فرماندهی نیروی پیشمرگه
کوردستان
در رابطه با درگیری اخیر،
بیانیهای صادر کرد

مسئول اجرائی حزب
دمکرات
بنابر دعوت رسمی،
وارد واشنگتن شد

٢٣٠مین دوره آموزش
مقدماتی
پیشمرگه کوردستان،
به پایان رسید

ارگان حزب دمکرات کردستان ایران

تـأمین حقوق ملی خلق کرد در چهارچوب ایرانی دمـکراتیک و فـــدرال
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مصطفی هجری:
مردم کوردستان ایران و حزب

محیط زیست ایران و کوردستان

دمکرات در نظر دارند ،همسو با

از شهروند دشمنی

مبارزه سراسری در ایران علیه

و جنگ آب و

تا شهروند رعیتی

جمهوری اسالمی

جمهوری اسالمی...

٥

۴

درگیری در زندان سنندج،
بیش از بیست زخمی برجای
گذاشت

٧

قدرت ما از نیروی خلق،
سرچشمه میگیرد

بنابر دعوت رسمی دولت
آمریکا ،مصطفی هجری
مسئول اجرائی حزب دمکرات
کوردستان ایران ،به ایاالت
متحده آمریکا سفر کرده
و دیدار و نشستهایی با
مقامات سیاسی این کشور
داشته است.
روز یکشنبه ،بیستم خردادماه
- ١٣٩٧دهم ژوئن ٢٠١٨
میالدی -مصطفی هجری
مسئول اجرائی حزب دمکرات
کوردستان ایران ،که برای
انجام دیدارهای سیاسی وارد
واشنگتن شده بود از سوی
تعدادی از اعضای حزب،
مورد استقبال قرار گرفت.
آرش صالح ،نماینده حزب
دمکرات کوردستان ایران در
آمریکا ،طی مصاحبهای تلفنی
با وبسایت کوردستان میدیا،
عالوه بر تائید خبر مذکور
اظهار داشت :مصطفی هجری
بنابر دعوت رسمی دولت
آمریکا به این سفر مبادرت
کرده است و عالوه بر دیدار
با مسئولین و مقامات دولت
واشنگتن ،چندین نشست

نیز با نمایندگان کنگره و
سناتورهای آمریکایی خواهد
داشت.
مصطفی هجری ،طی این
سفر عالوه بر چندین نشست
خبری و دیدار با تعدادی
سیاسی،
شخصیتهای
از
آکادمیست و نمایندگان
کنگره ایاالت متحده آمریکا،
نشستهای مهمی نیز با مراکز
حکومتی و موسسات پژوهشی
و اطاقهای فکر در واشنگتن
داشته است که در اینجا به
تعدادی از این نشستها و
دیدارها اشاره میکنیم :شورای
روابط خارجه آمریکا ،مرکز
تحقیقاتی لندن ،روزنامه
واشنگتن پست ،فرانس پرس،
"بخش ایران" و" بخش حقوق
بشر و دمکراسی" در وزارت
خارجه آمریکا ،موسسه
بلومبرگ ،مرکز ویلسون و
انستیتوی کورد در واشنگتن.
در مجموع این نشستها،
مسئول اجرائی حزب دمکرات
موضوعات و مسائلی را
مطرح کرد که با استقبال
روبرو شد ،مسائلی همچون:

تاریخ ملت کورد ،کورد
در خاورمیانه ،شرایط فعلی
زندگی در کوردستان و
ایران ،نقش ایران در منطقه،
سیاست تهران علیه کورد،
نقض حقوق بشر بویژه در
کوردستان ،دخالتهای ایران در
منطقه ،ضرورت تغییر رژیم
در ایران ،آینده ایران ،آینده
کوردستان ،نقش و تاثیر حزب
دمکرات بر آینده ایران و
کوردستان ،روابط میان حزب
دمکرات کوردستان ایران
و سایر احزاب کوردستانی،
درخواست کوردها از آمریکا
و وظیفه دولت آمریکا.
مصطفی هجری در دیدارهای
خود با مسئولین حکومتی و
نیز موسسات پژوهشی بر این
اصل مهم تاکید کرد که حزب
دمکرات با سابقهی هفتاد
سال مبارزه علیه دو حکومت
پهلوی و جمهوری اسالمی،
دارای جایگاهی مردمی
میباشد و به همین خاطر
قدرت ما از نیروی مردم
کوردستان نشات میگیرد.
دیدارهای مذکور ،توجه

رسانههای مهم و اصلی منطقه
و جهان را به سوی خود جلب
کرده است .در همین رابطه
سایت مطرح "المانیتور"
گزارش مفصلی در رابطه با
آخرین فعالیتهای دیپلماتیک
و نظامی حزب در داخل و
خارج از کوردستان ،منتشر
کرد که در آن به فعالیتهای
نیروی پیشمرگه کوردستان و
دیدارهای دیپلماتیک مصطفی
هجری ،پرداخته است.
در بخشی از این گزارش آمده
است :نیروهای اپوزیسیون
کوردستان ایران امیدوارند
که اگر آمریکا قصد مقابله
با رژیم ایران را داشته باشد،
به یکی از بازیگران اصلی
سیاست تغییر رژیم که
سیاست جدید آمریکاست،
بدل شوند.
در بخش دیگری از گزارش
مذکور به سفر دیپلماتیک
مصطفی هجری به ایاالت
متحده آمریکا ،اشاره شده
و متذکر میشود که :مسئول
اجرائی حزب دمکرات به
واشنگتن سفر کرده و طی این

سفر برای بحث در رابطه با
وضعیت داخلی ایران و آینده
کوردستان ،با مقامات دولت
ترامپ و نمایندگان کنگره
آمریکا و اطاقهای فکر این
کشور ،نشستهای متعددی
داشته است .در این گزارش،
اهمیت سفر اخیر هجری به
آمریکا را نسبت به سفرهای
قبلی ،در این واقعیت دانسته
که نشانههای جدی از وجود
سیاست تغییر رژیم ایران به
چشم میخورد ،امری که با
رودررو شدن و درگیری
وسیع نیروهای پیشمرگه با
نیروهای سپاه پاسداران همراه
شده است.
المانیتور همچنین نوشت:
رهبری حزب ،پیشتر با
بخشهای دمکراسی ،حقوق
بشر و حقوق کارگران
نشستهایی انجام میداد اما این
بار ،نشست ویژهای با رئیس
بخش ایران وزارت خارجه
آمریکا داشته که دیدار
مذکور ،تحولی مهم نسبت
به سفرهای قبلی محسوب
میشود.
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سخن
هویت پوشالی
کریم پرویزی

هویت مشترک که مردمان
جغرافیای سیاسی معینی،
خود را با آن تعریف میکنند
یا عامل تمیز آنان در برابر
دیگری است ،مهمترین فاکتور
همزیستی محسوب میشود و
تضعیف این فاکتور ،بسیاری
از بنیادها را با تهدیدی
جدی روبرو میسازد .مردم
جهان برای همزیستی نیازمند
تدوین قانون بودهاند و در
این راستا برای آنکه قوانین
مذکور ،تثبیت یا اجرایی شود
دولتهایی را به وجود آوردند
و مرزهای آبی و خاکی تحت
کنترل دولتها نیز ،کشورها
را به وجود آورد .ساکنان
هر کشوری نیز ،یا هویت
مشترکی دارند یا "قدرت
مستقر" میکوشد تا هویتی
مشترک ایجاد کند تا مردم به
صورت ناخودآگاه از قوانین
تدوین شده پیروی کنند.
باید گفت ،کثرت هویتی در
ایران ،حکام این سرزمین را
با مشکل روبرو ساخته است
– استفاده از اصطالح قدرت
مرکزی برای ایران را به جا
نمیدانم چرا که مرکز بودن،
از "قدرت مستقر" نشات
نمیگیرد .حکومت ایران
حاکمیتی نامشروع است به
همین خاطر از ویژگی مرکز
بودن مستثنی میشود بلکه
اصطالح "حاکمیت تحمیلی"
میتواند بیانگر مناسبتری از
هویت آن باشد .-الزمهی
هر حکومتی ،اجرائی شدن
تصمیمات و خواست آن است
اما حکومت تحمیل شده در
ایران ،بخاطر کثرت هویتها
از این امتیاز محروم بوده و
مردم از خواست و تصمیمات
آن سر باز زده اند.
حکومت برای حل این مشکل
بسیار کوشیده تا هویتی
مشترک تصنعی را خلق کند
و به اصطالح روشنفکران،
سیاسیون و حاکمان ایران،
قریب به یک صده تالش
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مسئول اجرائی حزب
دمکرات
بنابر دعوت رسمی،
وارد واشنگتن شد

بنابر دعوت رسمی دولت
آمریکا ،مسئول اجرائی حزب
دمکرات کوردستان ایران به
ایاالت متحده آمریکا سفر
کرده و قرار است که دیدار و
نشستهایی با مقامات سیاسی
این کشور داشته باشد.
روز یکشنبه ،بیستم خردادماه
- ١٣٩٧دهم ژوئن ٢٠١٨
میالدی -مصطفی هجری
مسئول اجرائی حزب دمکرات
کوردستان ایران ،که برای
انجام دیدارهای سیاسی وارد
واشنگتن شده بود از سوی
تعدادی از اعضای حزب،
مورد استقبال قرار گرفت.
آرش صالح ،نماینده حزب
دمکرات کوردستان ایران
در آمریکا ،طی مصاحبهای
تلفنی با وبسایت کوردستان
میدیا ،عالوه بر تائید خبر
مذکور اظهار داشت :مصطفی
هجری بنابر دعوت رسمی
دولت آمریکا به این سفر

ادامه
کردهاند که ایرانی بودن
را تعریف کنند تا در این
میان تنها یک هویت بیانگر
مردم ایران باشد و در این
راه ،بسیاری از بنیادها و
فاکتورهای مثبت -از دیدگاه
آنان مثبت -ملیتهای دیگر را
دزدیده و جامهی فارسی بر
تن آن کرده و سایر معیارها
و فاکتورهای این مردمان را
متحجرانه و حقیر توصیف
کرده اند و از این راه با
دزدی ،تحریف و توهین،
قصد داشتند دیگر هویتهای
موجود را محو کنند و هویت
ِ
تصنعی ایرانی را بر مردم،
تحمیل کنند.
این جریان تاریخی تا به
امروز نتوانسته موفق شود
و در واقع با شکست روبرو
شده و امروزه بیش از هر
زمان دیگری ،ملیتها در ایران
به دنبال هویت مختص به
خود هستند و ایرانی بودنی
که بتواند هویتی عدالت
محور به همه مردم ارائه دهد
به وجود نیامده است.
ایرانی بودن زمانی میتواند
هویت مشترکی تلقی گردد
که در چارچوب آن،تمام
ملیتها حق یکسان و برابر
داشته باشند و هیچیک بر
دیگری ارجحیت نداشته و
برتر محسوب نشود و همه به
یک میزان در قدرت مستقر،
سهیم باشند در غیر اینصورت
هیچکدام هویت تصنعی را با
زور و ارعاب قبول نخواهند
کرد .ایرانی بودن باید
فدرالیسم داوطلبانه و کثرت
ملیتهای جغرافیای سیاسی
ایران را ،مد نظر قرار دهد.

مبادرت کرده است و عالوه
بر دیدار با مسئولین و مقامات
دولت واشنگتن ،چند نشست
نیز با نمایندگان کنگره و
سناتورهای آمریکایی خواهد
داشت.
دمکرات
حزب
نماینده
کوردستان ایران همچنین
متذکر شد که بخشی از
دیدارهای مسئول اجرائی
حزب دمکرات ،به انجام
نشستهایی با موسسات
رسانههای
و
پژوهشی
آمریکایی اختصاص مییابد
تا در این نشستها در باب
مساله کورد و کوردستان به
بحث و گفتگو بپردازد.
آرش صالح در ادامه مصاحبه
اختصاصی خود با کوردستان
میدیا افزود که در برنامه
کاری مصطفی هجری ،حضور
در چند نشست سیاسی که
برای ایشان تنظیم شده ،در
نظر گرفته شده است.

مسئول اجرائی حزب دمکرات

در دیدار با روزنامهنگاران آمریکایی :رسانههای جهان به ظلم
و ستمهای اعمال شده بر کوردها توجه نمیکنند

مسئول اجرائی حزب دمکرات
کوردستان ایران در ادامه دیدار
و نشستهای خود با هیئتی از
روزنامهی "واشنگتن پست" و
نیز تعدادی از اعضای کنگره
ایاالت متحده آمریکا ،دیدار و
نشستهایی داشت.
مصطفی هجری مسئول اجرائی
حزب دمکرات کوردستان ایران
با هیئتی از روزنامه واشنگتن
پست ،دیدار داشت که طی آن
به تحلیل شرایط کنونی ایران
و کوردستان پرداخت و متذکر
شد که رژیم اسالمی ایران فشار
زیادی بر ملت کورد وارد کرده
و این ظلم و ستمها از سوی
رسانههای جهان کمتر مورد
توجه قرار میگیرد .هجری
اظهار داشت که این روزنامه
و سایر روزنامههای دیگر باید
بیش از گذشته به مساله نقض
حقوق بشر ،بویژه در کوردستان
ایران بپردازند.
هیئت مذکور سخنان مسئول
دمکرات
حزب
اجرائی
کوردستان ایران را ارزشمند
وصف کرد و در ادامه نشست
برای روش شدن بیشتر موضوع

چندین سوال را مطرح کردند
که از سوی مصطفی هجری،
پاسخ داده شد.
مسئول اجرائی حزب بعد از
این نشست ،برای انجام چند
دیدار دیگر عازم کنگره ایاالت
متحده آمریکا شد.
هجری در سخنان خود با
نمایندگان کنگره آمریکا اعالم
کرد که حال زمان آن رسیده
تا موضوع تغییر رژیم اسالمی
ایران در واشنگتن و سایر
پایتختهای غربی مطرح شود.
او متذکر ش :زمانی که ما از
تغییر رژیم سخن میگوئیم
بدین معنا نیست رژیم را برای
ما تغییر دهند بلکه منظور ما این
است که مردم ایران ،قصد تغییر
رژیم را دارند و به این سطح
رسیدهاند که خواهان شرایط
موجود را نیستند .تظاهرات و
حضور مردم در خیابانها طی
چند ماه اخیر و شعارهایی که
مردم سر میدادند بیانگر این
واقعیت است که مردم ایران
خواهان تغییر رژیم هستند.
هجری همچنین متذکر شد :ما
از آمریکا و اروپا میخواهیم که

این واقعیت را مدنظر داشته و
از مردم ایران در رسیدن به این
خواست حمایت کنند .همچنین
به نوع تعامل خود با سیستمی
که در آینده و به جای جمهوری
اسالمی بر ایران حاکم میشود،
بیاندیشند.
در این رابطه آرش صالح،
دمکرات
حزب
نماینده
کوردستان ایران در آمریکا،
طی تماسی تلفنی با وبسایت
کوردستان میدیا ،در این رابطه
اظهار داشت :در این نشستها،
برای حزب آشکار شد که
میزان شناخت نمایندههای
کنگره آمریکا از مساله کورد
در کوردستان ایران در سطح
مناسبیست و آنان همدلی
شایستهای نسبت به این مساله
دارند و همچنین درک ویژهای
از رفتار جمهوری اسالمی
ایران ،دارند.
دستاورد
صالح،
آرش
نشستهای مسئول اجرائی
حزب دمکرات با مقامات و
مسئولین دولت آمریکا طی
روزهای اخیر را ،مثبت وصف

کرد و اظهار داشت :به عنوان
مثال ما در این نشستها
توانستهایم حمایت همه جانبه
سناتور "روبیو" را برای روابط
آتی خود با دولت این کشور،
بدست بیاوریم و بر این باوریم
که در چنین حالتی میتوانیم
پایههای روابط دیپلماتیک خود
در واشنگتن ر،ا مستحکمتر
کنیم.
در دیداری که مصطفی هجری
از کنگره داشت ،برایان مست از
نمایندگان کنگره ایاالت متحده
آمریکا ،در سخنانی اظهار
داشت که :دیدگاه و خوانش
ما نسبت به خاورمیانه و ایران
بسیار به هم نزدیک است و
همچنین نوع تحلیل شما از
آینده ایران بسیار به آنچه که
من در باب آینده خاورمیانه در
ذهن دارم ،نزدیک است.
در پایان نشست مذکور ،مست
حمایت خود را از مساله بر حق
کورد در خاورمیانه اعالم و
تاکید کرد که :ما با شما هستیم
و امیدواریم که به اهداف خود
برسید.

مسئول اجرائی حزب دمکرات کوردستان ایران در نشستی ویژه
در انستیتو واشنگتن حضور یافت

مسئول اجرائی حزب دمکرات
کوردستان ایران در نشستی ویژه
که از سوی انستیتو واشنگتن
برگزار شده بود ،حضور یافت
و به سواالت مرتبط به حزب و
کوردستان ایران پاسخ داد.
بنابر خبر رسیده به وبسایت
کوردستان میدیا ،روز سهشنبه

دوازدهم ژوئن  ٢٠١٨برابر با
 ٢٢خرداد  ،١٣٩٧نشستی ویژه
برای رهبران دو حزب اصلی
کوردستان ،مصطفی هجری
مسئول اجرائی حزب دمکرات
کوردستان ایران و عبداهلل
مهتدی دبیرکل حزب کومله
کوردستان ایران ،از سوی

حزب دمکرات و کومله
دیداری با هم داشتند

هیئتی از حزب دمکرات
کوردستان ایران به منظور دیدار
با حزب کومله زحمتکشان
کوردستان ،در مقر اصلی این
حزب حضور یافت .
قبل از ظهر روز چهارشنبه،
بیست وسوم خرداد ماه ١٣٩٧
شمسی ،هیئتی از حزب
دمکرات کوردستان ایران به
سرپرستی "حسن شرفی"
معاون مسئول اجرایی حزب ،به
منظور انجام دیداری با حزب
کومله زحمتکشان کوردستان،
در مقر اصلی این حزب حضور
یافته و از سوی هیئتی به
سرپرستی "عمر ایلخانیزاده"
دبیرکل حزب مذکور ،مورد
استقبال قرار گرفتند.
در این دیدار آخرین تحوالت
منطقه ،ایران و کوردستان،
بویژه شرایط پیش آمده بعد از
خروج آمریکا از برجام و نیز
نارضایتیها و وضعیت اسفبار

مردم از لحاظ اقتصادی و
اجتماعی ،مورد بحث و گفتگو
قرار گرفتند.
در این نشست ،دو طرف بر
لزوم هماهنگی جناحها و
احزاب سیاسی کوردستان
ایران با در نظر گرفتن معادالت
سیاسی پیش رو ،تاکید کردند
و این مساله را نیازی حتمی
توصیف کرده و زمینه کار
مشترک در مرکز همکاری
احزاب کوردستان ایران را،
مثبت توصیف کردند.
در پایان نشست مذکور ،هر دو
طرف بر تحکیم روابط دوستانه
تاکید کرده و متذکر شدند که
در صورت هرگونه تغییر و
تحولی در معاداالت سیاسی،
تحقق حقوق ملی ملت کورد
در چارچوب ایرانی دمکراتیک
در صدر برنامه و فعالیتهای
سیاسی با هر جناح دیگری،
قرار بگیرد.

انستیتو واشنگتن برگزار گردید.
در این نشست که محققین
خاورمیانه نیز حضور داشتند،
سخنانی
هجری
مصطفی
در رابطه با شرایط حاکم
بر کوردستان سخن گفت و
سپس به سوالت حاضرین
پاسخ داد .سواالتی همچون
دید حزب دمکرات نسبت به
ایران چگونه است و تحوالت
ایران را چگونه میبینید؟ که
ایشان در جواب گفتند :ما بر
این باوریم که پروسه سقوط
جمهوری اسالمی آغاز شده
است اما موفقیت این پروسه و
آینده آن وابسته به دو فاکتور

اصلی است که یکی وجود
رهبری کارآمد که توان رهبری
جنبش را داشته باشد و دوم
خواستهایی که در استانهای
فارس بیان میشوند توان جذب
خواستهای ملیتهای ایران را
نیز داشته باشد.
همچنین در این نشست به
تحرکات و فعالیتهای نیروی
پیشمرگه کوردستان اشاره
شد و مسئول اجرائی حزب
دمکرات در این رابطه به آخرین
عملیات نیروی پیشمرگه اشاره
کرد و اظهار داشت که هم
اکنون نیروی پیشمرگه در عمق
خاک کوردستان ایران حضور

چشمگیری جهت دفاع از ملت
کورد و روحیه دادن به آنان و
نیز سازماندهیشان علیه رژیم
اسالمی ایران ،دارد .
او در ادامه این نشست ویژه
متذکر شد که :ما حاضریم که
تمام روشهای مبارزه را به
کار ببریم .هجری همچنین
افزود که :تجارب ما و آمریکا
در مقابل جمهوری اسالمی
تجاربی متشابه است .ما هم
با جمهوری اسالمی بر سر میز
گفتگو نشستهایم اما جز ضرر و
زیان چیزی عاید ما نشد.

مصطفی هجری ،مسئول اجرائی حزب

دمکرات کوردستان ایران طی پیامی فرا

رسیدن عید فطر را به مسلمانان جهان بویژه
کوردستان ایران ،تبریک گفت

متن پیام:
عید فطر مبارک باد
به مناسبت فرا رسیدن عید فطر ،عید سعید مسلمانان جهان ،تبریکات گرم خود را تقدیم تمام
مسلمانان جهان ،بویژه برادران و خواهران مسلمان خود در کوردستان ایران ،میکنم .امیدوارم اعیاد
و تمام روزهای زندگی هممیهنانم مملو از شادی ،صلح ،انسجام و خوشبختی باشد.
بیشک این آرزو نیز با نابودی جمهوری اسالمی میتواند تحقق یابد چرا که این رژیم طی چهار
دهه حاکمیت خود ،بر آزادی و معیشت ملیتهای ایران سایه افکنده و به کرامت و فرهنگ این
ملیتها توهین کرده و تمام ملتهای ایران بویژه ملت کورد را از تمام حقوق خود محروم کرده
است.
در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری نیازمند اتحاد و انسجام هستیم تا بتوانیم بر این رژیم
فائق آئیم و تحققگر جشن آزادی باشیم.
عید فطر پیروز باشد و محرکی باشد برای مبارزه در راه آزادی

حزب دمکرات کوردستان ایران
مسئول اجرائی
مصطفی هجری
 ٢٤خرداد  ١٣٩٧شمسی

شماره ٢١ -٧٢٧ژوئن ۲۰۱۸

مسئول اجرایی حزب دمکرات
کوردستان ایران در ادامه
نشستها و دیدارهایش از
آمریکا ،ضمن دیدار از وزارت
خارجه این کشور با چندین
تن از مقامات و رسانههای
آمریکایی مصاحبههایی داشته
است.
بنابر گزارش رسیده به
وبسایت کوردستان میدیا،
روز جمعه بیست و پنجم
خردادماه  ١٣٩٧شمسی،
مصطفی هجری مسئول اجرایی
حزب دمکرات کوردستان ایران
از وزارت خارجه آمریکا دیدار
کرد و با دو ارگان مختلف
این وزارتخانه" ،بخش
ایران" و "بخش حقوق بشر و
دموکراسی" نشستی داشت و در
رابطه با آینده خاورمیانه ،ایران
و نیز نقشی که حزب دمکرات
در این میان ایفا میکند ،به

مصطفی هجری طی دیداری از وزارت خارجه آمریکا
بر تعدد احزاب در کوردستان ،تاکید کرد

بحث و گفتگو پرداخت.
بنابر گزارش مذکور ،برخالف
دیدارهای پیشین که اکثرا
بشری
حقوق
مباحث
مورد بحث قرار میگرفت،
نشستهای اخیر حول محور
مجموعهای از مسائل مهم
سیاسی و تاثیرگزار بر ایران و
نقش حزب دمکرات میچرخید
و این یکی از نکات قابل توجه
و برجسته دیدارهای مسئول
اجرائی حزب از آمریکا بود.

در این نشستها ،مقامات
ریزبینی
با
آمریکایی
موشکافانهای جویای شرایط
حاکم بر کوردستان میشدند
که مسئول اجرایی حزب نیز به
سواالت پاسخ میداد و مباحث
مدنظر را تحلیل میکرد .طی
نشستهای مذکور هیئتهای
آمریکایی خواستار تفهیم و
شنیدن خواستهای ملت کورد
بودند که مصطفی هجری نیز با
تحلیلی کامل به این خواست

شورای روابط خارجه آمریکا ،نشستی در
باب آینده کوردستان ایران برگزار کرد

شورای روابط خارجه آمریکا،
طی نشستی رسمی و با حضور
رهبران دو حزب اصلی
کوردستان ،به بررسی وضعیت
و آینده کوردستان ایران
پرداخت.
روز دوشنبه مورخ بیستویکم
خرداد  ١٣٩٧شمسی ،شورای
روابط خارجه آمریکا با حضور
آکادمیک،
شخصیتهای
رهبران دو حزب اصلی
کوردستان -حزب دمکرات
کوردستان ایران و حزب کومله
کوردستان ایران– نشستی در
باب آینده کوردستان ایران
برگزار کرد.
در این نشست ،تعدادی
از شخصیتهای سیاسی
و آکادمیسینهای کورد و
همچنین برخی از موسسات
پژوهششی حضور داشتند.
در نشست مذکور سوالهایی
در رابطه با کوردستان و نقش

پیشمرگه در حال و آینده این
سرزمین مطرح شد که از سوی
مصطفی هجری مسئول اجرائی
حزب دمکرات ،پاسخ داده شد.
در واقع سواالت ،بیشتر بر
محور نقش و جایگاه نیروی
پیشمرگه کوردستان تاکید
داشت و اینکه نقش پیشمرگه
در آینده کوردستان چگونه
خواهد بود؟ مفهوم وهدف
از راسان چیست؟ و تعدادی
از سواالت دیگر که مصطفی
هجری به آنها پاسخ داد.
مصطفی هجری در بخشی از
سخنان خود متذکر شد :ما به
مانند حزب دمکرات کوردستان
ایران ،با خوانش و آگاهی که
از ذات جمهوری اسالمی داریم
و تجاربی که با این رژیم ،از
پیشنهاد مذاکره تا در پیش
گرفتن جنگ مسلحانه داریم،
بدون هیچ شکی بر این باور
هستیم که راه آزادی و رهایی

ملیتهای ایران و نیز احیای
دوباره ثبات و صلح در منطقه،
از مسیر نابودی جمهوری
اسالمی ایران میگذارد .بجز
این ،هر گونه طرحی به منظور
تغییر سیاست رژیم ،تنها میزان
هزینهها و سطح آسیبها را
برای مردم ایران و کشورهای
جهان افزایش میدهد و فرصت
بیشتری برای رژیم مهیا میکند
که نفوذ و حضور خود در منطقه
را تحکیم بخشد.
هجری در بخش دیگری از
سخنان خود تاکید کرده است
که مردم کوردستان و حزب
دمکرات کوردستان ایران،
به مانند حزبی با سابقه که از
جایگاه مردمی برخوردار است
و با تجربهای بالغ بر هفتاد سال
مبارزه با دو رژیم سلطنتی و
جمهوری اسالمی دارد ،در
نظر دارند که مبارزات خود
را دوشادوش مبارزات سایر
بخشهای ایران علیه جمهوری
اسالمی نیرومندتر و گستردهتر
کند.
خارجه
روابط
شورای
آمریکا ،پژوهشگاهی مطرح
و تاثیرگذار آمریکاییست که
نفوذ و تاثیر مستقیم و بسزایی
بر سیاستهای خارجی دولت
ایاالت متحده آمریکا ،دارد.

فرماندهی نیروی پیشمرگه کوردستان

در رابطه با درگیری اخیر ،بیانیهای صادر کرد
فرماندهی نیروی پیشمرگه
کوردستان ،بیانیهای در رابطه
با درگیری نیروهای این حزب
با سپاه پاسداران در منطقه
"اشنویه" ،منتشر کرد.
متن کامل بیانیه:
نیروی
فرماندهی
بیانیه
پیشمرگه کوردستان
فرماندهی نیروی پیشمرگه
کوردستان ،هم میهنان و تمام
رسانههای را مطلع میسازد
که در شامگاه هجدهم خرداد
 ،١٣٩٧درگیری مسلحانهای
پیشمرگه
نیروی
مابین

کوردستان و نیروهای سپاه
پاسداران جمهوری اسالمی
ایران در "سیاکوه" در منطقه
"اشنویه" روی داد که طی آن
 ٩پاسدار کشته و  ١٨نفر دیگر
نیز زخمی شدهاند.
رسانههای رژیم جمهوری
اسالمی و برخی از رسانههای
دیگر ،طی  ٢٤ساعت گذشته
خبر شهید شدن  ٧پیشمرگه
را منتشر کرده بودند که در
این رابطه عالوه بر تکذیب
خبر مذکور ،همه را مطمئن
میسازیم که پیشمرگههای

کوردستان هیچ زیانی ندیده و
در سالمت کامل به سر میبرند
و همچنین ماموریت و وظایف
محوله را به انجام رساندهاند.

فرماندهی نیروی پیشرگه
کوردستان
 ٢٠خرداد ١٣٩٧
 ١٠ژوئن ٢٠١٨

پاسخ میداد.
قابل ذکر است که اگرچه حزب
دمکرات کوردستان ایران تنها
جناح سیاسی کوردستان بوده
که وازت خارجه آمریکا حاضر
به نشست با آن شده اما مسئول
اجرایی حزب دمکرات با تاکید
بر پلورالیسم و اهمیت تعدد
احزاب در کوردستان ایران ،از
طرف آمریکایی خواست تا با
مساله کورد ،همچون ملتی که
خواستار تحقق حقوق مشروع

خود میباشد و دارای چندین
حزب و جناح سیاسی مختلف
است ،تعامل کند و با این احزاب
بر اساس واقعیت وجودی خود
رفتار شود.
همچنین روز شنبه بیستوششم
خردادماه ،مصطفی هجری با
موسسه بلومبرگ و موسسه
ویلسون نشستهای مجزایی
داشت .مصطفی هجری در
نشست خود با موسسه
پرسشهای
به
بلومبرگ
خبرنگاران این موسسه پاسخ
داد و هدف خود از سفر به
آمریکا و شرایط منطقه ،ایران
و کوردستان را به روشنی برای
آنها بیان کرد.
وی همچنین در نشستی با
موسسه "ویلسون سنتر" ،با
مجموعهای از محققان این مرکز
به بحث و گفتگو پرداخت.
مباحثی همچون :کوردستان
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ایران ،تاریخ ملت کورد در
کوردستان ایران ،سطح روابط
میان حزب دمکرات کوردستان
ب کوردستان
ایران و دیگر احز 
ایران و بخشهای دیگر
کوردستان.
در این دیدار مسئول اجرایی
حزب اظهار داشت :با اینکه
در گذشته تنها کوهها دوست
و حامی ملت کورد بودند اما
امروزه ما نشان دادهایم که
کوردها بزرگترین حامیان خود
هستند .به عنوان مثال وقتی در
بخشی از کوردستان فاجعهای
روی داده است تنها جایی که
کوردها برای پناه بردن داشتهاند،
آغوش برادر و خواهرانشان
در دیگر بخشهای کوردستان
بوده است .این حقیقت بارها
در تاریخ تکرار شده و ما هیچ
وقت از حمایت هم ،دست
نخواهیم کشید.

٢٣٠مین دوره آموزش مقدماتی
پیشمرگه کوردستان ،به پایان رسید

جمعی از جوانان مبارز و
انقالبی کوردستان ،پس از
گذارندن دوره آموزش مقدماتی
پیشمرگه در کوهستانهای
کوردستان ،به صفوف نیروی
پیشمرگه پیوستند.
خبرنگار کوردستان میدیا،
از برگزاری مراسم پایان
دوره  ٢٣٠آموزش مقدماتی
پیشمرگه ،در روز شنبه نوزدهم
خرداد ماه ،در کوهستانهای
کوردستان خبر داد.
این مراسم با خواندن سرود
ملی ای رقیب و یک دقیقه

سکوت به نشان ادای احترام به
شهیدان کوردستان ،آغاز شد.
در ابتدای مراسم ،دکتر "آوات
شورای
عضو
ساروج"،
سیاستگذاری حزب دمکرات
کوردستان ایران ،به مناسبت
ملحق شدن این مبارزین به
صفوف نیروی پیشمرگه و پایان
دوره آموزش مقدماتی آنان ،به
ایراد سخنانی پرداخت.
در ادامه مراسم مذکور ،سرودی
تحت عنوان "ئهی پیشمهرگهی
سوی
از
ههلمهتبهر"
شرکتکندگان در ٢٣٠مین دوره

آموزش مقدماتی پیشمرگه،
اجرا شد .در بخش دیگری از
مراسم ،گزارش آموزشی دوره
توسط "مختار قادرپور" یکی
از اساتید آموزشکده ،ارائه شد
که در آن مفصال به فعالیتهای
آموزشی دوره اشاره گردید.
ادامه این مراسم همراه بود با
خواندن سرود و قرائت شعر از
سوی شرکت کنندگان در دوره.
مراسم مذکور با اجرای
نمایشهای ویژه نظامی پایان
یافت.

مصطفی هجری در موسسه "هادسون"
سخنانی ایراد کرد

مسئول اجرائی حزب دمکرات
کوردستان ایران سخنانی در
رابطه با آخرین تحوالت
منطقه ،آینده ایران و مساله
کورد سخنانی ایراد کرد.
مصطفی هجری مسئول اجرائی
حزب دمکرات کوردستان
ایران ،که بنابر دعوت رسمی
دولت آمریکا به این کشور سفر
کرده بود در ادامه نشستهای
خود روز سهشنبه دوازدهم
ژوئن برابر با بیستودوم خرداد
 ،١٣٩٧در موسسه هادسون به
ایراد سخنرانی پرداخت و در
آن به تحوالت منطقه ،ایران و
کوردستان اشاره کرد.
مصطفی هجری در سخنان
خود اظهار داشت که بهترین
راه برای پایان دادن به
رفتارهای دیکتاتور منشانه
جمهوری اسالمی در ایران

و دخالتهایاش در خارج
مرزهای آن،حمایت از مردم
ایران و قیام مسلحانه ملت
کورد است.
قابل ذکر است در نشست
مذکور،محققین آمریکایی که در
چندین مرکز اصلی تصمیمگیری
ایاالت متحده اشتغال دارند،
حضور داشتند.
همچنین هجری اظهار داشت
که :ایران کشوری کثیرالملل
است که این به نوبه خود
میتواند به عاملی برای تثبیت
هر چه بیشتر دمکراسی در
ایران بدل شود و وجود این
ملیتها دلیلی خواهد بود برای
پیشبرد دمکراسی در ایران.
هجری در بخش دیگری از
سخنان خود به نقش منفی
جمهوری اسالمی در منطقه
اشاره کرد و بیان داشت:

حمایت ایاالت متحده آمریکا
از کوردهای ایران از اهمیت
شایانی برخوردار است چرا که
تثیر مستقیمی بر تثبیت ثبات
و آرامش در ایران و منطقه
خواهد داشت.
در این نشست همچنین ،عبداهلل
مهتدی دبیرکل حزب کومله
کوردستان ایران نیز حضور
داشتهاند.
موسسه هادسون یکی از
موثرترین موسسات پژوهشی
اطاق فکر -ایاالت متحدهآمریکا ،جهت برنامهریزی
سیاست خارجه دولت این
کشور میباشد که مرکز آن
در واشنگتن دی سی است و
در رابطه با سیاست خارجه
آمریکا در خاورمیانه به تحقیق،
پژوهش و ارائه راهکار،
میپردازد.
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مصطفی هجری:
مردم کوردستان ایران و حزب دمکرات در نظر دارند،
همسو با مبارزه سراسری در ایران علیه جمهوری اسالمی،
مبارزه خود را جدیتر و عمومیتر کنند
مصطفی هجری مسئول اجرایی
حزب دمکرات کوردستان ایران
طی سخنانی در شورای خارجی
آمریکا ،به بررسی وضعیت
کوردستان ایران و سیاستهای
رژیم جهوری اسالمی ایران در
قبال کوردستان پرداخت.
متن کامل سخنان وی:
به دلیل ویژگی تمرکزگرایی
مرکز و نقش تعین کننده
ایدئولوژی ،رژیم جمهوری
اسالمی ایران تالش کرده است
که هویت سیاسی و مبانی فکری
خود را علیه هویتهای دیگر،
به کار گیرد .قانون اساسی
ایران ،ساختاری را ایجاد کرده
است که به گونهای سیستماتیک
تبعیضها را قانونی و نهادینه
میسازد .به عنوان مثال تنها
کسی که پیرو مذهب شیعه باشد
میتواند رئیسجمهور شود .بر
این اساس ،کوردهای سنی و
یارسان سوای این تبعیضها،
تحت ستم ملی نیز هستند و به
معنای دیگر ستمی مضاعف.
ستم ملی در ایران دو فاکتور
اساسی دارد اول ،ساختار
حکومت و قدرت دوم،
روشنفکران حکومتی که حامی
آن هستند.
اصطالح مناطق قومی پس
از انقالب ایران و از سوی
به اصطالح روشنفکران و
سیاسیون حکومتی جهت
شناساندن مناطقی استعمال
شد که محل استقرار ملیتهای
غیرفارس بودند .این دیدگاه،
بار دیگر ایران را به مرکز و
حاشیه تقسیم کرد .این دیدگاه
در چارچوب سیاستی قرار
میگیرد که به عنوان سیاست
رسمی و قومی رژیم ایران
شناخته میشود.
یکی از معیارهایی که در مساله
ستم مضاعف ملی به آن ارجاع
داده میشود ،بعد اقتصادی است.
نیم نگاهی به روند توسعه و
آبادسازی استانهای کوردستان
و مقایسه آنها با سایر
استانهای ایران ،جنبهها و ابعاد
اعمال تبعیضها را مشخص
میکنند.
کوردستان ایران
کوردستان در کلیت خwود،
منطقهای امنیتی و ملیتاریزه شده
است .شهرها ،ظاهری نظامی و
پادگانی به خود گرفتهاند که
این امر موجب شده هر گونه
سرمایهگذاری حتی از سوی
خود کوردها نیز با مشکالتی
عظیم روبهرو شود.
در عصر پهلوی اول ،دوم
و جمهوری اسالمی عالوه
بر تالش مداوم جهت
تغییر ساختار جغرافیایی و
دموگرافیای کوردستان ،شهرها
و مناطق کوردستان کمترین
سطح توسعه و پیشرفت را
داشته است .بیشتر کارگاههای
کوچک اقتصادی از سوی مردم
غیربومی و کمتر بومی ،تاسیس
شدهاند .نبود زیر ساختهای
جادهای و حمل و نقل موجب

شده که این کارگاهها تنها
جغرافیای محدودی را پوشش
دهند .به جای آنکه به منظور
تامین کار برای مردم بیکار
کوردستان در کنار منابع طبیعی
و معادن این سرزمین اقدام به
تاسیس کارخانه کنند ،بخش
اعظم منابع و مواد استخراج
شده و محصوالت را به خارج
از کوردستان صادر میکنند.
چند مثال:
طالی "زر شوران" ( واقع در
منطقه هوشار ـ استان ارومیه)
که بزرگترین معدن طالی
ایران به شمار میآید ،به مرکز
فرستاده میشود .یا سنگ
پیرانشهر و آهن سقز که به همان
صورت به مرکز ایران فرستاده
میشود درحالی که کوردستان
دارای بیشترین آمار فقر و
بیکاری است.
آلوده بودن زمینهای کشاورزی
ایالم و کرماشان به مین و عدم
پاکسازی این زمینها ،که هم
زیان جانی به دنبال دارد و هم
موجب از بین رفتن زمینهای
کشاورزی مردم و غیرقابل
استفاده بودن آنها میشود.
استان کوردستان با هجده و
هشت دهم درصد جمعیت
اول
رتبه
حاشیهنشین،
حاشیهنشینی در سطح ایران
را داراست .بحرانی بودن این
وضعیت تا حدی است که طی
سالهای  ٢٠٠٤تا  ،٢٠١٠از
سوی بانک جهانی برای این
استان اعتبار مالی اختصاص
داده شده است .این استان با
وجود ثروتمند بودن از لحاظ
منابع طبیعی و پتانسیلهای
باال در توسعه صنعتی ،یکی
از مناطق عقب افتاده از لحاظ
صنعتی بودهاست.
همچنین از لحاظ صنعتی،
نبود کارخانه و صنایع
مادر در مناطق کوردنشین،
نارضایتیهای بسیاری را به
دنبال داشتهاست .در اینجا
میتوان به دو نمونه واضح طی
چند سال اخیر اشاره کنیم ،طی
چند سال اخیر ساخت کارخانه
ذوب آهن در قروه ،سوای
آنکه بخش عظیمی از مدیران
و کارگران از افراد غیربومی
بودند ،به دلیل ضعف مدیریت و
حمایت نشدن از سوی حکومت
تعطیل شد .در همان حال نیز

ساخت پتروشیمی مهاباد هیچ
دستاوردی برای منطقه نداشته،
چرا که حتا کارگران ساده این
پتروشیمی را از میان نیروهای
کاری خارج از کوردستان،
استخدام کردهاند.
عدم بهرهگیری از پتانسیلهای
موجود در کوردستان با تبعیض
در تقسیم فرصتهای و
امکاناتی که برای توسعه الزم و
ضروریاند ،همراه شده است .این
دالیل نیز ،مهاجرت شهروندان
کورد را به دنبال داشته است
و نیروی کار و نخبه کورد را
مجبور به عزیمت و ترک دیار
خود به سوی مرکز ایران و یا
خارج از ایران کرده است .برای
مثال استان کرماشان پس از
خوزستان و لورستان بیشترین
میزان مهاجرت در ایران را
داراست( ساالنه بیش از ٥
هزار نفر) .مهاجرات جوانان
جهت پیدا کردن فرصتهای
شغلی موجب افزایش جمعیت
مسن ایالم شده است .اساس
طراحی برنامههای توسعه در
ایران بیانگر این واقعیت است
که روند طراحی و تدوین
این برنامهها بنابر اصل اعمال
تبعیض سیستماتیک (مرکز و
حاشیه قرار دارد) ،به گونهای
که استانهای کوردنشین به
استانهای حاشیهای تبدیل
شدهاند .همین موضوع موجب
شده که تمام منابع قدرت در
مرکز تمرکز یابند و نظارت
و کنترل دقیق حکومت مانع
شده که جامعه مدنی و بخش
خصوصی نتوانند آزادانه به
فعالیت اقتصادی ،سیاسی و
مدنی بپردازند .هر گونه فعالیتی
باید به تصویب و نظارت دقیق
حکومت مرکزی برسد و بنابر
سیاست و دیدگاه مذکور،
پروسه سرمایهگذاری با مشکل
و موانع جدی روبهرو میشود.
تمرکز قدرت در مرکز و
همچنین دیدگاه امنیتی به
کوردستان ،به عامل در نظر
نگرفتن پتانسیلهای این مناطق
بدل شده است .استانهای
کوردستان با داشتن طبیعت بکر
و آبوهوای پاک و روحبخش،
توانایی تبدیل شدن به قطب
توریستی را دارد اما به جای
استفاده از این فرصتها برای
توسعه این مناطق ،این استانها

فقط به عنوان مکانی برای
ساخت سدها ،مورد توجه
قرار میگیرند .سد نه به منظور
توسعه کشاورزی و بهبود بخش
توریسم ،بلکه فقط برای انتقال
آب این مناطق به استانهای
خشک مرکزی ایران است.
بنابراین با ممانعت از توسعه
کوردستان مناطق دیگر را آباد
میکنند.
به طور خالصه ،نهایتا
سیاست تبعیض و ستم
مضاعف ،کوردستان ایران را
در شمار مناطق بسیار فقیر و
توسعهنیافته قرار داده است که
با تکیه بر آمار رسمی ،میتوان
تصویری کلی از آن ارائه داد:
استان سنندج رتبه سوم بیکاری
را داراست .آمار بیکاری در
شهرهای کوردستان بیش از
 ٦٠درصد است .کوردستان
از لحاظ تعداد بیکاران
فارغالتحصیل دانشگاهها ،رتبه
اول را دارد .فقر و بیکاری
شیرازه خانوادهها را از هم
پاشیده است .در میان ده شهر
ایران که بیشترین آمار بیکاران
را دارند ٧ ،شهر در کوردستان
قرار دارند .به طور میانگین
ماهانه  ٦کولبر کشته و ١٢
نفر دیگر نیز زخمی میشوند.
بیکاری در استان ایالم در حال
تبدیل شدن به بحرانی اجتماعی
است ،ایالم از لحاظ خودسوزی
رتبه اول جهان را دارد و از
لحاظ خودکشی رتبه اول ایران
را به خود اختصاص دادهاست.
یک چهارم جمعیت کرماشان
بیکارند .کرماشان رتبه اول
بیکاری در ایران را داراست.
با وجود این وضعیت
تحمل ناپذیر که تحت تاثیر
هدفمند
برنامهریزیهای
شکل گرفته است ،سرکوب
سیستماتیک و ایجاد فضای
رعب و وحشت بسیار شدیدتر
از بخشهای دیگر ایران انجام
میشود .هرگونه اعتراضی
برای تامین شغل ،علیه سیاست
تبعیض ،علیه فضای امنیتی و
سرکوبگرانه ،حتی خواندن به
زمان مادری (که در قانون نیز
بر این حق تاکید شده است) با
اتهامهایی همچون :تجزیهطلبی،
ضدانقالب بودن ،عامل خارجی
و ...که با حکمهای سنگینی
همچون اعدام ،تحمل زندانهای

دراز مدت ،مصادره اموال و...
همراه است ،روبرو میشود.
عالوه بر سیاستها و رفتارهای
ذکر شده ،دخالت در امور
کشورها و تالش برای افزایش
میزان نفوذ و قدرت منطقهای
و صدور انقالب ،عامل اصلی
ایجاد و گسترش جنگهای
داخلی در منطقه میباشد که طی
آن کشته شدن ،زخمی شدن و
آوارگی میلیونها انسان و نابودی
بنیادهای اقتصادی ،اجتماعی و
تغییر دموگرافی بخشی از این
کشورها را در پی داشته است.
سیاست سرکوب و تبعیض در
داخل و دخالت در امور داخلی
کشورها ،بر اساس مبانی فکری
و ایدئولوژیکی جمهوری
اسالمی پایه ریزی شده است
و بخش غیرقابل تفکیکی
از حیات سیاسی جمهوری
اسالمی ایران است و در آینده
نیز ادامه خواهد داشت.
این رفتار و سیاستهای رژیم
در گذشته از سوی مراکز
قدرت ،مجامع بینالمللی و
سازمانهای مدافع حقوق بشر
بارها محکوم شده است و
مجازات های سنگین اقتصادی
و سیاسی نیز به دنبال داشته
است ،به این امید که رژیم
سیاستهای خود را تغییر دهد
اما اگر تغییری در سیاستهای
رژیم روی داده باشد تنها تاکید
بیشتر بر رفتار قبلی خود است.
چرا که جمهوری اسالمی بر
اساس ایدئولوژی خود نه تنها
سیاست و رفتارهای خود را
اشتباه و غلط تفسیر نمی کند،
بلکه خود را متعهد به تغییر یا
تضعیف حکومتهای دیگر
دنیا و به ویژه کشورهای
مسلمان جهان می داند که به
مثابه او نمیاندیشند .به همین
دلیل در هر مکانی که جریانی
ایدئولوژیک یا گروه دینی
همفکر و همسو با خود را بیابد
به هر شیوه ممکن به تقویت
آنها میپردازد و گروه های
مذکور را جهت ایجاد آشفتگی
و بی ثباتی و جنگ داخلی
تشویق میکند که ،حزباهلل
لبنان نمونه بارز آن است.
ما به عنوان حزب دمکرات
کوردستان ایران ،با تحلیل و
شناختی که از این رژیم داریم
و نیز تجربیاتی که با این رژیم

داشتهایم ،از مذاکره تا جنگ
مسلحانه ،شکی نداریم که راه
آزادی تمام ملیتهای ایران و
همچنین بازگشت دوباره صلح
و ثبات به منطقه ،تنها از مسیر
نابودی جمهوری اسالمی می
گذرد .عالوه بر این ،در پیش
گرفتن هرگونه برنامه ای به
منظور تغییر سیاست رژیم
فقط هزینه آسیب ها را برای
ملت ایران و کشورهای جهان
افزایش میدهد و فرصت
بیشتری را برای رژیم فراهم
میآورد که حضور و نفوذ خود
را در منطقه تعمیق بخشد.
قرارداد برجام که میان ایران و
اتحادیه اروپا و گروه  ٥+١در
 ١٤ژوئیه  ٢٠١٥امضا شد ،به
روشنی این واقعیت را نمایان
کرد که لغو تحریمهای بینالمللی
و عوایدی که جمهوری اسالمی
از این قرارداد منتفع گردید ،تنها
جهت افزایش بیشتر سرکوب
و فشارهای اعمال شده توسط
جمهوری اسالمی در داخل
ایران و گسترش دامنه بیکاری
جوانان ،گرانتر شدن مایحتاج
روزانه مردم و کاهش بی سابقه
ارزش پول و در خارج از
مرزها نیز در راستای توانمند
ساختن گروههای تروریستی
طرفدار رژیم ،تداوم جنگ و
ناآرامی و کشمکشهای حتا
پس از شکست داعش و عقب
نشینی آن ،به کار گرفته شد.
بنابر آنچه که ذکر شد و دیدگاه
ما نسبت به جمهوری اسالمی،
خروج آمریکا از برجام به
منظور تضعیف همه جانبه رژیم
اسالمی ایران را ،گامی مثبت
میدانیم و امیدواریم جامعه
بینالملل نیز در این زمینه با
آمریکا همکاری نمایند .اما
گام دومی را که در این راستا
و جهت تکمیل گام اول ضرور
میدانیم ،حمایت جدی از موج
نارضایتیهای مردم ایران است
که به ویژه طی یک سال گذشته
با افزایش چشمگیری روبرو
بوده و مستمرا عمیق تر می
شود .غرب ،به ویژه آمریکا نباید
مردم ایران را در برابر سرکوب
رژیم و برنامههای دیگر جهت
سرکوب نارضایتیها ،تنها و
بدون حامی رها کند.
مردم کوردستان ایران و حزب
دمکرات کوردستان ایران ،به
عنوان حزبی با سابقه و دارای
پایگاه مردمی و که از تجربه
مبارزاتی بیش از هفتاد سال
علیه دو رژیم پهلوی و جمهوری
اسالمی برخوردار است ،در نظر
دارد که مبارزه خود را همسو با
مبارزه سراسری در ایران علیه
جمهوری اسالمی نیرومندتر و
وسیعتر نماید .به همین منظور
طی یکسال اخیر توانسته ایم
برای هدایت مبارزه ای موثرتر
علیه جمهوری اسالمی ،مرکز
همکاری احزاب کوردستان
ایران را شکل دهیم تا با
هماهنگی بیشتری به مبارزه
ادامه دهیم.
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از شهروند دشمنی تا شهروند رعیتی
 -فرقه حاکمان و شهروند دشمنی-

(بخش دوم و پایانی)

آگری
اسماعیل نژاد

برعکس آنچه در گفتمان
رسمی و غالب حوزه سیاست
ایران تالش میشود به جامعه
القاء گردد و مرتبا تاکید میشود
که در ایران "حکومت ملی" و
"حاکمیت ملی" شکل گرفته
است ،حکومتمداری در ایران
پس از قاجار که یک امپراتوری
ایالتی بو،د به یک حکومت
فرقهای تبدیل شد.
در رژیم جمهوری اسالمی و
در رژیم پهلویها حاکمیت
یک فرقه بر ایران کامال محرز
است؛ فرقهای که آنها را گاها
هزار فامیل نیز ،میخوانند.
هزار فامیل حکایت از ساختار
و پایگاه اجتماعی واقعی فرقه
حاکم بر ایران دارد ،این ساختار
بر اساس روابط نسبی و سببی
شکل گرفته است و همین مساله
ساختار قدرت در ایران را در
یک سده گذشته به یک حلقه
بسته تبدیل کرده است ،اما این
تمام ماجرا نیست  ،بلکه پس
از آغاز پروسه مدرنیزاسیون در
ایران که بسیاری از تاریخنگاران
ایران شکل اولیه آن را به دوران
ولیعهدی عباس میرزا ارجاع
میدهند ،تالش حلقه حاکمان
فارغ از نام حکومت -بر ایناساس استوار بوده است که
مدرنیزاسیون ایران در راستای
تدوام بیشتر حکومت در دست
حلقه هزار فامیل باشد ،در این
زمینه تنها نوسازی بر اساس
منافع آنها قوام نیافته است،
بلکه تالشهای نیز در زمینه
نرمافزاری و گفتمان سازی شده
است ،به گونهای که گفتمان
سیاسی غالب و رسمی ایران در
حال و گذشته بر اساس منافع
هزار فامیل موجود در حلقه
قدرت بوده است .در نگاهی
دیگر گفتمان سیاسی در تالش
بوده است که پایگاه اجتماعی
برای فرقه حاکم دست و پا کند.
و
پهلویها
دیکتاتوریت
توتالیتاریسم اسالمی موجود،
این امکان را به فرقه حاکمان
داده است که دولت به معنای
تمامی ارگانهای حکومتی،
قانونی و حتی علمی و فرهنگی
تمام و کامل در خدمت تولید
و ترویج یک گفتمان سیاسی
قرار بگیرد ،این گفتمان ضمن
در نظر نگرفتن تاریخ  ،منافع
 ،واقعیات و عینیات ملتهای
ساکن در جغرافیای ایران ،بر
پایه تحکم و تدوام حکومت
در دست فرقه حاکمان دست
به شارالتانیزم گفتمانی زده

است و در این راستا از هرگونه
تحریف ،سانسور ،تاریخسازی ،
تضعیف  ،تحقیر و تبعیضی اباء
نداشته و ندارد.
در واقع نوسازی در ایران تنها
آغاز پروسهای بود که در آن
امکان تسخیر ،تحقیر و تضعیف
ملتهای ساکن ایران را بیشتر
فراهم کرد.
در این زمینه به دو مثال ذیل
توجه کنید:
مثال اول:
محمد رضا پهلوی آخرین
شاه ایران در کتاب "پاسخ به
تاریخ" صفحه  ٤٢مینویسد:
در زمینه سیاسی مشکل بزرگی
که پدیدار شد ،دعاوی تجزیه
طلبی در بعضی از مناطق
مملکت بود ،که از خارج
تشویق و پشتیبانی میشود.
وی در ادامه مینویسد :غالب
فرماندهان نظامی ما  ،جز سپهبد
حاج علی رزمآرا با عملیات
نظامی برای بازپسگیری
آذربایجان و کوردستان موافق
نبودند ... ،با این وصف من
تصمیم به مقابله با حوادث و
اقدام قاطع برای بازپسگیری
آذربایجان گرفتم ....،من شخصا
ترجیح میدادم که شرافتمندانه
در نبرد بخاطر استقالل و
تمامیت و آزادی کشورم جان
بسپارم(.پاسخ به تاریخ)٤٣ ،
در ادامه همین مبحث محمدرضا
شاه پهلوی مینویسد " :در
این هنگام مقاصد خود را با
آمریکائیان در میان گذاشتم،
جرج آلن سفیر آمریکا در ایران
بود ،پشتیبانی کامل ایاالت
متحده از اقدام ایران را به من
اطالع داد"(.پاسخ به تاریخ،
)٤٤
به ایرانپرستی نخنمای آخرین
شاه ایران در پس همین
جمالت نگاه کنید ،فردی که
ادعای آن دارد که چون قاضی
محمد و سید جعفر پیشهوری
از سوی نیروهای خارجی
حمایت میشدند ،الیق سرکوب
و نیروی نظامی بودند اما خود
او برای سرکوب شهروندان
مملکتش به آمریکا متوسل
میشود ،دیگر الزم نیست گفته
شود که این شاه استقاللطلب
چگونه چند سال بعد از اعدام
قاضی محمد و کشتار صدها نفر
در کوردستان و آذربایجان ،با
سازمانهای جاسوسی آمریکا
و انگلیس همکاری کرد و
نخست وزیر خودش "محمد
مصدق" را که اتفاقا او هم داعیه
استقالل طلبی داشت ،برکنار و
برای سالها حصر کرد.
مثال دوم:
روح اهلل خمینی ،فردی
که بعنوان بنیانگذار رژیم
توتالیتاریسم اسالمی در ایران
شناخته میشود ،روز  ٢٧مرداد
 ١٣٥٨طی فتوایی ،تمام نیروها
و گروههای نظامی موجود در
ایران را به طرف کوردستان
سرازیر کرد او در این پیام
به اسم ایران فتوا میدهد و
مینویسد ":از اطراف ایران،
گروههای مختلف ارتش و
پاسداران و مردم غیرتمند
تقاضا کردهاند که من دستور

بدهم به سوی پاوه رفته و غائله
را ختم کنند".
پس از این فتوای جهاد علیه
تاکید
خمینی
کوردستان،
میکند که :این توطئهگرها در
کوردستان و غیر آن در صف
کفار هستند ،با آنها باید با
شدت رفتار کرد( .مجید نداف،
مصاحبه)
خمینی سه ماه پس از فتوای
مذکور ،مجددا طی پیامی دیگر
خطاب به مردم کوردستان و
در  ٢٦آبان  ١٣٥٨مینویسد:
سالم بر خواهران و برادران
کورد ،که با وفاداری خود به
اسالم و جمهوری اسالمی
از توطئه خائنین به کشور
جلوگیری کردید .گزارشهای
هیأت ویژه همان طور بود که
متوقع از برادران و خواهران
کورد بود ،که هرگز خود را از
اسالم و ایران جدا نمیدانند .و
آنچه بدخواهان به آنان نسبت
میدهند چیزی جز افساد و
توطئهگری نیست" (.صحیفه
امام ،ج ،11ص 55 :الی )57
اما این پایان ماجرا نیست،
بلکه خمینی  ٩ماه بعد و طی
سخنانی در جمع اعضای
شورای عالی قضایی که در
 ٢٩تیر  ١٣٥٨انجام میدهد در
مورد کوردستان میگوید:
"من هر روزى که از این
انقالب مىگذرد توجه به این
معنا بیشتر پیدا مىکنم که
ملت ما انقالبى عمل کردند و
ما نکردیم .ما یا مقصریم یا
قاصر .و در هر دو جهت آن،
در پیشگاه ملت جواب باید
بدهیم .مردم ریختند همان
طور که مىدانید این جرثومه
فساد -محمدرضا پهلوی -را
بیرون کردند و به پیروزى نسبى
رسیدند .وقتى که امر دست
ماها افتاد ،هیچ کدام انقالبى
عمل نکردیم .و چنانچه ما
تجربه داشتیم ،یعنى یک انقالبى
کرده بودیم و از بین رفته بودیم
و یک انقالب دیگر کرده بودیم،
این طور عمل نمىکردیم .ما با
بىتجربگى این انقالب را ایجاد
کردیم ،یعنى ملت [ایجاد] کرد،
و ما با بىتجربگى آن کارهاى
انقالبى که باید در اول انقالب
بشود ،با مسامحه گذراندیم و
همان مسامحه هم موجب شد
که این گرفتاریها را تا حاال پیدا
کردیم و از این به بعد هم داریم،
مگر اینکه انقالبى جبران کنیم.
شما مالحظه مى فرمایید ،االن
که مدتهاست یا عزاى عمومى

اعالم مى کنیم یا تشییع جنازه
مىرویم یا راهپیمایى مىکنیم
براى کشتارهایى که شده است،
یا مجلس عزا منعقد مىکنیم.
کار ما این شده است که در این
مملکت پاسدارهاى ما این طور
قتل عام مىشوند و این طور
کشته مىشوند ،و این براى این
است که ما انقالب را آن طور
که باید راه نبردیم.
اگر راه برده بودیم ،اگر آن
روزى که مىخواستند در
کوردستان بروند براى مذاکره،
من به آنها تذکر دادم که اگر
بخواهید مذاکره [کنید] ،باید
با موضع قدرت بروید .اول
باید ارتش و پاسدارها و اینها
احاطه کنند آنها را ،محاط
قرار بدهند ،بعد شما بروید
صحبت کنید .مسامحه شد .این
اسباب این شد که آن گرفتارى
طوالنى براى ما پیش آمد ،و
آن قدر ضایعه واقع شد .و االن
هم مىبینید که ضایعه پشت سر
ضایعه .همین چند روز چقدر
جمعیت پاسداران شهید شدند.
(صحیفه امام ،ج ،13ص 46 :و
)47
تناقضات گفتههای خمینی در
مورد جریانات کوردستان به
وضوح در سخنرانیها او در
فاصله تقریبا یک سال قابل
مشاهده است ،اما گفتمان
سیاسی رسمی و غالب به این
تناقضات هیچ اهمیتی نمیدهد،
بلکه حتی آنها را در زمره
لطائف الحیل میبیند و آنها
به عنوان هنر سیاست تعبیر
میکند.
الزم به یادآوری نیست که
خمینی پس از سرکوب و
کشتار کوردستان که آن را به
اسم"ایرانیت" انجام داد ،با
استناد به عنوان" اسالمیت"
چگونه یکی پس از دیگری
گروهها سیاسی که دارنده
هویت معیار فارس_تشیع نیز
بودند را حذف نمود.
دیکتاتوریت شاه و توتالیتاریسم
شیخ با گنجاندن مقوله "تجزیه
ایران" در گفتمان رسمی خود
در سطح جامعه پدیده شهروند
دشمنی را شکل دهی کرده،
با این هدف که برای فرقه
حاکم در سطح جامعه ،پایگاه
اجتماعی تشکیل دهند و در
سطح قدرت تدوام قدرت در
دست فرقه سیاسی خود را
ضمانت کردهاند.
حكومتهای یک سده اخیر در
ایران و با تعیین و تاکید بر یک

محمد رضا پهلوی ،پاسخ به تاریخ  ،نشر الکترونیکی
همان

هویت معیار و تاریخ سازی ،
تحقیر کردن ،تضعیف کاری ،
تسخیر سازی بر اساس همان
هویت معیار و نیز تقویت هویت
معیار ،در واقع در تالش برای
ایجاد پایگاهی اجتماعی برای
تدوام قدرت در دست فرقه
خود بوده و هستند.
با توجه به دموگرافی جغرافیای
ایران و برپایه پدیده شهروند
دشمنی حاکمان این سده اخیر
نوسازی در جغرافیای ایران را
بر اساس توسعه ناموزون انجام
دادند ،این مساله پدیده شهروند
دشمنی را از یک مقوله سیاسی
و اجتماعی به منفعتی اقتصادی
نیز تبدیل کرده است .یعنی
وجود اقتصاد صنعتی ،تمرکز
بازار و نیز تقویت امکانات
رفاهی در بخشهای از ایران و
عدم وجود آن در دیگر بخشها
مسبب آن شده است که ساکنان
بخش توسعه یافته که از بیشینه
هویت معیار برخوردارند،
خروج از نظم شهروند دشمنی
و توسعه مرکز محور را در
تقابل منافع خود ببینند و آن
را توطئهای علیه خود قلمداد
کنند.
در زمینه فرهنگی و علمی
نیز همین مساله مطرح است،
فرقه حاکم ،فرهنگ و علم را
به مثابه قدرتی در دست خود
دیده و آنها را نیز طوری
هدایت کردهاند که ضمانتی
برای تدوام حکومت خود باشد
و در این بین فرهنگ مختص
به هویت معیار که فرقه حاکم
از آن هویت است را ،تقویت
و دیگر فرهنگها را تحقیر و
تضعیف نموده و پدیده فرهنگ
برتر_فرهنگ پست را ،شکل
داده است.
در چارچوب همین فرهنگ
برتر_پست است که پژمان
راهبر ،روزنامهنگار ورزشی در
توئیت خودش مینویسد :اگر
کیروش نبود با شلوار کوردی
به جام جهانی میرفتیم"( .راهبر
در توئیتی دیگر این توئیت خود
را پس گرفت).
شلوار کوردی که در دید این
روزنامهنگار دارنده هویت
معیار یک لباس پست یا
نشانهایی از بیارزش است ،در
بین دارندهگان هویت کوردی
نمادی از ارزش و توانایی است
و بسیار هم قابل احترام است.
پس در سطح فرهنگی و عملی
هم دارنده هویت معیار به این
توهم دچار شده است که آنها

دارای فرهنگی برتر هستند و
شهروند دشمنان جمعی "پست
فرهنگ"اند که باید آنها را
اصالح کرد.
در چارچوب همین نگاه فرهنگ
برتر_پست است ،که محمدرضا
شفیع کدکنی ،استاد ادبیات
فارسی بکارگیری زبآنهای
"محلی" را طرح توطئه
انگلیس میداند و میخواهد
بر همه زبانهای غیر از زبان
فارسی در جغرافیای ایران و
شبهه قاره هند" ،بشاشد".
پدیده شهروند دشمنی و
دیکتاتوریت در ایران یک سده
گذشته دو پدیده بودند که تاثیر
همافزائی بر هم داشتهاند و
هر چه دیکتاتوریت از قدرت
بیشتر و برتری برخوردار بوده
است ،شهروند دشمنی بیشتر و
بیشتر به بطن جامعه تزریق شده
است و هرچه شهروند دشمنی
در جامعه محرزتر بوده ،فرقه
حاکم از تداوام قدرت در دست
خود مطمئنتر بودهاند.
در آخر باید تاکید کرد که آنچه
واقعیت گذشته ،امروز و آینده
جغرافیای ایران است ،موضوع
حقوق ملتهای ساکن در این
جغرافیا است .واقعیت این
است که ملتهای غیرفارس در
این جغرافیا از کمترین حقی
برخوردار نیستند و نکته قابل
تامل نیز آن است که احقاق
حقوق آنها توسط گفتمان
سیاسی رسمی و غالب ایران
به عنوان یک "تهدید "تلقی
می شود .همین گفته و رفتار
تولیدکنندگان گفتمان رسمی
توسط بخشی از نخبههای جامعه
فارس و دیگر دارندهگان
هویت معیار تکرار میشود.
دیکتاتوری پهلوی در گذشته
و توتالیتاریزم اسالمی موجود
در حال هزینههای بسیاری بر
دوش کل جامعه ایران گذاشته
است ،اما "مشکل ایران" مساله
وجود و یا عدم وجود دمکراسی
صرف نیست ،بلکه مساله اصلی
چگونگی تعامل با حقوق
ملیتهای ساکن در جغرافیای
ایران و چگونگی برخورد با آن
است که سرنوشت دموکراسی
در ایران را مشخص خواهد
کرد.
آنچه مساله اهم امروز سپهر
سیاسی ایران است ،مقابله با
پدیده شهروند دشمنی و برچیدن
این پدیده در ایران است.

منابع:
بيشتر بخوانيدhttp://emam.com/posts/sahifehbydate :

8%DB%A7%D8%87%D9%_B3%8C%D8%DB%88%D9%B1%D8%B3%D8%/http://www.imam-khomeini.ir/fa/n45911 :
%A7%AA%D8%8C/%D8%DB%86%D9%A7%D8%B3%D8%B1%D8%_B9%D8%A7%D8%84%D9%B7%D8%A7%C_%D8
DA%_B1%AF%D8%8C_%D8%AF%DB%D8%A7%D8%B2%D8%A2%D8%_B2%D8%A7%AE/%D8%8C%D8%DB%B1%D8
86%D9%A7%D8%_B2%D8%A7%D8%_B3%BE%D8%D9%_86%D9%A7%AA%D8%D8%B3%AF%D8%D8%B1%D8%%A9
D8%A2%D8%_B1%8C%D8%DB%B3%D8%81%AA%D9%D8%_A7%AA%D8%D8%_A8%D8%A7%D8%84%D9%82%D9%
80_87%D9%87%AF%D9%D8%_B1%AF%D8%8C_%D8%AF%DB%D8%A7%D8%B2%
D8%85%D9%A7%D8%_87%D9%81%8C%D9%AD%DB%D8%B5%D8%/51254_http://www.imam-khomeini.ir/fa/c207 :
%D8%85%D9%A7%D8%_87%D9%81%8C%D9%AD%DB%D8%B5%D8%/11_AF%D8%84%AC%D9%D8%/85%D9%A7%
11_AF%D8%84%AC%D9%D8%_-_85%D9%A7
D8%85%D9%A7%D8%_87%D9%81%8C%D9%AD%DB%D8%B5%D8%/51262_http://www.imam-khomeini.ir/fa/c207 :
%D8%85%D9%A7%D8%_87%D9%81%8C%D9%AD%DB%D8%B5%D8%/13_AF%D8%84%AC%D9%D8%/85%D9%A7%
13_AF%D8%84%AC%D9%D8%_-_85%D9%A7
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چرا ایران چارهای جز قبول شروط آمریکا و مذاکره ندارد؟
نخواهد داد ،تهران احتماال در
معرض حمله هدفدار آمریکا
به منظور نابودی زیرساختهای
اتمیاش (شاید هم حملهای
فراگیر) قرار گیرد .در چنین
شرایطی ایران احتماال حتی
حمایت روسیه و چین را نیز از
دست خواهد داد -در حالی که
برخی رهبران ایرانی در صدد
تحکیم هر چه بیشتر روابط
خود با آنها هستند.
سوما :محاسبات ایران احتماال
بیشتر بر مبنی ارزیابی آنها از
استراتژی ایاالت متحده آمریکا
شکل خواهد گرفت .هنوز
مشخص نیست که تحریمهای
آمریکا تا چه اندازه فراگیر
خواهند بود و چه میزان تاثیری
را بر اقتصاد بیمار ایران خواهند
گذاشت اما انتضار می رود که
تحریمهای تازه ایاالت متحده
علیه ایران باعث خسارات
جدی در حوزه سرمایهگذاری
در ایران شود و به تبع آن
خروج سریع سرمایه از ایران
اتفاق افتاده و همچنین فضای
کسب و کار متشنج شود.
اگر تحریمهای علیه ایران با
فشار بر اقمار تروریستی ایران
در منطقه همراه شود ،از طریق
حمایت از گروههای مخالف
آنها ،ایران مجبور به انتخاب
بین عقیب نشینی یا تشدید
اعمال مخرب خود خواهد شد.
تصمیم بر تشدید رفتارهای
منطقهای باعث خواهد شد که
ایران همان اندک منابع مالی در
دسترس خود را به جای صرف
کردن در داخل کشور به منظور
حل بحرانهای اقتصادی و
سیاسی داخلی ،در اختیار
گروههای تندرو که خواستار
دگرگونی منطقهای هستند

خروج دونالد ترامپ از
توافقنامه هستهای قدرتهای
جهانی با ایران و پیرو آن
سخنان شدید لحن وزیر
خارجه ایاالت متحده آمریکا
مایک پومپئو علیه ایران طیف
گستردهای از واکنشها را به
دنبال خود داشت؛ برخی این
جبههگیریهای تند را بجا و
خوشایند دانستند و برخی نیز
به ابراز نگرانی و انتقاد از آنها
برخاستند .انتقادها تالشهای
دولت آمریکا برای ایجاد
جنگ و تغییر رژیم در ایران
را هدف قرار دادند .برخی نیز
این راهکار کاخ سفید را غیر
واقعبینانه قلمداد میکردند.
هر چند رویکرد دولت ترامپ
در واقع از شانس قابل قبولی
برای موفقیت برخودار است.
نکته کلیدی ماجرا که از سوی
بسیاری از منتقدان نادیده
انگاشته شده این است که دولت
ترامپ گاه و بیگاه به باز بودن
درهای مذاکره و گفتگو اشاره
کرده است ،در عین حال که با
استفاده از تحریمها سعی در
تشدید فشارها بر تهران دارد.
سیاست فشار حداکثری و به
دنبال آن انجام مذاکره و گفتگو
بدین معناست که دستیابی به
یک توافق فراگیر بین دو کشور
که تضمین کننده خواستضهای

ایاالت متحده آمریکا باشد
خارج از تصور نخواهد بود.
بارزترین نشانه این خواست
آمریکا همان بود که به شکلی
نامحسوس در خالل سخنان
مایک پومپئو بر زبان جاری
شد که نشان از تمایل آنها به
کشاندن ایران به پای میز مذاکره
و قبول شروط مطروحه آنان
داشت که به نوعی می تواند
منجر به عادی سازی روابط
شود .پومپئو ایران را به عبرت
گرفتن از سیاست "دیپلماسی
کره شمالی" دعوت نمود ،به
عنوان نشانهای دال بر تمایل
دولت مستقر در کاخ سفید به
حل مسائل پیچده بینالمللی از
طریق گفتگو.
سیاست فشار حداکثری ترامپ
اگر نتواند رژیم ایران را به زانو
درآورد و یا منجر به فراهم
آمدن شرایطی برای تغییر
رژیم در آیندای قابل پیش
بینی شود ،حداقل می تواند
به کشیده شدن ایران به پای
میز مذاکره با ایاالت متحده
آمریکا منتهی شود .در حال
حاضر تهران تمایلی به مذاکره
مستقیم با آمریکا را از خود
نشان نداده است .آنها اکنون
تمام توان خود را بر تالش

برای دستیابی به توافقی با اروپا
متمرکز کردهاند بدین امید که
بتوانند برخی خسارات ناشی
از برگشت تحریمهای آمریکا
بر خود را کاسته و همچنین
تضمینی برای مقابله با فشارهای
فزاینده در موضوعات مربوط
به فعالیتهای موشکی رژیم
و نیز دخالتهای منطقهای
خود دست یابند .در ماههای
پیش رو احتماال ارزیابیهایی
از امکانات رفتاری مختلف بر
مبنای چندین فاکتور گوناگون
شکل خواهند گرفت.
اوال؛ ایران به احتمال غریب
به یقین از اروپا ناامید خواهد
شد .درست است که دولتهای
اروپایی از خروج آمریکا از
برجام و اعمال مجدد تحریمها
علیه ایران ناخوشنود هستند،
اما برای شرکتهای اروپایی
بازار آمریکا و سلطه اقتصادی
این کشور بر دنیا بسیار
ارزشمندتر از ایران میباشد.
کمپانیهای بینالمللی اروپایی
همگی از ایران خارج شدهاند
و هیچ سیاست واقع بینانهی
اروپایی قادر به تغییر اساسی
این واقعیت نخواهد بود .بعالوه
با علم بر ناچیز بودن حجم
روابط تجاری اروپا با ایران

که حتی کمتر از روابط تجاری
آنان با قزاقستان است ،بسیار
غیر محتمل به نظر می رسد که
اروپا تضمینهای مد نظر رهبر
ایران ،علی خامنهای را فراهم
کند.
دوما ،پای گذاشتن در یک
رقابت هستهای مملو از خطر
می باشد .ایران می تواند
توافق هستهای را ترک کند و
دست به غنی سازی اورانیوم
با هر غلظتی و هر میزان که
مایل باشد بزند .همانطور که
خامنهای اخیرا اعال کرد دستور
داده است که مقدمات ارتقاء
ظرفیت غنی سازی فراهم شود.
ایران همچنین می تواند برنامه
طراحی و ساخت سالحهای
هستهای خود را از سر بگیرد
و با سرعت به سوی تولید
سالحهای هستهای حرکت کند
بدون آنکه آن را اعالم کند .اما
اتخاذ چنین تصمیمی از سوی
ایران ،در صورت برمال شدن ،به
احتمال غریب به یقین منجر به
پیوستن قدرتهای اروپایی به
ایاالت متحده آمریکا در اعمال
تحریمها خواهد شد و با علم بر
این مطلب که آمریکا به کررات
اعالم نموده که اجازه دستیابی
ایران به سالح هستهای را

در این گزارش به بررسی
معضل اجتماعی تبعیض در
منطقه ارومیه با محوریت
کوردها پرداخته می شود .در
ذیل اجماال به مواردی اهم و
شایع از تبعیض بین ملیتهای
ساکن در ارومیه ،اشاره می
گردد:
 .١اعمال تبعیض در ارائه
خدمات عمرانی (شامل احداث
و بازسازی و  )...در ارومیه،
برای نمونه پس از سیل سال
گذشته در منطقه ارومیه که
تخریبهای گستردهای را شاهد
بودیم ،پل ارتباطی باراندوز با
اکثریت آذری ،که همزمان با
پل گلستانه مرگور در سیلوانا

با اکثریت کورد ،تخریب گردید
در مدت زمانی کوتاه مورد
بازسازی و ترمیم واقع شد در
حالی که این موضوع به هیچ
وجه در خصوص پل گلستانه
صورت نگرفت.
 .٢وجود تبعیض آشکار در
گزینش و استخدامهای نهادها
و ادارات دولتی در ارومیه،
درحالیکه غالب کوردها در
ارومیه ُسنی مذهب می باشند
به وضوح شاهد نابرابری و
بیعدالتی در استخدام ادارات
و نهادهای دولتی هستیم به
گونهای در فرمهای استخدام
ادارات به صراحت گزینهای
تحت عنوان قومیت و مذهب

از متقاضیان مورد پرسش
قرار گرفته که موجب گردیده
کوردها سهمی در حدود صفر
نسبت به آذریهای شیعه
مذهب دارند.
 .٣ارائه ناموزون و غیرمتوازن
خدمات و امکانات شهری
،رفاهی و زیرساختی در سطح
محالت مختلف شهر موجب
تبعیض آشکار و ایجاد فاصله
طبقاتی گشته است .وضعیت
مناطق شهری کوردنشین از
جمله کشتارگاه ،اسالم آباد،
دیزج سیاوش ،حسین آباد،
علی آباد و شاهرخ آباد از
جهت سطح رفاه و برخورداری
از امکانات شهری به هیچ وجه

قابل قیاس با محالت آذری
نشینی همچون بهداری ،سعدی،
رودکی و ...نمیباشد.
 .٤عدم شایسته ساالری
و گماردن افراد اصلح در
پستهای مدیریتی ارومیه به
دلیل اختالفات و رقابتهای
قومی و مذهبی ،موجب
تبعیض و نابرابری مشارکت
در مدیریت شهری و منطقه و
نیز تصمیمگیریهای کالن و
راهبردی ارومیه گشته است
که در این میان بعضا نمایندگان
مجلس به این امر دامن زده تا
جائیکه به وضوح با انتصاب
یک استاندار کورد کرمانج
خراسانی که شیعه مذهب نیز

میباشد مخالفت نموده ،خط
و نشان میکشند و بعضا وجود
و حضور کوردها را در ارومیه،
در جشنوارههای منطقهای
انکار مینمایند .مصداق این
موضوع را در درگیریهای
سال گذشته روستای آقدره
تکاب با پلیس به علت عدم
بکارگیری نیروهای بومی در
معدن روستا میتوان دید.
محدودیتهای
ایجاد
.٥
فرهنگی و به ویژه زبانی در
منطقه از جمله ممنوعیت
استفاده از نامهای کوردی برای
خیابآنها و حتی مغازهها و
فروشگاههایی که صاحبان آنها
کورد میباشند در حالی که این

استان ارومیه از لحاظ تعداد
دانشآموز در میان استانهای
ایران ،رتبه بیستونهم را دارد
و  ١٩٥هزار بیسواد را خود
جای دادهاست.
ابراهیم محمدی ،مدیرکل
استان
وپرورش
آموزش
ارومیه ،در نشستی با یکی از
خبرگزاریهای رژیم ،از باال
بودن میزان بیسوادی در این
استان خبر داد و گفت :طبق
سرشماریهای سال ،١٣٩٥

آمار بیسوادان استان ارومیه
حدود  ١٩٥نفر تخمین زده
شدهاست.
این مسئول رژیم در بخش
دیگری از سخنان خود
گفتهبود :استان ارومیه از لحاظ
معیار جمعیتی دانشآموزان در
وضعیت نامناسبی به سر میبرد
و رتبه بیست و نهم را در ایران
داراست.
اعالم
همچنین
محمدی
کرده است که جهت افزایش

میزان باسوادی و رفع معضل
بیسوادی در استان ارومیه
به  ٥هزار و ٤١کالس درس
نیازمندیم.
بنابر اظهارات فعالین مدنی آمار
بیسوادی در این استان بیش
از آماری است که جمهوری
اسالمی اعالم کرده و رژیم
همیشه با انتشار آمار نادرست
سعی در منحرف ساختن اذهان
عمومی دارد.
پدیده بیسوادی ،پدیدهای

برجسته در ایران و به ویژه
در استانهای کوردستان است.
آمار کسانی که در سالهای
اخیر ترک تحصیل کردهاند
افزایش بسیاری به خود دیده
و دالیلی همچون وضعیت
وخیم اقتصادی ،فقر و بیکاری
موجب شده که دانشآموزان
جهت تامین نیازهای خود
و خانوادههایشان دست از
تحصیل بکشند.
جمهوری اسالمی برای تداوم

و استمرار حاکمیت فاشیستی-
مذهبی خود سعی در گسترش
ناآگاهی و بیسواد نگه داشتن
مردم دارد و عوض آنکه در
ساختار آموزش و پرورش
خود بودجه مناسب و کافی
صرف کند بیشترین هزینه را
به مغزشویی مذهبی کودکان و
نوجوانان اختصاص میدهد.
پیشتر کوردستان میدیا طی
انتشار خبری ،از تحصیل
دانشآموزان  ٤٠مدرسه استان

قرار دهد .چنین رویکردی
باعث برهم خوردن آرامش
نسبی داخلی شده و احتماال
شورش را به دنبال خواهد
داشت .میتوان گفت ایران در
حال حاضر در یک فاز پیشا
انقالبی به سر می برد؛ فشار
روزافزون تحریمها و و از
سوی دیگر هزینههای فراوان
منازعات منطقهای که ایران در
آنها درگیر است می تواند با
اندک تلنگری تعادل موجود را
به هم بزند.
چهارما ،ایران شاهد پیشرفتهای
حاصله در مذاکرات کره شمالی
و آمریکا خواهد بود .چنین به
نظر میرسد که خروج ترامپ از
برجام باعث تردید کره شمالی
در مذاکرات با این کشور نشد ه
است .بیانیه سنگاپور شروعی
قابل قبول بود برای مذاکراتی
سخت و پیچیده که باید به
توافقی دقیق منتهی شود.
پیشرفتهای واقعی کره شمالی
می تواند تاثیری مثبت بر ایران
داشتهباشد که رهبران آنها را
به قبول شرایط ترامپ برای
مذاکره وادار کند.
در حال حاضر ایران حاضر به
قبول مذاکره با آمریکا نیست.
اما با افزایش فشار اقتصادی و
همچنین افزایش هزینهها ،شاید
تهران حاضر به قبول شرایط
مطروحه شد ه و حاضر به
گفتگو شود .در غیر اینصورت
هزینههای
انتظار
میتوان
اقتصادی بسیار سنگین برای
ایران را داشت که حتی در
بردارنده ریسک درگیری جدی
با ایران نیز میباشد که بیشک
حکومت تهران توان ایستادگی
در برابر آن را نخواهد داشت.

گزارش میدانی از مساله تبعیض ملی در ارومیه
محدودیتها به هیچ وجه برای
آذریهای ارومیه وجود نداشته
و ندارد موجب ایجاد تبعیض
آشکار در بهرهمندی از حقوق
اولیه شهروندی گشته است.
نمونه دیگر و بارز آن در میزان
ساعات پخش برنامه های
تلویزیون ارومیه به زبان آذری
میتوان دید در حالیکه حداقل
 ٤٠درصد جمعیت شهر ارومیه
را کورد زبانان تشکیل می
دهند ،که در صورت اعتراض
فعالین کورد با انگ تجزیه
طلب بودن از سوی پان ترکها
مواجه میشوند.

 ١٩٥هزار بیسواد و کمبود بیش از  ٥هزار کالس درس ،در استان ارومیه
سنندج در کانکس خبر داده
بود .همچنین رئیس سازمان
تبلیغات اسالمی شهرستان قروه،
در گفتگو با خبرگزاریهای
حکومتی به اعزام  ١٦٠مبلغ
دینی به این شهرستان در ماه
رمضان امسال اشاره کرده بود.

زاگرس جنوبی
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محیط زیست ایران و کوردستان و جنگ
آب و جمهوری اسالمی
نویسنده:

کامبیز فاتحی
جمهوری اسالمی از ابتدای
حکومت ننگین خود تاکنون
نه تنها باعث و بانی قتل عام
و کشتار مردم بیدفاع ایران و
کوردستان بوده بلکه حتی آب
و هوا و خاک و در کل محیط
زیست هم از شر اقدامات این
حکومت استبدادی در امان
نبودهاند .وسعت و عمق این
ویرانی به نحوی آشکار و عیان
است که حتی مدیرانی که خود
باعث و بانی آن بودهاند به
ناچار و از ترس شورش بیشتر
مردم و از سر استیصال ،لب به
اعتراف گشودهاند.
اهمیت این نابودی سیستماتیک
آگاهانه زیست محیطی از آن
جنبه بیشتر خود را نمایان
مینماید که این اقدامات ،نه
تنها ایران بلکه به کشورهای
مجاور خود نیز آسیب جدی
وارد کرده است و آب و هوا
و حیات موجودات زنده را
در کشورهای منطقه به خطر
انداخته است .وقتی خمینی
اعالم کرد که جنگ هشت
ساله برای ما یک نعمت بود،
منظور او تنها قتل عام و کشتار
مردم ایران و کشورهای منطقه
نبود بلکه شامل ویرانی محیط
زیست ایران و منطقه نیز بود.
درست پس از سرکشیدن جام
زهر و پایان جنگ ،مستقیما
همان سپاهیان مامور احداث
سدهای ویرانگر در ایران و حتی
خارج از ایران شدند .البته الزم
است که به صراحت اعالم کرد
که این سد سازیها را بایستی به
نام ژینوساید زیست محیطی نام
گذاری کرد که توسط ایران با
همکاری منطقهای ترکیه انجام
شده است و هر دو کشور بیش
از  ٤٠٠الی  ٥٠٠سد بزرگ و
کوچک را بر روی رودخانههای
احداث
منطقه
خروشان
کردهاند .هدف از ساخت چنین
سدهای ویرانگری در منطقه
صرفا با اهداف سیاسی و بدون
لحاظ کردن و مطالعات زیست
محیطی و علمی انجام گرفته
است.
احداث این سدها در منطقه
حساس خاورمیانه موجب
خشک شدن میلیونها هکتار
از بسترهای پائین دست این
سدها که قبال تاآلبهای
زیبائی در کشورهای ایران و
عراق بودهاند ،شده است .در
چند سال گذشته طوفآنهای
گرد و غبار برخاسته از این
بسترهای خشک شده عامل
اصلی آلودگی هوای ایران و
کشورهای منطقه و خشک
شدن و درختان زاگرس و
زاگرس مرکزی بوده است .به
گفته کارشناسان سد ساز کشور
ترکیه ( )DSIکه کار نظارت
و اجرای ساخت این سدها در
کشور ترکیه را بر عهده دارند،
وزیران وکارشناسان دولت
جمهوری اسالمی ایران آنقدر
از مسائل علمی مدیرت منابع

آب ناآگاه و بیسواد بودند که
حتی در هنگام بستن قرارداد
آبهای مرزی بین دو کشور
نمیدانستند که گردش کره زمین
و جهت باد غالب از سمت
بسترهای خشک شده منطقه و
به خصوص بسترهای عراق به
سمت کشور ایران می باشد!
در واقع باید گفت که سپاه
پاسداران جمهوری اسالمی با
دست خود جان مردم بی دفاع
ایران را با خطر مرگ و ویرانی
مواجه کرده است و ایران میرود
تا به بیابانی برهوت تبدیل
شود و مردمان رنج کشیده آن
نیز بایستی به کشورهای دیگر
مهاجرت کنند .به گفته بسیاری
از کارشناسان علم آب و محیط
زیست ایران در صورتی که

جنگ آب را منتشر نمیکنند.
ناسا از چندین سال قبل در
گزارشی پیش بینی کرده بود
که ایران یک دوره  ٣٠ساله
خشکسالی را بایستی طی
کند و اکنون این کشور وارد
هشتمین سال خشکسالی خود
شده است.
فرونشست زمین در ایران
عالوه بر خشکسالی و کمبود
آب ایران اکنون با فاجعه
دیگری که بسیار بدتر از
خشکسالی و جنگ آب روبرو
است و آن فرونشست زمین
می باشد .فرونشست زمین در
واقع مرحله بعد از خشکسالی
می باشد که به دلیل استفاده
بیش از حد مجاز و استاندارد
از آبهای زیرزمینی در یک

زیرزمینی فرونشست زمین به
 ٥٤سانتی متر نیز رسیده است
که بیش از باالترین رکورددار
قرن با  ٣٢سانتی متر ایالت
نیومکزیکو آمریکا میباشد که
باید آن را یک فاجعه و بحران
ملی نامید.
خشکیدگی زمین در ایران
مرحله بعد از خشکسالی و
فرونشست زمین که دیگر امکان
بازسازی الیههای زیرزمینی و
ذخیره آب زیرزمینی در آنها
بسیار کم و یا به پایان میرسد،
زمین وارد مرحله خشکیدگی
میشود که در این مرحله عالوه
بر اینکه دیگر ریشه درختان
قادر به رسیدن به هیچ منبع آبی
نخواهد بود و درختان منطقه به
صورت کامل خشک خواهند

دریاچه شرایط آن هر روز
بدتر می شود .مدیران کالن
منابع آب ایران بدون هیچ
مالحظه زیست محیطی اقدام
به احداث  ٣٧سد بزرگ و
کوچک بر روی رودخانه
های ورودی به دریاچه ارومیه
نمودند و همچنین بدون نظارت
کارشناسی مجوز استفاده و
برداشت  ٦٩درصدی از آبهای
تجدید پذیر حوضه دریاچه را
با احداث چند هزار حلقه چاه
صادر کردند .در حال حاضر
بسیاری از سدهای ساخته شده
حوضه آبریز دریاچه ارومیه
که هزینه های مالی کالنی را
بر دوش مردم ایران گذاشت
اکنون از مدار آبگیری خارج
شدهاند و همچنین از چندین

این سد سازیها را بایستی به نام ژینوساید زیست محیطی نام گذاری کرد
که توسط ایران با همکاری منطقهای ترکیه انجام شده است.
ترکیه سد ایلیسو را آبگیری
و مورد بهرهبرداری قرار دهد،
با کاهش شدید آب دجله که
منجر به کم و یا قطع شدن
دبی آب ورودی به هورالعظیم
خواهد شد و با خشک شدن
کامل هورالعظیم ،این اتفاق
دهشتناک خواهد افتاد.

منطقه ایجاد میشود .در این
شرایط خاک خاصیت تخلخل
و اسفنج مانند خود را از
دست داده و به علت فشار
زیاد الیههای باالتر ،زمین
فرونشست میکند .فرونشست
زمین بیشترین خسارت را
به آبخآنها و آبهای زیر

شد.
رسیدن منطقه به مرحله
خشکیدگی که در آن تمام
منطقه به کانونهای بحرانی
ریزگرد تبدیل شده و موجب
آلودگی هوا می گردد و به
اصطالح آن را مرگ سرزمین
مینامند .در چنین شرایطی است

هزار حلقه چاه حوضه آبریز
دریاچه بهرهبرداری نمیشود،
ولی باز هم شاهد هستیم که
هر روز وضعیت دریاچه نگران
کنندهتر می شود.
بخش جنوبی دریاچه ارومیه
به صورت کلی خشک شده
است .طبق گفته کارشناسان

طوفان نمک ناشی از هزاران هکتار بسترهای نمکی خشک شده میتواند
محیط زیست انسانی و جانوری و همچنین تمام پوشش گیاهی را تا شهرهای
کرج به خطر اندازد.
عیسی کالنتری که ریاست
کنونی سازمان حفاظت از
محیط زیست ایران را بر عهده
دارد چند سال قبل رسما اعالم
کرد که  70درصد ایران به
بیابان تبدیل خواهد شد و به
زودی  50میلیون نفر بایستی
از بی آبی کشور را ترک کنند.
چند روز قبل پرفسور کردوانی
پدر علم بیابان شناسی ایران هم
اعالم کرد که در ایران جنگ بر
سر آب میان مردم شهرها و
استآنها شروع شده و امنیت
ملی ایران به خطر افتاده است
و صدا و سیمای ایران اخبار

زمینی کشور و همچنین به تمام
تاسیسات زیربنائی شهرها وارد
می نماید که در بسیاری از
مواقع غیر قابل جبران میباشد.
در حال حاضر دشتهای کشور
ایران به علت بیلیاقتی مدیران
دولتی در مدیریت منابع آب
در سطح جهان بیشترین
فرونشست زمین را در جهان
دارا میباشد .در حال حاضر
میانگین فرونشست زمین در
جهان در حدود  ١تا  ٤میلیمتر
میباشد .در حالی که در بعضی از
دشتهای ایران به علت افزایش
برداشت آب از آبخآنهای

که با کوچکترین حادثه ممکن
شاهد آتش سوزیهای گسترده
در بسیاری از مناطق خشک
شده خواهیم بود.
دریاچه ارومیه
همچنانکه در خبرها هر روزه
شاهد آن می باشیم ،دریاچه
ارومیه می باشد که متاسفانه
در گذشته با وسعت ٥٢٠٠
کیلومتر خودنمائی می کرد و
اکنون به کمتر از  ٢٤٠٠کیلومتر
مربع یعنی در حدود  ٤٠درصد
از آن باقی مانده مانده است.
با توجه به تاثیرات گرم شدن
کره زمین و تبخیر زیاد آب

این منطقه خشک شده ٣٠٠٠
کیلومتر مربعی به صورت کویر
نمکی در آمده و چون تمام
راهکارهای امدادی به شکست
انجامیده ،از هم اکنون بایستی
مردم منطقه خود را با این
شرایط نامساعد وفق دهند.
در حال حاضر خشک شدن
این دریاچه خطر افزایش
طوفآنهای نمک را در منطقه
افزایش داده و طبق دادههای
خود مسئوالن رژیم ایران،
طوفان نمک ناشی از هزاران
هکتار بسترهای نمکی خشک
شده میتواند محیط زیست

انسانی و جانوری و همچنین
تمام پوشش گیاهی را تا
شهرهای کرج به خطر اندازد
که در صورت چنین اتقاقی
مسئولیت حقوقی و سیاسی
آن بر عهده مقامات فاسد نظام
جمهوری اسالمی ایران می
باشد.
تاالب زریوار مریوان
تاالب زریوار مریوان به طول
پنج کیلومتر و عرض حدود
 ( ۶/۱یک و شش دهم)
کیلومتر یکی از زیباترین
تاالبهای کوردستان میباشد.
صدها سال است که این تاالب
نقش اساسی در زنده بودن
و پویائی اکوسیستم منطقه
کوردستان ایفا میکند .به علت
وجود و حضور حکومت ننگین
جمهوری اسالمی ایران ،این
تاالب هم همانند بقیه مناطق
ایران از گزند آخوندها در امان
نماند و از سال  ١٣٧٣که سد
زریوار افتتاح گردید ،از همان
سال روند نابودی و به اصطالح
خفگی تاالب آغاز گردید.
در زمآنهای گذشته ذرات
ریزدانه و رسوبی تاالب به
صورت طبیعی به واسطه وجود
چشمههای طبیعی خود جوش
کف دریاچه از دریاچه خارج
می شدند و مانع از رسوبگیری
و خفگی دریاچه در گذشته می
گردید.
در تمام کشورهای پیشرفته،
از
حفاظت
دولتمردان
تاالبهای طبیعی را از
وظایف اصلی خود میدانند.
این موضوع برای جمهوری
اسالمی درست برعکس می
باشد! جمهوری اسالمی ایران
به علت ناتوانی و بیمسئولیتی
مدیران محیط زیست خود و
به صورت آگاهانه روستاهای
اطراف تاالب زریبار را وادار
کرده است تا از سیستمهای
ناقص و قدیمی تصفیه فاضالب
به نام سپتیک تانک برای
فاضالبهای دامی و خانگی
خود استفاده نمایند .متاسفانه
پساب خروجی آنها که حاوی
انواع میکرو ارگانیزمهای
بیماریزا میباشد وارد آب این
تاالب زیبای طبیعی میشود.
ورود پساب انسانی و دامی به
این تاالب موجب افزایش مواد
آلی ناپایدار و نیز افزایش ازت
و فسفر و در نتیجه رشد بیشتر
نیزارها و آلودگی آب تاالب
زریوار میشود.
در نهایت تنها باید به این
صورت از این گفتار نتیجه
گرفت و به آن پایان داد که طبق
تمام مبناهای علمی حفاظت
از محیط زیست و حتی تمام
مبناهای سیاسی برای حفاظت
از جان انسانها ،مردم ایران و
به خصوص مردم کوردستان
برای بقای خود و نسلهای
آینده هم که شده بایستی هر
چه سریعتر با هم متحد شده و
این حکومت ننگین و استبدادی
را سرنگون کنند.

روزنامهى «كوردستان» و وب سايتهاى حزب دمكرات كردستان ايران،
در شبكه جهانى اينترنت:
http:www.pdki.org
pdkiran@club-internet.fr

www.kurdistanmedia.com
info@kurdistanmedia.com
telegram.me/PDKImedia

درگیری در زندان سنندج،

بیش از بیست زخمی برجای گذاشت

پس از مراجعه ماموران زندان
سنندج به بند جهت خروج
رامین حسینپناهی از بند،
درگیری میان زندانیان و
مأموران زندان روی داده است.
شامگاه جمعه بیست و پنجم
خردادماه ،چندین مامور زندان
مرکزی سنندج که قصد خارج
کردن رامین حسینپناهی،
زندانی سیاسی کورد محکوم به
اعدام از بند را داشتند با زندانیان
درگیری و در این درگیری بیش
از بیست تن زخمی شدهاند.
در این درگیری ،رامین
حسینپناهی و حیدر قربانی
به شدت زخمی و به گفته
منابع آگاه از زندان سنندج،
این درگیری تا سحرگاه امروز

ادامه داشته و هماکنون در زندان
سنندج حالت فوقالعاده اعالم
شده است.
چندی پیش ،وکیل پرونده رامین
حسینپناهی از رد درخواست
اعاده دادرسی موکلش در دیوان
عالی کشور خبر داد و مسئوالن
زندان سنندج به این زندانی
سیاسی کورد محکوم به اعدام
عالم کرده بودند که پس از اتمام
ماه رمضان حکم اعدام وی اجرا
خواهد شد.
یازدهم
شنبه
سه
روز
رامین
اردیبهشتماه،
حسینپناهی ،زندانی سیاسی
کورد محکوم به اعدام جهت
اجرای حکم به قرنطینه زندان
سنندج منتقل گردید که فشار

افکار عمومی و نهادهای مدافع
حقوق بشر مانع اجرای این
حکم شدند.
روز سهشنبه بیست و یکم
فروردینماه در شعبه  ٣٩دیوان
عالی کشور در قم حکم اعدام
رامین حسینپناهی تایید شد.
روز
حسینپناهی،
رامین
جمعه دوم تیرماه سال ،٩٦
طی درگیری با نیروهای سپاه
پاسداران در سنندج به شدت
مجروح و توسط نیروهای سپاه
بازداشت و پیش از تکمیل
مراحل درمانی از بیمارستان
سنندج به بازداشتگاه سپاه
منتقل شده بود .پس از بازداشت
رامین حسینپناهی ،نیروهای
امنیتی اقدام به بازداشت اعضای
خانواده حسینپناهی کردند.
دادگاه انقالب سنندج طی
حکمی رامین حسینپناهی،
زندانی سیاسی کورد را به اتهام
"بغی و عضویت در کومله به
اعدام با طناب دار در محوطه
زندان سنندج" محکوم و
این حکم روز پنجشنبه پنجم
بهمنماه سال  ٩٦به وکیل
پروندهاش ابالغ شد.

تجاوز گروهی به  ٤١دختر ایرانشهری،
فروپاشی اخالق در ایران اسالمی

در پی پخش فیلم تجاوز
گروهی به دختران ایرانشهری،
مقامات جمهوری اسالمی از
تجاوز به  ٤١دختر در این شهر
خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری حکومتی
ایلنا ،روز جمعه بیستوهفتم
خردادماه ،مولوی طیب امام
جمعه شهرستان ایرانشهر از
تجاوز گروهی به حداقل ٤١
دختر جوان این شهر ،خبر داد.
تا پیش از سخنان مولوی طیب
هیچکدام از مسئولین جمهوری
اسالمی به این خبر اشارهای
نکرده یا از دستگیری فرد یا
افرادی در این رابطه ،سخنی
نگفته بودند .اما بعد از اظهارات
امام جمعه ایرانشهر ،نبی داوودی
فرماندار شهرستان مذکور ،طی

سخنانی از دستگیری یکی
از عوامل تجاوز گروهی به
دختران ایرانشهری خبر داد.
داوودی متذکر شده است:
تاکنون به تعداد یا اطالعات
مشخصی از موضوع تجاوز
به دختران در ایرانشهر دست
نیافتهایم.
تجاوز به دختران و پسران که
در ایران اسالمی به موضوعی
روزانه بدل شده ،واکنشهای
شدید جامعه و کنشگرانی
مدنی و سیاسی را در پی داشته
است .فعاالن سیاسی بیخبر
بودن مسئولین رژیم را از این
تجاوزات آنهم در چنین سطح
گستردهای ،کذب و دروغ محض
خواندهاند و متذکر شدهاند که
چگونه میشود نهادهای امنیتی

از هر گونه حرکت اجتماعی و
فرهنگی مردم باخبر هستند اما
از تجاوزات در چنین سطحی
بیخبر هستند.
جمهوری اسالمی که خود به
حکومتی تجاوزگر به جسم و
روان مردم معروف است طی
چهار دهه حاکمیت بر ایران با
تثبیت معیارهای ایدئولوژیک
خود و نابودی بنیادهای
اخالقی ،جامعه را به سوی قهقرا
و سقوط کشانده است.
همچنین طی روزهای اخیر خبر
تجاوز یکی از معلمان دبیرستان
پسرانهای در تهران شوک
دیگری به جامعه وارد کرد و
به تیتر اصلی خبرها و مباحث
اجتماعی بدل شد.

اطالعات سنندج یک فعال کارگری را احضار کرد

یک فعال کارگری اهل سنندج
به ستاد خبری اداره اطالعات
این شهر احضار و مورد
بازجویی قرار گرفت.
روز جمعه بیست و پنجم
خردادماه" ،خلیل کریمی"،
کارگر ساختمانی و از اعضای
اتحادیه آزاد کارگران به ستاد
خبری اداره اطالعات سنندج
احضار و به مدت چهار ساعت
مورد بازجویی قرار گرفته است.
این فعال کارگری به اتهام

"شرکت در مراسم روز جهانی
کارگر" و "دیدار با خانواده
رامین حسینپناهی ،زندانی
سیاسی کورد محکوم به اعدام"
به ستاد خبری اداره اطالعات
سنندج احضار شده است.
همچنین روز یکشنبه بیستم
خردادماه ،غزال اسماعیلی،
آرمان اسماعیلی و خبات
رحیمی همسر عثمان اسماعیلی
به ستاد خبری اداره اطالعات
سقز احضار شدند.

این سه شهروند کورد به اتهام
"تصویربرداری از مراسم روز
جهانی کارگر در سقز" به
ستاد خبری اداره اطالعات این
شهرستان احضار و در این رابطه
از سوی نیروهای اطالعاتی
موردبازجویی قرار گرفته بودند.
نیروهای اطالعاتی از این سه
شهروند کورد درخواست کرده
بودند که برای عدم شرکت در
مراسم روز جهانی کارگر و
هشت مارس و سایر مراسمات
تعهدنامهای را امضا کنند که
آنان از امضای این تعهدنامه
خودداری کردهاند.
در همان روز نیز ،سیدعلی
حسینی ،فعال کارگری به اتهام
"شرکت در مراسم روز جهانی
کارگر" در اداره اطالعات سقز
مورد بازجویی قرار گرفته بود.
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محاکمه یک فعال حقوق بشر کورد
در دادگاه عمومی سقز

یک فعال حقوق بشر اهل سقز
و از همکاران آژانس خبری
موکریان در شعبه  ١٠١جزایی
دادگاه عمومی این شهرستان
محاکمه گردید.
"بختیار خوشنام" ،فعال حقوق
بشر و خبرنگار آژانس خبری
موکریان روز چهارشنبه بیست
و سوم خردادماه سال جاری
در شعبه  ١٠١جزایی دادگاه
عمومی سقز محاکمه شد.
آژانس خبررسانی کوردپا به
نقل از یک منبع آگاه اعالم کرده
است" :این فعال حقوق بشر

کورد به دلیل عدم حضور وکیل
درخواست کرده بود که جلسه
دادگاه به زمانی دیگر موکول
گردد ،اما قاضی دادگاه با این
خواسته وی مخالفت کرده بود".
در گزارش این آژانس
خبررسانی آمده است" :قاضی
دادگاه اتهام اخالل در نظم
عمومی را به بختیار خوشنام
تفهیم کرده ،اما او پس از تفهیم
اتهام توسط قاضی ،اتهام وارده
را رد و گفته است که هیچگونه
جرمی را مرتکب نشده و
تمامی فعالیتهای وی قانونی

میباشند.
جلسه محاکمه این فعال حقوق
بشر کورد با اعالم اینکه هفته
آینده رای به وی ابالغ خواهد
شد ،به پایان رسیده است.
بختیار خوشنام چهارم مهرماه
سال  ٩٦در محل کار خود
توسط نیروهای اطالعاتی رژیم
بازداشت و به مکان نامعلومی
انتقال یافت و پس از یکماه
بازداشت ،روز چهارشنبه سوم
آبانماه سال  ٩٦با تودیع وثیقه
 ١٣٧میلیون تومانی از زندان
سقز آزاد شد.

ایجاد جو امنیتی – نظامی در اشنویه
توسط سپاه پاسداران

سپاه پاسداران با ارسال
سالحهای سنگین به اشنویه،
جو امنیتی – نظامی را بر این
شهرستان حاکم کرده است.
سپاه پاسداران اقدام به ارسال
سالحهای سنگین به شهرستان
اشنویه از توابع استان ارومیه
کرده و بخشی از نیروهای سپاه
در نزدیکی روستاهای "ده
شمس" و "قرهسقل" مستقر
شدهاند.

به گفته یک منبع آگاه،
سالحهای ارسال شده از نوع
سالحهای سنگین همچون
تانک ،توپ و کاتیوشا بودهاند.
این منبع افزود :نیروهای سپاه با
مانور نظامی در سطح شهرستان
اشنویه فضای رعب و وحشت
را برای شهروندان ایجاد
کردهاند.
این منبع آگاه میافزاید :سپاه
پاسداران با هدف مقابله

با نیروهای احزاب کورد
اپوزیسیون حکومت ایران اقدام
به ارسال سالحهای سنگین به
اشنویه میکند.
این منبع آگاه تصریح کرد :سپاه
پاسداران ساکنین روستاهای
"جاشیران"" ،دربند" و "حسن
نوران" را تحت فشار قرار
دادهاند که باید با نیروهای سپاه
همکاری نمایند.
فعاالن سیاسی کردستان ،این
اقدامات سپاه پاسداران را
تالشی برای جلوگیری از روند
توسعه و باز شدن فضای سیاسی
در کردستان میدانند.
از زمان روی کار آمدن حکومت
ایران تاکنون ،دیدگاه حکومت
به کردستان دیدگاهی "امنیتی"
بوده است.

محمد ثالث اعدام شد
حکم اعدام یکی از دراویش گنابادی نعمتالهی در زندان رجاییشهر کرج اجرا شد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی دادسرای عمومی و انقالب تهران ،سحرگاه امروز دوشنبه بیست و
هشتم خردادماه ،حکم اعدام محمد ثالث ،یکی از دراویش گنابادی نعمتالهی در زندان رجاییشهر
کرج اجرا گردید.
این درویش گنابادی متهم بود که روز سیام بهمنماه سال  ٩٦در جریان درگیری دراویش گنابادی
و ماموران ناجا در خیابان پاسداران تهران ،با راندن اتوبوس به سمت مامورین ناجا ،سه تن از آنها
را کشته است.
شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران طی دادنامهی مورخه بیست و هشتم اسفندماه سال  ٩٦محمد ثالث
را از بابت سه فقره "قتل عمدی" به سه بار قصاص نفس محکوم و فرجامخواهی او از سوی شعبه
 ٣٩دیوان عالی کشور رد شده بود.
زینب طاهری ،وکیل مدافع ثالث روز یکشنبه بیست و هفتم خردادماه در واکنش به انتشار خبر اعدام
موکلش در روز دوشنبه خطاب به دادستان تهران در توئیتی نوشته بود " :محمدثالث سحرگاه فردا
اعدام میشود ،آقای دادستان تهران؛ من با سابقه سالها وکالت ضمانت میکنماو بیگناه است و ادله
غیرقابل انکاری دارم که او بیگناه است .دلیل این عجله و ظلم چیست؟ اگرقرار است مرا بخاطر دفاع
از یک بیگناه دستگیر کنید لطفا اقدام کنید .چون من نمیتوانم شرافتم را بفروشم".
اعدام محمد ثالث در حالی است که عفو بینالملل از مقامات حکومت ایران خواسته بود که اعدام
وی را متوقف و حکم اعدام او را لغو کنند.

یک کولبر کورد در مرز چالدران

قربانی گلوله نظامیان حکومتی شد
نظامیان حکومتی در مرز
چالدران یک کولبر کورد را به
رگبار بستند و در نتیجه وی به
شدت زخمی شده است.
براساس گزارش رسیده به
آژانس خبررسانی کوردپا،
بامداد امروز جمعه بیست و
پنجم خردادماه ،یک کولبر
کورد به نام "محمد خلیلی"
اهل روستای "عیسی کولیک"
فرزند حیدر در مرز چالدران در
پی شلیک نظامیان حکومتی به
شدت زخمی شده است.

این کولبر کورد در پی شلیک
نظامیان حکومتی از ناحیه
سینه به شدت مجروح و به
دلیل شدت جراحات وارده از
بیمارستان ماکو به ارومیه منتقل
شده است.
این کولبر کورد متأهل و دارای
دو فرزند میباشد.
در همین رابطه نیز ،روز
چهارشنبه بیست و سوم
خردادماه ،نیروهای نظامی
حکومت ایران در مرز "چومان"
شهرستان بانه گروهی از کولبران

کورد را هدف قرار دادند که در
پی آن یک کولبر کورد به نام
"خالد سماقانی" اهل روستای
"سماقان" به شدت زخمی شده
است.
این کولبر کورد از ناحیه پا
به شدت زخمی و برای مداوا
پزشکی به مراکز درمانی منتقل
شده است .پزشکان وضعیت
عمومی این کولبر کورد را
مناسب گزارش دادهاند.

