پیام تسلیت مصطفی هجری در رابطە با
اعدام شهید «حیدر قربانی»
متن پیام بدین شرح است:
رژیم انسانکش جمهوری اسالمی ایران «حیدر قربانی» یکی دیگر از فرزندان کوردستان را اعدام کرد.
«حیدر قربانی» ،فرزند شهید «علی» ،آزادیخواهی وطنپرست و با ارادەای بود کە همچون دیگر جوانان کوردستان ایران،
استوار ایستاد و تسلیم رژیم ایران نشد و این چنین برای همیشە در دل همە آزادیخواهان و میهن دوستان کوردستان،
جاودانە شد.
«کوردستان با داشتن این چنین فرزندان آزادیخواهی ،سرفراز است و امیدوار بە آزادی».
مراتب همدردی و تسلیت خود را بە خانوادە و دوستان «حیدر» و همچنین مردم وفادار و مبارز «کامیاران» و همە

ارگان حزب دمکرات کردستان ایران

کسانی کە قلبشان برای آزادی میتپد ،عرض مینماییم.
سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی ایران
حزب دمکرات کوردستان ایران
مسئول اجرایی
مصطفی هجری
 ٢٤آذر ماه  ١٤٠٠خورشیدی
 ١٥دسامبر  ٢٠٢١میالدی

تـأمین حقوق ملی خلق کرد در چهارچوب ایرانی دمـکراتیک و فـــدرال
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تمرکزگرایی ،توسعه
نامتوازن و
ورشکستگی زیستمحیطی

از شنو تا کامیاران

٤

اهمیت و کاربرد علم
روانشناسی برای
سازمانهای اطالعاتی
رژیم نامشروع
جمهوری اسالمی

انقالب در ایران
٥
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پیشمرگە
الگوی فداكاری ملت

روز پنجشەممە  ٢٥آذرماه ٢٧٢١
کوردی در یکی از مقرهای حزب
دمکرات کوردستان ایران مراسم
 ٢٦آذرماه روز پیشمرگە کوردستان
با حضور شماری از اعضای
رهبری ،کادر ،پیشمرگە و خانوادە
پیشمرگەها برگزار گردید .این
مراسم با سرود ملی «ای رقیب»
و چند لحظه سکوت بە پاس
گرامیداشت روح شهیدان کوردستان
آغاز شد.
سپس پیام روز پیشمرگە کوردستان
از سوی «کاوە بهرامی» مسئول
دستگاە فرماندهی نیروی پیشمرگە
کوردستان تقدیم شد.
در این پیام بە نقش و تاثیرات
پیشمرگە و تفاوت پیشمرگە با
نیروهای مسلح دیگر اشاره شده
بود.

«بهرامی» در بخشی از پیام خود
اظهار داشت« :پیشمرگە انسانی
هوشیار ،سیاسی و آگاه جامعە
کوردستان است کە برای تحقق
حق و تعیین سرنوشت ملت کورد
علیە دیکتاتوری و ارتجاع و بی
عدالتی قد علم کردە است .تفاوت
اسلحه پیشمرگە با نظامیان وابسته
به سیستمهای دیکتاتوری در این
است کە پیشمرگە برای عدالت
مبارزه میکند و هدف وی رهایی
ملت خویش است .اما اسلحه
دیکتاتورها برای سلطه ،پایمال
کردن حق و آزادی ملتها است ،بە
ویژه نظامیان رژیم ایرن کە اسلحە
ترور و کشتار ،اعدامهای دسته
جمعی و ویرانکردن دیگر ملتهای
ایران را به دست گرفتەاند».
در ادامە پیام دستگاە فرماندهی

نیروی پیشمرگە کوردستان در مورد
مراحل مختلف مبارزە پیشمرگە و
چگونگی نامگذاری روز پیشمرگە
تشریح شدهبود .در این پیام بە راسان
و نقش پیشمرگە در این مرحلە از
مبارزە اشارە شد.
«بهرامی» در این زمینه بیان
داشت« :شرایط مبارزه در
کوردستان ایران به ما یادآوری
نمود کە ضروری است باری دیگر
نیروی پیشمرگە کوردستان با
شکوهی دیگر با در نظر گرفتن
وضعیت کوردستان بە مرحلە نوینی
از مبارزە گام نهد .در این راستا
رهبری حزب دمکرات کوردستان
ایران در سال  ١٣٩٤خورشیدی و
در پلنوم کمیتە مرکزی با هدف
توانمندکردن مبارزە و حضور
فعاالنە پیشمرگە در کوردستان

این مسئلە مهم را مورد بحث قرار
داد و سپس در نوروز سال ١٣٩٥
خورشیدی دبیرکل حزب دمکرات
مژده مبارزەای نوین را اعالم کرد
کە نتیجه آن راسان روژهەالت
بود».
در ادام ه این مراسم ،سرودی از
سوی گروه موسیقی حزب دمکرات
تقدیم شد.
سپس از پیشمرگەهایی کە مدت
 ٢٠سال است در صفوف مبارزە
هستند قددردانی شد و دراین رابط ه
ب ه رسم هر سال ه ب ه كسانیك ه بیست
سال از مدت پیشمرگهبودنشان
میگذشت لوح تقدیر اهدا شد ،ك ه
عبارت بودند از « :کریم پرویزی،
طاهر محمودی ،اسماعیل رحمانی،
فریدە حسین زادە ،فرزاد رضایی،
حسین آقایی ،کیوان فاتحی ،رضا

پیروزی ،ریبوار عبدی و رحمان
غفوری»  .این لوایح از سوی
«مصطفی هجری» مسئول اجرایی
حزب دمکرات کوردستان ایران
تقدیم این پیشمرگەها شد.
در بخشی دیگر از این مراسم بە
مناسبت روز پیشمرگە کوردستان
از سوی معاون دوم مسئول اجرایی،
محمد نظیف قادری ،لوح تقدیر
بە «دیاکو مسعودی و شاهو
غفوری» از کادرهای آموزشی
دستگاه فرماندهی حزب دمکرات
اهدا گردید.
در بخشی دیگر از این مراسم
شعری از سوی «احسان رستگار»
پیشمرگە کوردستان ارائ ه شد .در
پایان سرودی از سوی هنرمندان
«نظام سجادی و جعفر دوستالی»
تقدیم شد.
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ســـخـن
«حق» ب ه دار
زده نمیشود
کریم پرویزی
زمانی کە حاکمان توتالیتر
نخواستند صدای حق طلبی را
بشنوند ،منصور حالج را بە دار
زدند ،بە جرم این کە میگفت
«اناالحق» .حاکمان بە این خیال
بودند کە اعدام راە حلی مناسب
برای نشنیدن و حذف کردن است،
چرا کە ترس از مرگ و بە فنا
رفتن همە زندگیشان را فرا گرفتە
بود و تنها و تنها لذت خون آشامی
خود برایشان اهمیت داشت و در
ذهن خود این طور میپنداشتند
کە اعدام همان ترس بزرگی است
کە با آن از مردم زهر چشم بگیرند
و صدای «حق خواهی» را خفە
میکنند.
آمران بە دار آویختن منصور حالج
مردند و با حقارت بە فنا رفتند
و تاریخ برای همیشە از آنها بە
عنوان دیوصفتان یاد و روایت
خواهد کرد .نام و یاد منصور
حالج نیز جاودان و نسل بە نسل
«اناالحق» او بازگو و بازتاب
صدای حق خواهی انقالبیون خواهد
بود.
صدها سال پس از آن ،بر روی
همان تخت ظلم و ستمکاری،
تاریک پرستان جماران تکیە زدند
و دستور بە دار آویختن صادر
میکنند .آنها با خیال خود با
اعدام فرزند شهید علی دیگر ترس
خود را فروکش کردە و صدای
حق طلبی را برای همیشە خفە
میکنند.
در خیال خود با کشتن شهید علی
و دیگر شهیدان ،خواهند توانست
صدای حق طلبی ملت کورد و
کوردستانیها را خفە و تسلیم
ارادە توتالیتری خود در تهران
کنند ،غافل از این کە فرزندان
شهیدان و جوانان فهمیدە و هشیار
کورد و «حیدر»ها بە میدان آمدە
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مصطفی هجری روز پیشمرگە پیام مسئول اجرایی حزب
کوردستان را تبریک گفتند

دمکرات کوردستان ایران

بە مناسبت روز معلولین در
صفوف مبارزە

«مصطفی هجری» مسئول
اجرایی حزب دمکرات کوردستان
ایران ،بە مناسبت  ١٦آذر ماە روز
معلولین حزب دمکرات ،پیامی را
منتشر کرد.
«مصطفی هجری» ،مسئول
اجرایی حزب دمکرات کوردستان
ایران ،طی پیامی ب ه مناسبت ٢٦
آذر ،روز پیشمرگ کوردستان را
تبریک گفتند.
متن پیام این چنین است:

بامداد روز یکشنبه  ٢٨آذر ،١٤٠٠
«حیدر قربانی» ،زندانی سیاسی
کورد اهل شهرستان «کامیاران»
در زندان «سنە» اعدام شد.
بە گزارش رسیدە بە وبسایت
کوردستان میدیا ،این زندانی
سیاسی بدون اطالع خانوادهاش
اعدام و اجازه آخرین مالقات به
خانوادهاش داده نشده است.
در گزارش آمدە کە جنازه «حیدر
قربانی» به خانوادهاش تحویل داده
نشده و توسط نیروهای امنیتی و
در مکانی نامعلوم دفن شدە است.
این منبع مطلع اظهار داشت:
«حسن قربانی» برادر این زندانی
سیاسی نیز توسط نیروهای
امنیتی بازداشت شده است.
روز دوشنبه  ١٨مرداد ،١٤٠٠
خانواده «حیدر قربانی» به
دادگستری کل استان «سنە»
مراجعه و به آنان اعالم شد که
درخواست اعمال ماده  ٤٧٧قانون
آیین دادرسی کیفری برای «حیدر
قربانی» رد و پرونده وی جهت
اجرای حکم به شعبه اجرای احکام
دادگاه انقالب شهرستان کامیاران
ارجاع داده شده است.
آذرماه « ،٩٩صالح نیکبخت»،
وکیل مدافع «حیدر قربانی»
در گفتوگو با یکی از
خبرگزاریهای وابستە بە رژیم
ایران خبر از درخواست اعمال ماده
 ٤٧٧قانون آیین دادرسی کیفری
برای موکلش دادە بود.
مهرماه  ،٩٩جمعی از علماء
دینی ،ائمه جمعه و جماعت،
مدرسین شهرهای «سنە ،مەریوان
و کامیاران و برخی از نمایندگان
مجلس رژیم در نامهای به رئیس
قوه قضاییه از وی درخواست کردە
بودند که اعاده دادرسی تقدیمی
«حیدر قربانی» از طرف وی
پذیرفته شود.
شهریورماه  ،٩٩دیوان عالی ایران
اعاده دادرسی این زندانی سیاسی

پیشمرگان کوردستان سمبل
مقاومت ملتند ،برای همین است
ی ما
کە مایە افتخار و سربلند 
هستند.
 ٢٦آذر روز پیشمرگ کوردستان،
بر همە ملت کورد و تمامی
پیشمرگانی کە در سنگرهای
«شاخ و شار» با جان خود از

موجودیت ملتشان دفاع میکنند،
مبارک باد.
مسئول اجرایی حزب دمکرات
کوردستان ایران
مصطفی هجری
 ٢٤آذر ماه  ١٤٠٠خورشیدی
 ١٥دسامبر  ٢٠٢١میالدی

متن پیام بە این شرح است:
پیام بە مناسبت روز معلولین در
صفوف مبارزە
روز  ١٦آذر ماە ،از جانب شورای
سیاستگذاری حزب دمکرات بە
عنوان روز پاس داشت از مبارزە

و جانفشانی معلولین در سنگر
انتخاب شدە است .در این روز و
در سال  ١٣٦٦خورشیدی فرماندە
قهرمان سپاە پیشمەرگە کوردستان،
ماموستا «حەسەن شیوەسەڵی» در
یک اقدام تروریستی دشمنان ملت
کورد بخشی از اعضای بدنش را
از دست داد.
در صفوف مبارزە ملت کورد،
صدها نفر با نهایت جانفشانی
بخشی از بدن خود را در این راە
از دست دادەاند ،بە همین دلیل
در چنین روزی باید جانفشانی،
قهرمانی و بخشندگی چنین

حیدر قربانی
زندانی سیاسی کورد اعدام شد

محکوم به اعدام را رد کردە بود.
روز چهارشنبه  ١٥مرداد ،٩٩
تأیید حکم اعدام این زندانی
سیاسی کورد محکوم به اعدام در
شعبه  ٢٧دیوان عالی ایران در قم
ابالغ شدە بود.
پس از تأیید حکم اعدام «حیدر
قربانی» در دیوان عالی ایران،
وکیل وی درخواست تجویز اعاده
دادرسی در شعبه هم عرض دادگاه
انقالب «سنە» را کرد.
«سازمان حقوق بشری کورد
پا» به اسنادی از پرونده «حیدر
قربانی» ،زندانی سیاسی کورد
دست یافته که  ١٩خرداد ،شعبه
 ٢٧دیوان عالی ایران حکم اعدام
این زندانی سیاسی به اتهام
«بغی» را تأیید و همان شعبه
دیوان عالی ایران ٢٠خرداد ،رأی
پرونده این زندانی سیاسی را به

علت نقص تحقیقات ،نقض کرده
بود.
شعبه  ۲۷دیوان عالی ایران در
پرونده معاونت در قتل ،به دلیل
نقص تحقیقات ،پرونده را به دادگاه
«سنە» ارجاع داده اما پرونده
دیگر که منجر به صدور حکم
اعدام شده ،از سوی شعبه مذکور،
تایید شده است .در صورتی که با
توجه به اینکه تحقیقات در مراحل
اولیه بازداشت ،توسط نهادهای
امنیتی مشخص و رفتارهای
یکسان صورت گرفته بوده ،در
صورت وجود نقص در پرونده ،باید
حکم کلیه پروندهها نقض شود.
در یکی از این اسناد آمده
است :نسبت به شکایات مطرحه
علیه «حیدر قربانی» مبنی بر
ایراد صدمه بدنی عمدی نسبت
به مأمورین بسیج و تحصیل

مال مسروقه و تغییر در ارقام و
مشخصات شماره پالک و شاسی
موتور وسایل نقلیه موتوری و
شرکت در قتل عمدی مسلمان
و شروع به آدم ربایی و شروع به
قتل عمدی و کمک به مجروم
برای خالصی از محاکمه و
مجازات و معاونت در قتل عمدی
و معاونت در قتل عمدی غیر
مستوجب قصاص که موجب اخالل
در نظم جامعه شود طی شماره
 ٩٩٠٩٩٧٠٩١٠٠٠٠١٨٣مورخ
 ٢٠/٠٣/١٣٩٩رأی مورد اعتراض
به علت نقص تحقیقات نقض شد.
نقض حکم صادره علیه «حیدر
قربانی» در حالی است که نوزدهم
خردادماه شعبه  ٢٧دیوان عالی
ایران رأی صادره پرونده این زندانی
سیاسی را ابرام و حکم اعدام وی
به اتهام «بغی» را تأیید کرده

است.
«حیدر قربانی» ،زندانی سیاسی
کورد اهل شهرستان کامیاران
 ٢٠مهرماه سال  ٩٥بازداشت و
نیروهای امنیتی وی را متهم به
قتل چند تن از عوامل رژیم کرده
بودند.
اسفند ماه همان سال تلویزیون
انگلیسی زبان رژیم «پرس
تیوی» با نشان دادن مستندی بە
نام «رانندە مرگ» اقدام بە پخش
بخشی از فیلم اعترافات اجباری
تلویزیونی این زندانی سیاسی
کورد کردە بود.
این زندانی سیاسی  ١٤مهرماه
 ٩٨به اتهامهای «ایراد جراحات
و صدمه با اسلحه ،معاونت در
قتل عمدی ،تالش و کمک جهت
خالصی از تعقیب و محاکمه و
مجازات ،معاونت در قتل عمدی،

مبارزانی را پاس بداریم و با نهایت
همدردی بە بخشندگی و وجودشان
افتخار کنیم.
سالم و درود بر تمامی بخشندگانی
کە گرانبهاترین سرمایەهای
خویش ،بخشی از اعضا و اجزای
بدنشان را در راە مبارزە و رهایی
ملت و سرزمین کوردستان تقدیم
كردهاند.
حزب دمکرات کوردستان ایران
مسئول اجرایی
مصطفی هجری
 ١٦آذر ماە  ١٤٠٠خورشیدی

الصاق پالک اتومبیل به اتومبیل
دیگر ،شروع به آدم ربایی و
تحصیل مال مسروقه» در شعبه
 ١دادگاه کیفری یک «سنە»
محاکمه شده بود.
این زندانی سیاسی در شعبه ١
دادگاه کیفری یک «سنە» به
تحمل سه فقره حبس تعزیری هر
کدام به مدت  ٣٠سال از بابت سه
فقره بزه معاونت در «قتل عمد»
و «همکاری با یکی از احزاب
کورد اپوزیسیون رژیم ایران» (با
اعمال فراز دوم از ماده  ١٣٤از
قانون مجازات اسالمی) محکوم
شده بود.
همچنین شعبه  ١دادگاه کیفری
یک «سنە» این زندانی سیاسی
کورد را به دو فقره شالق تعزیری
هر کدام به تعداد  ١٠٠ضربه از
بابت دو فقره تحصیل دو دستگاه
خودروی پژوی  ، ٤٠٥به تحمل
دو فقره حبس تعزیری هر کدام
به مدت  ١٥ماه از بابت دو فقره
بزه الصاق پالک خودرو ،به تحمل
 ٦سال حبس تعزیری از بابت بزه
شروع آدمربایی ،به تحمل سه فقره
حبس هر کدام به مدت  ٤سال از
بابت سه فقره بزه مبنی بر تالش
و مساعدت جهت خالصی متهمین
(با اعمال فراز دوم از ماده ١٣٤
از قانون مجازات اسالمی) محکوم
کرده بود.
«حیدر قربانی» در شعبه اول
دادگاه انقالب «سنە» نیز به اتهام
«بغی» محاکمه و روز سهشنبه ٨
بهمنماه  ٩٨رسماً حکم اعدام به
همین اتهام به این زندانی سیاسی
کورد در زندان «سنە» ابالغ شده
بود.
تحقیقات درباره پرونده این زندانی
سیاسی از سوی شعبه اول بازپرسی
دادسرای کامیاران ،پلیس آگاهی
و اداره اطالعات کامیاران صورت
گرفته است.
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اطالعیە دستگاە تشکیالت کل حزب دمکرات کوردستان ایران
در رابطە با اعدام شهید «حیدر قربانی»
دستگاە تشکیالت کل حزب
دمکرات کوردستان ایران بە
مناسبت اعدام شهید «حیدر
قربانی» بە دست رژیم اسالمی
ایران ،اطالعیەای را منتشر کرد.
متن اطالعیە بە شرح زیر است:
آزادی خواهان جهان!
ملتهای آزادی خواە ایران!
مردم میهن دوست و مبارز
کوردستان!
با نهایت تاسف بە اطالع عموم
میرسانیم کە بار دیگر حاکمیت
رژیم آزادی کش جمهوری اسالمی
ایران ،یکی دیگر از فرزندان
دلیر ملتمان ،جوانی وطن پرست
و دمکرات را از آغوش گرم
کوردستان گرفت .رژیم جالد ایران

سحرگاە یکشنبە  ٢٨آذر ،١٤٠٠
با شهید کردن «حیدر قربانی»
لکەای دیگر بر كارنام ه سیاه خود
افزود.
شهید «حیدر قربانی» فرزند شهید
«علی» مورخ  ٢٠مهر  ١٣٩٥از
سوی نیروهای امنیتی رژیم و با
اتهام عضویت در حزب دمکرات
کوردستان ایران و فعالیت در
جنبش برحق ملت کورد دستگیر
و زندانی شد .در این  ٥سال حبس
با وجود شکنجەهای بسیار از همە
حقوقی کە یک زندانی سیاسی
باید داشتە باشد ،محروم و حتی
اجازە مالقات با خانوادە خود را نیز
نداشتە است.
شهید «حیدر قربانی» هیچکدام
از اتهامات مطرحە را نپذیرفتە بود
و در همان حال ،آزادی خواهان و

افکار عمومی با حمایت چشمگیر
خود حامی ایشان بودند .با وجود
این حمایت گستردە ،رژیم ایران
مصر بود تا او را مجرم معرفی
کردە و نهایتا سحرگاە یکشنبە ٢٨
آذر  ،١٤٠٠در زندان «سنە» حکم
اعدام تحمیل شدە بر ایشان اجراشده
و ب ه كاروان شهیدان ملت پیوست.
حزب دمکرات کوردستان ایران
ضمن عرض مراتب همدردی و
تسلیت بە خانوادە محترم و دوستان
شهید «حیدر قربانی» ،خود را
شریک غم و اندوهشان میداند.
دستگاە تشکیالت کل حزب دمکرات
کوردستان ایران
 ٢٨آذرماه  ١٤٠٠خورشیدی
 ١٩دسامبر  ٢٠٢١میالدی

بیانیە انجمن زیستمحیطی «پیرانشار» در رابطە با پلمب
«کافە کتاب اندیشە» توسط نیروهای امنیتی رژیم ایران

انجمن زیست محیطی «پیرانشار»
طی بیانیەای پلمب «کافە کتاب
اندیشە» در این شهر توسط
نیروهای امنیتی رژیم را محکوم

کرد.
متن بیانیە بە شرح زیر است:
کوردستانیان گرامی ،فعاالن مدنی
و مشتاقان کتاب و کتابخوانی!

همانطور کە مطعاید ،با فرمانی
غیر قانونی و تحمیلی ،در روز
 ٢٢آذر ماە ،مرکز مدنی کافە
کتاب اندیشە در شهر پیرانشار،

توسط نیروهای وزارت اطالعات
پلمب شد.
«کافە کتاب اندیشە» ،بە عنوان
مرکزی مدنی و تاثیرگذار و
صاحب سخن ،طی شش سال
فعالیت خود ،خیلی سریع بە یک
انجمن تبدیل و توانست اعتماد و
پایگاە اجتماعی خود را در دل
اقشار مختلف پیرانشار جای کند و
همچنین با سر دادن شعار «کافە
کتاب اندیشە گهوارە تفکر آزاد»
و با فریاد زالل حق طلبی فعاالن
مدنی و با برگزاری مجموعە
محافل ،پانل علمی ،فعالیتهای
پرورشی و میدانی و ، ...تاثیر
خود را بر پیکر هویتخواهانە ملت
خود بر جای بگذارد.
با افتخار در سالهای گذشتە ما
نیز بە عنوان انجمن زیست محیطی
پیرانشار ،همزمان با کار پرورشی،
توانستەایم در انجام مجموع
فعالیتهای میدانی مشترک،

از جملە کمپینهای کرماشان
و کوتول ،بە همراە مرکز مدنی
کافە کتاب اندیشە و با پشتیبانی
مردممان ،وظیفە ملی خود را بە
انجام برسانیم و بی شک این
فعالیتهای مشترک را بە عنوان
برگ زرینی در تاریخ انجمن خود
بە شمار خواهیم آورد.
در اینجا تاکید میکنیم کە حملە
با اسلحە بە مرکز مدنی اندیشە
را حملە بە کتاب ،کتابخانە و این
جریان ترقیخواە دانستە و بر این
باوریم کە بکارگیری زور علیە
مرکزی مدنی ،نشان دهندە نهایت
ضعف و شکست تفنگ در برابر
قلم است.
بە همین دلیل ما بە عنوان انجمن
زیست محیطی پیرانشار ،پلمب
کافە اندیشە و بەکارگیری
خشونت علیە مدیران این مرکز را
بە شدت محکوم میکند.
در پایان ،بە همشهریان و هممیهنان

تحصن سراسری معلمان در کوردستان و ایران
روز شنبه  ٢٠آذرماه ،١٤٠٠
تحصن سراسری معلمان کوردستان
و ایران برای چندمین بار در حال
برگزاری است.
این تحصن در پی فراخوان شورای
هماهنگی تشکلهای صنفی
معلمان صورت گرفته است.
فراخوان جدید شورای هماهنگی در
اعتراض به طرح رژیم در موضوع
همسانسازی حقوق فرهنگیان
است.
شورای هماهنگی معتقد است
طرح رژیم نه تنها موجب افزایش
حقوق فرهنگیان نخواهد شد بلکە
درتضاد آشکار با طرح رتبهبندی
میباشد زیرا در برنامه همترازی
و برنامه ششم توسعه و سند تحول
بنیادین اهدافی در نظر گرفته شده
که حقوق و خواست معلمان را
برآورده نمیکند.
رژیم ایران میخواهد با اختصاص
تنها  ١٢.۵هزار میلیارد تومان

طرح رتبهبندی را در روز یکشنبه
 ٢١آذرماه در مجلس خود تصویب
کند.
این اقدام رژیم ایران در حالی است
کە اجرای کامل رتبهبندی بر
اساس همترازی با حقوق اعضای
هیات علمی دانشگاه ،نیازمند
حداقل  ٧٦هزار میلیارد تومان
است .اگر قرار باشد در شش
ماه دوم اجرا گردد ،به  ٣٨هزار
میلیارد تومان بودجه نیاز است.
بودجە ١٢.۵هزار میلیارد تومانی
رژیم تنها باعث افزایش حقوق بین
یک تا سه میلیون تومان برای
هر معلم خواهد شد کە در تضاد
آشکار با طرح رتبهبندی براساس
همترازی و برنامه ششم توسعه و
سند تحول بنیادین است.
شورای هماهنگی از تمام
فرهنگیان درخواست کردە است کە
در روزهای شنبه و یکشنبه٢٠ ،
و  ٢١آذرماه معلمانی کە تدریس

حضوری دارند در این روزها ضمن
حضور در مدرسه از رفتن به کالس
خودداری نموده و در دفتر مدارس
تحصن نمایند.
همچنین این شورا از معلمانی که
تدریس مجازی در شاد دارند ،ضمن
اطالعرسانی و توجیه دانشآموزان،

در این دو روز تدریسی در فضای
مجازی نداشته باشند و برنامه شاد
را تعطیل کنند.
از جمله مدارسی که هم اکنون
در کوردستان و ایران در تحصن
سراسری معلمان شرکت کردهاند
میتوان ب ە مدارس شهرهای

«سنە ،لرستان ،چهارمحال و
بختیاری ،کرمانشاه ،مریوان ،سقز،
بانە ،جوانرود ،تهران ،اصفهان،
یزد ،بوشهر ،کرمان ،گیالن ،البرز،
خوزستان ،فارس ،قم ،مرکزی،
همدان و  ...اشارە کرد.

اطمینان میدهیم کە فشارها
نمیتوانند مانع پیشروی مبارزە
ما شوند و با چنین تقالهای
فعالیتهای مدنی در پیرانشار
متوقف نخواهند شد؛ بلکە با
اشتیاق بیش از پیش ادامە خواهند
یافت.

امیدوار و پایدار باشید!
انجمن زیست محیطی پیرانشار
 ٢٤آذر ماە  ١٤٠٠خورشیدی

ادامه سخن
تا با صدای شیوا فریاد آزادی
و حق خواهی ملتشان را پژواك
دهند .این بار نیز متحجران جماران
و دار و دستەهایشان بر این باور
بودند کە تنها کاری کە ماندە
و باید انجام دهند این است کە
فرزند شهید را هم اعدام کنند ،با
این توهم کە تخم سرفرازی و حق
طلبی را از کوردستان بزدایند.
روز یکشنبە  ٢٨آذر ،١٤٠٠
دستور مرگ را صادر کردند،
اما از این اقدام خود بە هراس
آمدە! برای همین بود کە شبانە و
مخفیانە حیدر قربانی پسر شهید
و فرزند مبارز وطن و رهرو مشی
زندە یاد قاسملو را شهید کردند و
از ترس پژواك فریاد شهید حیدر،
مخفیانە و بدون حضور خانوادە بە
خاک سپردند.
مثل همیشە غافل بودند از
این کە صدای حق طلبی بە
دار آویختە نمیشود .بلکە با
یورش خود بر سر حقیقت موجب
گستردەتر شدن بانگ حق خواهی
و حقیقت خواهند شد و همان روز
مردم شهرستان کامیاران جلو
منزل شهید حیدر جمع شدە و
فریاد زدند کە شهید زندە است
همچون کوهستان و شهر  ،همچون
خیزش دوبارە برای احیای مبارزە،
همچون شکوفا شدن نسلی مبارز
و دلیر ،همچون فصل راسان.
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تمرکزگرایی ،توسعه نامتوازن و
ورشکستگی زیستمحیطی
کیوان درودی
کامل
ورشکستگی
آثار
زیستمحیطی بر پهنه جغرافیای
ایران پیدا است و تحلیل و
گمانهزنیهای مختلفی پیرامون
این ورشکستگی ارائه شده است؛
به گونهای که ما به طور روزانه
با انبوهی از این مطالب مواجه
میشویم .چنین فضایی باعث
شده است که اساس سیاسی -
ایدئولوژیکی مسئله به سوژههایی
تقلیل یابد که از حیث محتوا و
حجم ،خواسته و ناخواسته از عمق
فاجعه بکاهند.
نگارنده معتقد است عالوه بر
ابعاد کارشناسی زیستمحیطی
و واکاویهای مدیریتی و علمی
ورشکستگی زیستمحیطی ،یک
مبنای اساسی نادیده گرفته شده
است؛ چنین مبنایی رویه نابودی
محیط زیست را یک مقوله
سیاسی و ایدئولوژیک مفروض
میدارد که دالیل بدوی آن را در
دستگاه فکری حکام و بنیادهای
آن میداند .به عبارتی تمامی
سویههای دیگر این بحران ،تابعی
از یک نگرش سوء سیاسی هستند
که منجر به تصمیمسازیهای
مبتنی بر این نگرش و نادیده
گرفتن تبعات فراگیر آن شده است.
جغرافیای ایران به طور کلی
با بارندگی ساالنه حدودا ٢۵٠

داریم ،باید گفت عوامل حکومت
بر انباشت قدرت و ثروت بیش
از برنام ه و عقالنیت گرایش
دارند ،دلیل چنین امری نیز به
ایدئولوژیک بودن حاکمیت و
تمرکز به «وابستهسازی دیگری»
و «فربهسازی خودیها» مرتبط
است .به این معنا که مناطقی

منافع حکومت در تضاد است؛
به نحوی که چنانچه توسعه
فراگیر و فارغ از مقاصد سوء
سیاسی باشد ،پایگاه اجتماعی
حاکمیت را  -بر اساس مختصات
دستگاه فکری حاکمیت  -متزلزل
میسازد .همین امر موجب شده
است که با وجود نیمهبیابانی بودن

بودن آن است که باعث نادیده
گرفتن اساس معضل شده است.
اگر چنین نبود ،جمهوری از اوایل
دهه هفتاد و همزمان با آغاز
سدسازیهای غیراصولی ،بارها
از سوی مجامع و شخصیتهای
آکادمیک داخلی و خارجی
مورد خطاب قرار گرفت ،اما

عقالنیت حکم میکند ،توسعه
واحدهای صنایعی مانند فوالد و
پتروشیمی که به حجم باالیی از آب
نیاز دارند ،در مناطقی اجرا شوند
که از نظر بارش و سطح آبهای
جاری و زیرزمینی در وضعیت
نسبی بهتری قرار دارند .با این
وجود جمهوری اسالمی برای این

با آنها برای تغذیه منبع قدرت
است و نه تکریم وپاسداشت جایگاه
انسانی آنها!
این رویکرد بسیار فاجعهبار در دوره
پهلوی نیز مشهود بوده است .برای
نمونه سرکوب مردم چهارمحال
و بختیاری و سپس تغییر مسیر
سرچشمه کوهرنگ این استان
به سمت نواحی مرکزی فالت
ایران در همین راستا بوده است.
اقداماتی که با شعار تشکیل
و تحکیم آنچه «دولت مدرن»
خوانده میشد؛ انجام گرفت و
نتایج آن جز ورشکستگی کامل
زیستمحیطی نبود.
تبعات این مسئله نه تنها در
مسائل زیستمحیطی ،بلکه بر
سایر ابعاد و سویههای زندگی
مردمان ساکن این جغرافیا مشهود
بوده است .در حال حاضر بسیاری از
داروهای ضروری بیماران تنها در
تهران قابل دسترسی است و سیستم
بروکراسی اداری و قضایی نیز و
منابع تصمیمگیرنده و تصمیمساز
در تهران انباشته شدهاند .فجایعی
که باعث مهاجرت از روستاها
به شهرها ،از شهرهای کوچکتر
به مراکز استانها و از آنجا به
پایتخت شده است و در موارد نیز
که اخیرا بیشتر نمود پیدا کرده
به مهاجرت به کشورهایی مانند
ترکیه منتهی شده است.
بر این اساس ،باید گفت که
جمهوری اسالمی آنچه را انجام
داده است بر اساس ضروریاتی

طبق شناختی که از ماهیت عقالنیتگریز جمهوری اسالمی داریم ،باید گفت عوامل حکومت بر انباشت قدرت و ثروت بیش از برنامه
و عقالنیت گرایش دارند ،دلیل چنین امری نیز به ایدئولوژیک بودن حاکمیت و تمرکز به «وابستهسازی دیگری» و «فربهسازی
خودیها» مرتبط است .به این معنا که مناطقی که پایگاه اجتماعی حاکمیت مفروض داشته شدهاند در اولویت فربهسازی و مناطقی
که یحتمل پایگاهی برای مخالفان به ویژه اتنیسیتهها هستند؛ تحت دستورالعمل وابستهسازی هدایت و اداره میشوند.
میلیمتر در هر سال آبی ،یک
جغرافیای خشک با بارشهای
پایینتر از حد متوسط جهانی
محسوب میشود .چنین دادههایی،
برای یک «عقل سلیم» اخطار و
هشداری جدی محسوب میشود.
حال این سوال پیش میآید که
آیا حکام مسلط بر این پهنه
جغرافیایی ،چنین موضوعی را با
وجود در اختیار داشتن موسسات
و نهادهای مختلف پژوهشی و
تحقیقی ،درک نکردهاند و یا
اینکه اساسا مسئله به خواست و
اراده آنها مرتبط است؟
بدون شک مقامات جمهوری
اسالمی بیش از ما هشدارهایی
را از طرف مجامع علمی دریافت
کردهاند و اینکه آنها هشدارهای
الزم در مورد چنین تهدیدهایی
را دریافت نکردهاند و یا بر حسب
اشتباه محاسباتی  -مدیریتی ،به
عمق آن پی نبردهاند ،ادعایی بیش
نیست .اما چرا آنها چنین مسئله
بزرگی را در سازوکارهای مختلف
اجرایی و برنامهریزی نادیده
گرفتهاند؟
طبق شناختی که از ماهیت
عقالنیتگریز جمهوری اسالمی

که پایگاه اجتماعی حاکمیت
مفروض داشته شدهاند در اولویت
فربهسازی و مناطقی که یحتمل
پایگاهی برای مخالفان به
ویژه اتنیسیتهها هستند؛ تحت
دستورالعمل وابستهسازی هدایت و
اداره میشوند.
با اتکا به این تحلیل اساسی
است که میتوان ریشههای

استانهای یادشده ،تمرکز توسعه
صنایع در آنها انجام شده است و
پرواضح است که چنین رویکردی
موجب خسارات جبرانناپذیری
مانند فرونشست ،پایین رفتن سطح
سفرههای زیرزمینی ،کمبود آب
جاری ،آلودگی فاجعهبار هوا و
 ...میشود.
بنابراین باید اذعان کرد که

هیچ تغییری در رویکر و مسیر
به غایت «اشتباه» خود ایجاد
نکرد! دلیل این مسئله نیز روشن
بود؛ جمهوری اسالمی در پی
انباشت قدرت و ثروت برای بازوی
اصلی نگهدارنده خود ،یعنی سپاه
پاسداران و عوامل وابسته بود.
ساخت و گسترش سدهای مختلف
دو دستاورد مهم را برای کلیت

منظور اصفهان را در اولویت قرار
داده است ،در حالی که این استان
از نظر مولفههای یاد شده نسبت
به استانهای نوار غربی ،شمال و
شمال غرب ،فاقد شرایط الزم است.
عین چنین موضوعی را در سایر
بخشها نیز ،مشاهده میکنیم .اما
جمهوری اسالمی با توجه به اینکه
مدتهاست بر اساس بنیادهای

آنچه به عنوان تحلیل از وضعیت موجود و راهکار ارائه میشود ،دیدگاههایی هستند
که با وجود صحت و سقم بسیاری از آنها ،بدون درنظر گرفتن ماهیت و فلسفه وجودی
حکام مسلط بر جغرافیای ایران مطرح و بعضا «پیشنهاد» میشوند.
تمرکز توسعه صنایع در مناطقی
مانند قم ،مشهد ،اصفهان و تهران
را دریافت و پرده از پدیدههای
کولبری و سوختبری برداشت.
به عبارتی حاکمیت از بین دو
گزینه توسعه و رشد مبتنی
بر عقالنیت و از سویی دیگر
توسعه نامتوازن ناشی از نگرش
ایدئولوژیکی  -سیاسی ،مورد
دوم را برگزیده است .به عبارتی
سادهتر میتوان گفت؛ توسعه
و عقالنیت به طور مستقیم با

آنچه به عنوان تحلیل از وضعیت
موجود و راهکار ارائه میشود،
دیدگاههایی هستند که با وجود
صحتوسقم بسیاری از آنها ،بدون
درنظر گرفتن ماهیت و فلسفه
وجودی حکام مسلط بر جغرافیای
ایران مطرح و بعضا «پیشنهاد»
میشوند .در واقع این عدم دریافت
و علم به جدیت وقوع بحران نیست
که حاکمیت را به وادادگی سوق
داده ،بلکه دستگاه فکری -
ایدئولوژیکی و توتالیتاریانیستی

جمهوری اسالمی در پی داشت،
نخست استفاده تبلیغاتی از آن و
برجستهسازی نقش سپاه و جهاد
سازندگی در آنچه «عمران و
آبادانی» جلوه داده میشد و دوم،
برداشت حداکثری بودجه و تسلط
بر حوزه صنایع.
برای روشنتر شدن مبنای تحلیلی
این نوشته ،یکی از این تعارضات
منافع حاکمیت تمامیتخواه را
با اساس توسعه عقالنی ذکر
میکنیم .پرواضح است که

کجدار و مریز و منطق بیمار خود،
به استان اصفهان به عنوان یک
«پایگاه مردمی» خود مینگرد
و برای جلب رضایت مردمان این
منطقه ،اصل عقالنیت و برنامه را
به دست فراموشی سپرده است.
اگرچه با وجود تمام این واقعیات،
شلیک به اصفهانیها نیز با هدف
حفظ نظام  -که اوجب واجبات
است  -در دستور کار قرار گرفت
و مردم این استان نیز بیش از
پیش دریافتند که تعامل حکومت

بوده که ماهیت اقتدارگرا و
عقالنیتگریز آن ،ایجاد کرده
است و اگرچه این نوشته کوتاه،
مجال واکاوی جامعی را از
این حیث سلب میکند ،اما به
مثابه مدخلی برای واکاوی و
ریشهیابی اساسی ورشکستگی
زیستمحیطی ایران است و
نشان میدهد که کلیدواژههای
متداولی مانند «سوءمدیریت»،
«فقدان آگاهی» و حتی توسعه
نامتوازن نمیتوانند اصل و مبنای
تصمیمات فاجعهبار حاکمیت را به
وضوح تبیین کنند.
این تحلیل بار دیگر ما را به این
نتیجه میرساند که برای گذار
از دوره استبدادی دیرپای مسلط
بر این جغرافیا ،ضروری است که
مبانی اخالقی «امر سیاسی» و
خال اندیشه در آن را بار دیگر مورد
نقد قرار دهیم .نقدی که ممکن
است به مذاق بسیاری خوش نیاید
و اساس اشتباهات فاجعهبار دوره
مدرنسازی بر «بنیادهای غلط
تمرکز قدرت و ثروت» را از زیر
آوار شانتاژ و پروپاگاندا بیرون
کشیده و آنچنان که هست به
معرض نمایش بگذارد.
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از شنو تا کامیاران

جاوید
از زمانیکە خمینی رهبر رژیم
اسالمی ایران فتوای جهاد
علیە کوردستان را صادر نمود و
ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس

را بر کوردستان آشکار نمود .در
تاریخ  ٢٨آذرماه «حیدر قربانی››
زندانی سیاسی کورد ساکن
کامیاران را بە چوبە دار سپرد.
جنازە ایشان بە مانند «هدایت»
تحویل خانوداە ایشان دادە نشده
است .در همان حال برادر «حیدر»
را بازاداشت کردەاند .نیروهای
اطالعات رژیم ایران مردم را تهدید

بە مانند جمهوری اسالمی ایران
رابطه سیاسی برقرار کرد.
موضوعی کە در اعدامهای
رژیم ایران در کوردستان برجستە
است اتهام و جرایمی است کە بە
زندانیان سیاسی منتسب میکند.
آنان را «تروریست ،اخاللگر،
ضد انقالب ،عوامل استکبار»
میخواند .بر هیچ کس پوشیدە

کشتە میشود یا «حیدر قربانی»
کە استبداد و ستم والیت فقیه را
در کوردستان رد میکند .نیروهای
رژیم ایران در کوردستان اخاللگر
هستند کە آرامش و آسایش را
مردم کوردستان گرفتەاند یا
زندانی سیاسی.
بە اعتراف خود مسئوالن ارشد رژیم
ایران کە فرماندهان نظامی و سران

شکنجە شدە بود .اما وی در یک
پیامی منتشر میکند« :من بە
اندازە یک تار مو از این رژیم
ابایی ندارم .بە هیچ وجه ترسی
ندارم ،حتی یک ذرە هم از ارادە
من سست نشدە است .خوشحالم
برای ملتم مبارزە کردەم .خوشحالم
بە علت فساد و کارهای ناشایست
زندانی نیستم .این شرفی است

«شەهید نامرێ» (شهید جاویدان
است) خود گواه بر این است رژیم
ایران چە جایگاه و مقبولیتی در
میان مردم کوردستان دارد.
در مراسم تعزیە «حیدر قربانی»
زنان با پوشیدن «جامانە» اعالم
کردند اگرچە این ظلم تا چە اندازە
سنگین و اندوەبار است اما در برابر
این رژیم سکوت نخواهیم کرد.

موضوعی کە در اعدامهای رژیم ایران در کوردستان برجستە است اتهام و جرایمی است کە بە زندانیان سیاسی منتسب میکند .آنان را «تروریست ،اخاللگر ،ضد
انقالب ،عوامل استکبار» میخواند .بر هیچ کس پوشیدە نیست این زندانیان سیاسی نە اتهامی و نە
جرمی بە آنان وارد است .آنکە باید دادگاهی شود و مجرم است رژیم اشغالگر تهران است کە برای تحمیل سیاست خود از هر ابزاری استفادە میکند.
جمهور این رژیم دستور بە نیروهای
مسلح داد تا کوردستان آزاد نگردد
پوتینهای خود را از پای در
نیاورند؛ کوردستان همچنان زیر
تیغ این فتوا و پوتینهای سربازان
رژیم ایران است.
در تاریخ  ٢٢اردیبهشت بهار ،١٣٩٩
رژیم ایران «هدایت عبدالـلە پور»
زندانی سیاسی کورد ساکن شنو
را تیرباران کرد .جنازە این زندانی
سیاسی کورد تحویل خانواده ایشان
دادە نشد و مزار ایشان مفقود
میباشد .در گواهی فوت متوفی
رژیم علت فوت را برخورد با اجسام
تیز عنوان کردە است.
تیرباران این زندانی سیاسی یادآور
اعدام زندانیانی کورد میباشد
کە از سوی نیروهای خلخالی
در فرودگاه سنه اعدام شدند.
تیربارانهایی کە جان جوانان کورد
را بدون هیچ گناهی میگرفت.
جانهایی کە قربانی فتوا و دستور
پوتین بنی صدر شدند.
بعد از حدود  ٢٠ماه از اعدام
هدایت عبدالـلە پور رژیم اسالمی
ایران باری دیگر چهرە واقعی خود

کردەاند نباید با خانوادە ایشان
همدردی کنند .قبرستان روستای
«بزوش» نیز از سوی نیروهای
اشغالگر رژیم ملیتاریزە شد تا
جلوی هر گونە اعتراض مردم را
بگیرند.
از کانالهای مدافع حقوق بشری

نیست این زندانیان سیاسی نە
اتهامی و جرمی بە آنان وارد است.
آنکە باید دادگاهی شود و مجرم
است رژیم اشغالگر تهران است کە
برای تحمیل سیاست خود از هر
ابزاری استفادە میکند.
کدامیک تروریست است؟ رژیم

دستگاههای اجرایی و امنیتی
همکار استکبار هستند یا زندانی
سیاسی.
بر کسی پوشیدە نیست رژیم
اسالمی ایران آنچە را برای امنیت
خود در یک چرخە میگرداند
دوبارە باز تولید میکند تا بتواند

الیق هر کسی نیست .من سرفراز
هستم از اینکە مایە فخر و مباهت
ملت خود هستم».
این سخنان نشان از این است کە
همە گفتەهای رژیم ایران بە ویژه
دستگاه قضایی آن تنها بهانەجویی
است برای اینکە بدخواهی خود را

«حیدر قربانی» زندانی سیاسی کورد کسی بود کە بە اجبار از وی اعتراف گرفته شدە بود .ناخنهای
وی برای گرفتن اعتراف کشیدە شدە بود و با انواع شیوەها شکنجە شدە بود .اما وی در یک پیامی منتشر
میکند« :من بە اندازە یک تار مو از این رژیم ابایی ندارم .بە هیچ وجه ترسی ندارم ،حتی یک ذرە
هم از ارادە من سست نشدە است .خوشحالم برای ملتم مبارزە کردم .خوشحالم بە علت فساد و کارهای
ناشایست زندانی نیستم .این شرفی است الیق هر کسی نیست .من سرفراز هستم از اینکە مایە فخر و
مباهات ملت خود هستم».
بگذریم کە برای نجات این دو
زندانی چە کارهایی انجام دادند و
چە کارهایی نه .اما آنچە مشهود
است سکوت جوامع غربی در قبال
رژیم است کە حتی بعضی از سران
این کشورها بە حکم اعدامهای
جاری در ایران از سوی این رژیم
اعتراض کردە و حتی خود را متهم
کردەاند نباید با نظامی سیاسی

ایران یا زندانی سیاسی کورد؟
رژیمی کە بە علت فعالیتهای
تروریستی مورد تحریم قرار گرفتە
و از گروههای تروریستی حمایت
میکند یا زندانی سیاسی کورد
کە علیە رژیم ایران ایستادگی
میکند.
فردی بە نام «قاسم سلیمانی»
تروریست است کە از سوی آمریکا

بیشتر سرکوب کند .تروریست
کسی است در کوردستان با
تفنگ حکم اجرا میکند نە یک
زندانی سیاسی کورد.
«حیدر قربانی» زندانی سیاسی
کورد کسی بود کە بە اجبار
از وی اعتراف گرفته شدە بود.
ناخنهای وی برای گرفتن اعتراف
کشیدە شدە بود و با انواع شیوەها

بە فرزندان کوردستان فرض کند.
بر همگان معلوم است آنچە رژیم
ایران میگوید تنها پروندەسازی
است برای «حیدر قربانی».
از سویی دیگر مردم کوردستان
با حضور در جلو منزل «حیدر
قربانی» اعالم کردند کە
کوردستان هیچ گاه جای رژیم
اشغالگر ایران نبودە و نیست .شعار

اعالم کردند آنان برای فرزند شهید
خود تا اندازە وفادار بە ادامە راە
ایشان هستند.
امروز «حیدر قربانی» اعدام شد
اما یک نکتە را یادمان آورد
زمانیکە پیشوا قاضی محمد
رئیس جمهور کوردستان اعدام شد
سخنی گهربار فرمودند« :امروز
مرا اعدام خواهی کرد اما فردا
هزاران قاضی محمد بە میدان
خواهند آمد».
امروز کفشهای «حیدر و
هدایتـ»ـها درهنگام اعدام نیز بر
سر سران رژیم اسالمی ایران است.
کفشهایی کە رژیم اشغالگر تهران
را در کوردستان نفی میکند.
مردم کوردستان نیز اگرچە
اندوهبار هستند اما بر فرمودە
دکتر «قاسملو» متکی هستند و
استوار در میدان مبارزە علیە این
رژیم هستد و سخن این رهبر را بە
یاد میآورند« :ما در روز شهیدان
خود گریە نمیکنیم بلکە راه آنان
را ادامە میدهیم».
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انقالب در ایران
امیر بنوخلفی
انقالب دگرگونی سریع،گستردە
یا ناگهانی در ساختار
سیاسی،اجتماعی یا اقتصادی
جامعە است .کلمە انقالب در
لغت بە مفهوم دگرگونی و تغییر
اساسی است،کە ماهیت یک
جامعە در آن تغییر بنیادین کند.
در معنای لغوی انقالب بە معنی
تحول، ،قیام ،ناآرامی ،دگرگونی،
واگشت ،بهم خوردگی وضع
موجود ،باز گردیدن،واژگون کردن
،زیرورو کردن ،تبدیل صورتی بە
صورت دیگر و اتفاقی تقریبا
ناگهانی و غیرە این ها بخشی از
معانی انقالب هستند.
انقالب در قالب های متفاوت
شکل می گیرد من جملە انقالب
کشاورزی انقالب صنعتی،انقالب
سیاسی و انقالب علمی .چیزی
کە ما تمایل داریم در مورد آن
بحث کنیم انقالب سیاسی است و
در توضیعی مختصر آن را تفصیل
خواهیم کرد.اساسا بارزترین و
برجستە ترین سواالتی کە پیش
می آید در مورد انقالب این است
کە چرا مردم انقالب می کنند و
چگونە می توان انقالب را پیش
بینی کرد؟
قبل از هر چیز انقالب با تعاریفی
کە از آن شدە در عصر امروز یک
پدیدە تمام عیار مدرن است بدین
معنی ما بعد از رنسانس شاهد
انقالباتی در جهان بودە ایم و
بە عالوە جهان از نیمە دوم قرن
بیستم بیشترین انقالب هارا شاهد
بودەاست.حاال بە آن دو سوال
اساسی می پردازیم.
1ـ چرامردم انقالب میکنند؟
در دنیای مدرن فرم بیشتر حکومت
ها شکلی توافقی دارد .اتفاقی ما
بین خود حکومت و مردم ارتباطی
دو طرفە کە هر دو صرف قضیە
بە آن عایل هستند .در همچون
مواقعی وقتی کە حکومت قصد
تغابن و حیلە مقابل اجتماع دارد،
این قرارداد نقض خواهد شد و
طیفی می آیند قدرت را در دست
می گیرند و اکثریت را بە حاشیە
می رانند کە نمیتوانند و نخواهند
توانست کە در مدیریت و از منابع
سودآور مملکت سهیم و بهرەمند
شوند و این طیف قدرت مطلقە
تشکیل خواهند داد کە شکاف
طبقاتی مابین خود و جامعە بە
بیشترین حد ممکن می رسد.
این حکومت خودکامە کە جمعی
اندکی در آن سهیم هستند ،بیشترین
نادیدە گرفتن و کم ترین اهمیت را
نسبت بە جامعە اتخاذ می کند.
در چنین حالتی شکافی عمیق
ایجاد خواهد شد یک شکاف کە
متشکل از دو عنصر است :عنصر
اولی می توان انتظار مردم و
توقع زندگی ایدەال کە مردم در
تصور آن هستند و عنصر دوم همان
وضع موجود است کە مردم با آن
دست و پنجە نرم می کنند وضعی
تاسف بار کە هیچ وقت خودشان
را سزاوار همچون موقعیتی نمی
بینند کە حاکمییت آن را بە وجود
آوردە است.

هر چند این دو عنصر از هم بیشت
فاصلە بگیرند شکاف میان آن ها
عمیق تر و عمیق تر خواهد شد تا
بە جایی میرسد کە مردم دست
بە اعتراض خواهند زد .در واکنش
بە عملکرد حاکم مردم در وهلە
اول سعی در اصالح وضع موجود
را دارند و در چهارچوب همان
نهاد و همان ساختار در کوشش
برای انجام اصالحات بانی هستند.
زمانی کە فضای فکری جامعە
بە مرحلەای رسید کە یاس از
اصالح این حکومت را داشتە
باشند بە راە دیگری متوسل می
شوند.
براندازی و انقالب طرح پیشنهاد
شدە در صرافت اجتماع ،یقینا
در همچون حالتی مردم دست بە
انقالب و کنە حکومت می زنند.
در انقالب تغییرات بنیادی و
سریع است ،ارزشها در جامعە
عوض خواهند شد ،از راههای
غیر نهادی صورت می گیرد(در
رفرم اصالحات در چارچوب نهاد
ها انجام می شوند) مقدسات نظام
پیشین از هم پاشیدە خواهند شد
و موازنە قدرت سیاسی بە کلی
وارونە می شود .توقعات بر آوردە
نشدە مردم از سوی حکومت و
دولت ،ظلم و خفقان،قلع و قمع،
نادیدە گرفتن نفیسات مردم ،موهن
قرار دادن کرامت انسانی جامعە از
طرف نظام حاکم و غیرە از اندک
دالئلی هستند کە منجر بە انقالب
می شود.
2ـ چگونە می توان انقالب را
پیش بینی کرد؟
پیش بینی وقوع دقیق زمان انقالب
امری محال است انقالب ساعت
صفر دارد ممکن است در هر
دقیقەای رخ بدهد ولی با فراهم
بودن شرایط آن؛ همە آن چیز
های کە ذکر شد زمینە های
آمادە سازی برای یک انقالب
هستند ،در بافت فکری اجتماع
باید انقالب بە عنوان یک اصل
ضروری نهادینە شود تا در موقع
و زمان مناسب این انقالب بە وقوع

بەپیوندد .
3ـ در حین انقالب و بعد از انقالب
باید چە کار کرد؟
شروع انقالب دست خود مردم است
ولی پایان مبهمی دارد .برای
همین انقالب یک بازی خطر
ناک محسوب میشود دقیقا
مثل بازی شطرنج است صحنی
وجود دارد و دو شخص مشغول
بازیکردن هستند هر کدام در
سعی و کوشش برای برد هستند
با هر حرکتی از سوی هر مهرەای
در مقابل طرف واکنشی دارد بازی
ریسک پذیر کە یک اشتباە منجر
بە باخت خواهد شد بە همین دلیل
در انقالب باید دانست چکار کرد
کجا و چگونە عمل کرد چونکە
نظام حکمران بە هر حیلەای متوسل
می شود کە طرف مقابل (مردم)
را بە زمین بزند ،اقدام احساساتی
منجر بە وقایعی ناخوشایند می
شوند کە شکستی سنگین را
ممکن است در پی داشتە باشد.
شاید بعضی ها تصور کنند بعد از
پیروزی انقالب دیگر داستان تمام
و پایان رسیدە است .اتفاقا اصل
قضیە از همان شروع خواهد شد
برنامە ها ،اقدامات ،ابتکارات،
پروژەها چە و چگونە هستند کە
می خواهند برای آیندە مملکت
ترسیم کنند .ساختن مملکت بعد
از انقالب مسلکی فرض بر روی
دوش انقالبیون است کە باید بە
بهترین وجهە ممکن صورت گیرد
و از بیراهە رفتن و تغییر مبانی
انقالب از سوی سودجویان جلو
گیری کنند.
اگر بیایم بە تاریخ معاصر ایران
نگاهی بیاندازیم خواهیم دید کە
دو انقالب سیاسی مبرهن رخ دادە
اند ،گرچە در میان آن دو انقالب
شاهد چندین کودتا و تغییر گرو
قدرت بودەایم ولی با تعاریفی کە
از انقالب شدە است هیچ کدام در
قالب انقالب نمی گنجند.
1ـ انقالب مشروطیت
درست زمانی کە قیامها وانقالبات
در سطح جهانی جزیل شدە بود و
امپریالیزم جهانی کە غربی ها
سردمدارش بودند در صدر اوراق

تاریخ چمباتمە زدە بود و قطعا در
حین حال ایران هم من جملە طعمە
های بود کە در دام شکار چیان
سلطە گر افتادە بود و حکمرانی
عاجز و قاصر قاجاریان مبدا این
فرو دستی مملکت بود.
پادشاهی خودکامە و رفتار
مستبدانە دست اندرکاران قاجار
مردم را بر آن داشت با توجە بە
سیر در اوضاع جهان کە تحولی
در سرنوشت خود بزنند و حدی
را برای سلطنت بکشند این
کار زمینە های قیام در زمان
ناصرالدین شاە فراهم کرد .جنبش
تنباکو اصل متعارفی بود و نقشی
بزرگ را در این زمینە ایفا کرد
ما زیاد نمی خواهم وارد مبحث
تاریخی شویم بحث ما وقایع رخ
دادە تاریخی نیست برای همین
خودمان را از آن دور می داریم.
وارد جزئیات سرنوشت ناصر الدین
و قتل وی بعد از آن چە شد
نخواهیم شد اما ضروری است
یاد شود بعد از قتل ناصر الدین
شاە قاجار در مراسم سالگرد ٥٠
ساله سلطنتش پسرش مظفرالدین
خان ولیعهد او کە تا آن زمان
حاکم تبریز بود بر تخت جلوس
پادشاهی نشست و ورقەای تازە در
تایخ معاصر ایران برگرداند .بدین
معنا کە در دوران وی مشروطیت
سر گرفت سادەلوحی و نرم خویی
و ناکارآمدی مظفرالدین شاە
بزرگ ترین سود را بە مشروطە
خواهان رسانید،فشار های حداکثر
مشروطە خواهان ،مظفرالدین شاە
را ناچار بە صادر کردن فرمان
مشروطیت کرد بە همین دلیل در
 ١٤مرداد ١٢٨٥فرمان مشروطیت
از سوی خود مظفر الدین شاە
قاجار بە تحریر درآمد کە نطق آن
بر گرفتە از محدود کردن اختیارت
شاە و ایجاد مجلس شورای ملی
کە در آن جا قانون برای مملکت
وضع شود.
با این کار مشروطیت سر گرفت
اندکی بعد از آن با درگذشت
شاە قاجار پسرش محمد علی شاە
قاجار بر جایگاە پدری نشست.
حاال این خود بحث مفصلی است

از دعوت نکردن نمایندگان مجلس
و قصد ترور محمدعلی شاە و بە
توپ بستن مجلس کە ما نمی
خواهیم وارد این جزئیات شویم ولی
استبداد صغیر محمدعلی شاە یک
سال یک ماە زیادتر نکشید کە
دچار اضمحالل شد .مشروطیت
همچنان ادامە داشت تا زمانی کە
خاندان پهلوی افسار قدرت را از
خاندان قاجار گرفتند .گرچە بعد
از آن هم ادامە داشت ولی رضا
خان پهلوی آنرا یتیم و محبوس
کردە بود مجلس بس یک ماکت و
نمایندگان مجلس همە ست نشاندە
های خود شاە پهلوی بودند.
2ـ انقالب ٥٧
یاد کردن از انقالب سال ١٣٥٧
یقینا یادبود تلخی برای هر ایرانی
است کە تا این لحظە هم دارند
تاوان آن رخ داد کهنە پس می
دهند،انقالب  ٥٧از جملە انقالب
های بود کە دستەای منفعت
طلب ،مرتجع ،سفاک و قسی
توانستند سوار بر انقالب شوند و
سلک واقعی انقالب را بە حاشیە
بە اندازند .آن مدینە فاضلە کە
مردم برای آن خون دادند کە بە
وقوع بپیوندد بعد از جالدان پهلوی،
هیچ کە برآوردە نشد درست عکس
آن رخ داد بلکە بە درجاتی بدتر از
رژیم پیشین بود.
آخوندهای عمامە بر سر توانستند
جلو قدرت را در ایران بە دست
بگیرند و همە مخالفان داخلی را
مغلوب کند ،هزینە زیاد و نبود
نتیجە مطلوب یکی از شایع ترین
تعاریفی است کە می توان از
انقالب کرد .استنباط قدرت در
مرکز و تشریک مساعی غربی
ها در بە قدرت رسیدن رژیم خمینی
همە از نتایج ناخوشایند انقالب ٥٧
بود.
اصل بدیهی و آشکار کە برای
همگان واضح است ،ماهیت رژیم
جمهوری اسالمی ایران است کە
اگر اوایل انقالب برای همە جلی
نبود االن بعد از  ٤٣سال بر همە
روشن است .اتفاقات رخ دادەی این
چهار دهە در ایران کم تا بیش
برای اکثریت معلوم و واضع است

اعمال رژیمی همچون جمهوری
جنایاتی
اسالمی ایران کە
مرتکب شدە حتی اوراق تاریخی
کە پر از خونریزی و کشتار و
سالخی بودەاند .در مقابل اعمال
این رژیم حیرت زدە شدەاند ،شاید
مباحثە از این جریانات چیزهای
تقریبا تکراری باشد و اینجا بیشتر
راجع بە زوال رژیم خواهیم گفت.
مبحث اساسی و پر اهمیت امروز
جامعە ایران تغییر این رژیم است
کە چگونە و کی صورت می
گیرد.
بعد از تظاهرات سال  ٩٦کارنامەی
رژیم وارد مرحلەای تازە شد کە
نابودی و اضمحالل رژیم را در پی
دارد .شعار رادیکالی مشارکت
کنندگان تظاهرات رک بدون هیچ
پیشوند و پسوندی خواهان تغییر
رژیم و سقوط نظام بودند و هستند.
گرچە رژیم در ظاهر توانستە احوال
موجود را کنترل و هدایت کردە
است با حیلە و مکرهای متفاوت
پایەهای لرزان نظامش را گرفتە
کە دچار فرو پاشی نشود.
اما دیری نپاید که سقوط او را
در آغوش خواهد گرفت و نسل
های آینده بس در اواراق تاریخ
با آن آشنا خواهند شد .وضعیت
سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی
ایران به گونهای است که تالش
های بی وقفه رژیم خمینی در بر
طرف کردن آن عاجز است ،گسسته
شدن طنابهای گره زده به اقتدار
مادام العمر ،این واقعیت را برای
رژیم جمهوری اسالمی ایران رو
کرد که آن هم محکوم به زوال و
نابودی است ،البته از همان اوایل
محکوم به نابودی بود .االن این
اصل بر همگان جلی است که سیر
نزول تاریخ را می پیماید و سقوطی
حتمی در پیش دارد.
با توجه به گفتههایمان در مورد
بازی انقالب که ریسک پذیر
و اشتباهی ممکن است شما را
در دایره باخت قرار دهد ،همچون
چیزی یکی دو بار برای انقالبیون
و آزادیخواهان اتفاق افتاد ولی نه
به عنوان یک شکست بلکه تنها
مکثی کوچک در براندازی نظام
بود .برای نظام والیت فقیه روشن
است که مردم در کمین اند تا که
در فرصتی مناسب دست به شورش
و انقالب بزنند برای تغییر نظام و
آزادی ایران در تالش هستند.
گفته شد که انقالب ساعت صفر
دارد و در زمانی مشخص رخ نمی
دهد ولی اتفاقات اخیر در منطقه
و ایران دقیقه به دقیقه ما را به
ساعت صفر نزدیکتر می کند.
معضل های پیش رو که روی هم
دیوار بنا کردهاند دقیقأ دخمهای
است برای رژیم جمهوری اسالمی
ایران که آمادهسازی برای آن
است .آشکارترین آن مسئله تأمین
آب شرب است که مثل ریسمانی
آتشین به دور گردنش حلقه خورده و
نزدیک است او را از پای درآورد.
با این وضعیت از تأمین آب
آشامیدنی در این وقت سال بر هیچ
کس پنهان نیست که کم کم با
رسیدن بهار و آمدن تابستان مشکل
به عمق خود خواهد رسید ،احتماال
سر آغازی برای شروع دوباره
تظاهرات و این بار سقوط قطعی
رژیم والیت مطلقه فقیه را در پی
داشته باشد.
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اهمیت و کاربرد علم روانشناسی برای
سازمان های اطالعاتی رژیم نامشروع
جمهوری اسالمی

پیشوا صالحی
هر چند ریشەی علم روانشناسی
بە قرنها پیش از میالد مسیح و
بە دانشمندانی همچون افالطون
و ارسطو برمیگردد اما ویلهلم
ماکسیمیلیان ونت بە عنوان یکی
از پایەگذاران علم روانشناسی در
جهان شناختە می شود ،در اصل
این چنین باید گفت کە زنگ
آغاز علم روانشناسی آزمایشگاهی
در اواخر قرن هیجدهم میالدی و
توسط ویلهلم ماکسیمیلیان آلمانی
بە صدا درآمد ،علمی کە پیدایش
و دسترسی به آن جهان را درگرگون
ساخت.
پرسشی کە در این رابطە بە میان
می آید این است کە قدرتها و
رژیم های مستبد چگونە از علم
روانشناسی بە عنوان وسیلەای
برای دستیابی بە اهداف شومشان
کە همانا سوءاستفادە و در بند
کشیدن انسانها ،کنترل و شکست
طرف مقابل و همچنین از میان
برداشتن مخالفانشان استفادە بە
عمل می آورند.
برای دستیابی بە جواب این پرسش
باید مروری داشت بر چگونگی
بکارگیری علم روانشناسی در
رویدادهای مهم جهان از ابتدای
قرن نوزدهم میالدی تا بە امروز،
پیشرفت و
رویدادهایی کە
پیدایش علم روانشناسی تاثیرات
قابل توجهی در نتایج آنها بر جای
گذاشتە است.

همانگونە کە بیان شد در طول
تاریخ بسیاری از قدرتها مخصوصا
رژیم های مستبد برای پیروزی در
نبردها و رویارویی با مخالفانشان
بە منظور دستیابی بە نتیجەای
کە در راستای منافعشان باشد
از علم روانشناسی استفادە بعمل
آوردەاند ،برای نمونە در جنگ

می باشد و در اوایل تاسیس
اسراییل تشکیل شدە است یکی از
سازمان های اطالعاتی موفق در
جهان محسوب می شود کە بە
شاخەهای علم روانشناسی بسیار
اهمیت می دهد بە همین دلیل در
رابطە با کنترل و سرکوب مخالفان
حکومت اسراییل و همچنین جمع

سازمان اطالعات و عملیات ویژە
(موساد)؟ آیا رابطەای در این بین
وجود دارد؟
سازمان اطالعات و عملیات
تشکیل،
در
ویژە(موساد)
سازماندهی و تعلیم کارمندان
سازمان های اطالعاتی بسیاری
از کشورهای جهان از جملە

رژیم دیکتاتوری پهلوی با استفادە
از شگردهای علم روانشناسی
سازمان اطالعات و امنیت کشور
(ساواک) را بە گونەای برای
مردم جلوە می دادند کە از
همەی رویدادها باخبر است حتی
مکالمات عادی و روزمرەی مردم،
عملکردی کە یکی از مهمترین

و تغییر آن ناامنی دامنگیرشان
خواهد شد.
نمونەهای متعددی وجود دارند کە
استفادە از علم روانشناسی توسط
سازمان های اطالعاتی رژیم را
در زمینەی سرکوب ،کنترل و
شستشوی مغزی و همچنین جمع
آوری اطالعات را برایمان ثابت می

در طول تاریخ بسیاری از قدرتها مخصوصا رژیم های مستبد برای پیروزی در نبردها و رویارویی با مخالفانشان بە
منظور دستیابی بە نتیجەای کە در راستای منافعشان باشد از علم روانشناسی استفادە بعمل آوردەاند ،برای نمونە
در جنگهای جهانی اول و دوم و در دوران جنگ سرد استفادە از شاخەهای علم روانشناسی در نتایج جنگها
بسیار تاثیرگذار بود بە گونەای کە هرکدام از طرفین نبرد اهمیت بیشتری برای علم روانشناسی قائل میشد احتمال
پیروزیشان در میادین نبرد نیز بیشتر میشد.
های جهانی اول و دوم و در دوران
جنگ سرد استفادە از شاخەهای
علم روانشناسی در نتایج جنگ
ها بسیار تاثیرگذار بود بە گونەای
کە هرکدام از طرفین نبرد اهمیت
بیشتری برای علم روانشناسی
قائل می شد احتمال پیروزیشان در
میادین نبرد نیز بیشتر می شد.
نمونەی دیگری کە در این رابطە
می توان بە آن اشارە کرد استفادە
از علم روانشناسی در زمینەی
جاسوسی ،جمع آوری اطالعات
و شستشوی مغزی می باشد کە
در بسیاری از موارد بە وسیلەای
برای سرکوب ،کنترل یا از میان
برداشتن طرف مقابل یا مخالفان
بە کار گرفتە می شود ،برای
نمونە سازمان اطالعات و عملیات
ویژە (موساد) کە یکی از سازمان
های سەگانەی اطالعاتی اسراییل

آوری اطالعات بە گونەای عمل
کردە است کە جهانیان را متحیر
ساختە است.
همانگونە کە بیان شد سازمان
اطالعات و عملیات ویژە (موساد)
برای محقق ساختن اهداف اسراییل
از علم روانشناسی استفادەای
ویژە بە عمل می آورد بە همین
دلیل است کە تا بە حال در مقابل
تهدیداد خارجی و داخلی و جمع
آوری اطالعات بە گونەی موفقیت
آمیزی عمل کردە است ،در این
رابطە پرسشی بە میان می آید کە
چرا با وجود اینکە موضوع این
متن در رابطە با اهمیت و کاربرد
علم روانشناسی برای سازمان
های اطالعاتی رژیم نامشروع
جمهوری اسالمی ایران است و
با وجود سازمان های اطالعاتی
موفق متعددی در سطح جهان چرا

سازمان اطالعات و امنیت کشور
(ساواک) نقش قابل توجهی
داشتە است سازمانی کە پس
از سرنگونی رژیم دیکتاتوری
پهلوی و بر سر کار آمدن رژیم
نامشروع جمهوری اسالمی ایران
منحل و پس از گذشت پنج سال،
در سال  ١٣٦٢با عنوانی بە نام
وزارت اطالعات تشکیل شد ،در
اصل تشکیل وزارت اطالعات
راەاندازی سازمانی مخوف همچون
سازمان اطالعات و امنیت کشور
(ساواک) بود اما این بار با
نامی دیگر ،در کل می توان این
چنین بیان کرد کە شیوەی کار
و سازماندهی نهادهای امنیتی
رژیم جعلی حاکم بر جغرافیای
سیاسی ایران در مقایسە با ساواک
تغییرات چشمگیری نداشتە است،
برای نمونە در دوران سردمداری

شگردهای سازمان اطالعات و
عملیات ویژە (موساد) می باشد،
سازمان های اطالعاتی رژیم
جعلی حاکم بر جغرافیای سیاسی
ایران نیز چنین تصوری را برای
مردم پدید آوردەاند بە گونەای کە
فرد بە بستگان و دوستان خود نیز
شک داشتە باشد.
هر گاە سازمان های امنیتی
رژیم جعلی جمهوری اسالمی در
مقابل اعتراضات مردمی قرار می
گیرند بە منازل و اموال شخصی
مردم خسارت وارد می کنند،
بە اعتقادات دینی ،مذهبی و
مقدسات مردم حملەور می شوند
و بە وسیلەی فنون روانشناسی
آزادیخواهان را اختشاشگر و
وابستە بە دشمنان فرضی نام می
برند و تصویری را در ذهن مردم
ایجاد می کنند کە در نبود رژیم

کند ،این بدان معنا می باشد کە
استفادە از علم روانشناسی برای
سازمان های اطالعاتی بسیار مهم
است ،در پایان نیز پرسشی کە در
این زمینە بە میان می آید این
است کە راە حل چیست و چە
باید کرد؟
همانگونە کە استفادە از علم
روانشناسی برای رژیم حائز اهمیت
است باید برای مبارزان آزادیخواە
اپوزیسیون رژیم نیز مهم باشد،
اهمیت دادن بە علم روانشناسی در
مبارزات احزاب و سازمان های
اپوزیسیون رژیم و همچنین آگاە
سازی مردم از تاثیرات سازمان
های اطالعاتی رژیم بر تفکراتشان
بە وسیلەی فنون روانشناسی می
تواند بە مانند آلترناتیفی در برابر
تهاجمات رژیم بر تفکرات مردم
آزادیخواە عمل نماید.

،روزنامهى «كوردستان» و وب سايتهاى حزب دمكرات كردستان ايران
:در شبكه جهاىن اينرتنت

Published by Democratic Party of Iranian Kurdistan

No 813 21 Dec. 2021

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

http:www.pdki.org
pdkiran@club-internet.fr

