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فراز فیروزی:

پیام مصطفی هجری،
مسئول اجرایی حزب دمکرات،
خطاب به اعضای کورد سپاه

در لیست تروریست قرار گرفتن
سپاه ،اهداف و پیامدها

٥

٤

با تروریست اعالم شدن سپاه،

سیاست تفرقهاندازی حکومت

مفهوم تروریسم به دولت نیز
تسری مییابد

و روند همبستهی تاریخ کوردها
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سپاهی برای حفاظت از سرچشمه ترور

سخن
فاشیسم تحت
لوای چپ
کریم پرویزی

سپاه پاسداران جمهوری
اسالمی ایران ،که از سوی
خمینی رهبر رژیم ایران بنیاد
نهاده شد ،بعد از دههها کشتار،
ترور و جنایت در سطح
بینالمللی به عنوان سازمانی
تروریستی شناخته شد.
دولت ایاالت متحده آمریکا،
رسما سپاه پاسداران ایران
اسالمی را در روز دوشنبه
نوزدهام فروردینماه ،به فهرست
سازمانهای تروریستی افزود.
طی روزهای اخیر اکثر
خبرگزاریهای جهان ،به نقل
از مسئولین و مقامات ارشد
دولت آمریکا ،چندین خبر و
گزارش را در رابطه با قرار
گرفتن سپاه پاسداران در لیست
گروههای تروریستی منتشر
کردند که واکنشهای متعددی
را از سوی مقامات رژیم ایران
و نیز سپاه به دنبال داشت.
سپاه پاسداران تا به امروز
صدها ترور را در داخل و
خارج از ایران برنامهریزی و
اجرائی کرده است و امروزه
به عنوان یکی از اصلیترین
سازمانهای تروریستی در
جهان به شمار میآید و به
مانند سازمانهایی همچون

داعش ،القاعده و حماس با آن
رفتار میشود.
وزارت خارجهی عربستان
سعودی ،تصمیم آمریکا را به
جا و شایسته وصف کرد و از
آن پشتیبانی کرد .جان بولتون،
مشاور امنیت ملی ایاالت
متحده آمریکا ،در سخنانی
اظهار داشت که نباید کسی
با آن سازمان ارتباطی داشته
باشد .برایان هوک ،مسئول
امور مرتبط با ایران در وزارت
خارجه آمریکا ،بعد از اعالم
تصمیم آمریکا گفت :سپاه
پاسداران از زمان تاسیس تا
به امروز تهدیدی جدی علیه
نیروهای آمریکا بوده است.
ایلهان عمر ،نماینده مسلمانان
آمریکا در مجلس نمایندگان
این کشور ،نسبت به این تصمیم
هشدار داده و متذکر شد که این
تصمیم میتواند موجب بروز
جنگ شود .مایک پومپئو ،وزیر
خارجه آمریکا نیز ،درباره این
مساله اعالم کرد :مهمترین ابزار
ایران برای اشاعه تروریسم در
جهان ،سپاه پاسداران است.
مقامات آمریکا ،حمایت
گستردهای از تصمیم مذکور
مبنی بر ،به تروریست شناختن

سپاه پاسداران از خود نشان
دادهاند.
از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو،
نخستوزیر اسرائیل ،طی
پیامی توئیتری از تصمیم دولت
آمریکا حمایت کرد .همچنین
یورگن هارت ،سخنگوی
سیاست خارجی حزب حاکم
دمکرات مسیحی در گفتوگو
با روزنامه "دی ولت" ضمن
حمایت از اقدام اخیر آمریکا،
خواستار انجام اقدام مشابه از
سوی آلمان شد.
همزمان با اقدام آمریکا ،تعدادی
از نمایندگان مجلس در اقدامی
مضحک با لباس رسمی سپاه
پاسداران در نشست مجلس
رژیم ایران ،حاضر شدند.
این نمایندگان که در زمان
انتخابات ،خود را مانند همدرد
و همراه مردم نشان میدهند ،با
این عمل اثبات کردند که دست
نشاندهی رژیم ایران هستند
و نماینده خواستهای مردم
تحت ستم ایران نیستند.
ملیتهای ایران که سپاه
تروریستی پاسداران را منبع و
عامل اصلی اشاعه و گسترش
فقر ،بیکاری ،سرکوب ،فساد،
به باد دادن ثروت ایران و همه

بحرانهای میدانند ،به وضوح
دریافتند که افرادی که خود را
نمایندهی مردم معرفی میکردند
در واقع مهرههای رژیم اسالمی
ایران هستند.
شورای عالی امنیت رژیم
ایران نیز ،تنها چند ساعت
بعد از اعالم تصمیم آمریکا ،با
انتشار بیانیهای این تصمیم را
غیرقانونی و تهدیدآمیز اعالم
کرد.
اما برای ملت کورد از همه این
واکنشها مهمتر ،انتشار پیام
مسئول اجرائی حزب دمکرات
کوردستان ایران بود که خطاب
به اعضای کورد سپاه پاسداران
در مورخ  ٢٧فروردینماه،
منتشر شد و در آن مصطفی
هجری عالوه بر دادن هشدار
نیروهای مسلح حافظ رژیم
ایران ،اعالم کرد :جمهوری
اسالمی در طول چهل سال
حکومت خود بسیار کوشیده
است تا جمعی از کوردهای
گمراه را تحت عناوین جاش
پاسدار ،بسیجی و ...در
کوردستان سازمان دهد اما اگر
این افراد تا دیروز تنها همکار و
یاور جمهوری اسالمی شناخته
شده بودند از امروز به بعد

به عنوان تروریست شناخته
میشوند و بر همین مبنا نیز با
آنها تعامل میشود .به همین
جهت این آخرین هشدار به این
دسته از کوردها میباشد.
هجری در ادامه پیام خود
تصریح کرد :بار دیگر تکرار
میکنیم که ،ما بجز جمهوری
اسالمی ایران هیچ دشمن
دیگری نداریم و خواهان
آن نیستیم که هیچکدام از
شهروندان کورد چه حال و
چه در آینده تحت عنوان
تروریست با آنها تعامل شود.
به همین خاطر خواهان آن
هستیم که تمام این افراد تا
فرصت باقیست از عضویت
در سازمانهای سرکوبگر رژیم
بویژه سپاه پاسداران ،انصراف
دهند .اگر تا دیروز به هر عذر
و بهانهای عضو این سازمانها
بودهاند از این به بعد ،بهانهای
نمانده است چرا که اتهام
عضویت در سازمان تروریستی
تحت هیچ عنوانی قابل دفاع
نیست.
متن کامل پیام مسئول اجرائی
حزب در همین شماره ،منتشر
میشود.

فکر و اندیشه چپ در اساس
بر مبنای نقادی و تالش برای
استقرار عدالت پی ریزی
شده بود و به همین خاطر،
اندیشهی برابری انسانها و
ملتها از دغدغههای یک
انسان چپ واقعی بود .اما
در همان حال هم جریانی
انحرافی وجود داشت که خود
را چپ معرفی میکرد اما با
بررسی و تعمق در اظهارات
و اندیشههای آنان آشکار
میشد که این نحلهی فکری،
جریانی فاشیستیست که در
جامهی چپی خود را پنهان
کرده است.
از زمان قبضهی حکومت و
قدرت توسط رژیم خمینی،
تعدادی از سازمانهای چپ
تحت عنوان انقالبیگری از
جنایتها و ظلمهای رژیم
والیت فقیه حمایت کردند و
مسیر سرکوب ملتها ،بویژه
ملت کورد را برای جالدان
جماران هموار کردند.
حال نیز بعد از چهار دهه از
آن تاریخ تلخ ،وارثان این
تفکر به ظاهر چپ اما در
باطن فاشیسم ،تحت عناوین
مختلف از هر بهانه و ابزاری
برای طوالنیتر کردن عمر
رژیم جنایتکار والیت فقیه
بهره میبرند.
سازمان فدائیان شاخه به
اصطالح اکثریت ،که چهل
سال پیش ،پیش قراول سپاه
پاسداران برای سرکوب
مردم بودند ،بر مبنای
کینهی قدیمیشان نسبت به
کوردستان و حزب دمکرات،
بیانیه منتشر میکنند و
افسوس خود را در قبال
مواضع حزب دمکرات
آشکار میکنند .آنها از
این امر متاسفاند که حزب
دمکرات سپاه پاسداران را به
عنوان تروریست شناخته و
قبول دارد.
این افراد که طی این روزها،
نام سازمان خود را عوض
کردهاند و از فدائیان خلق به
ادامه در صفحهی ٢
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حزب دمکرات ،از قرار گرفتن سپاه
در لیست سازمانهای تروریستی حمایت کرد

حزب دمکرات کوردستان
ایران حمایت خود از
تروریست شناخته شدن سپاه
پاسداران را اعالم کرد.
توئیتر رسمی حزب دمکرات
کوردستان ایران با انتشار
پیامی ،حمایت این حزب از
تصمیم تاریخی دولت ایاالت
متحده آمریکا ،مبنی بر افزودن
نام سپاه پاسداران ایران
اسالمی به لیست سازمانهای
تروریستی را ،اعالم کرد.
در این توئیت آمده است:
حزب دمکرات کوردستان
ایران و مردم کوردستان از
تصمیم ایاالت متحده آمریکا
برای قرار دادن سپاه پاسداران
ادامهی سخن
حزب چپ ایران بدل
نشان
آنگونه
شدند،
میدهند که هنوز در این
جهان با دو دشمن روبهرو
هستند ،آمریکا و حزب
دمکرات! و در همان حال
که سپاه پاسدارن در لیست
سازمانهای تروریستی قرار
میگیرد به هیچ عنوان به
دردها و آزارهای مردم فکر
نمیکنند بلکه تنها بدنبال
بهانهای هستند تا بر حزب
دمکرات بتازند.
آنان در بیانیه شرمآور خود
به تاریخ  ٢٣فروردینماه،
تاسف خود را در قبال
موضع حزب دمکرات
کوردستان ایران بیان میکنند
و به تفصیل تمام ،قصد دارند
که بغض و کینه تاریخی خود
و نیز بنیاد فاشیستیشان در
دلدادگی یکطرفه به سپاه
پاسداران را تحت لوای امر
دیگری ،پنهان کنند.
در بیانیه حزب به اصطالح
چپ ایران ،سعی بر آن شده
تا عشق و دلدادگی خود به
فاشیسم سپاه را پنهان کنند
و مسئولیت همه جنایتها
را متوجه آمریکا کنند که
آمریکا جنگ طلب است
و این تصمیم برای ایران
مشکل آفرین است و برای
مشروع جلوه دادن موضع
خود دست به دامن ردیف
کردن توجیهات بیاساس
دیگری میشوند .اما با تعمق
در بیانیه مذکور میتوان
متوجه افکار فاشیستی این
جریان شد .در بخشی از
بیانیه آمده است که خواستار
بازگشت سپاه پاسداران به
پادگانها و منحل کردن سپاه
قدس هستند! در واقع آنها
خواهان منحل کردن سپاه و
محاکمه سران این سازمان و
فروپاشی رژیم نیستند و تنها
با سپاه قدس مشکل دارند!.
در پایان نیز با بیشرمی تمام،
قرار دادن سپاه در لیست
ترور را محکوم میکنند تا
لکه ننگ و سیاه دیگری
در کارنامه این جریان به
اصطالح چپ اما در واقع
فاشیستی ،باشد.
در واقع باید گفت هرگونه
تالش برای استمرار حاکمیت
رژیم ،مشارکت در تمام
جمهوری
جنایتهای
اسالمی ایران است.

انقالب اسالمی در فهرست
تروریستی"
"سازمانهای
استقبال میکند.
حزب دمکرات در پیام خود
تصریح کرده :سپاه پاسداران
انقالب اسالمی ابزار اصلی
حکومت ایران برای سرکوب و
گسترش خشونت در داخل و
خارج از ایران است.
دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری
آمریکا ،روز دوشنبه نوزدهام
فروردینماه ،کلیت سپاه
پاسداران انقالب اسالمی را
در فهرست "سازمانهای
تروریستی خارجی" قرار داد.
سپاه پاسداران قریب به چهار
دهه است که از تمام راههای

ممکن برای سرکوب ملیتهای
ایران و کشتار مبارزین راه
آزادی بهره برده و با نفوذ
در کشورهای خاورمیانه و
ایجاد گروههای نیابتی ،دست
به ترور و ایجاد جنگهای
داخلی زده است.
کارشناسان سیاسی بر این
باورند که سپاه پاسداران
ابزار اصلی جمهوری اسالمی
در ایجاد آشوب ،جنگهای
منطقهای ،ترور فعالین سیاسی
و مدنی ،بر هم زدن ثبات
منطقه و دخالت در امور سایر
کشورها میباشد.
ملیتهای ایران بویژه کوردها،
طی چهار دهه اخیر قربانی

اصلی فعالیتهای تروریستی
سپاه پاسداران ایران بودهاند.
در این سالها ،نیروی پیشمرگه
کوردستان تنها نیروی حاضر
در عمق خاک کوردستان
میباشد که مستمرا در مقابل
این سازمان تروریستی دست
به مبارزه زده و در مقابل نیات
و اعمال ضدبشری آن ایستاده
است.
تحلیلگران امور سیاسی
خاورمیانه ،نیروی پیشمرگه
مبارزات
و
کوردستان
آزادیخواهانهی این نیرو
را "مبارزه علیه تروریسم"
معرفی کردهاند.

درگیری مردم با نیروهای سرکوبگر رژیم

مردم منطقهی هورامان کوردستان با ماموران سرکوبگر نیروی انتظامی رژیم اسالمی ایران ،درگیر
شدند .روز یکشنبه ،بیست و پنجم فروردین ماه ،بعد از اینکه نیروهای انتظامی رژیم در جادهی
هجیج -نودشه برای کاسبکاران کمین گذاشته بودند با اعتراض شدید مردم این منطقه روبرو شدند.
خبرنگار وبسایت کوردستان میدیا ،در این رابطه گفت :بعد از آنکه کاروانی از کاسبکاران در کمین
نیروهای انتظامی رژیم ایران افتاده بودند ،مردم منطقه با حضور خود و درگیر شدن با نیروهای
انتظامی مانع از آن شدند که کاالی این کاسبکاران به دست آنان بیافتد .بعد از اعتراض شهروندان
کورد به این اقدام ،نیروهای انتظامی مجبور به عقب نشینی شده و نتوانستند کاالهای کاسبکاران را
ضبط کنند .رژیم اسالمی ایران ،با کولبران و کاسبکاران در کوردستان تحت عنوان قاچاقچی کاال،
رفتاری غیرانسانی و غیراصولی رفتار میکند ،این در حالیست که حکومت بصورت تعمدی در
کوردستان هیچگونه سرمایهگذاری جهت اشتغالزایی نمیکند و در نتیجه مردم از روی ناچاری به
کولبری پناه میبرند.

مردم کوردستان از فاجعه،
حماسه آفریدند

مردم در اکثر شهرهای کوردستان با تشکیل کمپینهایی به منظور
جمعآوری کمکهای مردمی ،به یاری مردم لورستان شتافتند.
بعد از وقوع سیلهای سهمگین در برخی از استانهای کوردستان
و ایران ،خسارت و آسیبهای زیادی به مال و جان مردم
این مناطق وارد شده و بسیاری در این سرمای شدید آواره و
بیسرپناه شدهاند اما با تمام این اوصاف مردم کورد با راهاندازی
کمپینهای کمکرسانی بار دیگر از فاجعه ،حماسه آفریدند.
در همین رابطه طی چند روز گذشته ،سازمانهای مردمی
کوردستان کمپینی تحت عنوان ''زاگرس چشم به راه ماست'' به
منظور جمعآوری کمک برای مردم سیلزدهی کوردستان ایجاد
کردند .این کمپینها نخست در شهر مریوان شروع به کار نمود
و به دنبال آن به صورت گستردهای در اکثر شهرهای کوردستان
برپا شد .این کمپین از مردم میخواهد تا لوازم ضروری مانند:
پتو ،چادر ،شیرخشک ،نواربهداشتی ،خرما و برخی از داروهای
ضروری را برای کمکرسانی به سیلزدگان کوردستان تهیه کرده
و به ایستگاههای کمپین تحویل دهند .این کمپین در شهرهای
ایالم ،سنندج ،مریوان ،دهگالن ،کامیاران ،بانه و ثالثباباجانی
درحال فعالیت میباشد .با وجود وضعیت اسفبار اقتصادی در
کوردستان ،مردم با از خود گذشتگی تمام و بیاعتمادی کامل
به رژیم ،در یاری رساندن به مردم سیلزده لورستان میخواهند
در کاهش دردها و رنجهای همزبانانشان سهیم باشند .براساس
گزارشات رسیده ،مردم در شهرهای کوردستان پیش از اهدای
کمکهای خود از افرادی که مسئول تحویل کمکها هستند
میپرسند که آیا این کمپین مردمی است یا حکومتی؟ در واقع
کوردها به هیچ عنوان نمیخواهند کمکهای خود را به حکومت
تحویل دهند چونکه به آن اعتماد نداشته و هیچ مشرعیتی در
میان آنها ندارد .ویدئوهای منتشر شده درشبکههای اجتماعی،
از استقبال گسترده مردم کورد از کمپین ''زاگرس چشم به راه
ماست'' خبر میدهد .تالش و کوششی که از حس و اندیشهای
انسانی و ملی نسبت به همزبانانشان در ایالم و لورستان نشات
میگیرد و از همبستگی و اتحاد مردم سراسر کوردستان در
مقابل رژیم فاشیستی-مذهبی ایران خبر میدهد.

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران :میبایست اتحادیه اروپا پیش از دولت
آمریکا ،سپاه پاسداران را در لیست ترور قرار میداد

احزاب
همکاری
مرکز
کوردستان ایران در رابطه با
تصمیم دولت آمریکا مبنی بر
قرار دادن سپاه پاسداران در
لیست سازمانهای تروریستی،
بیانیهای منتشر کرد.
روز چهارشنبه ،بیست و یکم
فروردینماه ،مرکز همکاری
احزاب کوردستان ایران ،در
حمایت از تصمیم آمریکا مبنی
بر قرار دادن سپاه پاسداران در
لیست سازمانهای تروریستی،
بیانیهای منتشر کرد.
در این بیانیه آمده است:
بعد از گذشت  ٤٠سال از
تاسیس سپاه پاسداران رژیم،
این تصمیم آمریکا ،اگرچه
دیرهنگام بوده اما از سوی
ملیتهای تحت ستم ایران
بویژه ملت کورد ،که اولین

جوالنگاه کشتار و خونریزی
سپاه پاسداران بود ،حمایت و
از آن استقبال میشود.
در ادامه این بیانیه آمده است:
این واقعیت که سپاه پاسداران
نیرویی سرکوبگر ،تروریست و
مداخلهگر در کشورهای دور و

نزدیک است ،بر کسی پوشیده
نیست و قرار گرفتن آن در
لیست سازمانهای تروریستی
عملی بجا و درست میباشد.
احزاب
همکاری
مرکز
کوردستان ایران در بیانیه
خود ضمین اعالم حمایت

از تصمیم دولت آمریکا در
قرار دادن سپاه پاسداران در
لیست سازمانهای تروریستی،
خطاب به اتحادیه اروپا تصریح
کرد :میبایست اتحادیه اروپا
پیش از ایاالت متحده  ،سپاه
پاسداران را به عنوان سازمانی

تروریستی میشناخت چرا که
بیشتر ترورهای صورت گرفته
توسط این سازمان ،در خاک
اروپا انجام شده است و با
این عمل ،حاکمیت کشورهای
اروپایی را نقض و به چالش
کشیده است.
در بخش دیگری از بیانیه
مذکور ،به ترور فعالین و
مبارزین کورد اشاره شده و
آمده است :ملت کورد یکی
از قربانیان اصلی تروریسم
ایران
اسالمی
جمهوری
رفتارهای
داغدیدهی
و
سرکوبگرانه و ضدبشری سپاه
پاسداران میباشد که صدها
مبارز کورد بدست نیروهای
سپاه طی چهل سال اخیر ترور
شدهاند.

رژیم ایران مانع رسیدن کمکهای اقلیم کوردستان بدست سیلزدگان شد

مسئوالن رژیم ایران ،خود که کمکی به مردم سیل زده نمیکنند ،مانع کمکهای دیگران هم میشوند .مسئوالن رژیم ایران ،در دروازهی مرزی پرویزخان کرماشان ،از ورود
کمکهای مردم اقلیم کوردستان به مقصد ایالم و لورستان ممانعت کردهاند و مانع از رسیدن کمکهای مذکور به دست مردم سیل زده لورستان و ایالم شدند.
براساس کنسولگری رژیم ایران در شهر سلیمانیه ،برای فعاالن مدنی کورد که دست به راهاندازی کمپین کمکرسانی به همزبانان خود در لورستان و ایالم زده بودند ،مانع
و مشکالت متعددی ایجاد کرده .فعاالن مدنی اقلیم کوردستان اعالم کردهاند ،در حالی رژیم ایران دست به چنین کارهای ضدبشری میزند که مردم سیلزده بشدت نیازمند
به کمک میباشند.
بیستم فروردینماه ،کمپینی برای جمعآوری کمک به مردم سیل زده از طرف "مدیریت فرهنگی شهر سلیمانیه" و "مرکز فرهنگی لور" در این شهر ،راهاندازی شد و فعالین
این شهر تحت نظر این کمپین به جمعآوری کمکهای مردمی مبادرت کردند.
بعد از وقوع سیل در شهرهای کوردستان و ایران ،مردم به صورت خودجوش اقدام به جمعآوری کمک برای مصیبتزدگان کردند .این اقدام با تهدید و هشدارهای جدی
سازمانهای سرکوبگر جمهوری اسالمی روبهرو شد که هیچ نتیجهای در بر نداشت و فعالین کورد به آن توجهی نکردهاند .قابل ذکر است ،تاکنون رژیم اسالمی ایران هیچ
اقدام مناسبی برای کمکرسانی به مردم داغدیده و آسیبدیده لورستان و ایالم نکرده است.

رژیم ایران بطور سیستماتیک آثار تاریخی را نابود میکند
رژیم اسالمی ایران به بهانه پروژههای عمرانی ،آثار تاریخی کوردستان را نابود میکند .رژیم ایران به بهانهی ایجاد راه و انتقال خط لولهی گاز به کوردستان ،آثار تاریخی
این مناطق را به تاراج برده یا نابود میکند تا از این طریق تاریخ ملت کورد را نابود کند.
در همین راستا ،رژیم به بهانهی احداث جاده و انتقال گاز در منطقهی مرگور ارومیه ،بخشی از آثار تاریخی این منطقه را تخریب کرده که اعتراض مردمان این منطقه را
در پی داشته است.
رژیم ایران ،به طور مداوم از راههای مختلف اقدام به نابودی و تخریب و به تاراج بردن آثارتاریخی کوردستان میکند و قصد دارد ازی راه تاریخ کورد و کوردستان را
نابود یا تحریف کند.
از بین بردن آثارهای تاریخی توسط رژیم اسالمی ایران ،در راستای سیاست آسمیالسیون فرهنگی این ملتها میباشد.
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سرانجام سپاه پاسداران در لیست گروههای
تروریستی قرار گرفت

بعد از سالها فعالی 
ت
تروریستی سپاه پاسداران
و انجام ترورهای متعدد در
ایران ،کوردستان و جهان ،این
سازمان در لیست گروههای
تروریستی آمریکا قرار گرفت.
برای نخستین بار در تاریخ
ترامپ،
دونالد
آمریکا،

رئیسجمهور این کشور ،رسما
سپاه پاسداران ایران اسالمی
را در روز دوشنبه نوزدهام
فروردینماه ،به فهرست
سازمانهای تروریستی افزود.
ترامپ در بیانیهای که به همین
مناسبت منتشر کرد ،گفت:
امروز ،من رسما برنامه دولتم

برای معرفی سپاه پاسداران
انقالب اسالمی از جمله نیروی
قدس را ،به عنوان سازمانی
تروریستی اعالم میکنم.
او افزود :این اقدام بیسابقه،
بیانگر این واقعیت است که
ایران نه تنها یک کشور حامی
تروریسم است ،بلکه سپاه
پاسداران فعاالنه در تامین
مالی و ترغیب تروریسم به
عنوان ابزاری برای کشورداری
مشارکت دارد.
رئیسجمهور آمریکا تصریح
کرد :سپاه پاسداران ابزار اصلی
حکومت ایران در راستای
هدایت و اجرای کارزار
بینالمللی تروریسم است.

مصر ،کانال سوئز را به روی ایران بست

دولت مصر مانع از عبور محمولههای نفتی رژیم ایران از کانال سوئز به سمت سوریه شد.
خبرگزاری بینالمللی رویترز به نقل از رسانههای دولتی مصر گزارش داد که ،نیروی دریایی این
کشور طی اقدامی تاریخی ،نفتکشهای رژیم تروریستی ایران را متوقف کرده و مانع از عبور آنها
از کانال استراتژیک سوئز شدند.
این گزارش متذکر میشود که ،رژیم ایران به همین خاطر ناچار شده تا از راه زمینی و با تانکرهای
متعدد و در چندین نوبت از مسیر عراق ،نفت مورد نظر را به دست تروریستها در سوریه برساند.
خبرگزاری بلومبرگ نیز با انتشار گزارش مفصلی ،به تشریح و بررسی تحریمهای اعمال شده بر
ایران اسالمی پرداخته و مدعی شده است که :تحریمهای آمریکا علیه ایران باعث ضربه زدن به
برخی از متحدان نزدیک جمهوری اسالمی از جمله سوریه شده است.
در این گزارش آمده است :سوریه ماهانه دو تا سه میلیون بشکه نفت از ایران وارد میکرد ولی از
اکتبر پارسال و به دلیل تحریمهای آمریکا این واردات متوقف شده است.

اپیدمی بیسوادی ،دستاورد چهار دهه حاکمیت
اسالمی بر ایران

مجلس جمهوری اسالمی،
آمار افراد بیسواد را قریب
به ٩میلیون نفر اعالم کرد اما
بانک جهانی از وجود بیش از
 ١١میلیون ایرانی بیسواد ،خبر
میدهد .مرکز پژوهشهای
مجلس رژیم ایران با انتشار
گزارشی در رابطه با میزان
بیسوادی در سراسر ایران
اعالم کرد :با وجود سه برنامه
راهبردي در راستاي ريشهكني
بيسوادي جمعيت زير ٥٠
سال ،هم اكنون نزديك به ٩
ميليون بيسواد در كشور وجود
دارد .این گزارش بر نقش
اساسی حکومت در گسترش
بیسوادی در سراسر ایران
اشاره دارد و در رابطه با علل

شکست برنامهها و قوانین
مصوبه در راستای کاهش
بیسوادی تصریح میکند:
اين قوانين و سياستها
بيشتر بر مسئوليت خانوادهها
درخصوص فرستادن كودكان
به مدرسه تأكيد دارند تا
مسئوليت نظام آموزشي ،اين
درحالي است كه براساس
گزارشها سهم ناچيزي از علل
بازماندگي از تحصيل مربوط
به "والدين" ميباشد و عدم
دسترسي به امكانات آموزش
و فقر ،سهم عمدهاي در اين
باره دارد .حاکمیت قریب
به چهل سال رژیم اسالمی
بر کوردستان و ایران ،جز
گسترش بیسابقه فقر ،جهل،

اجتماعی،
نابهنجاریهای
نابودی بنیادهای خانواده،
تضعیف بنیادهای اخالقی،
فروپاشی کامل اقتصاد و نقض
کامل تمام حقوق شهروندان
هیچ چیز دیگری در بر نداشته
است .این گزارش همچنین
مدعی میشود که تنها در سال
 ١٣٩٥شمسی ١،٧٣٨،٧٥١
دانش آموز از حق تحصیل
بازماندهاند .فعالین حقوق
کارشناسان
و
کودکان
اجتماعی بارها تاکید کردهاند
که آمارهای ارائه شده از
تعداد افراد بیسواد یا بازمانده
از تحصیل ،بسیار کمتر از
واقعیات موجود در جامعه
میباشد.

احزاب آلمانی خواهان قرار گرفتن سپاه،
در لیست ترور شدند

حزب حاکم آلمان ،خواهان
اقدام دولت این کشور برای
قرار دادن سپاه پاسداران در
لیست ترور شد .یورگن هارت،
سخنگوی سیاست خارجی
حزب حاکم دمکرات مسیحی
در گفتوگو با روزنامه "دی
ولت" ضمن حمایت از اقدام
اخیر آمریکا ،خواستار انجام
اقدام مشابه از سوی آلمان شد.
او در سخنان خود متذکر
شد :ما باید برای جلوگیری
از گسترش هر چه بیشتر
تروریسم در منطقه و جهان،
سپاه پاسداران را در لیست
سازمانهای تروریستی قرار
دهیم .او همچنین خواهان
اجماع بینالمللی در تروریست
شناختن سپاه پاسداران شد.
از سوی دیگر ،حزب "آلترناتیو
برای آلمان" نیز در پارلمان این
کشور خواهان سوال از دولت
آلمان در این رابطه شدهاند.
آلمان در اذهان عمومی کوردها

رابطه با پرونده تخلفات مالی
با نهادهای بریتانیایی و آمریکا
به صورت جدی همکاری
شده و مدیریت بانک متعهد به
جلوگیری از ارتکاب هرگونه
جرائم مالی در سیستم بانکی
است.
بانک بریتانیایی استاندارد
چارترد متهم است که از طریق
شعبات خود در لندن و دوبی،

 ۶۰۰میلیون دالر نقل و انتقال
مالی غیرمجاز داشته است.
قرار است  ۱۳۳میلیون دالر
از جریمه یاد شده به دولت
بریتانیا و بقیه آن به چند
نهاد آمریکایی از جمله بانک
مرکزی این کشور پرداخت
شود.
پیشتر بانک "پیانبی پاریبا
فرانسه مجبور به پرداخت

یادآور ترور رهبر جنبش
ملی-دمکراتیک کوردستان
میباشد ،کشوری که نامش
با سپاه پاسداران و ترور
میکونوس گره خورده است.
دکتر سعید شرفکندی ،دبیرکل
حزب دمکرات کوردستان
ایران ،هنگامی که برای حضور
در کنگرهی جهانی احزاب
سوسیالیست و سوسیال
دمکرات در برلین ،به این
شهر سفر کرده بود ،در تاریخ
 ٢٦شهریور ١٣٧١شمسی
تروریستهای
بدست
رژیم ایران ،ترور شد .روز
دوشنبه نوزدهام فروردینماه،
دونالد ترامپ ،رئیسجمهور
آمریکا ،رسما سپاه پاسداران
ایران اسالمی را به فهرست
سازمانهای تروریستی افزود.
مرکز همکاریهای احزاب
کوردستان ایران روز سهشنبه
بیستم فروردینماه ،با انتشار
بیانیهای عالوه بر حمایت

کامل از تصمیم آمریکا ،پیکان
نقد را متوجه کشورهای
اروپائی کرد و اعالم داشت:
میبایست اتحادیه اروپا
پیش از ایاالت متحده ،سپاه
پاسداران را به عنوان سازمانی
تروریستی میشناخت چرا
که بیشتر ترورهای صورت
گرفته توسط این سازمان،
در خاک اروپا انجام شده
است و با این عمل ،حاکمیت
کشورهای اروپایی را نقض
و به چالش کشیده است .طی
روزهای اخیر و با اعالم خبر
قرار گرفتن سپاه پاسداران در
لیست گروههای تروریستی،
شعف و شادی بیپایانی در
میان مردم کورد در استانهای
مختلف کوردستان ایجاد شده
است .به همین مناسبت کاربران
شبکههای اجتماعی در فضای
مجازی ،به طرق مختلف این
شادی را بیان و اظهار داشتهاند
و به هم تبریک گفتهاند.

دیکتاتور سودان برکنار و بازداشت شد

سلطه  ٣٠سالهی رئیسجمهور
سودان پس از ماهها تظاهرات
و با کودتای ارتش این
کشور به پایان رسید .پس از
آنکه خبرگزاری بینالمللی
آسوشیتدپرس به نقل از دو
مقام ارشد سودان خبر داده
بود که ارتش این کشور،
عمر البشیر را پس از ۳۰
سال وادار به کنارهگیری کرده
است ،تلویزیون ملی سودان
طی خبری فوری از بازداشت،
رئیس جمهوری خبر داد.
بعدازظهر پنجشنبه ،بیستودوم
فروردینماه ،ژنرال عواد ابن
عوف ،وزیر دفاع سودان ،در
سخنانی که از تلویزیون این
کشور پخش شد گفت :عمر

جریمه یک میلیارد دالری ،بهای سنگین نقض تحریمهای ایران

یکی از بانکهای بریتانیایی
به علت نقض تحریمهای
اعمال شده علیه ایران ،متعهد
به پرداخت یک میلیارد دالر
جریمه شد.
بعد از آنکه بانک بریتانیایی
استاندارد چارترد ،از سوی
وزارت خزانهداری ایاالت
متحده آمریکا به نقض فاحش
تحریمهای آمریکا علیه
جمهوری اسالمی ایران متهم
گردید ،یکی از دادگاههای
این کشور شرکت مذکور را
به پرداخت جریمه کالن یک
میلیارد دالری محکوم کرد.
بعد از صدور این حکم،
استاندارد چارترد روز سهشنبه
 ۲۰فروردینماه ،با انتشار
بیانیهای در وبسایت رسمی
خود تخلفات مطرح شده را به
عهده گرفت و موافقت هیئت
مدیره بانک با پرداخت جریمه
ذکر شده را ،اعالم کرد.
در ادامه این بیانیه آمده است:
طی شش سال گذشته در
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بیسابقهترین و سنگینترین
جریمه تاریخ شد .این بانک
مبلغ هشت میلیارد و ۹۷۰
میلیون دالر جریمه به آمریکا
پرداخت تا از زیانهای
آتی بیشتر که میتوانست به
انحالل و ورشکستی این بانک
عظیم فرانسوی منجر شود،
جلوگیری کند.

البشیر دستگیر و در یک محل
امن زندانی شده است .او
قانون اساسی سودان را معلق
شده اعالم کرد و اظهار داشت:
یک شورای نظامی تشکیل
و به مدت دو سال مسئولیت
اداره کشور را برعهده میگیرد
و پس از آن ،انتخابات برگزار
خواهد شد .کشور سودان طی
ماههای اخیر شاهد اعتراضات
نسبت
مردمی
گسترده
حکومت ضدمردمی و مستبد
عمرالبشیر بود که طی آن دهها
نفر از معترضین به دلیل شلیک
مستقیم نیروهای حکومتی
کشته و زخمی شدند .وزیر
دفاع سودان همچنین خواستار
پایان اعتراضها در سراسر

کشور شد .از سوی دیگر،
مقامات امنیتی این کشور
مدعی شدند که تمامی زندانیان
سیاسی آزاد خواهند شد .در
پی انتشار خبر بازداشت
رئیسجمهور سودان ،مردم
ستمدیده و داغدیده سودان به
سمت ساختمانهای ادارات
امنیتی این کشور هجوم بردند.
برپایه ویدئو-کلیپهای منتشر
شده در شبکههای اجتماعی،
مردم با حضور در خیابان فریاد
میکشیدند" :پیروز شدیم،
سقوط کرد" .عمر البشیر،
متولد  ١٩٤٤میالدی است که
در سال  ١٩٨٩میالدی زمانی
که سرهنگ ارتش بود ،طی
کودتایی موفق به برکناری
صادق المهدی نخست وزیر
منتخب وقت شد و به قدرت
رسید .او همچنین از سوی
دیوان بینالمللی کیفری و به
اتهام ارتکاب جنایات جنگی و
جنایت علیه بشریت در دارفور
محکوم به کشتار ٢٠٠هزار
انسان میباشد و تحت تعقیب
بینالمللی قرار دارد.

آلمان سرانجام حمایتهای
مالی به یکی از نهادهای
تروریستی را متوقف کرد

گزارش ـ فشارهای فعالین حقوق بشری و بینالمللی دولت
آلمان را مجبور کرد تا به حمایتهای مالی از " فدراسیون
جمعیتهای شیعه آلمان" پایان دهد .به گزارش روزنامه
جروزالم پست ،روز یکشنبه هجدهام فروردینماه ،وزیر کشور
آلمان توقف حمایت مالی از "فدراسیون جمعیتهای شیعه
آلمان" را اعالم کرد .این نهاد مذهبی-تروریستی وابسته به
"مرکز اسالمی هامبورگ" تحت کنترل علی خامنهای ،رهبر
رژیم ایران است که تا کنون توانسته صدها هزار دالر تحت
لوای فعالیت "علیه تندروی مذهبی و کمک به آشتی مذاهب"
از دولت آلمان دریافت کند .این در حالیست که فعالین حقوق
بشری و مدنی کوردستان و ایران طی سالهای گذشته با انتشار
گزارشات متعددی به افشای نقش تروریستی و آشوبگرانهی
این مرکز پرداخته بودند و طی بیانیههای متعددی نیز از دولت
فدرال آلمان خواسته بودند تا به حمایتهای مالی از این مرکز
تروریستی پایان دهد ،اما این تالشها با جواب مثبتی روبهرو
نشده بود .در همین رابطه ،روزنامهی آلمانی بیلد طی گزارشی به
نقش انکار ناپذیر مذهبیهای آشوبگر و تروریستهای وابسته
به ایران در "فدراسیون جمعیتهای شیعه آلمان" پرداخته است.
روزنامه بیلد در گزارش خود مدعی شده است که نهادهای
دولتی آلمان در سال  ۲۰۱۷مبلغ  ۳۱۷هزار دالر و امسال
 ۴۲۶هزار دالر به مرکز اسالمی هامبورگ ،کمک کردهاند .این
کمکها برای مقابله با افراطگرایی به این شورا اعطا شدهاست.
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شماره  ٣١ - ٧٤٨فروردین ١٣٩٨

پیام مصطفی هجری،
مسئول اجرایی حزب دمکرات ،خطاب به اعضای کورد سپاه

مسئول اجرائی حزب دمکرات
کوردستان ایران خطاب به
اعضای کورد سپاه پاسداران
جمهوری اسالمی ایران ،پیامی
منتشر کرد.
متن کامل پیام مصطفی
هجری ،مسئول اجرائی حزب
دمکرات کوردستان ایران،
خطاب به اعضای کورد سپاه
پاسدارانبدین شرح است:
هممیهنان عزیز
همانگونه که مطلع هستید،
ایاالت متحده آمریکا ،سپاه
پاسداران انقالب اسالمی را
به عنوان سازمانی تروریستی
شناخته است و از این پس به
مانند یک سازمان تروریستی
با آن تعامل خواهد .شاید این
تصمیم در ابتدا تنها از سوی
خود این کشور اجرا شود
اما بنابر جایگاه آمریکا در
سیاست بینالمللی و اقتصاد
جهانی ،بیشک اتحادیه اروپا
و کشورهای دیگری نیز به آن
خواهند پیوست و در راستای
همکاری با ایاالت متحده،
ممکن است بخشهای اصلی
سپاه را در لیست سازمانهای
تروریستی قرار دهند.
اینکه در این مقطع زمانی،
مردم کوردستان را خطاب
قرار میدهم بدین خاطر
است که بتوانیم باهمراهی هم
کاسنای از مردم کورد را که
به هر طریقی ،به سازمانهای
سرکوبگر رژیم جمهوری
اسالمی بویژه سپاه پاسداران،
پیوستهاند ،از ادامه و استمرار
این همکاریها برحذر داریم

و این مساله نیز ،از احساس
تعهد حزب دمکرات کوردستان
ایران نسبت به تمام شهروندان
کوردستان نشات میگیرد.
ما کوردها ،در جهان و بویژه
در خاورمیانه به مانند نیرویی
آزادیخواه و ضدتروریسم
شناخته شدهایم ،به همین خاطر
اعضای کورد سپاه پاسداران
میتوانند تاثیری منفی بر این
وجهه و سیمای ملی داشته
باشد.
از سوی دیگر ،سیاستها و
رفتار جمهوری اسالمی ،این
رژیم را به تهدیدی جدی
برای صلح و امنیت جهان بدل
کرده است و آیندهای تایک
را ،چه در نزد مردم ایران
و چه در جامعهی جهانی،

برای خود رقم زده است و به
سوی فروپاشی و سقوط گام
برمیدارد .اما سقوط جمهوری
اسالمی سرآغازیاست بر
دادگاهی رهبران رژیم و آنانی
که محافظ این رژیم و بویژه
عضو سپاه پاسدارن بودهاند.
این بدان معناست که باید با سپاه
و تمام شاخههای آن ،همچون
داعش و القاعده ،تعامل شود و
اعضای آن محاکمه شوند و در
نهایت ،هیچ کجای جهان برای
آنها امن نخواهد بود .به همین
خاطر در چنین شرایطی آنچه
که نصیب اعضای سپاه میشود
محاکمه در دادگاههای ضدترور
و جنایت علیه بشریت ،و
محکومیت به حبس و زندان،
آوارگی و مرگ میباشد.

از همین جا و به نام حزب
دمکرات کوردستان ایران،
خطاب به تمام اعضا و
سازمانهای
یاریدهندگان
سرکوبگر رژیم ایران ،بویژه
اعضای کورد سپاه پاسداران
جمهوری اسالمی ،اعالم
میکنیم که به آغوش ملت
و میهنشان بازگردند و تا
فرصت باقیست ،خود را
از جنایتهای بعدی سپاه
پاسداران دور نگه دارند.
حزب دمکرات بر مبنای
تحکیم و حفاظت از کرامت
انسانی ملت کورد و مبارزه
برای حقوق ملی این مردمان
تاسیس شده است و از این
زاویه نیز به مبارزهی خود
ادامه میدهد .به همین جهت

خواهان آن نیست که در
آینده هیچکدام از شهروندان
کورد ،چه در کوردستان و چه
در سطح بینالمللی ،به اتهام
تروریست بودن بازداشت و
یا دچار دادگاههای ضدترور
شوند.
الزم است آنانی که به هر عذر
و بهانهای ،عضو سپاه پاسدارن
میباشند این فراخوان حزب
دمکرات را جدی بگیرند چرا
که در نهایت کسی نمیتواند
از تروریستها و عواملشان،
دفاع و حمایت کند.
جمهوری اسالمی در طول
چهل سال حکومت خود
بسیار کوشیده است تا جمعی
از کوردهای گمراه را تحت
عناوین جاش پاسدار ،بسیجی

و ...در کوردستان سازمان
دهد اما اگر این افراد تا دیروز
تنها همکار و یاور جمهوری
اسالمی شناخته شده بودند
از امروز به بعد به عنوان
تروریست شناخته میشوند و
بر همین مبنا نیز با آنها تعامل
میشود .به همین جهت این
آخرین هشدار به این دسته از
کوردها میباشد.
بار دیگر تکرار میکنیم که ،ما
بجز جمهوری اسالمی ایران
هیچ دشمن دیگری نداریم
و خواهان آن نیستیم که
هیچکدام از شهروندان کورد
چه حال و چه در آینده تحت
عنوان تروریست با آنها تعامل
شود .به همین خاطر خواهان
آن هستیم که تمام این افراد تا
فرصت باقیست از عضویت
در سازمانهای سرکوبگر
رژیم بویژه سپاه پاسداران،
انصراف دهند .اگر تا دیروز
به هر عذر و بهانهای عضو این
سازمانها بودهاند از این به
بعد ،بهانهای نمانده است چرا
که اتهام عضویت در سازمان
تروریستی تحت هیچ عنوانی
قابل دفاع نیست.
مصطفی هجری
مسئول اجرائی حزب
دمکرات کوردستان ایران
 ٢٧فروردی نماه ٢٧١٩
کوردی
 ١٦آوریل  ٢٠١٩میالدی

کریم پرویزی :با اینکه حزب دمکرات اقدام آمریکا را اقدامی
دیرهنگام میداند ،اما از آن پشتیبانی میکنیم
تهیه گزارش و مصاحبه:
شهرام میرزائی
با اینکه ملت کورد سال جدید
شمسی را با فاجعه سیالب در
سراسر کوردستان و پیامدهای
تلخ آن آغاز کردند ،اما با اعالم
قرار دادن سپاه پاسداران در
لیست سازمانهای تروریستی،
شعف و شادی گستردهای
مردم سراسر کوردستان را در
بر گرفت .مردمی که از همان
روزهای نخستین روی کار
آمدن جمهوری اسالمی ذات
ضدبشری آنرا شناختند و
در اقدامی تاریخی ،رفراندم
جمهوری اسالمی در فروردین
 ٥٨را تحریم و به این رژیم
"نه" گفتند.
از آن روز به بعد این ملت با
هجوم گسترده و همهجانبه
پاسداران تروریست به خاک
و سرزمینشان مواجه شدند.
خمینی در همان سال طی
فتوایی علیه کوردها گفت:
"أشداء على الكفار رحماء
بينهم ،این توطئهگرها در صف
کفار واقع هستند .این توطئه
گرها در کوردستان و غیر آن
در صف کفار هستند ،با آنها
باید با شدت رفتار کرد .دولت
با شدت رفتار کند" .با صدور

این فتوا در کمترین زمان دهها
هزار نفر تا به دندان مسلح ،به
شهرها و استانهای کوردستان
هجوم بردند و دست به کشتار
و قتلعام مردم زدند .در آن
زمان که دکتر عبدالرحمن
حزب
دبیرکل
قاسملو،
دمکرات کوردستان ایران،
رهبری جنبش آزادیخواهانه
ملت کورد را برعهده داشت
توانست با سازماندهی مناسب
مبارزین کورد در قالب
نیروهای پیشمرگه ،علیه این
تجاوز و جنایتهای ضدبشری
بایستد .از آن زمان تاکنون
کوردها مدعی بوه و هستند
که علیه تروریسم مبارزه
میکنند .تروریسمی که به گفته
دکتر قاسملو نه تنها گریبان

کوردها را خواهد گرفت
بلکه خاورمیانه و جهان را
نیز به جنگ و آشوب خواهد
کشید .چهار دهه از آن روزها
میگذرد و جمهوری اسالمی به
غدهای سرطانی در خاورمیانه
بدل شده که جنگ وآشوب و
ترور را برای مردمان جهان به
ارمغان آورده است.
حال با وقوع این فجایع
و گذشت چهل سال از
جنایتهای بیپایان جمهوری
اسالمی ایران ،سرانجام دونالد
رئیسجمهوری
ترامپ،
آمریکا ،روز دوشنبه نوزدهام
سپاه
کلیت
فروردینماه،
پاسداران انقالب اسالمی را
در فهرست "سازمانهای
تروریستی خارجی" قرار داد.

در همین راستا ،حزب دمکرات
کوردستان ایران با انتشار
پیامی ،در توئیتر رسمی این
حزب از تصمیم تاریخی دولت
ایاالت متحده آمریکا ،مبنی بر
افزودن نام سپاه پاسداران ایران
اسالمی به لیست سازمانهای
تروریستی حمایت کرد.
کریم پرویزی ،عضو هیئت
اجرائی حزب دمکرات ،طی
مصاحبهای با وبسایت
کوردستان میدیا در رابطه با
تشریح موضع حزب مطبوعاش
گفت :حزب دمکرات کوردستان
ایران و ملت کورد ،سالهای
متمادی است که اعالم کردهاند
که سپاه پاسداران رژیم ایران،
یک نیروی نظامی متعارف
نیست و یک سازمان مافیایی-

تروریستی است که به عنوان
مادر تروریسم در خاورمیانه
و اکنون تمام جهان ،عمل
میکند .حزب دمکرات قربانی
تروریسم ایدئولوژیک شده
از سوی رژیم و اجرایی شده
توسط سپاه پاسداران میباشد
و دو تن از دبیرکلهای حزب
دمکرات ،یعنی دکتر قاسملو
و دکتر شرفکندی و همچنین
دهها عضو رهبری و صدها
کادر و عضو این حزب ،توسط
سپاه پاسداران و نیروهای
وابستهشان ترور شدهاند.
قرار گرفتن این سازمان
مافیایی و سرکوب در لیست
سازمانهای تروریستی ،برای
کوردها تایید تمامی مبارزات
برحق کوردستان علیه این
رژیم ،در سطحی جهانی است.
به همین خاطر ما ضمن اینکه
این اقدام را اقدامی دیرهنگام
میدانیم ،اما از آن پشتیابنی
میکنیم ،زیرا تروریست بودن
تمامیت رژیم جمهوری اسالمی
را با خون هزاران عزیزمان
درک نمودهایم .سالها مبارزه
کوردها علیه رژیم فاشیستی-
مذهبی ایران ،بدون کوچکترین
حمایت بینالمللی ادامه داشته
است .مبارزهای که حتا با
سکوت رسانهای ایرانی و
خارجی روبهرو بوده و یا به
حاشیه رانده شده است .اما

تحلیلگران بر این باورند که
با قرار گرفتن سپاه پاسداران
در لیست ترور دیگر جهانیان
نمیتوانند چشمان خود را بر
مبارزات بر حق ملت کورد و
نیروهای پیشمرگه کوردستان
ببندند .در همین رابطه نیز
کریم پرویزی به کوردستان
میدیا گفت" :چنین تصمیمی،
درهای دیپلماتیک بیشتری را
برای مبارزات کوردها در ایران
و نیز مبارزات برحق تمامی
ملتهای تحت ستم در ایران
میگشاید و در سطح بینالمللی
نیز مشروعیت بیشتری برای
این مبارزات کسب میکند.
اگر تا قبل از این تصمیم،
به مبارزات پیشمرگههای
کوردستان با رژیم جمهوری
اسالمی به عنوان موضوعی
میشد،
نگریسته
داخلی
با ورود سپاه پاسداران به
لیست ترور ،این مبارزات در
بازنهی مبارزه با تروریسم
قرار میگیرد و در واقع تقابل
پیشمرگه و سپاه پاسداران از
یک تقابل داخلی به سطحی
جهانی تغییر فاز می یابد و
تمامی اقدامات و سرکوبها
و چپاولگریهای سپاه در
ایران به عنوان تصاحب اموال
و آزادیهای مردم توسط
یک نیروی ترویستی معرفی
میشود".
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در لیست تروریست قرار گرفتن سپاه ،اهداف و پیامدها

آرش صالح

بدون شک سپاه پاسداران
از بدو تاسیس تا کنون یک
سازمان تروریستی بوده و بخش
اعظم فعالیتهایاش مشمول
تعریف تروریسم میشود .از
فعالیتهای اقتصادی سپاه
گرفته که میتوان از آنها به
عنوان تروریسم اقتصادی نام
برد تا آدم ربایی ،شکنجه،
قتل و کشتار دستهجمعی که
میتوان به چندین نمونه در
روستاهای کوردستان منجمله
"قارنا" اشاره کرد .اما آنچه که
تاکنون مانع از آن شده که این
سازمان در لیست سازمانهای
تروریستی قرار گیرد در واقع به
ناکارآمدیهای فلسفه سیاسی
حاکم بر جهان امروز و ایرادات
اساسی حقوق بینالملل بر
میگردد .اما آنچکه باعث شده
سپاه به گردنکشی و تروریسم
خود در جهان ادامه دهد در
واقع از این واقعیت ناشی

میشود که نگاه حاکم بر جهان
امروز خشونت را به دو دسته
تقسیم میکند و خشونتی را که
از جانب دولت و سازمانها و
نهادهای وابسته به آن اعمال
میشود نادیده گرفته و تا
حدودی مشروع تلقی میکند.
با اعالم تصمیم ایالت متحده
مبنی بر افزودن سپاه پاسداران
به لیست گروههای تروریستی،
در واقع این مساله بیش از
هرچیز حائز اهمیت است که
این تصمیم حاکی از تغییری
در تفسیر و تعریف تروریسم
است .با قرار گرفتن یک واحد
از یک دولت خارجی در این
لیست ،اولین گام جهت تجدید
نظر در این دیدگاه ،برداشته
شده است که خشونت را
ابزاری انحصاری در اختیار
دولتها میداند و اعمال آنرا
تا بدانجا که از سوی دولتها
باشد به رسمی میشناسد .به
همین دلیل در یک نگاه کالن
میتوان گفت که ،تقابل آمریکا
با ایران توانسته به این واقعیت
منجر شود که تعریف کالسیک
از تروریسم دچار تحول شود.
در واقع تحولی که میتواند به
نفع ملتهای تحت سلطه باشد.
اما به نظر میرسد که هدف
ایاالت متحده از این تصمیم،
افزایش فشارها بر روی
جمهوری اسالمی و سپاه
پاسداران باشد .یکی از مفاهیم
بنیادین در تبیین استراتژی
دولت کنونی آمریکا در قبال
ایران در واقع مفهوم "فشار
حداکثری" میباشد که به نظر
میرسد این تالش در راستای
همین فشار حداکثری باشد.

آمریکاییها در نظر دارند که
از طریق داللتهای قانونی این
تصمیم ،شرکتها و بازرگانان
بینالمللی را که قصد معامله با
ایران را دارند وادار به تجدید
نظر در تصمیم خود کنند .با
توجه به این که شاخههای
مخلتف سپاه پاسداران از قبل
در لیستهای مختلف حامی
تروریسم قرار داشته ،تغییری
که اکنون با این حرکت دولت
آمریکا با آن روبهرو هستیم
این است که کلیت سپاه به
عنوان یک سازمان تروریستی
شاخته میشود و کسانی را که
با این سازمان و یا هر شرکت،
موسسه و یا تاجر وابسطه به
آن وارد معامله شود ،مشمول
تعریف همکاری و کمک به
تروریسم میشود .در چنین
حالتی ،قوانین ناظر بر حمایت
از تروریسم بسیار سختگیرانهتر
و جدیتر از قوانین ناظر بر
دور زدن تحریمها هستند.

همچنین اگر چه قوانین مربوط
به تحریمها ،حداقلهایی را
برای انجام معامالت و روابط
به رسمیت می شناسند اما در
واقع قوانین مربوط به حمایت
از تروریسم ،این حداقلها را
نیز حذف میکند .این تصمیم
همچنین میتواند در زمینهی
ویزا موثر باشد .از این به بعد
کسانی که در سپاه و بسیج
عضو هستند در مسافرتهای
خارجی ،دریافت و انتقال پول،
خرید از خارج و بسیاری
موضوعات شخصی دیگر نیز
تحت فشار خواهند بود .اگرچه
هم اینک محدودیتهایی در
زمینه ارائه ویزا در آمریکا
وجود دارد اما با توجه به
همکاریهای امنیتی که مابین
آمریکا و دیگر کشورهای
جهان مخصوصا اروپاییها
وجود دارد ،این افراد برای
سفر به کشورهای دیگر نیز
دچار مشکل خواهند شد.

شاید این مساله کمتر جدی به
نظر برسد اما با توجه به شیوه
عملکرد دستگاههای اداری در
غرب در آینده ،اعضای سپاه
و بسیج و خانوادههای آنان با
مشکالت جدی روبرو خواهند
بود .به طور کلی میتوان گفت
که این وضعیت میتواند به
بیشتر شدن انزوای جمهوری
اسالمی بینجامد .این تصمیم هر
نوع تعامل و رابطهای با سپاه
را در مظان یک اتهام جدی
قرار میدهد ،به همین دلیل
هرچقدر که معامله با ایران
شیرین به نظر برسد اما ریسک
آن به حدی باال خواهد بود که
همه را به تجدید نظر در آن وا
خواهد داشت.
از سوی دیگر اما همچنان که
سپاه و مقامات ایران گفتهاند
این تصمیم میتواند به تهدید
مستقیم سربازان و پرسنل
آمریکایی در منطقه بیانجامد.
اگرچه ایران هم در یک عمل

" گرسنگی و دموکراسی "

بهزاد قادری

مداوم تصاویر تلویزیونی را
دیدهایم :بدنهایی استخوانی
و از رشد بازمانده ،صفهایی
طویل به انتظار کاسهای
غذای نامناسب .این قحطی
و گرسنگی در شکل حاد
آن است ،تصویری که کسی
نمیتواند از نگاه خود دور کند.
آیا گرسنگی ،درد معدهای است
که در هنگام عدم دسترسی
به غذا به وجود میآید؟
آیا تکیدگی جسمی کسانی
است که سوءتغذیه دارند؟ یا
نگاه خیره و بیحال کودک
گرسنهی رو به مرگ است که
با تمام وجود التماس میکند؟
اما گرسنگی حتی فراتر از
اینهاست .در سراسر جهان

فقرا را واداشتهاند که خود را
به سبب فقرشان سرزنش کنند
و وقتی به خانهی آنها بروید،
نخستین کالمی که میشنوید،
پوزش برای وضعیت فقیرانهی
مسکنشان است؛ کالمی که
به وفور آن را میشنوم و در
عذابم که میبینم گرسنه بودن
به معنای زیستن در حقارت
است .فشارهای اقتصادی،
خانوادهها را ازهم میپاشد،
زیرا مرد خانواده مجبور است
در جستجوی کار ،خانه را
ترک کند و بیش از پیش بار
مسئولیتهای خانواده بر دوش
زن قرار میگیرد .زنان مشکل
تبعیض را نیز برفراز بار فقر
بر دوش میکشند و اینجاست
که اکثر گرسنگان جهان زنان
و کودکان هستند و قربانیان
سوءتغذیهی
و
گرسنگی
شدید ،عمدتا کودکانند .آیا
مشکل اصلی ،کمبود مواد
غذایی یا کمبود زمین است؟
یا کمبود دموکراسی؟ مسلما
علت آن کمبود مواد غذایی یا
زمین نیست! چنانچه به اثبات
رسیده است که جهان آکنده
از غذاست؛ عوامل طبیعی
نیز نمیتواند مقصر باشد؛ به
عبارت سادهتر ریشه و علت
گرسنگی را نه در کمبود مواد
غذایی یا زمین که در کمبود
دموکراسی باید جستجو کرد.
بیایید لحظهای بیاندیشیم!
دموکراسی ،چه ارتباطی با
گرسنگی دارد؟ ساختارهای

جوالنگاهی
دموکراتیک
است که در آنها مردم در
تصمیماتی که مستقیما به رفاه
آنها تاثیر میگذارد ،سهیم
میشوند .کادر رهبری در قبال
نیازهای اکثریت مسئول است.
ساختارهای ضد دموکراتیک،
ساختارهایی است که در
آنها قدرت آنچنان متمرکز
شده که اکثریت مردم بدون

امکان اظهار نظر باقی میمانند
و رهبران تنها در قبال اقلیت
قدرتمند پاسخگو هستند .ما
باید به دموکراسی به عنوان یک
مفهوم کامال سیاسی بنگریم،
چون دموکراسی سیاسی به
ما کمک میکند تا برخی از
حقوق خود را حفظ کنیم .در
سطوح مختلف ،تصمیمگیری
ضد دموکراتیک ،قدرت را از
مردم در امور زندگیشان سلب
میکند؛ برای نمونه :نظامیگری.
نظامیگری به یک اقتصاد سالم
لطمه میزند و به معنای از بین

رفتن مشاغل نیز هست؛ زیرا
سرمایهگذاری در تقویت بیش
از حد بنیهی نظامی ،بسیار
کمتر از سرمایهگذاری در دیگر
بخشهای اقتصادی ،تولید
اشتغال میکند و این یعنی فقر.
حکومتهای ضد دموکراتیک
تنها در قبال صاحبان نفوذ
پاسخگو هستند و بیحساب
به آنان اعتبار ،کمک هزینه و

سایر مددها را میرسانند .برای
حمایت و حفظ امتیازات اقلیت
ثروتمند بهطور فزایندهای منابع
و ثروت عمومی را صرف امور
نظامی میکنند .بهطور متوسط
حکومتهای جهان سوم رقمی
کمتر از  ۱۰درصد بودجه
خود را به امر کشاورزی
اختصاص میدهند و در برخی
از کشورها این درصد از این
رقم نیز کمتر است و این یعنی
گرسنگی .با افزایش قدرت
سرکوب ،چنین حکومتهایی
با هر نوع اصالحاتی که در

پی متوازنتر کردن کنترل منابع
تولید غذا باشد ،مقابله میکنند.
سرمایهگذاری کامال نامتوازن
در مزارع تحت نظارت دولت،
دارای توجیه نظامی نیز هست؛
این مزارع غذای نیروهای
نظامی را تامین میکند.
مصرفکنندگان در کشورهای
صنعتی ساالنه ملیاردها ملیارد
دالر محصوالت زراعی از

جهان سوم خریداری میکنند؛
اما تجار ،واسطهها ،بازاریابها
و سایرین ،بخش اعظم این
منافع را به جیب میزنند .جهان
سوم با بدهیهای سنگین به
سازمآنهای کمک بینالمللی و
بانکهای خصوصی ،در چنبره
سیاستهای شکلگرفته در
پایتختهای کشورهای صنعتی
گرفتار است ،سیاستهایی که
منجر به فقر بیشتر این کشورها
میشود .قحطیها ،همانگونه
که همواره ثابت شده است،
نه فاجعههای طبیعی بلکه

متقابل آن بخش از ارتش
آمریکا را که در منطقه حضور
دارند به عنوان یک سازمان
تروریستی معرفی میکند اما
جایگاه بینالمللی ایران در
وضعیتی است که این عمل
بیشتر به یک جوک شباهت
دارد .درواقع سپاه پاسداران
اکنون در شرایطی قرار دارد
که اگر بخواهد پای تهدیدات
خود بایستد و واکنشی جدی
به این مساله نشان دهد شرایط
خود را به لحاظ اعمال و
تشدید فشارها ،بدتر خواهد
کرد .اما از سوی دیگر ،کوتاه
آمدن سپاه و رد شدن در کنار
این مساله (که به نظر میرسد
همین کا را نیز خواهند کرد)
عواقب سختتری برای آن به
دنبال خواهد داشت .این مساله
موجب ایجاد یک تناقض جدی
در سپاه خواهد شد و در نتیجه
منتج به فروریختن هیبت و
مشروعیت کارتونی سپاه شده
و نیروهای ارزشی آن بیش از
پیش ریزش خواهند کرد .در
واقع آمریکا در این مرح از
تقابل خود با سپاه و ایران در
تالش است که ،با استفاده از
فروریختن سمبلیک و تحدید
حدود صغور مانور سپاه،
آنها را تا میتواند به عقب
بازگرداند .عقب نشینیهای
یکی پس از دیگری سپاه در
زمینه ژستهای نظامی به
عنوان مثال بیجواب گذاشتن
حمالت اسرائیل در سوریه از
هم اکنون فروریختن تدریجی
این نیرو را استارت زده است.

فاجعهای اجتماعی و به عبارت
دیگر ،نتیجهی عمل انسان و
نه خداوند ،هستند .با سرزنش
طبیعت به عنوان عامل ،ما از
درک این مطلب غافل میشویم
که این بنیادهای انسانی هستند
که تعیین میکنند چه کسی به
غذا دسترسی داشته باشد .تا
آن زمان که تنها راه دسترسی
به غذا از طریق بازار است و
درآمدها و قیمتها در نوسان،
انسآنها در قحطیها جان
خواهند باخت و حجم غذای
تولید شده به یاری نخواهد
آمد .چه کسی شدیدا آسیبپذیر
خواهد بود؟ قحطیها عموما
فاجعهای برای فقیران و فرصتی
بادآورده برای ثروتمندان است.
چنانچه قحطیها را ناشی از
فراز و نشیبها و بازیهای
احساس
بدانیم،
طبیعت
ناامیدی کرده و درنتیجه وارد
عمل نخواهیم شد .اما با
آموختن این نکته که قحطیها
نتیجه نیروهای ساخت دست
بشر است ،به امید میرسیم.
شاید نتوانیم هوا را تغییر دهیم
اما میتوانیم مسئولیت ایجاد
نظامهای استوارتر کشاورزی
را به عهده گرفته و قوانین
اقتصادی را تغییر دهیم تا
حق دسترسی مردم به غذا
هرگز نادیده گرفته نشود .تنها
با حرکت در این جهت است
که میتوانیم در مسیر امنیت
غذایی پیش برویم.
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فراز فیروزی :با تروریست اعالم شدن
سپاه ،مفهوم تروریسم به دولت نیز
تسری مییابد
تهیه گزارش و مصاحبه:
شهرام کرماشانی
علی خامنهای یک روز بعد
از قرار دادن سپاه پاسداران
سازمانهای
لیست
در
تروریستی ،در جمع تعدادی
از فرماندهان این سازمان
گفت :این خباثتها به جایی
نخواهد رسید .او تصریح کرد:
با برگشتن کید و فریب آنها به
خودشان ،ترامپ و احمقهای
دور و بر او ،در حال حرکت به
سمت حضیض هستند .همزمان
با این سخنان دالر آمریکا مرز
۱۴هزار تومان را شکست
و یورو به قیمت  ۱۵هزار و
 ۶۹۵تومان رسید .از سوی
دیگر نیز ،سکه در بازار به مرز
پنج میلیون تومان رسیده است
و هر گرم طال  ٤٧٠هزار و
 ٣٠٠تومان معامله شده است.
افزایش چشمگیری که تنها
در کمتر از  ١٢ساعت بعد از
اعالم تروریستی بودن کلیت
سپاه پاسداران ،بازارهای
ایران را در کام خود فرو

علیه جمهوری اسالمی این
رژیم را به چنان فالکت و
ذاللتی گرفتار کرده است که
به آینهای عبرت برای تمام
جهان بدل شده است .این
نهاد بینالمللی در گزارش
خود اعالم کرده است" :تولید
ناخالص داخلی ایران بیشتر از
آن چه که قبال پیشبینی کرده
بودیم ،کاهش خواهد یافت".
حال که تحریمهای تاریخی
اعمال شده بر رژیم فاشیستی-
مذهبی ایران تنها در کمتر
از یکسال چنین پیامدهای
کمرشکنی را برای ایران به
بار داشته است ،تبعات حقوقی
قرار گرفتن سپاه پاسداران چه

اهمیت است .مضاف بر اینکه
رویه و اعتقاد به الزامی بودن
آن از عناصر سازنده عرف
بینالمللی است".
او با تاکید بر عواقب این
تصمیم تصریح کرد" :صرفنظر
از اقدامات معمول تنبیهی در
خصوص تروریسم از جمله
انسداد اموال و دارییها،
ممنوعیت ورود سرداران
سپاه به کشورهای مختلف،
ممنوعیت انتقال پول و...
این امکان فراهم میگردد
که بر اساس اصل صالحیت
جهانی در رسیدگی به اعمال
تروریستی ،دادگاه های داخلی
کشورها تعقیب و محاکمه

پاسداران به لیست سازمانهای
تروریستی ،جنبش ملی-
دمکراتیک کوردستان از لحاظ
حقوقی در کجای این مساله
قرار میگیرد و چگونه منتفع
میشود؟ او در جواب متذکر
شد" :جنبش ملی کوردها به
عنوان حرکت آزادی بخش
از بدو تاسیس سپاه همواره
با بیشترین سرکوب و کشتار
مواجه بوده است.
شناسایی سپاه به عنوان
سازمان تروریستی و ارتباط ان
با کوردستان از دو جنبه قابل
ارزیابی است :اول اینکه به
لحاظ حقوق بشری کلیه اعمال
این نهاد اختصاصا سپاه حمزه
سید الشهدا نسبت به فعالین
سیاسی کورد فاقد مشروعیت
است .همچنین در رای استیناف
دادگاه ترور رفیق حریری نیز
قضات به این موضوع اشاره
کردند که نقض فاحش حقوق
بشر میتواند جزیی از اعمال
تروریستی باشد از جمله آدم
ربایی ،شکنجه ،صدمه عامدانه
به فعاالن مدنی.
این مصادیق مستند در رویه ۴۰
ساله سپاه نسبت به کوردستان

تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسالمی این رژیم را به چنان فالکت و ذاللتی گرفتار کرده است که به آینهای
عبرت برای تمام جهان بدل شده است
برد .در این میان ،هنگامی
سخنان و اظهارات خامنهای
در احمق خواندن رهبران
آمریکا خندهدارتر میشود که
هر شنوندهای بخوبی میداند
که "هالو و احمق" چه کسی
است .در دنیای روانشناسی،
روانشناسان به انواع
مکانیسمهای دفاعی
موجود در ساختار
انسانها
روانی
اشاره میکنند که هر
شخصی برای حفظ
سالمت روانی خود
و خروج از تنشهای
درونی ،از آنها بهره
میبرد .اما هنگامی
که شخص از این
مکانیسمهای دفاعی
بیش از حد معمول
استفاده کند ،نشان
از روانرنجوری و
فاصله گرفتن او از
واقعیتهای موجود
است و آرام آرام او را به سمت
روانپریشی سوق خواهد داد.
فرافکنی یکی از این
سیستمهای دفاعی میباشد
که رهبران جمهوری اسالمی

تبعاتی میتواند برای جمهوری
اسالمی داشته باشد .در این
رابطه دکتر فراز فیروزی مندمی
در مصاحبهای اختصاصی با
وبسایت کوردستان میدیا
گفت" :از زمان طرح مقوله
تروریسم همواره سعی بر

متهمان احتمالی را پیگیری
نمایند".
در این میان کوردها و
مبارزین آزادیخواه این ملت
با قیام و مبارزات مستمر
خود چه در خیابانها و چه
در کوهستانهای کوردستان،

آن بوده که تروریسم صرفا
پدیدهای توسط بازیگران
غیردولتی تعریف شود و
عملکرد دولتها در حمایت
از این رفتار به لحاظ شخصیت

اوهامات شیرین تروریستهای
جمهوری اسالمی را بر هم
زدهاند .از تحریم رفراندوم
ساختگی جمهوری اسالمی
و "نه" گفتن به این رژیم تا

وجود داشته است .دوم به
لحاظ حقوق بشر دوستانه،
سپاه در تقابل با اپوزیسیون
کوردی که نماینده حرکت ملی
در کردستان است هیچگاه
خود را مکلف به رعایت
حقوق ناظر بر مخاصمات
مسلحانه داخلی از
جمله عدم شکنجه
و سلب حیات
اسرا،
خودسرانه
ممنوعیت حمله به
جمعیت غیرنظامی،
ممنوعیت استفاده از
سالحهای نامتعارف
و ،....ندانسته است.
شناسایی
ضمن
مشروعیت جنبش
ملی کو ر د ستا ن
این امکان فراهم
میگردد که اعمال
سپاه
تروریستی
نسبت به نقض
حقوق بین الملل
بشر و بشردوستانه مورد
پیگیری حقوقی قرار بگیرد".
در پایان باید گفت که دوران
آن گذشته که دیکتاتورهای
روانپریش برای حفظ دنیای

کوردها و مبارزین آزادیخواه این ملت با قیام و مبارزات مستمر خود چه در خیابانها و چه در کوهستانهای
کوردستان ،اوهامات شیرین تروریس تهای جمهوری اسالمی را بر هم زدهاند
بصوری بیمارگونهای از آن
استفاده میکنند و چنان در آن
غرق شدهاند که توان تشخیص
واقعیت از توهم را ندارند.
در حالی علی خامنهای رهبران
آمریکا را احمق میخواند
که بانک جهانی برای دومین
دور متوالی ،پیشبینی خود از
رشد اقتصادی ایران را کاهش
میدهد .تحریمهای آمریکا

حقوقی دولت همواره با انکار
و عدم شناسایی مواجه بوده
است .با این اقدام آمریکا برای
اولین بار در حقوق بینالدول
است که مفهوم تروریسم به
شخصیت حقوقی دولت نیز
تسری می یابد.
لذا شناسایی سپاه پاسداران به
عنوان یک سازمان تروریستی
از این لحاظ ،بسیار حائز

مبارزه مسلحانهی پیشمرگهها
علیه کلیت جمهوری اسالمی
ایران ،که متاسفانه این
سرکشی نیز بدون پاسخ
نمانده و بزرگترین کشتارها
و جنایتها از سوی سپاه
پاسداران و سایر نیروهای
نظامی ایران بر این ملت
تحمیل شده است .از دکتر فراز
پرسیدم که حال با ورود سپاه

وهمی و بری از واقعیت خود،
بدور جامعه و کشور تحت
سلطهاش حصاری از ناآگاهی
و بیخبری میکشیدند.
در دنیای امروز ما که دنیای
اطالعات و رسانههاست،
احمق و هالو بودن تنها صفت
شخصیتهای است که از ترس
واقعیتهای موجود سر در زیر
عبای خود کردهاند.

چرا سپاه ترویست است
بنیاد دفاع از دمکراسی

ترجمه از انگلیسی :آرمان حسینی
دولت ترامپ سپاه پاسدارن انقاب اسالمی رژیم ایران را به
عنوان یک سازمان تروریستی خارجی به لیست سازمان های
تروریستی افزود .این در حالی است که شمار زیادی از مردم
ایاالت متحده نمی دانند که سپاه تروریست پاسداران رژیم
ایران عامل اصلی کشتار نظامیان آمریکایی بوده است .بر پایه
تازهترین اطالعات منتشره از سوی اداره دولت ترامپ ،ایران
مسئول قتل بیش از ششصد نفر از نیروهای ایاالت متحده بوده
در سال های  ٢٠٠٣تا  ٢٠١١میالدر در کشور عراق ومیباشد
و درصد قابل توجهی از تلفات آمریکاییها به درگیری های
مستقیم برمیگردد .این آمار شامل هزاران آمریکایی که در
عراق به دست ایران یا گروههای نیابتی آن مجروح و زخمی
شدهاند ،نمیشود .قبال نیز هر دو دولت پیشین آمریکا ،جورج
بوش و باراک اوباما اطالعاتی را دال بر نقش رژیم ایران در
کشتن اعضای سرویسهای اطالعاتی و نظامی این کشور در
عراق منتشر کرده بودند .با این حال ،در گزارشی که به تازگی
منتشر شده حدود صددرصد نسبت به قبل افزایش داشته وتهران
را مستقیما مسئول قتل سربازان آمریکایی دانسته است .این
گزارش همچنین یافتههای یک تحقیق جامع ارتش که در
دوجلد و در ماه ژانویه تحت عنوان "ارتش ایاالت متحده در
جنگ عراق" منتشر شده بود را بازتاب می دهد .نویسندگان
این تحقیق مصاحبههای بیشماری را انجام داده و ده ها هزار
صفحه از اسناد را مرور کردند که قبال بسیاری از آنها طبقه
بندی شده بوداند .آنها در تحقیقات خود دریافتند که رژیم
ایران تکنولوژی پیچیده و کشنده را برای گروههای نیابتی خود
در عراق تامین کرده تا در راستای اهداف خود در برابر نیروهای
ایاالت متحده بکار ببرند .سپاه تروریستی پاسدارن رژیم ایران و
شاخه برون مرزی آن ،سپاه قدس ،با فرستادن اسلحه و مهمات
جنگی نقش محوری در حمایت از گروههای شبهه نظامی شیعه
مذهب وابسته به خود را ایفا کرده است .گزارش ارتش یادآور
میشود که شبکههای میلیشیای اصلی شیعه به قدرت و حتی
وجود خود را به نیروی قدس رژیم ایران و قاسم سلیمانی،
فرمانده آن سپردهاند .کشتن سربازان ایاالت متحده در عراق
در ادامه تالش تهران برای کشتار نیروهای آن کشور در عراق
بود که به بخشی از مبارزات طوالنی مدت ایران علیه دولت
آمریکا مربوط میشود .در واقع ،ایران نقش مهمی در انفجار
مقر تفنگداران آمریکا در بیروت در سال  ١٩٨٣میالدی داشته
که در آن  ٢٤١عضو از اعضای سرویسهای آمریکایی کشته
شدند و همچنین نقش این رژیم در برنامهریزی و کمکهای
مالی در جریان بمبگذاری برج "خبار" عربستان سعودی
در سال  ١٩٩٦که  ١٩نفر از اعضای نیروی هوایی آمریکای
کشته شدهاند ،مبرهن و آشکار است .همانطور که برایان هوک،
مشاور ارشد سیاست خارجه ،وزارت امور خارجه و نماینده
ویژه در امور ایران گفت" :سپاه پاسداران از زمان تأسیس،
نیروهای آمریکا را تهدید کرده است" .تهران همچنین به عنوان
یک همکار فعال القاعده در زمینههای ،نگهداری ،آموزش
و پشتیبانی از عناصر القاعده سالهای متمادی نقش اصلی
داشته است .اخیرا ،سپاه پاسداران در سوریه مشغول تاسیس و
راهاندازی یک مرکز فرماندهی علیه نیروهای آمریکایی است.
در لبنان ،سپاه از حزباهلل و تالشهای آن برای تهدید اسرائیل
حمایت کرده است .در یمن ،سپاه پاسداران امکان صلح را از
بین برده و از حمالت موشکی علیه کشتیها و شرکای ایاالت
متحده حمایت میکند .در واقع سپاه تروریستی پاسداران کنترل
اکثریت قاچاق ،امور مالی و امپراتوری صنعتی و نیز حدود ٢٩
تا  ٤٠درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را در اختیار دارد
 .به گفته وزارت خزانهداری ایاالت متحده "سپاه قدرتمندترین
بازیگر اقتصادی در ایران" است که در بسیاری از بخشهای
اقتصادی ،از جمله انرژی ،ساخت و ساز ،امور بانکی ،صنعت
نفت ،معدن ،مخابرات ،پتروشیمی و بخش خودرو نقش اصلی را
بر عهده دارد .برخی بر این باورند که این تصمیم آمریکا رفتار
تهران را تغییر نخواهد داد .متأسفانه تروریسم سپاه پاسداران
انقالب اسالمی همچنان ادامه خواهد داشت ،حداقل تا زمانی که
مردم ایران به حکومتی دست یابند که بیشتر به فکر رفاه آنها
باشد تا دنبال تهدید همسایگان و ترویج تروریسم.
با این حال ،اعتراضهای اخیر نشان میدهد که صبر برخی از
ایرانیها نسبت به سیاستهای نابخردانه رژیم رو به اتمام است.
تحریمهای بیشتر بر حمایتهای سپاه پاسداران از تروریسم
متمرکز شدهاند که ممکن است پیامدهای اقتصادی سیاستهای
رژیم را برجسته سازد.
صرفنظر از این ،به عنوان یک اصل و سیاست ،ایاالت متحده
باید هزینههای حمایت تهران از تروریسم را افزایش دهد و
روشن سازد که هدف قرار دادن آمریکاییها عواقب شدیدی
را بدنبال خواهد داشت  .بعالوه ،تحریمهای بخش مربوط به
سپاه پاسداران انقالب اسالمی میتواند از تخصیص بودجه برای
ترویج تروریسم و کشتن آمریکاییها و متحدان ما جلوگیری
کند.

زاگرس جنوبی
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سیاست تفرقهاندازی حکومت
و روند همبستهی تاریخ کوردها

سهراب کریمی
جنوبی
مناطق
مشاركت
كوردستان یعنی كرماشان و
ایالم در جنبش ملی دمكراتیك
کوردستان برای فعاالن كورد
یك ضرورت و برای حاکمیت
اسالمی و برخی از جریانات
سیاسی مرکزگرا یك تهدید
بوده است .در شهر كرماشان
جماعتی از خاندان قجر و نیز
چند ده خانوادهای از مناطق
استانهای مركزی اسکان داده
شدند که همیش ه به گفتمانهای
مركزگرا سمپاتی داشتهاند
و نسبت به زبان و فرهنگ
كوردی دیدی تحقیرآمیز در
پیش گرفتهاند.
این مسأله که در واقع همان
سیاست "تفرقه بیانداز و
حکومت بکن" بود ،تنها
راهبرد خاندان قاجار برای
حفظ موقیعت خود در مرکز و
تداوم سلطهاش در کوردستان
بود .البته باید متذکر شد که
طی هفت دهه اخیر ،حاكمیت
برای مقابله با جنبش ملی-
دمكراتیک کوردستان از هر
ابزاری در جهت تضعیف آن
استفاده كرده است ،یكی از
این ابزارها تفرقهاندازی میان
كوردهای شافعی با كوردهای
جعفری بوده و اخیرا نیز
یکی از سیاستهای نهادهای
امنیتی ایجاد تفرقه میان مناطق
مختلف کوردستان است .این
جستار میکوشد تا به بررسی
فشردهای در باب موضوع
مورد اشاره و نیز کالبد شکافی
زیرساخت اجتماعی کوردستان
و تبار شناسی این پدیدها
بپردازد.
سیر تاریخ منازعات شیعه
و سنی نشان میدهد که این
اختالفات از بدو تاریخ خود،
ناشی از رقابت بین قبایل قریش
بوده است که بعد از اسالم این
اختالفات به منازعات سیاسی
بر سر جانشینی پیامبر اسالم
کشیده شد و در نهایت تبدیل
به اختالف بین اعراب شام و
عراق شد که سرانجام با پیروزی
بنیهاشم (عباسیان) بر بنیامیه
به تاسیس خالفت عباسیان در
بغداد انجامید .تا اینجای کار
میبینیم که اختالفات بر سر
جانشینی پیامبر اسالم ،اختالف
بین دو عشیره قدرتمند قریش
بوده است .بعد از سیستم
ملوك الطوایفی و به قدرت
رسیدن قزلباشها توسط

خاندان صفوی ،درگیری شیعه
و سنی به مناقشهای سیاسی
میان صفویه و عثمانی بدل
گشت که با کوچ قزلباشهای
تحت سلطه امپراتوری عثمانی
در جهت مشروعیت زدای از
خالفت آل عثمان ،گفتمانی
رشد کرد که سعی در جدا
کردن راه خود از دستورات
آیینی عثمانیها داشت .این
گفتام با تمرکز بر فقه جعفری و
به قول شریعتی ،تشیع صفوی
را بنیاد نهاد و از آن جهت
که این مذهب در میان ترکان
قزلباش و و فارسها رشد و
نمو کرد ،امروزه بار هویتی-

بومی شدن را در پیش گرفت.
حاکمیت فارسی تحت عنوان
"ایرانی" همیشه از هویت
متفاوت کوردستان و عدم
تمایل کوردها به ادغام با
آنها ،به نوعی احساس خطر
کرده است .از زمان تأسیس
ژئوپلتیک ایران امروزی یعنی
در دوره صفویه ،حاکمان به
شیوههای مختلف سعی در
غلبه بر روح مستقل کوردی
بودهاند و هر بار که با شکست
مواجه شدهاند ،راه کنترل را
برگزیدهاند .از دوره شاه عباس
صفوی تا دوره ناصریدن شاه،
همیشه فرزندان حکام اردالن

در کوردستان عراق این بود
که با برجسته کردن گفتمان
سنیگری در کوردستان بتواند
با دشمن سازی از شیعیان
جنوب ،کوردها را هم به خود
نزدیک کند تا از این طریق نیز
باالنس قدرت را در عراق به
نفع اعراب سنی حفظ کند.
در این راستا در دههی آخر
حاکمیت بعث عراق ،بسیاری
از مساجد اعراب سنی عمال
مدرسه ترویج اسالم سیاسی
سلفی شده بود و گروهی از
کوردهای کوردستان عراق و
حتی کوردهای پناهنده استان
کرماشان که در مناطقی چون

در مناطق جنوبی کوردستان
ایران هم سیستم امنیتی و
مدیریت مسأله کورد در چند
دهه اخیر ،دست به تبلیغات
گستردهای برای تشیعسازی
هویت كوردی با چاشنی
ناسیونالیسم فارسی زده است
اما این تالشها هیچگاه
نتوانسته بر خیزش ملی کوردها
در ایالم و کرماشان مستولی
شود.
با روتین شدن ایدئولوژی
مذهبی و تحوالت عظیم فکری
در جهت افسونزدای از دین و
توأم با آن تئوریزه شدن گفتمان
ملی-دمکراتیک کوردستان،

حاکمیت فارسی تحت عنوان "ایرانی" همیشه از هویت متفاوت کوردستان
و عدم تمایل کوردها به ادغام با آنها ،به نوعی احساس خطر کرده است
سیاسی را نیز به خود گرفته
است و خروجی این مناقشه در
نهایت دول ایران و ترکیه است.
در واقع باید گفت که
جامعه کوردستان با حفظ
زیرساختهای فرهنگی و
اجتماعی خود هیچ وقت
خود را وارد این مناقشات
نكردند و در عوض دست به
احیا و بازآفرینی
ساختار ادیان در
قالب یارسان و
ایزدی زدند که تا
میرنشین
اواخر
اردالن بر بخشی
کوردستان
از
در اکثریت بود.
زمانی كه صفویان
عثمانیها،
و
سرگرم سنی كشی
و شیعه كشی
بودند و با افتخار
جنایتهای خود
در حق همدیگر
تاریخ
در
را
میكردند،
ثبت
از
کوردستان
دوبایزید تا فلك افالك
خرمآباد به صفوی و عثمانی
"نه" گفتند .مقاومت هلوخان
و خان احمد خان اردالن ،در
برابر تجاوز شاه عباس صفوی
و حماسه قلعه "دم دم" و
شاهكار احمد خانی در منظومه
مم و زین ،و تدوین تارخ
کوردستان توسط میر شرف
خان بتلیسی و شاهنامه کوردی
الماس خان گواه این تاریخ
است .بنابراین آشکار است
که اختالفات تاریخی شیعه و
سنی از ابتدای خود مربوط به
جامعه کوردستان نبوده و بعدها
نیز هیچگاه کوردها در تدوین
این مباحث مشارکت نداشته
بلکه کوردها راه سومی برای

به عنوان گروگان در دستان
شاهان ایرانی بودند تا بدین
شیوه از استقالل خواهی
کوردها جلوگیری کنند.
در كرماشان ،ایالم و لورستان
نیز سالها جهت انشقاق در
جامعه کوردستان بر آن بودهاند
كه اختالفات سیاسی-عقیدتی
شیعه و سنی همچون یادگار

رمادی در تبعید بودند را
به سوی مراکز سلفیگری
شهرهای سنینشین عرب
سوق میداد ،اما به دالیل عدم
همپوشانی مذهب با هویت
ملی کورد این سیاست هیچگاه
عملیاتی نشد و تا آخرین روز
عمر سیستم بعث ،کوردها سر
سختترین مخالفین بغداد

رقابت اموی و علوی در شام
و عراق و نیز نزاع صفوی و
عثمانی را ،در میان كوردها
اشاعه دهند.
ایران با انتقال جریانات سلفی
از افغانستان به مرزهای اقلیم
کوردستان عمال دست این
جریانات را کوردستان باز
نگه میداشت که بتواند در
کوردستان تبلیغ کنند و از
سوی دیگر به تبلیغ تشیع هم
میپرداخت تا بتواند میان
تودههای مردم در کوردستان
انشقاق و تفرقه ایجاد کند ،اما با
نگاه اجمالی میتوان دریافت
كه شیعه و سنی هیچگاه عقبه
بومی در جامعه کوردستان
نداشته است.

بودند .حتی کوردهایی که
در مراکز اسالمگرای سلفی
پرورش یافته بودند امروزه
پایگاهی اجتماعی ندارند بلکه
ابتدا محافلی تندرو بودند که به
تدریج به حاشیه رفتند.
در ترکیه هم سیاست انکار و
امحا ناسیونالیسم علیه کوردها
در نهایت بعد از بیش از نیم
قرن با شکست مواجه شد.
جریان اسالمگرای ترک با
برجسته کردن هویت اسالمی
عثمانی در واقع پروژهای برای
ادغام کوردها در جامعه ترک
در دست داشت ،با این رویکرد
که اقشار مذهبی در کوردستان
جمعیت قابل توجهی هستند و
میتوان با این سیاست جریان

این پروژه با شكست روبرو
شده است .آنچه امروز شاهد
آن هستیم ،نیروی حركت
جمعی در جامعه کوردستان
است که میل به تمدن سازی
حول محوریت هویت ملی
كورد دارد.
امروز جامع ه كورد بر مبنای
هویتی پیش میرود که این
هویت فرا شهر،
فرا منطقهای و
فرا لهجهای و
فرا عشیرهای
است .هویت
به معنای اخص
ملی
كلمه
كورد و میهنی
کوردستان و
با معیار اخالق
د مكر ا تیك
مدرن است.
خود
گویا
مدیران امنیتی
حاكمیت ایران
ب ه
اسالمی
حقیقت
این
پیبردهاند ك ه
تشیعسازی و تسننسازی
جامعه کوردستان ،كاری عبث
و بیهوده است .با توج ه ب ه
نشانهشناسی كدهای متساعد
شده از اتاق فكرهای مدیریت
اقوام ،متوجه میشویم كه با در
مقطع فعلی حکومت ایران بر
آن است تا تحت لوای "تنوع
فرهنگی" سیاست تفرقهافکنی
و انشقاق در جامع ه کوردستان
را پی بگیرد و از این طریق
می خواهند فرهنگ عشایری
کوردستان كه مدتهاست در
جامعه کوردستان رخت بر
بسته است را از نو بازاحیا كنند
تا شاید بتوانند بدین شیوه اراده
معطوف به تمدن سازی جامع ه
کوردستان را به سوی انشقاق و

سیاست تفرقهاندازی حکومت در کوردستان بر مبنای مناطق محلی و یا لهجهای كردن زبان كوردی ،پشتوانهای
منطقی و یا تاریخی ندارد بلکه تنها از توطئه و سیاستهای اشغالگری حکومت ایران نشات میگیرد
پیشروی جامعه خود در پیش
گرفتند .اسالم در کوردستان
تنها با به عاریت گرفتن
تصوف و طریقت از ادیان
کهن کوردستان و به شیوهای
متساهل با دیگر ادیان ،راه

کوردستان هیچ گاه آیتاهلل
پرور و مفتی پرور نبوده چرا كه
اساسا میل ب ه جاودانگی جمعی
بر محور زیرساخت فرهنگی
كورد ،تحكیم یافته است .یکی
از سیاستهای حاکمیت بعث

ملی کوردها را به حاشیه راند
اما این جریان نیز با شكست
روبرو شد و این هم دلیل
بارزی است که زیر ساخت
گفتمان ملی کورد مسیر خود را
مشخص کرده است .بدینسان

تفرقه سوق دهند .احتماال این
اقدام حاكمیت نگرانیهایی را
برای فعالین كورد بوجود آورد ه
است اما با توجه به هارمونی
تحوالت باید گفت كه اوال
سیستم عشیره در کوردستان

مدتهاست كه رخت بر بست ه
است و قابل بازیابی مجدد
نیست ،ثانيا دوره سیستم
عشایری مختص دوره خود
است و در دنیای امروز نمی
تواند پاسخگوی حوایج جامع ه
باشد پس نه تنها قابل بازیابی
مجدد نیست بلك ه چنانچه
آثاری از آن هم مانده باشد
ضرورتا باید با آن وداع كرد.
بنابراین سیاست تفرقهاندازی
حکومت در کوردستان بر
مبنای مناطق محلی و یا
لهجهای كردن زبان كوردی،
پشتوانهای منطقی و یا تاریخی
ندارد بلکه تنها از توطئه
و سیاستهای اشغالگری
حکومت ایران نشات میگیرد.
خواسته ملی
در عوض
كوردها روند تکوینی تاریخی
ملت کورد است که همزمان،
هم ریشههای تاریخی تکامل
خود را داراست و هم امروزه
امر سیاسی جامعه کوردستان
بر بنیاد آن استوار است.
بنیاد قوی همچون میل به تمدن
سازی و باز تولید تاریخ کهن
کوردستان ،از بنیاد فکری دفاع
از حقوق و كرامت اجتماعی
انسان كورد بهرهمند است و
خود را در برابر اراده اشغالگری
و توسعهطلبی حكومتهایی ك ه
كمر به نابودی هویت ،فرهنگ،
جامعه و زبان كوردها بسته و
سرزمین کوردستان را بین خود
تقسیم كردهاند ،تعریف کرده
است.
سیستم امنیتی ایران قصد
دارد با تفرقهاندازی کاذب
عدهای از فعاالن را به این
مساله مشغول کند تا شاید
بتواند از انرژی جنبش کورد
بکاهد .نیک آشکار است که
هر فعال کوردی با اولین نگاه
به این سیاستهای ناشیانهی
حاکمیت ،ماهیت آن را در
مییابد و جامعه نیز تسلیم این
افکار بیسرانجام را نمیپذیرد.
تنها بعد از مطرح کردن این
مسأله و مقاومت جمعی فعالین
کورد ،از هنرمند و ادیب گرفته
تا فعالین مدنی و سیاسی در
کرماشان و ایالم ،سیستم امنیتی
شروع به بازداشت فلهای این
فعالین کرد.
در این میان بازداشت فعالین
کورد در مناطق لک نشین
کوردستان پررنگتر بود که
این خود بارزترین نشانه
شکست این سیاست مضحک
در کرماشان و ایالم است.
هوشیاری فعالین کورد نشان
از تحکیم مبارزات کوردها در
سراسر کوردستان است جنبش
کوردستان خوب میداند ك ه
صاحب تمدن و تاریخ مشتركی
است كه چنانچه دست اجنبی را
بر ملت و سرزمینش كوتاه كند
نقش محوری را در خاورمیانه
بدست میآورد.
از لحاظ منابع هم غنیترین
منطقه خاورمیانه محسوب
میشود و از همه مهمتر كوردها
صاحب ادبیات و هنر غنی و
مشتركی هستند كه میتواند
اعتماد به نفس ملی را چنان
ارتقا دهد كه تاثیر جهانی
داشته باشد.
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تجاوز به کودک  ١٢ساله در ایران
اسالمی و خودکشی او
در خانه پدریاش

حاکمیت چهار دهه ایدئولوژی فاشیستی-مذهبی بر ایران ،با
افزایش انواع ناهنجاریهای جنسی همچون تجاوز به کودکان و
یا تجاوزات دستهجمعی بویژه در استانهای مرکزی ایران ،همراه
بوده است .بر پایه گزارشات منتشر شده ،خانوادهای کاشانی در
پی مختومه کردن پرونده تجاوز جنسی فرزند ١٢سالهشان که
منجر به خودکشی او شده بود ،اقدام به رسانهای کردن این مساله
کردند .روز یازدهام اسفندماه ۱۳۹۷شمسی ،هنگامی که خانواده
حامد رضایی متوجه غیبت او میشوند ،به دنبال او میگردند و
ساعت  ۱۰شب او را در زیرزمین خانه ،در حالت حلق آویز
شده پیدا میکنند .حامد رضایی نوجوان دوازده ساله و ساکن
کاشان میباشد که به گفته خانوادهی حامد ،او پیش از خودکشی
به دوستانش گفته بوده که یک نفر به او تجاوز کرده است .پدر
حامد به نقل از همکالسیهای او گفته است :او توسط فردی با
موتورسیکلت به زور به جایی برده شده و پس از بازگشت به
دوستانش گفته که آن فرد به او تجاوز جنسی کرده است .او
همچنین پیش از این به رسانهها گفته بود :همکالسیهایاش
میگویند وقتی حامد برگشته گریه میکرده ،با دستهایاش به
سرش میزده و میگفته که به من تجاوز شده و امشب خودم
را میکشم .روحاهلل خمینی ،بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران،
در روزهای نخستین تاسیس حکومتاش خطاب به مردم گفته
بود :ما عالوه بر اینکه زندگی مادی شما را میخواهیم مرفه
بشود ،زندگی معنوی شما را هم میخواهیم مرفه باشد .شما به
معنویات احتیاج دارید .حال با گذشت چهار دهه از آن روزها،
نه تنها مردم ایران در وضعیت وخیم اقتصادی به سر میبرند بلکه
تجاوز به کودکان کار و یا نوجوانان مدرسهای به امری شایع
در ایران اسالمی بدل شده و معنویاتی که خمینی میخواست به
مردم بدهد به عامل تجاوز به مردم و جامعه بدل گردیده است.
کشوری که قرار بود زیر لوای پرچم اسالم ام القرای مسلمین
شود به کلکسیونی از نابهنجاریهای جنسی و روانی تبدیل شده
است .جامعهای که در آن خفاش شب ،مرد عنکبوتی ،بسیجیهای
اسیدپاش ،پاسدارهای شیشه نوشابه بدست و مداحان طوسی
صفت از الگوهای اخالقی آن میباشد .خانواده رضایی بعد از
مطلع شدن از دلیل خودکشی فرزند نوجوانشان ،به کالنتری محل
مراجعه میکنند و در این رابطه پرونده شکایتی را تشکیل میدهند
اما در عین ناباوری بعد از چند روز به آنها اعالم میشود که
پرونده مختومه گردیده است .به همین خاطر خانواده رضایی
مساله را رسانهای میکنند تا شاید بتوانند مرهمی بر دردهای
بیپایان خود بیابند.
خانواده رضایی که در اصل افغانستانی هستند با برخورد فاشیستی
و نژادپرستانهی نیروهای ایرانی روبهرو میشوند و پرونده پیگیری
تجاوز و خودکشی فرزندشان به گوشهای پرت میشود.
در واقع پیوند ناگسستنی فاشیسم و مذهب در ایران که تنها
قوم ،زبان و دین حاکم را به رسمیت میشناسد و در چارچوب
تعریف انسان بودن قرار میدهد ،فجایع گسترده و جنایتهای
ضدبشری متعددی را خلق کرده است .فتوای جهاد خمینی علیه
کوردها ،کشتار قارنا و قالتان ،کشتار ترکمن صحرا ،کشتار اعراب
خوزستان ،بمباران هوای سنندج طی چندین روز و محاصره یک
ماهه این شهر بدست سپاه و مرگ هزاران شهروند غیرمسلح
در پی آن و ...تنها و تنها میتواند از اتحاد تاریخی فاشیسم و
مذهب در ایران نشات بگیرد .بیشک خانوادهی رضایی اولین و
آخرین خانواده قربانی سیاستهای ضدبشری جمهوری اسالمی
نمیباشد .ایران اسالمی در طول حاکمیت خود بر ملیتهای تحت
ستم با پاشیدن بذرهای فساد اخالقی و نابودی بنیادهای انسانیت
و ترویج انواع تجاوزات که خود عامل و فاعل اصلی آن در
شکنجهگاهها و زندانهایاش میباشد ،چنان مردمان بیماری
را خلق کرده که خود با دستانشان جامعه را بسوی نابودی و
قهقرای انحطاط سوق میدهند .واقعیتی تلخ اما انکار ناپذیر
که تنها راه عالج آن سرنگونی و به زیر کشیدن ایران اسالمی
میباشد ،هدفی که طی دو دههی اخیر بویژه از سوی اصالح
طلبان سعی شده است به حاشیه رانده شود و با این شعار که
حکومت قابل اصالح است واقعیتها را تحریف و بنیادهای
جمهوری اسالمی را محکم و محکمتر کنند و در این میان نیز
جاش قلمهایی همچون اصالحطلبان کورد به یاری آنان شتافتهاند
تا سلطه ایران اسالمی بر کوردستان را تحکیم و جریان نابودی
انسانیت را تسریع بخشند.
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بازداشت و تهدید امدادرسانان
در خوزستان و کوردستان همچنان ادامه دارد

فعاالن حقوق بشری عرب
از بازداشت  ٢٥تن از
امدادرسانان خوزستانی در
حین کمکرسانی به سیلزدگان
این استان خبر دادند.
در حالی که سازمانها و مراکز
اطالعاتی-تروریستی جمهوری
اسالمی ایران ،از همان روزهای
نخست راهاندازی کمپینهای
مردمی برای کمکرسانی به
سیلزدگان ،دست به تهدید
امدادرسانان زدهاند ،گزارشات
منتشر شده از بازداشت گسترده
این فعالین خبر میدهند.
شاهد علوی ،روزنامهنگار
انتشار
طی
کوردستانی
گزارشی ،خبر از بازداشت
تعدادی از امدادرسانانی کورد
در مناطق سیلزده لورستان
توسط نیروهای اطالعاتی-
تروریستی داد .او که این خبر
را در صفحهی فیسبوکی خود
منتشر کرد ،مدعی شد که :یک
گروه امدادرسان کورد که با
یک اتوبوس کمکهای مردمی

به مناطق سیلزده لورستان
رفته بودند ،در حین کمک
پای صحبتهای مردم سیلزده
هم نشسته و با گلهگذاری و
خشم مردم از بیلیاقتی دولت
و تبهکاری سپاه ،همدردی و
همدلی کردهاند.
او در ادامهی این خبر تصریح
کرد که یکی از مزدوران
جمهوری اسالمی ایران "شماره
پالک اتوبوس و فیلمهایی را
که از این امدادگران گرفته است
به ماموران ناامن کردن جامعه

ماموران اطالعاتی -گزارشداده و اطالعاتیها یا اطالعات
سپاه هم این بچههای امدادگر
را بازداشت کردهاند".
کانال
"ناقوس"
همچنین
اینترنتی
نشریه
تلگرامی
تریبون خلقها ،روز یکشنبه،
بیستوپنجم فروردینماه ،از
بازداشت  ۲۵تن از اعضای
کمیتههای مردمی امدادرسانی
عرب در اهواز ،خبر داده است.
این گزارش متذکر میشود
که تمامی این افراد هنگام

استراحت پس از ایجاد و
استحکام یک سیلبند ،در منزل
یکی از اعضای کمیته مردمی به
دست نیروهای لباس شخصی
دستگیر و به مکان نامعلومی
منتقل شدند.
امدادرسانان بازداشت شده
از اعضای کمیتههای مردمی
امدادرسانی در منطقه مالشیه
اهواز میباشند.
پیشتر نیز نیروهای اطالعاتی-
تروریستی ایران ،احمد کعبی
و یعقوب کعبی از اهالی
روستای گوریه از توابع بخش
شعیبیه را در روز شنبه هفدهام
فروردینماه ،بازداشت و به
مکان نامعلومی منتقل کردند.
همچنین خلف مردانی ،روز
پنجشنبه پانزدهام فروردینماه
به دلیل اعتراض به عدم
امدادرسانی به سیلزدهها و
ممانعت از شکستن سیلبندهای
ایجاد شده توسط روستاییان ،از
سوی نیروهای امنیتی بازداشت
شد.

سپاه و اطالعات،
گردانندگان کمپین "زاگروس چاوهریمانه" را تهدید کردند

استقبال گسترده مردم از
کمپینهای غیرحکومتی و
هماهنگی سراسر در استانهای
کوردستان برای یاری رسانی
به سیلزدگان لورستان ،خشم
نیروهای سرکوبگر رژیم را به
دنبال داشته است.
ُ
آژانس خبررسانی کردپا ،طی
گزارشی اعالم کرد ،روز یکشنبه
هجدهام فروردینماه ،سپاه
تروریستی پاسداران انجمنهای
مدنی استانهای کوردستان را
تهدید کرده که از جمعآوری
کمکهای مردمی تحت عنوان
چاوهریمانه"
"زاگروس
خودداری و به فعالیتهای
این کمپین پایان دهند .در این

گزارش آمده است که :علیرغم
فشارهای سپاه پاسداران
برای توقف کمپین "زاگروس
چاوهریمانه" ،انجمنهای مدنی
به جمعآوری کمکهای مردمی
ادامه میدهند .در این گزارش
از انجمنهای مدنی شهرهای
"اشنویه" و "مهاباد" نام برده
شده است که از سوی نهادهای
رژیم
اطالعاتی-تروریستی
ایران مورد تهدید قرار گرفتهاند.
این آژانس خبررسانی به نقل
از یک منبع خبری تصریح
اطالعاتی
نیروهای
کرد:
اعضای انجمن "ژیانهوهی
سروشتی مهاباد" را تهدید
کردند که به فعالیتهای

کمپین "زاگروس چاوهریمانه"
در مهاباد پایان دهند .در
همین رابطه یکی از اعضای
انجمن "ژیانهوهی سروشتی
مهاباد" طی مصاحبهای با
آژانس ُکردپا گفت :علیرغم
تهدیدات نیروهای اطالعاتی
فعالیت کمپین برای جمعآوری
برای
مردمی
کمکهای
سیلزدگان لورستان ادامه
خواهد داشت .فعالین مدنی
کورد از همان ساعات اولیه
وقوع سیل ویرانگر لورستان،
دست به راهاندازی کمپینهای
جمعآوری کمکرسانی به مردم
آسیبدیده کردند که با استقبال
گستردهی مردمی و حمایت

هنرمندان ملی کورد همچون
استاد ناصر رزازی روبهرو شد.
استاد رزازی طی پیامی
تصویری از مردم استانهای
مختلف کوردستان خواست که
به یاری همزبانان و همنژادان
خود در لورستان بشتابند چرا
"که رژیم ایران عالوه بر دههها
ظلم و ستم بر ملت کورد ،حال
میخواهد از وقایع و بالیای
طبیعی جهت سرعت بخشیدن
به سیاستهای نابودی و
ژنوساید کوردها بهره ببرد.
پس بر همه ملت کورد واجب
است تا با تمام توان به کمک
سیلزدگان لورستان بشتابند".

نیروهای اطالعاتی دو امدادرسان را بازداشت کردند

نیروهای تروریستی-اطالعاتی ایران چند تن از امدادگران عرب را در حال کمک رسانی به سیلزدگان خوزستان بازداشت کردند.
به گزارش فعاالن عرب ،روز شنبه هفدهام فروردینماه ،نیروهای اطالعاتی-تروریستی ایران احمد کعبی و یعقوب کعبی از اهالی
روستای گوریه از توابع بخش شعیبیه را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند .فعاالن حقوق بشری خوزستان دلیل این بازداشت
را کمکرسانی به سیلزدگان خوزستان و تالش برای سازماندهی فعالیتهای امدادی ،ذکر کردهاند .یشتر خلف مردانی ،روز پنجشنبه
پانزدهام فروردینماه به دلیل اعتراض به عدم امدادرسانی به سیلزدهها و ممانعت از شکستن سیلبندهای ایجاد شده توسط روستاییان،
از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد .از سوی دیگر ،نیروهای سرکوبگر جمهوری اسالمی در شهرها و روستاهای مختلف کوردستان
از جمله در مریوان ،کامیاران ،کرماشان ،مهاباد ،سنندج و ایالم مانع از جمع آوری کمکهای مردمی از سوی سازمانهای غیردولتی
شدهاند .در همین رابطه فعالین کورد اعالم کردهاند که سپاه پاسداران و نیز سازمان اطالعات طی تماسهای متعددی با گردانندگان
کمپینهای جمعآوری کمکهای مردمی ،آنها را تهدید کردهاند که باید تمام کمکها را به مردم تحویل دهند وگرنه بازداشت خواهند
شد .کوردها بعد از وقوع سیل ویرانگر لورستان برای یاری رساندن به همزبانان خود کمپینی سراسر در کوردستان تحت عنوان
"کهمپهینی زاگروس چاوهریمانه" ،به راه انداختند .استقبال مردم از این کمپین و نیز سایر فعالیتهای کمکرسانی چنان گسترده بود
که هالل احمر ایران اعالم کرد که کمکهای مردم به سیلزدگان رکورد زد ه است.

حقوق اولیه روزنامهنگار ایالمی در دادگاه ،پایمال شد

پرونده یک روزنامهنگار کورد
که به یکسال حبس محکوم
شده در دادگاه تجدیدنظر این
شهر مورد بازبینی قرار گرفت.
بر پایه گزارش آژانس
ُکردپا" ،نجف
خبررسانی
مهدیپور" ،صاحب امتیاز و
مدیر مسئول دوهفتهنامهی تعلیق
شده "باختر زمین" ،روز شنبه
بیست و چهارم فروردینماه در
دادگاه تجدیدنظر حاضر شد.
نجف مهدیپور ،به اتهام "تبلیغ
علیه نظام و توهین به رهبری"
از سوی دادگاه انقالب ایالم به

یکسال حبس تعزیری محکوم
شده بود.
ُکردپا به نقل از منبع خبری
خود مدعی شده است که
دادگاه ،وقت کافی جهت ارائه

دفاعیات به این روزنامهنگار
ایالمی نداده و دو قاضی مسئول
به رسیدگی پرونده ،او را با
الفاظ تحقیرآمیزی مورد خطاب
قرار دادهاند .قابل ذکر است که

دادستانی ایالم دوهفتهنامهی
"باختر زمین" را به دلیل انتشار
مقاالت و مطالب انتقادی در
رابطه با وضعیت حقوق بشر
و سیاستهای خارجی رژیم
ایران،
فاشیستی-تروریستی
متوقف کرده بود.
سیزدهم
سهشنبه،
روز
شهریورماه سال  ،٩٧نجف
مهدیپور به دادگاه انقالب
ایالم احضار و حکم یکسال
حبس تعزیری به اتهام "تبلیغ
علیه نظام و توهین به رهبری"
به وی ابالغ شده بود.

