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دستگاه تشکیالت کل حزب دمکرات :ادعای وزارت اطالعات رژیم
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بحران محیط
زیست ...
٦

٧

شهیدان وین سرمشق مبارزە ما
هستند

ســـخـن
مکتب زندگی
کریم پرویزی

روز دوشنبه  ٢٠تیرماە به مناسبت
سالگرد شهیدان وین بە دست
دیپلمات تروریستهای رژیم ایران
در مقر اصلی حزب دمکرات در
آزادی برگزار شد .در این مراسم
شماری از اعضای رهبری ،کادر،
پیشمرگە و خانوادههای آنان حضور
داشتند.
این مراسم با سرود ملی "ای
رقیب" و یک دقیقه سکوت به
احترام روح پاک شهدای کورد
و کوردستان آغاز شد .بعد از آن
پیام شواری سیاستگذاری حزب
دمکرات کوردستان ایران توسط
"روناک فتحی" از اعضای شورای
سیاستگذاری حزب دمکرات
کوردستان ایران قرائت گردید.
سپس سرودی توسط هنرمند
"غالم فاتحی" تقدیم شد .در
ادامە مراسم شعری توسط "گلباخ
بهرامی" خواندە شد .پیام مشترک
سازمان های زنان و جوانان
دمکرات کوردستان ایران و اتحادیه
دانشجویان دمکرات کوردستان
توسط ''پژمان شریعتی'' قرائت

شد.
در بخشی دیگر از این مراسم
سرودی با نام ''قاسملوی شهید
'' توسط غالم فاتحی و شعری
توسط پیشمرگه کوردستان "سمکو
دستمردی" قرائت شد .در پایان
مراسم سرود "ئەی مامۆستای
مەزن و زانا" توسط کانون کودکان
نرگس اجرا شد.
در همین رابطە بە مناسبت ٢٢ام
تیرماه مراسمی در رابطە با سالگرد
شهدای وین در کمپ دیگلە برگزار
شد .این مراسم با سرود ملی "ای
رقیب" و یک دقیقه سکوت به
احترام روح پاک شهدای کورد و
کوردستان آغاز شد.
پیام رهبری حزب دمکرات توسط
"قاسم کالشی" یکی از اعضای
شورای سیاستگذاری حزب
دمکرات ایراد شد .سپس سرود
"قاسملوی شهید" توسط هنرمند
"غالم فاتحی" اجرا شد .در ادامه
شعری توسط "ناصح خاکی" به
شرکت کنندگان در مراسم اعطا
شد.

در بخشی دیگر از برنامه پیام
اتحادیه جوانان و زنان دمکرات
کوردستان ایران و دانشجویان
دمکرات کوردستان توسط "سوران
چوپانی" خواندە شد .سپس سرودی
از سوی کودکان کانون نرگس
خواندە شد.
در بخشی دیگر شعری از سویی
"زانیار یوسف زاده" به شرکت
کنندگان در مراسم تقدیم شد.
در ادامە این مراسمات ویژە ،روز
چهارشنبە  ٢٢تیر،بە مناسبت
سالگرد شهید شدن دکتر قاسملو
و همراهانش در کمپ جژنیکان
برگزار شد.
در این مراسم "تیمور مصطفایی"
از اعضای شورای سیاستگذاری
حزب دمکرات طی سخنانی بە
نقش موثر و شخصیت بارز دکتر
قاسملو اشارە کردند و گفتند امروز
تقریبا همە مردم ایران از گفتمانی
کە دکتر قاسملو بنیانگذار آن بود،
حمایت میکنند .در ادامە "بیبش
پیروتی" شعری در وصف دکتر
قاسملو قرائت کردند.

پس از آن گروە کودکان ستارە
سرودی را اجرا کردند .مراسم با
شعری از سوی "ایوب محمودزادە"
کە در وصف دکتر قاسملو بود،
ادامە پیدا کرد .در بخش بعدی
"علی جوال" سرودە خود را کە
در وصف دکتر قاسملو بود،
قرائت کرد .در ادامە "شاهو
احمدی" پیام اتحادیەهای زنان،
جوانان کوردستان ایران و اتحادیه
دانشجویان کوردستان را کە برای
همین مناسبت آمادە شدە بود،
خواند.
بخش بعدی مراسم گروە کودکان
ستارە با مدیریت شاهرخ خسروی
کادر حزب دمکرات سرودی را
تقدیم و همچنین نمایشی کوتاە را
اجرا کردند.
همچنین روز  ٢٢تیر ،در آرامستان
پرالشز پاریس با حضور اعضا و
هواداران حزب دمکرات مراسم
سالگرد شهید شدن دکتر قاسملو و
همراهانش برگزار شد .در این مراسم
"شاهو حسینی" مسئول ارتباطات
ایرانی حزب دمکرات کوردستان

ایران بە زبان کوردی و فارسی
ضمن خوشآمد گویی بە حضار ،بە
جایگاە دکتر قاسملو اشارە داشتند
کە توانستە بود جریا مبارزاتی
ملت کورد را رهبری بکند.
پیشمرگەهای نیروی  ١٣٥پیشمرگە
کوردستان روزدوشنبه  ٢٠تیر ماە
مراسمی را به مناسبت ٣٣امین
سالگرد شهادت دکتر عبدالرحمان
قاسملو و یارانش در کوهستانهای
کردستان برگزار کردند.
این مراسم با چند لحظه سکوت به
احترام روح پاک شهدای کورد و
کوردستان آغاز شد .سپس سرودی
به نام "قاسملو" توسط گروه سرود
اجرا شد .در بخشی دیگر از این
مراسم،بحثی در رابطه با شخصیت
دکتر قاسملو توسط "مصطفی
مناف" فرمانده نیروی ١٣٥
ایراد شد .در ادامە خالصەای از
بیوگرافی دکتر قاسملو توسط
"دانیال ابراهیمی" ارائه شد .در
پایان این مراسم دکلمەای توسط
"شاناز رسولی اقدم" تقدیم شد.

سی و سە سال پیش ،در یک اقدام
تروریستی ،خواستند تا سر مبارزە
پر هزینە ،اما لبریز از افتخار را با
هدف تسلیم یک ملت ،را بزنند و
این بود کە زیر پوشش دیپلماتیک
و پشت بە اصطالح میز مذاکرە
اسلحە بە دست حاضر شدند و
دکتر قاسملوی رهبر و همراهانش
را ترور کردند ،با این هدف کە با
ترور رهبر هم ملت را تسلیم و هم
اندیشهاشان را نیز اشغال کنند.
ظرف این سی و سە سال و ضمن
یاد کردن هر سالە از رهبر فرزانە
دکتر قاسملو ،تالشهای نیز برای
معرفی افکار و ابعاد شخصیت
دکتر قاسملو شدە است تا نسل
امروز و آیندە نیز اندک شناختی
از ایشان داشتە باشند .اما زمانی
کە این مسائل بە صورت کلی و
چارچوب دارتر و هدفمندتر مطرح
نشوند ،ضعیف و ناقص نمایان
میشوند.
شناخت و بحث در مورد دکتر
قاسملوی رهبر فقط شامل نقش
ایشان در رهبری جریان مبارزات
ملی – دموکراتیک کورد نیست.
بحث دربارە دکتر قاسملو ناقص
خواهد بود زمانی کە تنها جنب ه
از خود گذشتگی و فداکاری در
راستای اهدافی بزرگ همچون
مسائل ملی پرداخت ه شود ،همچنان
کە نمیشود فقط بە بعد علم و
تخصص ایشان در زمینە سیاست و
جامعە شناسی پرداخت.
همچنین نمیتوان دکتر قاسملو را
بە معمار ارتباط دادن مبارزە کورد
بە مبارزە سراسر ایران محدود کرد،
همچنان کە نمیتوان نقش ایشان
را محدود بە همگرایی و همکاری
جریان مبارزات ملت کورد در همە
بخشهای کوردستان کرد .بحث در
مورد دکتر قاسملو ناقص خواهد
وقتی ایشان را فقط بە عنوان یک
اقتصاددان و برنامەریزی کاردان
برای مدیریت اقتصاد کشوری
معرفی کرد ،همچنان کە نمیشود
فقط بە توانایی ایشان در کار
دیپلماسی و مسلط بودن بە چندین
زبان و همچنین بە نمایندە واقعی
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بە مناسبت  ٢٢تیرماه مراسمی
در مقر اصلی حزب دمکرات
برگزار شد

اطالعیە دستگاه تشکیالت کل
حزب دمکرات در رابطە با
درگیری و مناقشات روی دادە
در "ماکو"

دستگاه تشکیالت کل حزب
دمکرات در رابطه با درگیری و
مناقشەهای روی دادە در ماکو
اطالعیەای منتشر کرد .در این
اطالعیە از دو ملت کورد و آذری
دعوت شدە است تا مشکل پیش
آمدە را حل و فصل نمایند تا رژیم
ایران از آن سواستفادە ننماید و در
دام توطئەچینیهای رژیم ایران
نیافتند.
روز دوشنبه ٢٠تیرماە به مناسبت
سالگرد شهیدان وین بە دست
دیپلمات تروریستهای رژیم ایران
در مقر اصلی حزب دمکرات در
آزادی برگزار شد.
در این مراسم شماری از اعضای
رهبری ،کادر ،پیشمرگە و
خانوادههای آنان حضور داشتند.
این مراسم با سرود ملی "ای
رقیب" و یک دقیقه سکوت به
احترام روح پاک شهدای کورد و
کوردستان آغاز شد.

بعد از آن پیام مرکز شواری
سیاستگذاری حزب دمکرات
کوردستان ایران توسط "روناک
فتحی" از اعضای مرکز شورای
سیاستگذاری حزب دمکرات
کوردستان ایران قرائت گردید.
سپس سرودی توسط هنرمند "غالم
فاتحی" تقدیم شد .در ادامە مراسم
شعری توسط "گلباخ بهرامی"
خواندە شد.
پیام مشترک سازمان های زنان
و جوانان دمکرات کوردستان ایران

و اتحادیه دانشجویان دمکرات
''پژمان
کوردستان توسط
شریعتی'' قرائت شد.
در بخشی دیگر از این مراسم
سرودی با نام ''قاسملوی شهید
'' توسط غالم فاتحی و شعری
پیشمرگه کوردستان
توسط
"سمکو دستمردی" قرائت شد.
در پایان مراسم سرود "ئەی
مامۆستای مەزن و زانا" توسط
کانون کودکان نرگس اجرا شد.

بە مناسبت ٣٣امین سالگرد شهادت
دکتر قاسملو مراسمی در کوهستانهای
کوردستان برگزار شد
پیشمرگەهای نیروی ١٣٥
پیشمرگە کوردستان روزدوشنبه
 ٢٠تیر ماە مراسمی را به مناسبت
٣٣امین سالگرد شهادت دکتر
عبدالرحمان قاسملو و یارانش در
کوهستانهای کردستان برگزار
کردند.
این مراسم با چند لحظه سکوت به
احترام روح پاک شهدای کورد و
کوردستان آغاز شد.
سپس سرودی به نام "قاسملو"
توسط گروه سرود اجرا شد.
در بخشی دیگر از این مراسم،بحثی
در رابطه با شخصیت دکتر قاسملو
توسط "مصطفی مناف" فرمانده

نیروی  ١٣٥ایراد شد.
در ادامە خالصهای از بیوگرافی
دکتر قاسملو توسط "دانیال
ابراهیمی" ارائه شد.

در پایان این مراسم دکلمەای
توسط "شاناز رسولی اقدم" تقدیم
شد.

دورەی مقدماتی  ٢٥٧نیروهای پیشمرگە
کوردستان بە پایان رسید

روز شنبە ٢٥ام تیرماه ١٤٠١
خورشیدی مراسم پایان دورە
مقدماتی  ٢٥٧پیشمرگە کوردستان
با حضور شماری از اعضای
رهبری ،کادر ،پیشمرگەها،
مسئوالن سیاسی و نظامی حزب
دمکرات برگزار شد.
ابتدای مراسم با سرود ملی ''ای
رقیب'' و یک دقیقە سکوت برای
احترام بە روح پاک شهدای کورد
و کوردستان آغاز شد.
در ادامە ''هیوا میرزایی'' سرپرست
دستگاە آموزش سخنانی را بە این
مناسبت ارائە نمود.
در بخش دیگر این مراسم گزارش
آموزش دورە توسط ''سرور
معروفی'' ارائە گردید.
در این مراسم سرودی از سوی
شرکت کنندگان دورە آمادە شدە
بود که ارائە دادە شد.
سپس پیام دورە توسط ''سردار

متن اطالعیە بدین شرح است:

هم میهنانان گرامی!
مردم میهن دوست و گرامی
منطقه ماکو

دستگاه تشکیالت کل حزب
دمکرات کوردستان ایران طی
اطالعیەای اعالم کردە است کە
ادعای وزارت اطالعات رژیم در
رابطە بازداشت  ١٠شهروند برای
اقدام مخربانە دروغ بزرگی است.
متن اطالعیە بدین شرح است:

مردم مبارز کوردستان

کماسی'' یکی از شرکت کنندگان
دورە  ٢٥٧قرائت شد.
در ادامە این مراسم نفرات اول
تا سوم کە در امتحانات بخش
سیاسی و نظامی رتبەهای برتر
را کسب کردە بودند مورد تقدیر
قرار گرفتند و جوایز آنا از سوی
'' فیضالە رحمانی'' کادر حزب
دمکرات اهدا گردید.

حزب دمکرات کوردستان ایران
دستگاه تشکیالت کل
 ٢٣تیرماه  ١٤٠١خورشیدی

دستگاه تشکیالت کل حزب دمکرات:
ادعای وزارت اطالعات رژیم دروغ
بزرگی است

اطالعیە دستگاه تشکیالت کل
حزب دمکرات کوردستان ایران
در رابطه با تحریفات اخیر دستگاه
ترور رژیم جمهوری اسالمی ایران
همیهنان گرامی

همچنین نفرات اول تا سوم در
بخش نظم و دیسپلین مورد تقدیر
قرار گرفتند و جوایز آنان از سوی
''آسکە حسنزادە'' مسئول کمیتە
زاگروس اهدا گردید.
در ادامە سرودی کە از سوی
''عثمان رحمانی'' پیشمرگە
کوردستان آمادە شدە بود تقدیم
شرکت کنندگان شد.

همچنان کە مطلع هستید طی چند
روز گذشته در پی فتنەانگیزی
و توطئەچینی چند مسئول بدنام
رژیم ایران در ماکو درگیری و
مناقشە میان چند خانوادە کورد و
آذری آالجیقی ماکو بر سر مرتع
بە وقوع پیویستە بود کە متاسفانە
چند کشتە و زخمی برجای
گذاشتە است.
مدتی است با سودجودیی هدف دار
مناقشە و مشکالتی میان کورد
و آذری در خوی و ماکو ایجاد
میگردد کە جای نگرانی است.
دستگاە تشکیالت کل حزب
دمکرات کوردستان ایران ضمن
ابراز تاسف و تاثر خود از چین

واقعەهایی از ملت و کورد و آذری
در این مناطق دعوت میکند در
اسرع وقت بە مشکالت خویش
پایان دهند و اجازە ندهند کە رژیم
ایران از آب گلآلود ماهی بگیرد.
از هم میهنان کورد و آذری دعوت
میکنیم با هوشیاری کامل از
برنامە و توطئەهای رژیم ایران
آگاه باشند و چنین مشکالتی را
میان خود حل و فصل کنند.

در اوخر هفتە گذشته وزارت
اطالعات رژیم ایران در ادامە
شایعەسازی و الفزنیهای خود
اعالم کردە بود کە توانستەاند
یک گروه  ١٠نفره عضو یک
شبکە ترور را بازداشت کنند
کە هدف آنان حملە بە مراکز و
تاسیسات جمهوری اسالمی ایران
بودە است.
این بەنام اطالعیە در واقع تحریف
واقعیت و پروندەسازی سپاه بودە

و بهانەای برای اقدامات ضد
مردمی خود کە بیش از چهل
سال است در طول حاکمیت خود
ادامە میدهد و آن هم بە منظور
تحمیل سزای سنگین بر شهروندان
معترض علیە این رژیم است .البد
بسیار روشن است کە روزی نیست
جوانان بە زندانها انداختە نشوند،
کاسبکاران مورد تیراندازی قرار
نگیرند ،مردم عادی در کوچە
و بازار مورد تهدید و ترعیب
قرار نگیرند و مجبور بە ترک
زادگاهشان نشوند.
دستگاه تشکیالت کل حزب
دمکرات کوردستان ایران اعالم
مینماید این شهروندانی کە با
تهمت ساختە و واهی بازداشت
شدەاند بە مانند سایر شهروندان
بازداشت شدە کورد بە دوو منظور
برای آنان پروندەساز میشود:
نخست :در بی دادگاههای رژیم
ایران سزای سنگینی بر آنان
تحمیل شود.
دوم :در وضعیت کنونی کە رژیم
ایران بیش از هر زمان دیگری با
خشم و انزجار مردم ایران و بە ویژە
مبارزان کورد در کوردستان ایران
روربرو شدە است و در سیاست

دشمنسازی خارجی خود بە کلی
شکست خوردە است خود را قوی
نشان دهد و بە مردم معترض
داخلی و خارجی بگوید کە شرایط
را در کنترل خویش دارد.
رژیم جمهوری اسالمی ایران درک
کردە است کە هیچ مشروعیتی در
کوردستان ندارد و سرکوب و خفقان
یارای مقابلە با این ملت مبارز
را ندارد و نمیتواند آن را تسلیم
کند و ملت کورد بر این عقیدە
بودە کە آزادی بدون فداکاری و
از خودگذشتگی میسر نیست؛ بە
همین سبب است کە ورای همە
سرکوب ،بازداشتها ،شکنجە و
ترور رژیم ایران که این اقدامات
را در پایان مذبوحانە قدرت خود
انجام میدهد باز هم ملت کورد
مصرانەتر بە مبارزە برای تحقق حق
و آزادی خود ادامە میدهد.
سرنگون باد رژیم تروریست
پرور جمهوری اسالمی ایران
حزب دمکرات کوردستان ایران
دستگاه تشکیالت کل
 ٢٥تیرماه  ١٤٠١خورشیدی

شامرە  ٢٢ - ٨٢٧جوالی ٢٠٢٢

بیانیە مرکز همکاری احزاب کوردستان
ایران در رابطە با معاهده دو جانبه بلژیک
و رژیم ایران

روز سەشنبە  ١٤تیر مرکز
همکاری احزاب کوردستان ایران
طی بیانیەای مبادلە محکومان
زندانی بین رژیم ایران و بلژیک
را محکوم و آن را برخالف
کنوانسیونهای بینالمللی دانست.
متن بیانیە بە شرح زیر است:

مرکز همکاری احزاب کوردستان
ایران مبادله اسداللـه اسدی
تروریست با گروگانھای زندانی
اروپایی ،جمهوری اسالمی را به
اقدامات تروریستی بیشتر تشویق
میکند.
روز سه شنبه  ١٤تیرماه علیرغم
مخالفت شماری از نمایندگان و
فعاالن حقوق بشری ،روند بررسی
معاهده دو جانبه تبادل محکومان
زندانی میان بلژیک و جمهوری
اسالمی در یک کمیته پارلمان

بلژیک آغاز شد.
اسداللـه اسدی ،دبیر سوم سفارت
جمهوری اسالمی در وین ،که
تیر ماه سال  97به اتهام تالش
برای بمبگذاری در گردهمایی
سازمان مجاهدین خلق در فرانسه
بازداشت و در دادگاه بلژیک به
 20سال زندان محکوم شد؛ یکی
از تروریستهای جمهوری اسالمی
است که تهران در صدد مبادله آن
با محکومان زندانی اروپایی می
باشد.
مرکز همکاری احزاب کوردستان
ایران ضمن محکوم کردن این به
اصطالح مبادله محکومان زندانی
بین ایران و بلژیک ،بر این باور
داریم که استرداد و تبادل متهمان
تروریست خارج از معاهده دو
جانبه بلژیک و ایران و برخالف
کنوانسیونهای بین المللی می

باشد.
بر همگان مبرهن است که در
صورت به عمل درآمدن این
معاهده ،جمهوری اسالمی بیشتر
از پیش به گروگانگیری و
اقدامات تروریستی در کشورهای
اروپایی تشویق می شود ،لذا از
همه فعالین حقوق بشر کردستان
و ایران و کشورهای اروپایی،
همچنین مراکز بین المللی حقوق
بشر درخواست داریم جهت لغو این
معاهده اعتراضات خود را به شیوه
ممکن ابراز دارند.
مرکز همکاری احزاب کوردستان
ایران
 ١٤تیرماه  ١٤٠١خورشیدی
 ٥جوالی  ٢٠٢٢میالدی

این بار معماری کوردستان مورد حملە
اشغالگران قرار گرفت
"عزت اللـە ضرغامی" وزیر میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دستی رژیم اشغالگر ایران طی
یک سخنرانی هویت کوردی
"هورامان" را تحریف و معماری
این منطقە از کوردستان را ایرانی
– اسالمی خواند.
"ضرغامی" در گفتەهای خود بە
هنر و معماری "هورامان" اشارە

کرد و همچون دیگر اشغالگران با
انکار هویت کوردی این منطقە،
آن را بخشی از فرهنگ ایرانی –
اسالمی جعلی عنوان کرد.
سیاست انکار و آسمیلەکردن
ملتهای غیر فارس در ایران
تازگی ندارد و طی بیش از صد
سال اشغالگران تقال کردند تا بلکە
بتوانند ،هویت ملت کورد و دیگران

را در گفتمان پیشتر ایرانی جعلی
خود حل کنند.
بە گفتە مورخان تاریخ کوردستان
و کوردها بە هزارران سال پیش بر
میگردد و گفتەهای "ضرغامی"
بخشی از همان سیاست انکار و
آسمیلەکردن ملت کورد بودە و
هست.

آویو کوخاوی :روزی ملزم بە اقدام
نظامی علیە تهدیدات هستەای رژیم ایران
میشویم
"آویو کوخاوی" ،رییس ستاد کل
ارتش اسرائیل طی سخنانی گفتە
است'' :آماده کردن گزینه نظامی
علیه برنامه اتمی رژیم ایران یک
"تعهد اخالقی" است''.
"کوخاوی" متاکد شد کە
آمادهسازی پشت جبهه برای
جنگ وظیفهای است که باید در
سالهای آتی به سرعت انجام شود،
بهویژه با توجه به این احتمال که
ممکن است ما ملزم به اقدام علیه
تهدید هستهای از سوی رژیم ایران
شویم.
رییس ستاد کل ارتش اسرائیل
فاش کرد کە آمادگی برای اقدام
نظامی علیه برنامه هستهای رژیم

ایران در مرکز آمادگی ارتش
اسرائیل قرار دارد و شامل انواع
طرحهای عملیاتی ،تخصیص منابع
فراوان ،دستیابی به سالحهای
مناسب ،اطالعات و آموزش است.
واکنش "کوخاوی" پس از پخش

مصاحبە "کمال خرازی" از تلویزیون
"الجزیرە" بیان شد .در این مصاحبە
"خرازی" گفتە بود کە رژیم ایران
توانایی ساخت سالح هستەای را
دارد.

ژنرال ایال زمیر :هدف قرار دادن فرماندهان سپاه
تروریست راهی برای مقابلە با رژیم ایران است
ژنرال "ایال زمیر ،یکی از سه
نامزد پست ریاست ستاد کل ارتش
اسرائیل در تحلیلی که برای
موسسە واشینگتن نوشته است،
خواهان هدف قرار دادن فرماندهان
سپاه تروریست پاسداران و انجام
عملیات مخفیانه برای نابودن
کردن پهپادها و موشکهای این
نهاد نظامی در ایران شد.
در نوشتە ژنرال "زمیر" آمدە کە
هدف رژیم ایران این است بە وسیلە
سپاە تروریست پاسداران خاورمیانە
را تحت سلطە خود در آورد.

ژنرال "ایال زمیر" تاکید کرده
کە کارزار مقابله با اقدامات
منطقهای رژیم ایران از سوی
اتحادی از کشورهای خاورمیانه
و شمال آفریقا ،از جمله اسرائیل،
کشورهای عرب حاشیه خلیج
(امارات ،بحرین ،عربستان
سعودی ،کویت ،قطر و عمان) و
نیز کشورهایی چون اردن ،مصر،
مراکش و سودان ادامه دارد.
"زمیر" همچنین ضمن تایید اقدام
آمریکا برای کشتن "قاسم سلیمانی"
و سیاست حذف فرماندهان سپاە

تروریست ،خواهان نابود کردن
تواناییهای دوربرد سپاه همچون
پهپادها و موشکهای این نهاد،
با عملیات مخفیانه شد.
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کسب مدال جهانی فیزیک توسط دانشآموز
"درەشهری"

"تاها علیمحمدی" دانشآموز اهل
شهرستان "درەشهر" از توابع استان
ایالم موفق بە کسب مدال برنز در
المپیاد جهانی فیزیک در کشور
"سوئد" شد.
این جوان درەشهری پس از رقابت
تنگاتنگ با دیگر رقبای خود
توانست مدال برنز این المپیاد
جهانی را بە خود اختصاص دهد.

"تاها علیمحمدی" پیشتر نیز
موفق بە کسب مدال طالی المپیاد
فیزیک در ایران شدە است.
المپیاد جهانی فیزیک هر سالە در
میان نخبەگانی از سرتاسر جهان
برگزار میشود کە در المپیاد سال
" ٢٠٢٢تاها علیمحمدی" موفق
بە کسب مدال برنز این المپیاد
جهانی شدە است.

قاچاق سنجابهای زاگرس بە شهرهای
فارسنشین ایران

ط زیستی در سرتاسر
فعالین محی 
زاگرس نسبت بە افزایش قاچاق
"سنجاب" در این زیست بوم خبر
دادند.
خبرها حاکی از آن است کە
دلیل افزایش قاچاق "سنجاب"
در زاگرس افزایش درخواست این
حیوان وحشی توسط مردم تهران
و دیگر شهرهای فارسنشین ایران
است.
استانهای "ایالم ،کرماشان ،سنە
و کوهگیلویە و بویراحمد" از جملە
استانهای زاگرس هستند کە
قاچاق "سنجاب" در آنها نسبت بە
دیگر نقاط این زیست بوم افزایش
بیشتری داشتە است.
آتشسوزی جنگلهای زاگروس
بخشی از پروژە تاراج این زیست
بوم است کە توسط نهادهای

امنیتی رژیم ایران طراحی و اجرا
میشود.
"سنجاب" بە بهسازی و بازسازی
جنگلها کمک میکنند و به
نوعی باغبان جنگل محسوب
میشود کە قاچاق آن پس از
قاچاق مواد مخدر ،اسلحە و انسان
یکی از پر سودترین تجارتهای
سیاە در جهان بە شمار میرود
کە در زاگرس توسط شبکەهای

خامنەای از کشتار
اوکراینیها بە دست پوتین
حمایت کرد

روز سەشنبە  ٢٨تیر "علی
خامنەای" رهبر رژیم ایران در
دیداری با "والدیمیر پوتین" رئیس
جمهور روسیە در تهران ،ضمن
حمایت از سیاستهای جنگ
طلبانە پوتین از اقدام او در حمله
به اوکراین به عنوان "ابتکار عمل"
نام برد.
"خامنەای" در این دیدار بە
"پوتین" گفت" :در قضیه اوکراین
اگر شما ابتکار عمل را به دست
نمیگرفتید ،طرف مقابل با ابتکار

خود ،موجب وقوع جنگ میشد".
رهبر رژیم ایران همچنین "ناتو"
را موجودی خطرناک خواند و
اگر جلوی آن در اوکراین گرفته
نمیشد مدتی بعد به بهانه "کریمه"
همین جنگ را به راه میانداختند.
در این دیدار "خامنەای" همچنین
بە موضوع همکاری اقتصادی و
بە ویژە در حوزە انرژی را الزم
دانست و سیاستهای آمریکا و
غرب را در منطقە شکست خوردە
عنوان کرد.

جو بایدن :حتی بە قیمت
نابودی برجام سپاە در فهرست
سازمانهای تروریستی خواهد
ماند
در گفتوگو با کانال  ١٢اسرائیل
"جو بایدن" رئیس جمهور آمریکا
اعالم کرد کە در هر صورت سپاە
در فهرست سازمانهای تروریستی
آمریکا خواهد ماند و بە رژیم ایران
نیز هشدار داد کە اگر خواستەهای
ما را قبول نکند ،منتظر گزینە
آخر کە "زور" میباشد ،بماند.
"بایدن" در مصاحبە خود با کانال
 ١٢اسرائیل تاکید کرد کە حتی
بە قیمت نابودی برجام ،سپاە در
فهرست سازمانهای تروریستی

باقی خواهد ماند.
رئیس جمهور آمریکا هشدار داد
کە اگر رژیم ایران آخرین شانس
احیای برجام را از دست بدهد ،با
زور روبەرو خواهد شد و متاکد
شد کە ما ایران هستەای را بر
نمیتابیم.
"جو بایدن" همچنین از آغاز
برقراری روابط نزدیکتر بین
عربستان سعودی و اسرائیل ابراز
امیدواری کرد.

قاچاق وابستە بە رژیم ایران در حال
افزایش است.

ادامه سخن
کورد بودن و رسیدن بە مراکز
تاثیرگذار دیپلماسی جهان و تالش
برای شناساندن و توضیح مسئلە
کورد محدود باشد.
پرداختن بە شخصیت دکتر قاسملو
ناقص خواهد بود زمانی كه فقط
بە بعد رهبری ایشان کە حزبی
را رهبری میکرد اشاره نمود،
همچون کە نمیتوان ایشان را تنها
در زمینە نقش استادی ایشان برای
پرورش و تعلیم آحاد ملت کورد
کرد .نمیتوان فقط بە دیدگاه
دکتر قاسملو برای چشمانداز
جامعە و ایجاد خیال و امید و
آرمانگرایی برای یک ملت اشارە
کرد ،همچنان کە نمیتوان تنها
جزئیات و حوادث زندگی روزمرە
انسانها را درنظر داشتە و ببینیم
بە چه طریقی دکتر قاسملو بە
این جزئیات معنا میبخشد و
گامهای کوچک هر انسانی را
برای زندگی سعادتمندانە را شرح
میدهد.
نمیتوان تنها از گرانبهایی و
ارزشمندی آزادی ،ارادە مستقل
فردی و سازمانی ،حقوق برابر و
همسان برای یک ملت ،کرامت
انسانی همسان برای زنان و حضور
آنان در حوزە عمومی جامعە و
سیاست ،ارزش و معنای عمیق
شهید ،عدالت و جامعەای عدالت
پرور ،میهن دوستی ،دوستدار
محیط زیست ،احترام برای
شخصیت دیگران ،نقش رهبری در
پیشبرد مبارزە و همچنین زندگی
انسانها ،شیوە حفظ تاریخ و آثار،
اهمیت فرهنگ و دستاوردهای
فرهنگی کورد و مسئلە مهم
زبان کوردی و آموزش بە شیوەای
ملی و دەها مورد دیگر ب ه طور
مجزا مانند بعد فکری دکتر
قاسملو نگرش داشته باشیم؛
بلکە با در نظر گرفتن همە این
موارد و تنظیم آنها سخن را این
گونە پایان میدهیم کە" :کردار،
اعمال ،قدمها و فکر و اندیش ه
دکتر قاسملو فلسفەای جامع برای
زندگی هستند؛ بل برای آنان کە
آن را درک میکنند".
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شامرە  ٣١ - ٨٢٧تیرماە ١٤٠١

مبارزان و حزب و فرزندان متعهد قاسملو
مبارزە برای نیل بە آزادی را ادامە میدهند

شورای سیاستگذاری حزب
دمکرات کوردستان ایران
بە مناسبت ٢٢ام تیرماە
پیامی را منتشر نمود.
متن پیام بدین شرح است:
پیام شورای سیاستگذاری حزب
دمکرات کوردستان ایران بە
مناسبت سی و سومین سالروز ترور
دکتر عبدالرحمان قاسملو و یارانش
٢٢ام تیرماه برابر با  ١٣ژوئیە
میالدی یادآور حادثەای غم انگیز
و زخمی عمیق و دردناک برای
مردم کورد و ستمی بزرگ و
جنایتی وحشتناک و فراموش
نشدنی رژیم ایران علیه ملت کورد
میباشد.
در این روز در سال ١٣٦٨خورشیدی
برابر با  ١٩٨٩میالدی یک تیم
ترور رژیم ایران کە تحت عنوان
دیپلمات و با گذرنامە دیپلماتیک
بە بهان ه مذاکرە با دکتر قاسملو
برای رسیدن بە راەحلی سیاسی
و صلحآمیز مسئلە کورد در ایران
رهسپار وین پایتخت كشور اتریش
شدە بودند ،دکتر عبدالرحمان
قاسملو دبیرکل وقت حزب دمکرات
همراە با عبداللـە قادری آذر عضو
کمیتە مرکزی حزب دمکرات و
نمایندە حزب در خارج از کشور
و دکتر فاضل رسول از دوستان
نزدیک حزب و استاد دانشگاه را
برسر میز مذاکرە شهید کردند.
رژیم استبدادی جمهوری اسالمی
کە از همان اوایل سیاست خود

درمقابل دگراندیشان و رهبران
اپوزسیون را بر حذف و ترور بنیان
نهاده بود و از سیاست و باور عمیق
دکتر قاسملو و حزب دمکرات بە
دیالوگ و راە حل دمکراتیک و
سیاسی مسئلە کورد در ایران آگاە
بود ،از این موضوع برای اقناع
دکتر قاسملو بە مذاکرە استفادە
کرد و با ترور دکتر قاسملو و
یارانش وحشی گری و دشمنی بی
حد و مرز خود را در قبال حقوق و
آزادی ملت کرد بە جهانیان نشان
داد.
جمهور اسالمی بعد از بە قدرت
رسیدن ،کوردستان بە پا خواستە و
جنبش آزادیخواهی و دمکراتیک
کوردستان را بعنوان مانعی بزرگ
برای تحمیل حاکمیت ضد مردمی
خود تلقی میکرد و سرکوب این
جنبش ترقی خواهانە را در صدر
الویت های خود قرار داد.
رژیم ایران ابتدا بر این بود تا از
طریق تهاجم گستردە نظامی کورد
و کوردستان را بە تسلیم وادارد،
اما با استقامت و مقاومت بینظیر
مردم و نیروی پیشمرگە مواجە و
ناچار بەعقب نشینی گردید.
در چنان موقعیتی بود کە حکومت
تازە بە قدرت رسیدە ایران در صدد
توطئە ترور دکتر قاسملو برآمد
بە این امید کە با حذف رهبری،
جنبش با شکست روبرو خواهد
شد و مبارزە کورد برای آزادی و
رهایی خاتمە خواهد یافت.
رژیم متحجر و ایدئولوژیک ایران
هنوز هم از درک این واقعیت
عاجز است کە ملت کورد بە

مبارزە مشروع و دمکراتیک خود
عمیقا باور دارد و مصمم است تا
رسیدن بە آزادی و حقوق ملی خود
بە تالش و مبارزە ادامە خواهد
داد ،دیکتاتوری سرکوبگر را بە
زانو در میآورد و جشن رهایی خود
از چنگال ظلم و ستم را خواهد
گرفت.
از سویی دیگر ،اکنون و بیش از
پیش مشخصتر گردیدە است ك ه
جمهوری اسالمی در مقابل دیدگان
جهان تروریسم دولتی را بە مانند
ابزاری برای مقابلە با اپوزیسیون و
پیشبرد سیاست تروریستی و مخرب
خود در منطقه استفادە میکند.
اوضاع امروز ایران از سالهای
گذشتە بسیار آشفتە تر و نابسامان
تر گردیدە است .بحرانهای
داخلی در حوضەهای سیاسی و
اقتصادی و اجتماعی و امنیتی،
گرانی افسارگسیخته ،بیکاری،
فقر و پدیدە گرسنگی ،بحران
ناکارآمدی ،بحران ایدئولوژیک و
مشروعیت سیاسی و مذهبی رژیم،
فساد حکومتی همزمان با بحران
روابط و دیپلماسی با کشورهای
منطقه و خارجی بە شیوەای
باورنکردنی گسترش یافته است
و رژیم از پاسخگویی بە ابتدایی
ترین خواستەهای مردم درماندە
است.
رهبران جمهوری اسالمی و در راس
آن ها علی خامنەای امیدوار بودند
کە با برکشیدن ابراهیم رئیسی در
انتخابات  ٢٨خردادماه ١٤٠٠
خورشیدی و یک دست نمودن
حاکمیت میتوانند بر مشکالتی

کە خود مسبب آن هستند ،فائق
آیند و بە حکومت خود ادامە
دهند.
اما مشاهدە کردیم کە پس از
گذشت بیش از یك سال از نمایش
انتخابات هیچ کدام از اهداف
حاکمیت محقق نشدەاند .بر عکس،
از سویی تضاد و اختالفات داخلی
رژیم بسیار بیشتر از گذشتە
عیان شدە و رهبران و مسئوالن
حکومت بە صورت مکتوب و
ویدیو در شبکەهای اجتماعی بە
افشای فساد و جنایتها یکدیگر
میپردازند .از سویی دیگر بحرانها
نە تنها الینحل ماندەاند بلکە
عمیقتر و خطرناکتر هم شدەاند.
گرانی طاقتفرسا از سویی و
تورم مهارنشدە و کاهش بی سابقە
ارزش پول کشور از سویی دیگر،
بر مشکالت زندگی طبقات و
قشرهای کم درآمد و بیکار جامعە
افزودەاند.
از همین رو ،امروز طبقات و
اقشار جامعە ایران دیگر برای
زندگی مرفه تر و راحت تر دست
بە عتراضات و تضاهرات نمیزنند،
بلکە برای زندە ماندن و فرار از
گرسنگی .گرانی و فقر آنچنان
گسترش پیدا کردە است کە از
کنترل رژیم فاسد و ناکارآمد
خارج شدە است .بیشتر مردم قادر
بە تامین مایحتاج ابتدایی زندگی
خود نیستند.
اعتراضات و تظاهرات در شهرهای
ایران روزانە برگزار میگردند و
اگرچە جنبە اقتصادی و معیشتی
آن ها بە خوبی قابل مشاهدە است،

اما اهداف سیاسی هستند .مدت
اندک زمانی طول نمیکشید
کە شعارهای معترضان و مردم
ناراضی بە شعار ضد حکومتی
تبدیل میشوند و رهبران رژیم مورد
هدف قرار میگیرند.
بدیهی است کە تنها با ایجاد
تغییرات اساسی و عمیق در
حاکمیت سیاسی ،مردم از این
وضعیت رهایی خواهند یافت .با
جمهوری اسالمی ،ایران از این
مرحلە دشوار بە آسانی عبور
نخواهد کرد.
در عرصە سیاست خارجی نیز
مشکالت جمهوری اسالمی با
آمریکا و اروپا الینحل ماندە است.
در نتیجە این وضعیت است کە
نارضایتی و اعتراضات مردمی
بە اوج خود رسیدە و گسترش
یافته است ،اما پاسخ رژیم بە
خواستەهای معترضان کماکان
بازداشت و ضرب و شتم و سرکوب
بودە است.
جامعە ایران بسوی انفجار و قیام
در حرکت است و بە نظر نمیرسد
بتوان جلو آن را گرفت ،اما فقدان
اپوزسیونی متحد و نیرومند
همچنان بە عنوان نقطەی ضعف
مردم و نیروهای سیاسی مخالف
رژیم باقی ماندە است.
در پایان الزم بە ذکر است کە
اگرچە رژیم ایران توانست با ترور
دکتر قاسملو در وین حزب دمکرات
و ملت کرد را از رهبری شهیر و
توانا و کاریزماتیک محروم کند
اما کردستان از پای در نیامد.
مبارزان و حزب و فرزندان متعهد

قاسملو مبارزە برای نیل بە آزادی
را ادامە دادە و اجازە ندادند پرچم
مبارزە برای آزادی بر زمین بیافتد
و خواب آشفتە حکومت مذهبی
ـ ناسیونالیستی ایران تحقق پیدا
کند.
اینک با گذشت  ٣٣سال از
شهادت دکتر قاسملو ،مبارزە در
راستای تامین حقوق و آزادی در
همە ابعاد خود ادامە دارد و خلق
کرد و احزاب سیاسی آن متحد
و همگام تا رسیدن بە اهداف و
آرزوهای دکتر قاسملو و دیگر
شهدای راه آزادی ب ه تالش خود
ادامە خواهند داد.
گرامی باد یاد و یادمان رهبر
نامی کرد دکتر عبدالرحمان
قاسملو ،کاک عبداللـه
قادری آذر و دکتر فاضل
رسول
سرنگون باد رژیم تروریستی
جمهوری اسالمی ایران
پرچم
باد
برافراشت ه
آزادیخواهی ملت کورد در
راه رسیدن بە اهدف واالی
قاسملو زندەیاد
حزب دمکرات کوردستان
ایران
شورای سیاستگذاری
 ٢٢تیرماه  ١٤٠١خورشیدی
 ١٣ژوئیە ٢٠٢٢ی میالدی
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حکومت ایران پس از کره شمالی دومین سیستم سیاسی دیکتاتور است که
در مبحث "مهندسی اجتماع" به صورت بیرحمانه و هدفمند فعالیت میکند
گفتوگو با «عادل درخشانی»
گفتوگو:
بهزاد قادری
شرق کوردستان توسط یک
رژیم غیر کوردی تحت اشغال
است ،در عین حال هم شیوە
بر سر کار آمدن و هم شیوە
مدیریت این رژیم متجاوز
غیر دمکراتیک است ،نتیجه
منطقی این دو پیشفرض
ثابت میکند که فرد کورد
نەتنها در چارچوب تعریف
شهروند نیست (بلکە استفاده
از مفهوم شهروندی فرودست
برای فرد کورد هم یک اشتباه
نظری است) .بنابراین ،در چنین
شرایطی ،جنبش اجتماعی کورد
در چارچوب مفهوم "مبارزه
مدنی" و نه فعالیت مدنی
قرار میگیرد ،بنابراین در این
بحث بجای دو اصطالح "فعال
مدنی" و "فعالیت مدنی"
از "مبارز مدنی" و مبارزات
مدنی" استفاده میشود.
در این گفتوگو با "عادل
درخشانی" مبارز مدنی ،بە
میپردازیم:
مسئلە
این

از قوانین مضحک و محدودکننده
است .بر این اساس مبارزات
مدنی از نافرمانی مدنی شروع
و به ایستادن و قد علم کردن در
مقابل آنچه برای مردم جامعه قابل
تحمل نباشد تلقی میگردد که
شامل اعتراضات دسته جمعی،
راهپیمایی اعتراضی ،تحصن،
ترک محل کار به صورت جمعی،
شعار نویسی برای آگاهی بیشتر
جامعه ،اطالعرسانی رسانهای و
بسیاری اقدامات دیگر میشود.
وضعیت "مبارزات مدنی" در
کردستان ایران در چند سال
گذشته چگونه بوده است؟ آیا
"مبارزین مدنی" توانستهاند
مبارزات خود را بە خوبی و
محکمی پیریزی کنند؟

در کوردستان اما وضعیت فعالیت
مدنی به شیوه دیگری است.
فرهنگ مجموعهای است از همه
شئونات یک ملت .برای ملت کورد

امکانات و پتانسیلهای اقتصادی
و کشاورزی و صنعتی .مبارزه
برای به دست آوردن حق تعین
سرنوشت ،مبارزه برای زنده ماندن
المانها و نمادهای ملی و. ...
به نظر میرسد شعر موالنا که
میگوید (هر کسی کە دور ماند
از اصل خویش ،باز جوید روزگاری
وصل خویش) در دنیای مدرن
دیگر قابل استناد نباشد .هویت
کوردها و باقی ملیتها در ایران
با مشکالت زیادی روبرو است.
حکومت ایران پس از کره شمالی
دومین سیستم سیاسی دیکتاتور
است که در مبحث "مهندسی
اجتماع" به صورت بی رحمانه و
هدفمند فعالیت میکند و در این
راه از ابزارهای مختلفی چون صدا
و سیما ،سازمانهای آموزش و
پرورش ،ادارات امنیتی ،اتحادیه
اصناف و دیگر دستگاههای
مجری ،با بودجههای عظیم

خود را دارند ،در برابر تهاجم همه
جانبه مرکز .نخبههای مبارز
انرژی و احساس مبارزه را از
پوویایی اجتماعی کوردستان جذب
میکنند .شاخص ترین تاثیر مبارزه
مدنی در کوردستان این است که
از آن با عنوان یک "ارزش" تلقی
میشود و مبارزین مدنی در کنار
مبارزین وطنی که به "پیشمرگ"
مشهور هستند قابل احترام و
مورد عالقه مردم کورد هستند.
اگر پیشمرگههای کورد یاغیانی
هستند که شخصیت اسطورهای و
محبوب همه احاد کورد هستند،
مبارزان مدنی مانند درختان
تنومند در برابر طوفانهای عظیم
ایستادهاند و تسلیم این طوفانها
نمیشوند .متاسفانه تاثیر مبارزان
مدنی و نهادهای مدنی کوردستان
در مقابل برنامهریزی حکومت و
خرج کردن بودجههای میلیاردی
برای ادغام و درهم تنیدگی قومی

که الزم باشد میکند ،چون رهبر
انقالب اسالمی "خمینی" فتوای
آن را صادر نموده است .بنابراین
مبارزان مدنی همیشه در خطر
زندان ،شکنجه ،حذف فیزیکی
و بدنامی هستند .اما از سوی
دیگر میتوان به تاثیرات مثبت
مبارزه مدنی در کوردستان به
اقدامات مثبت انجمنهای زیست
محیطی و فرهنگی "مریوان،
سقز ،پاوه ،سنندج" و شهرهای
دیگر کوردستان اشاره کرد که
سهم بسزایی در ایجاد حرکتهای
مدنی داشتهاند.
به نظر شما "مبارزان
مدنی" کوردستان نسبت به
سایر کشورها وظیفه متفاوت
و ویژهای دارند؟ اگر چنین
است ،آن وظیفە متفاوت
کدام است و دلیل ویژە بودن
آن چیست؟

مبارزه مدنی در هیچ جای جهان

به طور کلی و مختصر
"مبارز مدنی" بە چە کسی
گفتە میشود و مبارزەاش
شامل چه مبارزاتی میشود؟

در ابتدا باید عرض کنم که
رژیم ایدولوژیک ایران به دنبال
یکسانسازی اتنیکی و فرهنگی و
مذهبی است .در این پروسه شهروند
ایرانی میبایست متدین -شیعه
عاشورایی و فاقد هرگونه احساس
اتنیکی و مذهبی ناهمگون باشد.
از نظرگاه فرقە باالنشین هرم قدرت
جمهوری اسالمی ایران ،شهروند
نمونە شهروندی است سپاسگذار و
قدردان و ذهنی غیر متفکر و رام
در برابر مسائل سیاسی ،اجتماعی،
فرهنگی و اقتصادی داشته باشد.
در رابطه با مسائل فرهنگی و
مدنی حکومت ایران دو سازمان
عریض و طویل را پایهریزی کرده،
سازمان تبلیغات اسالمی که
مستقیما زیر نظر رهبر جمهوری
اسالمی است و برای تبلیغ
ایدئولوژی حکومت میلیاردها
تومان بودجه به آن اختصاص
داده شده است و دارای قدرتی
نامحدود است .وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی که وظیفه اصلی
آن اشاعه فرهنگ اسالمی شیعی
به تمام ایران و حتی کشورهای
دیگر را دارد و به گفته خودشان
سدی است در برابر تهاجم اجانب به
فرهنگ ایرانی .در جامعه سیاه و
خاکستری ایران تمام شئونات مردم
را بایدها و نبایدهای حکومت
فراگرفته است .جامعه در میان
خطوط قرمز حکومت محبوس
است و هرگونه اقدام برای شکستن
این خطوط جرم تلقی میشود .در
جامعه ایران هر روز حلقه بایدها
و نبایدها تنگتر میشود .فلش
قوانین و اقدامات همه به سوی
ماندگاری سیستم سیاسی است.
این حالت باعث سرکشی و
"نافرمانی مدنی" افرادی میشود
که رفتار حکومت آزارشان
میدهد .اساسا مبدا شکلگیری
مبارزه مدنی در ایران ،نافرمانی

مبارزه برای حق تعیین سرنوشت
بخش جدا نشده فرهنگ عمومی
است .کوردها در ایران با تهاجم
فرهنگی و مذهبی مرکز روبرو
هستند .علت اصلی تمرکزگرایی
در ایران را میتوان در اصطالح
"مکندگی و تپندگی" پایتختها
جستجو کرد .در رژیمهای متمرکز
ناهمگون اتنیکی و مذهبی،
پایتخت مانند قلب عمل میکند
و قلب کشور در مکندگی خود
تمام عواید و درآمدهای پیرامون
اعم از درآمدهای گمرکی مرزها،
درآمدهای نفتی ،کشاورزی،
معادن و ...را جذب میکند و
در تپندگی خود به همراه ارسال
بودجه برای ادارات و سازمانهای
دولتی و انواع پروژهها ،سیاستها و
پالنهای خود را برای یکسانسازی
همه جانبه و به نفع فرهنگ
باالدست به پیراون ارسال میکند.
بنابراین در کردستان مبارزات
مدنی در چندین جبهه باید
صورت بگیرد .دفاع در برابر زبان
و فرهنگ مرکز که میخواهد
به ضمیر ناخوداگاه کوردها هم
نفوذ کند .مبارزه برای برابری
اقتصادی با وجود داشتن تمامی

استفاده میکند .در این میان
سازمانهای مردم نهاد نه تنها
هیچ بودجه و حمایتی از طرف
حکومت دریافت نمیکنند بلکه
هر ساله شاهد پلمپ چندین نهاد
مدنی ودستگیری عده زیادی از
مبارزان مدنی هستیم .نمونه بارز
آن دستگیری و حبس پنج ساله
برای "زارا محمدی" معلم زبان
کوردی که در انجمن "نوژین" در
شهر سنندج فعالیت فرهنگی انجام
میدهد هستیم.
آیا "مبارزان مدنی" در
کوردستان ایران تاثیری کە
باید داشتە باشند ،داشتەاند؟
اگر «نه» دلیل چیست و اگر
«بله» بارزترین مثال کدام
بوده است؟

جامعه کوردستان ایران را میتوان
پویا ترین جامعه در ایران دانست ،به
لحاظ پیشینه سیاسی و فرهنگی
و مبارزات پیگیر و مستمر برای
بدست آوردن حق تعیین سرنوشت
و دفاع از زبان و فرهنگ و هنر
ملی کوردها .مبارزان مدنی
نخبههایی هستند که دغدغه
دفاع از فرهنگ و شئونات مردم

و فرهنگی به نفع قوم حاکم قدرت
برابر را ندارد .اگر به مبارزه مدنی
در کوردستان بنگریم ،مبارزه
نابرابری را میبینیم که در یک
سو افرادی از جان گذشته و با
وجود مشکالت بسیار زیاد مالی
و معیشتی وقت و انرژی خود را
برای محافظت از محیط زیست و
خاموش نمودنآتشهای مشکوک
جنگلهای کوردستان میگذارند و
در این راه جان خود را هم میدهند
که بارزترین آنان شهیدان "شریف
باجور ،امید حسین زاده ،مختار
خندانی" و چندین تن از این عزیزان
که جان خود را برای محافظت
از جنگلهای کوردستان دادهاند و
چه بسا رژیم ایران خود اقدام به
حذف این عزیزان نکرده باشد .اما
طرف دیگر این یورش ،حکومتی
که خودکشی و انتحار برای
پیشبرد اهدافش را بزرگترین ارزش
و عمل میداند و سالهاست به
دنبال ترویج فرهنگ انتحار است،
فرهنگی که اکنون به سالح مهم
گروههای تروریستی خاورمیانه
تبدیل شده و آن را از حکومت ایران
الهام گرفتهاند .چنین حکومتی
برای پیشبرد اهداف خود هر کاری

مانند ایران نیست .اساسا تعریف
فعالیت مدنی در ایران ایجاد
صندوقهای حمایتی برای حمایت
از قشر فقیر و بی بضاعت جامعه،
ایجاد صندوقهای جمع آوری
پول برای حمایت از بیماریهای
سعبالعالج ،ایجاد نهادهای خیریه
برای ساخت مسجد و حسینیه و
مدرسه ،ایجاد انجمنهای مبارزه
با مواد مخدر ،ایجاد دستههای
عزاداری و نوحه خوانی ،ایجاد
پایگاههای بسیج در مساجد و
محلهها به صورت خود جوش،
ایجاد نهادهایی برای جمعآوری
کمکهای مردمی برای مردم
فقیر کشورهای همسو با حکومت
ایران و غیره است .در این میان
آنچه که مبارزان و فعالین مدنی
کورد در نهادهای مدنی انجام
میدهند در تعریف حکومت نوعی
نافرمانی مدنی بشمار میرود.
در کشورهای دموکراتیک بحث
توسعه فرهنگی و زبانی تمام اقوام
تشکیل دهنده کشور در دستور
کار وبرنامه ریزی دولتها است و
دولت مسئول حل و فصل مشکالت

مدنی و فرهنگی و زبانی مردم
است .اما رویکرد داخلی ایران
نسبت به اقوام ناهمگون با قوم
حاکم ادغام و یکپارچه سازی
برای رسیدن به اقتدار داخلی است.
در چنین جامعهای مبارزان مدنی
همیشه با تهدید از هر نوع روبرو
هستند.

"مبارزان مدنی" در
کوردستان چه کارهای
بزرگی می توانند انجام دهند
و چه تاثیر بزرگی می توانند
داشته باشند؟

تمام برنامەریزی اجتماعی
حکومت ایران برای این است کە
نگرش و رویکرد جامعە بە مرکز
و برنامەهای سیاسی اجتماعی و
فرهنگی مرکز باشد .حکومت
ایران همیشه سعی در دشمن
انگاری و برساخت دشمن در ذهن
جمعی مردم ایران داشته است.
رژیم ایران هیچ گاه خواستههای به
حق مردم کورد را نمیبیند و این
خواستهها را تصنعی و به رقبای
استراتژیک خود یعنی اسرئیل،
امریکا و یا به عربستان سعودی
ربط میدهد .انگار که مردم کورد
هیچ مشکلی با اصل نظام والیت
فقیه ندارند ،این در حالی است
که در رفراندوم فروردین ماه ٥٨
مردم کورد با اکثریت نظر آن را
بایکوت کردند و به آن رای ندادند.
از ان زمان تابحال در همه انتخابات
ریاست جمهوری و شوراهای شهر
و روستا کوردها کمترین میزان
مشارکت را داشتهاند و در آخرین
انتخابات ریاست جمهوری که باید
آن را انتصاب ابراهیم رئیسی نامید
کمتر از  ٩درصد واجدین شرایط
رای دادن در آن شرکت کردند،
این به معنای عدم مشروعیت نظام
و دولت سر کار آمده است .بحث
دیگری که در این میان وجود دارد
بحث مولوی محوری رژیم ایران
در مناطق مختلف ایران است .در
طول عمر چهل و چند ساله رژیم
ایران همیشه افرادی بودهاند که
جایگاه مذهبی و قومی داشتهاند
و منافع فردی و قدرت ،جهت
گیریهای آنان را در حفظ منافع
رژیم ایران قرار داده است .این
افراد مصلحت اندیش رابط میان
مردم ناراضی و حکومت هستند
و در مقاطع حساس نقش کلیدی
در پیشبرد اهداف حکومت داشته
اند .بارزترین خدمتی که این افراد
به حکومت میکنند .فرونشاندن
احساسات جمعی و نارضایتیهای
مردمی است و میتوان به تشویق
مردم به شرکت در انتخابات اشاره
کرد .این رویکرد مولوی محور را
میتوان در مخالفت و رویارویی
حکومت ایران نیز مشاهده کرد.
مبارزین مدنی به علت حضور
در میان مردم و فداکاریهای
قابل تقدیر نقش رهبری به خود
میگیرند و توان تجمیع احاد مردم
را به سمت و سوی هدفی خاص
بدست میآوردن .میتوان گفت
که علت اصلی برخورد حکومت
با مبارزین مدنی ،ترس از بدست
آوردن جایگاه رهبری در جامعه
است.
"زارا محمدی" نمونه مناسبی
برای این مسئله است.
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کودک همسری و پیامدهای آن
نیشتمان اورمیە
کنوانسیون حقوق کودکان
از تولد تا سن  18سالگی
را کودک میخواند ،سازمان
ملل نیز هر نوع ازدواج زیر
 18سال را ازدواج کودکان
تلقی میکند ،از سوی دیگر
سازمان بهداشت جهانی 15
سالگی را مرز کودکی دانسته
و بر همین مبنا افرادی که
زیر این سن ازدواج کرده
باشند کودک تلقی میشوند.
هر ساله در سراسر جهان میلیونها
دختر ،قبل از تولد  18سالگیشان
ازدواج میکنند که بعضی اوقات
این افراد  6تا  8ساله هستند.
کودک همسری در بسیاری از
کشورها رواج دارد و آسیبهای
آن در کشورهای در حال توسعه،
توسعه نیافته و عقب مانده بیشتر
است .لذا در ایران هم کودک
همسری همچنان یک آسیب
مهم و جدی برای جامعه و برای
دخترانی است که حق کودکی
از آنها سلب میشود .که در این
صورت آینده کودکان به خطر
میافتد .و کودکان از نظر روحی،
روانی و جسمی آماده به دوش
کشیدن بار زندگی نیستند ولی
مجبور میشوند آن را قبول کنند.
زیرا تا این سنین کودک رشد
و بلوغ فکری و جسمی را طی
نکرده و برای نقش آفرینی مثبت
در جامعه به توسعه فکری و

تفاهم زیستی کارآمد دست نیافته،
به عبارتی دوره های تکامل و
رشد در حداقل های مراحل خویش
قرار دارند و دارای گرایشات
سطحینگر در مواجهه با پیچ و
خمها و اعماق آسیبهای ناشی از
ازدواج زودهنگام است ،به همین
دلیل آسیبهای متاثر از این پروسه
در دراز مدت متوجه مسیرهای
مختلف عدم توسعه یافتگی
اجتماعی جامعه است.
در بیشتر جوامع توسعه نیافته و
عقب مانده ،کشورهایی که نقش
مذهب در عادات و رسوم فرهنگی
عمق ریشه ای دارد و تبعیض
جنسیتی مهترین معاهده جامعه
ی طبقاتی را تشکیل میدهد ،از
کودک به عنوان همسر برای نیل
به اهداف نرساالرانه بهره برداری

میکنند ،از همان سنین کودکی
برای نقشهای پر مخاطره ای
که آسیبهای روحی و جسمی
با خود به همراه دارد آماده
مینمایند .در بسیاری جوامع
واپسگرا این نقش به خواست و
میل دخترکودک سپرده شده ،به
عبارتی محدودیتهای ممکن
را که سد راه هستند برداشته و
کودک دختر که هنوز به لحاظ
فکری و عقلی به تکامل دست
نیافته  ،تصمیمگیری میکند
و در این مورد ستاره ی دنیای
خویش شده و خود را به ورطه
نابودی زیستی سوق میدهد .زیرا
دادن چنین اختیاری به کودک
دختر در وهلهی اول به بستن هرچه
بیشتر دریچه های جامعه سنتی
میانجامد که نتیجه آن استواری

پایههای مردساالری است ،و در
وهله دوم تنزل هر چه بیشتر جایگاه
زن در مسیر توسعه جامعه به دنبال
دارد ،که به معنای تعمیق عمق
استراتژیک مردساالی بر این
مستعمره کهن (زن) است.
بنابراین بە باور بسیاری از
کارشناسان ،کودک همسری
مصداق بارز فمینیساید یا کشتار
جمعی زنان است .و ریشە این
پدیدەی نابهنجار را در سنتهای
پوسیدە میبینند ،اما سیاستهای
حکومتها در بازدارندگی یا
افزایش کودک همسری موثر
میدانند .میتوان گفت کودک
همسری در جامعەی ایران در
سالهای اخیر ویژە شیوع وسیعی
داشتە و هر روز بر ابعاد آن افزودە
می شود .که سیاستها و قوانین

حکومتی ،سنتهای خانوادگی و
اخیرا آموزش از طریق کتابهای
درسی در مدارس از جمله شایعترین
عوامل دامن زدن به روند روبه رشد
این پدیده است.
عامل اصلی مسئول دراین قضیه
افزایش سطح فقر ،فقدان دانش
و تحصیالت و تبعیت از الزامات
فرهنگ مردساالرانه و باورهایی
است که به اشتباه واداشتن
دختران به ازدواج های ناخواسته و
زودهنگام را عاملی برای حمایت
و محافظت از آنها می دانند .و
با وجود پیامدهای جسمانی و
تبعیض نسبت به دختران جوان،
قدمهای اندکی برای خاتمه ی
عمل ازدواج زودهنگام کودکان در
ایران برداشته شده است.
میتوان اذعان داشت که یکی از

معضالت اصلی جامعەی کنونی
ایران کودک همسری است کە
با وجود تالشهای فراوان فعالین
حوزهی حقوق کودکان و زنان
همچنان قانونی و پابرجا است .از
اینرو آمار و دادههای دقیقی از
تعداد ازدواج های کودک همسر
در دسترس نیست ،زیرا طبق قوانین
حاکم سن ازدواج برای دختران از
 ١٣سالگی و برای پسران از ١٦
سالگی در نظر گرفته شده است،
بعالوه طبق قوانین شرعی دختران
از سن  ٩سالگی مکلف به ازدواج
و این نصاب برای پسران از سن
 ١٥سالگی تکلیف شده است ،از
اینرو دادههای مأخوذه از چندان
صحتی برخوردار نیستند ،به هر
سویی آمارهایی که از مرکز آمار
ایران منتشر گشته بیانگر این است
که طی این سال  ٧هزار و سیصد
ازدواج بین  ١٠تا  ١٤سال صورت
گرفته است.
پیامدهای کودک همسری
کودک همسری دارای عواید
گستردهای در سطح جامعه است
که عوارض جبرانناپذیر آن بر دو
هستهی جامعه مدرن و سنتی
ایران تاثیر گذار است ،نه تنها
جامعه سنتی که این معضل از
بطن آن به منصه ظهور رسیده و در
حال اوج گرفتن و وسیع شدن است
بلکه جامعهای که کمابیش خود
را مدرن میپندارد نیز تحت تاثیر
این معضل واقع میشود.

جنسیت سوم بە مانند ما انسانند
ونوس فایق
به خصوص ما مردمان شرقی
در فضای اجتماعی ،تربیتی و
اخالقی مناسبی تربیت نشدهایم که
در مورد موضوعی مانند "جنسیت
سوم" صحبت کنیم .هر چند من
مخالف استفاده از این اصطالح
هستم ،زیرا یک بار دیگر آنها را
از مردم عادی جدا و در وضعیت
روحی دشواری قرار میدهد .اما
در نهایت همانطور کە ما علیه
جنایت قتل یک انسان معمولی
صحبت میکنیم ،زمان آن نیز فرا
رسیده است که علیه یک جنایت
فجیع مانند قتل یک نفر کە
فقط به این دلیل که مشکالت
هورمونی دارد و پسر به دنیا آمده
است اما ظاهر ،صدا و رفتارش
بە مانند دختر است یا برعکس
صحبت کنیم زیرا این به کسی
حق پایان دادن به زندگی آن شخص
را نمیدهد.
بە افرادی که با مشکل هورمون
جنسی متولد میشوند و بە همین
دلیل در تعریف جنسیت خود دچار
سردرگمی میشوند ،به عنوان
مثال ،آنها مرد به دنیا میآیند،
اما از بسیاری جهات با مردان
متفاوت هستند ،حتی سایر افرادی
که آنها را میبینند احساس می
کنند که آنها مرد کاملی نیستند

و مورد تعنە و آزار قرار میگیرند،
بە همین شکل آنهایی هم که
به عنوان دختر به دنیا میآیند،
اما بسیاری از ویژگیهای آنها
بە مانند پسران است "جنس سوم"
گفتە میشود .در عین حال،
عدهای هم هستند که خود را هم
پسر میدانند و هم دختر .آنها
با صدا ،لباس و رفتارشان که
کنترلی بر آن ندارند ،شناسایی
میشوند.
این افراد به ویژه در جوامع شرقی

که جوامعی مذهبی با سنتهای
اجتماعی و قبیلهای عقب ماندە
هستند محکومند ،حاالت روحی
سختی را تجربه میکنند و اغلب
از سوی اطرافیان خود با مشکالت
اجتماعی مواجه میشوند .اما با
تمام معیارهای انسانی و علمی،
آنها انسان هستند و حقوقشان با
توجه به موقعیتشان تغییر نمیکند
اما شکنجه روحی و جسمی آنها
به جای تالش برای کشتن آنها
جرم است.

من از نظر علمی متخصص
نیستم ،اما از نظر قانونی ،اخالقی
و انسانی میتوانم بگویم که
هیچکس نمیتواند نسبت بە آنها
تبعیض قائل شود ،آنها را شکنجه
یا آزار دهد و کشتن آنها جرمی
است که با کشتن یک فرد عادی
تفاوتی ندارد.
انسانها ذاتا سازگار ،قادر به
درک ،پاالیش ،تحقیق و تجزیه و
تحلیل هستند .اما مشکل بزرگ
این است که برخی افراد آنقدر فکر

خود را محدود کردە که به علم
و طبیعت گوش نمیدهند ،حتی
باالتر از اخالق ،وجدان و قانون،
تصمیمات زودهنگام میگیرند
و حاضر نیستند به حرف کسی
گوش دهند تا بفهمند مشکلش
چیست.
تصمیمگیری در مورد پایان دادن
بە زندگی یک نفر فقط به این
دلیل که او با مردم عادی متفاوت
است یک تراژدیست  .به گفته
تندروهای مذهبی ،نباید در کار

خدا دخالت کرد ،من هم میپرسم
در نزد خدا سزای قاتل کسی
کە تنها کمبود هرمونی مشخص
دارد و بە شیوەای متولد شدە کە
نتواند بە آسانی زندگی کند چە
میتواند باشد .اما علم قادر است
راه حلهایی را به آنها ارائه دهد
و آنها را به جنسیتی تبدیل کند
که با آن راحت هستند .آنها انسان
هستند و هیچ تفاوتی با سایر
انسانها ندارند و مانند هر انسان
دیگری شایسته احترام و درک
هستند .آنها نیاز به حمایت و
آغوش دارند.
حمایت از چنین افرادی جز در یک
کشور توسعه نیافته نیاز به قوانین
خاصی ندارد ،اما نیازمند آگاهی
خوب از حقوق بشر است ،زیرا کلیه
تعهدات حقوقی کشورها در زمینه
حقوق بشر در حقوق بینالملل بر
اساس اعالمیه جهانی حقوق بشر
و موافقتنامههای بینالمللی حقوق
بشر به طور مفصل و واضح به این
نکات پرداخته است.
در پایان باید بگویم مشکالت و
مسائل زیادی در اطراف ما وجود
دارد کە به جای به خطر انداختن
جان افرادی که هیچ آسیبی برای
جامعە خود ندارند ،باید سعی
کنیم آنها را اصالح کنیم ،آنها
به محیطی نیاز دارند که در آن
درک و حمایت شوند و به خوبی
با آنها رفتار شود.
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بحران محیط زیست و بحران
آب در ایران

نامو
ابر بحران محیط زیست
زیستگاهها از مهمترین عرصههای
طبیعی هستند که حیات و بقاء
بشر به صورت غیر مستقیم به
آنها وابسته است .بخش عمدهای
از محصوالت خوراکی یا تولید
اکسیژن و آب مصرفی انسانها
حتی در جوامع شهری ما حصل
وجود اکوسیستم هاست.
دستکاری و نابودی اکوسیستمها
در ایران مانند (نابودی جنگلها
و مراتع ،تاالبها ،رودخانهها و
مناطق حفاظت شده) به صورت
گسترده و شتابان در حال انجام
است.
ت محیطی =
تعریف بحران زیس 
بدتر شدن شرایط و تخریب گسترده
محیطی به گونههای دراماتیک،
ناخواسته و برگشت ناپذیر که
منجر به کاهش معنی دار آسایش
و رفاه گردد.
به گزارش یک موسسه تحقیقاتی
بینالمللی ،یک میلیارد و دویست
و شصت میلیون نفر در کشورهایی
زندگی میکنند که به دلیل
اقتصاد ضعیف و کاستیهای
حاکم در نظام اجتماعی خود در
معرض بحرانهای زیست محیطی
قرار دارند.
این موسسه در رابطه با تشخیص
میزان خطر بحرانهای زیست
محیطی ،از شاخصهایی همچون
کمبود آب و غذا ،بالیای طبیعی،
تغیرات دما و افزایش جمعیت
استفاده کرده است.

راهکارهای مدیریتی؛
توسعه روشهای نوین آبیاری کم
مصرف
ترویج رقمهای زراعی با مصرف
کم و مقاوم بە خشکی
نظارت مستمر بر میزان آب قابل
تخصیص به کشاورزی و تدوین
برنامه نظارت فصلی
آموزش و فرهنگ سازی
توسعه و اجرای طرحهای
آبخیزداری یکی از دالیل تخریب
محیط زیست در مقیاس کالن،
قانون بدون ضمانت اجرایی در ایران
است.
بر اساس شاخص عملکرد محیط
زیست که هر دوسال یک بار در
اجالس جهانی اقتصاد در داووس
سوییس و از طرف دانشگاه "ییل و
کلمبیا" منتشر میشود ،وضعیت
محیط زیست ایران بدتر شده و به
سوی فاجعه گام بر میدارد.
به گزارش مرکز پژوهشهای
مجلس ایران ،اصرار بر خود کفایی
در تولید گندم که باعث کاهش
آبهای زیرزمینی و نشست
دشتها شده و همچنین سد سازی
یکی از دالیل آفت این جایگاه بوده
است.
بر اساس مطالعەای کە در سال
 2002میالدی انجام شدە میزان
خسارت اقتصادی تخریب محیط
زیست در ایران 430/8 ،میلیون
دالر براورد شدە است .همچنین
خسارت زیست محیطی کە ایران
بر جهان وارد آوردە 540/1،میلیون
دالر براوردە شدە است.
اکنون پس از گذشت بیست سال
مطالعه جدیدی در این زمینه انجام

نشده است.
به گفته مرکز ملی کنواسیون
تنوع زیستی ،بیشترین تخریب
عرصههای زیست محیطی ایران
محصول  25سال اخیر است.
یک میلیون و  645هزار هکتار
از جنگلهای نیمە انبوە ایران طی
 16سال اخیر ازبین رفتە است.
همچنین بخش گستردەای از
جنگلهای انبوە ایران نیز در خطر
آسیب و تخریب قرار دارد.
از اصلیترین عوامل از بین رفتن
جنگلها
بهرهبرداری بی رویه
تغییر کاربری
تخریب سرزمین
در هر جامعه رابطه دو سویه و
گسترده میان رشد اقتصادی و
محیط زیست وجود دارد .به این
دلیل که هر نوع توسعه و رشد
اقتصادی نیازمند استفاده از
منابعی چون هوا ،آب ،زمین،
انرژی و نیروی انسانی است.
تنها بکارگیری این منابع به
صورت بهینه است که زمینه رشد
پایدار که با محیط زیست سازگار
باشد را فراهم میکند.
در ایران ،اصفهان با زاینده روود
بی آب ،مرگ تدریجی دریاچه
ارومیه ،کاهش بی سابقه آب
رودخانه کارون ،خشکی تاالب
هورالعظیم ،افزایش  60برابری
ریزگردها در خوزستان و دەها
چالش بزرگ و کوچک زیست
محیطی بە وجود آمدەاند کە در
کل مردم ایران را با یک ابر بحران
بزرگ و فاجعە بار روبرو ساختە
است.

بحران آب
ایران کشوری با اقلیم عمدتا گرم
و خشک است .رشد سریع جمعیت
مهمترین عامل کاهش سرانه آب
تجدید شونده ایران در قرن گذشته
بوده است .جمعیت ایران طی 8
دهە گذشته از حدود  8ملیون نفر
در سال  1300_06به  81ملیون
نفر تا پایان سال  96رسیده است.
در پایان سال  96اعالم شد که
نیمی از جمعیت روستایی ایران به
آب سالم دسرسی ندارند.
بحران آب در ایران تحت تاثیر سه
عامل عمده است.
= رشد سریع و الگوی نامناسب
استقرار جمعیت
=کشاورزی ناکارآمد
=سومدیریت و عطش توسعه
در سال گذشته در ایران8405 ،
روستا و مناطقی از شهرهای ایران
به وسیله تانکر آبرسانی شدهاند.
همچنین  304شهر در تنش آبی
و  101شهر در وضعیت قرمز آبی
میباشند.
در قیاس باسال  98در شش حوزە
آبریز کشور حدود  52درصد
بارشها کاهش پیدا کرده است
که بیشترین کاهش بارشها در
مناطق شرق و مرکز فالت ایران
با  53درصد و کمترین کاهش
بارشها در شمال غرب و حوزه آبریز
دریاچه ارومیه بوده است .این به
معنای مهاجرت میلیونی مردم
از مناطق بی آب به مناطق کم
آب در سالهای آینده میباشد .در
پی کاهش  60درصدی آب سدها،
مدیران آب ایران در مورد تامین

آب شرب  500شهر هشدار دادەاند.
بە گزارش مجله معتبر "نیچر"
ایران در فاصله سالهای 2002
تا  2015میالدی ،حدود 74
کیلومتر از آبهای زیرزمینی
خود را استخراج کردە است .هر
کیلومتر مکعب آب معادل 1
ترلیون لیتر آب است کە در مجموع
 74ترلیون لیتر آب باعددی 12
صفری است.
_ ابر بحران آب.
خشک شدن تاالبها
اخالل در همە کارکردهای زیستی،
اجتماعی و اقتصادی اکوسیستم
های پویا.
افت شدید آبهای زیرزمینی
فرونشست زمین
ازدیاد ریزگردها
کاهش شدید ظرفیت کشور برای
تامین امنیت غذایی
مهاجرتهای ناشی از بی آبی
نارضایتیهای گسترده و رادیکال
اجتماعی
عوامل اصلی بروز ابر بحران آب.
=تاکید بر مدیریت عرضه آب،
بدون توجه به مدیریت تقاضا
=ناکارمدی نظام اقتصادی آب
=تاکید بیش از حد بر آبهای
سطحی و عدم توجه به مدیریت
آبهای زیرزمینی
=قوانین مخل مدیریت پایدار
منابع آب
=تصویب طرحهای توسعه
کشاورزی فراتر از ظرفیت
اکولوژیک حوزههای آبریز
=عدم ارتقاء مناسب بهرهوری در
تولیدات کشاورزی و شیوههای

آبیاری
=تاکید افراطی بر مدیریت
سازهای ،سدها ،کانالها و
سازههای انتقال آب
=عدم مطالعه اثرات احداث سدها
بر منابع آب زیرزمینی
=ندادن حق آبه محیط زیست
=تاثیر معنادار شرکتهای
مهندسی و پیمانکاری بر
سیاستهای مدیریت منابع آب
=کنار گذاشته شدن مالحضات
اجتماعی ،محیط زیستی و توسعه
همه جانبه از نظام سیاستگذاری
مدیریت منابع آب
=بی توجهی کامل به ظرفیتهای
اجتماعی مشارکت مردمی،
تفویض اختیار و سرمایههای
اجتماعی در حوزههای عمرانی
منابع آب
=ناکارمدی نظام توسعه کشور
در صنعتی شدن و ایجاد اشتغال
کافی درماین زمینه و در نتیجه
فشار بر منابع آب و خاک برای
خود اشتغالی در حوزه کشاورزی
=توسعه نامتوازن شهر نشینی و
فشار بر منابع آبی در حوزههای
آبریز شهرها و کالن شهرها.
(در پایان) سوال مهم این است
کە آیا چرایی بروز این عوامل
مشخص شده است؟ و پس از بروز
این چالشها و تبدیل شدن آنها
به ابر بحران که در سطح کالن
میتواند منجر به فاجعه انسانی
در ایران شود ،چه تدابیری برای
آن اندیشیده شده است؟
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