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ارگان حزب دمکرات کردستان ایران

تـأمین حقوق ملی خلق کرد در چهارچوب ایرانی دمـکراتیک و فـــدرال

۷ ۴۸ ٥ 

۲۳۳

 

سخن      

حزب دمکرات،

 روز ١٦ آذر ماه را 

به عنوان روز معلولین حزب 

دمکرات نامگذاری کرد

بن بست ایرانیت

مرگ مغزی گفتمان ایران سیاسی

)یکدست و همگن(

نگاه رژیم اسالمی ایران

 به زلزله ی سال اخیر

 در استان کرماشان

 در پوشش سیاست و مذهب

حزب دمکرات: 
 درس پایداری و فداکاری 
را باید از معلوالن جنگی 

آموخت

 ،KMMK
نبود حاکمیت کوردی را 
عامل اصلی ستم ملی بر 

کوردها دانست

زلزله بار دیگر کوردها را 
آواره کرد، 

ثبت ٤٥ پس لرزه
 تنها طی دو ساعت

فشار بر فعالین کارگری 

کوردستان

 افزایش یافته است

کریم پرویزی

عجین شدن 
»شاخ« و پیشمرگه

ادامه در صفحه ی 2

که  اراده ای ست  پیشمرگه، 
و  ملتی  پرافتخار  تاریخ  از 
امید  و  انسانی  پوالدین  باور 
سرچشمه  نسلی  آینده ی  به 
به  نه  اراده ای  چنین  می گیرد. 
می تواند  نه  و  درمی آید  زانو 
در چارچوب تنگ دگماتیسم، 

اسیر شود.
ملتی  میان  از  پیشمرگه 
با  سرزمین اش  که  بر می خیزد 
غصب  سرنیزه  و  تفنگ  زور 
در  آزادیخواهی  فریاد  و  شده 
آن به زنجیر کشیده شده است. 
به همین خاطر این ملت بر آن 
است تا سرزمین خود را آباد 
و  آزادی  زالل  آواز  با  و  کند 
مبارزه و برابری طلبی، آینده ای 

روشن و مترقی بنیاد نهد.
این  تحقق  برای  ملت  این 
سال  صدها  و  ده ها  آرمان، 
و  می کند  مبارزه  که  است 
همین  به  و  می دهد  قربانی 
خاطر است که اراده ای راسخ 
و پوالدین در نسل های متوالی 
تعالی  و  یافته  ونمو  رشد  آن 
اراده ای  اراده ،  این  می یابد. 
دیگری  جای  از  شده  تزریق 
این  تاریخ  دل  از  بلکه  نیست 
ملت سرچشمه گرفته است و 
تا  شده  موجب  واقعیت  همین 
هیچ سالحی نتواند بر آن فائق 
آید و آب دیده تر از گذشته و 
پیشین  دوره های  از  فروزان تر 
بازتولید، بازاحیا و اشاعه  یابد.
برافراشته  قامت  از  اراده  این 
»شاخ«، صالبت و معنا می یابد 
و »شاخ« به سمبول و نمادی 
که  می شود  بدل  اراده  این  از 
و  راسخ  اراده ی  آنرا،  می توان 

رویابخش نامید.  

دمکرات،  حزب  جنگی  معلولین 
هستند باور  و  فداکاری  معلمان 

منظور  به  دمکرات،  حزب 
به  احترام  ادای  و  نهادن  ارج 
روز  جنگی،  معلولین  تالش 
عنوان  به  را  ماه  آذر  شانزدهم 
روز معلولین جنگی این حزب، 

نامگذاری کرد.
از  شده  منتشر  اطالعیه  بنابر 
گذاری  سیاست  شورای  سوی 
کوردستان  دمکرات  حزب 
در  روزی  چنین  تعین  ایران، 
به  احترام  و  قدردانی  راستای 
تالش های تمامی رفقای حزبی 
تالش  جریان  در  که  است 
اهداف  راستای  در  مبارزه  و 
ملت کورد در صفوف مبارزان 
طریق  از  چه  دمکرات،  حزب 
گوناگون  توطئه های  ترور، 
جنایتکاران رژیم و یا در سنگر 
کورد،  دشمنان  برابر  در  دفاع 
عضو یا چند عضوی از اعضای 
بدن  خود را از دست داده اند و 
روبرو  زندگی  در  معلولیت  با 
نقص  که  مبارزینی  هستند. 
تالش  از  مانع  نتوانسته  عضو 

حتی  و  شود  مبارزه شان  و 
اعتقاد و باور آزادیخواهانه شان 
راسخ تر  اراده شان  و  محکم تر 
شده است. در این اطالعیه آمده 
است: روز شانزدهم آذر ماه را 
جنگی  معلولین  روز  عنوان  به 
کوردستان  دمکرات  حزب 
روزی  می نماییم.  اعالم  ایران 
که رفیق مبارز و عضو رهبری 
حزب مان کاک حسن شیوه سلی 
مورد یک سوء قصد تروریستی 
رژیم  سوی  از  شده  طراحی 
اسالمی  جمهوری  جنایتکار 
نتیجه  در  و  گرفت  قرار  ایران 
اعضای  بیشتر  جنایت،  این 
حساس صورتش آسیب دیدند 
و هر دو دست و دو چشم خود 
را از دست داد. در همین رابطه، 
در تاریخ دهم آذر ماه ١٣٩٧، 
حزب،  سیاستگذاری  شورای 
پیامی را به مناسبت ارج نهادن 
معلولین  به  احترام  ادای  و 
و خانواده های  دمکرات  حزب 
در  که  کرد  منتشر  شهیدان 

بخشی از آن آمده است: چقدر 
رفیق  که  هنگامی  است  تلخ 
کس  حتی  یا  و  همسنگرت  و 
دیگری از بینایی و امکان دیدن 
محروم می شود، دنیای روشن و 
تصویر کودکان شان را نمی بینند 
در  را  آنان  چهره ی  ناچارا  و 
تصویر  به  خود  خیال  و  ذهن 
می کشند. پای خود را از دست 
به  را  رفتن  راه  تا  باشد،  داده 
دستان  یا  بیاموزد  فرزندش 
باشد  داده  دست  از  را  خود 
نوازش  را  فرزندانش  آن  با  که 
معلوالن  تنها  واقع  در  کند، 
را  درد  این  که  هستند  جنگی 
رنج ها  این  با  و  می کنند  درک 
مذکور  بیانیه  می آیند.  کنار 
کوردستان  مردم  به  خطاب 
متذکر  شهیدان  با  رابطه  در  و 
سمبول  شهیدان  که:  می شود 
ملت،  راه  در  ایثار  و  فداکاری 
کوردستان  مردم  و  خاک 
هستند و به همین خاطر، مردم 
کوردستان در قبال این بخشش 

و از خودگذشتگی بزرگ، سر 
تعظیم فرود می آورند و حمایت 
را  شهیدان  خانواده های  از 
دانند  می  خود  ملی  وظیفه ی 
بهترین  را  راه شهیدان  تداوم  و 

پاداش برای آنان می پندارند.
به  خطاب  نیز  پایان  در 
عنوان  به  و  کوردستان  مردم 
حمایت  است:  آمده  یادآوری 
معلوالن  خانواده های  از 
وظیفه  ای  تنها  نه  مبارزه، 
اخالقِی  تعهدی  بلکه  انسانی 
تمام  و  هم فکران  همسنگران، 
درست  است.  کوردستان  مردم 
است که در مرحله ی نخست، 
این وظیفه و تعهد متوجهحزب 
ایران  کوردستان  دمکرات 
و  شهیدان  از  که  می شود 
و  حمایت  مبارزه  معلوالن 
که  هنگامی  اما  پشتیبانی  کند 
این امر وظیفه ای ملی، انسانی، 
می باشد،  انقالبی  و  اخالقی 
بر  در  نیز  را  جامعه  افراد  همه 
به  نباید  را  امر  این  می گیرد. 

که  تلقی کرد چرا  نوعی ترحم 
جایگاه  چنان  از  عزیزان  این 
نیازی  که  برخوردارند  رفیعی 
واقع  در  ندارند.   ما  ترحم  به 
خودگذشته  از  فداکار،  آنان 
هستند  ملت مان  قهرمانان  و 
درس  آنان  از  باید  ما  همه  که 
پایداری، باورمندی و فداکاری 
نیز  حال  همان  در  و  بیاموزیم 
انسانی،  ملی،  وظیفه ی  باید 
در  را  خود  انقالبی  و  اخالقی 
آنان  به  و  نماییم  ادا  آنان  قبال 
است  شایسته  بنهیم.   ارج 
تجدید  آنان  با  دیگر  بار  که 
بگوئیم  آنان  به  و  کنیم  میثاق 
و  فداکاری  الگوهای  شما  که 
باور  هستید،  خودگذشتگی  از 
مشوق  واالی شما،  و  پوالدین 
ما در مبارزه برای تحقق اهداف 
و  می باشد  آرمان های مان  و 
منزلت و جایگاه شما در عرصه 
مبارزه، رفیع و یادتان راهنمای 

راه مان می باشد.

مسئوالن آمریکایی از زمانی که 
آمده  کار  بر سر  ترامپ  دونالد 
مسئوالن  کلی  طور  به  است، 
رژیم ایران را مسئول بی ثباتی 

در جهان می دانند.
سه شنبه  روز  پمپئو،  مایک 
بروکسل،  در  ماه  آذر  سیزدهم 
بلژیک،  کشور  پایتخت 
با  رابطه  در  سخننانی  در 

پمپئو: ایران و چین مسئول بی ثباتی در جهان هستند
سیاست های خارجی کشورش، 
گفته  دیپلومات ها  به  خطاب 
است: آمریکا کشورهای نجیب 
را دور هم جمع می کند تا یک 
نظم نوین لیبرال ایجاد که مانع 
جنگ می شود و رفاه بیشتری 

را به همراه خواهد داشت.
ادامه گفته است: رژیم  وی در 
ایران وحکومت چین،  اسالمی 

جهان  در  ثباتی  بی  مسئول 
دونالد  است:  گفته  و  هستند 
ترامپ در حال ایجاد نظم نوین 
و  آمریکا  رهبری  بنابر  جهانی 

دمکراسی است.
این  سخنرانی  این  در  پمپئو 
نظریه را رد کرد که آمریکا به 
کند.  می  اقدام  یکجانبه  طور 
وزیر خارجه آمریکا گفت حتی 

دوستان اروپایی آمریکا برخی 
مواقع می گویند که اقداماتشان 
به نفع جهان آزاد نیست و این 

غلط است.
حکومت  و  ایران  رژیم 
زمینه ی  در  چین،  کمونیستی 
کشورها،  این  شهروندان  اعدام 
دوم  و  اول  رتبه ی  جهان  در 
دو  هر  و  هستند  دادرا  را 

مبنای  بر  را  حکومتشان 
سیاسی  اسالم  ایدئولوژی 
تاسیس  سنتی  کمونیستی  و 
نیز  اشتراکشان  نقطه  و  کرده اند 
حاکمیتشان  بودن  ایدئولوژیک 
ایدئولوژیهایشان  اگرچه  است، 
در دو خط فکری متفاوت قرار 

دارند.
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ادامه ی سخن

سمبول و سیمایی که خود را 
می کند  بازتعریف  »شاخ«  در 
انعکاس  تا  است  آن  بر  و 
نوای تاریخ و میل جاودانگی 
زندگانی  دوباره  احیای  و 
بازنمود  شاخ،  واقع  در  باشد. 
و  آزادی  اراده ی  پرهیبت 
انسان و زندگی است.  هستی 
بر همین اساس، انسان کورد، 
با  و  آگاهانه  که  آنانی  تنها  و 
نا آگاهی  غبار  تمام،  هشیاری 
و  زده  کناری  را  بردگی  و 
در  را  تاریک پرستان  دنیای 
هم می پیچند، برازنده نام واال 
پیشمرگه  جاودانه ی  هویت  و 
می شوند که به مانند خلعتی از 
سوی اراده ملتی، به آنان اعطا 
می شود تا به نامیراهای تاریخ 

بدل شوند.
که  است  خاطر  همین  به 
از  گرفتن  امید  با  پیشمرگه 
»شاخ« و پشتوانه ی نیروبخش 
و رویابخش آن، عاشق قامت 
از  اراده اش  و  می شود  شاخ 
هر  و  می گیرد  سرچشمه  آن 
دو در سیمایی بی مانند در هم 
از  و  می شوند  عجین  و  غرق 
این  تاریخ  در  که  روست  آن 
و  این سرزمین، شاخ  و  ملت 
گره  هم  در  چنان  پیشمرگه 
را  هیچکس  که  خورده اند 
یارای جدا کردن آن ها از هم 
نیست و از این روست که نام 
پیشمرگه تداعی گر نام شاخ و 
پیشمرگه  تداعی گر  نیز  شاخ 

می شود. 
راسان، به عنوان مرحله نوینی 
آزادیخواهانه ی  مبارزات  از 
نو  از  است  عبارت  ملت مان، 
شدن و خود را به روز کردن، 
به گونه ای که داستان تاریخی 
پیشمرگه و شاخ به سمبولی از 
به همین  بدل شود.  قیام شهر 
حماسه ی  که  است  خاطر 
فدایی  جان  و  شاخ  جاودان 
»شار«،  شدن  نو  و  پیشمرگه 
کند  در گذشته سیر  نمی تواند 
کردن  نو  حال  در  مستمرا  و 
زندگی  بازآفرینی  و  خود 

هستند.

حزب دمکرات:  درس پایداری و فداکاری را باید از معلوالن جنگی آموخت
حزب  سیاستگذاری  شورای 
به  ایران  کوردستان  دمکرات 
منظور ارج نهادن به خانواده ی 
شهدای  و  جنگی  معلوالن 
پیامی  کوردستان،  آزادی  راه 

منتشر کرد.
متن کامل پیام:

و  نهادن  ارج  با  رابطه  در 
جنگی  معلوالن  از  قدردانی 

حزب
کورد  ملت  مبارزاتی  تاریخ 
برای تحقق آزادی، خواست ها 
و  فراز  ملی اش،  حقوق  و 
نشیب های بسیار به خود دیده 
این  استمرار  و  تداوم  است. 
اراده ی  از  مقاومت،  و  مبارزه 
از  محروم  و  ستم  تحت  ملتی 
با خون  برآمده و  حقوق خود 
جان  کوردکه  مبارز  هزاران 
به  رسیدن  راه  در  را  خود 
فدا  ملت  این  و حقوق  آزادی 
کرده اند، گلگون گشته است و 
با این جانفشانی ها به مبارزه 
مشروعیت  خواست هایمان  و 
هزاران  همچنین  بخشیده اند. 
مقاطع  در  کورد،   ملت  مبارز 
سوی  از  مبارزه،  این  مختلف 
و  ترور  هدف  رژیم  جالدان 
توحش قرار گرفتند که طی آن، 

بخش  یا بخش هایی از اعضای 
بدنشان را از دست داده اند که 
مبارزین  این  تعداد  متاسفانه 
این  عینی  مثال  و  است  زیاد 
نقص عضو شدن  و  ترور  نوع 
دیرین،  مبارز  در  می توان  را 
کاک حسن شیوسلی، دید که با 
مشروعیت  به  پوالدین  باوری 
ملت شان،  حقوق  و  مبارزه 
از درد و رنج  زندگی ماالمال 
رنج های  اما  می گذرانند.  را 
درونی و روانی ناشی از نقص 
از  فراتر  عزیزان،  این  عضو 
فیزیکی  و  جسمی  دردهای 
آنان می باشد، دردهایی که هر 
روز با آن زندگی می کنند و تنها 
آنرا  می توانند  جنگی  معلوالن 
درک کنند و از آن آگاه باشند. 
همانند  جنگی  معلوالن  اکثر 

احزاب و سازمان های ایرانی
 خواهان تشکیل کمیته های مردمی برای کمک رسانی به زلزله زدگان شدند

ایران طی  ده حزب و سازمان 
محکوم  با  فراخوانی،  انتشار 
فاشیستی  سیاست های  کردن 
و ضدبشری جمهوری اسالمی 
آسیب دیدگان  قبال  در  ایران 
مردم  از  کرماشان،  زلزله ی 
زلزله زدگان  کمک  به  خواستن 

این استان بشتابند.
متن کامل:

به یاری زلزله زدهگان برخیزیم!
دقیقه  هفت  و  هشت  ساعت 
آذرماه  چهارم  دیروز،  عصر 
با  زلزله ای  دیگر  بار   ،١٣٩٧
شدت ٦.٤ )شش و چهاردهم( 
استان های  "ریشتر"،  درجه 
کوردستان  و  ،کرماشان  ایالم 
را لرزاند و ویرانی و خسارات 
ببار  فراوانی  مالی  و  جانی 

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران خواهان حمایت ملی از این مرکز شد
احزاب  همکاری  مرکز 
آخرین  در  ایران،  کوردستان 
نشست خود به بررسی و تحلیل 
کوردستان،  تحوالت  آخرین 
منطقه و ایران پرداخت و عالوه 
و  مستمر  قیام  از  قدردانی  بر 
ملت،  فرزندان  خستگی ناپذیر 
خواست  کورد  ملت  تمامی  از 
مرکز  این  پشتیبان  و  حامی  تا 

باشند.
متن کامل بیانیه:

احزاب  همکاری  مرکز 
شنبه،  روز  ایران،  کوردستان 
شمسی،   ١٣٩٧ آذرماه  سوم 
نشستی با حضور رهبران ارشد 
احزاب کوردستان و به میزبانی 
کوردستان  دمکرات  حزب 
ابتدای  در  کرد.  برگزار  ایران، 
هجری،  مصطفی  نشست،  این 
مسئول اجرائی حزب دمکرات 
حضور  ایران،  کوردستان 
به  و  شمرد  گرامی  را  مهمانان 
سپس  و  گفت  مقدم  خیر  آنان 
سکوت  دقیقه  یک  با  حضار، 
یاد  به  احترام  ادای  نشانه  به 
راه  جانباختگان  خاطره  و 
مبارزین  و  کوردستان  آزادی 
ایران،  ملیت های  آزادیخواه 
را  مرکز  نشست  رسمی  بطور 

اجرائی  مسئول  کردند.  آغاز 
بحثی  طی  دمکرات،  حزب 
سیاسی و کلی به شرایط فعلی 
نتایج  و  ایران  اسالمی  رژیم 
این  بر  شده  اعمال  تحریم های 
رژیم و شرایط بغرنج اقتصادی 
کشور و کمبود شدید امکانات 
مالی  فساد  گسترش  و  زندگی 
داخلی  فشارهای  وجود  نیز  و 
جمهوری  بر  خارجی  و 
لزوم  بر  و  کرد  اشاره  اسالمی، 
میان  روابط  کردن  مستحکم تر 
احزاب کوردستانی و اهمیت و 
تاثیر آن بر امور جاری، تاکید 
کرد. در ادامه جلسه، چگونگی 
انجام امور و فعالیت های مرکز 
کوردستان  احزاب  همکاری 
ایران در فاصله میان دو نشست، 
و  احزاب  مقرهای  موشکباران 
اعدام تعدادی از فعالین سیاسی 
کورد بدست جمهوری اسالمی 
ایران در شهریورماه مورد بحث 
و گفتگو قرار گرفت و عالوه بر 
قدردانی از استمرار فعالیت های 
مرکز، بویژه در رابطه با انسجام 
در  جناح ها  تمام  یکصدایی  و 
اعتصاب  برگزاری  با  رابطه 
که  ٢١شهریورماه،  سراسری 
مبارزات  در  زرینی ست  برگ 

می شود،  محسوب  کورد  ملت 
و  یکپارچگی  از  ناشی  آنرا 
جناح های  و  احزاب  اتحاد 
نشست  دانستند.  کورد  مختلف 
انسجام و  این  بر تداوم  مذکور 
دیگر  بار  و  کرد  تاکید  اتحاد 
قدردانی  کوردستان  مردمان  از 
و  زندانیان  به  و  کرد  تشکر  و 
حرکت  این  بازداشت شدگان 
و  سالم  منسجم  و  بزرگ 
مقابل  در  که  فردستاد  درود 
رژیم  ظالمانه  سیاست های 
اراده ای  با  و  گرفته  موضع 

انقالبی در مقابل آن ایستادند.
مسئول  مباحث  چارچوب  در 
دمکرات  حزب  اجرائی 
هیئت های  ایران،  کوردستان 
هرکدام از اعضای مرکز عالوه 
شده،  مطرح  مباحث  تائید  بر 
را  خود  دیدگاه های  و  نظرات 
بیشتر  هرچه  کردن  غنی  برای 
موضوع، مطرح کردند. نشست 
که  رسید  نتیجه  این  به  مذکور 
مرکز باید عالوه بر تداوم کار و 
منظور  به  مربوطه،  فعالیت های 
نیرومندتر ساختن خود از همه 
و  مبارزه  مشروع  روش های 
خارج  و  داخل  در  امروزین 
از کشور بهره برده و در همین 

همسر  دارای  مردمان،  دیگر 
بدلیل  که  می باشند  فرزند  و 
شرایط  وخامت  و  نقص عضو 
نه می توانند آنگونه که  روانی، 
می خواهند با خانواده خود یار 
مانند  به  نه  و  باشند  همراه  و 
آنان  روزانه  معاش  گذشته، 
نیز  امر  این  که  تامین کنند.  را 
و  دردها  بر  خود  نوبه ی  به 
با  اما  می افزاید.  آزار های شان 
عزیزان  این  اوصاف  این  تمام 
تسلیم شرایط موجود نشده اند 
مبارزه  به  تمام  سربلندی  با  و 
چقدر  می دهند.  ادامه  خود 
رفیق  که  هنگامی  است  تلخ 
کس  حتی  یا  و  همسنگرت  و 
امکان  و  بینایی  از  دیگری 
دنیای  می شود،  محروم  دیدن 
کودکان شان  تصویر  و  روشن 

چهره ی  ناچارا  و  نمی بینند  را 
آنان را در ذهن و خیال خود 
پای خود  می کشند.  تصویر  به 
راه  تا  باشد،  داده  دست  از  را 
بیاموزد  فرزندش  به  را  رفتن 
دست  از  را  خود  دستان  یا 
داده باشد که با آن فرزندانش 
تنها  واقع  در  کند،  نوازش  را 
معلوالن جنگی هستند که این 
با این  درد را درک می کنند و 
شهیدان  می آیند.  کنار  رنج ها 
سمبول فداکاری و ایثار در راه 
ملت، خاک و مردم کوردستان 
هستند ونیز به همین خاطر مردم 
کوردستان در قبال این بخشش 
و از خودگذشتگی بزرگ، سر 
تعظیم فرود می آورند و حمایت 
را  شهیدان  خانواده های  از 
دانند  می  خود  ملی  وظیفه ی 

و تداوم راه شهیدان را بهترین 
پاداش برای آنان می پندارند.

در همین راستا، این ارج نهادن 
ها و حمایت های بی شائبه نیز 
مبارزه  معلوالن  شامل  باید 
گردد  آنان  خانواده های  و 
وظیفه ی  یک  مانند  به  و 
درست  شود.  شناخته  ملی 
قید  در  عزیزان  این  که  است 
حیات اند اما با درد و رنج هایی 
روزه  هر  که  می کنند  زندگی 
تحمل  را  نو  عذابی  ناچارن 
از  حمایت  همچنین  کنند. 
مبارزه  معلوالن  خانواده های 
بلکه  انسانی  وظیفه  ای  تنها  نه 
همسنگران،  اخالقِی  تعهدی 
مردم  تمام  و  هم فکران 
کوردستان است. درست است 
در مرحله ی نخست، این وظیفه 
و تعهد متوجه حزب دمکرات 
که  می شود  ایران  کوردستان 
مبارزه  معلوالن  و  شهیدان  از 
اما  پشتیبانی  کند  و  حمایت 
وظیفه ای  امر  این  که  هنگامی 
ملی، انسانی، اخالقی و انقالبی 
میباشد، همه افراد جامعه را نیز 
در بر می گیرد. این امر را باید 
چرا  کرد  تلقی  ترحم  بهنوعی 
که این عزیزان از چنان جایگاه 

نیازی  که  برخوردارند  رفیعی 
واقع  در  ندارند.  ما  ترحم  به 
خودگذشته  از  فداکار،  آنان 
هستند  ملت مان  قهرمانان  و 
آنان درس  از  باید  ما  که همه 
پایداری، باورمندی و فداکاری 
نیز  همان حال  در  و  بیاموزیم 
انسانی،  ملی،  وظیفه ی  باید 
را  خود  انقالبی  و  اخالقی 
به  و  نماییم  ادا  آنان  قبال  در 
است  شایسته  بنهیم.  ارج  آنان 
تجدید  آنان  با  دیگر  بار  که 
بگوئیم  آنان  به  و  کنیم  میثاق 
و  فداکاری  الگوهای  شما  که 
باور  هستید،  خودگذشتگی  از 
پوالدین و واالی شما، مشوق 
ما در مبارزه برای تحقق اهداف 
و  می باشد  آرمان های مان  و 
منزلت و جایگاه شما در عرصه 
مبارزه، رفیع و یادتان راهنمای 
راه مان می باشد. باشد با تالش 
بتوانیم زمینه ی مجال  همگانی 
را  قدردانی  و  نهادن  ارج  این 
فراهم سازیم و وظایف خود را 

در این راستا انجام دهیم.

شورای سیاستگذاری
١٠آذرماه ١٣٩٧ شمسی

ملت  فرزندان  همه  از  راستا 
کورد، که نسبت به مساله کورد 
حساس اند  آن  سرنوشت  و 
یکپارچه  بصورت  که  خواست 
همکاری  مرکز  از  فراگیر،  و 
ایران  کوردستان  احزاب 
سرکوب  علیه  و  کنند  حمایت 
و ظلم رژیم بایستند. در پایان 
این نشست، تصمیم گرفته  کار 
تاریخ  که تالش شود طی  شد 
به  مختص  پالتفورمی  معینی، 
تا  شود  آماده  و  تدوین  مرکز 
و  تغییر  هرگونه  صورت  در 
برای  مدونی  برنامه ی  تحولی، 
در  تغییرات  با  شدن  مواجه 
به اطالع  آنرا  باشد و  دسترس 
احزاب  کورد،  مردم  عموم 
مجامع  و  ایرانی  اپوزیسیون 
بین المللی برساند. برای اجرای 
شده،  تعین  فعالیت های  سریع 
تصمیم گرفته شد که هیئت های 
پیش  در  با  مرکز  نمایندگی 
فشرده  کاری  برنامه   گرفتن 
و  رهبری  با  بیشتر  ارتباط  و 
حاضر  احزاب  ارشد  مسئولین 
هر  در  مرکز،مکانیسم الزم  در 
در  کنند.  مشخص  را  زمینه 
ایلخانی زاده  عمر  نشست  این 
زحمتکشان  کومله ی  دبیرکل 

مولودی  مصطفی  کوردستان، 
دمکرات  حزب  دبیرکل 
کوردستان، صالح شریفی عضو 
کوردستان  کومله  سیاسی  دفتر 
مهتدی  عبداهلل  نماینده  و  ایران 
کامیل  سید  کومله،  دبیرکل 
سیاسی  دفتر  عضو  نورانی فرد، 
کوردستان  خبات  سازمان 
باباشیخ  نماینده  و  ایران 
حسینی دبیرکل سازمان خبات 
مسئولیت  که  ایران،  کوردستان 
هیئت های حاضر در نشست را 
بر عهده داشتند، در چارچوب 
نیز  و  شده  مطرح  موضوعات 
تصمیمات و فعالیت  های تعیین 
شده در مرکز همکاری احزاب 
کوردستان ایران، حضور داشتند 
و شرح آخرین تحوالت روی 
انسجام  و  کرده  ارائه  را  داده 
و  همکاری  مرکز  هماهنگی  و 
آزادیخواهی  جنبش  اتحاد  نیز 

کوردستان را الزم دانستند.

مرکز همکاری احزاب 
کوردستان ایران

٣آذر ١٣٩٧ شمسی

آورده است. بنا به گزارش های 
اولیه، تاکنون صدها نفر زخمی 
و دهها نفر جانشان را ازدست 
سرپل ذهاب،  شهرهای  داده اند. 
در  وگیالن غرب  قصرشیرین 
و  قرارداشته  زلزله  این  مرکز 
خسارات  و  تلفات  بیشترین 
درحالیکه  شده اند.  متحمل  را 
عزیزان  ازدست دادن  غم  هنوز 
دل  بر  گذشته  سال  زلزله 
است  باقی  کورد  هموطنان 
آوارها  و  ویرانی ها  هنوز  و 
نه  حاکمیت  نشده اند،  مرمت 
آسیب  مردم  به  کمکی  تنها 
بلکه  است،  نکرده  منطقه  دیده 
در  امنیتی  فضای  ایجاد  با 
دیگر  رساندن  یاری  از  منطقه، 
ایران و جهان جلوگیری  مردم 

می کند. از سوی دیگر، زندگی 
و  آب  نامطلوب  شرایط  در 
و  برف  سرما،  منطقه،  هوائی 
این  مردم  بر  زندگی  باران، 
است.  کرده  سخت  را  منطقه 
بار  کشورمان،  مبارز  مردم  اما 
دیگر با همیاری، فداکاری های 
انسانی شان، کمک های مادی و 
کنار  در  معنوي شان،  همراهی 

هموطنان خود خواهند بود.
داده  نشان  گذشته  تجربه های 
جمهوری  مسئولین  که  است 
نه  شرایطی  چنین  در  اسالمی 
تنها با تمام امکانات موجود به 
یاری آسیب دیدگان نمی شتابند 
و به وظایف انسانی خود عمل 
خشم  ترس  از  بلکه  نمی کنند 
یک  ایجاد  امکان  و  مردمی 

مسائل  به  همگانی  اعتراض 
امنیتی بیشتراز یاری رسانی به 
آسیب دیدگان اهمیت می دهند.

ما نه تنها وظیفه خود می دانیم 
که به آسیب دیدگان از هر طریق 
ممکن یاری رسانیم بلکه از همه 
می کنیم  درخواست  نیز  مردم 
امداد  کمیته های  تشکیل  با  که 
از  خارج  و  داخل  در  رسانی 
هموطنان شان  یاری  به  کشور، 

در آن منطقه بشتابند.

اتحاد دمکراتیک 
آذربایجان - بیرلیک

جنبش جمهوریخوهان 
دموکرات و الئیک ایران 

– شورای هماهنگی
حزب تضامن دمکراتیک 

اهواز
حزب دمکرات کوردستان 

ایران
حزب دمکرات کوردستان
حزب کومه له کوردستان 

ایران
حزب مردم بلوچستان

سازمان اتحاد فدائیان 
خلق ایران

شورای موقت 
سوسیالیست های چپ 

ایران
کومه له زحمتکشان 

کوردستان
پنجم آذرماه ١٣٩٧
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نبود حاکمیت کوردی را عامل اصلی ستم ملی بر کوردها دانست

جمعیت حقوق بشر کوردستان 
در  نشستی  طی  ژنو،   – ایران 
شرح  بر  عالوه  ملل  سازمان 
نقض حقوق بشر در کوردستان، 
عامل  را  کوردی  دولت  نبود 
اعالم  ظلم ها  این  تداوم  اصلی 

کرد.
سازمان  کنفرانس  یازده امین 
ملل درباره مساله اقلیت ها، در 
حالی در مقر سازمان ملل در 
برپایه  که  می شود  برگزار  ژنو 
گزارشی از آژانس خبررسانی 
بشر  حقوق  جمعیت  ُکردپا، 
با  ژنو،   – ایران  کوردستان 
کرد:  اعالم  بیانیه ای  انتشار 

بنیاد تمامی حکومت های روی 
براساس  ایران  در  آمده  کار 
یک  ایدئولوژیکی  سیستم 
دین  یک  و  زبان  یک  دولت، 
امر  این  و  نهاده شده است  بنا 
عامل ستم و سرکوب و تبعیض 
ملیت های  علیه  سیستماتیک 

تحت ستم ایران می باشد.
با  حقوق بشری  سازمان  این 
شرح مفصل موارد متعدد نقض 
حقوق بشر در تمام استان های 
کوردستان، در ادامه بیانیه خود 
نوشت: تنها طی ١٠ ماه اخیر، 
١٩٧ کولبر کورد در پی شلیک 
حکومت  نطامیان  مستقیم 

و  شدند  زخمی  و  کشته  ایران 
کورد  شهروند   ٧٤٩ از  بیش 
مسالمت آمیز  شرکت  دلیل  به 
و  اعتراضی  تجمعات  در 
اعتصابات، عضویت در احزاب 
کوردی و نیز فعالیت های مدنی 
طویل المدت  زندان های  به 

محکوم شده اند.
آمار  همچنین  بیانیه  این 
استان های  در  اعدامی ها 
کوردستان را در مدت مذکور، 

٥٤ شهروند اعالم کرده است.
بیانیه  پایان  در  سازمان  این 
باید  که:  می شود  متذکر  خود 
گفت نقض گسترده حقوق بشر 

و ستم ملی علیه اعمال شده بر 
ملت کورد به دلیل نبود دولت 

کوردی می باشد.
جمعیت حقوق بشر کوردستان 
مجامع  در  ایران–ژنو، 
ملل،  سازمان  بویژه  بین المللی 
برخوردار  ویژه ای  جایگاه  از 
مستمر،  بصورت  و  است 
حقوق بشری  فاحش  نقض 
و  پوشش  را  کوردستان  در 
به همین خاطر  ثبت می کند و 
ارجاعی  اصلی  منابع  از  یکی 
برای  بین المللی  نهادهای  این 
بر  حاکم  شرایط  از  آگاهی 

کوردستان می باشد.

توپباران کوه های کوردستان توسط سپاه همچنان ادامه دارد

بی وقفه  توپباران  حالی  در 
سپاه  توسط  شاهو  کوه های 
طی  پاسداران  تروریستی 
و  خشم  اخیر،  روزهای 
فعالین محیط زیستی  اعتراض 
نابودی  که  داشت  پی  در  را 
محیط زیست زاگرس جزئی از 
برنامه های اصلی ایران اسالمی 
برپایه  می  باشد.  کوردها  علیه 
گزارشی از آژانس خبررسانی 
از  با  پاسداران  سپاه  ُکردپا، 
ارتفاعات  توپباران  گیری  سر 
و  کامیاران  مابین  شاهو، 
چشمگیری  خسارت  روانسر، 
به بخش های حفاظت شده  را 
به  است.  رسانده  منطقه  این 
علی رغم  عینی،  شاهدان  گفته 
سپاه  رزمایش  یافتن  پایان 
توپباران  شاهو،  ارتفاعات  در 
دارد  ادامه  همچنان  منطقه  این 

برای  جدی  اقدام  کنون  تا  و 
محیط  تخریب  از  جلوگیری 
توسط  منطقه  این  زیست 
صورت  مرتبط  نهادهای 
نگرفته است. تخریب و نابودی 
هدفمند محیط زیست زاگرس 
ضربات  اخیر،  دهه  چهار  طی 
جبران ناپذیری را بر اکوسیستم 
کوردستان وارد کرده است. از 
تخریب  که  قوانینی  صدور 
بلوط  جنگل های  گسترده ی 
زمین های  گسترش  بهانه  به 
آتش  به  تا  گرفته  کشاورزی 
عدم  و  جنگل ها  این  کشاندن 
جبهه های  ورود  از  پیشگیری 
زاگرس  به  ریزگردها  متعدد 
دسته جمعی  شدن  خشک  که 
می شود،  موجب  را  درختان 
مختلف  عوامل  از  دامنه ای 
اسالمی  جمهوری  که  هستند 

نقش  آن ها  ایجاد  در  یا  ایران 
پیشگیری  در  یا  داشته  اصلی 
سرباز  کامال  آن  از  ممانعت  و 
می زند. در همین رابطه رئیس 
در  ایران  جنگل بانی  انجمن 
کرده  اعالم  بی سابقه  سخنانی 
بود که تنها طی پنج سال اخیر، 
از  بیش از یک میلیون هکتار 
جنگل های زاگرس از بین رفته 
است و فرصتی برای جبران و 
طبیعی  منابع  این  از  حفاظت 
زاگرس  است.  نمانده  باقی 
کوردستان  شش های  به  که 
و  اصلی  بنیاد  است،  معروف 
این  مردمان  حیات  سرچمه 
زندگی  که  می باشد  سرزمین 
از  نفر،  میلیون   ١٦ به  قریب 
جنوبی ترین  تا  شمالی ترین 
بخش آن، به تعادل اکوسیستمی 
حاکم بر زاگرس وابسته است. 

محیط  ناظران  و  کارشناسان 
زیستی اقدامات سپاه پاسداران 
نظامی  پایگاه های  ساخت  در 
ارتباطی  راه های  و  جدید 
کوه های  در  طویل  و  عریض 
دیگر  عوامل  از  یکی  را  آن 
خسارت  آمدن  وارد  در 
چشمگیر بر بخش های مختلف 
همین  در  دانسته اند.  زاگرس 
به  خبری  منابع  پیشتر  رابطه، 
داده  اطالع  میدیا  کوردستان 
بیشتر  ساکنین  سپاه،  که  بودند 
از  پایروند  منطقه  روستاهای 
توابع استان کرماشان را تحت 
فشار قرار داده  تا زادگاه خود 
مناطق  به  و  کرده  تخلیه  را 
یکی  که  پایروند  بروند.  دیگر 
مهم  و  استراتژیک  مناطق  از 
می شود  محسوب  کرماشان 
توجه  مورد  که  سال هاست 
بتواند  تا  گرفته  قرار  سپاه 
منطقه  این  در  را  حضور خود 
خواست  این  اما  کند  گسترده 
روبه رو  مردم  مقاومت  با  سپاه 
به  بعد  به  پس  آن  از  و  شده 
آغاز  با  محلی،  منابع  گفته 
فصل گرما مراتع و جنگل های 
کوهستان های پایروند بصورت 
طعمه ی  بی سابقه ای  و  متعدد 

حریق می شوند.

زلزله بار دیگر کوردها را 
آواره کرد، 

ثبت ٤٥ پس لرزه تنها طی دو 
ساعت

و   ٦ شدت  با  زلزله ای  وقوع 
مرکزیت  با  ریشتر  چهاردهم 
و  زخمی  صدها  سرپل ذهاب 
برپایه  پی داشت.  را در  آواره 
حکومتی،  رسانه های  گزارش 
چهارم  یکشنبه  شامگاه 
زلزله ای   ،٢٠ ساعت  آذرماه، 
 ١۸ در  ریشتر،   ٦.٤ شدت  به 
و  ذهاب  پل  سر  کیلومتری 
شیرین،  قصر  کیلومتری   ١۸
بیشتر  که  پیوست  وقوع  به 
شهرهای کوردستان ایران و نیز 
کوردستان  شهرهای  از  برخی 
را  خانقین  جمله  از  عراق 
دکتر  رابطه  همین  در  لرزاند. 
رئیس  شکرچی زاده،  محمد 
و  مسکن  راه،  تحقیقات  مرکز 
با  مصاحبه ای  در  شهرسازی، 
ایسنا  حکومتی  خبرگزاری 
که  آنجایی  از  کرد:  اعالم 
عمق این زلزله نسبتا کم بوده، 
اطراف  استان های  از  بسیاری 
احساس  را  آن  کرمانشاه 
روستاهای  تعداد  او  کردند. 
 ٩٠ را  زلزله  مرکز  اطراف 
جمعیت  هزار   ١٥ با  روستا 

متذکر  همچنین  و  کرد  اعالم 
شد که تنها از دیشب تا کنون 
منطقه  از ١٥٠ پس لرزه،  بیش 
را لرزانده است که بیش از ٥٠ 
مورد آن باالی ٢ و نیم ریشتر 
می باشد. همچنین گزارشات از 
ارجاع ٧١٦ مصدوم تا لحظه ی 
مخابره این خبر، اطالع داده اند 
که در موارد حاد، مصدومین را 
به بیمارستان های مرکز استان، 
ارجاع داده اند. خبرها از آماده 
بیمارستان های  کامل  باش 
ایالم  کرماشان،  سنندج،  در 
می دهند.  خبر  لورستان  و 
در  لرزه ها  پس  مستمر  وقوع 
کرماشان موجب شده که مردم 
استان،  این  مختلف  مناطق 
و  باز  فضای  را  گذشته  شب 
زیر صفر  و  شدید  سرمای  در 
تاکنون  بگذرانند. دولت  درجه 
خدمات  هرگونه  ارائه  از 
و  کرده  خودداری  مردم  به 
هرگونه  از  آسیب دیدگان 
حکومت  سوی  از  کمکی 

محروم هستند.

کشته شدن یکی از فرماندهان رژیم در مرزهای بانه
معاون استاندار سنندج از کشته شدن فرمانده  پاسگاه مرزی بروشکانی در درگیری مسلحانه خبر داد. 

برپایه گزارش رسانه های حکومتی، حسین خوش اقبال، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار روز سه شنبه از وقوع درگیری 
میان نیروهای رژیم اسالمی با افراد ناشناس خبر داد. این گزارشات از کشته شدن یکی از افسران ارشد این نیروها در این درگیری 

خبر می دهند. 
بانه اعالم کرده است. در  ننور  از گروهان  "مصطفی عبدالملکی"  پاسگاه را، ستوان سوم  فرمانده  ُکردپا، هویت  آژانس خبررسانی 
درگیری مذکور، عالوه بر فرمانده پاسگاه، از طرف مقابل نیز یک نفر زخمی شده که رسانه های حکومتی از انتقال او به بیمارستان 

صالح الدین شهر بانه خبر داده اند.

برف و باران در کوردستان، مسکن مهر همچنان قربانی می گیرد
کرد  اعالم  "پلدختر"  فرماندار 
جوی  ریزش های  پی  در  که 
اخیر، طبقه اول ساختمان های 
و  رفت  آب  زیر  مهر  مسکن 
در  ساختمان های  این  ساکنان 

محاصره سیالب هستند.
رسانه های  گزارشات  برپایه 
و  سیل  تاکنون  حکومتی، 
استان   ١١ در  آبگرفتگی 
نفر  چهار  شدن  مفقود  ایران 
فومن  و  چیره  رودبار،  در 
دنبال  به  را  گیالن  استان  در 
سلیمی،  مرتضی  است.  داشته 
نجات  و  امداد  سازمان  رئیس 
نشستی  در  ایران،  احمر  هالل 
خبری در هین رابطه گفته بود:  
استان های مازندران، لورستان، 
بویراحمد،  و  کهگیلویه  گیالن، 

سیستان  فارس،  کرماشان، 
خوزستان،  بلوچستان،  و 
چهارمحال و بختیاری، ایالم و 
اصفهان طی ٤۸ ساعت گذشته 
آبگرفتگی  و  سیل  درگیر 
که  شد  متذکر  او  شده اند. 
اصفهان،  اردبیل،  استان  هفت 
چهارمحال و بختیاری، زنجان، 

با  مرکزی  و  قزوین  فارس، 
برف و کوالک روبه رو هستند.

نعمت اهلل  دیگر،  سوی  از 
پلدختر  فرماندار  دستیاری، 
از  لورستان،  استان  در 
خسارات های ناشی سیالب در 
کرد:  اعالم  و  گفت  منطقه  این 
گاز  انتقال  لوله  سیالب  براثر 

شهرستان پلدختر جابه جا شده
اول  طبقه  افزود:  همچنین  او 
مهر  مسکن  ساختمان های 
این  ساکنان  و  رفت  آب  زیر 
محاصره  در  ساختمان های 
عدم  هستند.  سیالب 
و  شهری  مناسب  برنامه ریزی 
در جریان  امکانات الزم  نبود 
موجب  طبیعی،  بحران های 
کوردستان  استان های  که  شده 
مالی  زیان های  با  زاگروس  و 
طول  در  گسترده ای  جانی  و 
فصل های بارش روبه رو شوند.

در سال جاری و در مهر ماه، 
استان های  در  سیل  اثر   بر 
شمالی ایران ٩ نفر کشته شده 

بودند.

آمریکا، آزمایش موشکی ایران 
را ناقض قطعنامه ی شورای 

امنیت خواند

در حالی که جمهوری اسالمی 
تعداد  دامنه  بر  روز  هر  ایران 
خود  موشکی  آزمایش های 
عالیرتبه  مقامات  می افزاید، 
را  اقدامات  این  آمریکا 
تحریک کننده و آشوبگرانه نام 

می برند.
بعد از آنکه جمهوری اسالمی 
موشک  یک  آزمایشی،  طی 
را  بالیستیک  برد-متوسط 
پمپئو،  مایک  کرد،  شلیک 
وزیر خارجه آمریکا با انتشار 
قطعنامه  ناقض  آنرا  توئیتی، 
امنیت سازمان  ٢٢٣١ شورای 

ملل خواند.
متذکر شد:  توئیت خود  او در 
آزمایش های موشکی و اشاعه 
افزایش  به  رو  ایران  موشکی 

است.
امنیت  قطعنامه ٢٢٣١ شورای 
اسالمی  رژیم  ملل،  سازمان 
فعالیت  هرگونه  از  را  ایران 
با  که  موشک هایی  با  مرتبط 

قابلیت حمل کالهک هسته ای 
طراحی شده اند منع می کند. از 
موشک  پرتاب  فعالیت  جمله 
فناوری  اینگونه  از  استفاده  با 

موشکی بالیستیک.
محکوم  بر  عالوه  پومپئو 
داشت:  اظهار  اقدام  این  کردن 
همه  که  می خواهیم  ایران  از 
اقدامات مرتبط با موشک های 
حمل  قابلیت  با  که  بالیستیک 
هسته ای  نظامی  کالهک 
طراحی شده اند را متوقف کند، 
با  موشک  پرتاب  جمله  از 
استفاده از این نوع تکنولوژی 

موشک بالیستیک.
جان  نیز،  رابطه  همین  در 
ملی  امنیت  مشاور  بولتون، 
در  آمریکا،  جمهوری  رئیس 
موشک  این  نوشت:  توییتر 
اروپا  و  اسرائیل  به  می تواند 
برسد و این رفتار تحریک آمیز 

را نمی توان تحمل کرد.
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سامال احمدی

حزب دمکرات،
 روز ١٦ آذر ماه را به عنوان روز معلولین حزب دمکرات نامگذاری کرد

ادای  و  قدردانی  منظور  به 
معلولین  تالش  به  احترام 
کوردستان  دمکرات  حزب 
روز  دمکرات  حزب  ایران، 
عنوان  به  را  ماه  آذر  شانزدهم 
دمکرات  حزب  معلولین  روز 

نامگذاری کرد.
متن اطالعیه  بدینگونه است:

شورای  اطالعیه ی 
دمکرات  حزب  سیاستگذاری 

کوردستان ایران
و  کادر  عموم،  اطالع  جهت 
حزب  اعضای  و  پیشمرگه 
به  ایران  کوردستان  دمکرات 

گریز ادبیات  اقلیت،  ادبیات 

سوی  به  ''کافکا،  کتاب  در 
دولوز  ژیل  اقلیت''،  ادبیات 
فلیکسگوتاری،نظریه ای  و 
در  رایج  نظریه ی  از  متفاوت 
می دهند.  ارائه  ادبیات  مورد 
را  ادبیات،زبان  آن ها  نظر  به 
یک  زبان  و  می گیرد  کار  به 
ادبیات  است.  سیاسی  پدیده ی 
نیز به تبع آن سیاسی است. در 
برای  ابزاری  زبان  نظریه،  این 
ابزار  نیست.  واقعیت  وانمایی 
بیرون  در  چیزی  دان  نشان 
ایجاد  برای  نیست،وسیله ای 
یا  زبان  بلکه  نیست.  ارتباط 
کارکردهای  از  یکی  حداقل 
دستور  و  کردن  حکم  زبان 
را  ما  زبان  این  است.  دادن 
را  ما  و  می کند  "قلمروگیر" 
می دارد.  دور  گریز  خط  از 
استاندارد  زبان  یک  زبان،  این 
قواعد  با  که  است  معیاری   و 
و  دارد  کار  و  سر  ثابت ها  یا 
گوناگون  الحان  و  تغییرات  هر 
زبانی را به عنوان انحراف طرد 
می کند. این زبان، زبان ادبیات 

اکثریت هم است.
و  دولوز  که  این  وجود  با 
گوتاری در کتاب شان نمونه ای 
دست  به  اکثریت  ادبیات  از 
نمی دهند، اما دولوز در مقاله ای 
برتری  ی  عنوان''درباره  با 
آنگلو   آمریکایی''،  ادبیات 
طور  به  را  فرانسوی  ادبیات 
ضمنیاز ادبیات اکثریت می داند. 
یعنی ادبیاتی که به اعماق توجه 
دارد. درگیر مسائل شخصی و 
است،  کثیف  کوچک  رازهای 
ادیپ،  کثیف  کوچک  راز  یاد 
پیویسته  شهریار.  ادیپ  یاد  نه 
دنبال  و  است  ریشه ها  نگران 

تکیه  آن  به  که  است  چیزی 
کودکی  دوران  به  کند.پیویسته 
بر می گردد وهمه جادنبال بابا و 
ماماناست. در آن ادبیات چیزی 
باید همیشه چیز دیگری را به 
یاد ما بیاورد که شوق تفسیر از 
آن مایه می گیرد؛ معنا و تفسیر، 
عنوان  به  را  دو  این  دولوز  که 
بیماری های بزرگ روی زمین 
تلقی می کند؛ مستبد و کشیش. 
به  جرم  وهم  ادبیات،  این  در 
بهانه ای  به  مفهوم  یک  عنوان 
سیمینارهایی  برگزاری  برای 
برای تفسیر، تبدیل می گردد که 
زعامت آن ها با پاپ یا کشیش 

شیاداست. 
دولوز در مقاله ی خود در برابر 
ادبیات اکثریت به ادبیات اقلیت 
می پردازد و ادبیات انگلیسی-
ادبیات  عنوان  به  را  آمریکایی 
ادبیاتی  می کند.  معرفی  اقلیت 
که بر اساس خطوط جغرافیایی 
سوی  به  رفتن  می کند؛  عمل 
در  واقعی  شرق  کشف  غرب، 
مرز  یا  احساس سرحد  غرب، 
از  باید  که  چیزی  عنوان  به 
شخصیت های  به  گذشت.  آن 
کنید؛  توجه  هاردی  توماس 
نیستند.  سوژه ها  یا  آن هاآدم ها 
حس هایی  از  مجموعه ای 
یافته اند.  شدت  که  هستند 
حس های  از  بلوکی  یا  بسته 
باور  این  بر  دولوز  متغییر. 
فرایند  یک  اقلیت  که  است 
پیوسته  ویژگگی  یک  است؛ 
در حال دگرگونی است.اقلیت، 
تفاوت است. اقلیت یک گروه 
یک  مقابل  در  آماری  کوچک 
اقلیت  نیست.  بزرگ  گروه 
یعنی  اقلیت  یک جریان است. 
از  جزئی شدن، کوچک شدن، 
و  گم شدن  دادن چهره،  دست 
آنچه  برابر  ماندن در  ناشناخته 
شناخته  و  بزرگ  و  که هست، 

تجربهگرائی  اقلیت  است.  شده 
ابزاری  تفسیر  تفسیر.  نه  است، 
است در دست اکثریت، ابزاری 
حاکم.  نیروی  دست  در  است 
مستبد،  علیه  مبارزه  اقلیت 
که  است  قدرت هایی  و  پادشا 
و  دولوز  هستند.  تغییرناپذیر 
در  خود،  کتاب  در  گوتاری 
زبانگروهی  کارکردهای  مورد 
می آورند  میان  به  سخن  واحد 
یا  دو  دارای  گروه  آن  که 
زیرا  است.  متفاوت  زبان  چند 
متفاوت  زبان های  کارکردهای 
مجموعه ای از دالیل اجتماعی 
و روابط قدرت و مراکز متفاوت 
قدرت را به نمایش می گذارند. 
''انتقال  اسطوره ی  از  کار  این 
اطالعات''می گریزد،می خواهد 
دستور  و  سلسله وار  نظام 
دهنده ی زبان را به عنوان یک 
به  و  حکم ها  فرستنده ی  نظام 
کارگیرنده ی قدرتیا ایستادن در 
مقابل آن کارکردها نشان دهد. 
دولوز و گوتاری در کتاب شان 
گوبارت  هانری  زبانی  مدل  از 
استفاده می کنند که عبارت است 
از: ''١(  زبان منطقه ای )مادری( 
روستایی  که  جوامعی  در 
روستایی  اساسا  یا  هستند، 
میانجی،  زبان   )٢ بوده اند؛ 
دولت،  زبان  شهری،  زبان 
زبان  جهانی،  زبان  حتی  یا 
ارتباطات  زبان  کار،  و  کسب 
دادوستدهای  زبان  تجاری، 
زبان   )٣ غیره ؛  و  بوروکراتیک 
معنا و زبان  یعنی زبان  مرجع، 
قلمروگیری  برای  که  فرهنگ 
مجدد فرهنگی ضرورت است؛ 
در  که  اسطوره ای،  زبان   )٤
قلمروگیری  به  فرهنگ ها  افق 
دوباره ی روحی و دینی توجه 
زمانی-مکانی  عبارات  دارد. 
هم  با  وضوح  به  زبان ها  این 
منطقه ای  زبان  دارند:  تفاوت 

زبان  )here(؛  اینجاست 
است  جاها  همه ی  میانجی 
؛  )everywhere (
است  تحتانی  مرجع  زبان 
زبان  و  )overTher(؛ 
است  سو  آن  در  اسطوره ای 
نکته ی  اما   .)beyond(
مهم تر این است که تقسیم این 
زبان ها از این گروه به آن گروه 
یک  از  واحد،  گروه  یک  در 
دوره به دوره ای دیگر متفاوت 
است )زبان التین در اروپا یک 
دوره ی بسیار طوالنی پیش از 
این که زبان مرجع باشد و بعد 
به زبان اسطوره ای تبدیل شود، 
زبان میانجی بود. زبان انگلیسی 
یک  جهانی  امروز  نظم  برای 
آنچه  هر  است(.  میانجی  زبان 
است  گفتن  قابل  زبان  در یک 
در زبانی دیگر قابل بیان نیست 
بیان  قابل  آنچه  میانگین  و 
است و آنچه برای گفتن دست 
طرف  از  شک  بدون  نمی دهد، 
هر زبانی و از طرف ارتباطات 
میان این زبان ها متفاوت است.
بنابراین آنچه  که ما با آن سرو 
زبان ها  از  ترکیبی  داریم  کار 
است، نه سیستم زبان ها. وقتی 
فریادشان  افرادی  می بینیم  که 
به  اعتراض  در  می شود  بلند 
به  یکشنبه  روز  دعای  که  این 
می شود  انجام  فرانسوی  زبان 
دادن  دست  از  ترس  خاطر  به 
–فرهنگی  اسطوره ای  کارکرد 
در  یعنی  است.  التین  زبان 
فورم  رفتن  دست  از  حسرت 
آن  آموزش  نحوه ی  یا  دینی 
التین  زبان  که  هستند  قدرتی 
آن را تحمیل می کرد، اما اکنون 
دیگر  فورم های  از  مجموعه ای 
از  قرار گرفته اند.  آن  در جای 
می توانیم  بروزتری  نمونه های 
میان  مرزهای  که  ببریم  نام 
گروه ها را پشت سر می گذارند، 
خواست های  احیای  مانند 
با قلمروگیری دوباره  منطقه ای 
منطقه ای.  زبان  یا  لهجه  راه  از 
مطرح  پرسش  این  اینجا  شاید 
منطقه ای  زبان  مادام  که  بشود 
تکنولوژی ساالری  خدمت  در 
فایده اش  فراملی گریاست،  و 
است  این  نه  مگر  در چیست؟ 
که حرکت های انقالبی لبریز از 
سعی  و  هستند  آرکائیزم  انواع 
آن  به  امروزی  معنی  می کنند 
بر  بحث  حقیقت  در  بدهند؟ 
تا  مرزها  که  نیست  این  سر 
چه حدی از هم جدا می شوند، 
خواننده ی  یا  آوازخوان  یک 
می تواند  آمریکایی  امروزی 
ادیپی ترین  و  مرجعی ترین 
در  را  دوباره  قلمروگیری 

کار  به  ترانه هایش  و  آوازها 
ای  آه  مادر،  ای  آه  گیرد؛ 
من،  خانه ی  ای  آه  سرزمین ام، 

الالئی الال...
یک  را  این  اسم  "می توانیم 
بگذاریم.  مرکب  تاریخ 
به  زبان شناسان،  که  وضعی 
محض  دانشمندان  عنوان 
درکی  نه  ''غیرسیاسی''، 
نمی خواهند  و  دارند  آن  از 
باشند.  داشته   آن  از  فهمی 
این  نیز  چامسکی  حتی 
را  علمی  بودن  ''غیرسیاسی'' 
تنها با مبارزه ای شجاعانه  علیه 
می کند.''  جبران  ویتنام  جنگ 
دولوز و گوتاری موضوع بیان 
در زبان ادبی را از قول کافکا، 
ذهنی  سبک  یک  عنوان  به  نه 
مورد  در  را  آن  بلکه  کلی،  و 
که  می گذارند  بحث  به  ادبیاتی 
می نامند؛  اقلیت  ادبیات  را  آن 
مانند ادبیات یهودی های ورشو 
نظریه  این  اساس  بر  پراگ.  یا 
زبان  محصول  اقلیت  ادبیات   ،
اقلیت نیست. بلکه این ادبیات 
اقلیت  یک  که  است  چیزی 
خلق  اکثریت  زبان  در  را  آن 
نخستین  آن ها  نظر  به  می کند. 
چیزی  اقلیت  ادبیات  ویژگی 
است که تحت تأثیر بسیار زیاد 
می گیرد.  قرار  قلمروگریزی 
کافکا  مفهوم  این  اساس  بر 
که  می کشد  پیش  را  بن بستی 
راه  و  مانع شده  به یک  تبدیل 
به  پراگ  یهودی های  دستیابی 
نوشتن را سد می کند و ادبیات 
ناممکن  چیز  یک  به  را  آن ها 
تبدیل می کند. یعنی ''ننوشتن'' 
آگاهی  ملی،  آگاهی  دلیل  به 
سرکوب شده ای که به اجبار از 
راه ادبیات به زندگی خود ادامه 
ادبیات  ویژگی  این  می دهد. 
نویسندگان  میان  در  اقلیت 
کوردتبار در زبان های فارسی، 
نمونه های  عربی  و  ترکی 
اشرف  علی  مانند  برجسته ای 
و  کمال  یاشار  درویشیان، 
که  آنجا  از  دارد.  برکات  سلیم 
برای  مادری  زبان  به  نوشتن 
شده  ناممکن  نویسنده ها  این 
رفیع ترین  در  اجبار  به  است، 
توجیهی  دنبال  ممکن  سطح 
واقعی گشته اند؛ نوشتن به زبان 
اکثریت. ''ابداع به مثابه ی قدم 

زدن در میان ناممکن ها.''
دومین ویژگی ادبیات اقلیت از 
نگاه دولوز و گوتاری این است 
ادبیات  این  در  چیزی  هر  که 
می گوید،  کافکا  است.  سیاسی 
اقلیت  ادبیات  اهداف  از  یکی 
''پاالیش تضادی است که پدر 
قرار  هم  مقابل  در  را  پسر  و 
در  گفتوگو  امکان  و  می دهد 
مورد این تضاد یک وهم ادیپی 
برنامه ی  یک  بلکه  نیست، 
سیاسی است.'' چیزی که برای 

گذرا  ثمره ای  اکثریت  ادبیات 
ادبیات  برای  می آورد،  بار  به 
اقلیت چیزی از موضوع مرگ 

و زندگی جمعی کمتر ندارد.
اقلیت  ادبیات  ویژگی  سومین 
این است که هر چیزی در این 
دارد.  جمعی  ارزش  ادبیات 
ادبیات  در  نویسنده  یک  آنچه 
می نویسد،  تنهایی  به  اقلیت 
به  جمعی  عمل  یک  پیشتر 
وجود آورده است. یعنی آنچه 
انجام می دهد  می گوید و آنچه 
به خاطر یک ضرورت سیاسی 
که  صورتی  در  حتی  است، 
دیگران نیز با او موافق نباشند. 
کافکا می گوید: ''ادبیات بیشتر 
از آنچه موضوع تاریخ ادبیات 

باشد، موضوع مردم است.''
اقلیت  ادبیات  چهارم  ویژگی 
گوتاری  و  دولوز  نگاه  از 
به  است.  زبان  قلمروگریزی 
اقلیت  ادبیات  که  معنی  این 
یک وضعیت انقالبی است برای 
به  که  ادبیاتی  در  ادبیاتی  هر 
شده  ثبت  اکثریت  ادبیات  نام 
کشوری  در  کسی  اگر  است. 
دارای  که  باشد  آمده  دنیا  به 
یک ادبیات اکثریت بوده باشد، 
مجبور است به زبان آن کشور 
یهودی  یک  که  چنان  بنویسد؛ 
چکی به زبان آلمانی می نویسد؛ 
ایران  در  کورد  یک  یا  کافکا. 
در  می نویسد.  فارسی  زبان  به 
ادبیات فارسی اصطالح  تاریخ 
یا  فارسی نویس،  کوردهای 
دیده  فارسی نویس  ترک های 
می شود. نویسنده ادبیات اقلیت 
را  اکثریت  موش،زبان  سان  به 
سوراخ می کند تا در آن النه ای 
نقطه ی  تا  بسازد،  خود  برای 
زبان  خود،  نیافتگی  توسعه 
مادری )منطقه ای( خود، جهان 
سوم خود و بیابان خود را در 
ادبیات  نویسنده ی  بیابد.  آن 
شده ی  سرکوب  ویژگی  اقلیت 
زبان خود را در مقابل ویژگی 
قرار  اکثریت  زبان  سرکوبگر 
زبان  در  می خواهد  می دهد. 
اکثریت یک رٶیای مخالف به  

وجود آورد؛ رٶیای گریز.

اعالم  حزب،  معلولین  ویژه 
راستای  در  که  می داریم 
به تالشهای  احترام  قدردانی و 
جریان  در  که  دوستانی  تمامی 
راستای  در  مبارزه  و  تالش 
صفوف  در  کورد  ملت  اهداف 
دمکرات  حزب  مبارزان 
ایران، چه از طریق  کوردستان 
گوناگون  توطئه های  ترور، 
جنایتکاران رژیم، یا در سنگر 
کورد  دشمنان  برابر  در  دفاع 
عضو یا چند عضوی از اعضای 
و  داده اند  دست  از  را  بدنشان 
روبرو  زندگی  در  معلولیت  با 

نتوانسته  معلولیت  اما  هستند، 
مبارزه شان  و  تالش  از  مانع 
باور  و  اعتقاد  حتی  و  شود 
و  محکم تر  آزادیخواهانه شان 
شده، حزب  راسخ تر  اراده شان 
دمکرات الزم دانسته روزی را 

بنام آن ها نامگذاری بنماید.
ادای  و  قدردانی  که  هرچند   
عضوی  که  کسانی  به  احترام 
راه  در  را  خود  اعضای  از 
آزادی تقدیم کرده اند، وظیفه ای 
روزهای  تمام  برای  همیشگی 
سال و تک تک افراد جامعه ی 
حزب  ویژه   به  و  کوردستان 

دمکرات کوردستان ایران است، 
با این حال به منظور اینکه این 
در  احترام  ادای  و  قدردانی 
گیرد  صورت  مشخص  روزی 
باشد،  ما  مبارزان  شایسته  که 
به  را  ماه  آذر  شانزدهم  روز 
حزب  معلولین  روز  عنوان 
ایران  کوردستان  دمکرات 
که  روزی  می نماییم.  اعالم 
رهبری  عضو  و  مبارز  رفیق 
حزبمان کاک حسن شیوه سلی 
مورد یک سوء قصد تروریستی 
رژیم  سوی  از  شده  طراحی 
اسالمی  جمهوری  جنایتکار 

نتیجه  در  و  گرفت  قرار  ایران 
اعضای  بیشتر  جنایت  این 
حساس صورتش آسیب دیدند 
و هر دو دست و دو چشم خود 
را از دست داد. انتخاب چنین 
ادای  و  قدردانی  جهت  روزی 
مبارزات  گذشته ی  به  احترام 
این بخش از مبارزان دمکرات 
فقط بخش کوچکی از وظایفی 
است که در قبال این بزرگواران 
چرا  دارد.  قرار  ما  برعهده ی 
دوستانه،  میهنی،  وظایف  که 
نیز  دیگری  اخالقی  و  انسانی 
برعهده داریم که در اجام آن ها 

نیز باید مصمم باشیم.
مبارزه و  پیروزی  با  امیدواریم 
این  از  اهدافمان،  به  دستیابی 
با  کورد  ملت  فرزندان  پس 
از زندگی مواجه  چنین حالتی 

نشوند.

حزب دمکرات کوردستان 
ایران 

شورای سیاستگذاری
١٣آذر ماه ١٣٩٧ شمسی
٤دسامبر 2٠١٨ میالدی

منبع:
ادبیات  سوی  به  کافکا:  ١ــ 
فلیکس  دلوز،  ژیل  اقلیت؛ 
گوتاری؛ مترجم، شاپور بهیان؛ 
پایز  اول  چاپ  ماهی،  نشر 

١٣٩٢، تهران.
''درباره ی  ژیلدلوز:  ٢ــ  
انگلیسی   ادبیات  برتری 
حمید  امریکایی''،ترجمه ی 
ادبی،  ماهنامه  در:  فرازنده، 
هنری عصر پنجشنبه، شماره ی 
٧٣،شیرازفروردین  ٧٤-ـــ 
١٣۸٢،ص  اسفند  و   -١٣۸٣

.١٠٧
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آگری اسماعیل نژاد

بن بست ایرانیت
سیاسی ایران  گفتمان  مغزی  مرگ 

همگن( و  )یکدست 

اواخر قرن گذشته شمسی،  در 
کسب  جهت  فکری  جریانی 
گرفت،  شکل  ایران  در  قدرت 
جریانی که خیلی زود توانست 
کند.  قبضه  ایران  در  را  قدرت 
این جریان به یکدستی ایران به 
مفهوم اجتماعی، سیاسی، دینی 
جریان  بود.  معتقد  فرهنگی  و 
گرفتن  در دست  با  الذکر  فوق 
قدرت تالش کرد حضور خود 
تبدیل  اقتدار  به  را  قدرت  در 
کند، اهمی که هیچ وقت به آن 

دست نیافت.
به  نوشته  این  در  ندارم  قصد 
این  شکل گیری  علل  بررسی 
به  وچگونگی  جریان،عوامل 
همچنین  و  آن  رسیدن  قدرت 
چرایی تبدیل شدنش به گفتمان 
تالش  بلکهدر  بپردازم  باال 
چالش ها"ی  "کالن  هستم 
موجود در درون این گفتمان را 

بررسی کنم.
جریان مذکور که معتقد به ایران 
یکپارچه، واحد و همگن است، 
من آن را ایران سیاسی)یکدست( 
هویت  بر  می نامم،برنهاده 
بر  بالغ  و  است  فارس-تشیع 
ایجاد  برای  از تالش  ٩٠ سال 

آن می گذرد.
در مورد کلمه یکپارچه-واحد 
باید اظهار کنم که گفتمان ایران 
ایران  که  است  معتقد  سیاسی 
واحد،  جغرافیای  یک  دارای 
یک  زبان،  یک  فرهنگ،  یک 
تمام  و  است  ملت  دین و یک 
تالش و برنامه این گفتمان در 
مجموعه  این  تحقق  راستای 
"یک"ها است برای همین من 
یکپارچه-واحد  گفتمان  را  آن 

و همگن نامیده ام. 
حال  شرایط  در  گفت  باید 
دیگری،  زمان  هر  از  بیش 
فریاد  سیاسی  ایران  طرفداران 
سر  را  ایران"  "تجزیه  خطر 
گذشته  سال   ٩٠ می دهند.در 
این گروه سیاسی هم در قدرت 
ایران   تحقق  برای  هم  و  بودند 
یکدست،  و  یکپارچه-واحد 
هر نوع سرکوب و سلب حقی 
را حق مسلم خود می دانستند.
اما چرا بعد از گذشت بیش از 
این  باز  آن،  عمر  از  سال   ٩٠
را  خود  پیش  از  بیش  گفتمان 
و  می بیند  تهدید  معرض  در 
"تجزیه  خطر  فریاد  روزانه 

ایران" را سر می دهد؟!
هر چند طرفداران گفتمان ایران 
سیاسی همگن در پروپاگاندای 
هستند  صدد  در  همیشه  خود 
قربانی  را  گفتمان شان  و  خود 
عوامل خارجی نشان دهند اما 
عوامل  این  که  شد  متذکر  باید 
پروپاگاندای  در  خارجی 
گفتمان ایران سیاسی دارای دو 
خارج  عوامل  است١(  مفهوم 
جغرافیای  داخل  اما  گفتمانی 
ایران  و٢( قدرت های منطقه ای 
و فرامنطقه ای که در جغرافیای 

قدرت خاورمیانه نقش دارند.
که  است  این  واقعیت  اما   
یکپارچه  واحد  ایران  گفتمان 
با  تقابل  در  تنها  یکدست،نه 
قدرت ها  از  هیچکدام  منافع 

تاثیرگذار بر خاورمیانه نیست، 
زمانی  خاص  مقاطع  در  بلکه 
این گفتمان ایده آل ترین گفتمان 
حداکثری  منافع  کسب  برای 
قدرت های  منافع   از  بخشی 
برای  است،  بوده  فرامنطقه ای 
"جنگ  مدت  تمام  در  مثال 
سرد" گفتمان ایران سیاسی تنها 
جغرافیای  در  که  بود  گفتمانی 
منافع  می توانست  ایران 
همپیمان  و  آمریکا  حداکثری 

این کشور را تامین کند.
ایران  گفتمان  اینکه  پسعلل   
سیاسی هنوز به قدرت بالمنازع 
گفتمانی در ایران تبدیل نشده و 
مساله افول آن نیز مطرح است 
درون   و  ساختار  در  باید  را 
خود این گفتمان جستجو کرد.

همچنان که در باال اشاره شد، 
دو  از  سیاسی  ایران  گفتمان 
است  برخوردار  هویتی  پایه 
فارس_تشیع یعنی این گفتمان 
استحاله  با  بود  تالش  در 
درون  در  غیرفارس  ملت های 
پیروان  امحای  و  فارس  ملت 
اسم  به  مذاهب،چیزی  و  ادیان 

"ملت ایران" به وجود آورد.
تاریخ دستساز  و  فارسی  زبان 

این  گویشوران  حکومترانی 
تبدیل  ایران  تاریخ  به  زبان، 
با حضور  که  تشیع  شد و دین 
عنوان  به  ایران  در  صفوی ها 
کرد،  پیدا  ظهور  دین حکومتی 
تبدیل  ایران  رسمی  دین  به 
دو  این  انتخاب  علت  گردید، 
که  بود  این  واقع  در  هویت 
طرفداران گفتمان ایران سیاسی 
گفتمان  این  به  را  خود  هویت 

قالب کردند.
تشیع  مذهب  انتخاب  البته   
دلیل  دو  گفتمان  این  برای 
اساسی دیگر هم  داشت. دلیل 
در  قدرتمداری  اولمساله سنت 
اساس  بر  است.  خاورمیانه 
حکومت  بدون  سنت"دین  این 
در  دین"  بدون  حکومت  و 
طوالنی  عمر  جغرافیا،  این 
ندارند و دلیل دوم این بود که 
 ٤٠٠ به  قریب  تشیع  مذهب 
ایران  گفتمان  از  قبل  سال 
فالت  جغرافیای  در  سیاسی 
بود. پس  ایران، دین حکومتی 
اینکهدارای  بر  مذهبعالوه  این 
با  بود،  اجتماعی  مشروعیت 

مساله  و  آن  ساختار  به  توجه 
این  در  تقلید  مرجع  وجود 
قدرت  از  هم  مذهب،تشیع 
الزم  ساختاری  و  سیاسی 
هم  نیازی  و  بود  برخوردار 
را  خود  نوپا  گفتمان  این  نبود 
با آن گالویز کند. پس انتخاب 
مذهب تشیع برای گفتمان ایران 
سیاسی به منزله این نیست که 
دینی  گفتمان  یک  گفتمان  این 
دیندار  گفتمان  بلکه یک  است 

است.
به  کلی،  توضیح  این  با 
کالنبحراندرون  شرحچهار 
ایران  گفتمان  در  گفتمانی 

سیاسی می پردازیم:

یک: قانون
قائل  قانون  معیاربرای  دو  اگر 
خیر  که  قواعدی  یک:  شویم، 
یعنی  دارد  نظر  مد  را  عمومی 
در  افالطون  که  تعریفی  همان 
برای  خود  کتاب"جمهور" 
دو:  و  می گیرد  نظر  در  قانون 
خواست  و  ارادهء  که  قواعدی 
باید  باشد،  آن  بطن  در  عموم 
 ٩٠ تاریخ  در  که  کنم  اظهار 
یکپارچه  ایران  گفتمان  ساله 

قانون  اسم  به  چیزی  واحد، 
وجود نداشته است.

جغرافیای  در  آنچه  واقع  در 
سیاسی،قانون  ایران  گفتمان 
خیر  تنها  نه  می شود،  خوانده 
بلکه  ندارد  مدنظر  را  عمومی 
خواست  از  گرفته  بر  حتی 
طرفدار  ذی نفعان  اکثریتی 
گفتمان ایران سیاسی هم نیست.
و  اراده  گذشته  سال   ٩٠ در   
شیخ  و  شاه  فردی  خواست 
قانونگذاری  نهادهای  توسط 
تبدیل شده  قانون  به  و  تدوین 
و  اجرایی  نهادهای  توسط  و 
چگونگی  بر  و  اجراء  نظارتی، 
است،  شده  نظارت  آن  اجراء 
در واقع در عمل گفتمان ایران 
فردی  اراده  سیاسی  خواست، 
منافع  تنها  که  است  دیکتاتور 
"اوامر  که  مشخص  گروهی 
تامین  را  می آوردند"  بجا  را 
وجود  عدم  مساله  است.  کرده 
قدرت  جغرافیای  در  قانون 
گفتمان ایران سیاسی سبب آن 
یک  در  کسانی  که  است  شده 
و  فرش"  به  عرش  از  "شب 

برسند،  عرش"  به  فرش  "از 
عدم قانون،"سیستم چاپلوسی" 
داده است که همگان  را شکل 
در تالش و در هر حالت منافع 
"اوامر  با  را  خود  دیدگاه  و 
چاپلوسی  کنند،  تنظیم  حاکم" 
به  سیاسی  ایران  گفتمان  در 
ساختار  در  که  رسیده  حدی 
چیزی  ما  گفتمان  این  قدرت 
بلکه  نداریم  مشاور  اسم  به 
متخصص ها  به  مشاوره  جای 
داده شده است که باید "اوامر" 
نشان  شده  مطالعه  و  علمی  را 

دهند.
آن  مسبب  قانون  وجود  عدم   
ایران  گفتمان  که  است  شده 
بحران  ایجاد  ورطه  به  سیاسی 
قبلی  بحران  بردن  یاد  از  برای 
یا  گفتمان  این  معموال  و  بیفتد 
از عهده حل بحران بر نمی آید 
و یا اگر هم برآید در دقیقه نود 
و پس از صرف هزینه ها بسیار 
معضل،  به  را  بحران  توانسته 
براند  پس  را  آن  و  کند  تبدیل 

نه اینکه حل کند. 
قانون  وجود  عدم  بحران  پس 
گفتمان  قدرت  جغرافیای  در 
را  جغرافیا  این  سیاسی  ایران 

"انباشتگی  اسم  به  مساله ای  با 
بحرآن ها" روبرو کرده است.

دو : مشروعیت اجتماعی 
تشیع حکومتی

و  مذهب  این  عبادی  ساختار 
این  بودن  حکومتی  همچنین 
و  تشیع،فرصت  از  قرائت  نوع 
بزرگی  اجتماعی  مشروعیتی 
را برای نهادها و سردمدارانش 
در  واقع  در  است.  کرده  ایجاد 
مقطع  گذشته،بجز  سال   ٥٠٠
تلقید  مراجع  اخیر،  سال   ٤٠
به  آن ها  تابع  دینی  نهادهای  و 
"اپوزیسیونی  امروزی  ادبیات 
حاکمیت  یا  دولت  درون  در 
آن ها  که  مفهوم  این  به  بودن" 
از قدرت برای ترویج نظریات 
خود و تامین منافع خود استفاده 
سیاسی  قدرت های  و  کرده اند 
سیاسی  قدرت  و  فرامنطقه ای 
به  بوده  ناچار  همیشه  داخلی 
ویژهبدهدتا  امتیازات  آن ها 
رفتار  مشروعیت  از  بخشی 
آن ها  از  را  خود  اعمال  و 
و  دینی  نهادهای  بگیرد،اما 

فسادی  برابر  در  تقلید  مراجع 
استعمار  و  شاهی  یا  حکومتی 
هیچ  به  فرامنطقه ای  قدرت ها 

مسئولیتی گردن ننهاده اند.
جمهوری  رسیدن  قدرت  به  با 
حکومتی  عنوان  به  اسالمی 
حکومت  این  عملکرد  و  دینی 
در ٤٠ سال گذشته و همچنین 
عمومی  رسانه های  شکل گیری 
ایران  گفتمان  به  غیروابسته 
دستگاه  سیاسی،حضور 
برای  قدرت  فساد  در  دینی 
و  شد  نمایان  ایران  جامعه 
کاهش  موضوع  مساله  این 
اجتماعی  مشروعیت  شدید 
ایران  جامعه  در  تشیعحکومتی 
را در پی داشت که خود یکی 
از کالن بحران های پیش روی 

گفتمان ایران سیاسی است.

سه: بحران سه گانه امنیت، 
اقتصاد و ورشکستگی آبی

پیشروی  بحران  کالن  سومین 
سیاسی  ایران  گفتمان 
و  اقتصاد  امنیت،  همگن،مساله 
جغرافیا  در  آبی  ورشکستگی 

ایران است.
خود  سیاسی  ایران  گفتمان   
بین  در  جزیره ای  عنوان  به  را 
با  و  می کند  معرفی  دشمنان 
خود  همسایه  ملت های  تمامی 
اعم از عرب، کوردو تورک در 
است.  دشمنی  و  تقابل  تضاد، 
شده  آن  مسبب  دیدگاه  این 
خاورمیانه  در  امنیت  که  است 
من  "منفعت  قاعده  اساس  بر 
شکل  است"  تو  ضرر  در 
ایران  گفتمان  مداما  و  بگیرد 
منابع  که  باشد  ناچار  سیاسی 
خود را خرج ابعادی از امنیت 
بکند، که صرفا از نگاه گفتمان 
موضوعات  این  سیاسی  ایران 
بخشی از ابعاد امنیت محسوب 

می شوند.

از  جدا  اقتصادی،  زمینه  در 
سیاسی  ماجراجوی های 
اسالمی  جمهوری  خارجی 
عنوان  به  اسالمی  -جمهوری 
ایران  گفتمان  قدرت  عاملیت 
سیاسی در حال در نظر گرفته 
بحران  ایجاد  زمینه  که  شده- 
در اقتصاد ایران را فراهم کرده 
و  سیاسی  ایران  گفتمان  است، 
نگاه آن به قدرت و اقتصاد تا 
یک دهه قبل مسبب ایجاد دو 
و  یافته"  توسعه  منطقه،"مرکز 
فراهم  را  عقب مانده"  "حاشیه 
حال  شرایط  در  اما  بود،  کرده 
آبی  ورشکستگی  به  باتوجه 
نگاه  از  ما  عمل  در  ایران  در 
عقب  حاشیه  با  اقتصادی 
ورشکسته  مرکز  و  مانده 
نگاه  به  هستیم.باتوجه  روبرو 
امنیتی موجود در بطن گفتمان 
و  "حاشیه"  به  سیاسی  ایران 
نیز  و  آب  ورشکستی  مساله 
در  اقتصادی  ورشکستگی 
که  کرد  اظهار  باید  "مرکز" 
گفتمان ایران سیاسی همگن نه 
تنها به بن بست اقتصادی رسیده 

به  را  ایران  اقتصاد  بلکه  است، 
ورطه نابودی کشانده است.

چهار: گسترش نگاه حقوق 
محور در جامعه

تحوالت و رویدادهای تاریخی 
معاصر  تاریخ  علی الخصوص 
ازدواج  همچنین  و  ایران 
نامیمون استبداد و استعمار در 
این ذهنیت را  ایران  جغرافیای 
کرده  ایجاد  ایران  جامعه  در 
است  امری  سیاست  که  بود 
بالذات  و  بهتران"  ما  از  "برای 
موضوعی پرخطر است و جزء 
گروهی  برای  خاص  حوزه 
این  مصداق  است،  خاص 
دو  این  در  می توان  را  ادعا ها 
"ادیم"  دو  به  حال  که  جمله 
در زبان فارسی تبدیل شده اند، 
حرف  من   ": دید  وضوح  به 
"حرف   ، نمی زنم"   سیاسی 
مساله  همین  موقف"  سیاسی 
مسبب آن شده بود که سیاست 
جامعه  در  حکومتداری  و 
برنهاده  مقوله ای  اصوال  ایران 
حق  و  باشد  صرف  قدرت  بر 
از  "محلی  آن  در  حقوق  و 

اعراب" نداشته باشد.
گسترش  اخیر،  دهه  دو  در 
جنبش دانشجویی، شکل گیری 
محیط  و  اجتماعی  جنبش های 
با    NGO ایجاد  زیستی، 
از  که  محدودیت های  تمام 
آن ها  علیه  حاکمان  طرف 
شدن  عمومی  می شود،  اعمال 
اقتصادی  سیاسی،  مطالبات 
ملت های  بین  در  فرهنگی  و 
اینترنت  گسترش  غیرفارس، 
به عنوان یک ابزاربرای ترویج 
تفکرهای مختلف و شکل گیری 
سوسیال میدیا و رفتار کاربران 
در آن  مسبب آن شده است که 
جامعه  در  که   کرد  ادعا  بتوان 
حقوق محور،  سیاست  ایران 
مساله،  این  است.  گرفته  شکل 
پیش  چالش  کالن  چهارمین 
سیاسی  ایران  گفتمان  روی 
تنها  گفتمان  این  چون  است. 
صرف  قدرت  پایه  بر  می تواند 
را  قدرت  در  خود  ماندگاری 
تضمین کند. چهار بحران پیش 
سیاسی  ایران  گفتمان  روی 
مسبب شده است که این گفتمان 
که  شود  دچار  مرگ  نوعی  به 
آن را باید مرگ مغزی گفتمان 
نامید،  همگن   سیاسی  ایران 
و  مطالبه گر  بشدت  ظاهر  در 
به  عمل  در  اما  است  مدعا  پر 
بن بست رسیده و قدرت خروج 
رویش  پیش  چالش های  از 
بحرانی  ورطه  به  و  ندارد  را 
بودن  مطالبه گر  است.  افتاده 
گفتمان ایران سیاسی همگن و 
بدون  قدرت  داشتن  یکدست، 
اقتدار، عدم قدرت تلورنس  با 
در  موجود  گفتمان های  سایر 
باور  عدم  ایران،  سیاسی  سپهر 
همچنین  و  دیگری  حقوق  به 
حل  برای  خشونت  به  اعتقاد 
مطرح  را  امکان  این  مسائل، 
ایران  گفتمان  که  است  کرده  
بست رسیدن  بن  به  با  سیاسی 
و مرگ مغزی که به آن دچار 
شده است کلیت فالت ایران را 
به ورطه نابودی و یا جنگ های 

طوالنی بکشاند.

مطالبه گر بودن گفتمان ایران سیاسی همگن و یکدست، داشتن قدرت بدون اقتدار، عدم قدرت تلورنس  با سایر 
گفتمان های موجود در سپهر سیاسی ایران، عدم باور به حقوق دیگری و همچنین اعتقاد به خشونت برای حل 
مسائل، این امکان را مطرح کرده  است که گفتمان ایران سیاسی با به بن بست رسیدن و مرگ مغزی که به آن 

دچار شده است کلیت فالت ایران را به ورطه نابودی و یا جنگ های طوالنی بکشاند.
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»ما«ی آن ها دوام می آورد!!!

آرش صالح

خالد درویژه

چندی پیش سخنان محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران 
در ایتالیا که گفت"ایرانی ها در جنگ هشت ساله دوام آوردند و 
بی شک در برابر فشارهای ناشی از تحریم ها هم دوام می آورند" 
بکارگیری  با  اجتماعی  در شبکه های  را  واکنش های گسترده ای 
هشتگ #دواممی آوریم، به همراه داشت.اشاره به بعضی واکنش ها 
چه در باب موافقت و چه انتقاد از سخنان ظریف جهت پرداختن 

به موضوع، خالی از لطف نخواهد بود.
با بردن آب و نان از سفره های تان دوام می آوریم، با خفه کردن 
ایران  و خاک  تاراج آب  با  می آوریم،  دوام  اعتراض تان  صدای 
کاربران  که  بود  اعتراضی  از جمله جمالت  و...  دوام می آوریم 
دنیای مجازی از آن بهره جستند و یا بعضی از کاربران با انتشار 
که  از یک سال  بعد  از ویرانه هایزلزله سرپل ذهاب  عکس هایی 
از بی توجهی مقامات رژیم خبر می داد، تنها به  درج ما دوام می 
انتشار عکس هایی از به  با  اند، بعضی دیگر  آوریم، بسنده کرده 
با  کلیه  ایران و آگهی های فروش  فقر در  تصویر کشیدن چهره 
کنایه خطاب به ظریف نوشتند "ما حتما دوام می آوریم".حمید 
ابوطالبی مشاور حسن روحانی تهاجم به وزیر امور خارجه را 
تهاجم به دیپلماسی کشور دانست و حمله به نماد دیپلماسی را 
حمله به منافع ملی قلمداد کرد، بعضی دیگر از کاربران با کشیدن 
نوشتند، دوام  از حکومت  خط و نشان و جدا کردن صف خود 
می آوریم تا محاکمه عادالنه جنایتکاران و خیانتکاران به ایران و 

ایرانی را ببینیم، تا براندازی دوام می آوریم
در خصوص ما دوام می آوریم ظریف، تا آنجایی که به ملل تحت 
ستم ایران بر میگردد ذکر و یاد آوری موارد ذیل ضروری است.

در حالیکه بیش از یکسال از زمین لرزه کرماشان می گذرد، وضعیت 
زلزله زدگان روزبه روز وخیم تر گزارش می شود و اکثریت قریب 
امکانات  از  دور  به  چادر  و  کانکس  در  هم  هنوز  اتفاق شان  به 
حداقلی زندگی به سر می برند، نه تنها بودجه ای در خور ساکنین 
این مناطق از طرف حکومت تخصیص داده نشده بلکه خبرها، 
حاکی از غارت و تاراج همکاری های ست که ملیت های ایران در 
این  به حال و زندگی  این سرزمین جهت رسیدگی  نقاط  اقصی 
بهای  به  آن ها  "ما"ی  آری  اند،  کرده  تقبل  دیده  رنج  هموطنان 

نپرداختن به تامین حداقل امکانات زندگی  "ما" دوام می آورد.
در حالیکه روند صعودی افزایش قیمت ها و تورم افسار گسیخته، 
نای نفس کشیدن از مردمان ایران را بریده است و نه تنها خود را 
در برابر سفره خالی که قرار بود پول نفت هم به آن اضافه شود، 
تجهیز  برای  رژیم  دالری  ١٦میلیارد  گذاری های  سرمایه  شاهد 
گروه های تروریستی، پرداخت و تقبل هزینه های مالی و جانی 
جنگ های نیابتی در سوریه، یمن، عراق، لبنان و... می باشند، آری 

"ما"ی آن ها دوام می آورد.
در حالیکه گزارشات منتشر شده از واقعیت حداقل دو برابر شدن 
قیمت کاال و خدمات در سبد مصرفی خانوارها حکایت دارند، 
دانشکده  اقتصاد  استاد  و  اقتصاددان  هانکه"  "استیو  حالیکه  در 
اعالم  به ٣٠٠درصد  نزدیک  را  تورم  نرخ  امریکا  هاپکینز  جان 
می کند، در حالیکه واقعیات موجود از کاهش ٣ برابری ارزش 
ایرانی در برابر ارز خارجی خبر می دهند، در حالیکه بر  ریال 
طبق گزارش صندوق بین المللی پول نرخ رشد اقتصاد ایران در 
سال ٢٠١۸ منفی ٥.١درصد و پیش بینی چنین نرخی در سال 
٢٠١٩منفی ٦.٣درصدبرآورد شده است، در حالیکه روز به روز 
از  اروپایی  سرمایه گذاری  شرکت های  کشیدن های  صف  شاهد 
بازارهای ایران هستیم، البد "ما"ی آن ها به بهای رکود اقتصاد 

مقاومتی شان دوام می آورد.
در  رژیم  سیاست های  محصول  که  کولبری  پدیده  حالیکه  در 
چارچوب مارجینالیزه کردن جغرافیای ملی ملل تحت ستم بطور 
کلی و بویژه کوردستان می باشد و روزانه شاهد هدف قرار دادن 
سینه جوانان این مرز و بوم از طرف سربازان رژیم ایدئولوژیک 
و قرون وسطایی هستیم و اینک متاسفانه به پدیده ای روزمره و 
عادی تبدیل شده است، محمد جواد ظریف از دوام آوردن سخن 

به زبان می آورد.
آری "ما"ی آن ها به بهای سیبل کردن سینه جوانان مان که برای 
پیدا کردن لقمه نان شرافتمندانه ایکه از روی اجبار به چنین کار 

جانکاهی روی می آورند، دوام می آورد.
خشونت  و  تاراج  و  غارت  با  آن ها  اینکه،"ما"ی  سخن  کوتاه 
تا  مقاومت  و  ایستادگی  با  ما  مای  و...دوام می آورد و  ترور  و 
نابودی رژیم جور وجهل و فساد جمهوری اسالمی و برقراری 
باشد که  ایران فدرال دوام می آورد.  نظام جمهوری دمکراتیک 
یک صدایی، اتحاد و همکاری نیروهای مترقی و آزادیخواه ملل 

تحت ستم،"ما"ی آن ها را به زباله دان تاریخ بسپارد.

عناصر اصلی سیاست دولت ترامپ 
در قبال ایران، کاستی ها و مواجهه ایران

برای  کنونی  زمانی  برهه  در 
از  خارج  ایرانی  اپوزیسیون 
داشتن  مساله  مهم ترین  کشور، 
درک درستی از وضعیت ایران 
می باشد.  بین المللی  جامعه  در 
با  که  است  دلیل  به هین  شاید 
ترامپ  دولت  آمدن  کار  روی 
کالمی  چرخش  و  آمریکا  در 
سیاست خارجی آمریکا نسبت 
تحریم ها،  بازگشت  و  ایران  به 
اپوزیسیون  نیروهای  تکاپوی 
یافته و برخی گروه ها  افزایش 
بیرون  حال  در  هم پیمانی ها  و 
اپوزیسیون  این  دل  از  آمدن 
هستند. اما قبل از هرچیز باید 
خاطر نشان شد که اگرچه رژیم 
ایران دارای یکی از قوی ترین 
طول  در  سرکوب  ماشین های 
نیروهایی  اما   می باشد  تاریخ 
خود  مرغ های  تخم  همه  که 
ایران  مردم  سبد  جای  به  را 
گذاشته اند،  آمریکا  سبد  در 
در  توانست  نخواهند  هیچگاه 
آینده ایران نقشی داشته باشند. 
از سوی دیگر داشتن شناختی 
عرصه  وقایع  از  صحیح 
استراتژیک  اهمیت  بین الملل، 
نقش  می تواند  و  دارد  شایانی 
حرکت های  تعیین  در  بسزایی 
بنیادین این گروه ها ایفا نماید. 
اما آنچه در این زمینه باید بیش 
قرار  توجه  مورد  هرچیز  از 
گیرد صورتبندی صحیح مساله 
باید  هرچیز  از  قبل  می باشد. 
بنیادین  و  اساسی  سوال های 
را در این زمینه از هم تفکیک 
به  مساله ای  هر  برای  و  نمود 
دنبال  به  جداگانه،  صورت 
بخواهیم  اگر  بود.  آن  چرایی 
آمریکا  سیاست  اصلی  عناصر 
در قبال ایران را در چند نکته 
که  گفت  باید  نمائیم  خالصه 
مهار ایران مساله بنیادینی است 
خارجی  سیاست  امروزه  که 
این  با  رابطه  در  را  آمریکا 

کشور، تعریف می کند.
این  به  نیل  برای  آمریکا  اما 
"فشار  سیاست  خود  هدف 
گرفته  پیش  در  را  حداکثری" 
است  معنی  بدین  که  است 
و  پوست  با  بتواند  ایران  که 
فشارهای  خود  استخوان 
نماید.  احساس  را  بین المللی 
خارجه  وزارت  راستا  این  در 
به  مربوط  امور  تمام  آمریکا 
ایران را تنها به مساله اعمال این 
فشار حداکثری خالصه کرده و 
به  تقریبا  را  دیگر  امور  تمام 
است.  آورده  در  تعطیل  حالت 
از سویی، هم اکنون هیئات های 
در  خارجه  وزارت  مختلف 
اروپا و کشورهای منطقه مانند 
عراق، تالشی را زیر نظر برایان 
آغاز  امر  این  مسئول  هووک، 
کرده اند که هدف از آن تنگ تر 
بر  اقتصادی  محاصره  کردن 
اما  از سوی دیگر  ایران است. 
هیچ  تنها  نه  خارجه  وزارت 
نزدیکی  برای  جدیی  تالش 

بلکه  نمی کند  ایران  مردم  به 
بالعکس تنها تا جایی حاضر به 
ارجاع به مردم ایران است که به 
کمپین روابط عمومی این کشور 
مردم  و  دنیا  کردن  برای همراه 
اقتصادی  فشارهای  با  ایران 
می شود.   مربوط  رژیم،  برروی 
لذا آنچکه بخش ایران وزارت 
خارجه و تیم برایان هووک در 
حال انجام آن هستند تنها حول 
یک مساله می چرخد و آن هم 
اعمال فشار حداکثری می باشد. 
ترامپ  دولت  اصلی  مقامات 
این  به  بارها  پمپئو  منجمله 
سه  که  اند  کرده  اشاره  مساله 
خارجی  سیاست  اصلی  عنصر 
که  کنونی  دولت  در  آمریکا 
تعیین کننده رویکرد این دولت 
عبارتند  هستند  ایران  قبال  در 
برخالف  دولت  این  تمایل  از: 
دولت پیشین برای ایفای نقش 
بودن  آماده  جهان،  در  رهبری 
رئیس جمهور برای استفاده از 
نیروی نظامی و همزمان آماده 
با  مداکره  برای  ترامپ  بودن 
آمریکا.  سرسخت  دشمنان 
مایک پومپئو همواره در تالش 
است نقش رئیس جمهور را در 
خارجی  سیاست  این  تبیین 
آن چیزی  از  برجسته  تر  بسیار 
این  دهد  نشان  هست  که 
و  ترامپ  که  است  حالی  در 
لحاظ  از  زمینه  این  در  پمپئو 
متضاد  دوسوی  در  جهانبینی 
گفت  باید  و  دارند  قرار  خود 
که  است  پمپئو  خود  این  که 

در  را  سیاست  این  سکان 
این  در  اما  پمپئو  دارد.  اختیار 
رویکرد  با  از یک سو  رهبری 
رئیس جمهور  "ایزولیشنیست" 
خود ربروست و از سوی دیگر 
ربروست  وزارت خارجه ای  با 
زیادی  بسیار  اکثریت  هنوز  که 
رئیس خود،  با  آن  کارکنان  از 
تضاد  در  خارجه،  وزیر  یعنی 
نظری بسیار زیادی قرار دارند. 
امروزهبخش  واقع  در  یعنی 
و  کارکنان  از  زیادی  بسیار 
خارجه  وزارت  دیپلمات های 
پیشین  اداره  رویکرد  با  هنوز 
به  موسوم  که  هستند  همراه 
"رهبری از پشت" بود. لذا هم 
رئیِس پومپئو و هم مرئوسان او 
چندان همراه وی نیستند اما به 
خارجه  وزیر  این  ترتیب،  هر 
محافظه  با  که  است  توانسته 
تمجید  و  زیاد  بسیار  کاری 
رئیس جمهور،  از  حد  از  بیش 
کار خود را به خوبی پیش ببرد.
دادن  قرار  الگو  با  اما  پومپئو 

شوروی،  فروپاشی  در  ریگان 
که وی آنرا بزرگترین پیروزی 
جهانی  جنگ  از  پس  آمریکا 
که  است  معتقد  می داند،  دوم 
و  حداکثری  فشار  سیاست 
"رتوریک"  با  آن  همراهی 
در  بودن  روراست  و  خشن 
منطقه  در  ایران  رفتار  زمینه 
این  مردم  خود  با  داخل  در  و 
وادار  را  ایران  می تواند  کشور 
به تغییر رفتار نموده و این بار 
میز  پای  گونه ای  به  را  آن ها 
مذاکره بکشاند که ماهیت رژیم 

تغییری بنیادین نماید. 
در  پومپئو  که  اقداماتی  اگرچه 
پیش گرفته است، از فروپاشی 
اما  می دهد  خبر  کار  پایان  در 
بارها  پومپئو  آنچکه  واقع  در 
نه  آن ها  هدف  کرده  اعالم 
فروپاشی  نه  و  رژیم  تغییر 
مذاکره  میز  پای  به  بلکه 
اما  می باشد.  ایرانی ها  کشاندن 
اجبار  به  جاده  این  انتهای  آیا 
تغییر  و  مذاکره  به  ایرانی ها 
انجامید  خواهد  رژیم  رفتار 
که  است  دیگر  مساله ای  نه  یا 
قابل پیش بینی نیست. یکی از 
کاستی های اساسی این رویکرد 
با توجه به مثال هایی مانند کوبا 
که  است  حسین،این  صدام  و 
تغییر  به  الزاما  حداکثری  فشار 
رفتار رژیم و یا حتی فروپاشی 

نخواهد انجامید. 
تاکنون  رویکرد  این  آنچه  لذا 
این  پاسخ دهد  به آن  نتوانسته 
دارند  انتظار  چگونه  که  است 

که این فشار حداکثری به تغییر 
رفتار رژیم منجر شود.

سقوط  به  بارها  چه  اگر 
حتی  یا  و  ایران  پول  ارزش 
ایران  در  گسترده  ناآرامی های 
این  آنچه  اما  است  اشاره شده 
رویکرد از درک آن غافل است 
این است که رژیم ایران توانایی 
و  دارد  ناآرامی هارا  این  کنترل 
رژیم  توان  این  قضا  بر  دست 
آرامی ها  نا  کنترل  برای  ایران 
از آنجا ناشی می شود که دولت 
پشتیبانی  از  هم  هنو  آمریکا 
عملی از خواست ایرانیان برای 

تغییر رژیم سرباز می زند. 
عمده ترین  می رسد  نظر  به  لذا 
واقع  در  رویکرد  این  کاستی 
که  می شود  ناشی  آنجا  از 
یا  و  نمی خواهند  آمریکایی ها 
مردم  خواست  از  نمی توانند 
ایران برای تغییر رژیم حمایت 
وجود  امکان  این  البته  کنند. 
دارد که این مساله از آنجا ناشی 
خارجه  وزارت  نه  که  شود 

یکدست  رابطه  این  در  آمریکا 
رئیس جمهور  نه  و  است 
باید  ،که  ایده  این  با  آمریکا 
خود  رهبری  کشورنقش  این 
کاملی  نماید،همراهی  ایفا  را 
دارد و این کاستی عظیمی ست 
که حلقه گمشده سیاست فعلی 
آمریکا در قبال ایران به شمار 

می آمد.
ایران  دیگر،حاکمان  سوی  از 
متوجه این مساله هستند که این 
می تواند  واشنگتن  در  سیاست 
در پایان این دوره ترامپ و یا 
در بدبینانه  ترین حالت در پایان 
دور بعد به پایان برسد،به همین 
تمام  از  تا  تالش اند  در  خاطر 
جویند  بهره  موجود  امکانات 
یا  دو  دوره  این  در  بتوانند  که 
شش ساله، دوام بیاورند به امید 
آنکه با روی کار آمدن دوباره 
خارجی  سیاست  دمکرات ها 
آمریکا به دوران بعد از برجام 
باز گردد. علی رغم اینکه رژیم 
به دست  امتیازهای  تمام  ایران 
پس  یکی  را  برجام  از  آمده 
می دهد  دست  از  دیگری  از 
برجام  از  نشده  حاضر  تاکنون 
خارج شود چرا که سران رژیم 
ایران بر این باورند که این تغییر 
موقتی  مساله  یک  رویکرد 
بدبینانه ترین حالت  است و در 
اتمام  به  آینده  سال  شش  در 
می خواهند  آن ها  لذا  می رسد 
دوران  به  بازگشت  برای  فضا 

بعد از برجام مهیا باشد. 
متضرران  اما  دیگر  سوی  از 

در  قوس  و  کش  این  واقعی 
که  هستند  اپوزیسیونی  واقع 
تخم مرغ های خود را در سبد 
انتظار آن  و  آمریکا گذاشته  اند 
آمریکا  فشارهای  که  دارند  را 
رژیم  غیرمستقیم  یا  و  مستقیم 
را برای آن ها تغییر دهد. حال 
آنکه در شرایط فعلی که منابع 
به  اسالمی  جمهوری  مالی 
و  رسیده  خود  حد  پایین ترین 
حاد  بحران  با  رژیم  همچنین 
است،یک  روبرو  مشروعیت 
جنبش قوی این امکان را دارد 
خود  جای  پیش  از  بیش  که 
و  کرده  باز  مردم  میان  در  را 
به  را  مردم  توده های  رهبری 
دست گیرد. در چنین شرایطی 
 هر حزبی در جایگاه خود باید 
حضور  برای  را  تالش های اش 
و  داده  افزایش  مردم  میان  در 
نسبی  خالء  از  که  نماید  سعی 
نموده  استفاده  آمده  وجود  به 
منطقه  در  را  خود  هژمونی  تا 

افزایش دهد. 

پومپئو اما با الگو قرار دادن ریگان در فروپاشی شوروی، که وی آنرا بزرگترین پیروزی آمریکا پس از جنگ 
جهانی دوم می داند، معتقد است که سیاست فشار حداکثری و همراهی آن با »رتوریک« خشن و روراست بودن در 
زمینه رفتار ایران در منطقه و در داخل با خود مردم این کشور می تواند ایران را وادار به تغییر رفتار نموده و این 

بار آن ها را به گونه ای پای میز مذاکره بکشاند که ماهیت رژیم تغییری بنیادین نماید
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مهندس اردالن بهروزی

نگاه رژیم اسالمی ایران به زلزله ی سال اخیر در استان کرماشان 
در پوشش سیاست و مذهب

اگر چه عنوان فوق، سوال های 
خواهد  همراه  به  را  زیادی 
است  الزم  سویی  از  اما  اورد، 
جوهر  به  پرداختن  از  قبل  که 
مقدمه ای  موضوع،  این  اساسی 

مختصر ارائه گردد.
در  کرماشان  استان  سیمای 
طول تاریخ از نگاه منطقه ای-
سیاسی همواره برای رژیم های 
متناوبا  کنونی،  و  گذشته 
خود  به  را  ویژه  جایگاهی 
اختصاص داده است و همیشه 
بر  حکومت ها  سیاست  روند 
داشته  جریان  پاشنه ای  روی 
که  راهی  هر  از  که  است 
کنترل  گردد  ممکن  برایشان 
حوضه ی  در  مهم  چهره ی  این 
میدانی حاکمان خارج نشود و 
در این گستره تالش شده است 
که بیشترین دخالت و بها دادن 
برهم زدن سوژه های  به سمت 
شیوه ای  به  آئینی  و  دموگرافی 
سیسیماتیک از زمان حکومت 
در  سپس  و  صفویه  مذهبی 
سلسله ی  زمامداران  واپسین 
قاجاریه به صورت عملی آغاز 
گردد و در انجام این پروسه ها 
تا کنون قادر بوده اند که بخشی 

از آنرا ترویج و اجرا کنند.
دالیل  و  اسناد  چه  اگر 
چون  تاریخی  فراوان 
حتی  و  جغرافیا،زبان،فرهنگ 
آئینی بر این واقعیت تاکید دارند 
که ساکنان این استان قریب به 
از ملت کورد  صدرصد بخشی 
هستند و از نگاه آئینی همچنان 
از  توجهی  قابل  بخش های 
از  عظیمی  بخش  آن،  جمعیت 
که  زبانی-فرهنگی  گویشوران 
هستند  مشترک  محور  یک  در 
جامعه ی  اکثریت  هم  اکنون  و 

تشکیل  را  کرماشان  دیار 
می دهند به دین اسالم، آن هم 
روی  شیعه  نوع  شاخه ی  به 
پیرامون،  این  در  اما  آورده اند 
به نسبت روشنگری شفاف تری 
شایسته است که آورده شود که 
همیشه  را  عادت  نه  نبایستی 
کاری های  ندانم  پیشه ی  به 
و  کرد  آویزان  خود  سیاست 
ناآگاهانه  یا  و  اشتباه  به  نه 
در  مذهب  این  پیروان  به 
مثابه ی  به  کرماشان  جغرافیای 
وهمنوایان  دهندگان  پوشش 
قم  اصفهان،  شهرهای  در  ان 
قلمداد  درون حکومتی  و  ،یزد 
پیروان  جمعیت  چون  شود!؟ 
از  کرماشان  در  مذهب  این 
از  فرهنگی  و  زبانی  ملی،  بعد 
تشکیل  پایه های  اساسی ترین 
در  را  کورد  ملت  دهنده ی 
اکنون  و  دارد  همراه  به  خود 
تکنولوژی  پیشرفت  همت  به 
میدیاهای  سوشیال  وجود  و 
رسانه های  از  اعم  کوردی 
کتبی  و  تصویری  صوتی، 
روزانه بر آگاهی ملی، فرهنگی 
و  کرماشان  مردم  تاریخی  و 

دیگر مناطق کوردنشین افزوده 
هوشیاری  فضای  و  می شود 
و  تصمیم  اخذ  به  را  بازتری 
افزوده  آن ها  سرنوشت  تعیین 
بایست  خوشبختانه  که  است 
به  فوق  عوامل  نقش  که  گفت 
نحو خاصی منجر به همبستگی 
پارامترهای  مابین  فی  زیادتر 
ملی، زبانی و فرهنگی مردمان 
استان کرماشان با سایر ساکنان 
است  شده  کوردستان  مناطق 
و همینطور الیه ی مذهبی در 
گونه ی خاص خود، شیعه، که 
قرن هاست بسان ابزاری دو لبه 
برخوردار  رژیم ها  حمایت  از 
بوده است اکنون در حال فرود 
و  پیوستگی  مسیر  در  امدن 
هماهنگی اکثریت ساکنان ملت 
شده  کرماشان  استان  در  کورد 
نوعی  به  امر  همین  و  است 
سیمای  تقویت  باعث  فراتر، 
کوردایتی در جنوب کوردستان 

ایران شده است! 
ذکر  شایان  دیگر  نگاهی  از 
و  وابستگی  چه  است،اگر 
از  بستر  این  در  هماهنگی 
نامنسجم  و  ضعیف  دامنه ای 

همانحال  در  اما  دارد  حکایت 
احساس  و  هوشیاری  موتور 
قبال  در  همدردی  و  ملی 
ناعدالتی ها و سیاست های تک 
رژیم  تفرقه اندازی  و  مذهبی 
اسالمی ایران از نطفه سر برون 
آورده است و در حال گسترش 
همین  و  است  گرفتن  قالب  و 
که  است  شده  سبب  مهم  امر 
را  رژیم  سران  سیاسی  اوقات 
به نسبت به استانی پرمایه و در 
ثقل موجودیت  مرکز  همانحال 
کوردستان ایران زمینه را برای 
کند،  آشفته تر  و  ناهموار  آنان 
آخوندی  حکومت  بنابرین 
ترس شکل  از  که  است  مدتی 
گرفتن این طوفان مهم در برابر 
کردن  مضاعف  حال  در  خود 
ابزارهای دیگری است که قادر 
با  را  دیار  این  ساکنان  شود 
آن ها تحت فشارهای سیاسی-

در  دهد،  قرار  خود  اقتصادی 
نگارنده ی  نظر  به  پیرامون  این 
ابزارهای  از  یکی  سطور  این 
ماباقی  به  رژیم  شده ی  اضافه 
مردم  به  آورنده  فشار  بالهای 
تا  گذشته  سال   ٤٠ طول  در 

روزانه ای  زلزله ی  همان  کنون 
در  پیش  سال  یک  که  است 
در  بویژه  کرماشان  استان 
گذرگاه مرزی، همچون شانس 
باقی  بر  که  بود  آورده ای  باد 
ملی-بشری  ضد  سیاست های 

رژیم پیوست خورده است! 
در  زلزله زده  اصلی  مناطق 
ایران- ساله   ۸ جنگ  طول 

بیش در حوضه ی  عراق کم و 
مسلح  نیروهای  اختیارات 
پاسداران  سپاه  بویژه  نظام 
این  در  و  است  داشته  قرار 
اهمیت  هم  توانسته اند  مدت ها 
استراتژیک و جغرافیای منطقه 
و  کنند  شناسایی  خوبی  به  را 
هم افراد خود فروش و نفوذی 
سازماندهی  خود  جمع  در  را 
اتمام  از  بعد  ادامه  در  کنند. 
مناطق  کلی  به  تنها  نه  جنگ 
بلکه  نکردند،  تخلیه  را  مذکور 
با برپا کردن پایگاه و سکوهای 
مرموزیات  موشکی،  و  نظامی 
احاطه  مناطق  این  بر  را  خود 
برهه ی  این  در  اکنون  و  کردند 
به  زلزله  ی  حادثه  حساس، 
جهت  به  کاتالیزوری  مانند 
پیشرفت سیاست های مبهم شان 
این  تزریق گردیده است و در 
شده  دریافت  خبرهایی  راستا 
اطالعاتی  ارگان های  که  است 
و نیروهای متخصص وابسته به 
آن در چندین منطقه از حاشیه 
ی مرزی، البته بیشتر در مناطق 
اکتشافات  بهانه ی  به  داالهو، 
عمق  تا  را  زمین  گاز  و  نفت 
حفاری  متر   ١٠٠ به  نزدیک 
را  انفجاری  مواد  سپس  کرده 
که  شود  قادر  که  حجمی  در 
قدرت لرزه یا پس لرزه را در 
جغرافیای  و  گسترده تر  ابعاد 
قرار  کند  پخش  پهناورتری 
داده اند و بااین عمل از یک سو 
مردم  عمومی  افکار  و  زندگی 
منطقه را تحت رعب و وحشت 

و نا امیدی قرار داده است و از 
لبه ای دیگر بعد از سپری کردن 
یک سال از وقوع زلزله ی اولیه 
و کشتار و آثار ویرانی های به 
جا مانده، هنوز دولت نخواسته 
در  که  است  نبوده  قادر  یا  و 
این  ساز  و  ساخت  و  جبران 
را  اساسی  اقدام  وارده  مصیبت 

فراهم کند. 
نشان  داده هایبسیاری   بنابرین 
می دهد که مناطق فوق، از زمره 
ستون  چون  که  هستند  نقاطی 
فقرات استان کرماشان به شمار 
ساکنان  واقع  در  و  است  آمده 
نگهبانان  از  تنها  نه  تاکنون  آن 
سرزمین  واقعی  حافظان  و 
کرماشان بوده اند بلکه از طرفی 
هم در مدت ٤ دهه ی حکومت 
مذهبی ایران تا کنون به تمامی 
و  بی چون  حاکمیت  تحت 
و  نشده اند  واقع  آن ها  چرای 
رژیم هم با آگاهی خاص خود 
ابزارهای فشاری  با  قصد دارد 
از  را  منطقه  دارد  در دست  که 
به  همواره  و  کند  خالی  سکنه 
پایگاه  کارگاه،  بتواند  راحتی 
نظامی و  و مراکز آموزش های 
احیاء  بهتر  را  موشکی خویش 
دهد  قرار  بهره برداری  مورد  و 
قادر  خود  خیال  با  شاید  تا 
پروسه هایی،  همراه چنان  شود 
چند صباحی طول عمر خود را 

اضافه و حتی دائمی کند.
که  می دهد  نشان  شواهد  اما 
این  گرفتن  پیشه  با  رژیم 
سیاست ها نه تنها دوام نخواهد 
منطقه ی  مردم  بلکه  آورد 
و  آگاهانه  باامیدی  زلزله زده 
آینده،  به  روشن تر  دیدگاهی 
این مصیبت و فشار مضاعف را 
تحمل کرده و باآرزوی رسیدن 
خواهند  دهنده تر  نوید  افقی  به 
ایستاد و مکان ملی و اجدادی 
اشغالگران  برای  را  خودشان 

تخلیه نخواهند کرد.

بشر  حقوق  از  دفاع  سازمان 
بیانیه ای  طی  کوردستان 
انجام  از  حمایت  خواستار 
مورد  در  بین المللی  تحقیقات 
و  ایران  در  دولتی  کشتارهای 

کوردستان شد.
نباید  بیانیه آمده است:  در این 
پنهان  جهانی  وجدان  دید  از 
بماند که اولین بار جنایت های 
با  ایران  اسالمی  جمهوری 
جمعی  کشتارهای  و  اعدام ها 
و  شد  آغاز  کوردستان  در 
شد.  تکرارت  کرارا  بعدها 
شهرهای  در  جمعی  اعدام های 
مریوان،  مهاباد،  سقز،  سنندج، 
کشتارهای  و  کرماشان  پاوه، 
قارنا،  روستاهای  در  جمعی 
صوفیان،  ایندرقاش،  قالتان، 
قره  پاییزآباد،  ساروقامیش، 
گول، چقل مصطفا، خلیفه لیان، 
گونده  آباد،  جبرئیل  گورخانه، 
ویله و کشتار و اخراج کوردها 

در نقده نباید فراموش شود.
که:  می شود  متذکر  بیانیه  این 
سازمان حقوق بشر کوردستان، 
نمودن  روشن  برای  اقدام 
زوایای تاریک و پنهان مانده ی 
شناسایی  و  شده  یاد  جنایات 
علیه  بعنوان جنایت  موارد  این 
محکومیت  با  همراه  بشریت، 
را  جنایت ها  اینگونه  جهانی 
مجروح  روح  دهنده  التیام 

کننده  آرام  و  بازماندگان   ِ
وجدان جامعه و مردم ایران و 

"کوردستان" می داند.
نسخه ی کامل بیانیه:

گواهی  تاریخ  که  همانگونه 
بویژه  شصت  دهه  در  می دهد 
هزاران   ،١٣٦٧ سال  در 
توسط  دربند،  سیاسی  زندانی 
ایران  اسالمی  جمهوری  دولت 
قرار  عام  قتل  و  کشتار  مورد 
شده  کشته  زندانیان  گرفتند. 
که اغلب از اعضای سازمان ها 
ایرانی  اپوزیسیون  احزاب  و 
و  احزاب  اعضای  جمله  از  و 
کورد   " سیاسی  سازمان های 
تایید  با  و  فرمان  به  بودند   "

جمهوری  رهبران  شرعی 
قتل  بی رحمانه  بطور  اسالمی 
و  خونین  کشتار  شدند.  عام 
هولناک زندانیان که بدون انجام 
هر گونه محاکمه و دادگاهی و 
زندان ها  تخلیه  به جهت  صرفا 
زندانیان  هزاران  وجود  از 
مثابه  به  گرفت،  انجام  سیاسی 
بشریت  علیه  هولناک  جنایتی 
با  است.  شده  تاریخ  در  ثبت 
کرد  فراموش  نباید  حال  این 
آن  در  شده  یاد  جنایت  که 
ایام و جنایت های پیش از آن 
با  متاسفانه  "کوردستان"  در 
نهادهای  بی تفاوتی  و  سکوت 
با  و  بشری  حقوق  بین المللی 

دولت های  معنادار  سکوت 
سودا پیشه و منتظران ورود به 
بازار ایران پس جنگ مواجه و 

همراه بود.
نباید از دید وجدان جهانی پنهان 
بماند که اولین بار این جنایت ها 
با اعدام ها و کشتارهای جمعی 
و  شد  آغاز  کوردستان  در 
یافت.  ارتکاب  کرارا  بعدها 
شهرهای  در  جمعی  اعدام های 
مریوان،  مهاباد،  سقز،  سنندج، 
کشتارهای  و  کرماشان  پاوه، 
قارنا،  روستاهای  در  جمعی 
صوفیان،  ایندرقاش،  قالتان، 
قره  پاییزآباد،  ساروقامیش، 
گول، چقل مصطفا، خلیفه لیان، 

گونده  آباد،  جبرئیل  گورخانه، 
ویله، و کشتار و اخراج کوردها 

در نقده نباید فراموش شود.
بشر  حقوق  از  دفاع  سازمان 
سال های  در  کوردستان 
آغازین فعالیت خود و در ١٥ 
خواستار  بارها  گذشته  سال 
بین المللی  مستقل  تحقیقات 
کشتارهای  و  اعدام ها  باره  در 
و  "کوردستان"  در  جمعی 
کشتار زندانیان سیاسی در سال 
موارد  این  شناسایی  و   ١٣٦٧
بشریت  علیه  به عنوان جنایت 
بر  اصرار  البته  که  است  شده 
حداقل  و  درخواست ها  این 
طوالنی  حبس  آن،  هزینه های 
این  سرکوب  و  مدیران  مدت 

سازمان بوده است.
عفو  سازمان  اخیر  اقدامات 
بین الملل )امنستی( در خصوص 
چگونگی  واکاوی  برای  تالش 
جویی  پی  باز  و  چرایی  و 
دهه  در  زندانی  هزاران  کشتار 
شصت، اگرچه دیرهنگام است، 
و  تقدیر  قابل  و  بجا  بسیار  اما 
مورد استقبال سازمان دفاع از 
است.  کوردستان  بشر  حقوق 
سازمان  از  سازمان  این  البته 
که  می خواهد  بین الملل  عفو 
جمعی  کشتارهای  و  اعدام ها 
"کوردستان" را نادیده نگیرد و 
تحقیق جدی در باره اعدام های 

RMMK  از عفو بین الملل خواست تا اعدام ها و کشتارهای جمعی کوردستان را نادیده نگیرد
جمعی و کشتارهای جمعی در 
تا   ١٣٥٩ سال های  فاصله 
به  را  "کوردستان"  در   ١٣٧٠
درخواست  مورد  تحقیقات 

خود اضافه نماید.
سازمان حقوق بشر کوردستان 
نمودن  روشن  برای  اقدام 
زوایای تاریک و پنهان مانده ی 
شناسایی  و  شده  یاد  جنایات 
علیه  بعنوان جنایت  موارد  این 
محکومیت  با  همراه  بشریت 
را  جنایت ها  اینگونه  جهانی 
مجروح  روح  دهنده  التیام 
بازماندگان کشته شدگان و آرام 
مردم  و  جامعه  وجدان  کننده 

ایران و "کوردستان" می داند.
سازمان حقوق بشر کوردستان 
همه  و  حمایت جدی  خواهان 
سازمان  اخیر  اقدام  از  جانبه 
خصوص  در  بین الملل  عفو 
انجام  برای  درخواست 
درباره  بین المللی  تحقیقات 
کشتار زندانیان سیاسی در سال 
در  مشابه  اقدامات  و   ١٣٦٧
خصوص اعدام ها و کشتارهای 

جمعی در "کوردستان" است.

١٤ آذر ١٣٩٧ 
٥ دسامبر 2٠١٨

سازمان دفاع از حقوق 
بشر ُکردستان
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انفجار مین در ایالم؛
 قطع عضو یک پیرمرد ٦٠ ساله

شهرستان  در  مین  انفجار 
دهلران از توابع استان ایالم یک 
روز  گذاشت.  برجای  مجروح 
اثر  بر  سه شنبه سیزدهم آذرماه، 
انفجار مین به جا مانده از جنگ 
ایران و عراق  هشت ساله میان 
بخش  هندی"  "چم  منطقه  در 
شهروند  یک  دهلران  موسیان 

٦٠ ساله مجروح شد.
درمان  و  بهداشت  شبکه  رئیس 
"ایرنا"  با  گفت وگو  در  دهلران 
این  در   " است:  کرده  اعالم 
دچار  ساله   ٦٠ پیرمرد  حادثه 
قطع عضو از ناحیه پا و همچنین 

فشار بر فعالین کارگری کوردستان
 افزایش یافته است

بطور  کوردستان  آنکه  بر  عالوه 
روزانه شاهد کشته شدن کولبرها 
ایرانی ست،  نیروهای  دست  به 
فشار بر فعالین کارگری هر روز 
بیشتر می شود. برپایه خبری از 
آژانس خبررسانی کوردپا، یک 
فعال کارگری اهل شهرستان سقز 
برای گذراندن دوران محکومیت 
شهرستان  این  مرکزی  زندان  به 
آمده  خبر  این  در  یافت.  انتقال 
ششم  سه شنبه  روز  است: 
فعال  نصری"  "عزت  آذرماه، 
گذراندن  برای  کورد  کارگری 
به  را  خود  محکومیت،  دوران 
سقز  دادگستری  احکام  اجرای 
این  مرکزی  زندان  به  و  معرفی 

شهرستان منتقل گردید.
که،  می شود  متذکر  کوردپا 
نصری در دوم دی ماه سال ٩٦ 
شخصی  لباس  نیروهای  توسط 
بازداشت و سپس بیست و پنجم 

دو سال از بالتکلیفی
 دو زندانی سیاسی کورد می گذرد

کامیاران  اهل  کورد  زندانی  دو 
از توابع استان سنندج، به مدت 
دو سال است در زندان مرکزی 
بالتکلیفی   وضعیت  در  سنندج 

به سر می برند.
کوردپا،  رسانی  اطالع  آژانس   
که اخبار و گزارشات مربوط به 
نقض حقوق بشر در کوردستان 
از سوی جمهوری اسالمی ایران 
را پوشش می دهد طی گزارش 
دو  وضعیت  تشریح  مفصلی 
پرداخته  کورد  سیاسی  زندانی 
است که در اوخر مهرماه ١٣٩٥ 
تروریستی  نیروهای  سوی  از 
کامیاران  اطالعات  اداره 

کانون نویسندگان ایران
 به مناسبت

 روز مبارزه با سانسور
 در رابطه با سانسورهای 

رژیم ایران بیانیه ای منتشر 
به  ایران  نوسیندگان  کانون 
روز  آذرماه  سیزدهم  مناسبت 
با  رابطه  در  سانسور،  با  مبارزه 
رژیم  ازحد  بیش  سانسورهای 

ایران بیانیه ای منتشر کرد.
روز  ایران،  نویسندگان  کانون 
به  آذرماه،  یازدهم  یکشنبه 
ده همین  آذر،  سیزدهم  مناسبت 
و  سانسور  با  مبارزه  سالروز 
سالروز  بیستمن  با  همزمان 
زنجیره جنایات قتل عام رژیم و 
کشته شدن دو عضو این کانون 
و  مختاری"  "محمد  اسامی  به 
رابطه  پیوند"، در  "محمد جعفر 
و  ازحد  بیش  سانسورهای  با 
بدون مرز رژیم در همه زمینه ها، 

بیانیه ای منتشر کرد.
در این بیانیه ذکر شده است که 
با توجه به خشونت و سرکوب 
طرف  ار  ایران  معترض  مردم 
نهادها و دستگاه های سرکوبگر 
و  اسالمی  جمهوری  رژیم 
بویژه  مخالفان  صدای  سانسور 
صدای  اخیر،  سالهای  این  در 
و  آشکار  معترضان  و  مخالفان 
بلندتر شده و حتی این صدا از 
نویسندگان و هنرمندان الیه های 

محافظه کار نیز شنیده می شود.
آمده  بیانیه  این  از  بخشی  در 

2٠ کارگر هفت تپه، به اداره ی اطالعات احضار شدند
در ادامه ی اعتصاب و اعتراضات 
کارگر   ٢٠ تپه،  هفت  کارگران 
اطالعات  اداره ی  به  واحد  این 

احضار شدند.
ماه،  آذر  یازدهم  یکشنبه،  روز 
خبرگزاری های وابسته به رژیم 
هفت  اعتراضات  اتمام  از  ایران 
کردند  اعالم  و  دادند  خبر  تپه 
 ٢٧ از  پس  اعتراضات  این  که 
تاکنون  اما  یافته اند،  پایان  روز 
کارگران هفت تپه در این رابطه 

واکنش وکالی دادگستری
 به شکنجه ی بازداشت شدگان اعتراضات هفت تپه

دادگستری  وکالی  از  شماری 
بدرفتاری  به  نسبت  ایران،  در 
شده  بازداشت  کارگران  با 
بیانیه ای  آن ها  شکنجه ی  و 
نهم  جمعه،  روز  کردند.  منتشر 
از  نفر   ٢٥  ،١٣٩٧ ماه  آذر 
با  ایران  دادگستری  وکالی 
استناد  ضمن  بیانیه ای  انتشار 
رژیم  اساسی  قانون  اصول  به 
جهانی  قراردادهای  ایران، 
شکنجه  منع  کنوانسیون  و  ژنو 
نوشتند: شکنجه پلیدترین رفتار 
به  نسبت  که  است  غیرانسانی 
و  گیرد  می  صورت  بازداشتی 
را  آن  المللی  بین  قوانین  همه 
این  آن ها طی  می کنند.  محکوم 
بدرفتاری  و  شکنجه  به  بیانیه 
به  و  بازداست شده  کارگران  با 
ویژه اسماعیل بخشی، نماینده ی 
کارگران هفت تپه واکنش نشان 
اشاره  ضمن  وکال،  این  دادند. 
بخشی  اسماعیل  وضعیت  به 

بی خبری از سرنوشت یک معلم بازداشتی کورد
تشکل های  هماهنگی  شورای 
صنفی فرهنگیان ایران از نامعلوم 
بودن سرنوشت یک معلم کورد 

اهل دیواندره خبر داد.
سرنوشت امید شاه محمدی، معلم 
دیواندره  شهرستان  اهل  کورد 
یکم  و  بیست  دوشنبه  روز  که 
آبان ماه، یک روز قبل از تحصن 
سراسری معلمان بازداشت شده 

در هاله ای از ابهام قرار دارد.
به گفته یک منبع آگاه، بی خبری 
و  کورد  معلم  این  سرنوشت  از 
بازداشت  در  وی  بالتکلیفی 
و  وی  خانواده  نگرانی  موجب 

تشکل های صنفی شده است.
سه  و  بیست  افزود:  منبع  این 
معلم  این  بازداشت  از  روز 
علیرغم  و  می گذرد  کورد 
تعیین ضرب االجل برای آزادی 
سوی  از  بازداشتی  معلمان 
تشکل های  هماهنگی  شورای 

خونریزی شدید شده است."
به  ابتدا  ساله   ٦٠ پیرمرد  این 
دهستان  روزی  شبانه  درمانگاه 
پس  و  منتقل  عباس"  "دشت 
پیش  اولیه  خدمات  انجام  از 
جلوگیری  و  بیمارستانی 
بیمارستان  به  خونریزی  از 

"گنجوان" اعزام شده است.
است:  داده  گزارش  "ایرنا" 
فرد  این  هویت  است  "گفتنی 
که آیا ایرانی است یا عراقی در 
دست بررسی است اما بر اساس 
شنیده ها این پیرمرد عراقی بوده 
و در حین چوپانی با مین و مواد 

حادثه  این  و  برخورد  منفجره 
همین  در  است."  آمده  بوجود 
یازدهم  یکشنبه  روز  نیز،  رابطه 
به  کورد  شهروند  دو  آذرماه، 
 ٣٠ عبداللهی"  "کامیار  نام های 
 ٣٥ رحمانی"  "صفر  و  ساله 
ساله براثر انفجار مین در منطقه 
از  بانه  شهرستان  "هنگه  ژال" 
ناحیه پا دچار نقص عضو شدند.
اهل  کورد  شهروند  دو  این 
و  آباد  "عباس  روستاهای 
بخش  توابع  از  آباد"  خوری 

ننور بانه می باشند.

کنون  تا  ایران  فرهنگیان  صنفی 
نهادهای اطالعاتی از آزادی این 

معلم کورد امتناع کرده اند.
یکم  و  بیست  دوشنبه  روز 
آبان ماه، یک روز قبل از تحصن 
نیروهای  معلمان  سراسری 
اطالعاتی به منزل شخصی امید 
شاه محمدی یورش بردند و او را 
بازداشت کردند. این معلم کورد 
بازداشتگاه  به  بازداشت  از  پس 

سنندج  شهرامفر  سپاه  قرارگاه 
منتقل و هم اکنون تحت بازجویی 
شاه محمدی  امید  دارد.  قرار 
"زانکو"  کتابفروشی  صاحب 
برای  که  می باشد  دیواندره  در 
فعال کردن شاخه انجمن صنفی 
دیواندره  در  کردستان  معلمان 
با  دیگر  معلم  چند  با  همراه 
سقز  در  معلمان  صنفی  فعاالن 

دیدار داشته بودند.

بازداشت شده بودند. 
دو  است:  آمده  گزارش  این  در 
حیدر  نام های  به  کورد  زندانی 
اهل  صادقی  محمود  و  قربانی 
محبوس  و  کامیاران  شهرستان 
به  سنندج  مرکزی  زندان  در 
این  در  که  است  دو سال  مدت 
زندان در وضعیت بالتکلیفی به 
جلسه  کنون  تا  و  می برند  سر 
دو  این  محاکمه  و  اتهام  تفهیم 
نشده  برگزار  کورد  شهروند 

است.
به  کوردپا  خبررسانی  آژانس   
متذکر  آگاه  منبع  یک  از  نقل 
این  قضایی  پرونده  که  می شود 

دو زندانی کورد، به دلیل دخالت 
در  رژیم  اطالعات  کل  اداره 
سنندج بعد از دو سال همچنان 
با  اطالعات  و  است  بالتکلیف 
سعی  موضوع  این  در  دخالت 
دارد احکام سنگینی برای آن ها 

صادر شود.
رژیم  اطالعاتی  نیروهای   
سال  ماه  مهر  اواخر  در  ایران، 
١٣٩٥ این دو شهروند کورد را 
شکنجه های  تحت  و  بازداشت 
کرده اند  وادار  را  آن ها  شدیدی 
ترور  در  داشتن  دست  به  که 
رژیم،  عوامل  از  نفر  چندین 

اعتراف کنند.

دادگاه  اول  شعبه  در  دی ماه 
"تبلیغ  اتهام  به  سقز  انقالب 
علیه نظام" محاکمه و به سه ماه 
زندان تعزیری محکوم شده بود.
و  خودسرانه  بازداشت های 
غیرقانونی، صدور احکام سنگین 
علیه فعالین سیاسی و صنفی و 
به  زندانیان  تبعد  و  کورد  مدنی 
مناطق  و  نامساعد  زندان های 
واکنش های  جمله  از  بیابانی، 
تروریستی-اطالعاتی  نهادهای 

قضائی  دستگاه  نیز  و  ایران 
فعالیت های  به  رژیم،  این 
می باشد.  کوردها  مسالمت آمیز 
اول  پنج شنبه  روز  در  و  پیشتر 
 ٣٦ صوفی"  "طاهر  آذرماه، 
"گرگول  روستای  اهل  ساله 
از  پیرانشهر  توابع  از  سفلی" 
به  اطالعاتی  نیروهای  سوی 
احزاب  با  همکاری  واهی  اتهام 

کورد بازداشت شد.

با  تپه  هفت  کارگران  نماینده 
اساسی  قانون  اصول  به  استناد 
از رئیس جمهور و رییس  رژیم 
رسیدگی  خواستار  قضاییه  قوه 
با  برخورد  و  پرونده  این  به 
او  شکنجه  مامورین  و  آمران 
"اتحاد  گزارش  بنابر  شده اند. 
از  حمایت  در  بین المللی 
کارگران ایران" اسماعیل بخشی 
طرف  از  بازداشت  از  پس 
ضرب  "مورد  امنیتی  ماموران 

قرار  شدید"  شکنجه  و  شتم  و 
"صورتش  به طوری که  گرفته، 
این  است.  متورم" شده  و  کبود 
نهاد همچنین نوشته که اسماعیل 
بخشی پس از "ضربات شدید" 
معده  دچار خونریزی  ماموران، 
بیمارستان  در  سپس  و  شده 
کارگران  است.  شده  بستری 
هفت تپه بیست وهفت روز است 
به  اعتصاب  و  اعتراض  در  که 
علی رغم  آن ها  می برند،  سر 

مطالبات شان  به  پاسخگویی 
رژیم،  مسئوالن  سوی  از 
خواستار آزادی فعالین کارگری 
خود  نیز  خود  نمایندگان  و 
کودکان  گدشته،  روز  شده اند. 
این کارگران با در دست داشتن 
کاغذهایی حاوی شعار "من هم 
هفت تپه ای هستم" ، از اعتراض 

پدران خود حمایت کردند.

پیامدهای  از  "یکی  است: 
تهدید،  همه  این  مخرب 
و  بازبینی  نظارت ،  ممنوعیت ، 
یا  سانسور  شدن  درونی   ،...

خودسانسوری است.
یا  رسمی  نوع  هر  از  سانسور   
غیر رسمی، بر روان، ذهن، زبان، 
اجتماعی  و  فرهنگی  روابط 
مخربانه ای  و  منفی  تاثیراتی 

می گذارد".
نیز  بیانیه  این  دیگر  بخش  در 
و  رژیم  سانسورهای  درباره 
سانسورستیزی در جامعه ایران، 
نوشته شده: "سانسور رسمی و 
تهدید  هرگونه  بر  رسمی  غیر 
آزادی بیان محصوب شود، باید 
عمال در جامعه جارو و آزادی 
استثنا  و  حصر  هیچ  بدون  بیان 

قانون جاری شود".
این کانون در بخش پایانی بیانیه 
خود از نوسیندگان، هنرمندان و 
مخالف سانسور  کلی طیف های 
و همگان را فرا می خواند تا در 
گرامی داشت  و  آذرماه  سیزده 
هر  به  سانسور،  با  مبارزه  روز 
طریق ممکن بکوشند تا این روز 
را در دنیا حقیقی و مجازی روز 
سانسورستیزان  و  سانسورستیز 

باشد.

هیچ اطالعیه ای منتشر نکرده اند.
این خبر در حالی است  انتشار 
این  کارگران  سندیکای  که 
از  نفر   ٢٠ احضار  از  شرکت، 
کارگران معترض این واحد خبر 
تلفنی  تماس  طریق  از  که  داده 
اداره ی اطالعات  به  با تهدید  و 

احضار شده اند.
روز  در  تپه،  هفت  کارگران 
چهاردهم آذر ماه امسال، نسبت 
و  حقوقشان  نشدن  پرداخت  به 

بخش  به  واحد  این  واگذاری 
از  تازه ای  دور  خصوصی، 
اعتراضات خود را آغاز کردند.

در مدت نزدیک به یک ماه از 
اعتصاب ها،  و  اعتراضات  این 
از  کارگران  تهدید  و  ارعاب 
نتوانسته  رژیم  مسئوالن  سوی 
آن ها  مطالبات  و  خواسته ها  بر 
تاثیر بگذارد و آن ها تاکنون بر 
اعتراضات خود مصمم بوده اند.

در روزهای گذشته، خانواده های 

تجمع های  به  نیز  کارگران  این 
اعتراضی آن ها پیوستند.

نیروهای  گذشته،  روزهای  طی 
بازداشت  با  ایران  رژیم  امنیتی 
معترض  کارگران  نمایند ه ی 
به  بخشیدن  پایان  در  سعی 
برخالف  که  داشت  اعتراضات 
معترض  کارگران  آن ها،  تصور 
این بار عالوه بر مطالبات خود 
خواستار آزادی نماینده ی خود 

در جریان اعتراضات شدند.


