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مراسمات نوروزی در 
مقرات  حزب دمکرات

گفتگو با چنگیز 
قدم خیری 

زندانی سیاسی 
کورد

پیام مسئول اجرایی 
حزب دمکرات بە 

مناسبت سال نو کوردی 

کریم پرویزی

ادامه در صفحه  3

ســـخـن

کورد بودن

اسفند   ٢٩ مورخ  یکشنبە  غروب 
١٤٠٠ در چند مقر حزب دمکرات 
نوروز  مراسمات  ایران  کوردستان 

کوردی و سال نو برگزار شد.
دمکرات  حزب  اصلی  مقر  در 
کوردستان ایران و با حضور شماری 
و  رهبری حزب، کادر  اعضای  از 
پیشمرگ و اعضا و خانوادەهایشان 
مراسم نورز کوردی با اجرای سرود 
لحظاتی  و  رقیب«  »ای  ملی 
شهیدان  فداکاری  پاس  بە  سکوت 

کورد و کوردستان برگزار شد.
شد؛  اجرا  نوروز  سرود  ادامە  در 
اجرایی  نوروزی مسئول  پیام  سپس 

روز و سالی نو در راە است و زندگی 
دوبارە درپی آن است تا  خود را از 
نو بسازد. زندگی اجتماعی از فکر 
و اندیشە و احساس مشترک شکل 
و  همگونگی  به   کە  تا  می گیرد 
نو  سال  در  و  برسند  همبستگی 
همە باهم و یکصدا و با احساسی 
مشترک بە زیستگاە و مهین خود 

بنگرند.
انسان بودن وظیفەای بسیار سنگین 
بە  لحظە  آن  تحقق  برای  و  است 
لحظە زندگی خود را باید بدان سپرد 
وبدینسان  بە آن معنای می بخشد و 
مرزی میان انسان و دیگر جانداران 

ترسیم می کند.
همین است کە انسان بودن نە تنها 
اتفاق  میلیاردها  میان  در  اتفاقی 
نیست، بلکە وظیفەای است جاری 
و  تعالی  و  دادن  انجام  درحال  و 
هرچه  متعالیتر، وظیفە انسان بودن 
سنگین و سنگین تر می شود و در 
اوج خود انسان های فرزانە همچون 
می  آسمان  در  درخشان  ستارەای 
پیکر  گلگون  رنگ  با  و  درخشند 
كرده اند،  وطن  بە  تقدیم   کە  خود 
ندا  را  شهید  رهبران  واالی  نام 
می دهند و مرزهای میهن را تعیین 

می کنند.
این وظیفە خطیر و ارزشمند انسانی 
است کە نقطەای از کرە را نسبت 
می كند،  متمایز  دیگر  نقطەای  بە 
چرا کە مکان تنها جغرافیایی بی 
نیست.  خالی  و  خشک  و  محتوا 
توسعە  برای  است  ظرفی  بلکە 
آن  دلیل  همین  بە  نمادها  و  معنا 
را میهن نام نهادەاند. اینجاست کە 
فرد هویت پیدا می کند و با زبانی 
سخن می گوید کە افراد هم هویتی 
می فهمند.  بدان  را  همدیگر  خود 
درک و فهم تنها مستثنی به  زبان 
و  آزار  همە  احساس  بلکە  نیست 
کە  است  جامعه  درون  سختی های 
با  و  است  گرفتە  جای  لغات  در 
لبخندی زبانی و رقص، نمود پیدا 
غمگین  کلمە  رنج  با  و  می کند 
می شود، بەهمین دلیل کورد بودن 
عبارت است از انسانی موظف کە 
میهن ویژە خود را دارد و با زبان 

مراسمات نوروزی در مقرات حزب 
دمکرات کوردستان ایران برگزار شد

ایران  کوردستان  دمکرات  حزب 
قرائت شد. 

آتش  مراسم  از  دیگر  بخشی  در 
نوروزی توسط »مصطفی هجری« 
و  دمکرات  حزب  اجرایی  مسئول 
شهید  همسر  اسپندار«  »خاتون 
و  روشن  پور«  مصطفی  »عثمان 
بعدها با اجرای شعر و آواز کوردی 
بە  مراسم  پایکوبی  و  هلپرکی  و 

پایان رسید.
در  نوروزی  مراسم  دیگر  سوی  از 
کمپ جژنیکان با حضور برخی از 
اعضای رهبری، کادر و پیشمرگه 
خانوادهای  و  اعضا  از  شماری  و 

حزب دمکرات برگزار شد.
مراسم با سرود »ای رقیب« و چند 
لحظەای سکوت بە پاس فداکاری 
شروع  کوردستان  و  کورد  شهیدان 

شد.
عضو  پرویزی«  »کریم  ادامە  در 
دمکرات  حزب  اجرایی  هیات 
نوروزی  پیام  ایران  کوردستان 
در  کورد  ملت  و  حضار  تقدیم  را 

کوردستان ایران کردند.
ادامە مراسم با اجرای شعر و سرود 
و هلپرکی گروهی از جوانان حزب 

دمکرات برگزار شد.
»ادریس  توسط  نوروزی  آتش 

 ١٢٢ نیروی  فرماندە  هرمزی« 
»هیرو  و  کوردستان  پیشمرگه 
»آکام  شهید  همسر  عزیزی« 

دریایی« روشن شد.
و  هلپرکی  با  مراسم  پایانی  بخش 

پایکوبی حضار خاتمە یافت.
»دیگلە«  کمپ  در  همچنین 
با  ایران  کوردستان  دمکرات  حزب 
حضور شماری از کادر و پیشمرگه 
نوروزی  مراسم  خانوادەهایشان  و 

برگزار شد.
و  رقیب«  »ای  سرود  با  مراسم 
لحظاتی شکوت بە پاس فداکاری 
شروع  کوردستان  و  کورد  شهیدان 

سورانی«  »علی  ادامە  در  شد. 
بە  دیگلە  اجرایی  واحد  مسئول 
نمایندگی از حزب نوروز را تبریک 

گفتند.
محمودی«  »طاهر  ادامە  در 
عضو هیات اجرایی حزب دمکرات 
را  نوروزی  پیام  ایران،  کوردستان 

قرائت کردند.
آتش  شعر،  چند  قرائت  از  بعد 
نوروزی از سوی »ابراهیم رحمانی 
دمکرات  حزب  کادر  هجیجی« 
روشن و مراسم با هلپرکی بە اتمام 

رسید.

نوروز نوروز ٢٧٢٢٢٧٢٢ کوردی پیروز باد کوردی پیروز باد
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دورەی مقدماتی ٢٥٥ 
نیروهای پیشمرگه کوردستان به پایان رسید

در روزهای گذشته دورەی مقدماتی  
٢٥٥ پیشمرگه کوردستان با حضور 
شماری از اعضای رهبری، کادر، 
و  سیاسی  مسئوالن  پیشمرگەها، 
مهمانان  و  دمکرات  حزب  نظامی 
کوردستان  کوهستان های  در 

برگزار شد.
"ای  ملی  سرود  با  مراسم  این 
و  سکوت  دقیقه  یک  و  رقیب" 
احترام به روح پاک شهدای کورد 

و کوردستان آغاز شد.
شرکت کنندگان با انجام تمرینات 
نظامی آمادگی جسمانی و نظامی 

خود را نشان دادند.
مسئول  خضرپور"  "حسن  ادامه  در 
کوردستان  دمکرات  حزب  پذیرش 
مناسبت  این  به  را  سخنانی  ایران 

ارائە نمود.
سوی  از  سرودی  مراسم  این  در 
پیشمرگه  نیروهای  هنری  گروه 
کوردستان توسط شرکت کنندگان 

دورە ارائه شد.
مراسم  این  از  دیگر  بخشی  در 
"عبید  توسط  آموزش  گزارش 

مرادی" ارائه گردید.
موسیقی  پارچە  یک  ادامه  در 
نژادی"  حسن  "هیوا  سوی   از 
شد.سپس  کنندگان  شرکت  تقدیم 
خضری"  "باسیط  توسط  دورە  پیام 
 ٢٥٥ دورە  کنندگان  شرکت  از 

پیشمرگە قرائت شد.
در این مراسم به نفرات اول تا سوم 
در بخش های سیاسی و نظامی از 
از  یکی  مناف"  "مصطفی  سوی 
فرماندهان نظامی جوایز اهدا شد.

در  سوم  تا  اول  نفرات  همچنین 
بخش نظم و دیسیپلین مورد تقدیر 
قرار گرفتند و جوایز آنان از سوی 

"کالرا رسولی" اهدا گردید.
این مراسم با یک قطعە موسیقی 

از "پیشوا سوفی" به پایان رسید.

طرح رژیم ایران برای حکومتی 
کردن مراسمات نوروزی در 

کوردستان

مجموعە  برگزاری  با  ایران  رژیم 
در  حکومتی"  "نوروزی  مراسمات 
نوروزی کە  تالش است مراسمات 
حق  و  مقاومت  برای  سنگری  بە 
طلبی ملت کورد مبدل گشتە را 

ممنوع کند.
وب  بە  رسیدە  اخبار  اساس  بر 
سایت "کوردستان میدیا"، برخی از 
ارگان های رژیم ایران با همکاری 
شهرستان  در  رژیم  امنیتی  مراکز 
مراسم  برگزاری  دنبال  بە  "سنە" 
استادیوم  در  حکومتی  نوروزی 
شهرستان  این  گالن"   ٢٢" ورزشی 

مانع  بتوانند  بلکە  تا  هستند 
در  نوروزی  مراسمات  برگزاری 
بە  کە  کوردستان  نقاط  اقصی 
مقاومت  و  خواهی  هویت  سنگر 

ملت کورد مبدل شدە، بشوند.
این چنین مراسماتی کە از سوی 
کوردستان  در  آن  عوامل  و  رژیم 
برگزار  نورز"  "عید  عنوان  تحت 
می شود هدفی جز امنیتی تر کردن 
ملت  اتحاد  از  ترس  و  کوردستان 
تا  هستند  درصدد  و  ندارند  کورد 
یک  تابع  همە  کە  کنند  وانمود 
گفتمان آن هم گفتمان پان ایرانیسم 

هستیم.
نخست  روزهای  در  سالە  هر 
کوردستان  نقاط  اقصی  در  نوروز 
نوروزی  باشکوە  مراسماتی  ایران 
جامعە  مختلف  اقشار  حضور  با 
کە   می شود  برگزار  کوردستان 
معروف  شهر"  مقاومت  "سنگر  بە 
ممانعت  با  نیز  رژیم  سران  و  شدە 
این  برگزاری  و  آن ها  برگزاری  از 
چنین مراسمات تصنعی سعی در 
حل ملت کورد در گفتمان مرکز 

نشینان را دارد.

رژیم ایران استفاده از نمادهای ملی کورد در جشن های نوروز را 
ممنوع اعالم کرد

رژیم ایران عدم استفاده از نمادهای 
ملی کورد در جشن های نوروز را 
شرط صدور مجوز برای برگزاری 

مراسمات اعالم کرد.
طی  فرمانداری ها  و  بخشداری ها 
اجرایی  مسئولین  به  ابالغیه ای 
پرچم  از  استفاده  نوروز  مراسمات 
و  سرخ  گل  جامانه،  کردستان، 
و  زنان  مختلط  پایکوبی  و  رقص 

مردان را ممنوع اعالم کرده اند.

همچنین در این ابالغیه بر استفاده 
از نمادهای رژیم اسالمی ایران در 
جشن های نوروز تأکید شده است.

نهادهای  نیز،  اخیر  روزهای  طی 
اطالعاتی رژیم با احضار و تهدید 
کورد  شهروندان  و  مدنی  فعاالن 
برگزاری  از  ممانعت  درصدد 
کردستان  در  نوروز  جشن های 

هستند.
کردستان  احزاب  همکاری  مرکز 

"نوروز  را   ١٤٠١ نوروز  ایران 
و  نامگذاری  ملی"  همبستگی 
که  خواستند  کردستان  مردم  از 
مراسمات نوروز را با نمادهای ملی 
و  از جمله جامانه، هه وری  کورد 

گل سرخ برگزار کنند.
احزاب  همکاری  مرکز  همچنین 
با  برگزاری  بر  ایران  کردستان 
شکوه جشن های نوروز در کردستان 

تأکید کرده است.

پیام مسئول اجرایی حزب دمکرات بەمناسبت روز جهانی ٨ مارس
"مصطفی هجری"، مسئول اجرایی حزب دموکرات کوردستان ایران طی پیامی مناسبت ٨ مارس 

روز جهانی زن را تبریک گفتند.
متن پیام این چنین است:

روز ٨ مارس یادآور وضعیت آن زنانی است کە در کشورهای مترقی در سایە مبارزە و فداکاری 
زنان و مردان برابری خواە بە حقوق خود رسیدند، از سوی دیگر این روز یادآور وضعیت زنانی است 
کە در کشورهای همچون ایران تحت حاکمیت جمهوری اسالمی و افغانستان کە همچون برده  

بدانها نگریستە می شود.
این روز را بە همە زنان جهان و بە ویژە زنان فعال و مبارز برابری خواە کوردستان ایران تبریک 

عرض می نمایم.
تالش کنیم زنان آزاد باشند تا جامعەای خوشبخت داشتە باشیم.

مسئول اجرایی حزب دموکرات کوردستان ایران
مصطفی هجری

١٧ اسفند ١٤٠٠ خورشیدی )٨ مارس ٢٠٢٢ میالدی(
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سخن ادامه 

در شهر ''بانه'' مراسم باشکوهی برای اعطای 
مدرک آموزش زبان کوردی برگزار شد

این مراسم از طرف مرکز فرهنگی 
اجرا  ''اربابه''  مجتمع  در  ''بانه'' 
بخصوص کودکان  بانه  مردم  شد، 
مراسم  این  از  گرمی  استقبال 

کردند.
گسترش  برای  فرهنگی  مراکز 
زبان کوردی و جذب و دعوت مردم 
در  مادریشان  زبان  آموزش  برای 
دست  کوردستان  شهرهای  همه ی 

به فعالیت های متفاوتی زدند.

سپاە تروریست پاسداران رژیم ایران 
مسئولیت حملە موشکی شب گذشتە بە 

"هولیر" را برعهدە گرفت
اسفند ١٤٠٠،  یکشنبە ٢٢  امروز 
طی  پاسداران"  ترویست  "سپاە 
بیانیەای ضمن پذیرفتن مسئولیت 
حملە شب گذشتە بە "هولیر"، آوردە 
به  تالفی  در  حملە  این  کە  است 
کشته شدن دو افسر سپاه در سوریه 
نبوده است. "بلکه رژیم ایران مقر 
به  را  عراق  کوردستان  در  موساد 
دلیل فعالیت های این مرکز، هدف 

قرار داده است".
ساعاتی پس از این حملە، شبکە 
ایران  رژیم  بە  وابستە  "خبر" 
به  موشک ها  کە  کرد  منتشر 
جدید  کنسولگری  محل  نزدیکی 
کردند  اصابت  در"هولیر"  آمریکا 
و  سری"  و  خاص  "اماکن  کە 
در  موساد"  آموزشی  "پایگاه های 

این شهر بوده است.
اقلیم  مقام های  حال  این  با 
ادعاهای  عراق  کوردستان 
بر  مبنی  ایران  رژیم  مقام های 
حضور پایگاه های اسرائیلی در این 

منطقه را رد کردند.
اقلیم  تروریسم  با  مقابله  مرکز 
 ٢٢ یکشنبه  بامداد  کوردستان 
اسفند اعالم کرد کە ١٢ موشک 
شهر  عراق  از  خارج  از  بالستیک 

"هولیر" را هدف قرار دادند.

حملە،   این  اولیە  ساعت  در 
خبری  طی  میدیا"  "کوردستان 
موشک ها  این  کە  کرد  منتشر 
شهرستان  از  و  ایران  داخل  در 
"کامیاران" و "تبریز" شلیک شدند.

پس از حملە موشکی سپاە تروریست 
پاسداران بە پایتخت اقلیم کوردستان 
جامعە  از سوی  آن  و محکومیت   
مشاور  سالیوان"  "جیک  جهانی، 
است:  گفته  آمریکا  ملی  امنیت 
و  عراق  دولت  با  مذاکره  "مشغول 

آمریکا سیستم دفاع ضد موشکی 
اقلیم کوردستان را تقویت خواهد کرد

دولت اقلیم کوردستان برای تقویت 
دفاع ضد موشکی آن  ها هستیم".

شبکە  با  گفتوگو  در  سالیوان" 
محکومیت  ضمن  اس"  بی  "سی 
اقلیم  بە  سپاە  موشکی  حملە 
دنبال  "بە  است:  گفته  کوردستان 
تقویت دفاع ضد موشکی همپیمان 
و دوستان خود هستیم تا بتوانند از 

خود دفاع کنند".
مسئولیت  پاسداران  تروریست  سپاە 
حملە موشکی یکشنبە را برعهدە 
گرفت و در بیانیەای آوردە کە این 

اخیر"  "جنایات  به تالفی  حمالت 
شد  مدعی  و  شده  انجام   اسرائیل 
و  توطئه  راهبردی  "مرکز  که 
"هولیر"  در  صهیونیست ها"  شرارت 
را با موشک های "نقطه زن" هدف 

قرار داده است.
رژیم  بە  وابستە  گروە های  پیشتر 
تروریست  حملە  چندین  طی  ایران 
هدف  را  کوردستان  اقلیم  پایتخت 
نخستین  این  اما  بودند،  دادە  قرار 
تروریست  سپاە  کە  است  مورد 
حملە  مسئولیت  مستقیم  پاسداران 

سە تشکل سیاسی اپوزیسیون رژیم ایران 
روز جهانی زن را مشترکا تبریک گفتند

اپوزیسیون  سیاسی  تشکل  سە 
ایران  ملیتهای  "گنگره  رژیم، 
خواهان  دمکراسی  شورای  فدرال، 
آزادی  برای  همبستگی  و  ایران 
روز  مارس   ٨ ایران"  در  برابری  و 

جهانی زن را تبریک گفتند.

متن پیام این چنین است:
٨ مارس روز جهانی مبارزات زنان 

گرامی باد!
روزجهانی  مارس   ٨ سالە  هر 
و  زنان  توسط   زنان  مبارزات 
فعالین فمینیست، مراسم هایی در 
بزرگداشت این روز، در سراسر جهان 

برگزار می شود.
زنان  میالدی   ١٨٥٧ سال  در 
در  کتان  نساجی  کارخانه  کارگر 
به  دست  آمریکا  نیویورک  شهر 

اعتصاب زدند.
شرایط کاری سخت و غیر انسانی 
با دستمزد کم کارگران زن در اوایل 
قرن بیستم که همراه با مردان در 
کشور های صنعتی وارد کارخانه 
ها و بازار کار شده بودند، آنان را 
وادار به مبارزه علیه این تبعیض و 
بی عدالتی به شکل سازمان یافته 

شرایط  علیه  آنان  نمود.  منظم  و 
وضعیت  و  کارى  سخت  بسیار 
اعتصاب  به  دست  شان  اقتصادی 
  ١٩٠٨ سال  مارس  هشت  زدند. 
از  بیش  گذشت  از  بعد  میالدی 
زن کارخانـە  پنجاه سال، کارگران 
نیویورک  شهر  در  کتان  نساجی 
احیای خاطرە اعتصاب  به منظور 
این روزکه تبعیض، محرومیت  در 
وفشار کار و حقوق بسیار کم زنان 
را بیاد می آورد، دست به اعتصاب 
زدند. صاحب کارخانه زنان را در 
و  ساخت  محبوس  کارشان  محل 
فاجعه ای آفرید که باعث مرگ 

١٢٩ تن از زنان کارگرشد.
مارس  هشتم  روز  دلیل  همین  به 
زنان  مبارزه  روز  بنام  سنتی  بطور 
علیه بی عدالتی و ظلم در خاطره 
ها باقی ماند. در سال هاى بعد در 
کشورهاى مختلف اروپا و امریکا 
و  تظاهرات  شکل  به  زنان  مبارزه 
علیه  کار  محیط  در  اعتصاب 
شرایط نابسامان کاری، تبعیض و 
داشتن  برای  همینطور  و  استثمار 
پیدا  ادامه  اجتماع  در  برابر  حقوق 

کرد.

زنان  مبارزه  کنون  تا  زمان  آن  از 
و  کار  محیط  در  تبعیض  علیه  
تبعیض جنسیتی در تمامی عرصه 
های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی 
و برای برابرحقوقی تا بدست آوردن 
حقوق ویژه زنان ادامه داشته است.
از  برخی  در  که  شرایطی  در 
مبارزات  بواسطه  زنان  کشورها، 
پیگیرانه خود توانسته اند به برخی 
از حقوق خود دست یابند، در ایران 
گیری  شکل  از  بعد  بخصوص 
قوانین  در  ما  اسالمی،  جمهوری 
شریعت  و  احکام  تا  جاری  حاکم 
تبعیض آمیز مذهب شیعه به عنوان 
وحشتناک   ابعاد  دولتی،  مذهب 
بی عدالتی و عدم تساوی حقوقی 

زنان با مردان را شاهد هستیم.
تمامی  در  تبعیض  و  بی عدالتی 
اجتماعی  روابط  و  مناسبات 
در  بخصوص  اسالمی  جمهوری 
جاری  خانواده  و  قضائی  قوانین 
است. در جمهوری اسالمی تبعیض 
برابر  شناختن  رسمیت  به  عدم  و 
حقوقی زنان با مردان جنبه قانونی 
قوانین قضائی کشور  اساس  بر  و 

محق شناخته می شود.

به  موسوم  طرح  راستا  همین  در 
"جوانی جمعیت" روز ١١ آبان  سال 
١٤٠٠ بدون سر و صدا به تصویب 
شورای نگهبان رسید، این طرح با 
با  و  ایران  جمعیت  افزایش  هدف 
“استواری بر نگرانی از سالمندی 
جمعیت “ تهیه و تدوین شده است.
در باره تصویب طرح جوانی جمعیت 
بیان  جمعیت  افزایش  هدف  با  که 
اختیار و  تمایل،  برای  شده، حقی 
گویا  نیست،  قائل  زنان  انتخاب 
از  متشکل  جامعه  انسان های 
شعور  فاقد  که  هستند  اشیایی 
فرزند  داشتن  در  انتخاب  حق  و 

هستند.
فشار و صدمات جسمی و روحی 
که  اجباری  حاملگی  با  زنان  به 
نام "جوان سازی جمعیت"ادر  تحت 
همین سال قانونی شد و نتایج عدم 
امکان دسترسی به وسایل و قرص 
به  حاملگی  از  جلوگیری  های 
افزایش بیماری های مقاربتی ؛ و 
افزایش کورتاژ های غیر قانونی 
که به قیمت مرگ و زندگی برای 
زنان در شرایط خفا انجام میشود ، 

خواهد انجامید.
عدم  حتی  و  مشکالت  اثر  بر 
دسترسی به آزمایش های ژنتیکی 
مادرانی  برای  بارداری  دوران  در 
ناهنجاری  ریسک  دلیلی  به  که 
ها را در جنین دارند تولد کودکان 
با ناهنجاری های جدی مادرزادی 
مسئله  این  یافت.  خواهد  افزایش 
ای است که در کشورهای مدرن 
در  تولد  از  قبل  میتوانند  والدین 
از  اول حاملگی  هفته های  همان 
آزادانه در مورد  باخبر شوند و  آن 
به دنیا آوردن یا بدنیا نیاوردن جنین 

تصمیم بگیرند.
از  نیز  بشر  حقوق  دیدبان  سازمان 
ایران  مخالفان قانون جدید جمعیت 
موسوم به »طرح جوانی جمعیت« 
است و آن را ناقض حقوق زنان در 
باروری  و  جنسی  سالمت  زمینه 

معرفی کرده است.
هرچه  لغو  خواستار  سازمان  این 
قانون منافی حقوق  سریع تر »این 
اسالمی  جمهوری  سوی  از  بشر 
طرح  کرده  اعالم  و  شده  ایران« 
یاد شده برخالف ادعای مقام های 
ایران مبنی بر حمایت از فرزندآوری 
و منافع خانواده ها، سالمت و جان 
زنان ایرانی را به خطر می اندازد. 
فضای  دانیم،  می  که  همانطور 
در  و  تبعیض  عدالتی  بی  ناسالم 
جمهوری اسالمی در سایه قوانین 
بخود  باری  ابعاد خشونت  زن  ضد 
گرفته است. گسترش خشونت در 
کنار چند همسری و قوانین مرد 
ساالر فضای اجتماعی ناامنی را 
برای زنان کشور بوجود آورده است.
توحش در قتل زنان با پشت گرمی 
به قوانین ضد زن جمهوری اسالمی 
امسال  که  است  رسیده  آنجا  به 
خود  ساله  هفده  همسر  سر  مردی 
را برید و سر بریده را در خیابانها 

شهر گرداند.
فضای  در  زنان  مبارزات  اما 
قابل  اسالمی  جمهوری  اختناق 
ایجاد  برای  تالش  است،  ستایش 
تشکلهای مستقل خود و پیگیری 
از حقوق زنان بخصوص در فضای 
مردساالرانه ای که توسط قوانین 
تأئید می شود،  ـ مذهبی  دولتی 
قابل ستایش است. بسیاری از زنان 
خود  حق  به  اعتراضهای  دلیل  به 
سالهاست که در زندان به سر می 

برند.
ائتالف، کنگره ملیت  های  ما سه 
دمکراسی  شورای  فدرال،  ایران 
برای  همبستگی  و  ایران  خواهان 
آزادی و برابری در ایران ، بر این 
زنان  مبارزات  پیشبرد  که  باوریم 
و شکل گیری تشکل های مستقل 
آنان در سراسر جهان و ایران رفته 
فشار  اهرم های  به  تبدیل  رفته 
گیری  وپی  مردساالر  جوامع  بر 
بخصوص  و  دنیا  در  زنان  حقوق 

مشترک  آرزوهای  و  احساسات 
سخن می گویند.

وظیفە فرد کورد در نوروز خود را 
نمایان می  سازد و تحت روشنایی 
آتش نوروز همە ریشە و شناسنامە 
میهن  و  می آیند  در  رقص  بە  آن 
سبب  همین  بە  می کند،  مزین  را 
نوروز همە رگ های وجودی کورد 

بودن را بە خروش در می آورد.

مانیسفت کورد بودن تحت مشعل 
آتش نوروزی و با سرود "خوایە وەتەن 
ئاواکەی" ) پروردگارا میهنمان را 
آباد بدار( با صدایی تاریخی و با 
طنین بلند در کوهستان ها، قلە بە 
قلە و روستا بە روستا و محلە بە 
را  شاخ" کوردستان  و  "شار  محلە 
پر می کند. این مانیفست بانگ 
عظیم خیزش و زندگی  و مقاومت 
سرود  بودن  کورد  مانیسفت  است. 
مشعل های  با  است  رقیب"  "ای 
و  همصدایی  با  و  نوروزی  آتش 
بار  كه   انسانهایی  همبستگی 
قلەها  بە سوی  برد دوش   وظیفه  

رهسپارند.
وظیفە  و  بودن  کورد  نوروز 

انسانیمان، خجستە باد

در  آمیز  تبعیض  قوانین  علیه 
جمهوری اسالمی شده است و این 
ابعاد وسیع تری  مبارزات هر روز 
به خود می گیرد. با امید به رفع 
زنان  علیه  جنسیتی  تبعیض های 
و رسیدن به برابر حقوقی و حقوق 

ویژه زنان جهان!
گنگره ملیتهای ایران فدرال

شورای دمکراسی خواهان ایران
برابری  و  آزادی  برای  همبستگی 

در ایران
 ٧  - ١6اسفند١٤٠٠  دوشنبه 

مارس١٤٠٠
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مصطفی هجری: "شار" با حمایت "شاخ" بە 
مبارزە خود ادامە خواهد داد

"مصطفی هجری" مسئول 
دمکرات  حزب  اجرایی 
بە  ایران  کوردستان 
نو کوردی  مناسب سال 
نمود.  منتشر  را  پیامی 
پیام آمدە است  این  در 
وضعیت  از  گذار  برای 
تحت ستم و دستیابی بە 
آیندەای روشن، ضروری 
است ملت های تحت ستم 
مشترک  گفتمان  ایران 
خود را برای رسیدن بە 
رهایی  و  ملی  حاکمیت 

محکمتر نمایند.

متن پیام: 

هجری،  مصطفی  نوروزی  پیام 
دمکرات  حزب  اجرایی  مسئول 

کوردستان ایران
بە مناسب سال نو کوردی

هموطنان ارجمند
نستوه  و  مبارز  میهنان  هم 

کوردستان
نو  سال  استقبال  بە  حالی  در 
بە  نگاهی  است  می رویم ضروری 
باشیم  داشتە  مهم  موضوع  چند 
وضعیت  بر  گذشتە  سال  طی  کە 
ایران  و  کردستان  جامعە  کلی  
این  کە  چرا  ؛  گذاشتند  تاثیر 
و  مبارزە  ادامە  بە  موضوعات 

مقاومت ملت  های تحت ستم ایران 
مرتبط  مرکز  حاکمیت  مقابل  در 

است.
است  این  در  مباحث  این  اهمیت 
زاویه ای  از  را  رویدادها  کە 
مشترک  درکی  بنگریم.  دیگر 
و  اجتماعی  سیاسی،  فضای  از 
بە  باشیم؛  داشتە  ایران  اقتصادی 
این دلیل کە ما بە عنوان کرد در 
انداز  چشم  "ڕۆژهەاڵت"کردستان، 

مبارزاتی خود را ترسیم کنیم.

انتخابات

دیگر  باری   ،١٤٠٠ سال  در 
انتخابات نمایشی ریاست جمهوری 
و  ماهیت  از  فارغ  شد.  برگزار 
ما  برای  نتایجش  آن،  محتوای 
اهمیت داشت. ساختار فاسد و ضد 
دمکراتیک این انتخابات نمایشی، 
رقابت  های  و  اختالفات   عمق  
را  ایران  رژیم  زمامداران  داخلی 

نمایانتر نمود.
آن  از سوی  تحریم،  حتی  گزینە 
دستە از اشخاص، جریانات و گروە ها 
ستونهای محکم  جزو  سالها  کە  
قدرت بودند، واکنشی پرمعنا بود. 
این هم آوایی و همسویی در کارزار 
تحریم، نقطە عطفی بود در تاریخ 
اسالمی  جمهوری  رژیم  سیاسی 
ایران. مافیای سپاه پاسداران تحت 
بیشتر  رهبری  بیت  رهنمودهای 
در  را  قدرت  مراکز  گذشتە   از 

انحصار خود گرفت.

اعتمادی  بی  بارەی  اثبات  چند 
مردم بە حاکمان و روشنترشدن بی 
یکدیگر،   بە  حاکمان  اعتمادی 
انتخابات  این  پراهمیت  نتایج  از 

نمایشی بود.
امواج و کنشهای اعتراضی در سال 
ماهیت  با  ستیز  سر  کە  گذشتە، 
رژیم جمهوری اسالمی داشت، بار 
را  حاکمە  قدرت  موجودیت  دیگر 
بە  اعتراضات  گرفت.این  نشانە 
لحاظ جغرافیا  وگستره  آن، بسی 

گسترە  و  سطح  است.  تامل  جای 
با  مستقیم  رابطەای  اعتراضات، 
ستم  و  سرکوب  گسترە  و  سطح  
رابطە  خوانش،  این  در  دارند. 
"جغرافیای سرکوب" با "جغرافیای 
اعتراضات" بیشتر نمایان می شود.

تهدید محیط زیستی

اگرچە تظاهرات خوزستان در سال 
١٤٠٠،  در اعتراض بە بحران بی 
بە  آن  ریشە  گردید،اما  آغاز  آبی 

وضعیت عقب ماندگی برمی گردد 
کە معلول سیاست سرکوب و ستم 
مضاعف رژیم در این منطقە بودە 
امتداد  در  خونبار  حادثە  است.این 
شعارهای  با   ، پیشین  اعتراضات 
همراه  سرنگونی  و  ساختارشکنانە 
بود  كه  ستون  های قدرت رژیم را 

بە لرزە انداخت.
منابع  دارای  سرزمینی  خوزستان، 
بە   . است  نفتی  و  آبی  سرشار 
آب،  وحصر  حد   بی  انتقال  دلیل 

این منطقە با بحران بی آبی مواجە 
گردیدە کە بحران خشکسالی را هم 
بە دبنال داشە است ، بە  طوری 
آشامی  آب  حتی  آن  ساکنان  کە 

دنی کافی ندارند.
کوچ از روستاها بە سایر مناطق 
دیگر، از بین رفتن زیرساخت  های 
کشاورزی، بە خطر افتادن محیط 
پدیدە  چندین  و  جانداران  زیست 
این  پیامدهای  از  مشابە،  دیگر 
و  ایران  رژیم  خودساخته   بحران 
مافیای سپاه پاسداران است کە در 

پس آن اهدافی سیاسی و امنیتی 
نهفته است.

نمایانگر"وضعیت  شرایط،   این 
با   همزمان  که  است  اشغالگری" 
همراه  سرکوب  و  چپاول  سیاست 
نیز  مشابە  شرایط  است.این  بودە 
در  ستم  تحت  ملی  مناطق  در 
است.  حاکم  ایران  جغرافیای 
را  خود  سیستماتیک،  خشونت 
کە  نمایاند   می  طبیعی  روندی 
معطوف بە ساختار فکری و جهان 

بینی جمهوری اسالمی ایران است. 
و  انسان  بینی حتی  این جهان  در 

محیط زیست نیز امنیت ندارند.
تهدید هویتی

زبان  بعد دیگر ستم ملی، مسئلە 
سیاست  است.  هویتی  تهدید  و 
تقابل  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
ملیت  های  هویتی  مسئلە  با 
ایران،  سیاست مرگ بودە است. 
امنیتی کردن، فرودست کردن، بە 
حاشیەراندن ، نابودسازی و یکسان 
سیاست  این  نمودهای   ، سازی 

هستند.
زمانی کە از "امنیت هویت" سخن 
گفته می شود؛ منظورما مجموعە 
شرایطی است کە یک واحد ملی 
خود،  ویژگی  های  همە  حفظ  با 
و  توسعە  خودمدیریتی،  توانایی 
معنا،  بدین  باشد.  داشتە  را  بقاء 
فرایندی  یا  رویداد  سیاست،  هر 
ملی  واحد  این  بقاء  و  وجود  کە 
هویتی  تهدید  دهد،  قرار  هدف  را 
و  کردستان  در  می شود.  قلمداد 
مناطق تحت ستم دیگر،  سیاست 
دارد.  ادامە  زبان  نمودن  امنیتی 
بستن  و  امنیتی  نهادهای  نظارت 
و  آموزشی  و  ادبی  های  انجمن 
بازداشت  جمعی  فعاالن این حوزە،  
رویکردهای این سیاست هستند. 

اعتصاب معلمان

اعتصاب  و  اعتراضی  جنبش 

تهدید محیط زیستی

اگرچە تظاهرات خوزستان در سال ١٤٠٠،  در اعتراض بە بحران بی آبی آغاز گردید،اما 
ریشە آن بە وضعیت عقب ماندگی برمی گردد کە معلول سیاست سرکوب و ستم مضاعف 
رژیم در این منطقە بودە است.این حادثە خونبار در امتداد اعتراضات پیشین ، با شعارهای 

ساختارشکنانە و سرنگونی همراه بود  كه  ستون  های قدرت رژیم را بە لرزە انداخت.
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سال  مهم  دیگر  موضوع  معلمان 
از  یکی  معلمان  اعتصاب  بود. 
سراسری  و  یافتەترین   سازمان 
گذشتە  سالهای  اعتصابات  ترین 
معلمان  طلبانە  حق  جنبش  بود. 
رژیم  وعیدهای  و  وعدە  علیە 
با  رابطە  در  مجلس  و  ایران 
موضوع رتبەبندی، عدم رسیدگی 
درآمد  و  معیشت  وضعیت  بە 
همچنین   بازنشستگان،  و  معلمین 
در  آنان،  اخراج  و  سرکوب  مسئلە 
شعار  شد.  برگزار  مرحلە  چند 
ایران  رژیم  ضد  بر  معلمان  اصلی 
فساد،  و  ستم  علیە  همچنین  و  
محرومیت از حقوق و زندانی نمودن 

هم صنفی هایشان  بود.
سرکوب دانشگاه ها

تعطیلی دانشگاه ها در شرایط کرونا 
دانشجویی  اینکە جنبش  بر  عالوە 
فرصتی  همزمان  نمود  تضعیف  را 
بود تا روند سرکوب در دانشگاەها 
تسریع شود. در این برهە  زمانی،  
و  دانشجویی  فعاالن  سرکوب 
بازداشت و زندانی نمودن و اخراج  
و تبعید اساتید دانشگاه بیشتر شد. 
این وقایع  تداوم  حذف و تصفیە 
و  دانشجویان  با  سیاسی  حساب 

اساتید دگراندیش بود.
جهاد تبیین

تبیین"  جهاد   " دیگر  موضوع 
خامنەای  علی  سوی  از  کە  بود 
ادامە  موضوع،   این  شد.  اعالم 
ایران  اسالمی  جمهوری  مانیفست 
کە  شود  می  تلقی  آیندە   برای 
بە "گام دوم" نیز شناختە می شود. 
جهاد تبیین اعالم نوعی جهاد است 
که مبتنی برمرزبندی و تقابل با 
ایران  رژیم  خودساختە  دشمنان 
است. گسترش تبلیغات مذهبی و 
سیاسی برای ارزش های انقالبی و 
همچنین تقویت جریان شیعەسازی 
و شیعەگرایی در کشورهای دیگر 
از اهداف عمدە جهاد تببین است.

 
عمیق ترشدن بحران ها

ایران،  اسالمی  جمهوری  تجربە 
است.  بحران ها  تلنبارشدن  تجربە 
می توان عموم این بحران  ها را تحت 
عنوان "بحران ساختاری" دستەبندی 
بحران های  از  مجموعەای  نمود. 
پیچیدە و درهم تنیدە ؛ مانند بحران 
بحران  مشروعیت،  بحران  مدیریت، 

ملت سازی، بحران دولت سازی و 
بحران مشارکت، جمهوری اسالمی 
بست   بن  و  تنگنا  در  را  ایران 
تاکنون  است.  دادە  قرار  سیاسی 
نتیجە این بودە است کە رژیم ایران 

در پیشبرد و اجرای پروژە مذهبی 
بست  بن  با  خود  ایدئولوژیک  ـ 

مواجە شدە است.

افشاگری فساد در مافیاهای 
قدرت

افشای موارد فساد موردی دیگر 
است کە قابل توجە است. طی یک 
با استناد بە اعتراف  سال گذشتە 
خود مسئوالن و شخصیت  های نافذ 
قدرت و البتە با اهداف و مالحظات 
سیاسی، الیەهای جدیدی از فساد 
حکومتی  درون  دستگاەهای  در 
برمال شد. در نمونەای اخیر، فایل 
فساد  از  جزئیاتی  حاوی  صوتی 
هستە  و  پاسداران  سپاه  مافیای 
علی  نزدیکان  مشارکت  با  قدرت 
خامنەای و بیت رهبری،  منتشر 
داد  نشان  افشاگری  این  گردید. 
چە  تا  سیستماتیک   فساد  کە 
تصوری  است.  یافتە  تعمیق  حد 
کە افکارعمومی ایران از فساد و 
چپاول مافیاهای وابستە بە قدرت 
نمونەهایی  از  بیشتر  بسیار  دارند 
فساد  عنوان  تحت  کە  است 
سیستماتیک از آن یاد می شود.

آگاهی بیشتر افکار عمومی
درک  ستم،  و  محرومیت  احساس 
و  ویرانگر  قدرت  از  مشترکی 

واپسگرای جمهوری اسالمی ایران 
وجود  بە  عمومی  افکار  نزد  را 
در  کە  احساس  این  است.  آورده  
تنها  مردم  از  برخی  نزد  گذشتە 
داشت،  روانی  و  ذهنی  حالتی 

درهم  و  استمرار  علت  بە  اکنون 
تنیدگی بحران ها، تغییرات فکری 

عمدەای را بە دنبال داشتە است.

تبعیض  سیستماتیک،  فساد 
قوانین،  ناکارآمدی  اجتماعی، 
استبداد  دروغین،  وعدەهای  
زندگی  فرصت    ،... و  دینی 
از ساکنان جغرافیای  را  معمولی 
بە  بنا  است.  کردە  سلب  ایران 
نظر کارشناسان ، خط فقر  اظهار 
طی  کە  یافته  افزایش  حدی  تا 
بودە  سابقە  بی  ١٠٠ سال گذشتە 
است. تظاهرات و اعتراضات زنان، 
معلمان،  کشاورزان،  کارگران، 
خانوادە  حاشیەنشین ها،  پرستاران، 
قربانیان و زندانیان سیاسی و عموم 
محرومیت  احساس  این  مردم،از 
ناشی می شوف.رژیم هم کماکان  
با اتکاء بە  سیاست دشمن سازی 
و تصور دخالت بیگانگان در ایران، 
کردە  بیشتر  بیشترو  را  فشارها 

است.
ابزارهای  از  یکی  دشمن،  مفهوم 
سرکوب  برای  ایران  رژیم  اصلی 
است.  اعتراض  صدای  گونە  هر 
رژیمی کە  دهەها با هدف صدور 
منطقەای  امنیت  اسالمی  انقالب 
و جهانی را با چالش روبرو کردە 
است در داخل نیز این انقالب را تا 
عمق جامعە پیش بردە است. شعار 

از  خارج  در  مستضعفین  از  دفاع 
فالکت  و  فقر  از  موجی  مرزها، 
را  نیز در داخل ایران بوجود آوردە 

است.
برجام

در  و  داخلی  شرایط  این  وجود  با 
رو  پیش  منطقەای  تحوالت  میانە 

مبرهن است  کە هر نوع توافقی بر 
سربرجام یا خارج از برجام  معطوف 
بە  نخست؛  است.  هدف  دو  بە 
و  سرکوب  رژیم  شناختن  رسمیت 
تضمین موجودیت جمهوری اسالمی 
از سوی دنیای خارج. دوم؛  ایران 
تامین مالی و دسترسی رژیم ایران 
پیشبرد  برای  مالی  کانال  های  بە 
و خارجی خود.  داخلی  پروژەهای 
همزمان با توقف مذاکرات احیای 
برجام بە علت "دخالت خارجی"،  بە 
علت جنگ اوکراین  قطب بندی 
منطقه  میان  کشورهای  سیاسی 
برجستە  بیشتر  غرب  مجموعە  و  
شدە است. از دیگر سو، جمهوری 
مجدد  شروع  با  ایران   اسالمی 
اقلیم  بە  اش  موشکی  حمالت 
در  فعاالنە  عراق،  در  کوردستان 
جبهە جنگ افروزی و دیکتاتوری 
باقی ماندە است. واقعیت این است 
با  ایران  اسالمی  جمهوری  کە  
ماهیتی  برجام   بدون  یا  برجام 
ناسازگار و تغییرناپذیر دارد. آنچە 
در این میان احساس خطر می کند 
جامعە ایران، منطقه و جهان است.

و  افکارملی  توسعە 
مناطق  در  آزادیخواهانە 

تحت ستم
فرایند  ایران،  بر  حاکم  فضای 
ملیت  های  رشد  روبە  خودآگاهی 
انکار  قابل  غیر  ایران  ستم  تحت 
و  ها  قیام  جریان  گسترش  است. 

مرکز  بە  حاشیە  از  اعتراضات 
را  خود  نسبی،  شیوە  بە  چە  اگر 
نشان دادە، اما قابل تامل است. در 

قیاس با جنبش سبز کە نماد پروژە 
طبقە متوسط شهری برای باز پس 
جمهوری  از  هایشان  رأی  گیری 
اسالمی بود، موج های  سهمگین 
و ساختارشکنانە  اعتراضات طی 
آبان سال ١٣٩٨ و بعدا  در ١٤٠٠ 
قرار  هدف  را  رژیم  موجودیت   ،
از  بیش  سرنگونی  گفتمان  دادند. 
گذشته  بە گفتمان اصلی  بە ویژە 
تبدیل  ستم   تحت  ملیت  های  نزد 

شدە است.
همبستگی   و  ڕۆژهەاڵت 

ملی

سیاست  گذشت  کە  سالی  در 
مقاومت  سیاست  و  رژیم  سرکوب 
کردستان در ڕۆژهەاڵت بە موازات 
است.  داشتە  ادامە  یکدیگر 
و  نمودن  زندانی  و  اعدام ها  موج 
و  فعاالن  جمعی  بازادشت های  
کاسبکاران  کشتار  و  آزادیخواهان 
احساس  اما  است.  داشتە  ادامە 
ملی و مقاومت جامعە کردستان،  
بیش از پیش رو بە گسترش بودە 
جنبش  نماید  می  است.ضروری 
میدان  مثابە   بە  شهرها  مقاومت 
اصلی مقاومت مردمی با حمایت 

ادامە  خود  مبارزە  به  پیشمرگان 
دامنە  باید  مبارزە،   فرایند   دهد. 
گستردەتر  و  تر  قوی  را   خود 
کند. نمونە آشکار این همبستگی 
مبارزاتی، پیوستن دختران و پسران 
صفوف  بە  ڕۆژهەاڵت  انقالبی 

پیشمرگان  است.
برای گذار از وضعیت "فرودستی" 
روشن،  آیندەای  بە  دستیابی  و 
تحت  ملت های  است  ضروری 
خود  مشترک  گفتمان  ایران  ستم 
بە حاکمیت ملی  برای رسیدن  را 
انسجام  فرودستی،  از  رهایی  و 
بدهند. همبستگی احزاب ضرورتی 
آنکە  از  پیش  است،  تاریخی 
مسئلەای درون حزبی باشد مسئلە 
می  کوردستان  جامعە  خواست  و 
این  در  ما  اقدامات  باید  باشد. 
بدون  باشد.  تر  مستحکم  زمینە 
شک آیندە و سرنوشت جنبش ملی 
صفوف  همبستگی   و  اتحاد  بە 
است.  خوردە  گرە  آن  مبازراتی  
می نماییم  اعالم  مناسبت  این  در 
اتحاد  برای  مذاکرات  جریان  کە 
به گونه ای  دمکرات ها،  صفوف 
چشمگیر و مورد پسند مراحل خود 
را طی میكند و امیدواریم هرچه  
برسد کە  در  بە سرانجام  سریعتر 
واقع خواست مردم و دوستان حزب 
مردم  است  الزم  است.  دمکرات 
مبارز با اتحاد و همبستگی، باری 
دیگر نوروز را بە سمبل مبارزە و 
انسجام ملی تبدیل نمایند و آتش 
و  تاریکی  گرده   بر  را   نوروز 

اشغالگری برافروزند.

شهدا  برابر  در  تعظیم  سر 
می  فرود  خانوادەهایشان  و 

آوریم
درود بر  قهرمانان زندان ها

راه  مبارزان  بر  درود 
"کوردایەتی"

هواداران  و  اعضا  بر  درود 
حزب دمكرات

شهر  پیشمرگەهای  بر  درود 
و کوه

و  انقالبی  ملت  بر  درود 
نستوە کوردستان

کرد  و  کردستان  بر  نوروز 
پیروز باد

حزب  اجرایی  مسئول 
دمکرات کردستان ایران

مصطفی هجری
نوروز ٢٧٢٢ کوردی

تهدید هویتی

بعد دیگر ستم ملی، مسئلە زبان و تهدید هویتی است. سیاست جمهوری اسالمی 
ایران در تقابل با مسئلە هویتی ملیت  های ایران،  سیاست مرگ بودە است.

سرکوب دانشگاه ها

تعطیلی دانشگاه ها در شرایط کرونا عالوە بر اینکە جنبش دانشجویی را تضعیف نمود همزمان 
فرصتی بود تا روند سرکوب در دانشگاەها تسریع شود. در این برهە  زمانی،  سرکوب فعاالن 
دانشجویی و بازداشت و زندانی نمودن و اخراج  و تبعید اساتید دانشگاه بیشتر شد. این وقایع  

تداوم  حذف و تصفیە حساب سیاسی با دانشجویان و اساتید دگراندیش بود.
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گفت وگوی اختصاصی با »چنگیز قدم خیری«، 
زندانی سیاسی کورد

در این مصاحبه اختصاصی 
چنگیز  خود  زبان  از 
را  او  روایت  قدم خیری، 
و  غیرانسانی  اقدامات  از 
دستگاه  که  ناعادالنه ای 
اسالمی  جمهوری  سرکوب 
زندان ها  بازداشتگاه  و  در 
کرده،  اعمال  وی  علیه 

روایت می کنیم.
شکنجه  ماه   ۴ از  روایتی 
در  روانی  و  جسمی 
بازداشتگاه وزارت اطالعات 
گلوله  درحالیکه  سنندج 
زخمش  و  بوده  بدنش  در 
شکنجه گران  تمرکز  نقطه 
دادگاهی  در  او  حکومتی. 
حبس  به  دقیقه ای  چند 
و  محکوم  طویل المدت 
همراه  او  زندان  سال های 
غیرانسانی،  رفتارهای  با 
تبعید  و  از درمان  ممانعت 
بوده و در این روند سرکوب 
در  نیز  او  حکومتی خانواده 

امان نبوده اند.
طی  سیاسی  زندانی  این 
برای  گذشته  روزهای 
از  بعد  و  جانش  نجات 
که  زمانی  تالش های بسیار 
یک  وثیقه  با  جراحی  برای 
آمد،  مرخصی  به  میلیاردی 
ایران  از  خروج  به  مجبور 
اطالعات  وزارت  ]زیرا  شد 
وی  جراحی  بود  خواسته 

تحت نظارت آنها باشد[. 
قدم خیری  چنگیز  روایت 
سرکوب  از  مستندی  برگه  
مرگ  جهت  حکومتی 
زخمش  با  او  تدریجی 
و  شکنجه  با  ]همراه  است 
توسط  درمان[  از  ممانعت 
جمهوری  امنیتی  نهادهای 

اسالمی.
تاریخ و نحوه بازداشت چنگیز 

قدم خیری
روستای  اهل  قدم خیری،  چنگیز 
»هنیمن« کامیاران و متولد١٣٦٧، 
بهمراە   ١٣٩٠ خردادماه  نوزدهم 
فرجی  فخرالدین  اسدی،  ایوبی 
حوالی  در  رضایی  محمدحسین  و 
سپاه  نیروهای  توسط  سنندج  شهر 
بازداشت شد. او به هنگام بازداشت 
و  گرفت  قرار  تیراندازی  هدف 
گلوله به کلیه  چپش اصابت کرد و 
تا به امروز هم که به خارج از ایران 
پناه برده گلوله در کلیه اش باقی 
از  کلیه اش  آن  نتیجه  در  و  مانده 
کار افتاده است.در حالیکە چنگیز 
اداره  بازداشتگاه  در  قدم خیری 
اطالعات با زخمی درمان نشده و 
تحت  نشده  آورده  بیرون  گلوله ای 
کسی  و  بود  شکنجه  و  بازجویی 
نداشت؛  اطالعی  سرنوشتش  از 
اداره اطالعات کامیاران و  وزارت 
سنندج بارها پدر او را به کردستان 
اصفهان  تهران،  و  عراق  ترکیه  و 
از  خبری  گرفتن  برای  ارومیه  و 
سرنوشت فرزندش فرستاده بودند و 
بدین شکل بازه سرکوبشان را علیه 
خانواده اش نیز گسترش داده بودند.
روز  اولین  قدم خیری  چنگیز 
بازداشت خود و نحوه تعویض 
پانسمان زخمش را با خشونت  
می دهد:  شرح  اینگونه  لگد  و  

»وقتی بازداشت شدم با چشمانی 
بسته مرا به اداره اطالعات آوردند 
و با چشمان و دستانی بسته مرا 
وسط  که  پرچم  میله  یک  به 
شدید  خونریزی  آن  با  بود  حیاط 
داخل  و  بستند  روز  شبانه  یک 
خونریزی  بخاطر  سپس  نبردند. 
منتقل  بیمارستان  به  مرا  شدید 
کردند، دکتر تاکید کرد که نیاز 
ممانعت  اما  دارم،  باز  جراحی  به 
روی  سرسری  پانسمانی  و  کردند 
سلول  به  و  دادند  انجام  زخمم 
انفرادی بازداشتگاه اداره اطالعات 
در  آن  از  بعد  شدم.  بازگردانده 
بازداشتگاه اداره اطالعات هر ٢٠ 
روز یک بار پانسمانم آنهم بصورت 
مرا  لگد  با  به گونه ای که  خشن، 
می آوردند  و  می بردند  بهداری  به 
درمان،  ]بدون  میشد  تعویض  تنها 
بدون دادن قرص و حتی بدون بیرون 
آوردن گلوله[. بعد از یک ماه که 
خونریزی پهلویم با آن پانسمان های 
خشن بند آمده بود، با بالنکارد مرا 
منتقل  سپاه  اطالعات  حفاظت  به 
شکنجه  به حدی  آنجا  در  کردند. 
و  کردم  خونریزی  دوباره  که  شدم 
بهمین  دارند،  نگه  مرا  نتوانستند 
دلیل دوباره مرا به اداره اطالعات 

بازگرداندند«.
هم  االن  تا  سیاسی  زندانی  این 
بازداشتگاه  آنجا  نمی داند  دقیقا 
اداره اطالعات سنندج بوده یا نه و 
تنها گمان می کند که بازداشتگاه 
است.  بوده  سنندج  اطالعات  اداره 
]فقط می دانم ۵ بند بود و هر بند 

۵ انفرادی داشت[.
وضعیت  قدم خیری  چنگیز 
سلول  غیرانسانی  و  وحشتناک 
بازگو  اینگونه  را  انفرادیش 
یک  انفرادیم  »سلول  می کند:  
آبی  با موکت  پوشیده  اتاق ٣در٤ 
و  وسایل  هیچگونه  بدون  بود، 
یکی  که  داشت  دوپتو  بهداشتی، 
را زیرت پهن می کردی و دیگری 
را بر رویت می انداختی، بدون بالش 
و یا چیزی که بتوانی زیر سرت 
بگذاری. سلول یک حمام و توالت 
هم داشت که با اپن جدا شده بود و 

کامال کثیف و غیربهداشتی بود. 
 ٢٠٠ بسته ای  تنها  یکبار  هرماه 
لباسشویی  پودر  گرمی   ٣٠٠ تا 
می دادند.  ما  به  شامپو  یک  و 
چیزی به نام بهداشت، نظم و غذا 
غذا  وعده   ٣ نداشت.  وجود  آنجا 
بود، صبحانه تا ١٠ گرم پنیر، نهار 
همیشه استانبولی ]برنجی خشک[ 
و شام همیشه لوبیا یا عدس بود و 

کیفیت غذاها افتضاح«.
این زندانی سیاسی ۴ماه شکنجه 
و  روانی[   و  روحی  ]جسمی، 
سلول  در  خود  روزه  هر  بازجویی 
شکنجه گاهای  و  انفرادی 
زیرزمینی وزارت اطالعات سنندج 
چشمان،  با  پله   ٤٨ تا  عمق  به 
اینگونه  را  بسته  پاهای  و  دستان 

هر  بازجویی   « می دهد:  توضیح 
روز ساعت ۴ صبح انجام می گیرد 
باشی  خواب  که  نبود  مهم  و 
زمانی  تا  زخمم  بخاطر  نه.  یا 
انفرادی  سلول  در  شدم  سرپا  که 
با چشم بند  می آمدند روی سرم و 
و درازکشیده  و  دست و پا بسته 
بازجویی را انجام می دادند. وقتی 
مکانی  در  بازجویی  شدم  سرپا 
همان  در  انفرادی  سلول  از  غیر 
بازداشتگاه اداره اطالعات بود، دو 
زدن چشم بند،  با  سلول  جلوی  نفر 
دستبند و پابند مرا به مکانی در 
زیرزمین که قشنگ یادم هست تا 
پله می خورد می بردند. ]آنجا   ٤٨
دیگر شکنجه بود و بس و از زخمم 
کردند[.  استفاده  شکنجه  برای 
هر  ساعته  دو  تا  بازجویی های 
روزه را دو بازجو انجام می دادند. 
بازجوی  بازجویان  از  یکی  به  ما 
بد  بازجوی  دیگری  به  و  خوب 
می گفتیم، چرا که با عملشان این 
ابتدا  بودند.  داده  نشان  ما  به  را 
بازجوی خوب می آمد و با نرمش 
را  چیزهایی  می خواست  حرف  و 
تحمیل  بهت  نداده ای  انجام  که 
کند، می گفت من برم یکی دیگر 
می آید و تو را می زند و می کشد. 
بازجوی بد تا می آمد با عصبانیت 
بر سرمان خراب می شد]می خواست 
ترس را از صدا و هیبت خودش در 
وجودم ایجاد کند[، با لگد به پاها 
و شکمم می زد و من که زخمی 
بودم با نوک پا و کفش هایش به 
زخمم می زد و این یک ساعت تا 
یک  ساعت و نیم طول می کشید. 
خوب  بازجوی  را  بازجویی  اصوال 
هم  را  شکنجه  و  می داد  انجام 
یکی  دو  هر  اما  بد.  بازجوی 
تو  مرگ  سرحد  تا  یکی  بودند، 
را شکنجه می کرد و دیگری باز 
را می گرفت  او  و جلوی  می آمد 
چیزهایی  می خواست  حرف  با  و 
کند.]می گفت  تحمیل  تو  به  را 
کردم[ را  کار  این  بگو  من  به 
دو  این  بازجویی  جلسات  تمام  در 
بازجو حضور داشتند و با سوال های 
تا  می دادند  ادامه  آنقدر  تکراری 

خسته ا ت کنند. در زمان بازجویی 
صدا  را  کسی  می خواستیم  اگر 
بزنیم فقط باید به همه می گفتیم 
»حاجی« و این چیزی بود که از 

ما خواسته بودند«.
نقض  سیاسی  زندانی  این 
در  خود  حقوق  نظا م مند 
حق  عدم  از  بازداشت  زمان 
برخورداری از درمان، دسترسی 
به وکیل و اطالع دادن سرنوشت 
به خانواده اش را اینگونه بیان 
بازداشت  زخمی  »من  می کند: 
شده بودم  و از زخمم بعنوان شکنجه 
استفاده کردند و هیچگاه معالجه  
ماه حتی  این ۴  تمام  در  و  نشدم 
ندادند.  من  به  هم  قرص  یک 

حتی  اجازه  ۴ماه،  این  مدت  در 
به  هم  را  خانواده  با  تماس  یکبار 
ندادند  ندادند و نه تنها اجازه  من 
من  خانواده  بارها  و  بارها  بلکه 
سرکار  را  بود[  کارگر  که  ]پدرم 
و  عراق  کردستان  به  و  گذاشتند 
کردستان ترکیه فرستادند و حتی 
به  هم  را  من  دستگیری  گزارش 
خانواده ام ندادند چه برسد به اینکه 
همچنین  باشم.  داشته  تلفن  اجازه 
حق دسترسی به وکیل حتی وکیل 
و  ندادند  ما  به  هم  را  تسخیری 
بازداشت  هم  با  که  نفر  چهار  ما 
تا روز دادگاه همدیگر  بودیم  شده 
زندان  در  نفرمان  ]دو  ندیدم  را 
سنندج و دونفرمان در زندان مریوان 
بودیم[. بطور کلی در بازداشتگاه 
چیزی به نام تفهیم حقوق و اجرای 
بهت  اینکه  ندارد،  وجود  آیین نامه 
تمام  داری.  حقوقی  چه  بگویند 
بودم و  زندان  روزهای که من در 
برخورد  خواندم،  داعش  مورد  در 
از  بدتر  به مراتب  بازداشتگاه ها  در 
نام کار  به  است  و چیزی  داعش 

وجود  بشر  حقوق  آیین نامه  و  با 
باهات  حیوان  یک  مثل  و  ندارد 
خبری  زندان ها  می  شود.]در  رفتار 
از اجرای آیین نامه نیست چه برسد 
به سلول انفرادی و بازداشتگاه ها. 
زیر نظر وزرات اطالعات همچنین 
باشند  هم  اگر  آیین نامه هایی 
کالم  یک  در  نمی شوند[.   اجرا 
اطالعات  وزرات  که  می گویم 
که  جایی  تا  و  است  شکنجه گر 
کند  زدنت  حرف  به  وادار  بتواند 
تا حد مرگ شکنجه ات می کنند. 
خودشان علنا می گویند پدرسوخته 
هستیم  تروریستی  لیست  تو  ما 
شکنجه  می توانند  که  آنجا  تا  و 

می کنند«.
درمورد  قدم خیری  چنگیز 

روزهای آخر سلول انفرادی خود 
از تزریق آمپول های مشکوک و 
در  بازداشت شدگان  به  اجباری 
اطالعات  اداره  بازداشتگاه 
روزهای  »در  می  گوید:   اینگونه 
آمپول  ما  به  چندبار  انفرادی  آخر 
هست  یادم  خوب  و  کردند  تزریق 
که تمام بازداشت شدگان را که با 
کرده  ردیف  هم  پشت سر  چشم بند 
تزریق  موافق  هیچکدام  بودند، 
داشتند  اعتراض  همه  و  نبودند 
چیزی  چه  اصال  تزریق  این  که 
سوال  به  حتی  باشد.  می تواند 
فقط  و  نمی دادند  پاسخ  هم  ما 
می گفتند دهنت را ببند. ]١٠ روز 
آخر، وزارت اطالعات این تزریق را 
نمی داند  کسی  و  می دهد  انجام 

چه هست[ «.  
وادارکردن چنگیز  قدم خیری و 
اعتراف  به  پرونده هاش  هم 

اجباری در پرس تی وی؛
به  اشاره  ضمن  سیاسی  زندانی  این 
در  ماه   ۴ این  مدت  تمام  در  اینکه 
و  داشته  چشم بند  بازجویی  هنگام 

چهره یا اسمی از بازجویان، ضابطین 
قضایی و بازپرس را ندیده و به گوشش 
پرس   اجباری  اعتراف  نحوه  نخورده؛ 
تی وی در اداره اطالعات کامیاران با 
حضور رییس اداره اطالعات کامیاران 
»رحیمی« و دو بازجوـخبرنگار پرس  
پرونده سازهای  همچنین  و  تی وی 
گوناگون علیه خود را اینگونه بازگو 
روز  بیست  و  ماه  می کند:  » سه 
انفرادی  بازداشت من در سلول  از 
گذشته بود که ما را برای اعتراف 
تی وی  پرس   تلویزیون  در  اجباری 
به اداره اطالعات کامیاران بردند. 
ابتدا در اداره اطالعات سنندج یک 
ته ریش که همه  با  قدبلند  پیرمرد 
می کردند،  صدا  »حاجی«  را  او 
برای  و من  باز کرد  مرا  چشمان 

اولین بار او را دیدم. با من حرف زد 
و گفت اگر همکاری  و مصاحبه 
بتوانم کمکت  تا جایی که  کنی 
 ١٠ باالی  نمی گذارم  و  می کنم 
مخالفت  من  بخوری.  حبس  سال 
اداره  به  را  ما  اجبارا  ولی  کردم 
یکی  و  بردند  کامیاران  اطالعات 
دو خانواده هم آنجا بودند که من 
اصال نمی شناختم و می گفتند این 
خانواده ها شاکی تو هستند]تاهمین 
االن هم این خانواده هیچ اصراری به 
شکایت نداشتند، زیرا خانواده من 
همچین  اگر  که  کردند  پیگیری 
چیزی وجود دارد رضایت بگیرند[. 
من شاکی خصوصی نداشتم ولی 
آنها می خواستند برای من شاکی 
تاجایی  کنند،  درست  خصوصی 
مسلحانه  سرقت  پرونده سازی  که 
هم برایم دست وپا کردند، طرف را 
هم آورده بودند و می گفت همچین 
چیزی وجود ندارد. درنهایت چون 
این  از  نداشتند  ما  علیه  سندی 

اتهام تبرئه شدیم.  
حتی  اجباری  اعتراف  روز  در 
اداره  به  هم  را  من  خانواده 
بودند  آورده  کامیاران  اطالعات 
آنها سوء استفاده  از احساسات  تا 
کنند. مادربزرگم را جلوی دوربین 
و  ندارم  مادرم  بودند]من  گذاشته 
مادربزرگم مرا بزرگ کرده است[ 
و می گفتند بگوید درخانه کتاب 
و اعالمیه داشته است. از پدرم هم 

جلوی دوربین بازجویی کردند.
هنگام اعتراف اجباری »رحیمی« 
با  اداره اطالعات کامیاران  رئیس 
پشت  ارعاب  و  تهدید  جهت  باتوم 
دوربین ایستاده بود و جلوی دوربین 
گل و شیرینی گذاشته بودند. دو 
از ما سوال می کردند و  خبرنگار 
کومله  بگویم  که  داشتند  اصرار 
ما را برای ترور به ایران فرستاده، 
نبود.  چیزی  همچین  درحالیکه 
آنها می خواستند بگویند ما یک 
درحالیکه  هستیم،  تروریستی  تیم 
دادیم  انجام  ما  که  کاری  تنها 
بود،  مدنی  ـ  سیاسی  جوله  یک 
بدون اینکه هیچ آزاری حتی برای 
داشته  حکومت  نیروهای  خود 

 بطور کلی در بازداشتگاه چیزی به نام تفهیم حقوق و اجرای آیین نامه وجود ندارد، اینکه بهت بگویند چه حقوقی داری. تمام روزهای 
که من در زندان بودم و در مورد داعش خواندم، برخورد در بازداشتگاه ها به مراتب بدتر از داعش است  و چیزی به نام کار با آیین نامه 
 و حقوق بشر وجود ندارد و مثل یک حیوان باهات رفتار می  شود.]در زندان ها خبری از اجرای آیین نامه نیست چه برسد به سلول 
انفرادی و بازداشتگاه ها. زیر نظر وزرات اطالعات همچنین آیین نامه هایی اگر هم باشند اجرا نمی شوند[.  در یک کالم می گویم که 
وزرات اطالعات شکنجه گر است و تا جایی که بتواند وادار به حرف زدنت کند تا حد مرگ شکنجه ات می کنند. خودشان علنا می گویند 

پدرسوخته ما تو لیست تروریستی هستیم و تا آنجا کهو  می توانند شکنجه می کنند«.  
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باشیم.
روند  یک  اجباری  اعتراف 
وزارت  که  هست  مشخصی 
اطالعات سال هاست دنبال می کند. 
دقیقا  ما  اجباری  اعتراف  روند 
شبیه به روند حیدر قربانی ]زندانی 
جهت  بود،  شده[  اعدام  سیاسی 
استناد به آن اعترافات اجباری در 
چیزی  تنها  دادگاه.  حکم  صدور 
که باعث شد ما را اعدام نکنند 
سن و سالمان بود. من سنم طرفای 
مدتی  تمام  حتی  و  بود  سال   ٢٠
اداره اطالعات  بازداشتگاه  در  که 
بودم نگذاشتند ریشم را اصالح کنم 
پرس  در  اجباری  اعتراف  روز  تا 
تی وی که خودشان آمدند و ته ریش 
نشان  تا  را مرتب کردند  و سبیلم 
به  و  نیست  کم  سنمان  که  دهند 
واقف  بگویم  باید  که  چیزی  آن 

هستیم«.   

روز آخر سلول انفرادی:
چنگیز  انفرادی  سلول  آخر  روز 
قدم خیری همانگونه که خودش هم 
اجباری  امضاء  با  اذعان می دارد 
در  می داد  نشان  که  برگه ای 
پایان  نشده،  شکنجه  بازداشتگاه 
و  پابند  چشم بند،  با   « یافت:  
آورند  بیرون  سلولم  از  مرا  دستبند 
و برگه ای جلویم گذاشتن که باید 
این  در  شود  ثابت  تا  کنم  امضا 
مدت هیچگونه شکنجه ای بر روی 
من انجام نگرفته است. ] بهنگام 
امضاء برای یک دقیقه چشم بندت 
زیر  را  انگشتت  تا  برمی دارند  را 
اجازه  تمام... حتی   و  بزنی  ورق 
و  نمی دهند  بهت  را  برگه  خواندن 
مدت  این  در  می گویند  خودشان 
هیچگونه  بودید  اینجا  شما  که 
شکنجه ای روی شما انجام نگرفته 

است[.«
از  بعد  سنندج  زندان  به  انتقال 
بازداشتگاه  در  بازداشت  ۴ماه 
سال   ٢ شروع  و  اطالعات  اداره 

بالتکلیفی؛
به  قدم خیری  چنگیز  انتقال 
دو سال  با  بود  برابر  زندان سنندج 
برگزاری  سپس  و  بالتکلیفی 
از  بعد  دقیقه ای  چند  دادگاهی 
یک سال و شش ماه برای احکام 
زندانی  این  وقتی  مدت.  طوالنی 
سیاسی به زندان سنندج انتقال یافت 
جریان  در  خودش  حتی  هیچکس 
انتقالش نبود و پدرش در کردستان 
او می گشت.  دنبال  داشت  عراق  
او روند این انتقال را اینگونه بیان 
می کند:  » وقتی به زندان سنندج 
منتقل شدم تا جلوی درب زندان هم 
چشم بند داشتم و آنجا چشم بندم را 
برداشتند. حتی به خانواده ام اطالع 
نداده بودند که مرا به زندان سنندج 
قرنطینه  به  مرا  می کنند.  منتقل 
تا ١٠ روز  زندان منتقل کردند و 
بعد  بودم.  تلفن  و  ممنوع المالقات 
از این مدت زمانی که اجازه تلفن 
یافتم و با خانواده ام تماس گرفتم، 
پدر در کردستان عراق داشت دنبال 

من می گشت.
بعد از ١٥ روز در زندان سنندج   
با حضور نیروهای حفاظت زندان به 
با  شیشه  پشت  مالقات  اجازه  من 
خانواده ام داده شد و بعد از سه ماه، 
حضوری اجازه مالقات با خانواده ام 

را پیدا کردم.
در زندان سنندج در بند پاک دو 
]پاک نبود کثیف بود[ با زندانیان 
بازداشت  در  خشن  و  مالی  جرائم 
بودم. همه باهم قاطی بودند و اگر 
گنده الت  با  می آمد  در  صدایت 
طرف می شدی که چاقو می کشید 
و  اطالعات  اداره  از  مشخصا  و 

و  می گرفت  خط  زندان  حفاظت 
و  مرخصی  مانند  هم  امتیازاتی 
می شد.  نصیبش  مشروط  آزادی 
بدین شکل زندانیان سیاسی توسط 
سرکوب  خشن  جرائم  زندانیان 
چندماه  تا  و  اوایل  در  می شدند. 
بند پاک دو بند زندانیان سیاسی 
بود، اما بعدا زندانیان جرائم عادی 
و سیاسی را باهم قاطی کردند و 
گروه گروه زندانیان سیاسی را به 
فرستادند  عادی  زندانیان  بندهای 
و همه را باهم ادغام کردند. ]زیرا 
زندانیان سیاسی در مورد اعتصاب 
بود،  یکی  حرفشان  اعتراض  و 
تاب  را  چیزی  چنین  هم  زندان 

نمی آورد[.
زندان  در  بازداشت  مدت  طی 
از  شدیدی  روانی  جنگ  سنندج، 
سوی حفاظت زندان علیه ما چهار 
روزی  بودند.  انداخته  به راه  تن 
اعدام  ما  از  تا  دو  به  می گفتند 
یکی  به  می گفتند  روزی  دادند، 
و روزی می گفتند هر چهار نفرتان 
بدینگونه هر روز  و  حبس خوردید 

چیزی می گفتند«.
به  گفته این زندانی سیاسی، رئیس 
فردی  زمان  این  در  سنندج  زندان 
با فامیلی »حیدری« بوده است.

دادگاه های  در  صادره  احکام 
چند دقیقه ای:

چنگیز   ،١٣٩١ شهریورماه  در 
در  پرونده هایش  هم  و  قدم خیری 
ریاست  با  سنندج  انقالب  دادگاه 
»حسن بابایی« در دادگاهی چند 

دقیقه ای به حبس محکوم شدند.

دادگاهی  بار  یک  فقط  آنها 
صدور  برای  بدوی  دادگاه  شدند، 
چند  نمایشی  دوم  دادگاه  و  حکم 
بود.  دفاعیه  اخذ  جهت  دقیقه ای 
این زندانی سیاسی روند دادگاهی 
خود را اینگونه شرح می دهد:  » 
بعد از یکسال و ۶ماه اولین جلسه 
دادگاهی  شد.  برگزار  ما  دادگاه 
نفر.  چهار  برای  دقیقه ای   ۶  ،۵
صورت  دوبار  فقط  ما  دادگاهی 
گرفت، بار اول چند کلمه ای حرف 
توجه  ما  حرف  به  اصال  و  زدیم 
از  هم  بابایی  قاضی  و  نکردند 
اداره می کرد.  تلفن دادگاه را  راه 
بار دوم نیز گفتند دفاعیه خود را 
بگوید و وقتی ما اعتراض کردیم، 
پسرخوب  گفت  من  به  بابایی 
وزارت  چیزی که هست همینه  و 
اصال  و  بسته  را  پرونده  اطالعات 
نمی دهند.  ما  به  دخالت  اجازه 
تا ۶  دادگاه ما ۵  بدینگونه کل 
که  کشید]پرونده ای  طول  دقیقه 
بقول خودشان هزار و ششصد صفحه 
برگه اعتراف فقط برای یک نفر 
بودند،  نوشته  خودشان  که  داشت 
چطور ممکن است محاکمه اش ۵ 
درحالیکه  بکشد،  طول  دقیقه   ۶،
دادگاه برای هر چهار نفرمان بود[.
در دادگاه دوم که بعد از ٢٠ روز 
برگزار شد، وقتی گفتیم به حکم 
قاضی  اعتراض می کنیم،  دادگاه 
بابایی به ما گفت پرونده اگر به 
می شوید  اعدام  قطعا  برود  تهران 
تاثیر  هیچکدامتان  روی  اگر  و 
خیری  قدم  چنگیز  باشد،  نداشته 
حکم تو صد در صد اعدام است. 
این  می دانید.  خودتان  دیگر  حاال 
و  نکنم  اعتراض  باعث شد  تهدید 

گفتند شما تسلیم به رای کنید]به 
 آن یک ششم  می گفتند که در 
مورد ما اجرا نشد[. حتی دو دوستم 
به نام های ایوب اسدی و فخرالدین 
فرجی که اعتراض کردند جوابی 

دریافت نکردند.

می توانستیم  ما  سنندج  زندان  در 
وکیل انتخاب کنیم، اما بسیاری 
از وکال بدلیل تهدید، وکالتمان را 
نپذیرفتند. درنهایت من و بچه های 
دیگر باهم یک وکیل به  اسم آقای 
آقای  از  بعد  من  گرفتیم.  اسدی 
وکیل  گرفتن  برای  دیگر  اسدی 
می دانستم  چراکه  نکردم،  اقدام 
و  ندارند  پرونده  در  تاثیری  هیچ 
نتوانسته  ۴بار  رفته  همه  روی 
بابایی  قاضی  برود.  دادگاه  به 
که  حبسی  بود  گفته  من  به  هم 
بلکه  نیست،  او  مال  داده  من  به 
وزارت اطالعات صادر کرده و ما 
نمی توانیم تغییرش دهیم. در جریان 
دادگاه هم اجازه حرف زدن به وکیل 
اسدی را ندادند و گفتند حرف نزن، 
دست  به  و  بنویس  داری  چیزی 

قاضی بده.

در دادگاه ما  فقط قاضی بابایی، 
وکیل اسدی و ما چهار نفر حضور 
هم  دادگاه  از  بعد  و   داشتیم 
هیچگونه حکمی به ما ابالغ نشد 
تا بعد از دو سال و زمانی که به 
زندان مسجد سلیمان منتقل شدم و 
آنجا فهمیدم حکمم ٤٠ سال زندان 
سلیمان  مسجد  زندان  به  تبعید  و 

هست«.

تبعید به زندان مسجد سلیمان:
چنگیز قدم خیری ٩ سال و ٣ ماه 
از مدت حبس خود را با وضعیت 
بدترین  از  یکی  در  جسمی  وخیم 
زندان های ایران سپری کرد. کلیه  
سمت چپ او در این زندان از کار 
افتاد و کلیه سمت راستش سنگ 
در  بارها  زندان  این  در  او  آورد. 
اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی 
زد  دست  غدا  اعتصاب  به  دست 
به  مرخصی  اجازه  یکبار  حتی  و 
زندانی  این  نیافت.  را  زادگاهش 
سیاسی دوران تبعید خود در زندان 
مسجد سلیمان که از فروردین ماه 
اینگونه  را  بود  شده  شروع   ١٣٩٢
تشریح می کند:  » یک روز صبح 
ساعت ٩ بلندگو اسمم را صدا زد 
یا  خودم  به  قبلش  اینکه  بدون  و 
یا وکیلم اطالع دهند من  خانواده 
را با چشم بند سوار ماشین کردند 
و در مسجدسلیمان نصفه شب پیاده 
سنندج  زندان  در  ]وقتی  کردند. 
وسایلم را جمع کردم به دروغ به من 
گفتند به اداره اطالعات کامیاران 
انتقال می یابی تا دوستانم متوجه 
نشوند که من را به کجا می برند[.
من در راه خیلی اعتراض کردم و 
مال  که  زندان  نیروهای  و  راننده 
خرم آباد بودند و به من دستبند زده 
سلیمان  مسجد  به  گفتند  بودند، 
تبعید شدی.]من اسم مسجدسلیمان 
را قبال اصال نشنیده بودم[.  وقتی 
بعد از١٣، ١٤ ساعت راه که حتی 
من  به  راه  در  هم  نان  لقمه  یک 
خورده  آب  مقداری  تنها  و  ندادند 
سلیمان  مسجد  زندان  به  بودم  
نمی گرفتند  تحویل  مرا  رسیدم. 
صورت  انتقال  کارهای  چراکه 
نگرفته بود و تازه آنجا تلفن کاری 

به دادستان و حفاظت اطالعات سپاه 
سنندج و مسجدسلیمان آغاز شد و 
در این مدت مرا با دستبند و پابند 
مسجدسلیمان٣،  زندان  محوطه  در 
بدون  داشتند،  نگه  ساعت   ۴
یعنی  غذایی.]  و  آب  هیچگونه 
چیزی  من  به  روز  شبانه  یک 
ندادند[. وقتی مرا تحویل گرفتند 
تا ١٤ روز در قرنطینه زندان نگه 
داشتند و بعد از آن به بند عمومی 
بند  اصال  چراکه  شدم،  منتقل 
وجود  سیاسی  زندانیان  به  مختص 
نداشت و زندانیان سیاسی با دیگر 

بندها ادغام شده بودند. 
بعد از ٢٠ روز انتقال من به مسجد 
سلیمان پدر و وکیلم که به دادگاه 
که  فهمیدند  بودند  کرده  مراجعه 
به  تبعید  و  حکمم ٤٠ سال حبس 

مسجد سلیمان است.
زندان مسجد سلیمان یکی از بدترین  
زندان های ایران با تعداد زیادی از 
مخدر  مواد  جرائم  اتهام  با  افراد 
و  کوچک  خیلی  زندانی  است. 
بسته که چیزی به نام آفتاب آنجا 
نمی بینی. هواخوریش سه طبقه با 
نرده گرفته شده و با وجود گرمای 
آفتاب  طاقت فرسای مسجدسلیمان 
من  نمی زند.  هواخوری  داخل  به 
در بند عمومی بودم که تا ٢١٠ 
 ٣ با  بودند،  زندانی  آنجا  در  نفر 
بهداشتی که در زیرزمین  سرویس 
قرار داشت و چیزی به نام بهداشت 
را دارا نبود. گاهی ۴ روز آب به 
ما نمی رسید و زندانی بوده داخل 
داده  انجام  را  توالتش  حیاط، کار 
نه  نظافت،  نه  بدینگونه  است. 

بهداشت و نه بهداری به آنصورتی 
داشت. کلیه من در این زندان بود 
که  تماما از کار افتاد و من تمام 
قانونی  پزشک  تاییدیه  مدارک 
حتی  و  سلیمان  مسجد  و  اهواز 
کردند،  تایید  که  دارم  را  زندان 
وزارت  ممانعت  با  همچنان  اما 
اطالعات کامیاران جهت معالجه ام 
روبه رو شدم و با تمام درخواست های 

من مخالفت شد.
که  تیری  بخاطر   ١٣٩٤ سال  در 
به کلیه ام خورده بوده و کلیه ام  از 
پزشکان  تاکید  با  بود  افتاده  کار 
در نهایت به من ١٠ روز مرخصی 
به  رفتن  حق  بدون  آنهم  دادند 
خوزستان  در  باید  و  زادگاهم 
کارهایم را انجام می دادم. به همین 
به  شدن  مجبور  خانواده ام  دلیل 
راه  در  که  بیایند  سلیمان  مسجد 
مجبور  هم  من  کردند،  تصادف 
خوزستان  از  خانواده ام  بخاطر  شدم 
به لرستان بروم.]بعدا همین  را بهانه  
رفتی،  لرستان  تا  کردن که چون 
دیگر حق مرخصی نداری و حتی 
با  ندادند  من  به  هم  درمان  اجازه 
و  قانونی  پزشک  تاییدیه  اینکه 
هم  را  زندانشان  معتمد  پزشک 
داشتم[. در این ١٠ روز حتی دنبال 
را  برای کلیه ام  پزشکی  کارهای 
هم گرفتم تا مجوز پزشکی معالجه 
بگیرم، ولی وقتی زمان مرخصی ام 
تمام شد و مجبور شدم برای تمدید 
به زندان برگردم دیگر به من اجازه 
تمدید مرخصی را ندادند.] گفتند 
رسید  وقت دکتر که  و  داخل  برو 
بهت اجازه مرخصی می دهم، ولی 
دیگر ندادند[. بعد از آن ١٠ روز، 
ویزیت دکتر دزفول هم برای کلیه 

و هم برای تیری که در بدنم بود 
را داشتم، اما دیگر اجازه مرخصی 
و  بارها  اینکه  وجود  با  ندادند، 
بارها درخواست کردم. چون وزارت 
اطالعات کامیاران مخالفت کرده 
بود و بار اولی هم که به مرخصی 
آمدم وزارت اطالعات کامیاران در 

جریان نبود.
برای  هم  سلیمان  مسجد  زندان 
رسیدگی پزشکی بسیار نامناسب 
 ٣٠٠ کوچک  زندان  یک  بود. 
و  بهداشتی  امکانات  بدون  نفره 
پزشکی با یک بهداری کوچک 
بی تجربه  کامال  پزشک یارانی  و 
می زدند  آمپولی  اگر  حتی  که 
کاربلد  زیرا  نبود،  خونریزی  بدون 
ماه  اینکه چندین  باوجود  نبودند. 
و  می زد  سر  دکتر  یک  یکبار 
نیاز  که  تاکید  کردند  آنها  همه 
علی رغم  و  دارم  باز  جراحی  به 
قانونی  پزشکی  تاییدیه  داشتن 
مسجدسلیمان و اهواز، اما همچنان 
اطالعات  وزرات  می آوردند.  بهانه 
زندان  از  خارج  در  من  جراحی  با 
هم  زندان  در  می کرد،  ممانعت 
زندان می گفتند جراحی  مسئولین 
امکان  ما  برای  زندان  داخل  باز 
آماده  حتی  ]من  نیست.  پذیر 
بودم  با پرداخت هزینه داخل زندان 
جراحی  اما  گیرد،  انجام  جراحی 
زندان  و  اطالعات  وزارت  بین  من 

پاسکاری می شد[.
انتقال به زندان شیبان اهواز 
رسیدگی  جهت   ١3٩٩ سال  در 
پزشکی درحالیکه زندان شیبان 

از  بدتر  مراتب  به  وضعیتی 
زندان مسجدسلیمان داشت:

رسانه های   ١٣٩٩ آبان   ٢٧ در 
که  دادند  گزارش  بشری  حقوق 
چنگیز قدم خیری از زندان مسجد 
سلیمان به مکان نامعلومی منتقل 
تماسی  طی  سپس  او  است.  شده 
به  خود  انتقال  از  خانواده اش  با 
زندان شیبان اهواز جهت رسیدگی 
درحالی  این  بود.  گفته  پزشکی 
به  شیبان  زندان  وضعیت  که  بود 
مراتب بدتر از زندان مسجدسلیمان 
این  در  زندانی سیاسی  این  است. 
 ٩٩ سال  »در  می گوید:   رابطه 
وقتی در زندان مسجد سلیمان بودم 
برای ٩ ماه من را به زندان شبیان 
اهواز جهت درمان انتقال دادند. در 
این ٩ ماه با وضعیت وحشتناکی 
در  پزشکی  رسیدگی  نظر  از 
زندانی  حتی  شدم،  روبه رو  زندان 
در این زندان بوده که بخاطر عدم 
رسیدگی پزشکی پایش را از دست 
به  شیبان  زندان  رئیس  است.  داده 
زندان  رئیس  و  دادستان  گفت  من 
مسجد سلیمان سرکارت گذاشته اند 
و فقط بخاطر اینکه دوره خودشان 
آورده اند  اینجا  به  را  تو  تمام شود 
و  هستی  اینجا  زندانی  نه  تو  و 
روز  یک  نهایت  در  چیزی.   نه 
ماشینی آمد و مرا به زندان مسجد 
اینکه  بدون  بازگرداندند،  سلیمان 
را  اهواز  زندان  اداره  یکبار  حتی 

ببینم.
در  قدم خیری،  چنگیزی  گفته  به 
"خسرو  نام  به  فردی  مدت  این 
مسجد  زندان  رئیس  هاشم پور" 
سلیمان، همچنین "قاسم جمشیدی" 

زندان  اطالعات  حفاظت  مسئول 
مسجد سلیمان بوده است.

نحوه گرفتن مرخصی جهت جراحی 
و مجبورشدن به خروج از ایران؛

به  قدم خیری  چنگیز  شدید  نیاز 
جهت  بیمارستان  در  باز  جراحی 
بودن  خطر  در  و  کلیه  مداوای 
از  واداشت  را  خانواده اش  جانش، 
مرخصی  گرفتن  برای  تهران  راه 
اما  شوند،  عمل  وارد  جراحی 
سنندج  اطالعات  وزارت  چون 
جراحی  باید  بود  کرده  تاکید 
تحت نظارت آنها انجام گیرد، این 
جانش  حفظ  برای  سیاسی  زندانی 
با وجود تودیع قرار وثیقه سنگین 
 ١٤٠٠ اسفندماه  میلیاردی،  یک 
مجبور به خروج از ایران شد. او در 
این باره می گوید: » باوجود اینکه 
دادگاه انقالب سنندج حکم ما را 
وزارت  اما چون  بود،  صادر کرده 
پرونده  روی  کامیاران  اطالعات 
دادگاه  به  پرونده  می کرد،  کار 
انقالب کامیاران منتقل شده بود و 
به همین دلیل تمام این مدت پرونده 
در دست وزارت اطالعات کامیاران 
بود. در این اواخر خانواده ام توسط 
یک وکیل پایه یک دادگستری 
در تهران اعتراض کردند تا پرونده ام 
سنندج  انقالب  دادگاه  به  مجددا 
بازگردد. آنجا از طریق یک وکیل 
از  ماهه  یک   مرخصی  توانستیم 
ریاست  به  سنندج  انقالب  دادگاه 

قاضی سعیدی بگیریم.
پزشکی  تاییدیه  که  مرخصی 
دادستان  تاکید  و  قانونی دو شهر 
مسجدسلیمان را داشت که یکی از 
کلیه هایم از کار افتاده و نیاز به 
جراحی مبرم دارم.]االن کلیه چپم 
از کار افتاده و کلیه راستم چون 
سنگ آورده دیگر کار نمی کند[.

وقتی  و  مرخصی  گرفتن  از  بعد 
مستقیما  من  آمد،  دنبالم  پدرم 
به  سلیمان  مسجد  زندان  درب  از 
و  رفتم  سنندج  انقالب  دادگاه 
که  کرد  تاکید  سعیدی  قاضی 
طی  سنندج  در  درمان  روند  باید 
شود.  من واقعا ترسیدم و مجبور 
چراکه  شوم،  خارج  ایران  از  شدم 
تهدیداتی از سوی وزارت اطالعات 
وجود داشت و حتی دادگاه انقالب 
باید  که  کرده  تاکید  هم  سنندج 
جراحی  آنها  زیرنظر  و  سنندج  در 

انجام گیرد.

ایران خارج شده ام،  از  االن هم که 
یکی  کامیارن  اطالعات  اداره 
وثیقه  برایم  که  را  آشنایانمان  از 
گذاشته بود احضار کرده که چرا 
وثیقه  قدم خیری  چنگیز  برای 
او  فرار  جریان  در  آیا  و  گذاشتی 
بودی و تهدیدش کردند که هرطور 
و  کند  شکایت  من  از  باید  شده 
از  و یکی  ]پدرم  برگردم  ایران  به 
آشنایانمان برای من وثیقه گذاشته 
بودند[. وزارت اطالعات سنندج  و 
را  پدرم  هم  انقالب  دادگاه  رئیس 
احضار و تهدید کرده اند تا هرطور 
و  بازگردانند  ایران  به  را  شده من 

این حرف ها حالیمان نیست. 
االن  شرایط،  این  در  دلیل  به همین 
هم جرات درمان را ندارم و بعد از 
از  را  ترکش  و  تیر  باید  سال   ١١

بدنم بیرون بیاورم.

و  شد ه ام  خارج  ایران  از  امروز  من 
بگویم،  را  چیزها  این  دارم  جرات 
در  که  افرادی  از  بسیاری  اما 
زندان هستند هیچوقت جرات این را 
ندارند که همه آنچه در زندان های 
ایران اتفاق افتاده را بازگو کنند«.

» بعد از یکسال و ۶ماه اولین جلسه دادگاه ما برگزار شد. دادگاهی ۵، ۶ دقیقه ای برای چهار نفر. دادگاهی ما فقط دوبار صورت 
گرفت، بار اول چند کلمه ای حرف زدیم و اصال به حرف ما توجه نکردند و قاضی بابایی هم از راه تلفن دادگاه را اداره می کرد. بار 
دوم نیز گفتند دفاعیه خود را بگوید و وقتی ما اعتراض کردیم، بابایی به من گفت پسرخوب چیزی که هست همینه  و وزارت اطالعات 
پرونده را بسته و اصال اجازه دخالت به ما نمی دهند. بدینگونه کل دادگاه ما ۵ تا ۶ دقیقه طول کشید]پرونده ای که بقول خودشان 
هزار و ششصد صفحه برگه اعتراف فقط برای یک نفر داشت که خودشان نوشته بودند، چطور ممکن است محاکمه اش ۵ ،۶ دقیقه طول 

بکشد، درحالیکه دادگاه برای هر چهار نفرمان بود[.
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