.
و  گفتمان  اخیر،  سال های  در 
سوی  از  جدیدی  استراتژی 
که  شد  اعالم  دمکرات  حزب 
معروف  روژهالت"  "راسان  به 
منشا  که  راسانی  است.  گشته 
در  بودن  کورد  میراث  آن 
تغغیرات  و  ایران  کوردستان 
جامعه کوردی است. در راسان، 
اساسی  ستون  دو  شاخ  و  شار 
و  گذشته  نمایندگی  که  هستند 
اکنون را بر عهده  دارند. گذشته 
خیزش،  از  میراثی  همچون 
پیش  انقالب های  از  که  میراثی 
آغاز  کوردستان  جمهوری  از 
و  "قر سقل"  قهرمانان  به  و  شد 
"کوساالن" رسید و تاکنون نیز 
نیز  حال  همان  در  دارد.  ادامه 
میراثی که بدست ژ ـ ک خلق 
شد و مایه مبارزه ای شد به نام 
مبارزه شار. مبارزه ای که نوروز 
کرماشان،  حماسه  ی  جامانه ها، 
گرم  استقبال  و  پرچم  جشن 
نمونه های  پیشمرگه  ها،  از  مردم 

آن هستند.
حزب  روژهالت،  راسان  ر 
نادیده  را  تاریخ  دمکرات 
نمی گیرد بلکه آنرا مکمل زمان 
فلسفه  که  چرا  می داند  کنونی 
بر  دمکرات  حزب  وجودی 
مبنای تکمیل بنا نهاده شده است. 
حزب  ظهور  با  که  همانگونه 
دمکرات، مبارزه آزادی خواهانه 

عصر  وارد  توانست  کورد  ملت 
ترتیب  همان  به  شود  مدرن 
می تواند  روژهالت،  راسان  نیز 
به  انتقال  و  ورود  برای  امکانی 

مرحله ی دیگری باشد.
ما ه های  طی  ایران  در  تغییرات 
است.  یافته  افزایش  اخیر 
امر  این  گویای  واقعیات 
دهه  چهار  از  پس  که  هستند 
اسالمی،  جمهوری  حاکمیت  از 
ابعاد  تمام  در  سیستم  این 
است.  شده  روبرو  باشکست 
بنیادهای اساسی گفتمان تصنعی 
نزد  دیگر  اسالمی  جمهوری 
همان  در  ندارند.  ارزش  مردم 
حال نیز مشکالت و بحران های 
فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی، 
را  اسالمی  جمهوری  گریبان 
که  گونه ای  به  است.  گرفته 
نیز  رژیم  وابستگان  و  عوامل 
جمهوری  برای  را  وضعیت 
و  خطرناک  وضعیتی  اسالمی، 
نمونه  می کنند.  وصف  بغرنج 
رئیس  خاتمی،  آن  بارز  بسیار 
جمهور سابق است که خواستار 
اتحاد و سازش شده تا از سقوط 
جلوگیری  اسالمی  جمهوری 
خیابان های  در  آنچه  شود. 
نباید  دارد،  وجود  ایران  امروز 
فقط در مساله اقتصادی خالصه 
خواست  و  مساله  بلکه  شود. 
آن  است.  سیاسی  مردم،  اصلی 
مستقیما  که  شعارهایی  در  هم 
قرار  مخاطب  را  فقیه  والیت 

می دهند، مشخص است.
روشن  همه  برای  آنچکه 
دیگر  ایران  که  است  این  است 
باشد  سابق  مانند  به  نمی تواند  
ایجاد  دیگری  ایران  باید  و 
توهم  بر  که  ایرانی  شود.  خلق 
و  دینی  ایدئولوژی  تاریخی، 
غیر دینی، حاکمیت گروه، دسته 
پایان  مقطه  مشخص  ملتی  و 
که  استراتژی  همان  بگذارد. 
حزب دمکرات برای آن مبارزه 
دمکرات  حزب  برای  می کند. 
فقط ایرانی می تواند معنی داشته 
باشد که رویه ای دیگر در پیش 
بگیرد و نه آنکه تکرار آنچه که 
می خواهند،  که  آنچه  یا  و  بوده 
باشد. این امر نیز محقق نمیشود 
استراتژی  و  گفتگو  آنکه  مگر 
حقوق  اساس  بر  مشترکی 
ملیت های تحت ستم و تضمین 
امنیت و هویت ملی آنان، ایجاد 

نشود.

مردم مقاوم و مبارز کوردستان
کوردستان  دمکرات  حزب 
از همان  ایران سربلند است که 
ابتدای تاسیساش تاکنون، برای 
هویت ملی، دمکراسی و آزادی 
نیز  راه  این  در  و  کرده  مبارزه 
قربانی ها داده. اهدافی که زمانی 
نحله های  از  برخی  سوی  از 
فکری، متحجرانه و یا عشیره ای 
شعار  به  حال  شده اند  قلمداد 
این  از  بسیاری  آرمان های  و 
این  است.  شده  بدل  جریانات 
امر نیز بیانگر این واقعیت است 
از  پیشتر  بسیار  حزب  این  که 
آن ها به ضرورت تاریخی مردم 
ضرورتی  برده،  پی  کوردستان 
خاک  حاکمیت  در  را  خود  که 
و ملت تعریف می کند که همیشه 
این  که  بوده  دشمن  هدف 
بی اهمیت  را  واال  ارزش های 
جلوه دهد، خاکش را اشغال کند 
و اندیشه ملی اش را در خودش 
ذوب کند و در این راه از هیچ 
اما  نکرده است.  دریغ  جنایتی 
اسالمی  جمهوری  گفت،  باید 
نیز  آن  از  قبل  حاکمیت های  و 
در اجرائی نمودن این توطئه ها 
موفق نبودند و کورد با حمایت 
علیه  آگاهانه  دمکرات،  حزب 
ایستاده اند  دشمن  توطئه های 
و  حاکم  ملت  در  تنها  نه  و 
نشده اند  ذوب  ایرانی  شونیسم 
بلکه نیروی ملی، حق طلبانه و 
خواست آزادی میهنشان با تمام 
سرکوب ها و کشتار، از بین نرفته 
و نیرومندتر گردیده و حال نیز 
حمایت  با  گذشته  از  راسختر 
به  رسیدن  جهت  خود،  حزب 

اهدافش مبارزه می کند.
دامنه  در  پیش،  سال   ٣
فلک  به  سر  کوهستان های 
نوروز  پیام  کوردستان،  کشیده 
راسان را در گوش مردم مشتاق 
زمزمه  ایران  کوردستان  آزادی 
مرحله ی  آغاز  مژده  و  کردیم 
نوینی از مبارزات کوردستان را 
به آنها دادیم، جوانان کوردستان 
این  استقبال  به  جان  و  دل  با 
پیام آمدند و فوج فوج به سوی 
و  شدند  سرازیر  حزب  مراکز 
به  را  پیشمرگه  مقدس  لباس 
از  حمایت  برای  و  کردند  تن 
شدند  بدل  "شاخ"  به  "شار" 
با  را  خود  آغوش  نیز  شار  و 
جوش و خروش به روی آن ها 
گشود. اکنون دیگر شاخ و شار 

همدیگر را در آغوش گرفته اند 
که  شده اند  تبدیل  نیرویی  به  و 
انداخته  وحشت  به  را  دشمن 

است.
می خواهند  شار  و  شاخ  اکنون 
تاریخ  و  نهند  بنیان  تازه  میهنی 

را از نو بنویسند.
شما  کوردستانم،  شهرهای 
که  هستید  عمیقی  دریای  آن 
و  هراس اند  دشمن  امواجتان 
شما  آن  از  موفقیت  بی شک 
با  را  شاخ  مبارزین  می باشد، 
بگیرید،  آغوش  در  تمام وجود 
سر  شما  امواج  میان  از  آن ها 
نیرو  آن ها  به  برآورده اند، 
ببخشید و از آن ها نیرو بگیرید. 
همچنان  وجودتان  بگذارید 
و  بلند  امیدتان  پرخروش، 

شکست ناپذیر باشد.
باید اشاره ای نیز به آن دسته از 
هم میهنان بکنیم که به هر دلیلی 
و برای کسب لقمه نانی حقیرانه، 
خورده اند.  را  دشمن  فریب 
زندگی  که  فرارسیده  آن  زمان 
را  بندگی  و  حقارت  از  مملو 
و  ملت  آغوش  به  و  کرده  رها 
نوکری  بازگردید.  خود  مردم 
است،  بس  دیگر  دشمن  برای 
وفادارترین  برای  رژیم  این 
به  ندارد.  وفا  نیز  خود  یاران 
که  بیاندیشید  نزدیک  آینده ای 
عمر نکبت بار جمهوری اسالمی 
می مانند  آنان  و  می یابد  پایان 
قرار  ستم  مورد  که  مردمی  و 
غصب  زندگی شان  گرفته اند، 
یا  کشته  عزیزانشان  یا  و  شده 
در زندان ها به سر می برند. حال 
زمان آن فرا رسیده به میان این 
را  فرصت  این  بازگردید،  مردم 

از دست ندهید
بیاید همه با هم کوردستان را به 
میهن آزادی و دمکراسی تبدیل 
تمام  از  آینده  نسل  تا  کنیم، 
مشکالت روانی و محرومیت ها 
شما  و  آن ها  یابند.  رهایی 
شایسته داشتن زندگی انسانی و 

متعالی عصر خود هستید. 
به  می فرستم  درود  پایان  در 
سال   ٧٣ شهیدان  پاک  جان 

مبارزه حزب دمکرات
تاسیس  سالروز  مرداد،   ٢٥
حزب دمکرات کوردستان ایران 
را به تمام خانواده های شهیدان 
سربلند حزب، کادر و پیشمرگه 
کوردستان  مردم  تمامی  و 

تبریک می گویم. 
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تجزیه طلبی و جنگ خواهی

آگری اسماعیل نژاد

بخش دوم و پایانی

اگر  که  کرد  تاکید  باید  ابتدا  در 
به  رو  سیاستی  جنگ خواهی 
کوبیدن  است،  بین الملل  جامعه 
سیاستی  تجزیه طلبی  طبل  بر 

کامال داخلی است.
تجزیه طلبی اصطالحی است که 
ملت_دولت  تئوری  بر  آن  پایه 
برنهاده شده است، در سال های 
شمسی  کنونی  سده  آغازین 
جمعی از تحصیل کردگان فارس 
پهلوی،  از رضا شاه  با حمایت 
یک  به  را  ملت_دولت  تئوری 
کردند  تبدیل  حکومتی  گفتمان 
سال   ٩٠ در  راستا  این  در  و 
گذشته حاکمان ایران بر اساس 
فارس_تشیع  معیار  هویت 
پرداختند  سیاست گذاری  به 
که  کرده اند  تالش  همزمان  و 
در  موجود  هویت های  دیگر 
جغرافیای ایران را به اضمحالل 

بکشانند.
نیست،  ماجرا  تمام  این  البته 
تا  اول  پهلوی  از  فرقه حاکمان 
معیار  هویت  جغرافیای  حال، 
جغرافیای  را  )فارس_تشیع( 
دارندگان  و  کرده  تلقی  خودی 
خودی  نیروی  را  هویت  این 
جغرافیا  برابر  در  و  پنداشته اند 
معیار  غیر  هویت  دارندگان  و 
خود  بالقوه  دشمن  جمعی  را 
پنداشته اند و از هرنوع چپاول و 

سرکوب آن ها اباء نداشتند.
آنچه  نگاه  همین  اساس  بر 
خوانده  تکنولوژی  و  توسعه 
جغرافیای  در  می شود، 
و  است  شده  متمرکز  خودی 
قلمداد  قدرت  آنچه  همچنین 
انسانی  جغرافیای  در  می گردد 
شده  متمرکز  خودی  نیروهای 

جغرافیای  آن،  برابر  در  است. 
جغرافیایی  به  غیرخودی ها 
نیروی  ماده خام و  تامین  برای 
انسانی ارزان تبدیل شده است و 
از کوچ ها  آمار رسمی حکایت 

داخلی بسیار زیادی برای کسب 
حداقل معیشت حکایت دارد و 
استان   ،٩٥ سال  آمار  پایه  بر 
داخلی  کوچ  باالترین  ایالم 
از  استان  این  است،  داشته  را 
بیکار  و  درآمد  کم  استان های 
کوردستان و ایران نیز محسوب 

می شود. 
قدرت  نگهداشتن  دور  همزمان 
غیر  هویت  دارندگان  دست  از 

معیار کامال قانونی شده است و 
کنونی  اساسی  قانون  اساس  بر 
هویت  دارندگان  تنها  ایران، 
جمهور،  رئیس  می تواند  معیار 
رئیس قوه قضائیه، دادستان کل، 
شورای  حقوقدان  غیر  اعضاء 

نگهبان و رهبر شوند.  
 بر پایه تجربه عملی نیز دارندگان 

هویت غیر معیار، علی خصوص 
آن های که مسلمان شیعه نیستند 
حتی  هستند،  غیرمسلمان  یا  و 
از احراز پست استاندار و پست 
نیروهای  در  از سرهنگ  باالتر 

نظامی نیز محروم می باشند.
ساختاری  حاکمیت،  گفتمان 
است  کرده  ایجاد  ایران  در  را 
آن  مسبب  ساختار  این  که 
سیاسی،  اقتصادی،  قدرت  شده 
فرهنگی و اجتماعی در خدمت 
باشد،  معیار  هویت  دارندگان 
اصطالح  بر   تاکید  واقع  در 
گل و گشاد تجزیه طلبی را اگر 
این  می تواند  کنیم  رمزگشایی 

مفهوم را در بر داشته باشد: "ای 
فارسی_تشیع  هویت  دارندگان 
قدرت  حکومتی  سیستم  اگر 
متمرکز و دارای قدرت سرکوب، 
شما  کنونی  منافع  شود  تضعیف 
از  به خطر می افتد و سهم شما 

رانت قدرت کم خواهد  شد".
تجزیه طلبی،  طبل  بر  کوبیدن 
پیگیری  را  عمده  هدف  دو 
ترس  ایجاد  اول  هدف  می کند. 
در بین جامعه دارندگان هویت 
می خواهند  آن ها  است.  معیار 
معیار  هویت  دارندگان  به 
ایران  کنونی  اداره  که  بقبوالنند 
که بر اساس استعمار هویت های 
است  شده  طراحی  غیرمعیار 
است.  ممکن  اداره  مناسبترین 
هدف دوم جلوگیری از ریزش 
مدیریت  سطح  در  احتمالی 
است  اسالمی  جمهوری  ارشد 
شرح  باال  در  که  آنچنان  چون 
آن رفت مدیران ارشد جمهوری 
اسالمی مدیریت خود را مدیون 
هویت خود هستند و اگر هویتی 
یا حکومتداری  دیگر داشتند و 

در ایران  بر اساس تمرکز قدرت 
نبود،  معیار  هویت  دست  در 
مدیریت  از  سطح  این  به  قطعا 

نمی رسیدند. 
برچسب  ترویج  از  هدف 

تبلیغاتی  تمرکز  و  تجزیه طلبی 
بر این مفهوم می تواند سه نتیجه 

امنیتی داشته باشد:
این  به  جامعه  تفکیک  یک: 
نیت که بخشی از شهروندان در 
آن ها  از  دیگر  بخشی  سرکوب 
در  حداقل  یا  و  کنند  مشارکت 
شهروندان  دیگر  سرکوب  برابر 
غیرمعیار  هویت  دارنده 

بی تفاوت باشند. 

به  بخشیدن  مشروعیت  دو: 
از  بخشی  کشتار  و  سرکوب 
هویت  دارنده  که  شهروندانی 

معیار نیستند.
و  سیاسی  قدرت  تمرکز  سه: 
جغرافیای  در  ایران  اقتصادی 
شده  آن  موجب  معیار  هویت 
ایران،  در  قدرت  جغرافیای  که 
کامال متمرکز شود و این مساله 
در  اعتراضات  که  شده  سبب 
بستر جغرافیا اهمیت پیدا کنند. 

جدا از این امر، شرط سقوط یا 
ایجاد چالش تاثیرگذار بر رفتار 
دامنه  حتما  که  است  این  رژیم 
جغرافیای  این  به  اعتراضات 
شود،  کشیده  معیار  هویت 
سکوت  با  حالتی   چنین  در 
برابر  در  هویت  این  دارندگان 
این  اسالمی  جمهوری  رژیم 
رژیم  که  دارد  وجود  امکان 
دست  موضوعات  کلیه  در 
با  عمل  در  و  باشد  داشته  باال 
این  در  که  امکاناتی  پشتوانه 
سقوط  از  دارد،  وجود  جغرافیا 
رفتار  تغییر  یا حتی  و  احتمالی 

اصالح آمیز جلوگیری کند.
پس علی رغم ادعای داعیه داران 
دفاع از تمامیت ارضی، هشدار 
از  دفاع  تجزیه طلبی  مورد  در 
برای  متدی  بلکه  نیست  ایران 

غیرفارس  ملت های  سرکوب 
زمان  کسب  برای  راهی  نیز  و 
از  خروج  امید  به  بیشتر 

فشارهای بین المللی است.
می آید  پیش  سوال  این  حال 
که آیا این متد سرکوب میتواند 

اهداف خود را کسب کند؟
تمامیت  از  حفاظت  داعیه داران 
جنایات  از  )غافالن  ارضی 
خود  مرکزی(  متسبد  حکومت 

می نامند،  پرست"  "وطن  را 
معنای  بار  که  اصطالحی 
نژادپرستی  رفتارهای  به  مثبت 
تمامی  این  اما  می دهد،  آن ها 
از  نوعی  نیست. چنان  موضوع 
"وطن  یا  ایرانی  ناسیونالیسم 
ناسیونالیسمی  ایرانی  پرستی" 
اگر  است،  پاردوکسیکال  بسیار 
برای  ملت  اصطالح  از  کسی 
بهره  ایران  در  غیرفارس ها 
ببرد، "حکم سرش" را می دهند 
ترفندی  هر  از  برابر  در  اما 
استفاده می کنند تا اجناس بنجل 
غیرقانونی  طرق  از  را  چینی 
تولید  به  اهمیتی  و  کنند  وارد 
زبانی  حقوق  نمی دهند،  داخلی 
تهدید  را  غیرفارس  ملت های 
قلمداد  خود  ملی  امنیت  علیه 
اختالس  آسانی  به  اما  می کنند 
و  داده  انجام  دالری  میلیارد 
راهی کانادا می شوند. بر فارس 
و  دارند  تاکید  خلیج  بودن 
ملت  به  را  توهینی  هر  آن  سر 
آماده  اما  میدارند  روا  عرب  
هستند ٣٩ درصد سهام خود از 
دریاچه کاسپین را به همسایه ها 
اقامه  کسب  برای  کنند.  واگذار 
هر  خارجی  کشور  یک  در 
می کند  سوار  را  کلکی  و  دوز 
اقامه  گرفتن  از  بعد  صبح  و 
خود  سوسیال میدیا  صفحه  در 
به  تهدید  را  "تجزیه طلبان" 
جامعه  این  می کنند.  مرگ 
را  مساله  یک  پارادوکسیکال 
درک  دیگر،  چیز  همه  از  بهتر 
است  این  آن  و  است  کرده 
استفاده  بتواند  آنکه  برای  که 
بکند،  ایران  منابع  از  حداکثری 
الزم است یک قدرت متمرکز-
مستبد بر این ایران حاکم باشد. 
متمرکز  دولت  خواهان  پس 
به  طریق  این  از  چون  است، 
کسب  می تو اند  شکل  بهترین 

منافع نماید.
این جامعه  از   در شرایط حال 
سرزدن  احتمال  پارادوکسیکال 
دارد،  وجود  رفتاری  نوع  هر 
که  هست  هم  اساس  هیمن  بر 
و  تجزیه طلبی  طبل  بر  کوبیدن 
جنگ خواهی از طرف مسئولین 
به  اسالمی  جمهوری  ارشد 
نظام  حفظ  برای  راهکاری 

تبدیل شده است.

پس علی رغم ادعای داعیه داران دفاع از تمامیت ارضی، هشدار در مورد تجزیه طلبی دفاع از ایران نیست 
بلکه متدی برای سرکوب ملت های غیرفارس و نیز راهی برای کسب زمان بیشتر به امید خروج از فشارهای 

بین المللی است.

هدف از تمرکز و تبلیغ برچسپ تجزیه طلبی میتواند سه نتیجه امنیتی داشته باشد:
ـ کشاندن برخی از شهروندان برای سرکوب بخشی دیگر از جامعه و یا  سکوت در مقابل سرکوب دیگر   

شهروندان.
ـ مشروعیت بخشیدن به سرکوب و کشتار بخشی از شهروندانی که دارنده هویت معیار نیستند.  

ـ تمرکز قدرت سیاسی و اقتصادی ایران در جغرافیای هویت معیار موجب آن شده که اعتراضات در بستر   
جغرافیا اهمیت پیدا کنند.

راه آهن دولتی آلمان سرانجام در مقابل تحریم ها، زانو زد
از  آلمان  دولت  اینکه  با 
اعمال  سرسخت  مخالفان 
مجدد تحریم ها علیه جمهوری 
اسالمی است اما نهایتا راه آهن 
قرادادهای  کشور،  این  دولتی 

خود با ایران را لغو کرد.
 ٢٥ پنج شنبه،  روز  رویترز 
شرکت  که  کرد  اعالم  مرداد، 
از  آلمان  دولتی  راه آهن 
کنار  ایران  در  پروژه های خود 

کشید.
خبرگزاری،  این  گزارش  به 
از  مرکل  آنگال  حالیکه  در 
اعمال  سرسخت  مخالفان 
مجدد تحریم ها علیه جمهوری 
نتوانست  اما  می باشد،  اسالمی 
آلمان  دولتی  راه آهن  سازمان 
را به این قناعت برساند که از 

ایران خارج شود.
سخنگوی  از  نقل  به  رویترز 
با  گفت:  آلمان  دولتی  راه آهن 
توجه به این  که تعامالت بانکی 

کامال تحت تحریم های آمریکا 
کرده ایم  سعی  گرفته،  قرار 
ما  آنکه  از  پیش  را  قراردادها 
بیاندازد  تحریم ها  دام  در  را 
به موقع لغو کرده و ختم به خیر 

کنیم.
سال  در  آلمان  راه آهن  شرکت 
همکاری  تفاهم نامه ی   ٢٠١٧
شرقی  بنیاد  راه آهن  شرکت  با 
بنیاد  به  وابسته  )بن ریل(، 
قابل  کرد.  امضا  مستضعفان، 

مستضعفان  بنیاد  که  است  ذکر 
سپاه  به  وابسته  نهادهای  از 
و  است  پاسداران  تروریستی 
بقاء  درآمدهای اش صرف  تمام 
جمهوری اسالمی و فعالیت های 

تروریستی می شود.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
جمهوری  بر  فشار  که  آمریکا، 
داده،  افزایش  را  اسالمی 
خود  کشور  جدید  تحریم های 
"گزنده ترین  را  ایران  علیه 

واشنگتن پست: 
پنج سال آینده گرمترین سالهایی

 که به عمرتان دیده اید
 در حالی که چهار سال گذشته 
عنوان گرم ترین سال های ثبت 
شده را به خود اختصاص داده، 
از پیش رو  یک تحقیق علمی 
بودن پنج سال بسیار گرم خبر 

می دهد.
واشنگتن  بین المللی  روزنامه 
پست، طی انتشار خبری اعالم 
کرد که بنابر نتایج یک تحقیق 
جدید علمی، پنج سال آینده به 
غیرعادی  و  غیرمعمولی  طور 

بسیار گرم خواهد بود.
فعالیتی  طی  که  تحقیق  این 
مشترک میان دانشمندان مرکز 
فرانسه  علمی  تحقیقات  ملی 
انجام  ساوتهمپتون  دانشگاه  و 
که  که  گردیده  مدعی  شده، 

های  سال  بین  زمین  دمای 
بسیار   ٢٠٢٢ سال  تا   ٢٠١٨

گرم خواهد بود.
گرمای  گوید،  می  تحقیق  این 
آینده  سال  پنج  غیرمعمول 
بیشتر از مقدار گرمایشی است 
که زمین به خودی خود بتواند 

باعث بوجود آمدن آن شود.
مدعی  همچنین  تحقیق  این 
ممکن  گرمایی  چنین  که  شده 
است رکورد جدیدی ثبت کند. 
رکورد  که  حالی ست  در  این 
در  زمین  کره  سال  گر م ترین 

سال ٢٠١٦ ثبت شده است.

که  نامیده  تاریخ"  تحریم های 
تاکنون تصویب شده است.

که  داد  خبر  همچنین  رویترز 
شرکت های  از  دتکان،  شرکت 
فناوری  سرویس  به  وابسته 
مخابرات  شرکت  اطالعات 
در  را  خود  کسب وکار  آلمان، 

ایران متوقف کرده  است.
در  شرکت  این  سخنگوی 
با  گفت:  رویترز  با  مصاحبه 
که  جهانی  حساسیت  به  توجه 
دارد،  ایران وجود  با  رابطه  در 
ما کسب وکار خود را در ایران 
بالفاصله   ٢٠١٨ مه  اواسط  از 

متوقف کردیم.
است  باور  این  بر  رویترز  اما 
خبر  این  حالی  در  دتکان  که 
یک  که  می کند  منتشر  را 
قرارداد ٢٦ میلیارد دالری در 
که  کرده  امضا  متحده  ایاالت 
تائید  نیازمند  آن  نهایی  تائید 

قانون گذاران آمریکایی است.
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ترجمه: آرمان حسینی

حقوق بشر در ایران

فدراسیون دفاع از  دمکراسی*

تظاهرات سراسری که در اواخر 
ماه دسامبر شروع شد منعکس 
کننده سرخوردگی های طوالنی 
سوء  فساد،  سرکوب،  با  مدت 
آب  کمبود  اقتصادی،  مدیریت 
حکوموت  ماجراجویی های  و 
ایران  مرزهای  از  خارج  در 
کشور  این  چه  اگر  باشد.  می 
صدها  شاهد  اخیر  سالهای  در 
اما  بوده،  مختلف  اعتراض 
نفرت  نشانگر  اخیر  تظاهرات 
و بیزاری اقشار مختلف جامعه 
حکومت  کلیت  و  اصل  از 
این  در  است.  ایران  اسالمی 
صراحت  با  مردم  تظاهرات، 
نه  اسالمی  جمهوری  به  کامل 
همچون  شعارهایی  و  گفتند 
روحانی  و  خامنه ای  بر  مرگ 
خیزش های  این  می دادند.  سر 
سراسری همچنین وعده هایی را 
با  رابطه  در  پیشتر  روحانی  که 

مطبوعات،  آزادی  بیان،  آزادی 
آزادی مذاهب، آزادی دسترسی 
عادالنه،  دادرسی  اطالعات،  به 
به  را  پاسخگویی  و  شفافیت 
اصالح  و  کشاندند  چالش 
شعاری  تنها  را  حکومت  این 
توخالی وصف کردند و خواهان 

سرنگونی نظام شدند.
به هر حال، همانطور که عاصمه 
پیشین  گزارشگر  جهانگیر، 
سازمان ملل متحد برای حقوق 
گزارشی  طی  ایران،  در  بشر 
نوشته  مرگش  از  پیش  که 
رژیم  که  بود  شده  متذکر  بود، 
گستردهی  بازداشت  به  دست 
خود  مخالفان  و  دگراندیشان 
را  زیادی  تعداد  است،  زده 
اعدام کرده، به شکنجه زندانیان 
و لغو امکان مالقات با خانواده          

 هایشان مبادرت ورزیده است، 
اقلیت  و  زنان  علیه  تبعیض 
های ملی – مذهبی را به شکل 
گرفته  پیش  در  گستردهای 

است.
اعتراضات،  این  در 
استان های  تضاهرکنندگان 
شکل  با  توانستند  کوردستان 
و  متعد  تجمعات  به  دادن 
سایر  از  بیش  گسترده، 
بخش های ایران وضعیت وخیم 
فرهنگی  و  سیاسی  اقتصادی، 
حاکم بر سرزمینشان را برجسته 
کنند. در اصفهان مردم نسبت به 
ایجاد  بحران های  و  آب  کمبود 
اعتراض  حوزه  این  در  شده 
مردم  نیز  خوزستان  در  کردند. 
و  هوا  و  آب  بد  وضعیت  علیه 
اعتراض  بیکاری  باالی  آمار 
داشتند. باید گفت طی ماه های 
شکل  به  ایران  مردم  نیز  اخیر 

و  خیابان ها  در  چه  وسیعی 
اجتماعی،  شبکه های  در  چه 
را  خود  نارضایتی  و  اعتراض 
ارزش  روزانه  به سقوط  نسبت 
پولی  به واحد  نسبت  ملی  پول 
خصوص  به  کشورها،  دیگر 

دالر نشان دادند.
دانشکده  مدیر  ساسچا،  ایوان 
المللی  بین  و  عمومی  امور 
رابطه  این  در  بالتیمور  دانشگاه 
دقیق  بررسی  داشت:  اظهار 
که  دهد  می  نشان  شواهد 
کوتاه  پدیده  یک  اعتراضات 
نیستند  موقت  تاثیر  با  مدت 
تغییر  عطف  نقطه  آن ها  بلکه، 
رویدادهای  روند  در  دائمی 
مشخص  را  ایران  سیاسی 

می کنند.
شکستن رکورد نقض 

حقوق بشر
برای  فقط  داخلی  سرکوب های 
حفظ قدرت نیستند بلکه رژیم 
نفوذ  گسترش  بدنبال  همزمان 
در  خود  رادیکال  ایدئولوژی 
اسالمی  است. جمهوری  منطقه 
پیشگام شیعه گرایی در منطقه ی 
سنی  دولت های  سلطه  تحت 
متحد  ایاالت  حامی  و  مذهب 
در  خامنه ای  است.  آمریکا 
سخنانی به این نکته اشاره کرد 
جنگ  یک  واقعی  جنگ  که، 
فرهنگی است و در ادامه متذکر 
شبکه های  از  بسیاری  که:  شد 
هدف  با  اینترنتی  و  تلویزیونی 
قلب  و  ذهن  کردن  منحرف 
جوانان ما تاسیس و راهاندازی 
شدهاند. او تاکید کرد که: به هر 
شیوهی ممکن باید از پخش و 
داخل  در  رسانه ها  این  فعالیت 
فقط  و  کرد  جلوگیری  ایران 
مواردی می توانند فعالیت داشته 
یا  مغایرت  نظام  با  که  باشند 

تضادی نداشته باشند. 
رژیم بطور فزاینده ای با هراس 
افکنی و با بهره بردن از زندان، 
تحقق  برای  اعدام  و  شکنجه 
تالش  خود  مذهبی  اهداف 

مخالفتی  هیچگونه  و  کند  می 
ملی،  اقلیت های  سوی  از  را 
مذهبی، روزنامه نگاران، زنان و 
و  نکرده  تحمل  سیاسی  فعاالن 

برنمی تابد. 
در این میان نیز، سپاه پاسداران 
جمهوری اسالمی وظیفه داشت 
را  مخالفی  گونه صدای  هر  که 
کند  خفه  نطفه  در  اصطالح،  به 
بشر  حقوق  به  توجه  بدون  و 
و  هر جا  در  انسانی،  قوانین  و 
مکانی که بخواهد مردم ناراضی 
کند.  مجازات  و  بازداشت  را 
باید گفت که اکثر منابع ملی و 
امکانات موجود در اختیار سپاه 
نیز  سپاه  فرماندهی  و   است 
برای این سرکوب ها مستقیما از 

خامنه ای، دستور می گیرد.

آزادی مذهب و وضعیت 
کودکان دختر

 در سال ١٩٩٩ میالدی وزارت 
متحده  ایاالت  خارجه  امور 
آمریکا، ایران را به عنوان یکی 
به  که  کشورها  اصلیترین  از 
نقض فاحش حقوق اقلیت های 
برد.  نام  میزند،  دست  مذهبی 
کمیسیون  نیز  گذشته  سال  در 
در  مذاهب  بین المللی  آزادی 
یادآور  خود  ساالنه  گزارش 
مذهب  آزادی  وضعیت  که  شد 
مذاهب  تمامی  برای  ایران  در 
مسیحییان  و  بهائیان  بویژه، 

بسیار وخیم است.
ایران  در  کودکان  ازدواج 
افزایش یافته و به گفته عاصمه 
قانونی  امکان  این  جهانگیر 
برای مردان در نظر گرفته شده 
که با گرفتن اجازه از دادگاه با 
کنند.  ازدواج  ساله،   ٩ دختران 
کودکان  از  حمایت  صندوق 
سازمان ملل )یونیسف( گزارش 
کودک  هزار   ٤٠ حدود  که  داد 
مجبور  ایران  در  ١٥سال  زیر 
شدهاند که تن به ازدواج دهند 
دختران  درصد   ١٧ حدود  و 
ازدواج  سالگی   ١٨ زیر  نیز 

کرده اند. بیشک این آمار بسیار 
پائینتر از واقعیات موجود است 
و آمار واقعی بسیار بیشتر از آن 
چیزیست که اعالم شده چرا که 
هزاران نوجوان زیر سن قانونی 
آنها  ازدواج  و  کرده اند  ازدواج 

ثبت نشده است.

رژیم بطور فزاینده ای با هراس افکنی و با بهره بردن از زندان، شکنجه و اعدام برای تحقق اهداف مذهبی 
خود تالش می کند و هیچگونه مخالفتی را از سوی اقلیت های ملی، مذهبی، روزنامه نگاران، زنان و فعاالن سیاسی 

تحمل نکرده و برنمی تابد. 

* فدراسیون دفاع از دمکراسی 
در سال ٢٠٠١ و بعد از واقعه 
در  سپتامبر   ١١ تروریستی 
هدف  شد.  تاسیس  آمریکا 
اشاعهی  و  دفاع  سازمان  این 
از  پیشگیری  و   دمکراسی 
تروریسم است. اکثر کسانی  که 
در موسسه کار می کنند، پیشتر 
و  امنیتی  مهم  پستهای  دارای 

سیاسی بودند

آب، از سر چشمه 
گل آلود است

خالد درویژه

سازمان  برآوردهای  اقتصادی  تحلیلگران  از  برخی  حالیکه  در 
بسیار  ایران  در  فساد  میزان  مورد  در  را   الملل"  بین  "شفافیت 
مشکالت  از  یکی  فساد  می پندارند،  خوشبینانه  و  سهل انگارانه 
جمهوری  حاکمیت  تحت  ایران  در  ریشهای  و  گسترده  جدی، 
اسالمی بوده و می باشد. البته باید گفت سازمان شفافیت بین الملل 
نیز منکر وجود چنین فسادی نبوده و جمهوری اسالمی را از نظر 
بدنبال  می دهد.  قرار  جهان  کشورهای  فاسدترین  زمره  در  فساد 
اعتراضات گسترده ملیت های ایران در شهرهای مختلف و سردادن 
شعارهایی از جمله "مفسد اقتصادی اعدام باید گردد" و بعد از بر 
مال شدن چندین پرونده فساد مالی و اختالس که تازگی ندارد و  
وجودش به تاریخ حاکمیت نظام برمی گردد، موضع تبلیغاتی سران 
رژیم در این رابطه قابل تامل است. چند روز پیش، علی خامنه ای 
رهبر جمهوری اسالمی، از موافقتش با درخواست قوه قضائیه مبنی 
بر تشکیل شعبه ای از دادگاه انقالب که گویا هدفش رسیدگی به 
کافی  قوانین  حالیکه  در  داد.  خبر  اقتصادیست،  فساد  پرونده های 
جهت رسیدگی به جرایم اقتصادی و راهکار قانونی در این رابطه 
آن هم  قاضی   ٣ حضور  با  دادگاه هایی  تشکیل  لزوم  دارد،  وجود 
در دادگاه انقالب، چه مبنای قانونی دارد؟ اگر رسیدگی سریع به 
جرایم اقتصادی مدنظر سران رژیم میباشد، چنین قوانینی میبایست 
حکم  به  نیازی  و  میگذشت  اسالمی  شورای  مجلس  تصویب  از 
حکومتی نبود! تشبیه فساد اقتصادی به اژدهای هفت سر از سوی 
خامنه ای که میگوید، اگر یک سرش را زدی چند سر دیگرش را 
باال می آورد، دقیقا این واقعیت را تائید میکند که نه تنها توانایی 
برخورد با فساد در نظامی که خود مسبب بروز آن می باشد، وجود 
ندارد بلکه اراده حداقلی هم برای رفع چنین نقایصی هم به چشم 
نمی خورد. واکنش حسن روحانی به درخواست قوه قضائیه، که 
رسیدگی به چنین پروندههایی باید در فضایی آرام صورت بگیرد 
تا مردم به آینده اعتماد پیدا کنند!!! نگرانی از قربانی شدن متخلفان 
میکند.  بیشتر  قانون،  از  را  آقازادهها  و  درشتها  دانه  فرار  و  خرد 
از آن روی که ریاکاری و تظاهر به تقوا و تعهد به والیت فقیه و 
رانتخواری و روابط سودجویانه با مقامات حکومتی بر تخصص و 
دانش علمی افراد مقدم شمرده شده و ارجحیت داشته و نهادهای 
تحت نظر بیت رهبری به نهادهای اجرایی پاسخگو نیستند و سپاه 
و  اجتماعی  اقتصادی،  ابعاد  همه  بر  اختاپوسی  همچون  پاسداران 
قهقرایی  سمت  به  ایران  است،  انداخته  سایه  جامعه  و...  سیاسی 
متصور شد.  نمی توان  آن  برای  آیندهی روشنی  که  میکند  حرکت 
هنگامی که دید و نگاه بنیانگذاران جمهوری اسالمی به اقتصاد نه 
به عنوان علم استفاده بهینه از منابع محدود و اداره و تنظیم روابط 
و  ادبیاتی غیرمعمول  با  و  نابخردانه  بسیار  بلکه   تجاری،  و  مالی 
کودکانه، اقتصاد را مال خر دانستن، سرلوحه کاری و مدیریتی قرار 
می دهند نباید انتظار داشت که وضع موجود بهتر از حال باشد. در 
کشوری که بعد از گذشت چندین دهه از تبلیغات و پروپاگاندای 
میرسد  امروزی  اسفبار  وضعیت  به  اقتصادی  آزادسازی  دروغین، 
و به جای تبدیل اقتصاد دولتی به اقتصاد آزاد و خصوصی، شاهد 
اقتصاد رانتی و مافیایی هستیم، نه تنها چنین ادعاهایی ذرهای از 
مشکالت بیشمار موجود نمیکاهد، بلکه عمال حنایشان دیگر رنگ 
ندارد. فساد در جمهوری اسالمی ماحصل نظام اداری و ساختار 
اقتصادی و نیز بنیادهای ایدئولوژیک این حکومت ایدئولوگ است 
تصاعدی  افزایش  موجب  و  است  کرده  پیدا  بیسابقه ای  ابعاد  که 
بنیادهای  امر  این  و  است  شده  ایران  سراسر  در  فقر  و  بیعدالتی 
و ضربات  کرده  تضعیف  بشدت  را  فرهنگی  و  اجتماعی  اخالقی، 
جبران ناپذیری را بر پیکرهی جامعه انسانی این سرزمین وارد کرده 
است، امری که همراه با اجحافات، زورگویی اداری و نبود شفافیت 
موجب تباهی منافع عمومی گشته است. باید گفت رقابت باندهای 
مافیایی جمهوری اسالمی و جناحهای سیاسی در پیشی گرفتن از 
یکدیگر در اختالس های نجومی و رانتخواری، چنان وسعت یافته 
است که اگر پیشتر حالتی نهان و مخفی داشت، حال آشکارا و عیان 
گردیده است، به گونه ای که اگر مدیری توان اختالس و مهیا کردن 
نامیده  "ناالیق"  و  "بیعرضه"  باشد  نداشته  را  رانتخواری  شرایط 
می شود. در پایان این جستار کوتاه باید متذکر شد که تنها ساختار 
و  سازی  شفاف  کارهای  و  ساز  به  مبتنی  دمکراتیک  سیستمی  و 
از  رفت  برون  راهکار  تواند  می  مستقل  قضائی  سیستمی  وجود 
وضعیت کنونی باشد. که بدون شک رسیدن به این مهم با وجود 

جمهوری اسالمی امری به دور از انتظار و فرضی محال است.
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کوردی برای تمام فصول !

از خیلی دوست تا خیلی دشمن 
اندازه  به  بودن، فاصلهای است 

یک کف دست!
خوب  خاورمیانه  فالگیرهای 
و  است  کم  چیز  چه  می دانند 
خطهای کف دستت به کجا ختم 
و  سعد  ساعت  کدام  میشوند. 
کدام وقت قمر در عقرب! کافی 
و  هست  چیز  چه  بدانند  است 
چه نباید باشد، چه کسی نیست 
و چه کسی باید باشد و صد البته 
کمی اراده معطوف به قدرت و 
هوش کنترل نیازها! از دوستی 
و همراهی با عثمانی و آلمان ها 
تا پناه بردن به جنگل و دندان  
دادن  نشان  قزاق  پنج  میر  به 
نیازی به نبوغ ندارد، تنها حدی 
آنگاه  و  است  الزم  حماقت  از 
نیازها با عشوه دعوتت می کنند؛ 
دوستت،  سِر  با  که  بس  همین 
قلعه¬ی  به  ورودت  کریدیت 
لقب  با  بعد  و  بگیری  "منابع" 
"ساالر ظفر" حس تکامل پیدا 
کنی؛ یعنی توهم هویت یا توهم 

خوِد خود ساخته! 
از  "دشمنت"  بدانی  آنکه  بی 
دشمنش تنها به اندازه یک کف 
دست ترس دارد "اگر !" بداند 
چه چیز و چه اندازه کف دستت 
بگذارد و آخر به دست "حِق" 
شوی  محو  دشمنت  دشمِن 
چه  و  بودی  که  بدانی  بی آنکه 
شدی! میر پنج ها، ساالر ظفرها 
خواهند  و  هستند  بوده¬اند، 
همواره  که  مستقلی  متغیر  بود. 
نقش حیاتی برای حاکمیت های 
بازی  دگرستیز  و  خودکامه 
کنترل  در  "منابع"  نقش  کرده، 
جامعه و افراد بوده است. کنترل 
و تقسیم هوشمندانه منابع )نوع 

پایه  بر  را  "مذاق ها"  میزان(  و 
استانداردهای  یا  مطلوبیت ها 
شکل  حاکمیت  عالقه ی  مورد 
تثبیت  را  "مزاج ها"  و  داده 
نیازهای  حتی  می نماید؛ 
ارائه  و  طراحی  مطلوب، 
یکی  یقین  به  قطع  می گردد. 
واژه ها  کنترل،  ابزارهای  از 
واژه ها  نمودن  واره"  "ُکد  و 
"تروریسم  واژه ای چون  است. 

و تروریست" امروز به یکی از 
پایه های اصلی ادبیات سیاسی، 
اخبار  بین المللی،  تعامالت 
دشمنی ها  و  دوستی  و  روزانه 
تبدیل شده و ساالنه میلیاردها 

می گردد  هزینه  آن  جهت  دالر 
آن  عمق  و  نفوذ  حوزه های  و 

تعیین می شود. در واقع این ُکد 
اقتصادها  داده،  ائتالف ها شکل 
تعیین  روابط ها  و  داده  جهت 
کرده است. یکی از ُکدهایی که 
پسوند  پرداخت،  خواهیم  بدان 
"ستان" است که در اغلب موارد 
به مکان مشخص با ویژگی های 
اجتماعی  و  فرهنگی  خاص 
خواهیم  آن  به  که  دارد  اشاره 
کورد  که  آنجا  از  پرداخت. 

کوردستان(  شرق  در  )حداقل 
برای  رقیب  موجودیت  یک 
دگرستیز  تمرکزگرای  حاکمیت 
ایجاد  با  می شود،  محسوب 
)بحران(  رقیب  موجودیت های 

کمک  با  موجودیت  آن  دل  در 
ُخرد  به  زمان،  ظفرهای  ساالر 

کردن و نهایتًا خنثی نمودن آن 
می پردازند. 

جدیداً  که  واژه هایی  از  یکی 
و  شده  عامیانه  ادبیات  وارد 
بسیاری از روشنفکران و عوام، 
به  را  آن  ناآگاهانه  یا  آگاهانه 
"لَکستان"  واژه  می برند  کار 
است؛ هر چند که در نگاه اول 
سکونت  محل  جغرافیای  به 
لکها اشاره دارد اما اهداف شوم 

پرده  پس  در  بسیاری  پنهان  و 
به شرایط زمانی  بسته  که  دارد 
خاص گوشه ای از این پروژه به 
روی صحنه می رود و چشمه ای 
از آن اجرا می شود؛ بعنوان مثال 

به اصطالح  ثبت  شرایط زمانی 
"زبان لکی" در برهه ای صورت 

گرفت که کوردستان باشور در 
ناسیونالیستی  احساسات  اوج 
استقالل  رفراندوم  بحث  و 
کوردهای  چشم  و  داشت  قرار 
به  را  جهانیان  حتی  و  منطقه 
این  بود.  ساخته  معطوف  خود 
لکستان  پروژهی  پروژه  منظور 
موفقیت  با  را  است  چند هدف 
از  رساند،  پایان  به  نسبی 
جمله: روشن کردن احساسات 
عشیره گرایی،  و  منطقه گرایی 
تفرقه  کاذب،  هویت خواهی 
کوردی،  جامعه  در  انشقاق  و 
ایل گرایی  برای  رقابت  ایجاد 
و نهایتًا پیچیده کردن معادله به 
گفتمان  و  هویت خواهی  ضرر 
کوردستان.  شرق  در  کورد 
کوردها  کردن  بدبین  واقع  در 
کردن  تنگ  و  هم  به  نسبت 
فاز  کورد،  استراتژیک  عمق 
پروژه  این  پنهان  و  اتوماتیک 
حاضر چشمه  حال  در  که  بود 
بعدی آن در حال اجرا است و 
آن راه اندازی ایستگاه رادیویی 
تحریم های  با  همزمان  لَکی 
گسترش  آن  تبع  به  و  آمریکا 
اعتیاد، مشکالت  بیکاری،  فقر، 
معضالت  و  محیطی  زیست 
نشین  لَک  مناطق  اجتماعی در 
که  نیست  انتظار  از  دور  است. 
نظیر  دست،  این  از  پروژه هایی 

سازی  تاریخ  و  دادن  اصالت 
"کرمونشاهی  فارسی  برای 
حرامه "، تقویت  -کوردی 
عشیره گرایی، جاش سازی و ظن 
عموم  گشتگی  جاش  توهم  یا 

نیز در شمایلی جدید و در عین 
حال ساده و پیوسته اجرا گردد.

آنچه که می بایست روشنفکران 
باشند  داشته  توجه  بدان  کورد 
این است که عمل آن ها تنها در 
پروژه ها  این  به  واکنش  سطح 
هر  از  قبل  و  نگردد  محدود 
کسی فعاالنه عرصه را در دست 
بگیرند و بر روی زیرساختهای 
فرهنگی  و  اجتماعی  فکری، 
نمایند.  ویژه  تمرکز  جامعه 
همچنین می بایست بسیار دقیق 
و هوشمندانه به دانش و قرائتی 
و  یافت  دست  خود  از  معین 
کار  پشتوانه  به  آن  اساس  بر 
میدیایی، ُکدهایی تعریف و ارائه 
گردد که در هر برهه  و بحرانی 
راه را نمایان سازد. هرچند که 
واژه ها تمام آنچه الزم می باشد 
اِلمان  ده ها  کنار  اما  نیست 
پر  و  قوی  مکمل  نقش  دیگر 
بهتر  مدیریت  به  و  دارد  رنگی 
برای  می¬کند.  کمک  مسائل 
ترکیه،  چه  سیاسی  واحد  هر 
ایران، چه عراق و سوریه،  چه 
فصول  تمام  برای  کوردی  هیچ 
اگر ذکر روزانه¬  نیست! حتی 
هر شهروند، "من کورد نیستم" 

باشد!.
 باید به این موضوع ایمان آورد 
که تا تعریف مشخصی از خود 
نداشته باشیم )فلسفه اجتماعی( 
و   بنیان های اجتماعی، فکری، 
بر  کورد  سیاسی  و  فرهنگی 
منابع  بر  کنترل  و  علم  مبنای 
حاکمیت  از  خواهی  سهم  )نه 
تنها  نگیرد،  شکل  مرکزی( 
بازیگران  معامله ی  از  بخشی 
مورد  که  بود  خواهیم  ذینفع 
گرفت.  خواهد  قرار  معامله 
را  فصلها  تمام  برای  "کوردی" 
تمام  برای  فصلی  به  می توان 
فصلی  کرد،  تبدیل  کوردها 
اگر  آینده  بیکرانی  و  درازا  به 
تاریخ را خوب بدانیم، حال را 

دریابیم و آینده را بسازیم.

دکتر هاوری هرسینی

 این پروژه منظور پروژهی لکستان است  چند هدف را با موفقیت نسبی به پایان رساند، از جمله: روشن کردن 
احساسات منطقه گرایی و عشیرهگرایی، هویت خواهی کاذب، تفرقه و انشقاق در جامعه کوردی، ایجاد رقابت 

برای ایل گرایی و نهایتًا پیچیده کردن معادله به ضرر هویتخواهی و گفتمان کورد در شرق کوردستان

باید به این موضوع ایمان آورد که تا تعریف مشخصی از خود نداشته باشیم )فلسفه اجتماعی( و   بنیان های 
اجتماعی، فکری، فرهنگی و سیاسی کورد بر مبنای علم و کنترل بر منابع )نه سهم خواهی از حاکمیت مرکزی( 

شکل نگیرد، تنها بخشی از معاملهی بازیگران ذینفع خواهیم بود که مورد معامله قرار خواهد گرفت. 

فشار سپاه برای تخلیه روستاهای »پایروند« و
 به آتش کشاندن جنگل های زاگروس 

سپاه پاسداران، مردم روستاهای 
را  کرماشان  پایروند  منطقه 
تحت فشار قرار داده  تا زادگاه 
برپایه  کنند.  تخلیه  را،  خود 
به  رسیده  اختصاصی  گزارش 
میدیا"،  "کوردستان  وب سایت 
پاسداران  تروریستی  سپاه 
ساکنین  اسالمی،  جمهوری 
بیشتر روستاهای منطقه پایروند 
کرماشان  استان  توابع  از 
تا  داده   قرار  فشار  تحت  را 
و  کرده  تخلیه  را  خود  زادگاه 
گفته  به  بروند.  دیگر  مناطق  به 
تاکنون  سپاه  آگاه،  منبع  یک 
تطمیع  و  تهدید  با  توانسته 
همان  -یا  ُکریزاغه  روستای 

تخلیه  سکنه  از  را  قیُرزاَخه- 
مناطق  از  یکی  پایروند،  کند. 
کرماشان  مهم  و  استراتژیک 
دوران  از  که  می شود  محسوب 
مورد  تاکنون،  پهلوی  حکومت 
سازمان های  و  ارگان ها  توجه 
حکومت  تروریستی  و  نظامی 
این  است.  داشته  قرار  ایران 
منبع خبری متذکر شد که سپاه 
پاسداران، با واکنش و مقاومت 
مردم روبرو شده اند و حاضر به 

تخلیه زادگاه خود نیستند.
آغاز  با  خاطر  همین  به   
عوامل  کنون  تا  گرما  فصل 
جمهوری  جاش های  و  سپاه 
جنگل های  و  مراتع  اسالمی، 

به  را  پایروند  کوهستان های 
را  مردم  تا  کشانده اند  آتش 

بیشتر تحت فشار قرار دهند.
نیروهای  که  شده  متذکر  او 
شده اند  مدعی  سپاه  تروریستی 
برای  پناهگاهی  به  پایروند  که 
احزاب و نیروهای ضدحکومت 
باید  خاطر  این  به  و  شده  بدل 
منطقه را تخلیه کنند. در همین 
رابطه، خبرگزاری  حکومتی مهر 
طی انتشار خبری، گزارش داد 
پایروند،  مراتع  و  جنگل ها  که 
از جنگل های  که بخشی مهمی 
زاگروس محسوب می شوند، از 
عصر روز سه شنبه بیست وسوم 
مردادماه، دچار حریق شده اند. 

جداسازی لهجه لکی و ایجاد 
تفرقه در کوردستان سیاست 

همیشگی رژیم است
 رژیم اسالمی ایران که همیشه 
زبان،  بردن  میان  از  برای 
فرهنگ و ملت کورد در تالش 
است، این بار تالش می کند که 
جدا  کورد  ملت  بدنه  را  لک ها 
ایجاد  دیگری  تفرقه  ی  و  کرده 
که  است  زیادی  سال های  کند. 
رژیم از طریق مراکز فاشیستی 
در  زبانشناس،  اصطالح  به 
که  لکی  لهجه  تحریف  جهت 
یکی از لهجه های زبان کوردی 
در  رژیم  برمی دارد.  گام  است 
علیه  خود  توطئه های  ادامه 
ملت کورد و در راستای تقسیم 
کوردستان، این بار در توطئه ای 
تازه لهجه لکی را به عنوان زبانی 
ویژه در ایران به ثبت رساند و 
است  تالش  در  مداوم  طور  به 
که این اندیشه را در ذهن مردم 
کند  نهادینه  ایران  کوردستان 
به خود  مختص  زبان  آن ها  که 
جدا  کورد  ملت  از  و  دارند  را 
هستند. طی یک سال اخیر که 
ثبت  زبان  یک  عنوان  به  لکی 
با  رژیم  فاشیستی  مراکز  شده، 
متفاوت  تبلیغات  و  توطئه ها 
سعی می کنند که در میان مردم 
کنند  منتشر  را  اندیشه  این  لک 
که خود را جدا از کورد بدانند 
و  مدنی  فعاالن  از  بخشی  و 
سوی  به  را  تحصیل کردگان 

راستای  در  تا  بکشانند  خود 
کنند.  فعالیت  رژیم  اهداف 
رژیم  تالش  این  که  هرچند 
به  کورد  مردم  میان  در  تاکنون 
میان  در  مختصا  و  عام  طور 
با  و  نبوده  تاثیرگذار  لک ها، 
اعتراض فعاالن مدنی و سیاسی 
اما  شده،  روبه رو  کوردستان 
توطئه های  و  برنامه  رژیم 
تازه ترین  در  و  دارد  درازمدتی 
حالت، با برگزاری جلسه ای در 
شهر قزوین، جمعی به اصطالح 
کارشناس زبان و فعاالن مدنی 
لک را جمع کرده و تحت عنوان 
قزوین،  زبانان  لک  گردهمایی 

جلسه ای را تشکیل داده است.
بیست  جمعه،  روز  جلسه،  این 
سالن  در  ماه،  مرداد  ششم  و 
شد  برگزار  قزوین  مهر  آرام 
با  مزدوران  و  رژیم  عوامل  که 
توجه  بدون  و  متفاوت  سخنان 
به علم زبان شناسی، در جهت 
تحریف اندیشه شرکت کنندگان 

تالش می کردند.
که  نیست  بار  اولین  گفت  باید 
این زمینه  رژیم تالش هایی در 
را  مرکز  ده ها  و  می دهد  انجام 
با بودجه های کالن برای از بین 
بردن فرهنگ و زبان ملیت های 
کوردی  زبان  ویژه  به  و  ایران 

تاسیس کرده است.

این خبرگزرای به نقل از فریدون 
یاوری، مدیرکل حفاظت محیط 
مدعی  کرماشان،  استان  زیست 
شده که آتش سوزی مذکور بعد 

از ٤٨ ساعت مهار شده است.
اختصاصی  گزارش  برپایه  اما 
که بدست وب سایت کوردستان 
آتش سوزی  این  رسیده،  میدیا 
بیست وهفتم  شنبه  امروز،  به  تا 
داشته  ادامه  همچنان  مردادماه، 
حضور  از  نشانی  کمترین  و 
برای  مربوطه،  دولتی  نیروهای 
می شود.  دیده  حریق  اطفاء 
میدیا  کوردستان  خبری  منبع 
که  می کند  تاکید  امر  این  بر 
باورند  این  بر  شدت  به  مردم 
غیرمعمول  آتش سوزی های  که 
و متعدد امسال از سوی عوامل 
جمهوری  جاش های  و  سپاه  

اسالمی ایجاد شده اند.
و  پیشتر  که  است  ذکر  قابل   
ارگان ها  متعددی  موارد  در 
نظامی- سازمان های  و 

اسالمی  جمهوری  تروریستی 
از  کورد  مردم  کوچاندن  برای 
بردن  بین  از  یا  و  زداگاه شان 
هدف  با  کوردستان  جنگل های 
پناهگاه های  بردن  بین  از 
زدن  آتش  به  اقدام  پیشمرگه، 
جنگل های  از  وسیعی  بخش 

زاگروس کرده اند.
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رژیم  از  بین الملل  عفو  سازمان 
ایران خواست تا همه کسانی را 
که به دلیل شرکت در تظاهرات 
آزاد  کرده  بازداشت  اعتراضی 
از  و در مورد کشته شدن یکی 
تحقیقات مستقل  تظاهرکنندگان 

صورت گیرد.
در واکنش به موج بازداشت های 
گسترده اخیر در طی تظاهرات 
مختلف  نقاط  در  گذشته  هفته 
مقامات  از  عفو بین الملل  ایران، 
کسانی  تمام  که  ایرانی خواست 
را که تنها به خاطر شرکت  در 
بازداشت  شده اند،  تظاهرات 
خصوص  در  و  کرده  آزاد 
اوتادی"  "رضا  شدن  کشته 
در  تظاهرکنندگان  از  یکی 
مرداد  دوازدهم  تاریخ  در  کرج 

١٣٩٧ فورا تحقیقات مستقل و 
غیرجانبدارانه انجام دهند.

همچنین خواهان  بین الملل  عفو 
رژیم  مقامات  که  است  آن 
بازداشت شدگان  از  ایران 
سایر  و  شکنجه  مقابل  در 
غیرانسانی  بیرحمانه،  رفتارهای 
و  محافظت  تحقیرآمیز  و 
ده ها  نگه داری  محل  وضعیت 

تن از بازداشتی ها را فورا برای 
خانواده هایشان که در بی خبری 
مشخص  شده اند،  داشته  نگاه 

کنند.
نیروهای  بین الملل،  عفو  به گفته 
اسالمی  جمهوری  سرکوبگر 
شده  بازداشت   زنان  از  گروهی 
را به زندان "قرچک" شهر ری 
این  از  پیش  که  کرده اند  منتقل 

انتقاد از وضعیت نابسامان 
اقتصادی، بازداشت فعال لور را 

در پی داشت

ماموران سازمان اطالعات یکی 
و  کهگیلویه  مدنی  فعاالن  از 
تشویش  اتهام  به  را  بویراحمد 

افکار عمومی بازداشت کردند.
شده  منتشر  گزارشات  برپایه 
شهرستان  ساکن  داوری  محمد 
سوی  از  جمعه  روز  یاسوج 
اطالعات  سازمان  نیروهای 
ایران  اسالمی  جمهوری 
این  بازداشتگاه  به  و  بازداشت 

سازمان منتقل شد.
از  حاکی  اولیه  گزارش های 
به  مدنی  فعال  این  که  است  آن 
دلیل انتقاد از وضعیت نابسامان 
و  اقتصادی  وخامت  و  زندگی 
نقش سپاه در این امر بازداشت 
 ٢٥ داوری  محمد  است.  شده 
ساله و دانشجوی علوم سیاسی 
می باشد. گفته می شود که آقای 

سلول  در  اکنون  هم  داوری 
انفرادی نگهداری می شود.

داوری پیشتر و در پی اعتراضای 
اداره  دفتر  سوی  از   ٩٦ دی ماه 
اطالعات سپاه پاسداران یاسوج 
علیه  "اقدام  اتهام  به  و  احضار 
تشویش  طریق  از  ملی  امنیت 
شد.  بازداشت  عمومی"،  اذهان 
او یک هفته بعد از این بازداشت 
با قید وثیقه ٥٠ میلیون تومانی 
و قرار کفالت از زندان آزاد شد.

پدری  منزل  در  داوری  محمد 
هنگام  و  شده  بازداشت  خود 
هجوم نیروهای اطالعاتی به این 
منزل وسایل شخصی او از جمله 
لپ تاپ و یادداشت های اش را 

نیز ضبط کردند.

کشته شدن یک کولبر ١٨ ساله
 در مرز پیرانشهر

مرزی  نیروهای  مستقیم  شلیک 
ایران، کشته شدن یک کولبر ١٨ 
در  را  قندیل  کوه های  در  ساله 

پی داشت.
روز سه شنبه شانزدهم مردادماه، 
ساله   ١٨ بادبرین"  "حاصل 
روستای  اهل  و  خدر  فرزند 
پیرانشهر  توابع  از  "ترکش" 
با  بود،  مشغول  کولبری  به  که 
نظامی  نیروهای  مستقیم  شلیک 
قتل  به  ایران  اسالمی  جمهوری 

رسید.
ُکردپا در این رابطه اعالم کرد که 
بدون  ایران  سرکوبگر  نیروهای 
را  این کولبر کورد  قبلی  اخطار 

فعالیت  فعاالن محیط زیست در پی فشار اطالعات
 با محدویت مواجه شده است

فشارهای اطالعات، فعالیت های 
زیست محیطی در کوردستان را 

با محدویت روبرو کرده است.
فعالیت های فعاالن محیط زیست 
در سال جاری به دلیل فشارها 
اطالعاتی  نیروهای  تهدیدات  و 

کاهش پیدا کرده است.
در  زیست  محیط  فعال  یک 
نامش  نخواست  که  مریوان 
به  رابطه  این  در  شود،  فاش 
گفته  ُکردپا  خبررسانی  آژانس 
با  اطالعاتی  نیروهای  است: 
تهدید، احضار، دخالت در امور 
انجمن های زیست محیطی، عدم 
فعالیت،  برای  مجوز  صدور 
برای  انتشار  مجوز  عدم صدور 
فعاالن  پژوهشی  تحقیقات 
کاهش  در  سعی  زیست  محیط 
محیطی  زیست  فعالیت های 
این  و  داشته اند  کوردستان  در 
اطالعاتی  نهادهای  اقدامات 
محیطی  زیست  فعالیت های  بر 

تأثیرگذار بوده است.

فعالیت های  گفت:  وی 
محیطی طی  زیست  انجمن های 
زیست  محیط  اخیر  سال های 
نجات  نابودی  از  را  کوردستان 
برای  اقدامات  این  و  داده 
غیرقابل  اطالعاتی  نهادهای 
این  گفته  به  می باشد.  تحمل 
بر  فشار  زیست،  محیط  فعال 
ایجاد  به  زیست  محیط  فعاالن 
مدنی  جامعه  برای  محدودیت 
دارد.  ارتباط  کوردستان  در 
اظهار  زیست  محیط  فعال  این 

داشت: طی سال جاری چندین 
فعال زیست محیطی در مریوان 
که  شده اند  بازداشت  یا  احضار 
تعدادی از آنان با قرار وثیقه به 

شیوه موقت آزاد گردیدند.
ساله  همه  آتش سوزی  پدیده 
جنگلی  مراتع  گرما  فصل  در 
به  و  تهدید  را  کوردستان 
محیط   برای  فاجعه ای خطرناک 
تبدیل  کوردستان  زیست 
محیط  فعاالن  که  است  شده 
خودجوش  شیوه  به  زیست 

این  کردن  خاموش  به  اقدام 
آتش سوزی ها می کنند.

آتش سوزی ها  دقیق  آمار  از 
در  اطالعی  هیچ  کوردستان  در 
روزانه  اما  نمی باشد  دسترس 
بر  مبنی  متعددی  خبرهای 
جنگلهای  و  مراتع  آتش سوزی 
عالوه  که  میشود  منتشر  طبیعی 
پوشش  به  جدی  آسیب   بر 
حیات  کوردستان،  جنگلی 
جانوری  پوشش  و  وحش 
جدی تر  آسیب های  دچار  نیز 

می شود.
کرده اند:  اعالم  بارها  شهروندان 
مراتع  آتش سوزی های  اکثر 
توسط  کوردستان  در  جنگلی 
نهادهای  به  وابسته  افراد 
روی  نظامی  و  اطالعاتی 
دلیل  همین  به  و  می دهند 
هیچ  حکومتی  مرتبط  نهادهای 
اقدامی جهت کنترل آتش سوزی 

انجام نمی دهند.

اطالعات سپاه یک شهروند دیگر 
را در اشنویه بازداشت کرد

یک شهروند کورد اهل اشنویه توسط نیروهای اطالعاتی وابسته 
به اطالعات سپاه بازداشت گردید.

نام  به  کورد  شهروند  یک  مردادماه،  هفتم  و  بیست  شنبه  روز 
"محمدامین قاضی" اهل روستای "گندویال" از توابع اشنویه از 

سوی اطالعات سپاه بازداشت شد.
نیروهای اطالعاتی به منزل شخصی این شهروند یورش برده و 

او را بازداشت کرده اند.
منتقل  نامعلومی  مکان  به  بازداشت  از  پس  کورد  شهروند  این 

شده است.
مردادماه،  چهارم  و  بیست  چهارشنبه  روز  نیز،  رابطه  همین  در 
یک شهروند دیگر کورد به نام "موسی محمودی" ٤٥ ساله اهل 
اطالعاتی  نیروهای  اشنویه توسط  توابع  از  "گندویال"  روستای 

بازداشت گردید.
قاضی  محمدامین  بازداشت  دلیل  از  خبر،  این  انتشار  لحظه  تا 

اطالعی در دسترس نمی باشد.

اطالعات سنندج یک فعال مدنی کورد را بازداشت کرد
فعال  یک  اطالعاتی  نیروهای 
را  سنندج  اهل  کورد  مدنی 
نامعلومی  مکان  به  و  بازداشت 

منتقل کردند.
امروز پنج شنبه هجدهم مردادماه 
ماه، یک فعال مدنی کورد به نام 
سنندج  اهل  کاظمی"  "سحر 
اطالعاتی  نیروهای  توسط 

بازداشت شد.
این  نزدیکان  از  یکی  گفته  به 
اطالعاتی  نیروهای  مدنی،  فعال 
منزل  به  قانونی  مجوز  بدون 
فعال مدنی یورش  این  شخصی 

نامعلوم بودن سرنوشت یک فعال مریوانی
با گذشت بیش از بیست روز از 
بازداشت یک فعال مدنی کورد 
از  اطالعی  هیچ  مریوان،  اهل 

وضعیت وی در دست نیست.
مدنی  فعال  غفوری"  "آرمان 
اوایل  که  مریوان  اهل  کورد 
توسط  جاری  سال  مردادماه 
بازداشت  اطالعاتی  نیروهای 
به  بازداشت  در  همچنان  شده، 

سر می برد. 
به گفته یک منبع آگاه، بیش از 
فعال  این  که  است  روز  بیست 
و  شده  بازداشت  کورد  مدنی 

در آن صدها  و  بوده  مرغداری 
زندانی  خشن  جرایم  با  زن 
زندان  این  شرایط  هستند. 
زندانیان  و  است  غیربهداشتی 
غذای  سالم،  آشامیدنی  آب  از 
مناسب، خدمات درمانی مناسب 
و هوای تازه در مضیقه هستند.

از  نفر  ده ها  تهران،  در 
بازداشت شدگان ظاهراً به زندان 
از  منتقل شده اند. بسیاری  اوین 
از  پس  نیز  مرد  تظاهرکنندگان 
دستگیری به زندان فشافویه در 

جنوب تهران برده شده اند.
به گفته این سازمان مدافع حقوق 
بازداشت شدگان  دسترسی  بشر، 
و  وکیل  به  اخیر  اعتراضات 
به  یا  محدود  خانواده ها  ی شان 

کل قطع بوده است.

برده و پس از تفتیش منزل، او 
را بازداشت و از سرنوشت وی 

اطالعی در دسترس نمی باشد.

نیروهای  افزود:  آگاه  منبع  این 
فعالیت های  دلیل  به  اطالعاتی 
مدنی و زیست محیطی این فعال 

مدنی را بازداشت کرده اند.
داشت:  اظهار  آگاه  منبع  این 
آبان ماه سال گذشته، همسر این 
فتحی  مادح  نام  به  مدنی  فعال 
اطالعاتی  نیروهای  توسط 
بازداشت و به مدت سه ماه در 
اطالعات  اداره  انفرادی  سلول 
قرار  بازجویی  مورد  سنندج 

گرفته بود.
طی دو سال اخیر، سحر کاظمی 
بارها به اداره اطالعات سنندج 
قرار  بازجویی  مورد  و  احضار 

گرفته است.

هیچ اطالعی از وضعیت وی در 
دسترس نمی باشد.

مبنی  اخباری  قبل،  روز  چند 
با  مدنی  فعال  این  آزادی  بر 

توسط  بازداشت  از  وثیقه  قرار 
گردید  منتشر  مریوانی  فعاالن 
با  مریوانی  فعاالن  بعدها  که 
در  استاتوس هایی  انتشار 

شبکه های اجتماعی این خبر را 
مردادماه  اوایل  کردند.  تکذیب 
غفوری  آرمان  جاری،  سال 
و  محیطی  زیست  مدنی،  فعال 
مریوان  اهل  کورد  روزنامه نگار 
اطالعاتی  نیروهای  توسط 
نامعلوم  مکانی  به  و  بازداشت 

منتقل شد. 
اعضای  از  یکی  غفوری  آرمان 
مریوان  چیا  سبز  انجمن  فعال 
می باشد و تاکنون گزارشی مبنی 
منتشر  وی  بازداشت  دلیل  بر 

نشده است.

دم  در  وی  و  بسته اند  رگبار  به 
جان باخته است.

این آژانس خبررسانی در ادامه 
می شود  متذکر  خود  گزارش 
دهم  چهارشنبه  شامگاه  که: 
کولبران  از  گروهی  مردادماه، 
کورد در مرز شهرستان سلماس 
حکومتی  نظامیان  کمین  در 
شلیک  نتیجه  در  و  افتادند 
کولبر  یک  نیروها  این  مستقیم 
به نا "سلیمان بادوشیوه "فرزند 
عیسی اهل روستای "درگه" از 
سلماس،  کوهسار  بخش  توابع 

جان خود را از دست داد.

عفو بین الملل:
 معترضین بازداشتی را آزاد کنید


