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ارگان حزب دمکرات کردستان ایران

تـأمین حقوق ملی خلق کرد در چهارچوب ایرانی دمـکراتیک و فـــدرال

۷ ۴۸ ٥ 

۲۲۳

 

سخن      

دست راست از آستین چپ، 

حساسیت های پیرامون

 نوشتن به زبان مادری

اراده معطوف

 به مقابله با سرکوب 

آلترناتیو رژیم در کوردستان 

موجود است

مسئول اجرائی حزب 
دمکرات،

 نشستی با اعضا و حامیان 
حزب در نروژ داشت

مرکز همکاری احزاب 
کوردستان ایران: 

 در برابر جنایت های رژیم 
ایران سکوت نکنید

اتحادیه ی صنفی معلمان 
کوردستان ایران 

فراخوانی در رابطه با 
اعتصاب سراسری معلمان 

منتشر کرد

اعتراض دانشجویان

 به سکوت اساتید در برابر 

سرکوب و فضای امنیتی دانشگاه

کریم پرویزی

جنگ طلبیم
 یا پاسدار صلح؟

ادامه در صفحه ی 2

قدرت های  بویژه  و  قدرت ها 
تداوم  برای  ایدئولوژیک، 
مردم  تثبیت  و  خود  حیات 
حاکم  گفتمان  چارچوب  در 
جامعه  فکری  خط  تعین  و 
اکثر  در  چارچوب،  همین  در 
اوقات و به درازای عمر خود، 
بازتولید  و  تولید  حال  در 
از  تا  هستند  متضاد"  "دوالیته 
این طریق مردم را مجبور کنند 
تا از میان این دو راه به ظاهر 
با هم، یکی  متخاصم و متضاد 
را انتخاب کنند. در واقع قدرت 
این  گونه ای  به  همیشه  حاکم 
تناقض و تخاصم را به نمایش 
که  آراید  می  آنرا  و  می گذارد 
حاکمرا  قدرت  مطلوب  گزینه 

انتخاب نمایند!
حکومت  زمینه،  همین  در 
ایدئولوگ و خودکامه جمهوری 
کسب  با  نیز  فقیه  والیت 
استالینی،  حکومت  تجارب 
را  مفهوم  دو  تا  کوشیده  بسیار 
با  و  دهد  قرار  هم  مقابل  در 
میان  ظاهری  تخاصم  نمایش 
وادارد  را  مردم  مفهوم،  دو  این 
را  می خواهد  رژیم  آنچه  تا 
انتخاب کنند. به عنوان مثال، در 
رژیم استالینی این دوالیته میان 
"حکومت پرولتاریایی استالینی 
امپریالیسم"  خونخواری  و 
ایجاد شده بود که در واقع این 
دو هیچ تخاصمی با هم نداشتند 
و تنها امری تصنعی و ساختگی 

بود.
از همان  نیز  اسالمی  جمهوری 
ابتدا روی کار آمدن  با رفراندوم 
مردم  از  شده اش،  تحریف 
»خواهان جمهوری  که  پرسید 
به  بازگشت  یا  هستید  اسالمی 
که  شاهنشاهی؟!«  حاکمیت 
تنها  نه  واقع  در  مفهوم  دو  این 
تخاصم و تضادی با هم ندارند 
بلکه یکی بوده و تنها جای شاه 

را، ولی فقیه گرفته است.
اینگونه مفهوم سازی ها در اکثر 
اوقات در طول حیات سیاسی 
رژیم اسالمی ایران تداوم یافته 
ایران  است و در هنگام جنگ 
را  جنگ  با  مخالفت  عراق،  و 

معادل خیانت به کشور و عدم

ودوم   بیست  روزهای  طی 
وبیست وسوم مهر ماه در چندین 
شهر کوردستان ایران ، به دلیل 
زندگی  شرایط  بودن  نامناسب 
تحصیلی،  اسفناک  وضعیت  و 
معلمان دست به اعتصاب زدند 
و از رفتن به کالس های درس 

امتناع ورزیدند.
از  اطالع  و  خبر  آخرین  بنابر 
دیواندره،  مریوان،  شهرهای 
جوانرود،           ، سروآباد، 
ارومیه،  روانسر،  ذهاب،  سرپل 
سنندج، سقز، شهاباد، کرماشان، 
ایالم و چندین شهر و شهرستان 
و روستای کوردستان، اعتصابی 

سراسری برگزار شد.
انتشار  دنبال  به  اعتصاب  این 
همکاری  شورای  فراخوان 
ایران  فرهنگی  موسسات 
تورم،  گرانی،  برابر  در   ،
معلمان  خرید  قدرت  کاهش 
آموزش  سازی  خصوصی  و 
بازداشت  ادامه ی  پرورش،  و 
فعاالن صنفی معلمان و کاهش 
سطح کیفی آموزش در مدارس 

برگزار شد.
برگزار  حالی  در  اعتصاب  این 
آغاز  از  ماه  یک  تنها  که  شد 
گذشته  جدید  تحصیلی  سال 
که  همانطور  همچنین  بود. 
این  در  می شد  پیشبینی 
کوردستان  سراسری  اعتصاب 
پیشاهنگ بود، که این موضوع 
انعکاس  نیز  مجازی  دنیای  در 

از  و  داشت  توجهی  قابل 
عکس  ابتدایی  لحظات  همان 
شبکه های  در  آن  فیلم های  و 
وسیع  گونه ای  به  اجتماعی 

منتشر شد.
معلمان  اساسی  خواست 
شهرهای  در  کننده  اعتصاب 
در  که  همچنان  کوردستان 
به  شده  منتشر  عکس های 
چشم می خورد، بدین قرار بود: 
تحصیل بدون تبعیض بر اساس 
اصل ٣٠ قانون اساسی، حذف 
سیستم  ساختار  در  تبعیض 
آموزشی، رفع خصوصی سازی 
و  امنیت  تامین  مدارس،  در 
اختصاص  مدارس،  استاندارد 
بودجه ی معین و یکسان جهت 
دانش آموزان  سرانه ی  ارتقای 
به  آموزش  تامین  راستای  در 
روش معاصر و بدون پرداخت 
دانش آموزان  برای  بویژه  پول 
مناطق محروم، تحصیل به زبان 
مادری، حذف مدارس کپری و 

غیراستاندارد و... .
بنابر آخرین گزارش های میدانی 
گرانی  گذشته،  سال  یک  طی 
خانواده ها  زندگی  بیکاری  و 
در  را  کوردستان  و  ایران  در 
وضعیت خطرناکی قرار داده و 
همین امر موجب تاثیرات منفی 
دانش آموزان  جسم  و  روان  بر 
و دانشجویان شده است. تامین 
وسایل مورد نیاز تحصیل برای 
هزینه ی  و  جوانان  و  کودکان 

مدارس  در  آن ها  نام  ثبت 
را  آن ها  دولتی،  اصطالح  به 
داده،  قرار  مادی  فشار  تحت 
کودکان  از  بخشی  که  بگونه ای 
مجبور شدند از ادامه ی تحصیل 
در  متاسفانه  که  دهند  انصراف 
بیشترین  دختران  رابطه  این 
اختصاص  خود  به  را  سهم 

داده اند.
عالوه  که  است  ذکر  به  الزم 
وسایل  و  لباس  تامین  بر 
از  محصلین  برای  تحصیل 
بیشتر  خانواده های شان،  سوی 
بنای  تعمیر  و  ساخت  هزینه ی 
مدارس از سوی مردم پرداخت 
می شود. درخواست مداوم پول 
مدارس،  مسئوالن  سوی  از 
از  دانش آموزان  بازماندن 
تحصیل و ده ها آسیب اجتماعی 
که  می آورد  بار  به  را  دیگر 
از  کودکان کار فقط یک مورد 

این پدیده ها می باشد.
موفق  اعتصاب  این  از  پس 
به  آن  از  سیاسی  مفسران  که 
»راسان  واقعی  نماد  عنوان 
می تواند  که  می برند  نام  شار« 
اقشار  دیگر  بر  مستقیم  تاثیر 
ایران  و  کوردستان  اصناف  و 
همکاری  مرکز  باشد،  داشته 
ایران،  کوردستان  احزاب 
اطالعیه ای را منتشر کرد و در 
خواست  از  حمایت  ضمن  آن 
و  سمبولیک  حرکت  و  برحق 
پرمعنای معلمان، از مردم مبارز 

خواست  روژهالت  کوردستان 
از  ممکن  شیوه ی  هر  به  که 
معلمان  مشروع  خواسته های 

کوردستان حمایت کنند.
که  اطالعیه  این  از  بخشی  در 
مهرماه  بیست و سوم  تاریخ  در 
است:  آمده  شده،  منتشر 
جامعه  تاثیرگذار  قشر  معلمان، 
وظیفه ی  بیشترین  که  هستند 
فرزندان  به  رسانی  خدمت 
آن ها  دارند.  عهده  بر  را  ملت 
و  خور  در  زندگی  شایسته ی 
مناسب هستند و در تمام جوامع 
پیشاهنگان  عنوان  به  پیشرفته 
نه  می شوند،  شناخته  جامعه 
نمی شود  نقض  حقوقشان  تنها 
زندگی  فرصت های  بهترین  که 
مرفه را نیز دارا هستند. اما در 
ایران تحت حاکمیت جمهوری 
معلمان  مقام  تنها  نه  اسالمی 
نمی گیرد  قرار  احترام  مورد 
آن ها  ابتدایی  حقوق  بلکه 
و  ساده  زندگی  یک  که  نیز 
نیز  است  کنونی  زمان  درخور 
مسئوالن  و  حاکمان  سوی  از 
توجه  مورد  اسالمی  جمهوری 
در  را  آن ها  و  نمی گیرد  قرار 
چارچوب یک زندگی اسفناک 
محصور می کنند. این در حالی 
فرزندان  به  معلمان  که  است 
تا  می کنند  خدمت  کشورشان 
کشور  آینده ی  برای  را  آن ها 
آماده  کنند. پس از این اعتصاب 
پیشبینی  که  همچنان  موفق، 

اسالمی  جمهوری  می شد 
امنیتی  نهادهای  طریق  از 
فشارهای  خود  وسرکوبگر 
وارده بر معلمان را افزایش داد. 
طی این فشارها و سرکوب ها، 
مهر  بیست و هشتم  شنبه  روز 
ماه، شماری از معلمان مدارس 
اعتصاب  در  که  سقز  شهرهای 
مذکور مشارکت داشته بودند را 
احضار و حتی بازداشت کردند 
که بر اساس برخی اخبار، خطر 
برای آن ها  نیز  اعمال مجازات 

وجود دارد.
وضعیت  این  شاهد  حالی  در 
اسالمی  جمهوری  که  هستیم 
چه  و  سیاسی  لحاظ  از  چه 
چه  و  اقتصادی  لحاظ  از 
جایگاه  جامعه،  در  مشروعیت 
حتی  و  داده  دست  از  را  خود 
افراد  و  همدستان  از  بخشی 
مطیع این رژیم نیز از آن روی 
به  شک  با  یا  شده اند  گردان 

آینده ی نامعلوم آن می نگرند.
فشار های اقتصادی در ایران و 
بویژه در کوردستان که خود را 
تورم،  همچون  پدیده هایی  در 
کرده اند،  برجسته  فقر  و  گرانی 
این واقعیت است  نشاندهنده ی 
و  کنترل  برابر  در  رژیم  که 
مدیریت وضعیت موجود دچار 
ضعف شده و تمام سعی و تالش 
خود را بر این امر متمرکز کرده 
که خود را از سرنوشتی به نام 

»سقوط«، نجات دهد.

"راسان شار" هستند اعتصاب ها، نمادی از 
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ادامه ی سخن

مسئول اجرائی حزب دمکرات،
 نشستی با اعضا و حامیان حزب در نروژ داشت

مسئول اجرائی حزب دمکرات 
نشستی  طی  ایران  کوردستان 
حامیان  و  اعضا  با  نروژ،  در 
حزب دیداری رسمی به عمل 

آورد.
مهرماه  دوازده  پنج شنبه  روز 
مصطفی  شمسی،   ١٣٩٧
هجری، مسئول اجرائی حزب 

ایران،  کوردستان  دمکرات 
در  حزب  حامیان  و  اعضا  با 
در  داشت.  دیداری  نروژ، 
ابتدای نشست شهال یارحسینی 
تشریف  از  احمدی  هیوا  و 
فرمائی مصطفی هجری، تشکر 
سپس   . کردند  قدردانی  و 
مسئول اجرائی حزب در رابطه 

آخرین  و  شانزدهم  کنگره  با 
به این کنگره  تحوالت مربوط 
و حزب، سخنانی ایراد کرد. بعد 
حاضرین  هجری،  سخنان  از 
در  را  خود  سخنان  و  نظرات 
این رابطه بیان کردند. همچنین 
در همین مکان و بعد از نشست 
با  دیگری  نشست  عمومی، 

برگزاری سمیناری تشکیالتی با حضور مسئول 
اجرائی حزب در نروژ

دمکرات  حزب  کمیته ی 
نروژ،  در  ایران  کوردستان 
سمیناری تشکیالتی با حضور 
اعضای  و  اجرائی  مسئول 
برگزار  کشور،  این  در  حزب 

کرد.
مهرماه  چهارده ام  شنبه،  روز 
١٣٩٧ شمسی، کمیته ی حزب 
در  ایران  کوردستان  دمکرات 
تشکیالتی  سمیناری  نروژ، 
هجری،  مصطفی  حضور  با  را 
مسئول اجرائی حزب دمکرات 
اعضای  برای  ایران  کوردستان 
برگزار  کشور  این  در  حزب 
سرود  با  سمینار  این  کرد.  
دقیقه  یک  و  رقیب  ای  ملی 
سکوت به نشان ادای احترام به 
شهیدان راه آزادی کوردستان، 
مصطفی  سپس،  شد.  آغاز 
حزب  اجرائی  مسئول  هجری 
دمکرات، در رابطه با وضعیت 
منطقه ای  ایران در سطح  فعلی 
همچنین   و  بین المللی  و 
مبارزه ی  دامنه ی  گسترش 

نیروهای  آزادیخواهانه ی 
به  کوردستان  مردم  و  سیاسی 
مردم  مشترک  مبارزه ی  مثابه 
عنوان  تحت  پیشمرگه،  و 
مبارزه ی شاخ و شار، به ایراد 
مسئول  پرداخت.  سخنانی 
به  دمکرات،  حزب  اجرائی 
لزوم  و  راسان  مثبت  نقش 
عمق  در  پیشمرگه  حضور 
و  کرد  اشاره  کوردستان  خاک 
همکاری  و  مشترک  مبارزه ی 
پیشمرگه  با  کوردستان  مردم 
در قالب مبارزه ی شار را ارج 
دیگر  بخشی  در  هجری  نهاد. 

و  سیستم  از  خود،  سخنان  از 
مصوب  جدید حزب،  ساختار 
و  گفت  سخن   ١٦ کنگره ی 
در  پاسخگو  سیستمی  را  آن 
ملی  مبارزه ی  کنونی  شرایط 
وصف  کوردستان  در  حزبمان 
کرد و با خوشبینی و واقع بینی 
نوع  این  آینده ی  و  حال  از 

مبارزه، سخنانی ایراد کرد.
در پایان، حاضرین در سمینار 
پیشنهادات، نظرات و سئواالت 
خود را مطرح کردند و مسئول 
سواالت  به  نیز  حزب  اجرائی 

آنان پاسخ داد.

مرکز همکاری احزاب کوردستان 
ایران: 

 در برابر جنایت های رژیم ایران 
سکوت نکنید

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران در رابطه با احتمال اجرای 
حکم اعدام هدایت عبداهلل پور، اطالعیه ای را منتشر کرد.

متن کامل اطالعیه:
هم میهنان عزیز!

سازمان های دفاع از حقوق بشر
کورد،  آزادیخواه  فعاالن  اعدام  و  شکنجه  بازداشت،  ادامه ی  در 
روز شانزدهم مهر ماه، حکم اعدام هدایت عبداهلل  پور، زندانی 
 ٤٧ شعبه ی  سوی  از  و  ارومیه  مرکزی  زندان  در  کورد  سیاسی 
دیوان عالی کشور، به اتهام همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون 
کورد، تائید شد. این حکم در حالی تائید می شود که پیشتر دیوان 
عالی، حکم اعدام هدایت عبداهلل پور را رد کرده بود و به وکیل و 
خانواده ی وی اعالم کرده بود که وی بی گناه است اما متاسفانه 
دادگاه  رژیم،  امنیتی  نهادهای  و  اطالعات  وزارت  فشار  تحت 
برای بار دوم حکم اعدام وی صادر و تائید شد. هدایت عبداهلل 
پور، در تاریخ بیست وششم خرداد ماه ١٣٩٥ شمسی، به همراه 
بازداشت شدند. پس  آن  و حومه  اشنویه  اهل  دیگر  ٦ شهروند 
به ستوه  مردم  بی مانند  و  انزجار گسترده  اعالم  و  اعتراضات  از 
آمده از رژم و همچنین وسعت یافتن مبارزات ملت کورد علیه 
سیاست تبعیض و نقض حقوق شان، رژیم جمهوری اسالمی روند 
افزایش  را  کوردستان  آزادیخواهان  و  فعاالن  اعدام  و  بازداشت 
داده است. فعاالن و زندانیان سیاسی کورد ضمن محروم بودن از 
حق دفاع از خود، تحت فشار و شکنجه ی نهادهای امنیتی مجبور 
به اعتراف اجباری می شوند و به آن ها جرائم امنیتی نسبت داده 
می شود و در نهایت حکم اعدام بر آن ها تحمیل می شود. ما به 
دهم  با  همزمان  ایران،  کوردستان  احزاب  همکاری  مرکز  عنوان 
اکتبر که روز جهانی مبارزه با اعدام می باشد، ضمن محکوم نمودن 
رای ناعادالنه ی اعدام زندانی سیاسی کورد، هدایت عبداهلل پور 
و فعاالن آزادیخواه کورد، از مردم کوردستان می خواهیم که علیه 
رژیم جمهوری  سیستماتیک  و سرکوب  فرزندان  اعدام  سیاست 
اسالمی قیام کنند و دست به اعتراض بزنند. در همان حال نیز از 
سازمان های مدافع حقوق بشر و جوامع انسان دوست می خواهیم 
علیه جنایت ها و سیاست های ضدبشری این رژیم سکوت نکنند 
و دست به اعتراض بزنند و از هر طریق ممکن، رژیم را به منظور 
قرار  فشار  تحت  کورد  جوانان  سرکوب  و  اعدام  به  دادن  پایان 

دهند.
مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران

هفدهم مهرماه ١٣٩٧

درگیری سنگینی میان 
پیشمرگه های کوردستان و 
سپاه تروریستی پاسداران، 

در پاوه روی داد
پیشمرگه  نیروی  فرماندهی 
کوردستان با انتشار اطالعیه ای 
با  پیشمرگه ها  درگیری  از 
در  پاسداران  تروریستی  سپاه 

شهرستان پاوه خبر داد.
متن کامل بیانیه:

مهرماه،  بیستم  جمعه  روز 
تفرجگاه  در  صبح   ٨ ساعت 
پیشتر  که  پاوه،  "بیدمیری" 
از  کثیری  نیروی  سوی  از 
بود،  شده  محاصره  سپاه 
این  میان  سنگینی  درگیری 
و  مسلح  دندان  به  تا  نیروی 
نیروی  واحدهای  از  یکی 
داد.    روی  شهر،  پیشمرگه 
که  کوردستان  پیشمرگه های 
جمهوری  نیروهای  سوی  از 
بودند  شده  محاصره  اسالمی 
سنگین  سالح  های  انواع  با  و 
قرار  هدف  استقرارشان  محل 
قهرمانانه  توانستند  می گرفت، 
دژخیمان  این  مقابل  در 
تاریخی  و حماسه  ای  بایستند 
مذکور  درگیری  کنند.  خلق 
ظهر  از  قبل   ١١ ساعت  تا 
خبری  منابع  و  داشت  ادامه 
از وارد آمدن ضربات سنگین 
خبر  دشمن  نیروهای  بر 
اطالعات  براساس  می دهند، 
نیروهای  از  نفر  سه  رسیده 
در  پاسداران  تروریستی  سپاه 
شده اند  کشته  درگیری  این 

صورت  به  آمبوالنس ها  و 
میان محل درگیری و  مستمر 
بیمارستان پاوه، در حال رفت 
و آمد بودند. در این درگیری 
که بیش از سه ساعت به طول 
و  قهرمان  مبارز  دو  انجامید، 
فداکار کوردستان که در یکی 
شهر  تشکیالت  واحدهای  از 
به  بودند،  شده  سازماندهی 
"شاهو ویسی"  نام های شهید 
اسالمی"  "زانیار  شهید  و 
آزادی  راه  شهیدان  جمع  به 
کوردستان پیوستند و همچنین 
یکی از شهروندان شهر پاوه به 
نام فرشاد چچانی، که به قصد 
تعطیل  روز  گذارن  و  تفریح 
داشت  حضور  منطقه  این  در 
نیروهای  مستقیم  شلیک  با 
سپاه، به قتل می رسد. رهبری 
کوردستان  دمکرات  حزب 
نیروی  فرماندهی  و  ایران 
پیشمرگه، خود را شریک غم 
خانواده های شهیدان "شاهو و 
فرشاد  خانواده  نیز  و  زانیار" 
آن ها  به  و  می داند  چچانی، 

تسلیت می گوید.
راه شان  و  گرامی  یادشان 

پررهرو باد
پیشمرگه  نیروی  فرماندهی 

کوردستان
٢٠ مهر ١٣٩٧ شمسی

بیانیه مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران 
در رابطه با اعتصاب سراسری معلمان

احزاب  همکاری  مرکز 
با  رابطه  در  ایران  کوردستان 
معلمان  سراسری  اعتصاب 
ایران  شهرهای  در  مدارس، 
منتشر  را  بیانیه  کوردستان،  و 

کرد.
متن کامل بیانیه:

مردم آزادیخواه کوردستان
معلمان سنگر علم و تربیت

معلمان  سراسری  اعتصاب 
مهر  دوم  و  بیست  روز  در 
از  بسیاری  در   ،١٣٩٧ ماه 
شهرهای ایران و کوردستان با 
معلمان،  شد.  برگزار  موفقیت 
هستند  جامعه  تاثیرگذار  قشر 
خدمت  وظیفه ی  بیشترین  که 
رسانی به فرزندان ملت را بر 
شایسته ی  آن ها  دارند.  عهده 
مناسب  و  خور  در  زندگی 
جوامع  تمام  در  و  هستند 
پیشرفته به عنوان پیشاهنگان 
نه  می شوند،  شناخته  جامعه 
تنها حقوقشان نقض نمی شود 
که بهترین فرصت های زندگی 
مرفه را نیز دارا هستند. اما در 
ایران تحت حاکمیت جمهوری 

معلمان  مقام  تنها  نه  اسالمی 
نمی گیرد  قرار  احترام  مورد 
آن ها  ابتدایی  حقوق  بلکه 
و  ساده  زندگی  یک  که  نیز 
درخور زمان کنونی است نیز 
مسئوالن  و  حاکمان  از سوی 
جمهوری اسالمی مورد توجه 
در  را  آن ها  و  نمی گیرد  قرار 
چارچوب یک زندگی اسفناک 
محصور می کنند. این در حالی 
فرزندان  به  معلمان  که  است 
تا  می کنند  خدمت  کشورشان 
کشور  آینده ی  برای  را  آن ها 
آماده  کنند. اعتصاب سراسری 
نشانه ی  به  سویی  از  معلمان 
نادرست  سیاست  به  اعتراض 
در  دخالت  و  جنگ طلبانه   و 
کمک های  و  کشورها  امور 
و  دسته  به  لجستیکی  و  مالی 
منطقه،  تروریستی  گروه های 
جمهوری  رژیم  سوی  از 
سویی  از  و  ایران  اسالمی 
وضعیت  به  اعتراض  دیگر 
معلمان  اقتصادی  نامناسب 
افزایش  حقوق،  بودن  کم  و 
شدن  بی ارزش  قیمت ها، 

خفقان،  و  ملی، سرکوب  پول 
نبود  و  بیان  آزادی  نبود 
زمان  به  تحصیل  برای  برنامه  
جمعی  خواست  بنابر  مادری، 
از معلمان پیشرو است که این 
سطح  در  سراسری  اعتصاب 
مرکز  شد.  برگزار  وسیعی 
کوردستان  احزاب  همکاری 
از  حمایت  ضمن  ایران 
معلمان  مشروع  خواسته های 
و  علم  سنگرهای  و  مدارس 
تربیت در ایران و کوردستان، 
به  و  ایران  ملیت های  از 
اجتماعی  جنبش های  ویژه 
و  اتحاد  با  که  می خواهند 
خواسته های  از  همصدایی 
حمایت  معلمان  مشروع 
مبارز  مردم  از  همچنین  کنند. 
کوردستان  روژهالت  فعال  و 
خواسته های  از  خواستارند 
کوردستان  معلمان  مشروع 

حمایت نمایند.
احزاب  همکاری  مرکز 

کوردستان ایران
٢٣ مهر ١٣٩٧ شمسی

حضور در مراسمات جمهوری 
اسالم  با  دشمنی  را،  اسالمی 
معرفی و معادل ساخته بودند. 
از  اصالح طبی  سناریو  در  یا 
کشتار"  یا  "رفورم  دوالیته 
هر  که  معنا  این  به  بردند  بهره 
نباشد  اصالح طلبی  با  کس 
پس او جنگ طلب و به دنبال 
که  حالی  در  است!  خونریزی 
حاضر  اصالح طلبان  همان 
تئوریسین ها  از  حکومت  در 
در  کشتار  اصلی  عاملین  و 
ایران بوده اند و اگر شرایط آن 
دوباره مهیا شود، باز هم دست 

به جنایت خواهند زد.
مدت  این  در  گفت،  باید 
مفهوم  دو  تا  کوشیده اند  بسیار 
"پاسداری  و  "جنگ طلبی" 
وارد  و  تولید  را  صلح"  از 
مردم  و  بکنند  روز  گفتمان 
که  برسانند  قناعت  این  به  را 
نباشد،  صلح  پاسدار  کس  هر 

جنگ طلب است!
این در حالی ست که در ایران 
چیزی به اسم صلح وجود ندارد 
تا برای حفظ آن تالش صورت 
حاکمیت  حالیکه  در  گیرد! 
ابعاد،  تمام  در  فقیهی  والیت 
سیاسی  اجتماعی،  اقتصادی، 
ملیت های  علیه  فرهنگی،  و 
ایران اعالم جنگ کرده است و 
صدها هزار نفر آواره و در به در 
شده اند و هر روز پروژه معتاد 
شکنجه،  جوانان،اعدام،  کردن 
نیز  و  خلق  آزار  و  اذیت 
کشور  سامان  و  ثروت  غارت 
مهم تر  همه  از  و  اجرا می شود 
جهاد،  فتوای  برپایه  رژیم 
کوردستان را مورد هجوم قرار 
این  وجب  به  وجب  و  داده 
سرزمین را نیروهای سرکوبگر 
تروریستی قرار داده است. در 
تحت  چیزی  شرایطی  چنین 
عنوان صلح وجود ندارد بلکه 
"شرایط  دارد  وجود  که  آنچه 

ستمگری مستقر" است.
تا  داد  اجازه  نباید 
حکومت  گفتمان سازی های 
وارد  تهران  ایدئولوژیک 
شود.  آزادیخواهی  جریان 
برای  مردم  قیام  و  مبارزه 
تحقق خواست ها و حقوق شان 
و  ظلم  بساط  برچیدن  نیز  و 
جنگ طلبی  نمی توان  را  ستم 
جهان  تمام  در  بلکه  نامید 
آنرا "مبارزه خلق برای تحقق 

آزادی" می نامند.

حضور اعضای کمیته ی حزب 
برگزار شد  نروژ،  در  دمکرات 
از  مجموعه ای  آن  طی  که 
سازماندهی  باب  در  مباحث 
مطرح  حزبی،  دیگر  امور  و 

گردید.
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مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران،
 به مناسبت چهلمین روز شهدای ١٧ شهریور، بیانیه ای منتشر کرد

احزاب  همکاری  مرکز 
مناسبت  به  ایران  کوردستان 
 ١٧ شهدای  روز  چهلمین 

شهریور، بیانیه ای منتشر کرد.
متن کامل پیام:

از  روز  چهل  امروز 
حزب  مقرهای  موشکباران 
حزب  و  کوردستان  دمکرات 
ایران  کوردستان  دمکرات 
توسط  "کویسنجق"  شهر  در 
ضدکورد  و  جنایتکار  رژیم 
ایران  اسالمی  جمهوری 
طی  که  فاجعه ای  می گذرد. 
و  کادر  رهبری،  عضو   ١٤ آن 
و  دمکرات  حزب  پیشمرگه 
حزب  آموزشکده ی  استاد   ٢
ایران،  کوردستان  دمکرات 
شهید شدند و همچنین ٤٠ نفر 
در  که  شدند  زخمی  نیز  دیگر 
کودک  حتا  و  زن  آن ها  میان 
این  می خورد.  چشم  به  هم 

جانگدازی  انده  و  غم  واقعه، 
وارد  جناح ها  همه  دل  بر  را 
نیز  جناح ها  همه  و  کرد 
قبال  در  را  خود  قاطع  موضع 
اعالم  دهشتناک  جنایت  این 
موضع  میان  این  در  و  کردند 
احزاب  متحدانه ی  و  همبسته 
و  کوردستان  سازمان های  و 
و  مردم  همکاری  و  همدردی 
احزاب و جناح های کوردستان 
سایر  میهن دوستان  و  عراق 
و  کوردستان  بخش های 
مدافع  سازمان های  همچنین 
و  تامل  جای  بشر،  حقوق 
رابطه  در  بویژه  دارد.  احترام 
همکاری  مرکز  فراخوان  با 
که  ایران  کوردستان  احزاب 
در  کورد  مبارز  مردم  آن  طی 
شهریورماه،  بیست ویکم  روز 
عالوه  سراسری  اعتصابی  در 
بر محکوم کردن این جنایت و 

این سرزمین،  اعدام سه فرزند 
و  حسین پناهی  رامین  شهید 
لقمان و زانیار مرادی، اتحاد و 
هماهنگی خود را با احزاب و 
ایران  کوردستان  سازمان های 
نیز  را  پیام  این  و  دادند  نشان 
سازمان های  و  احزاب  به 
و  اتحاد  که  دادند  سیاسی 
اتحاد  عامل  آنان،  همبستگی 
کوردستان  مردم  همصدای  و 
پیام  این  همزمان  و  است 
اسالمی  جمهوری  به  نیز  را 
به  آن ها،  که  فرستادند  ایران 
احزاب  فراخوان  و  خواست 
و  می دهند  مثبت  پاسخ  خود 
به  احزاب،  این  خواست های 
تمام ملت کورد تعلق دارد. از 
مذکور  اعتصاب  دیگر،  سوی 
نفوذ،  میزان  دهنده ی  نشان 
جنبش  مردمی  قدرت  و  توان 
کوردستان  آزادیخواهانه ی 

اتحادیه ی صنفی معلمان 
کوردستان ایران فراخوانی 

در رابطه با اعتصاب سراسری 
معلمان منتشر کرد

ضمن  فراخوانی،  در  ایران  کوردستان  معلمان  صنفی  اتحادیه ی 
حمایت از اعتصاب سراسری معلمان سراسر ایران، پیوستن خود 

به این اعتصاب را اعالم کردند.
معلمان محترم!

دانش آموزان گرامی!
پدران و مادران گرامی!

در حالی که معلمان از شدت گرانی سرسام آور و تورم مداوم 
توانایی تامین نیازهای روزانه ی خود و خانواده هایشان را ندارند، 
دولت حسن روحانی به جای کمک و افزایش سطح حقوق معلمان 
و خدمت رسانی به معلمان بازنشسته، به گونه ای نامسئوالنه "امید 
درمانی" را به عنوان راه حل مشکالت مردم و معلمان پیشنهاد 
می کند. ما،این سخنان نامسئوالنه ی رئیس حکومت در جمهوری 
می دانیم.  معلمان  مشروع  خواست  به  احترامی  بی  را  اسالمی 
همگام و همصدا با شورای تشکالت صنفی معلمان ایران در برابر 
گرانی، تورم و کاهش شدید قدرت خرید معلمان و فرهنگیان، به 
عنوان اتحادیه ی معلمان کوردستان روژهالت از اعتصاب معلمان 
از  می پیوندیم.  اعتصاب  این  به  و  می کنیم  ایران حمایت  سراسر 
معلمان محنت دیده و زحمتکش کوردستان روژهالت می خواهیم 
که  به منظور حمایت از هم صنف های ما و احترام به شخخیت 

معلمان، به این اعتصاب سراسری بپیوندند.
قوانین  ایران،  معلمان  صنفی  تشکالت  شورای  فراخوان  طبق 
مدیریت خدمات رفاهی کشور، بیش از ١٠ سال است که اجرا 

نمی شود.
به مدت سه سال است که رتبه بندی معلمان ماه به ماه به تعویق 

می افتد.
صندوق ذخیره ی معلمان غارت شده و از سهم هر عضوی ١٨ 

میلیون تومان دزدیده شده است.
 نرخ تورم و حقوق معلمان همتراز نیستند و اکنون معلمان عمال 

زیر خط فقر به سر می برند.
مدارس دولتی و عمومی با پول مردم و خانواده های دانش آموزان 
مدیریت می شوند و از لحاظ کیفیت در سطح پایینی قرار گرفته اند.

هم میهنان گرامی!
نبود  وجود  با  و  گرانی  این  در  هستید،  مستحضر  که  همانطور 
درآمد برای معلمان و مردم فقیر و ناتوان، دولت بودجه ی مدارس 
و آموزش و پرورش، که طبق قانون اساسی جمهوری اسالمی بر 
عهده ی دولت است را به مردم و خانواده ی دانش آموزان محول 
کرده و به جای اینکه پاسخگوی نیاز مردم فقیر و معلمان باشد، 
از آن در راستای حمایت از گروه های تندرو یمن، لبنان، عراق و 
بشار اسد دیکتاتور و توسعه ی هزینه های بدون سود در راستای 

پرتاب موشک و افزایش بودجه ی نظامی استفاده می کند.
پدران و مادران دانش آموزان!

از  خارج  اسالمی  جمهوری  در  آموزشی  سیستم  ساختار 
آموزشی  لحاظ فضای  از  از سویی  است:  استانداردهای جهانی 
و پرورشی؛ عالوه بر اینکه شمار زیادی از دانش آموزان مجبور 
دلیل  به  دهند،  تحصیل  ادامه ی  کوچک  فضایی  در  که  شده اند 
فرسوده بودن بیش از حد ساختمان مدارس نیز جان دانش آموزان 
و معلمان در خطر است که مصداق بارز آن مدرسه ی "شین آباد" 
در منطقه ی پیرانشهر است که اکنون نیز آثار سوختگی بر جسم 

دانش آموزان آن باقی مانده است.
از سوی دیگر نیز، محتوای کتاب های آموزشی تماما ایدئولوژیک 
و  جنسیتی  دینی،  تعصب،جهت گیری  به  دانش آموزان  است: 
کاشتن تخم نفرت از دین و ملیت های متفاوت از دین رسمی و 
ملت حاکم ترغیب می شوند. وزارت آموزش و پرورش ایران از 
لحاظ اداری و مدیریت توانایی هیچگونه بهسازی و حتی نقشه 
و برنامه ای آنچنانی را ندارد که از این سیستم از مد افتاده و کهنه 

پرستانه رهایی یابد.
در مناطق حاشیه نشینی همچون کوردستان، سیستان و بلوچستان، 
کلی  طور  به  مدارس  آذربایجان،  مکان های  برخی  و  خوزستان 
تحت کنترل نهادهای امنیتی هستند و معلمانی نیز که علیه تبعیض 
مورد  گیرند  موضع  منطقه  در  دولت  سیستماتیک  عدالتی  بی  و 
تهدید قرار می گیرند. در سراسر ایران نهادهای امنیتی و دستگاه 
قضایی به جای بازداشت دزدها و افراد فاسد، به تهدید معلمان 
و  اخراج  تبعید،  را  آن ها  می پردازند،  عدالت خواه  و  طلب  حق 

بازداشت می کنند.
ما به عنوان اتحادیه ی صنفی معلمان کوردستان ایران، تمام معلمان 
اعتضاب  این  در  که  می خوانیم  فرا  را  کوردستان  شهرهای  در 
مشارکت کنند و در برابر نقض حقوق و بی احترامی های نهادهای 
دولتی سکوت نکنند. از تمام افراد و گروه ها و سازمان های مدنی 
و  بپیوندند  اعتصاب سراسری  این  به  که  نیز خواستاریم  ملتمان 
برای از بین بردن ستم و بی عدالتی هایی که در برابر معلمان و 
مدارس انجام می شود، در راستای تامین آینده ای روشن و بهتر 
حمایت  دیگر  معلمامن  و  بازنشسته  معلمان  دانش آموزان،  برای 

کنند.
آری به اعتصاب سراسری معلمان

کهنه  و  فساد  برابر ستم،  در  برابری  و  آزادی  عدالت،  باد  پیروز 
پرستی!

اتحادیه ی صنفی معلمان کوردستان ایران

بود. ما به مانند مرکز همکاری 
احزاب کوردستان ایران، عالوه 
خاطره  و  یاد  گرامیداشت  بر 
شهدای ١٧ شهریور و محکوم 
و  ضدبشری  عمل  این  کردن 
سازمان   از  رژیم،  جنایتکارنه 
مدافع  سازمان ها  همه  ملل، 
عمومی  افکار  و  بشر  حقوق 
هر  از  که  می خواهیم  جهان 
و  جنون  مانع  ممکن  طریق 
جمهوری  رژیم  خودکامگی 
اسالمی ایران شوند و نگذارند 
طرق  به  کورد  فرزندان  که 

مختلف کشته شوند.
درود بر روان پاک شهدای ١٧ 

شهریور
یاد و خاطره شان جاوید

را ه شان پررهرو
احزاب  همکاری  مرکز 

کوردستان ایران
٢٥ مهر ١٣٩٧ شمسی

تانکرهای مرگ همچنان عامل مرگ شهروندان کورد هستند
مواد  ونقل  حمل  تانکرهای   
در  شیمیایی  و  سوختی 
نبود  و  کوردستان  شهرهای 
به  مناسب،  مراسالتی  راه های 
شهروندان  زندگی  مداوم  طور 

را تهدید می کند.
دوم  و  بیست  گذشته،  شب 
و   ١١ ساعت   ،١٣٩٧ مهرماه 
گردنه ی  در  شب،  ٣٠دقیقه ی 
سنندج،  شهر  آباد  صلوات 
یک  میان  شدیدی  تصادف 
شیمیایی  مواد  حمل  تانکر 
حمل  ویژه ی  تریلی  یک  و 
آن  طی  که  داد  رخ  اتومبیل 
نفر  چند  و  کشته  نفر  یک 
همه  شدند.  زخمی  نیز  دیگر 
ساله در گردنه ی صلوات آباد 

سنندج که یکی از پرخطرترین 
این  تصادفاتی  است،  جاده ها 
چنینی رخ می دهد که متاسفانه 
شهروندان  مرگ  موجب 
تانکرهای  تردد  می شود. 
سوختی  مواد  نقل  و  حمل 
جاده های  در  شیمیایی  و 
تاکنون  کوردستان،  نامناسب 

را  شهروندان  از  بسیاری  جان 
پیشتر  است.  انداخته  خطر  به 
داخل  به  تانکرها  سقوط  نیز 
موجب  سنندج  وحدت  سد 
شده  شهر  این  مردم  نگرانی 
نیز  مورد  تازه ترین  در  بود. 
کرد،  اشاره  آن  به  می توان  که 
مواد  حمل  تانکر  برخورد 

نفتی با اتوبوس مسافربری در 
متاسفانه مرگ  که  بود  سنندج 
چند  شدن  زخمی  و  نفر   ١٥
داشت.  دنبال  به  را  دیگر  نفر 
راه های  از  کوردستان  مردم 
در  رژیم  تفاوتی  بی  متفاوت 
و  راه ها  نکردن  تفکیک  برابر 
تانکرها  تردد  محل  جاده های 
را  سبک  اتومبیل های  و 
محکوم کردند و در شبکه های 
هشتگ  از  نیز  اجتماعی 
استفاده  مرگ  تانکرهای 
کردند، اما مسئول رژیم تاکنون 
در جهت رفع این مشکل هیچ 

گام موثری را برنداشته اند.

اماکن کسب و دکان ها، 
مورد هجوم نیروهای اطالعاتی قرار گرفت

جمهوری  اطالعاتی  نهادهای 
تنبیه و مجازات  برای  اسالمی 
پلمب  به  اقدام  معترض،  مردم 
که  می کنند  اماکنی  و  دکان ها 
شرکت  اخیر  اعتصابات  در 
از  گزارشی  برپایه  داشته اند. 
ُکردپا،  خبررسانی  آژانس 
اداره نظارت بر اماکن عمومی 
سنندج،  انتظامی  فرماندهی 
اطالعات  سازمان  دستور  با 
اطالعات  حراست  و  سپاه 
کسب  محل  انتظامی،   نیروی 
کار بازاریان اعتصابی را پلمپ 

می کند.
طی  که  شده  مدعی  ُکردپا 
نظارت  اداره  اخیر،  روز  چند 
فرماندهی  عمومی  اماکن  بر 
به  اقدام  سنندج،  انتظامی 

پلمپ محل کسب کار بازاریان 
اعتصابی کرده است.

محل  پلمپ  دلیل  اداره  این 
کسب کار بازاریان اعتصابی را 
شانزدهم  تحصن  در  "شرکت 

است.  کرده  اعالم  مهرماه" 
شهرهای  کسبه  و  بازاریان 
سنندج،  جمله  از  کوردستان 
بوکان،  بانه،  سقز،  کرماشان، 
سردشت  پاوه،  میاندوآب، 
روزهای  در  پیرانشهر  و 
چهارشنبه بیست ویکم شهریور 
و نیز دوشنبه شانزدهم مهرماه، 
سیاست های  به  اعتراض  در 
و  اسالمی  فاشیستی جمهوری 
اقتصادی  اوضاع  وخامت  نیز 
به صورت گسترده ای دست به 

اعتصاب زدند.

دومین روز اعتصاب معلمان،
 کوردستان پیشرو مبارزات آزادیخواه

اعتصابات گسترده و کم سابقه 
کوردستان  مرکزیت  با  معلمان 
در راستای تحقق خواست های 
زندانی  معلمان  آزادی  صنفی، 
معیشت  وضعیت  بهبودی  و 
جامعه،  طبقات  و  اقشار  کل 
شد.  خود  روز  دومین  وارد 
هماهنگی  شورای  حالی  در 
فرهنگیان  صنفی  های  تشکل 
طی روزهای گذشته خواستار 
فرهنگیان  اعتراضی  تحصن 
بنابر  که  شد  ایران  سرتاسر 
اخبار و گزارشات منتشر شده 
استان های کوردستان بیشترین 
این  در  مشارکت  میزان 
مرکزی  شهرهای  و  اعتصاب 
خود  به  را  کم ترین  ایران 
معلمان  داده اند.  اختصاص 
شهرها و روستاهای  کرماشان، 

شهاباد، ایالم، بوکان، سقز، بانه، 
یاسوج،  خرم آباد،  سنندج، 
شهر  ده ها  و  مریوان  سنندج، 
کوردستان،  دیگر  روستای  و 
بیست ودوم  یژشنبه  روز  از 
مهرماه در اعتراض به حاکمیت 
اسالمی  جمهوری  ضدبشری 
در محل های کار خود دست به 
تحصن زدند و خواستار تحقق 
خواست های انسانی شان شدند. 
همه  برای  رایگان  تحصیل 

آموزشی  عدالت  شهروندان، 
باالتر  مدارک  اعطای  و 
حقوق  افزایش  معلمان،  به 
فراگیر،  بیمه  تورم،  با  متناسب 
بهبود  آزادی معلمان زندانی و 
بهبودی  و  مدارس  وضعیت 
اقشار  تمام  معیشت  وضعیت 
جمله  از  جامعه،  طبقات  و 
معترض  معلمان  خواسته های 
تشکل  هماهنگی  شورای  بود. 
های صنفی فرهنگیان با انتشار 

خواسته  فرهنگیان  از  بیانیه ای 
بود که در روزهای ٢٢ و ٢٣ 
مهر ماه در مدارس حاضر شده 
مشکالت  به  اعتراض  در  اما 
صنفی خود سر کالس حاضر 
نشوند. این تحصن و اعتراض 
بود  عظیم  و  گسترده  چنان 
مقامات  شدید  واکنش  که 
پی  در  را  اسالمی  جمهوری 
داشت و آن ها را عامل بیگانه 
کرده اند.  وصف  فریب خورده 
این اعتراضات با سپری کردن 
موفقیت  با  خود  روز  اولین 
کامل توانست به روز دوم پای 
دوشنبه  روز  نتیجه  در  و  بنهد 
بیست وسوم مهرماه نیز معلمان 
با حضور در مدارس از رفتن 
امتناع کرده و  به سر کالس ها 

دست به تحصن زدند.
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دست راست از آستین چپ، 
حساسیت های پیرامون نوشتن به زبان مادری

مورد  مناقشات  از  یکی 
در  چپ  جریانات  توجه 
به احتمال  ایران و  کوردستان 
احواز  آذربایجان،  در  زیاد 
نوشتن  مساله  بلوچستان،  و 
این  است.  مادری  زبان  به 
جریانات عموما با این مساله 
روبه رو هستند که چگونه این 
طوری  را  اجتماعی  واقعیت 
گره  خود  تئوریک  مبانی  با 
بزنند که به سوی ناسیونالیسم 
عمده  اگرچه  نشوند.  متمایل 
به  نوشتن  به  چپ  جریانات 
زبان مادری نه تنها به عنوان 
عنوان یک  به  بلکه  یک حق 
جهت  در  مبارزاتی  مبنای 
اجتماعی  برابری های  به  نیل 
یک  اما  می دهند  اهمیت 
چپ  از  گرفته  نشات  جریان 
توانایی  کنون  تا  که  ایرانی 
رها شدن از مولفه های ذهنی 
فارسی  ایرانی-  ناسیونالیسم 
را نداشته نگاهی منفی به این 

مقوله دارد. 
در کوردستان ایران و در میان 
که  عمده ای  نگرش  فعالین، 
وجود دارد مبنی بر این است 
سیاسی  ساختار  که  اکنون  که 
حاکم به صورت سیستماتیک 
استفاده از زبان کوردی را در 
رسمی  کاربردهای  و  نگارش 
محدود و نهی می کند، استفاده 
برای  تنها  نه  مادری  زبان  از 
جلوگیری از استحاله فرهنگی 

عنوان  به  بلکه  کورد،  ملت 
مبارزه  در  اساسی  ابزار  یک 
پیدا  با روابط سلطه ضرورت 
کسانی  اما  مقابل  در  می کند. 
تحت  چپ  جریان  میان  در 
با  ایرانی  ناسیونالیسم  تاثیر 
قومی،  عناوینی چون شونیزم 
این  به  زنی  برچسب  به 
به  میپردازند.  حساسیت ها 
نظر نمی رسد که استدالل های 
بی اهمیت  در  جریان  این 

زبان،  مقوله  دادن  جلوه 
برگرفته ازیک مبانی تئوریک 
مشخص باشد. بلکه این مقوله 
و  سیاسی  ریشه های  می تواند 
از  باشد،  داشته  روانشناختی 

قبیل احساس حقارت نهادینه 
شده ای که برخی کوردها -در 
سرکوب  تجربه  نسل ها  نتیجه 
خود  بودن  کورد  از  شدن- 
که  نکته ای  اما  می کنند.  حمل 
بیش  را  توجه  میان  این  در 
می کند  به خود جلب  همه  از 
ساده  ظاهر  به  ادعای  این 
یک  تنها  "زبان  که  است 
هیچ  و  است  ارتباطی  وسیله 
چه  با  ما  که  ندارد  تفاوتی 
باید  می کنیم".  صحبت  زبانی 
دلیلی  رویکرد  این  که  گفت 

بر درک ناصحیح از دو مقوله 
یا  فهم  شکاف  از  اول  است، 
شکاف های اصلی در ایران و 

دوم از خود زبان. 
گفت  باید  اول  وهله  در 
وسیله  یک  تنها  زبان  که 
محل  بلکه  نیست  ارتباطی 
آگاهی  توسعه  و  شکل گیری 
که  جایی ست  زبان  است. 
به  دو  هر  مقاومت  و  قدرت 
زبان  می رسند.  ظهور  منصه 

شبکه های  استقرار  محل  هم 
آگاهی  ساختار  و  قدرت 
منتج از آن هاست و هم محل 
شکل گیری مقاومت و توسعه 

آگاهی انقالبی است. 

که  تیونگ،  وا  نگوگی 
کنیایی  نظریه پرداز  یک 
به  خود  کتاب  در  است 
ذهن  از  استعمار زدایی  نام 
می گوید که: ]در دهکده آن ها[ 
در پشت توپ به جا مانده از 
نیز  مدرسه ای  استعمار،  زمان 
جا  به  استعمارگران  همان  از 
زبان  به  آن  در  که  بود  مانده 
کنیایی  کودکان  به  انگلیسی 
می آموختند.  علم  و  دانش 
می گوید  ادامه  در  تیونگ 
یک  مدرسه  این  چه  اگر  که 

برای  انساندوستانه  تالش 
کودکان  کردن  باسواد  آنچه 
بود  می شد  خوانده  کنیایی 
توپی  از  بهتر  مدرسه  این  اما 
که در مقابل آن وجود داشت 
کشور  این  در  را  استعمار 
ممکن  لذا  نمود.  همیشگی 
فردی  مثال  عنوان  به  است 
در  که  نماید  تصور  کنیا  در 
آموزشی  سیستم  چارچوب 
به  استعمار،  از  مانده  به جا 
یک  و  عیار  تمام  چپ  یک 
تا  اما  شده  تبدیل  انقالبی 
زمانی که از چارچوب فکری 
که  استعمار  خود  آموزشی  و 
زبان انگلیسی حامل آن است 
کماکان در چارچوب  نگریزد 
تقسیم  و  دسته بندی ها 
بندی هایی می جنگد که تداوم 
می بخشند.  امکان  را  استعمار 
که  است  اساس  همین  بر 
را  نوشتن  خود  که  نگوگی 
نموده  آغاز  انگلیسی  زبان  به 
بود، امروزه به زبان خود روی 
عنوان  به  او  برای  که  آورده 
اولین سنگر مقاومت در برابر 
استعمار و روابط سلطه ناشی 

از آن، عمل می نماید.
تالش  قرن  یک  به  قریب 
تاریخ،  در  که  آکادمیکی 

جامعه شناسی، علوم سیاسی، 
اقتصاد و غیره به زبان فارسی 
مشروعیت  راستای  در  و 
برای  مفهوم پردازی  و  بخشی 
روابط سلطه در ایران صورت 

از  به یکی  این زبان  پذیرفته، 
و  تداوم  ابزارهای  اصلی ترین 
توسعه این روابط تبدیل شده 
لذا زبان فارسی حامل  است. 
تداوم  که  است  آگاهی  اصلی 
می طلبد.  را  موجود  وضع 
سنگر  اولین  که  است  واضح 
روابط  این  برابر  در  مقاومت 
سلطه همانا تالش در گسترش 
استفاده از زبان های دیگر در 
ایران است. این تالش می تواند 
به عنوان یک ابزار مقاومتی و 
توسعه آگاهی  برای  وسیله ای 

در  و  ایران  همه  در  انقالبی 
روابط  براندازی  راستای 
سلطه عمل نماید. این البته به 
این معنی نیست که در جهت 
شکل دادن به ادبیات مقاومت 
نشود  تالش  فارسی  زبان  در 
اما واقعیت این است که برای 
چپ کورد، چپ تورک، چپ 
اولویت  بلوچ  چپ  و  عرب 
زبان  توسعه  و  استفاده  باید 
در  که  چرا  باشد  آن ها  خود 
هم  آن ها  صورت  این  غیر 
در همان نوع ساختار آگاهی 
قول  به  که  می شوند  گرفتار 
نوع  این  تداوم  در  نگوگی 
روابط نقشی بیشتر از توپ و 

تانک ایفا می کند. 
این  که  مساله ای  دومین 
رویکرد برجسته می نماید این 
واقعیت است که این جریانات 
درک درستی از شکاف اصلی 
در ایران ندارند. آنچه که یک 
جبهه  در  را  انقالبی  جریان 
در  واقعی  دگرگونی  و  تغییر 
می دهد  قرار  موجود  وضع 
تحلیلی  و  تصویر  ارائه  همانا 
واقع بینانه از اصلی ترین شکاف 
این  است.  جامعه  در  موجود 
به  مختص  تنها  البته  آسیب 
ایران  یا  کوردستان  در  چپ 

مساله  این  واقع  در  نیست. 
است  هنگام  دیر  دعوای  یک 
که به واسطه آن، رویکردهای 
کامال متضاد و گاها متناقضی 
از سوی جریاناتی که خود را 

چپ می دانند در گوشه و کنار 
جهان می بینیم. 

در نیمه دوم قرن بیستم مفهومی 
هسته-پیرامون  عنوان  تحت 
 core-periphery
شروع به شکل گرفتن کرد که 
بعدها به تولد نظریه وابستگی 
  dependency یا 
این  دل  از  شد.  منجر 
"توسعه ی  اصطالح   نظریه 
آندره  توسط  توسعه نیافتگی" 
که  شد  ضرب  فرانک  گاندر 
مقوله  این  به  ناظر  درواقع 

یک  توسعه نیافتگی  که  است 
وضع اصیل نیست که ناشی از 
فرهنگ یا سیاست مکان های 
بلکه  باشد  نیافته  توسعه 
هسته- روابط  این  واقع  در 

مسئولیت  که  است  پیرامون 
در  نیافتگی  توسعه  مستقیم 
عهده  بر  را  پیرامونی  مناطق 
برای  اصلی  مساله  لذا  دارد. 
چنین  در  انقالبی  چپ  یک 
روابط  این  فهم  باید  شرایطی 
آن ها  به  بخشیدن  پایان  و 
این  نگاه  از  چراکه  باشد. 
افزوده  ارزش  ردپای  نظریه، 
که یک مقوله بنیادین است به 
واحد ملی-جغرافیایی محدود 
در  ردپا  این  بلکه  نمی شود 
می  در  سر  هسته  از  نهایت 

آورد. 
در  مثال  عنوان  به  اگرچه  لذا 
مد  مراحل  ایران  کوردستان 
نظر تا رسیدن به سرمایه داری 
کوردستان  اما  نشده،  طی 
از  نوعی  قربانی  خود  ایران 
روابط است که به در آن -به 
عنوان یک پیرامون- سیاست 
توسعه نیافتگی"  "توسعه ی 
بخشیده  تداوم  هسته  توسط 
می شود. لذا جریانات چپ در 
کوردستان، آذربایجان، احواز 
و بلوچستان بدون توجه به این 
نخواهند  را  امکان  این  روابط 
نابرابری های  به  که  داشت 
اجتماعی بپردازند و تغییر مد 
به  نمایند.  پیاده  را  خود  نظر 
کوردستان،  در  مثال  عنوان 
این  اداره  مساله  زبان،  مساله 
مردم  خود  توسط  مناطق 
کولبری،  مساله  مناطق،  این 
مساله  زیست،  محیط  مساله 
بیکاری همگی  فزاینده و  فقر 
هستند  وابسطه ای  متغیرهای 
که از سلطه سیاسی-فرهنگی 
هسته بر روی کوردستان ناشی 
می شوند و هیچ خواستی مگر 
سلطه  این  خاتمه  خواست 
یا  خواسته  یک  نمی تواند 
باشد  چپ  و  انقالبی  ادعای 
دیگری  خواست  هر  که  چرا 
تداوم وضع  و  اصالح  به  تنها 
موجود می انجامد و هیچگاه 
جان  روابط  این  براندازی  به 
سخت سلطه منجر نمی شود. 

ساختار سیاسی حاکم به صورت سیستماتیک استفاده از زبان کوردی را در نگارش و کاربردهای رسمی محدود و 
نهی می کند، استفاده از زبان مادری نه تنها برای جلوگیری از استحاله فرهنگی ملت کورد، بلکه به عنوان یک ابزار 

اساسی در مبارزه با روابط سلطه ضرورت پیدا می کند. 

واضح است که اولین سنگر مقاومت در برابر این روابط سلطه همانا تالش در گسترش استفاده از زبان های دیگر
 در ایران است.

2٣2مین دوره ی مقدماتی آموزش نیروی پیشمرگه پایان یافت
٢٣٢مین  یافتن  پایان  با 
آموزش  مقدماتی  دوره ی 
نیروی پیشمرگه، جمع دیگری 
از جوانان مبارز کوردستان به 
پیشمرگه ی  نیروی  صفوف 

کوردستان پیوستند.
گزارشگر  از  گزارشی  برپایه 
میدیا،  کوردستان  وب سایت 
هفتم  و  بیست  جمعه  روز 
دیگری  گروه   ،١٣٩٧ مهرماه 
خود  از  پسران  و  دختران  از 
توانستند  کوردستان  گذشته ی 
موفقیت آمیز  اتمام  از  پس 
پیشمرگه  مقدماتی  دوره ی 

کوردستان،  کوهستان های  در 
بر  را  پیشمرگه  مقدس  لباس 

تن کنند.
پایان  مراسم  خبر،  این  بنابر 
سرود  خواندن  با  دوره 
سوی  از  رقیب"  "ای  ملی 
و  دوره  در  شرکت کنندگان 
نشان  به  سکوت  دقیقه  یک 
کورد  به شهیدان  احترام  ادای 

و کوردستان آغاز شد.
مسئول  مندمی،  امید  سپس، 
نیروی  فرماندهی  آموزشگاه 
این  به  کوردستان  پیشمرگه ی 
ایراد  را  سخنانی  مناسبت 

نمود.
وی در ابتدای سخنان اش ضمن 
خاطره ی  و  یاد  گرامیداشت 
ملتمان،  تازه ی  شهید  دو 
و  قادرپور"  "مختار  استاد 
خیاط"  حسن  "فاروق  استاد 
سیاسی-نظامی  اساتید  از  که 
آموزشگاه حزب بودند و طی 
موشکباران هفده ام شهریورماه 
گفت:  رسیدند،  شهادت  به 
جمهوری  "تروریست های 
اسالمی گمان می کردند با این 
حمالت می توانند فعالیت های 
آموزشگاه را متوقف کنند اما 

همچنان  حزب  آموزشگاه 
تمرین  پرچم  و  پابرجاست 
پیشمرگه های  آموزش  و 
در  همچنان  نیز  کوردستان 
که  آموزشگاهی  اهتزاز است. 
شهید سروان چکو آن را بنیاد 
نهاده باشد با اینگونه  حمالت 

به لرزه نمی افتد".
دیگری  بخش  در  وی 
و  راسان  به  سخنانش  از 
و  کرد  اشاره  آن  تاثیرات 
خاکی  راسانی های   " گفت: 
تالش  و  فداکاری  با  پوش 
به  خود  خودگذشتگی  از  و 

که  کردند  ثابت  جهان  تمام 
خالف  رژیم  نظامی  توان 
می کند،  ادعا  خود  آنچکه 
است  پذیر  آسیب  و  ضعیف 
و پایگاه های نظامی رژیم در 
کوردستان بسیار درمانده تر از 
اراده ی  مانع  بتوانند  که  آنند 
آزادیخواهانه ی مبارزین کورد 

باشند.
مراسم،  از  دیگری  بخش  در 
سوی  از  دوره  آموزشی  پیام 
و  آموزشکده  اساتید  از  یکی 
پیام دوره ی مقدماتی از سوی 
یکی از شرکت کنندگان دوره، 

خوانده شد.
مراسم  از  بخش  آخرین 
به  جوایز  اهدای  شامل  نیز 
و  دوره  ممتاز  شرکت کنندگان 
نمایش نظامی  اجرای چندین 
از سوی شرکت کنندگان  ویژه 

بود.
در  که  است  ذکر  به  الزم 
میانه ی مراسم نیز چندین شعر 
سوی  از  که  انقالبی  سرود  و 
آمده  دوره  شرکت کنندگان 

شده بود، اجرا شد.
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اراده معطوف به مقابله با سرکوب 

آگری اسماعیل نژاد

- همکاری مبارزان کورد با نیروهای خارجی-

از  بخش  این  تشریح  برای 
به  معطوف  "اراده  مجموعه 
شرحی  به  سرکوب"،  با  مقابله 
خارجی  سیاست  مورد  در 

جمهوری اسالمی نیازمندیم.
اساسی  قانون  سوم  ماده  در   
آن   ١٣ بند  اسالمی  جمهوری 
از  بی دریغ  "حمایت  به  اشاره 
است.  شده  جهان"  مستضعفان 
در همین بند بر تنظیم سیاست 
اساس  بر  ایران  خارجی 
"تعهد  و   اسالم"  "معیارها 
مسلمانان"  به  نسبت  برادرانه 

تاکید شده است.
قانون  از  بخش  این  بازتاب   
در  اسالمی  جمهوری  اساسی 
رژیم  این  خارجی  سیاست 
سیاستی  شکل گیری  مسبب 
را   سیاست  آن  که  است  شده 
انقالب  صدور  "سیاست  باید، 

اسالمی" نامید.
رژیمی  که  اسالمی  جمهوری 
ایدئولوژی  است،  توتالیتر 
توتالیتر  ساختار  این  بر  حاکم 
داخلی  سیاست  سطح  دو  در 
و خارجی در فرم های مختلف 
می کند.  بازنمایی  را  خود 
سطح  در  اسالمی  جمهوری 
بر  تاکید  با  خارجی  سیاست 
شیعی_ایرانی  خوانش  ترویج 
گروه های  از  حمایت  طریق  از 
اسالمی  یا  مسلمان  مختلف 
همزمان در پی کسب سه هدف 

کالن است: 
خوانش  ترویج  بر  تاکید  یک: 
منطقه ای  در سطح  فقیه  والیت 
آیتم  این خوانش  در  و جهانی 
گرفته  نظر  در  نیز  "فارسیت" 

شده است.
نظم  تغییر در  برای  دو: تالش 
جهانی و شکل دهی نظمی دیگر 
جمهوری  معیارهای  آن  در  که 
انسانی  اسالمی به عنوان معیار 
قرار  جهانی  مقبولیت  مورد 

بگیرد.
تحقق  برای  تالش  سه: 
مجموعه  ای حکومت، وابسته به 
جمهوری اسالمی در جغرافیای 
تشیع این سیاست در بعد امنیتی 
به عنوان "سیاست تحقق هالل 
در  و  می شود  قلمداد  شیعه" 
بعد سیاسی به عنوان "سیاست 
به  حرف  آن  از  تشیع"  کمربند 
حاضر  حال  در  می آید.  میان 
سیاسی  بعد  بر  آن  امنیتی  بعد 

رجحان پیدا کرده است.
رفتار سیاسی جمهوری اسالمی 
و اهداف کالن سیاست خارجی 
شکل گیری  مسبب  رژیم  این 
خارجی  روابط  در  سیاستی 
است  شده  اسالمی  جمهوری 
که می توان آنرا "سیاست  غیر 
متعارف  غیر  خواند.  متعارف" 
بودن سیاست خارجه جمهوری 
باید  سطح  دو  در  را  اسالمی 

تبیین نمود:
سیاست  گفتمان  یک: 
خارجی جمهوری اسالمی 

سیاست  گفتمان  "سطح  در 
اسالمی  جمهوری  خارجی" 
ارزش های  با  هم  همزمان 
است  تنش  در  شده  جهانی 

با  سازش  نیست  آماده  هم  و 
باشد  داشته  اسالمی  کشورهای 
تا برای جهانی شدن ارزش های 
مورد توافق اسالمی تالش کند.

دو: روابط سیاسی 
سیاسی  روابط  سطح  در 
جامعه  اسالمی،  جمهوری 
غرب  بخش  دو  به  را  جهانی 
روابط  و  کرده  تقسیم  شرق  و 
تاکید  برپایه  را  غرب  با  خود 
والیت  تشیع  ایدئولوژی  بر 
فقیه بنیاد نهاده و رسالت تنش 
مثل  کشورهایی  با  همیشگی 
برای  را  اسرائیل  و  آمریکا 
باقی  با  و  نموده  تعیین  خود 
دوگانه  در  نیز  غرب  جامعه 

تنش_سازش قرار دارد.
روابط  نوع  این  برابر  در  اما 
جمهوری  غرب،  جامعه  با 
فارغ   شرق  جامعه  با  اسالمی 
در  رسمی  ایدئولوژی  از 
با  رژیم  این  و  است  ارتباط 
دست کشیدن از منافع مشخص 
سیاسی  اقتصادی،  محرز  و 
برابر  در  ایران  فرهنگی  و 
تالش  در  شرقی  قدرت های 
را  خود  طریق  این  از  است 
سطح  در  شدن"  "محصور  از 

جامعه جهانی محفوظ کند.
مطلب دیگر که الزم به توضیح 
جمهوری  که  است  این  است 
با کشورهای  اسالمی در رابطه 
کشورهای  بمانند  باز  اسالمی 
غرب براساس تاکید بر خوانش 
در  آن ها  با  اسالم  از  خود 
ارتباط است یا بهتر است بگویم 

در تقابل است. 
از یک طرف تاکید بر ایدئولوژی 
و از طرفی دیگر دست کشیدن 
و  ایدئولوژیکی  منافع  از 

داشته  براین  را  من  اقتصادی، 
خارجه  سیاست  که  است 
"سیاست  را  اسالمی  جمهوری 

غیرمتعارف" بنامم.
غیرمتعارف  خارجه  سیاست 
جمهوری اسالمی در حالی ست 
قدرت رسیدن  به  فردای  از  که 
آن ها  ایران  در  اسالمی ها 
سیاست خارجه خود را برپایه 
غربی،  نه  شرقی،  "نه  شعار 
جمهوری اسالمی" تبلیغ کردند. 
معنی  به  شعار  این  اصوال 
ایدئولوژیکی  سیاست  بر  تاکید 
اسالمی است اما عمال سیاست 
تنها  اسالمی  جمهوری  خارجه 
اسالمی  و  غربی  کشورهای  با 

برپایه ایدئولوژی است.
نوع  مساله  به  بخواهیم  اگر 
اسالمی  جمهوری  ارتباط 
به  جهانی  سازمان های  با 
دارای  حقوقی  نهادهای  عنوان 
دولت های  از  مجزا  شخصیت 
بپردازیم،  آن ها  در  عضو 
با  ارتباط  در  بگویم  باید 
جهانی  سازمان های  سطح 
بیشتر  اسالمی  جمهوری  نیز 
عدم  و  تنش  ایجاد  سیاست 
با سازمان های جهانی  همراهی 

را انتخاب کرده است.
در  حتی  اسالمی  جمهوری 
ارتباط با "سازمان ملل متحد" 
و  "سازمان همکاری اسالمی" 
نیز سیاست ایجاد تنش و عدم 
را  سازمان ها  این  با  همراهی 

پیرو کرده است.
 در واقع این رژیم هم در سطح 
در  هم  و  دولت ها  با  ارتباط 
سازمان های  با  ارتباط  سطح 
جهانی بیشتر دست به سیاست 
تنش آفرینی در روابط خارجی 

زده است.
انقالب"  صدور  "سیاست 
سطح  در  اسالمی  جمهوری 
در  و  آسیا  غرب  منطقه 
اسالمی  کشورهای  جغرافیای 
بهار  از  پس  علی الخصوص 
پدیده  ایجاد  مسبب  عربی، 
است.  شده  نیابتی"  "جنگ 
افزایش  باعث  نیابتی  جنگ 
غرب  منطقه  سطح  در  تنش 
در  امنیت  سقوط  و  آسیا 
کشورهای سوریه، لبنان، عراق، 

یمن گردیده است.
صدور  "سیاست  همزمان 
اسالمی  جمهوری  انقالب" 

امنیت  تهدید  برای  عاملی  به 
سعودی  پادشاهی  و  اسرائیل 
تهدید  برای  عاملی  همچنین  و 
آسیا  غرب  در  آمریکا  منافع 
به  باتوجه  است.  شده  تبدیل 
امنیت  فروپاشی  بحران  ابعاد 
بر  عربی_اسالمی  کشورهای 
این  در  ایران  نیابتی  جنگ  اثر 
تهدید  همچنین  و  کشورها 
پادشاهی  و  اسرائیل  امنیت 
کردن  پیرو  پی  در  سعودی 
سیاست صدور انقالب از طرف 
اظهار  باید  اسالمی  جمهوری 
کرد که این سیاست "چالشی با 
جامعه  به  رو  بین المللی"  ابعاد 

جهانی را رقم زده است.
ایجاد  غیرمتعارف،  سیاست 
آسیا،  غرب  منطقه  در  تنش 
امنیت  در  بحران  ایجاد 
از  اسالمی_عربی  کشورهای 
طریق جنگ های نیابتی و تهدید 
پادشاهی  و  اسرائیل  امنیت 
که  شده  آن  مسبب  سعودی 
سطح  در  اسالمی  جمهوری 
جهانی و منطقه ای با کشورهای 
روبه رو شود که آن ها در صدد 
آسیا  غرب  سطح  در  هستند، 
رفتار  اسالمی  جغرافیای  و 
این  دهند.  تغییر  را  رژیم  آن 
کشورها باتوجه به وضعیت شان 
از  اسالمی  جمهوری  برابر  در 
تقابل  برای  مختلف  کارت های 
استفاده  اسالمی  جمهوری  با 
کارت ها  این  از  یکی  می کنند، 
حمایت از اپوزیسیون ایرانی در 
است.  اسالمی  جمهوری  برابر 
این  مقاله  این  اصلی  سوال 
گروه های  همکاری  آیا  است 
کشورها  این  با  کورد  مبارز 
برای مقابله باجمهوری اسالمی 

مشروع است؟
در  کوردستان"  "مساله 

غرب آسیا
 آنچه غیرکوردها از آن به عنوان 
به  حرف  کوردستان"  "مساله 
دیدگاه  در  می آوردند،  میان 
تاثیرگذار  و  مستقر  دولت ها 
در غرب آسیا یک مساله کالن 
به  است،  خاورمیانه  در  امنیتی 
این دلیل که چهار کشور بزرگ 
و  آسیا  غرب  در  تاثیرگذار  و 
در  تحول  نوع  هر  خاورمیانه 
مساله کوردستان را با تاکید بر 
ابعاد تاثیر آن بر امنیت داخلی 

خود بررسی می کنند.

 این مشخصه مساله کوردستان 
مسبب آن شده است که بازیگران 
خاورمیانه  در  موجود  دولتی 
با  همکاری  و  ارتباط  از  یا 
حذر  کوردستانی  گروه های 
موارد  در  تنها  اینکه  یا  و  کنند 
خاص و محدود با این گروه ها  
همکاری داشته باشند. در وهله 
اول باید اظهار کرد که مبارزات 
را  خود  مشروعیت  کوردستان 
می گیرد  کوردستان  جامعه  از 
به  مختص  وجودی  فلسفه  و 
خود را دارد، در چنین شرایطی 
بین  همکاری  هرگونه  که  است 
و  کوردستانی  مبارز  گروه های 
است  این  بر  مشروط  دولت ها، 
که این همکاری ها با استراتژی 
مبارزات کوردستان در تناقض 

نباشد.
 در وهله دوم، در مورد جلب 
دولت های  یا  و  نیرو  حمایت 
که  کرد  اظهار  باید  خارجی 
بسیار  شرایط  در  تنها  دولت ها 
با  همکاری  به  آماده  خاص 
هستند،  کوردستان  گروه های 
چون همچنان که شرح آن رفت 
کالن  یک  کوردستان  مساله 
خاورمیانه  در  امنیتی  مساله 
است و تنها ضدیت یک کشور 
مسبب  اسالمی  جمهوری  با 
را  کشور  این  تا  نمی شود  آن 
کوردستان  مبارزات  از  وادارد 
برعکس  پس  کند.  حمایت 
رسانه های  سطح  در  آنچه 
فارسی برای آن تبلیغ می شود، 
عمال ایجاد رابطه بین گروه های 
و دولت های  کوردستانی  مبارز 
خارجی بسیار بغرنج و محدود 

است.
که  آنجا  از  پایان   در  اما 
ذات  در  کوردستان"  "مساله 
است  انسانی  مساله  یک  خود 
کوردستان  مبارزات  اساس  و 
احقاق  و  تبعیض  ظلم،  رفع  بر 
دارد،  قرار  کورد  ملت  حقوق 
گروه های  کرد،  اظهار  باید 
می توانند  کوردستانی  مبارز 
"حمایت های  چارچوب  در 
و  کشورها  از  بشردوستانه" 
چشم  بین المللی  نیروهای 

داشت حمایت داشته باشند.

  

بخش سوم

ایران تاکنون ١٦میلیارد دالر صرف حمایت از اسد و حوثی ها کرده است
با  ایران  ویژه  اقدام  گروه 
انتشار گزارشی اعالم کرد که 
جمهوری اسالمی ١٦ میلیارد 
بشار  از  حمایت  برای  دالر 
اسد و گروه های مورد حمایت 
هزینه  عراق  و  یمن  در  خود 

کرده است.
خارجه  وزیر  پمپئو،  مایک 
اشاره  با  توئیتی  در  آمریکا، 
به بخش اصلی گزارش گروه 
در  نوشت:  ایران،  ویژه  اقدام 
حالی که مردم ایران به سختی 
حکومت  می کنند،  زندگی 
 ٢٠١٢ سال  از  ایران  تهبکار 
تاکنون ١٦ میلیارد دالر برای 
از  حمایت  و  اسد  به  کمک 
دیگر شرکای خود در سوریه، 

عراق و یمن هدر داده است.

ویژه  اقدام  گروه  گزارش 
جمهوری  روش های  به  ایران 
به  پول  انتقال  برای  اسالمی 

گروه های مورد حمایت خود 
و  شرکت ها  این  تحریم  و 
آمریکا  توسط  مالی  نهادهای 

اشاره کرده است.
گزارش  این  از  بخشی  در 
آمده است: نیروی قدس سپاه 

پاسداران برای مبادالت مالی 
خود از شرکت هایی در امارات 
متحده عربی و همچنین بانک 
البالد االسالمی عراق استفاده 

کرده است.
گذشته  سال های  در  ایران 
به  زیادی  مالی  کمک های 
سوریه کرده  است که از جمله 
اعتباری  خط  دو  ایجاد  آنها 
 ٣.٦ و  دالری  میلیارد  یک 
میلیارد دالری برای صادرات 

کاال به این کشور است.
خبرگزاری بلومبرگ در سال 
اعالم  گزارشی  انتشار  با   ٩٤
ساالنه  تهران  که  بود  کرده 
صرف  دالر  میلیارد  شش 
اسد  حکومت  از  حمایت 
این  مواردی  در  و  می کند 

میلیارد   ١٥ تا  مبلغی  کمک 
دالر را در بر گرفته  است.

ایران  ویژه  اقدام  گروه 
همچنین جمهوری اسالمی را 
متهم کرده که به اعضای گروه 
القاعده اجازه اقامت در ایران 
طریق  این  از  آنان  و  داده  را 
به  پول  و  نیرو  انتقال  امکان 
را  آسیا  جنوب  و  سوریه 

دارند.
خانواده  ارتباطات  موضوع 
رهبر  الدن،  بن  اسامه 
ایران  با  القاعده،  کشته شده 
شده  ذکر  خبرها  در  مکرراً 
مرکزی  اطالعات  سازمان  و 
آبان ماه  سی آی ای،  آمریکا، 
سال گذشته اسنادی را در این 

باره منتشر کرده بود
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خالد درویژه

اعتصاب معلمان
 و قدمی دیگر

 به سوی سقوط رژیم

رو  روند  جامعه  اقشار  اعتراضات  و  اعتصاب  اخیر  ماه های  طی 
به خود گرفته است،  دامنه گسترده تر و سیر صعودی  به رشد و 
اعتراضاتی که تاریخ مبارزاتی آن جهت احقاق حقوق بر حق شان 
این  با  نه  اما  می گردد،  بر  اسالمی  جمهوری  صدارت  تاریخ  به 
حدت و شدت و اینک می رود تا گلوی رژیم را تا سرحد خفگی 

بفشارد.
اعتصاب معلمان و فرهنگیان طی روزهای یکشنبه و دوشنبه ٢٢ 
بر  در  را  ایران  استان های  بیشتر  و  شهر  صدها   ،٩٧ مهر   ٢٣ و 
گرفت. معلمان متحصن از جمله به پایین بودن حقوق و مزایای 
خود و زندگی در زیر خط فقر، تورم و گرانی افسار گسیخته و 
کاهش قدرت خرید، زندانی کردن معلمان، محرومیت از تشکالت 
صنفی، برخوردار نبودن از بیمه کارآمد و فراگیر، غارت صندوق 
کشوری،  خدمات  مدیریت  قانون  نشدن  اجرا  فرهنگیان،  ذخیره 

اجرا نشدن طرح رتبه بندی در طی سال های اخیر، معترض اند.
این در حالی ست که طبق اصل سی ام قانون اساسی،"دولت موظف 
است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان 
دوره متوسط فراهم سازد و وسائل تحصیالت عالی را تا سرحد 

خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد".
متحصنان به نقض تحصیل رایگان برای همه غیر استاندارد و ناایمن 
بودن مدارس، افت فاحش آموزش کشور و پائین و ایدئولوژیک 
دانش  باالی  شمار  و  فشردگی  آموزشی،  کتب  محتوای  بودن 
آموزان در کالس ها و نبود بودجه مورد نیاز آموزش و پرورش 
معترض اند. مرگ دنیا ویسی، دانش آموز سال اول دبستانی، بر اثر 
ریزش دیوار حیاط مدرسه نمونه ی بارز عدم توجه حکومت به 
ایمن سازی مدارس و فرسودگی بیش  از حد مدارس می باشد. به 
گونه ای که مهراهلل رخشانی  مهر، رئیس سازمان نوسازی، توسعه و 
تجهیز مدارس ایران، در سخنانی مدعی شد که حدود ٣٠ درصد 
از مدارس سراسر ایران به شدت فرسوده و احتمال ریزش آن ها 
آمار  که  باورند  این  بر  مدنی  فعالین  و  کارشناسان  البته  باالست. 
ارائه شده واقعیات را نشان نمی دهد و وضع از آنچکه حکومت به 

آن اشاره می کند، بسیار بدتر و وخیم تر است.
که  جامعه  قشر  تاثیرگذارترین  عنوان  به  معلمان  که  درحالی 
بیشترین وظیفه خدمت رسانی به فرزندان جامعه را بر عهده دارند 
شناخته  جامعه  پیشگامان  عنوان  به  پیشرفته  جوامع  تمام  در  و 
و  فقر  از  می باشند.  مناسب  و  درخور  زندگی  شایسته  می شوند، 
تنگدستی به ستوه آمده اند و دستمزدی که به عنوان مستمری در 
برابر تدریس در راه تعلیم و تربیت دریافت می کنند، کفاف ده روز 
از ماه را نمی کند. نه تنها حقوق ابتدایی شان نقض می شود بلکه 
از سوی حاکمان و مسئوالن جمهوری اسالمی مورد بی اعتنایی 
و بی احترامی قرار می گیرند. تنها چند روز پیش حسن روحانی 
در دانشگاه تهران و خطاب به جامعه، پس از این همه مشکالت و 
رخدادها و فشارهای ناشی از سوءمدیریت، سیاست های نادرست 
داخلی و خارجی، تنش آفرینی ها در منطقه و جهان، اقتصاد بی 
ارز  نوسانات  و  نظام  ناکارآمد  و ورشکسته، ساختار  پیکر  و  در 
ناشی از اعمال دور اول تحریم های ایاالت متحده آمریکا، با لحن 
همیشگی اش و به دور از هر ایده ای عملگرایانه، از امید درمانی 
سخن گفت. چنانچه با مردم مثل بچه های خردسال رفتار می کند، 
غافل از اینکه دیگر حرف های شان گوش شنوایی ندارد و مردم 
ایران عزم شان را جذم کرده و آستین باال زده و قاطعانه تصمیم 

خود را عملی خواهند کرد.
و  بازنشستگان  اخیرا  و  فرهنگیان  و  معلمان  گسترده  اعتصاب 
پیشتر بازاریان و کسبه و کامیونداران و رانندگان و کارگران و مال 

باختگان و... نمونه بارز چنین اعمال قاطعانه ای است.
در این میان اعتصاب معلمان و فرهنگیان بنابر ویژگی های منحصر 
به فرد و جایگاه عالی اجتماعی شان که از حمایت بیشتر اقشار 
جامعه و از گستره جغرافیایی گسترده تری برخوردار است، همانند 
اعتصابات ١٢ اردیبهشت ١٣٤٠ که منجر به استعفای شریف امامی 
نخست وزیر وقت شد، پایه های استبداد را به لرزه در آورده و به 
عنوان برگی درخشان در امتداد اعتصاب ها، می روند تا سرنوشت 
خود را در اتحاد و همبستگی هر چه بیشتر با سایر اقشار جامعه 

در آینده روشن پیش رو رقم بزنند.

سوم  بیست  و  سه شنبه  روز 
العدل  جیش  سازمان  مهرماه، 
مراقبتی  پایگاه  عملیاتی  طی 
شهرستان  در  بسیج  نیروهای 
"کامل  بصورت  را  میرجاوه 
از  تن   ١٤ و  سالح"  خلع 
حکومت  نظامی  نیروهای 
سازمان  این  اسارت  به  ایران 

درآمدند.
سپاه پاسداران از نقش "عامل 
این  در  نفوذی"  عوامل  یا 
عملیات سخن گفته و مقامات 
ستاد  رئیس  و  ایران  حکومت 
ایران  مسلح  نیروهای  کل 
دولت  مقامات  با  تماس  در 
این  اقدام  خواستار  پاکستان 
کشور برای آزادی اسرا شدند.

در  ُکردپا  خبررسانی  آژانس 
شدن  روشن  و  رابطه  همین 
از  العدل  جیش  سازمان  نیت 
عرفان  با  عملیات،  این  انجام 
سازمان  سخنگوی  شهنوازی، 
را  مصاحبه ای  العدل  جیش 
پی  در  عینًا  که  داده  انجام 

می آید:
ـ  چه عوامل تاریخی موجب 
عالوه  بلوچ  مبارزین  که  شده 
به  دست  مدنی،  مبارزات  بر 

مبارزات مسلحانه نیز بزنند؟
عرفان شهنوازی: عوامل زیادی 
مبارزات  تا  بر آن داشته  ما را 
رژیم  مقابل  در  را  مسلحانه 
اختیار بکنیم،  از آن جمله نبود 
زمینه مناسب و آزادانه فعالیت 
به  نظام  است.  مسالمت آمیز 
اصطالح جمهوری اسالمی یک 
نظام کاماًل مستبد و دیکتاتوری 
است و هیچ  گونه حقی را برای 
ملیت های غیرفارس و همچنین 
اندیشه های مذهبی غیر از خود 
که  آنجائی  از  و  نیست  متصور 
تئوکراسی  نظام  یک  نظام  این 
شیعی است لذا به هیچ یک از 
مذهبی حق شرکت  اقلیت های 

در قدرت را نمی دهد.
صد  در  صد  که  بلوچ  ملت 
مسلمان و سنی مذهب اند مانند 
مورد  واقلیت ها  ملیت ها  دیگر 
قرار  حاکمیت  اجحاف  و  ظلم 
رسیدن  قدرت  به  با  گرفته اند. 
مورد  بلوچ  ملت  آقای خمینی 
ظلم ها  و  ستم ها  شدیدترین 

قرار گرفته است.
ریش  علما،  بزرگان،  ترور 
و  جوان ها  اعدام  سفیدان، 
مدارس  و  مساجد  تخریب 
و  نژادی  شدید  تبعیضات  و 
مطلق،  فقر  تحمیل  مذهبی، 

توهین  و  تحقیر  و  تخریب 
کلیه  از  محرومیت  عقاید، 
حقوق شهروندی و.... از جمله 
مهم ترین جنایات رژیم بر علیه 
اما  هستند.  و  بوده  بلوچ  مردم 
و  باعث  که  عاملی  مهمترین 
بوده  مسلحانه  مبارزات  بانی 
و  مبارزات  سرکوب  است، 
در  که  است  مدنی  اعتراضات 
رژیم،  دیکتاتوری  حکومت 

هیچ جایگاهی ندارد.
مهربان،  مردمی  بلوچ  مردم 
صبور  و  نواز  میهمان  شفیق، 
روی  اوایل  همان  از  و  هستند 
والیت  حکومت  آمدن  کار 
اعدام ها  و  سرکوب  که  فقیه، 
دیگر  با  همراه  بلوچستان  در 
در  شد،  شروع  کشور  مناطق 
به  مدنی  مبارزات  آن  کنار 
گردید  آغاز  گسترده ایی  طور 
که منجر به شهادت بسیاری از 
بزرگان و علمای مبارز گردید 
مبارزات  تمامی  اینرو  از  و 
و  رسید  بست  بن  به  مدنی 
مبارزه  جز  راهی  بلوچ  مردم 

مسلحانه نداشتند.
موفقیت آمیز  عملیات  ـ 
واکنش های  شما  سازمان 
بین المللی  و  منطقه ای  گسترده 
در پی داشته است، این عملیات 
حکومت  وجه  بر  تأثیری  چه 
ایران در سطح بین المللی داشته 

است؟
عرفان شهنوازی:  بله همانطور 
که شما گفتید این عملیات یک 
موفقیت آمیزی  کاماًل  عملیات 
و  بین المللی  سطح  در  که  بود 
کشورهای همسایه توانمندی و 
قدرت نظامی سپاه پاسداران را 
سران  تمام  و  کشید  چالش  به 
سپاه  فرماندهان  و  حکومت 
آنچکه  برخالف  کرد.  را شوکه 
تبلیغات  با  پاسداران  سپاه 
برای  دنیا  در  که  گسترده ایی 
نشان دادن قدرت پوشالین اش 
که  شد  ثابت  انداخته،  راه  به 
توان نظامی چندان قوی ندارد 
است.  ضربه پذیر  آسانی  به  و 
از  ما  اصلی  پیام  هدف  البته 
کشورمان  مردم  عملیات  این 
هستند که به آن ها بفهمانیم که 
ما و شما در مقابل سیاست های 
و  نیستیم  مستاصل  رژیم 
و  سرکوب  ابزارهای  می توانیم 
خفقان حاکمیت را ساقط کرده 
خواست های  برای  را  زمینه  و 

خود فراهم کنیم.
ـ حکومت ایران شما را تهدید 

مشترک  عملیات  طی  که  کرده 
مواضع  به  پاکستان  ارتش  با 
شما  کرد،  خواهد  حمله  شما 
می بینید  چگونه  را  تهدید  این 
چه  شما  وقوع  صورت  در  و 

واکنشی نشان خواهید داد؟
حکومت  شهنوازی:  عرفان 
می خواهد  همیشه  فقیه  والیت 
در  ما  که  کند  وانمود  اینگونه 
با  محل هایی  در  و  پاکستان 
زندگی  آرامش  و  آسایش 
می کنیم و از آنجا با کمال امنیت 
به مواضع نیروهای والیت فقیه 
حمله می کنیم!! ما همانگونه که 
به کرات این ادعاهای رژیم را 
رد کرده ایم بازهم تأکید می کنیم 
پاکستان  کشور  در  ما  که 
حقیقت  در  نداریم.  حضوری 
فقیه  والیت  رژیم  ادعای  این 
مبنی بر این است که می خواهد 
اینگونه ادعا کند که جیش العدل 
در کشور پاکستان قرار دارد و 
که  ما خارج است  از دسترس 
و  ندارد  واقعیت  ادعا  این  البته 
نشان دهنده ضعف  در حقیقت 
حکومت ایران می باشد که توان 
کوه های  در  مبارزین  با  مقابله 
را  بلوچستان  العبور  صعب 

ندارد.
گذاشتن  سرپوش  برای  لذا 
وانمود  اینگونه  ضعف های اش 
در  جیش العدل  که  می کند 
این  در  است.  مستقر  پاکستان 
سؤال  این  است  ممکن  بین 
مبارزین  چرا  که  بیاید  پیش 
عملیات  مرزها  در  همیشه 
جواب  در  که  می دهند  انجام 
باید بگوییم که این یک تاکتیک 
و  فریب  برای  نظامی  موقت 
که  است  حاکمیت  سردرگمی 
انشاءاهلل اهداف این تاکتیک را 

در آینده خواهیم دید.
رابطه  این  در  پاکستان  آیا  ـ 
همکاری  پاسداران  سپاه  با 
خواهد داشت و ارتباط شما با 

دولت پاکستان چگونه است؟
این  جواب  شهنوازی:  عرفان 
این  در  پاکستان  آیا  که  سؤال 
مورد با سپاه پاسداران همکاری 
می کند مشخص و واضح است 
همانگونه که مقامات حکومت 
عنوان  پاکستان  و  فقیه  والیت 
کرده اند تیم های مشترک ایرانی 
و پاکستان و همچنین ارتش و 
به شدت  پاکستانی  بالگردهای 
هستند  اسیران  یافتن  حال  در 
و این عالوه بر قول های رد و 
باالترین  در  طرفین  شده  بدل 

رئیس  یعنی  نظامی  سطوح 
ستاد کل نیروهای مسلح ایران 
مسلح  نیروهای  فرمانده  و 
با  برخورد  بر  مبنی  پاکستان 
است.  جیش العدل  سازمان 
سؤال تان  دیگر  بخش  درباره 
با  ما  رابطه  و  درباره همکاری 
پاکستان باید عرض کنم که به 
این سوال شما در خالل سوال 

باالیی پاسخ داده شد.
ـ شما در ازای آزادی اسیران 
حکومت ایران، چه درخواست 
حکومت  این  از  تقاضایی  و 

دارید؟
که  افرادی  شهنوازی:  عرفان 
تکاوران  و  پاسداران  سپاه  از 
نیروی انتظامی توسط مبارزین 
اصول  طبق  شده اند  دستگیر 
رفتار  آن ها  با  جنگی  اسرای 
خواهد شد و برخالف حکومت 
با  العدل  جیش  سازمان  ایران، 
بامهربانی  جنگی  اسیران 
در  می کند.  برخورد  وعطوفت 
این  میان  در  اگر  اما  میان  این 
افراد دستگیر شده کسانی باشند 
که به ملت بلوچ ظلم کرده و در 
منطقه جنایات انجام داده باشند 
که  شد  خواهند  مجازات  قطعا 
به  بستگی  این ها  مجازات 
جرمی دارد که مرتکب شده اند.

سنگین  جنایت شان  و  اگرجرم 
خون  به  دست شان  و  باشد 
که  باشد  آلوده  بلوچ  مردم 
غیر  در  و  شد  خواهند  اعدام 
برای  زندان  حکم  اینصورت 
آن ها صادر خواهد شد و مابقی 
مقامات  تصمیم گیری  طبق 
مبادله  بلوچ  زندانی های  با 

می شوند و یا آزاد می شوند.

به  شما  شرایطی  چه  در  ـ 
خودتان  مسلحانه  مبارزات 

پایان خواهید داد؟
از  هدف  شهنوازی:  عرفان 
و  عدالت خواهی  ما  مبارزات 
آزادی و برچیدن ظلم و جنایات 
و چنانچه حاکمیت  است  نظام 
رفتار مستبدانه خویش را تغییر 
و  بلوچ  مردم  مطالبات  و  دهد 
جامعه اهل سنت را بپذیرد ما به 

مبارزات خود پایان می دهیم.
اما اگر حکومت به خواسته های 
تن  بلوچ  ملت  و  اهل سنت 
جنایات اش  و  ظلم  بر  و  ندهد 
ما  مبارزات  کند  پافشاری 
همچنان تا سرنگونی این نظام 

ادامه خواهد داشت.

جیش العدل، 
از محکامه پاسدارهایی که در حق مردم 

ظلم و ستم کرده اند، خبر داد
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البرز روئین تن

آلترناتیو رژیم در کوردستان موجود است

واضح و مسلم است که اوضاع 
و  بدتر  روز  هر  ایران  داخلی 
بحران ها  و  می شود  وخیم تر 
زندگی  بیشتری  تهدیدهای  و 
قرار  هدف  را  مردم  و سالمت 
منشاء  که  آنجا  از  و  می دهد 
تمامی مشکالت موجود، تداوم 
رژیم جمهوری  حیات سیاسی 
بنابراین  است  ایران  اسالمی 
تمامی مشکالت،  راه حل  تنها 
رژیم  این  نابودی  و  فروپاشی 
همچون  این  و  است  وابسته 
برای  بیشتر  روز  هر  حقیقتی 
هرچند  می شود.  آشکار  ما 
این  دمکرات  حزب  عنوان  به 
موضوع جدیدی برای ما نیست 
نظام  این  روزهای  اولین  از  ما 
جمهوری  رفراندم  تحریم  با 
این واقعیت ها را دیده  اسالمی 
براندازی آن  و تشریح و برای 

مبارزه کردیم.
براندازی  اوضاعی،  چنین  با 
جمهوری  رژیم  نبود  فردای  و 
مدنظر  آن  تغیر  و  اسالمی 
آنجایی  از  حتی  بسیاری ست، 
هم  را  انقالب  دزدی  سابقه  که 
نشستن  کمین  در  برخی  داریم 
را  اعتراض ها  این  دوباره  تا 
بودن  الزامی  برای  بهانه ای 
و  بدهند  نشان  خودشان 
راستای  در  را  مردم  خواست 
اهداف خود، که در اکثر اوقات 
در تضاد با خواست های مردم 
باید  و  دهند  نشان  هستند، 
اندکی  تعداد  که  کرد  اعتراف 
هستند که نیاز و اهداف واقعی 
خودا را برای فردای ایران بیان 

می کنند.
جغرافیای  باید  میان  این  در 
جدا  را  کوردستان  سیاسی 
این  اخیر  رویدادهای  دانست. 
کرد  زد  گوش  به  را  واقعیت 
آلترناتیو  کوردستان  در  که 
این  و  است  دسترس  در  رژیم 
دیگر  نقاط  بر خالف  آلترناتیو 
کورد  مردم  توجه  مورد  ایران 

قرار گرفته.
تشکل های  و  اپوزیسیون 

توانستند  کوردستانی  سیاسی 
برقرار  خوبی  ارتباطی  ملت  با 
و  سراسری  اعتصاب  کنند. 
و  نظامی  حرکت های  دیگر 
فعالیت های تشکل های سیاسی 
و حرکت های مردمی در موارد 
این  بر  است  شاهدی  مختلف، 

مدعا.
این  اثبات  برای  نیست  بد 
موضوع به واقعیت های موجود 
در کوردستان اشاره ای بکنیم و 
نبود آن ها را در سطح سراسری 
گزاره ی  و  بکشیم  چالش  به 
موجود  کوردستان  در  آلترناتیو 

است را بهتر دریابیم.

نظام  تغیر  یا  براندازی   -
ایران  مانند  محیطی  در  موجود 
معضل  پر  درخاورمیانه ای  که 
نیروهای  نیازمند  گرفته  قرار 

در  ریشه  که  است  سیاسی 
نگاهی  با  باشند.  داشته  جامعه 
کورد  ملت  مبارزات  تاریخ  به 
چون  تاثیرگزاری  حزب  و 
حزب دمکرات به خوبی بر ما 
آشکار می شود که حضور چنین 

نیروهایی موجود است.
اکنون با وجود تمامی مشکالت 

حزب  این  با  رژیم  ضدیت  و 
درونی  فشارهای  و  ترور  و 
حزب  این  بر  که  بیرونی  و 
مانده  پابرجا  جاری ست، 
آینده  برای  روشن  برنامه  و 
حزب  این  دارد.  کوردستان 
از  را  انسانی خود  نیروی  تمام 
حزب  به  روز  هر  که  جوانانی 
ملحق می شوند و افراد مبارزی 
صفوف  در  سال هاست  که 
می کند  تامین  هستند  مبارزه 
و  مبارزه  در  پیوستگی  این  و 
داشتن جایگاه خاص نزد ملت 
کورد دلیل موجودیت یا قدرت 
می باشد.  حزب  این  یافتن 
حزب  این  مشی  خط  پذیرفتن 
از طرف ملت باعث شده که هر 
روز بر تعداد نیروهای مخفی و 
آشکار این حزب افزوده شوند.

- تنها حضور حزب یا تشکل 
موجودیت  معنای  به  سیاسی 
باید  نیست،  قوی  اپوزیسیون 
مورد  هم  تشکل ها  این  برنانه 
چه  تا  که  بگیرد،  قرار  توجه 
در  مردم  خواست  بر  اندازه 
دارد.  تطابق  رژیم  تغیر  فردای 
در این خصوص هم می توانم با 

جرات کامل ادعا بکنم که برنامه 
حزب  اساس نامه  در  موجود 
برنامه ای  می تواند  دمکرات 
برای  جامع و واقع گرا و مدرن 
اداره کشوری دمکراتیک باشد.

دمکراتیک بودن برنامه از محور 
ارزش های  و  مردم  دادن  قرار 
جهانشمول همچون حقوق بشر، 
آزادی، عدالت و صلح در جهان 
به خوبی مشهود است. تاکید بر 
حق تعین سرنوشت ملت کورد 
در کوردستان در ایران از جمله 
این  نگرش  است.  مبانی  این 
حکومت  به  اشاره  در  حزب 
دمکراتیک آینده در کوردستان 
و حکومت فدرال در ایران دلیل 
دیگر برای دمکراتیک بودن این 

برنامه است.
خواهانه  ترقی  و  دمکراتیک 
ولی  است  الزامی  برنامه  بودن 

برنامه  بودن  واقعیت گرا  باید 
از  پر  تاریخ  وجود  با  حزب 
مورد  نیز  کورد  ملت  قربانی 
پیشنهادی  سیستم  باشد،  توجه 
آمده  برنامه  در  که  فدرالیسم 
کثیر  کشورهای  موفق  سیستم 
حل  راه  می باشد،  دنیا  ملل 
مساله  حل  برای  عالی  بسیار 

دمکراتیک  شکل  به  و  ملت ها 
از  نشان  این  و  است  ایران  در 
برای  برنامه  بودن  واقعیت گرا 
مساله ای  نهایی  کردن حل  پیدا 
است  سال  صدها  که  است 

قربانی می گیرد.

تشکل  حضور  وجود  با   -
ترقی  برنامه  داشتن  و  سیاسی 
که  قدرتی  وجود  خواهانه، 
این  عمل  میدان  در  بتواند 
برنامه هارا جامه عمل بپوشاند، 
ذکر  به  الزم  است.  ضروری 
نوروز  از سال ها در  بعد  است، 
١٣٩٥ شمسی، حزب دمکرات 
را  خود  هدفمند  تحرکات 
مباره  دادن  پیوند  عنوان  تحت 
این  کرد.  اعالم  و شار"  "شاخ 
دمکرات  حزب  نوین  حرکت 
گرفت،  نام  "راسان"  بعدا  که 
ملت  به  انگیزی  امیدی شگفت 
پیوستن  باعث  و  کرد  تزریق 
به  جوانان  از  زیادی  تعداد 
حضور  با  شد.  مبارزه  صفوف 
این  کوردستان  در  پیشمرگ ها 
که  شد  داده  مردم  به  دلگرمی 
هر  از  و  برخاست  دوباره  باید 
روزنه ای برای تحقق اهداف مان 
که  علی الخصوص  ببریم،  بهره 
قیام  بر  مبارزه  از  برهه  این  در 
تاکید  بسیار  شهرها  در  مردم 
موفقیت  عامل  آنرا  و  می شود 
هزینه های  میزان  کاهش  نیز  و 
ملی  جنبش  بر  شده  تحمیل 
روز  آن  از  میداند.  کوردها، 
حرکت  چندین  شاهد  بعد  به 
ایران  کوردستان  در  سراسری 
نوروز  به  می توان  که  بودیم 
مردم  تظاهرات  یا  "جامانه" 

رفراندوم  از  حمایت  منظور  به 
اشاره  عراق  کوردستان  اقلیم 
اعتصاب  هم  شخر  در  و  کرد 
کردن  محکوم  برای  سراسری 
حمله موشکی و اعدام جوانان 
این  از  دیگری  برگی  کورد، 

مبارزات بود.

یکی دیگر از فاکتورهای الزم برای موفقیت در فردای ایران اتحاد بین احزاب اپوزیسیون است. در 
کوردستان، این مساله هم با تشکیل مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران که شامل پنج حزب سیاسی می باشد، 

رفع شده و همچون گام مهم دیگری با تالش فراوان به کار خود ادامه می دهد. 

فاکتورهای  از  دیگر  یکی   -
در  موفقیت  برای  الزم 
بین  اتحاد  ایران  فردای 
در  است.  اپوزیسیون  احزاب 
با  هم  مساله  این  کوردستان، 
تشکیل مرکز همکاری احزاب 
شامل  که  ایران  کوردستان 
می باشد،  سیاسی  حزب  پنج 
مهم  گام  همچون  و  شده  رفع 
دیگری با تالش فراوان به کار 
خود ادامه می دهد. در این میان 
باید به سیاست حزب دمکرات 
اشاره کرد که برای گسترش و 
پیشرفت این مرکز سعی فراوان 
در  احزاب  همه  تالش  و  دارد 
شکل دادن به این مرکز ملی را 
بنهیم و هر روز امید  باید ارج 
به پیشرفت و تکامل این مرکز، 
برای  عامل ضروری  عنوان  به 
و  بیشتر  همصدای،  و  اتحاد 

بیشتر می شود.
مرکز،  این  که  شد  متذکر  باید 
طی  موفقیت  در  مهمی  عامل 
از  بعد  و  براندازی  مرحله 
به  به شمار می آید و  براندازی 
اسالمی  جمهوری  نبود  فردای 
قدرت  وجود  با  و  داده  امید 
ملی،  تشکل های  چنین  یافتن 
هم،  گزار  مرحله  مشکالت 

کمتر خواهد بود.
این چهار عامل نشان می دهند 
بهتری  شکل  به  کوردستان  که 
خود را برای براندازی و فردای 
تغیر آماده کرده است و این ما 
به ملت کورد  تا  را وا می دارد 
در  رژیم  آلترناتیو  که  بگویم 
الزم  است.  موجود  کوردستان 
معنی  به  این  است  تذکر  به 
با  باید  بلکه  نیست  راه  اتمام 
در  را  خود  تالش  وجود  تمام 
شکل  بهترین  به  مراحل  همه 
روز  هر  مردم  با  بدهیم،  ادامه 
و  شده  یکی  دیروز  از  بیشتر 
مکمل  را  مبارزه  شکل های 
یکدیگر بدانیم تا بتوانیم مراحل 
رو به موفقیت را زودتر و بهتر 
طی کنیم و به پیروزی نهایی که 
رهای ملت ما از این نظام ضد 
بشری و تاسیس حکومت ملی 
دمکراتیک در کوردستان است، 

برسیم.

شهرداری و شورای شهر ایالم در تجارت سیاه درختان، دست دارند
شهرداری  کورد،  مدنی  فعالین 
متهم  را  ایالم  شهر  شورای  و 
چوب  مافیای  با  که  می سازند 
اجازه  آنان  به  و  بوده  همکار 
منطقه  این  درختان  بریدن 
زیست  محیط  نابودی  و 

کوردستان را می دهند.
که  موثقی  گزارشات  پایه  بر 
کوردستان  وب سایت  بدست 
میدیا رسیده، شهرداری ایالم با 
همکاری باندهایی که به دنبال 
چوب  فروش  از  سرشار  سود 
قمع  و  قلع  به  دست  هستند، 
بویژه  ایالم  شهرستان  درختان 
در "چقا که ریوه" یا همان "تپه 

خرگوشان" زده است.
تپه خرگوشان که در میان مردم 
کورد به "نگین سبز" شهر ایالم 
اینکه  بر  عالوه  است  معروف 
بخش بزرگی از خطرات اهالی 
می دهد،  شکل  را  شهر  این 
تپه ای باستانی است که در آن 
آثاری از دوران فلز و کاسی ها 

یافت شده است.

تا  شده  موجب  امر  این 
و  تخریبی  فعالیت های 
شهرداری  زیستی  ضدمحیط 
بخش  این  درختان  نابودی  در 
از  شدیدی  واکنش  با  شهر،  از 
سوی شهروندان و بویژه فعالین 

مدنی ایالم روبه رو شود.
حاکی  رسیده  گزارش های 
روزهای  طی  که  است  آن  از 
ده ها  متعددی  افراد  گذشته 
قطع  را  خرگوشان  تپه  درخت 
را  درختان  این  تنه  و  کردند 
منتقل  نامعلومی  مکان های  به 

کرده اند.
مدنی  فعالین  رابطه  همین  در 
اعتراضات  به  دست  کورد 
گسترده زده و سکوت نهادهای 
را  جنگلبانی  و  زیستی  محیط 

محکوم کردند.
که  باورند  این  بر  فعالین  این 
عالوه بر شهرداری شهر ایالم، 
شورای شهر نیز عامل اصلی در 
قاچاقچیان  فعالیت  بودن  آزاد 
نابودی محیط زیست  چوب و 

بی نظیر ایالم، است.
این  در  ایالمی  فعالین  از  یکی 

کارگران شهرداری شوشتر
 ٦ ماه است که 
حقوق نگرفته اند

شوشتر  شهرداری  کارگر   ٣٠٠
پرداخت  عدم  به  اعتراض  در 
٦ ماه از حقوق خود، اعتصاب 
شهر  شهرداری  محوطه  در  و 

تجمع کردند.
خبرگزاری  از  گزارشی  برپایه 
دو شنبه  روز  ایلنا،  حکومتی 
به  قریب  ماه  مهر  بیست وسوم 
واحد  کارگران  از  نفر   ٣٠٠
شهرداری  اداری  و  موتوری 
مقابل  و  محوطه  در  شوشتر 

واحد اداری آن تجمع کردند.
این  تجمع  علت  گزارش  این 
نشدن  پرداخت  کارگران 
معوقات  از  ماه  شش  دست کم 

مزدی عنوان شده  است.
کارگران اعتراضی متذکر شدند 
از  یک  هیچ  لحظه  این  تا  که: 

به  توجهی  شهرداری  مسئوالن 
اعتراض کارگران نکرده اند.

این  افزودند:  کارگران  این 
بی توجهی های مسئوالن شهری 
به پرداخت مطالبات آنها باعث 
اعتراض  به  آنها  که  نمی شود 

صنفی خود پایان دهند.
گسترده ی  تحریم های 
بین المللی علیه رژیم تروریستی 
برپیکره  ضربه ای  چنان  ایران 
اسالمی  جمهوری  اقتصادی 
گفته  به  که  است  کرده  وارد 
این رژیم  اقتصادی  تحلیلگران 
شده  اقتصادی  فروپاشی  دچار 
و توان بازترمیم این ضربات و 

فروپاشی مذکور را ندارد.

خود  شخصی  پیج  در  رابطه 
کهن  درختان  اینک  و  نوشت: 
اقدامی  در  که  خرگوشان  تپه 
غیرکارشناسی شده و مشکوک 
از سوی شورای شهر و شهردار 
نهادهای  سبز  با چراغ  و  ایالم 
و  جنگلبانی  و  زیستی  محیط 
و  محلی  مقامات  بی اعتنایی 
مجلس  در  ایالم  نمایندگان 
از  دیگری  از  پس  یکی  و...  
خدمت  مدعیان  تبر  تیز  لبه ی 

می گذرند.
سازمان  که  است  ذکر  قابل 
شورای  زیست،  محیط 
سایر  نیز  و  جنگلبانی  شهر، 
سازمان ها و ادارات استان های 
در  همیشه  کوردستان  مختلف 
زیست  محیط  نابودی  مقابل 
کرده اند  سکوت  سرزمین  این 
و هیچ اقدامی جهت پیشگیری 
محیط  مخربان  فعالیت های  از 
زیست به عمل نیاورده اند چرا 
که این سازمان ها خود هدایت 

کننده این اقدامات می باشند.
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احضار معلمان و فعالین کورد همچنان ادامه دارد
فعال  یک  و  سقزی  معلم  دو 
یک  طی  تنها  کورد،  کارگری 
نهادهای  به  اخیر  هفته ی 
اسالمی  جمهوری  اطالعاتی 

ایران احضار شده اند.
متعددی  گزارش های  برپایه 
ُکردپا،  خبررسانی  آژانس  از 
سقز  مدارس  دبیران  از  تن  دو 
حسینی  علی  "سید  نام های  به 
اداره  به  عبدی"  سلیمان  و 
این شهرستان احضار  اطالعات 

و مورد بازجویی قرار گرفتند.
دو  این  گزارشات،  این  برپایه 

در  شرکت  دلیل  به  کورد  معلم 
اعتصاب موفقیت آمیز فرهنگیان 
بیست سوم  و  بیست ودوم  در 

مهرماه، احضار شده اند.
آقایان  که  است  ذکر  قابل 
حسینی و عبدی، بیست و هشتم 
به  نیز  جاری  سال  خردادماه 
دادگاه انقالب سقز احضار شده 

بودند.
آژانس خبررسانی ُکردپا با ذکر 
این  بازداشت  و  احضار  سوابق 
این  که:  می شود  متذکر  معلمان 
دو شهروند کورد به دلیل شرکت 

در   ٩٦ سال  نوروز  مراسم  در 
توابع  از  "آیچی"  روستای 
اطالعاتی  نیروهای  توسط  سقز 
بازداشت و پس از چند روز از 

بازداشت آزاد شده بودند.
گزارش  طی  ُکردپا  همچنین 
روز  که،  کرد  اعالم  دیگری 
چهارشنبه بیست و پنجم مهرماه، 
کمیته  اعضای  از  مریم صادقی، 
ایجاد  به  کمک  برای  هماهنگی 
تشکل های کارگری به دادسرای 
عمومی و انقالب سنندج احضار 

گردید.

ژاکان باران،
 با  اتهامات امنیتی بیشماری روبه رو شد

جمهوری  اطالعاتی  نهادهای 
فعال  و  شاعر  ایران،  اسالمی 
بیش  به  را  ایالمی  فرهنگی 
متهم  امنیتی،  اتهام  پانزده  از 

کرده اند.
آژانس  از   گزارشی  برپایه 
خبررسانی ُکردپا، وکالی ژاکان 
فرهنگی  فعال  و  شاعر  باران، 
که  کرده اند  اعالم  ایالمی، 
اتهام   ١٥ از  بیش  با  موکل شان 
اطالعاتی  نهادهای  سوی  از 
ملکشاهی و ایالم، روبه  رو شده 
حبیب اهلل  و  فیلی  است.معصونه 
باران،  ژاکان  وکالی  تورنگ، 
که:  شدند  مدعی  اظهارات  طی 
نهادهای  تالش های  علی رغم 
سال  یک  طول  در  اطالعاتی 

طرف  از  موثقی  مدرک  گذشته 
و  بود  نگردیده  ارائه  آن ها 
مدارک موارد اتهامی عمومًا کپی 
و  سایت ها  از  مقاالت  و  اشعار 
نگارش  خبری،که  کانال های 
و  ژاکان  شخص  توسط  آنها 

وکالی ایشان رد شده بود.
روز  گزارش:  این  برپایه 
چهارشنبه بیست و پنجم مهرماه 
دادگاه  در  باران  ژاکان  وکالی 
این شهر حاضر و دفاعیات آخر 

خود را تقدیم به دادگاه کردند.
به  وارده  اتهامات  از  تعدادی 
ایالمی  شاعر  باران،  ژاکان 
است:اقدام  ذیل  شرح  به 
در  شرکت  ملی،  امنیت  علیه 
لیدری  و  اندازی  راه  تظاهرات، 

١٣٩٦ایالم،  دی ماه  تظاهرات 
رهبری،  ضد  اشعار  نوشتن 
به مقدسات و اسالم در  توهین 
شبکه های  با  مصاحبه  اشعار، 
به  ایالم  مردم  دعوت  خارجی، 

قیام مسلحانه و...
به  متخلص  باقری"  "حسین 
کورد  شاعر  باران"  "ژاکان 
دیماه  چهارم  و  بیست  ایالمی 
اداره ی اطالعات  ١٣٩٦ توسط 
نویسی  "شعار  اتهام  به  ایالم 
ملی"  امنیت  علیه  اقدام  و 
بهمن ماه  هفتم  تا  و  بازداشت 
مرکزی  زندان  در  گذشته  سال 
برده  سر  به  بازداشت  در  ایالم 
وثیقه  قرار  با  هم اکنون  و  بود 

آزاد است.

١٠ اکتبر و تداوم اعدام ها در ایران

که  فعالیت هایی  تمام  باوجود 
در  اعدام  مجازات  لغو  جهت 
در  بویژه  و  جهان  کشورهای 
این  اجرای  شده،  انجام  ایران 
فعاالن  برای  ویژه  به  حکم 

سیاسی همچنان ادامه دارد.
 ١٨ با  مصادف  اکتبر،   ١٠ روز 
با  مبارزه  جهانی  روز  مهرماه، 
شده  معرفی  اعدام  مجازات 
سوی  از  و  پیش  سال   ١٦ که 
به  بشر  حقوق  مدافع  نهاد  ده ها 
عنوان  ائتالف جهانی دهم اکتبر 

مشخص شده است.
هدف از اعالم این روز، تالش و 
مبارزه برای لغو مجازات اعدام 
مدافعان  گفته ی  به  که  است 
غیرانسانی  عملی  بشر،  حقوق 
است.  حیات  حق  ناقض  و 
از  تن  ده ها  روزی،  چنین  در 
کوردستان  آزدیخواه  جوانان 
رژیم  تاریک  زندان های  در 
می شوند  تهدید  مرگ  به  ایران، 
به  می توان  آن ها  میان  از  که 
حکم اعدام هدایت عبداهلل پور، 
اشنویه  اهل  سیاسی  زندانی 
وی  اعدام  حکم  که  کرد  اشاره 
روز دوشنبه شانزدهم مهر ماه از 
تائید  رژیم،  عالی  دیوان  سوی 

شد و در انتظار اجرا است.
بحرینی،  رها  گفته ی  به 
عفو  در  ایران  امور  پژوهشگر 
دو  از  بیش  اکنون  بین الملل، 
سوم کشورهای جهان مجازات 
عمل  در  یا  قانون  در  را  اعدام 

متوقف کرده اند، اما در ایران این 
در  مداوم  صورت  به  مجازات 
حال اجراست که بنابر آمارهای 
تمام  از  ٥١درصد  سال ٢٠١٧، 
مجازات های اعدام جهان توسط 

رژیم ایران اجرا شده اند.
ائتالف دهم اکتبر امسال بیش از 
هرچیز دیگر به شرایط زندانیان 
اعدام  و زندگی در  به  محکوم 
زیر سایه ی سنگین مرگ اشاره 
به  کشوری  هر  در  که  دارد 
می دهد،  روی  متفاوت  گونه ای 
از بند انفرادی گرفته تا بندهای 

پرجمعیت.
به گفته ی این ائتالف، در برخی 
شرایط  بر  عالوه  کشورها  از 
چگونگی  اعدام،  به  محکومان 
وجود  نیز  ناعادالنه  دادرسی 
مقدم،  امیری  محمود  دارد. 
بشر  حقوق  سازمان  رئیس 
این  اعضای  از  یکی  که  ایران 
"عالوه  می گوید:  است  ائتالف 
حکم  بودن  غیرانسانی  بر 
شرایط  بودن  غیرانسانی  اعدام، 
است؛  زندان  در  زندانیان  وخیم 
بیشتر این زندانی ها از دسترسی 
اولیه ی  مراحل  در  وکیل  به 
برای  و  دادرسی محروم هستند 
شکنجه  مورد  اعتراف  گرفتن 
نیز  مجازاتی  و  می گیرند  قرار 
گرفته  نظر  در  آن ها  برای  که 
اعترافاتی  اساس  بر  می شود 
است که به اجبار گرفته شده که 

این نیز غیرقانونی است.

کشور   ٢٣  ،٢٠١٧ سال  در 
جهان مجازات را اعدام را اجرا 
ایران  میان،  این  در  که  کرده اند 
میزان  با  چین  کشور  از  پس 
بوده   دوم  مقام  در  اعدام،   ٥٠٧
قابل  بیشتر  که  آنچه  اما  است. 
توجه است، اعدام افرادی است 
که به سن قانونی نرسیده اند، به 
 ١٨ زیر  سنین  در  که  معنا  این 
شده اند  جرمی  مرتکب  سال 
 ١٨ سن  به  رسیدن  از  پس  و 
سالگی از سوی دادگاه به حکم 
اعدام محکوم شده اند؛ که در این 
اعدام  حکم  به  می توان  رابطه 
اهل  کورد  زن  سکانوند،  زینب 
ارومیه اشاره کرد که در سن ٢٤ 
سالگی ، پس از گذشت ٧ سال 
شد.  اعدام  خود  همسر  قتل  از 
ایران به عنوان بزرگترین حامی 
همچنین  و  جهان  در  تروریسم 
صورت  به  بشر،  حقوق  ناقض 
مداوم از تمام راه ها جهت ارعاب 
مردم ایران استفاده می کند.  این 
و  مخالفت ها  پاسخ  در  رژیم 
از  خود  اعمال  نمودن  محکوم 
مورد  چند  جز  به  مردم  سوی 
که جهت پیشگیری از قیام مردم 
به  را  احکام  اجرای  زمان  فقط 
دیگر  موارد  در  انداخته،  تعویق 
بدون توجه به قوانین بین المللی 
تالش  بشری  حقوق  قوانین  و 
به  روش  شدیدترین  با  تا  کرده 
مردم  اذیت  و  آزار  و  سرکوب 

بپردازد.

اعتراض دانشجویان به سکوت اساتید در برابر 
سرکوب و فضای امنیتی دانشگاه

عالمه  دانشگاه  دانشجویان 
سکوت  به  تهران  طباطبایی 
دانشگاه  این  مدرسان  و  اساتید 
در برابر بازداشت نجمه واحدی 
اعتراض  دانشجویان  سایر  و 

کردند.
دانشگاه های  صنفی  شورای 
اعالم  گزارشی  انتشار  با  ایران 
پانزدهم  یکشنبه  روز  که  کرد 
دانشگاه  دانشجویان  مهرماه، 
اعتراض  در  طباطبائی  عالمه 
در  خود  اساتید  سکوت  به 
با  امیتی  برخوردهای  برابر 
امنیتی  فضای  و  دانشجویان 
اعالمیه های  دانشگاه،  بر  حاکم 
اتاق مدیران  اعتراضی را به در 
دانشگاه  این  مدرسان  و  گروه 

چسباندند.
آن ها در این اعالمیه ها خواستار 
سایر  و  واحدی  نجمه  آزادی 
شده  بازداشت  دانشجویان 
شده اند و از سکوت بی شرمانه ی 

اساتید اعالم انزجار کرده اند.
انجمن  دبیر  واحدی،  نجمه 

دانشگاه  زنان  مطالعات  علمی 
از  که  عالمه طباطبائی می باشد 
همراه  به  امسال  شهریور   ١٠
حقوق  فعاالن  از  دیگری  شمار 

زنان بازداشت شده است.

بازداشت یک فعال دانشجویی در سنندج توسط 
نیروهای لباس شخصی

وابسته  شخصی  لباس  نیروهای 
سنندج  اطالعات  اداره  به 
را  کورد  دانشجویی  فعال  یک 

بازداشت کردند.
به  رسیده  گزارش  براساس 
روز  ُکردپا،  خبررسانی  آژانس 
مهرماه،  هجدهم  چهارشنبه 
نام  به  دانشجویی  فعال  یک 

سنندج  اهل  ضیائی"  "مسعود 
شخصی  لباس  نیروهای  توسط 

بازداشت گردید.
به گفته یک منبع آگاه، نیروهای 
این  لباس شخصی به محل کار 
و  برده  یورش  دانشجویی  فعال 

او را بازداشت کرده اند.
لباس  نیروهای  افزود:  منبع  این 

وسایل  از  برخی  شخصی 
از  کورد  شهروند  این  شخصی 
جمله موبایل و کامپیوتر وی را 

ضبط و با خود برده اند.
تا لحظه انتشار این خبر، از دلیل 
این  نگهداری  بازداشت و محل 
دقیقی  اطالع  دانشجویی  فعال 

در دسترس نمی باشد.

انتقال پنج شهروند مریوانی به مکانی نامعلوم
نیروهای اطالعاتی پنج شهروند 
کورد اهل مریوان را بازداشت و 
به مکان نامعلومی منتقل کردند.

به  رسیده  گزارش  براساس 
آژانس خبررسانی ُکردپا، امروز 
پنج شنبه بیست و ششم مهرماه، 
"بریار  نام های  به  شهروند  سه 
امین،  فرزند  ساله   ٢٥ کاوه" 
"محسن فرهمند" فرزند خسرو 
ساله   ٢٨ پروازه"  "حمید  و 
فرزند محمد اهل روستای "نی" 

از توابع مریوان توسط نیروهای 
اطالعاتی بازداشت گردیدند.

ارائه  بدون  اطالعاتی  نیروهای 
برگه ی قضایی به منزل شخصی 
برده اند  یورش  این سه شهروند 

و آنان را بازداشت کرده اند.
از  پس  شهروند  سه  این 
نامعلومی  مکان  به  بازداشت 

انتقال یافته اند.
سه  این  بازداشت  با  همزمان 
دیگر  شهروند  دو  شهروند، 

"کاروان  نام های  به  نیز  کورد 
و  جالل  فرزند  احمدی" 
"رحمان صدیقی" فرزند عیسی 
در شهر مریوان توسط نیروهای 
مکان  به  و  بازداشت  اطالعاتی 

نامعلومی منتقل شدند.
اتهام  به  شهروند  پنج  این 
کورد  احزاب  با  "همکاری 
ایران"  حکومت  اپوزیسیون 

بازداشت شده اند.

نهادهای امنیتی در بلوچستان
 سرکوب ها را تشدید کردند

از  تعدادی  اسارت  از   بعد 
تروریستی  سپاه  نیروهای 
مبارزین  سوی  از  پاسداران 
نهادهای  "جیش العدل"، 
بلوچستان  در  رژیم  سرکوبگر 
و  سرکوب  از  تازه ای  موج 
بازداشت ها را در پیش گرفتند.

وب سایت  از  گزارشی  بنابر 
صبح  بلوچ"،  فعالین  "کمپین 
ماه،  مهر  بیست وپنجم  امروز 
حوزه  رژیم  امنیتی  نیروهای 
علمیه قلمویی را محاصره کردند 
و سه نفر از علمای اهل سنت و 
مدرسین این حوزه را به اسامی 
قلندرزی"،  "احمد  مولوی 
و  احمدی"  "ایوب  مولوی 
جعفرزاده"  "هاشم  مولوی 
مکان  به  و  کرده  بازداشت  را 

نامشخصی انتقال دادند.
مامورین  گزارش،  همین  بنابر 
بازداشت  از  بعد  رژیم  امنیتی 
این سه تن به منزل آن ها یورش 
بازداشت شدگان  منازل  و  برده 
از  بعضی  و  کرده  تفتیش  را 
وسایل آن ها را با خود برده اند، 
اما تاکنون علت بازداشت شدن 

این سه نفر آشکار نشده است.
همیشگی  مزدورانه   سیاست 

جمهوری اسالمی این بوده است 
مبارزین  توسط  وقت  هر  که 
این  ستم  تحت  ملیت های 
حکومت فاشیست و سرکوبگر، 
همچون ملیت های کورد و بلوچ 
و... شکست خورده است، انتقام 
و  عادی  مردمان  از  را  خود 
می گیرد  ملیت ها  آن  غیر مسلح 
شدیدتر  سرکوب  به  دست  و 

می زند.


