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مصاحبه آگری اسماعیلنژاد با

اولین سمینار مرکز همکاری
احزاب کوردستان ایران
تحت عنوان «تروریسم
جمهوری اسالمی
در اقلیم کوردستان» ،برگزار
شد

از جانبازی های بی هراس

تخریب قبرهای مرتبط با کشتار
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بانه ،راسان شهری به پاخاسته

سخن
رئالیسم هدفمحور
کریم پرویزی

بعد از گذشت  ٣هفته از
اعتصابات بازاریان ،دکانداران
و کاسبکاران شهر بانه ،در
اعتراض به انسداد مرزها
و سیاستهای ضدخلقی
جمهوری اسالمی ،نه تنها رژیم
پاسخ مناسبی به درخواستهای
مشروع اعتصابکنندگان نداده
است بلکه با تهدید و بازداشت
و احضار فعاالن و نیز افزایش
فضای ترس و رعب و افزودن
بر تعداد نیروهای سرکوبگر
در سطح شهر ،شرایط زندگی
در بانه را بغرنجتر کرده و از
ترس فراگیرتر شدن اعتصابات
و احتمال ورود اعتراضات به
فازی جدیتر و کشیده شدن
آن به شهرهای دیگر ،نیروهای
اطالعاتی و نظامی را در تمام
سطح شهر ،مستقر کرده است.
بنابر آخرین اطالعات و
گزارشها ،رژیم برای چند
روز به منظور ممانعت از انتشار
اخبار مرتبط با اعتصابات،
خطوط اینترنت و ارتباطی را
قطع کرده و بسیار کوشید تا
فریاد حقطلبانهی این مردمان،
به گوش جهانیان نرسد .در
این راستا نیز ،به هیچکدام از
رسانههای داخلی اجازه نداده
است که اعتراضات مردم بانه
را پوشش خبری دهند اما در

عوض ،رسانههای منطقهای
و بینالمللی به تریبونی برای
انتشار اعتراضات مردمی
کوردستان و رساندن آن به
گوش جهانیان ،بدل شدند.
در ٢١مین روز اعتصاب شهر
بانه ،این حرکت به طوالنیترین
اعتصاب ،طی چهار دهه
اخیر معروف شده است و
فعاالن سیاسی بر این باورند
که خیزش بانه ،به سمبلی به
مبارزه و الگویی نیرومند برای
راسان شهر ،بدل شده است.
در این میان ،مردم نه تنها از
خواستهای مشروع خود
دست نکشیدهاند ،بلکه برای
نشان دادن عدم اعتمادشان
نسبت به رژیم و عواملش در
بانه ،از اقامه نماز جمعه در
مسجد جامع این شهر سرباز
زدند و نماز خود را در مسجد
"کهو پیچ خواروو" اقامه کردند.
بنابر آخرین اطالعات و
گزارشات رسیده ،تعدادی از
سازماندهندگان و مجریان
اعتصابات ،به اداره اطالعات
بانه احضار شدهاند و برخی
از آنان بازداشت و تا به امروز
اطالعی از سرنوشت آنان در
دسترس نیست .عالوه بر این،
رژیم  ،تعدادی از مزدوران خود
را به میان اعتصابکنندگان

فرستاده تا با اشاعه یاس و
ناامیدی ،صفوف معترضین را
سست کرده که عکسالعمل
جوانان این شهر را در پی
داشت.
بستن بازار و دکانهای بانه،
که در راستای مبارزات علیه
ظلم و بیداد حاکم بر کوردستان
تعریف میشود ،در حالی
وارد بیستویکمین روز خود
میشود که تهدید و ترساندن
اعتصابکنندگان همچنان ادامه
دارد.
مقاومت مردمان بانه علیه
غارتگران جمهوری اسالمی،
که در تاریخ مبارزاتی علیه
این رژیم بیسابقه است ،نشان
دهنده اراده فوالدین ملتی
تحت ستم است .مردم بانه
عالوه بر آنکه خواهان حمایت
و پشتیبانی مردم شهرهای
دیگر از این خیزش هستند تا
به سیاستهای ضدخلقی و
ضدکورد رژیم ،پایان بخشند،
اعالم کردهاند که تا تحقق
خواستهایشان بر اعتصاب
مصر و مستمر هستند.
در روزهای آغازین این
اعتراضات که چندین شهر
دیگر کوردستان نیز ،به آن
پیوسته بودند ،مرکز همکاری
احزاب کوردستان ایران با

انتشار بیانیهای عالوه بر
حمایت از اعتصابکنندگان و
درخواستهایشان ،اعالم کرد:
اعتصاب و اعتراضات مردمی
شهرهای مرزی را حرکتی مدنی
و دارای خواستهای مشروع و
انسانی میداند و به طور کامل
از آن حمایت میکند .در بخش
دیگری از این بیانیه آمده بود:
نشان دادن سفرهی خالی و
فریاد برآوردن در مقابل آن
همه ستم و محدودیت که رژیم
حاکم بر ایران برای نابود کردن
منبع درآمد زحمتکشترین
بخش جامعه اعمال میکند،
ابتدائیترین حق این مردم
است.
در پایان بیانیه مذکور از همه
مردم کوردستان خواسته شده
بود که :به حمایت از اعتصاب
شهرهای جوانرود ،بانه ،سقز،
مریوان ،سردشت و پیرانشهر
بپردازند .تحقق خواستهای
اعتصابکنندگان و گردن
نهادن مسئولین حکومتی به
این خواستها تنها با تداوم
این حرکتها و حمایت مردم
شهرهای دیگر از اعتصاب
مردم شهرهای مرزی ،تحقق
پذیر است.
حمایت
اعتصابات
این
همهجانبه چندین شخصیت

و سازمان مطرح کوردستان
را نیز به دنبال داشت .در
جریان تداوم این اعتصاب،
تعدادی خبر قابل توجه منتشر
شده که نشان دهنده اتحاد و
همبستگی میان فرزندان ملت
کورد است و باید آنرا محترم
و ارزشمند شمرد .به عنوان
مثال یکی از پزشکان بانه در
تالشی قابل تحسین و در جهت
حمایت از اعتصابکنندگان
و تداوم اعتراضات اعالم کرد
که بیمارانی که به او مراجعه
میکنند ،خود نرخ ویزیتشان را
تعین کنند یعنی میتوانند پولی
پرداخت نکنند یا در حد توان
مالی خود ،تعرفه ویزیت را
تعین کنند.
همچنین عکاسی اهل بانه،
به منظور حمایت از کسبه و
بازاریان این شهر ،به عنوان
اعتراض به اقدامات حکومت
و عدم پاسخگویی مناسب به
خواستهای همشهریانش ،از
افتتاح نمایشگاه آثارش امتناع
ورزید و نیز مالک یکی از
پاساژهای شهر بانه در همین
راستا اعالم کرد که به دلیل
شرایط پیش آمده ،از گرفتن
کرایه دکان از مستاجرانش
صرفنظر کرده است.

از زمانی که ملت کورد
برای تحقق آزادی و رهایی
دست به فعالیت حزبی،
سیاستورزی و مبارزه زده
است ،دو جریان یا بهتر است
بگوئیم دو دیدگاه نسبت به
فعالیت سیاسی و مبارزه ملی
در پایی به میدان گذاشتهاند
که گاهی اوقات با هم ،سر
سازگاری داشته و گاهی هم،
مقابل هم ایستاده و اتهامهایی
به یکدیدگر وارد کردهاند.
در کوردستان ،در راستای
رهایی ملی و تحقق حقوق
ملی ،مبارزهها شکل گرفته
و این مبارزات سازماندهی
و ارگانیزه شدهاند تا اینکه
با تاسیس حزب و هدایت
جنبش آزادیخواهی توسط
احزاب ،مبارزات وارد مرحله
نوین و مدرن خود شده است.
این پدیده در کوردستان
نیز حداقل در  ٧٢سال
گذشته ظهور کرده و تثبیت
شده است .با شکل گرفتن
بنیادهای فعالیت حزبی و
انجام وظایف سیاسی در
جهت تعالی جنبش ملی،
رهبران و اندیشمندان این
جنبش با دو مساله روبهرو
بودهاند .اول حقوق یک ملت
یا آالمهای آن ،دوم واقعیت
تلخ سلطه رژیمی اشغالگر و
ظالم.
برای مواجه با این دو مساله،
هر جریانی بنابر دیدگاه
خود و جهانبینی که به
آن پایبند و معتقد بوده –
حال آن جهانبینی مذهبی،
ایدئولوژیک یا دموکراتیک
باشد -به آن پاسخ داده و
اهمیت و اولویت هر کدام را
مشخص کرده است.
اینجاست که دو جریان
نمود پیدا میکند ،رئالیسم
و ایدئالیسم .در این میان
نیز جریانها و افرادی نیز
بودند که منتهی الیه این دو
قطب را در پیش گرفتهاند،
جریانی بر این باور بوده که
رژیم تهران به دست ما نابود
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مرکز همکاری احزاب کوردستان
خواستار برپایی کارزاری سراسری و
سریع ،برای نجات جان رامین حسین
پناهی شد
ادامه سخن
نمیشود و باید واقعگرا بود
و با این رژیم ساخت و در
چارچوب رژیم ایران در
راستای تحقق منافع -حتا
اگر مثقالی نیز باشد -گام
برداشت و در منتهی الیه
قطب مقابل نیز بودند
جریانهایی که اگر کسی
کمتر به آن چیزی که او
به عنوان حدود جغرافیای
مشخصی ،تعین کرده،
عدول کند ،از دایره کورد
بودن خارج شده است.
در میان این دو طیف و در
میان این دو قطب ،طیف و
جریانهای سیاسی وجود
داشت که تا حدودی
به سمت چپ و راست
دو قطب مذکور ،کشیده
شدهاند.
اما آنچه در جنبش
آزادیخواهی و تحقق
حقوق ملتی الزم است و
باید با اندیشیدن و طراحی
مجدد افکار ،در آن راستا
گام برداشت آن است که،
در جنبش آزادیخواهی که
قصد تغییر دید و فکر حاکم
را دارد و میداند که با
ژئوپلوتیک و انسان واقعی
روبهرو است ،الزم است
که رئالیسم سیاسی را به
کناری نگذاشته و در عین
حال آرمانهای ملتاش را
نیز فراموش نکند.
در این راه باید ،به گونهای
رفتار و کردار قیام ملی
طراحی شود که ،استراتژی
و اهداف ملیمان که شامل
تثبیت و اِعمال حاکمیت
ملت کورد بر خاک و
سرزمین خود است ،تحقق
یابد .حال به هر شیوه و
فرمی که باشد و در این
راه نیز واقعیتها را باید
مدنظر قرار داد و آنها را
سازمان داده و هماهنگ
کرد و واقعیتهای سیاسی،
جغرافیایی و ژئوپلوتیک را
به گونهای در نظر بگیریم
و از آنها بهره ببریم که ما
را ،گام به گام به اهداف
خود نزدیک کند نه اینکه
ملتی را از اراده وخواست
قیام و مبارزه تهی کند و یا
رویاهایمان آنچنان دست
نیافتنی باشد که هر اقدام
و عملی را بیمعنا کرده و
ناامیدی و یاس از زندگی و
مبارزه را موجب شود.

احزاب
همکاری
مرکز
کوردستان با انتشار بیانیه
ای فوری از مردم کوردستان
و ایران و تمام سازمانهای
بین المللی مدافع حقوق بشر
خواست تا برای نجات جان
رامین حسین پناهی ،اقدامی
عاجل انجام دهند.
متن کامل بیانیه:
فراخوانی فوری از مرکز
همکاری احزاب کوردستان
ایران

احتمال اعدام رامین حسین
پناهی وجود دارد
برپایی کارزاری سراسری
و سریع برای نجات جانش
ضرورت دارد
روز سه شنبه یازدهم
اردیبهشت ،زندانی سیاسی
کورد "رامین حسین پناهی"
به قرنطینه ی زندان منتقل
شد .نشانه ها چنین می نمایند
که جالدان جمهوری اسالمی
قصد اعدام این جوان کورد را
در یکی دو روز آینده دارند.

با توجه به تایید حکم اعدام
رامین از سوی دیوان عالی
کشور و همچنین با درنظر
گرفتن کینه و دشمنی دیرینه
جمهوری اسالمی نسبت به
مردم کردستان و مهمتر از اینها،
نیاز مبرم این رژیم به ایجاد
فضایی ترس و وحشت در
برابر مردم به ستته آمده شهرها
و مناطق کوردستان ،نگرانیها
در مورد اعدام رامین حسین
پناهی را جدیتر کرده است.
در این واپسین ساعات حیات

این جوان کرد ،فقط یک موضوع
می تواند این رژیم را از تصمیم
به اعدام او باز دارد و آن اینکه
همزبانان و هم میهنان رامین و
تمامی انسانهای آزادیخواە و
مدافع حقوق بشر در داخل و
خارج از کشور با ایجاد یک
کارزار فوری و وسیع ،به این
تصمیم شوم اعتراض کنند و
آن را محکوم سازند .در همین
راستا فراخوانهایی در خصوص
راه اندازی و برگزاری مجموعه
ای کمپین و فعالیت در داخل
کشور و در کشورهای اروپایی
منتشر شدە است.
ما احزاب کردستان ایران ،ضمن
حمایت از این گردهماییها
و راه پیماییها و هر حرکتی
دیگری در دفاع از جان رامین
حسین پناهی و در محکوم
ساختن حکم و قصد اعدام این
زندانی سیاسی ،از تمامی هم
میهنان در داخل و خارج از
کشور خواستاریم این آخرین
لحظات ،برای برپایی اعتراض
علیه این جنایت را از دست

ندهند .انتظار داریم با برپایی
کارزاری سریع و عمومی و
جلب توجه افکار عمومی
بسوی جنایتی که در حال
وقوع است ،مانع از اجرای این
تصمیم شوم شوید.
از سازمان های بین المللی مدافع
حقوق بشر نیز می خواهیم که
تالشهایشان به منظور نجات
جان رامین حسین پناهی را
بیشتر و سریعتر نمایند.
مرکز همکاری احزاب کردستان
ایران
متشکل از:
حزب دموکرات کردستان

حزب دموکرات کردستان ایران
سازمان خبات کردستان ایران
کومهله زحمتکشان کردستان
حزب کومهله کردستان ایران
دوازدهم اردیبهشت ١٣٩٧
دوم می ٢٠١٨

پیام مرکز همکاری احزاب کردستان ایران
به مناسبت روز جهانی کارگران
به مناسبت اول ماه می ،روز
جهانی کارگران ،مرکز همکاری
احزاب کوردستان ایران پیامی
را منتشر نمود.
متن پیام به شرح ذیل است:
کارگران کردستان!
اقشار و طبقات زحمتکش
کردستان ایران!
بمناسبت اول ماه می (١١
اردیبهشت) روز همبستگی
جهانی کارگران ،گرمترین
تبریکات خود را تقدیم شما
میداریم .در این مناسبت
پیروزی شما در مبارزه جهت
احقاق حقوق مشروع خویش
و تغییر شرایط مملو از ستم
و استثمار نشأت گرفته از
حاکمیت و سیاست و قوانین
رژیم جمهوریاسالمی ایران را
آرزومندیم.
قریب چهار دهه است که
کارگران و اقشار و طبقات
زحمتکش و کمدرآمد سراسر
کشور بطورکلی و کردستان
ایران به ویژه  ،در سایهی
حاکمیت رژیم فعلی با نقض
ابتداییترین حقوق خود مواجه
هستند .کارگران ،در جامعهی

ما نیز نظیر اکثر کشورهای
جهان ،گر چه بیشترین سهم را
در به گردش درآوردن چرخ
تولید و عمران و آبادانی دارند،
اما کمترین درآمد و دستمزد
را از محصول رنج و خستگی
خویش ،نصیبشان میگردد.
دستمزدی که برای آنان نیز
تعیین گردیده ،علیرغم آنکه
پاسخگوی بخش اعظم نیازهای
خود و خانوادهیشان نیست ،به
شیوهای بسیار غیرمنظم به آنان
پرداخت میگردد .این امر در
حالیست که قوانین کشور و
حاکمیت و نهادهای گوناگون
رژیم از سویی مانع تأسیس و
فعالیت اتحادیهها و تشکلهای
کارگری و برگزاری اعتصاب
و فعالیتهای مختلف دیگر
میگردند و از دیگر سو از
کارفرمایان و سرمایهداران و
شرایط استثمارگرانهی حاکم بر
کارخانهها و کارگاهها حمایت
میکنند .اساسا آخوندهای
حاکم و آقازادههایشان،
نهادها و بنیادهای حکومتی،
فرماندهان سپاه پاسداران و
مقامات بلندپایهی حکومتی و
دولتی ،هم در سطح سراسری و
هم در سطح هر استان و شهر و
منطقهای ،بخش اعظم سرمایهی
کشور و پروژههای اقتصادی

را در انحصار خود گرفته و
هر گونه اعتراض و حرکت
کارگران برای تغییر شرایط
تحمیلی را بشدت سرکوب
مینمایند.
با اینحال کارگران کردستان
هیچگاه در مقابل شرایط
جهنمیای که حاکمان کشور بر
آنان تحمیل کردهاند ،خاموش
و بی مباالت نبودهاند .روز
شمار مبارزه و فعالیت و
جنبش حقطلبانه در کردستان
ماالمال از اعتراض و اعتصاب
و مبارزهی کارگران است.
خوشبختانه جنبش کارگری
و مبارزهی رو به رشد اقشار
و طبقات زحمتکش کردستان
ایران ،ستون غیرقابل انکار
و سیمای زندهای از جنبش
طبقاتی ،مدنی و آزادیخواهانهی
کردستان ایران است .فعالیتها،
گردهماییهایی که هر سال
بمناسبت اول ماه می و علیرغم
ضدیت و مانعتراشیهای
دستگاههای حکومتی در برخی
از شهرهای کردستان ایران
برگزار میگردند ،نیرومندی و
برحق بودن این جنبش را به
اثبات میرساند.
کارگران کردستان!

اتحادیهها و سازمانهای
کارگری کردستان ایران!
امسال شما در حالی به استقبال
روز جهانی کارگران میروید
که شهرهای مرزی کردستان
ایران به عرصهی اعتصاب و
اعتراض مدنی مردم تنگدست
و زحمتکش این شهرها بدل
گشتهاند .ساکنان شهرها و
مناطق بانه ،مریوان ،سردشت،
پیرانشهر ،اشنویه ،پاوه ،
جوانرود و شمار دیگری از
شهرهایی که ساکنانشان از
طریق کولبری و کار در مرزها
امرار معاش میکنند ،یکبار
دیگر با مسدودشدن مرزها
و سلسله قوانین و مصوبات
ظالمانهی دیگر دستگاههای
رژیم مواجه گشتهاند .نارضایتی
و اعتصابات شهرهای مرزی
کردستان روی دیگر مبارزهی
شما علیه استثمار و سیهروزی
و محرومیتهایی است که
رژیم حاکم بر کشور بر مردم
ایران تحمیل کردهاند .امید و
خواست ما اینست که امسال
متحدانهتر از همیشه و با
شکوه هر چه بیشتر ،از ١١
اردیبهشت استقبال نمایید .پیام
مرکز همکاری احزاب کردستان
ایران برای شما اینست که ضمن

محکوم کردن سیاستهای ضد
کارگری جمهوری اسالمی
و اعتراض به استثمار و
تبعیضات طبقاتی ،و همگام با
اعالم صریح خواستهای بر
حقتان ،تظاهرات و اجتماعات
و راهپیماییهای امسال خود
در روز  ١١اردیبهشت را
به سکویی جهت حمایت از
اعتصابات شهرهای مرزی و
خواستهای مشروع آنها بدل
نمایید.
پیروز باد مبارزهی کارگران در
راستای کسب حقوق خویش.
درود بر همبستگی و همرزمی
کارگران و کلیهی اقشار و
طبقات حقطلب کردستان در
مبارزە علیه رژیم جمهوری
اسالمی ایران.
پیروز باد اول ماه می ،روز
همبستگی کارگران جهان.
مرکز همکاری احزاب کردستان
ایران
 ٢٨اردیبهشت ماه ١٣٩٧
خورشیدی
 ٢٨آوریل  ٢٠١٨میالدی
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مرکز همکاری احزاب کوردستان ،بیانیهای در حمایت از
اعتصاب مردم کورد منتشر کرد

احزاب
همکاری
مرکز
کوردستان ایران در پی تداوم
اعتصاب عمومی در چندین
شهر کوردستان ،بیانیهای منتشر
کرد.
متن کامل بیانیه:
از اعتصاب و اعتراضات
مردم شهرهای مرزی حمایت
میکنیم!

در روزهای اخیر ،شاهد تداوم
اعتصاب و اعتراضات مردم
شهرهای مرزی کوردستان
علیه بسته شدن مرزها بودیم.
اعتراضات مدنی مذکور از
تجمع در مقابل فرمانداری
شهرهای جوانرود ،بانه ،مریوان
و سقز و تا پهن کردن سفره
خالی به نشان اعتراض به
وضعیتی معیشتی ،نمود یافته
است .این فعالیتهای مدنی،

شهرهای سردشت و پیرانشهر
را نیز به جرگه معترضین
وارد کرد و انتظار میرود
که شهرهای دیگر نیز به این
اعتراضات بپیوندند.
عیان است که زندگی تعداد
کثیری از زحمتکشان شهر
و مناطق مختلف مرزی به
کولبری و عایدات آن وابسته
است .رژیم جمهوری اسالمی
تحت عنوان مبارزه با قاچاق
کاال هر سال بر میزان خشونت
خود علیه کولبران میافزاید.
عالوه بر کشتن و زخمی کردن
صدها کولبر و ضبط اموال
آنان و از بین بردن اسبهای
کولبران ،مستمرا در تالش برای
از بین بردن این تنها منبع درآمد
هزاران کولبر فقیر و تهیدست
بوده است .در این روزها نیز

اولین سمینار مرکز همکاری
احزاب کوردستان ایران تحت عنوان
"تروریسم جمهوری اسالمی
در اقلیم کوردستان" ،برگزار شد
احزاب
همکاری
مرکز
کوردستان ایران در ادامه
تالش در راستای همکاری
هر چه بیشتر ،سمینار مشترکی
را تحت عنوان تروریسم
جمهوری اسالمی در اقلیم
کوردستان برگزار نمود.
بنابر خبر رسیده به وب
سایت کوردستان میدیا ،روز
دوشنبه دهم اردیبهشت ماه،
در مقر اصلی دفتر سیاسی
حزب دمکرات کوردستان،
سمیناری در خصوص ترور
و تروریسم جمهوری اسالمی،
با حضور نمایندگان پنج حزب
کوردستان ایران در چهار پانل
مختلف برگزار شد.
در آغاز سمینار ،قادر وریا،
عضو دفتر سیاسی حزب
دمکرات کوردستان در رابطه
با اهداف سمینار توضیحاتی
ارائه کرد.
در بخش اول سمینار مذکور،
محمد نظیف قادری ،عضو
شورای اجرایی حزب دمکرات
کوردستان ایران و صالح
شریفی عضو دفتر سیاسی
کومله زحمتکشان کوردستان
ایران ،دو پانل را برگزار
نمودند.
محمد نظیف قادری ،ابتدا با
اشاره به وضعیت کنونی سیاسی
و مدنی کوردستان و با توجه به
جنبش ملی ـ دمکراتیک ملت
کورد ،اتحاد و هم صدایی را
در مواجهه با تغییرات الزامی

دانست.
قادری در بخش دوم از
سخنانش ترور در سیستم
جمهوری اسالمی را اصطالحی
فکری خواند که جمهوری
اسالمی از همان ابتدا در جهت
بقا و ادامه حاکمیت خود از آن
استفاده کرده و کشتن مخالفان
و کسانی را که دارای اختالف
نظرند از ابتدای بر سر کار آمدن
تاکنون ،ادامه دادهاست.
دومین مجری این سمینار صالح
شریفی ،عضو دفتر سیاسی
کومله زحمتکشان کوردستان
ایران بود که سخنان خود را با
اشاره به تالشهای تروریستی
جمهوری اسالمی علیه جنبش
ملت کورد و مشروعیت
بخشیدن به ترور مخالفان خود
آغاز نمود و در این رابطه
مجموعهای از موارد مرتبط را
تشریح نمود.
در پایان اولین پانل از این
سمینار ،چند نفر از حاضرین
سواالت و نظرات خود را
مطرح و از سوی سخنرانان،
پاسخ خود را دریافت کردند.
در پانل دیگری از این سمینار،
قادر وریا ،عضو دفتر سیاسی
حزب دمکرات کوردستان
و ریبوار حسینی عضو دفتر
خبات
سازمان
سیاسی
کوردستان ایران ،دو موضوع را
مورد بحث قرار دادند.
قادر وریا در رابطه با مستند
نمودن و آگاهی بخشیدن به

عموم مردم در رابطه با جرائم
تروریستی جمهوری اسالمی
سخن گفت.
وی با یادآوری مجموعهای از
ترورهای مبارزان کوردستان
ایران در اقلیم کوردستان از
سوی عوامل جمهوری اسالمی
ایران گفت :متاسفانه جرائم
تروریستی عالوه بر اینکه
جان شماری از مبارزین و
سرمایههای احزاب کوردستان
ایران را گرفتهاند ،بر ارتباط
میان دو بخش کوردستان
نیز تاثیر گذار بوده و موجب
زیآنهایی شده است.
سپس ریبوار حسینی ،عضو
دفتر سیاسی سازمان خبات
کوردستان ایران سخنانی
را تحت عنوان لزوم احیای
پروندههای تروریستی دهه ٩٠
میالدی ایراد کرد.
حسینی در سخنانش ترور و
شهید نمودن کادر و مبارزان
و اعضای سازمان و احزاب
کوردستان ایران ،ساکن اقلیم
کوردستان به ویژه در دهه
 ٧٠شمسی را ،زخم عمیقی بر
کالبد مردم کوردستان دانست و
برای جلوگیری و آشکارسازی
نقشههای تروریستی جمهوری
اسالمی چند پیشنهاد را ارائه
نمود.
در بخش دیگری از این سمینار،
در رابطه با همکاری امنیتی
احزاب کوردی نظرخواهی شد.

آمار ازدواج در ایران،
پنجاه درصد کاهش یافته است
بنابر آمار رسمی ایران ،ازدواج طی ٦سال گذشته  ٥٤درصد کاهش یافته است.
طبق آمار سازمان ثبت احوال ایران ،درسال  ١٣٩٦شمسی ٦٠٨ ،هزار و  ٩٧٧مورد ازدواج ثبت شده
است که این تعداد در سال  ،١٣٩٠یک میلیون و سیصدهزار مورد بوده،که نتیجتا طی  ٦سال گذشته
 ٥٤درصد کاهش یافته است.
به طور میانگین ازسال  ١٣٩٠تا سال  ،١٣٩٦هر ساله هشت درصد از آمار ازدواج کم شده است .این
در حالی است که هر ساله بر جمعیت جوانانی که به سن ازدواج میرسند افزوده میشود.
یکی از عمدهترین دالیل کاهش آمار ازدواج  ،مشکالت اقتصادی میباشد و بنابر آمار به دست آمده
از تحقیقات میدانی که توسط جامعه شناسان انجام شده ٩٢ ،درصد جوانان به دلیل عدم شغل مناسب
تصمیم به ازدواج نمیگیرند.

با بستن دوباره مرزها ،قوانین
گمرکی را به زیان واردکنندهگان
و فروشندگان تغییر داده است
و این بار نیز به گونهای دیگر
زندگی این مردم را با تهدید
جدی روبرو کرده است.
حقیقت دیگر که بر میزان خشم
و کینه مردمان این مناطق
افزوده است این امر میباشد که
مسئولین حکومتی هیچ برنامه
و پروژه اقتصادی برای بهبود
وضعیت معیشت و اقتصادی
مناطق مذکور ندارند و با این
حال نیز کولبری و فروش
وسایل را ،ممنوع کردهاند.
احزاب
همکاری
مرکز
و
اعتصاب
کوردستان
اعتراضات مردمی شهرهای
مرزی را حرکتی مدنی و
دارای خواستهای مشروع

و انسانی میداند و به طور
کامل از آن حمایت میکند.
نشان دادن سفرهی خالی و
فریاد برآوردن در مقابل آن
همه ستم و محدودیت که رژیم
حاکم بر ایران برای نابود کردن
منبع درآمد زحمتکشترین
بخش جامعه اعمال میکند،
ابتدائیترین حق این مردم
است.
ما در حالی که به مقاومت و
ارادهی شکستناپذیر اعتصاب
کنندگان درود میفرستیم از
مردم شهر و مناطق دیگر
کوردستان میخواهیم که
به حمایت از اعتصاب
شهرهای جوانرود ،بانه ،سقز،
مریوان ،سردشت و پیرانشهر
بپردازند .تحقق خواستهای
اعتصابکنندگان و گردن

نهادن مسئولین حکومتی به
این خواستها تنها با تداوم
این حرکتها و حمایت مردم
شهرهای دیگر از اعتصاب
مردم شهرهای مرزی ،تحقق
پذیر است.
مرکز همکاری احزاب کردستان
ایران
متشکل از:
حزب دمکرات کردستان ایران
حزب دمکرات کردستان
حزب کومله کردستان ایران
سازمان خبات کردستان ایران
کومله زحمتکشان کردستان

تنها پنج درصد واحدهای صنعتی
کرماشان ،فعال هستند
رئیس خانه صنعت و معدن استان کرماشان اعالم کرد ،که از چندین شهرک صنعتی این استان ،تنها
٥درصد آن با ظرفیت کامل به کار خود ادامه میدهند.
در حالی که استان کرماشان دارای مهمترین مرز ترانزیت خاکی میباشد و از سوی دیگر از منابع
زیرزمینی و روزمینی گستردهای بهرهمند است ،بیکاری ،فقر و توسعه نیافتگی ،در آن بیداد میکند.
جهانبخش شکری ،رئیس خانه صنعت و معدن استان کرماشان ،در همایش صنعتگران این استان ،در
سخنانی اظهار داشت :تنها  ۵تا  ۱۰درصد واحدهای صنعتی استان با ظرفیت کامل کار میکنند.
کرماشان که از سویی بزرگترین منابع قیر طبیعی جهان را داراست و از سوی دیگر به تنهایی  ٩درصد
آبهای روان ایران را در خود جایی داده است ،تمام زمینههای توسعه را داراست اما این استان در
مقابل استانهای بیآب همچون یزد ،اصفهان ،سمنان و مشهد که از کمبود منابع زیرزمینی و روزمینی
نیز مینالند ،بسیار عقب افتاده و توسعه نیافته است.
بنابر آمار دولت ،در سال  ٩٥استانهای کوردستان از جمله :کرماشان ،سنندج ،ایالم ،لورستان و
چهارمحال و بختیاری جزء هفت استان توسعهنیافتهی ایران بودند که بیشترین آمار بیکاری را نیز
داشتهاند و در مقابل ،استانهای فارس شامل :یزد ،اصفهان و مشهد رتبههای برتر توسعهیافتگی را به
خود اختصاص داده بودند.

کوردستان در روز کارگر شاهد بازداشت
و افزایش سرکوبها بود

با هجوم نیروهای ویژه به
تجمعات کارگری در سنندج
چندین نفر زخمی و بازداشت
شدهاند.
منتشر
گزارشهای
بنابر
شده ،روز سهشنبه یازدهم
اردیبهشتماه ،به مناسبت
روز جهانی کارگر ،تجمعات
متعددی در شهرهای مختلف
کوردستان برگزار گردید که
نیروهای سرکوبگر رژیم ،این
تجمعات را در سقز و سنندج
به خشونت کشاندند.
در همین رابطه آژانس
خبررسانی ُکردپا ،طی اخبار
متعددی اعالم کرد که نیروهای
لباس شخصی در سقز با هجوم
به تجمع کارگران در "چمی
ولی خان" مانع از گرامیداشت
این روز شدند.
درگیری میان فعالین کارگری
و نیروهای سرکوبگر جمهوری

اسالمی در سقز به مدت یک
ساعت به طول انجامید که
طی آن محمود صالحی فعال
کارگری ،زخمی و چند تن
دیگر بازداشت گردیدند.
از جمله بازداشتشدگان
اعتراضات روز کارگر در سقز،
عثمان اسماعیلی ،کارگر نقاش
و فعال کارگری میباشد.
همچنین ُکردپا از بازداشت
دو فعال کارگری سنندجی
به نامهای یداهلل صمدی ،دبیر
سندیکای کارگران خبازی
سنندج و امیر شهابی ،رئیس
سندیکای کارگران خباز توسط
نیروهای لباس شخصی و انتقال
آنها به مکان نامعلومی خبر
داد.
سازمان دفاع از حقوق بشر
کردستان نیز در بیانیهای به
مناسبت روز جهانی کارگر از
تداوم و گسترش وخامت بار

بیکاری و وضعیت فالکت بار
کارگران و کارکنان روزمزد به
شدت انتقاد کرد.
در بخشی از این بیانیه آمده
است :سازمان دفاع از حقوق
بشر کوردستان با ابراز نگرانی
از تداوم و گسترش وخامت
بار بیکاری و وضعیت فالکت
بار شغلی و معیشتی کارگران و
کارکنان روزمزد و افزایش فقر
عمومی ،ادامه این روند و هم
چنین ادامه اعتصاب کولبران
و کاسبکاران و بازاریان
کوردستان را نتیجه بیمباالتی
و بیتوجهی و نیز تداوم و
اجرای سیاستهای نادرست و
ناکارآمد دولت کنونی میداند.
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تمام مقدمات برای خروج آمریکا از
برجام ،آماده است

گزارشی از خبرگزاری دویچه وله

ترجمه :ریبوار کرماشانی
رئیس جمهور فرانسه در پایان
دیدار هفته گذشتهی خود از
آمریکا با بدبینی درباره آینده
برجام ،سخن گفت .ماکرون
گفت :او انتظار دارد که ترامپ
رئیس جمهور آمریکا این توافق
را ترک کند.
امانوئل ماکرون دیدار رسمی
خود با ترامپ را موفقیت آمیز
ارزیابی کرد .میشائیل کنیگ
گفت :سخنرانی مهیج او در
کنگره آمریکا نشان داد که
رابطهی گرم او با ترامپ مانع از
آن نشده است که در مقابل وی
قرار بگیرد.آیا مرکل و ماکرون
می توانند توافق اتمی با ایران را
نجات دهند؟
امانوئل ماکرون رئیس جمهور
فرانسه پس از گفتگو با دونالد
ترامپ اظهار داشت که وی بر
این باور نیست که رئیس جمهور
آمریکا به ادامه توافق هستهای
با ایران راضی باشد .ماکرون
در واشینگتن گفت" :من اطالع
دقیقی ندارم ،اما تحلیل منطقی
تمام بیانات دونالد ترامپ من را

متقاعد میکند که وی از برجام
خارج خواهد شد" .رسانههای
آمریکا قبال از ماکرون چنین
نقل قولی را منتشر کرده بودند
که ترامپ "به خاطر مسائل
سیاست داخلی" قصد خروج
از برجام را دارد .ترامپ با
تهدید به خروج از برجام
در واقع به احساس نگرانی
جامعه بینالمللی در مورد
برنامه موشکی ایران و همچنین
جلوگیری از نقش مخرب و
ویرانگر جمهوری اسالمی
در نزاعهای منطقهای ،جواب
مثبت میدهد .بر اساس قانون

ایاالت متحده ،ترامپ باید تا
دوازدهم می ،تصمیم بگیرد که
آیا تحریمهایی را که بخاطر
برجام به تعلیق درآمدهاند،
تمدید خواهد کرد یا خیر؟
قدرتهای اروپایی در حال
تالش هستند که آمریکا را به
ماندن در برجام متقاعد کنند.
ماکرون در طول سفر سه روزه
خود به ایاالت متحده آمریکا،
در واقع همراهی کشورش را با
آمریکا نشان داد .هر دو به این
نتیجه رسیدند که باید "توافقی
جدید" با ایران در دستور کار
قرار بگیرد که توافق کنونی

بخشی از آن توافق جدید باشد.
به شکلی که توافق اتمی منعقد
شده در  ٢٠١٥به عنوان ستون
اول توافق جامع چهارستونی
آینده مفروض باشد.
ماکرون بیان داشت" :برای من
این یک گام رو به جلو است".
این گام می تواند از پیش
آمدن "یک وضعیت غیر قابل
پیش بینی" جلو گیری کند،
در صورتی که آمریکا بخواهد
از برجام خارج شود .ایران و
روسیه همواره مذاکرات برای
رسیدن به یک توافق جدید را
رد کردهاند.

در حالی که در دو روز اول
سفر ماکرون به آمریکا ،با
ژستها و عکسهای زیادی
همراه بود ،ماکرون و ترامپ
مشخصا همبستگی شخصی
خود را جشن گرفته بودند .اما
مهمان فرانسوی در روز آخر
ضمن ایراد سخنرانی در برابر
کنگرسمنهای ایاالت متحده
مرز سیاسی مشخصی را میان
خود و رئیس جمهور آمریکا
به نمایش گذاشت .ماکرون
طی سخنرانی خود در کنگره
آمریکا به طرق مختلف به
تفاوت دیدگاههایش با ترامپ

این دیدار اما به دلیل آنکه
یک دیدار مقدماتی بین رهبر
کره شمالی و ترامپ به شمار
میآید حائز اهمیت بیشتری
است .همین دیدار همچنین
باعث به وجود آمدن چندین
دیدار دوجانبه و چند جانبه در
منطقه شده است .دیدارهایی
مابین چین و کره شمالی،
روسیه و کره شمالی ،ژاپن و
کره جنوبی و همچنین یک دیار
سه جانبه ژاپن ،کره جنوبی و
چین .به نظر میرسد که همگان
این امید را در دل میپروارنند
که این دیدار میتواند به خاتمه
بحران شبهجزیره کره منجر
شده و فصل جدیدی را در این
منطقه آغاز نماید .اگرچه رهبر

کره جنوبی به عنوان یکی از
معماران این نزدیکی دیپلماتیک
شناخته میشود اما بعضیها
حتی تا آنجا پیش رفتهاند و
معتقد هستند که در صورت
دستیابی به یک صلح بادوام
در این منطقه و عاری شدن
شبه جزیره کره از سالحهای
هستهای که رهبر کره شمال
قول آنرا داده است احتمال دارد
ترامپ به عنوان معمار اصلی
این گردش دیپلماتیک ،کاندید
قابل توجهی برای جایزه صلح
نوبل باشد.
اما آنچه در این زمینه باید
به آن توجه داشت این است
که این امکان وجود دارد که
درک غرب و کره شمالی از

مفهوم عاری شدن از سالحهای
هستهای ،دو درک کامال متفاوت
و باشکافی عمیق باشد .آنچه
غرب در این زمینه به دنبال آن
است ناظر به از بین بردن کامل
و بی بازگشت کلیه سالحهای
هستهای کره شمالی و همچنین
امکان نظارت بی وقفه جهت
تایید آن است .اما آیا رهبر کره
شمالی نیز همان نگاه را نسبت
به حل مساله دارد یا نه؟ این
را تنها زمان میتواند مشخص
کند .اما یکی از آلترناتیوهایی
که رهبر کره شمالی در سر
میپروراند ،میتواند توقف و
نه عاری شدن برنامه هستهای
این کشور باشد .رهبر کره
شمالی البته در ازای این توقف

به دنبال گشایشهای اندکی در
مجازاتهای مالی تحمیل شده
و همچنین دسترسی به سوخت
مورد نیازش میباشد .توقف
اما وضعیتی است که به نظر
نمیرسد بتواند آمریکاییها را
خوشنود نماید.
اما این نزدیک شدن و حل
مسالمتآمیز قضیه مذکور ،نه
تنها برای شبهجزیره کره بلکه
مردم دو طرف مرزهای این دو
کشور ،تبعاتی را در بر خواهد
داشت .بیش از هرچیز این مقوله
و نزدیکی تدریجی کره شمالی
به دنیای آزاد میتواند جایگاه
روسیه و چین را به عنوان تنها
بازیگران مطرح در کره شمالی
دچار تزلزل نماید .همچنین
با توجه به همه بیانیههایی که
تاکنون به صورت مشترک
توسط دو کره منتشر شده است
به نظر میرسد که وحدت دو
کره مقولهای خواهد بود که در
آینده دسترسی به آن آسانتر
باشد .این امر اوال دست ایاالت
متحده و متحدانش را در آسیای
جنوب شرقی بازتر خواهد کرد
چرا کر رهبر کره جنوبی اعالم
کرده که علیرغم پیشرفتهای
دیپلماتیک و حتی در صورت
دستیابی به یک توافق ،این
کشور خواهان ادامه حضور
نظامی آمریکا در خاک خود
است.
از سوی میتواند ایران را
در کلوپ محور شرارتی که
ایاالت متحده امریکا ،در
زمان ریاست جمهوری بوش
پسر ،مطرح کرده بود تنها باقی
بگذارد .پس از فروپاشی صدام
و تسلیم احتمالی کره شمالی

گفتگوهای کره و احتماالت پیش رو

مانشت کرماشانی
گفتگوی رهبران دو کره و
به طور کلی آنچه که در شبه
جزیره کره میگذرد ،البته
اگرچه از نظر بسیاری امیدوار
کننده به نظر میآید ،اما پدیده
کامال بیسابقهای نیست .در
سالهای  ٢٠٠٠و  ٢٠٠٧نیز
دیدارهایی در سطح باال بین دو
کره به انجام رسیده و همچینین
درسالهای ،١٩٩٢ ،١٩٧٢
 ٢٠٠٠و  ٢٠٠٧نیز بیانیههای
مشترک نسبتا مشابهی با بیانیه
 ٢٠١٨نیز توسط دو کره منتشر
شده است.

اشاره نمود .رئیس جمهور
فرانسه آشکارا نشان داد که در
مورد توافق برجام و همچنین
توافق مقابله با گرمایش زمین،
وی در جایگاهی متفاوت با
میزبان خود ترامپ ایستاده
است .همچنین رئیس جمهور
فرانسه در سخنان خود بر
تالش برای بازسازی سیاست
همهجانبهنگری ،تاکید کرد که
از این دیدگاه نیز با سیاست
میزبان خود یعنی "سیاست
اولویت با آمریکا" که منجر به
افزایش تعرفههای واردات شده
است ،متمایز میباشد.
از ماه ژانویه تا کنون
مذاکرهکنندگان اروپایی و
آمریکایی به دنبال راهکاری
میگردند که بتوانند بر مبنای
تعهدات
موجود،
توافق
اطمینانبخش بیشتری را از
ایران دریافت کنند .این تعهدات
باید در بر گیرندهی نقش مخرب
فزاینده ایران در منازعات
منطقهای به ویژه در جنگهای
سوریه و یمن و همچنین برنامه
موشکی این کشور باشد.

ایران تنها مهره محور شرارت
باقی خواهد ماند که جهان
ناچار به برخورد با آن است.
از سوی دیگر اما کوتاه آمدن
کره شمالی و واگذاری کامل
زرادخانه هستهای ،مشروعیت
و کارایی برنامه هستهای ایران
را برای شهروندان و جامعه این
کشور بیش از پیش زیر سوال
خواهد برد .از سویی ،جمهوری
اسالمی سعی بر آن داشته با
برانگیختن حس ملیگرایی
ایرانیها ،برنامه هستهای ایران
را در راستای اقتدار ملی
جلوه دهد و از سوی دیگر
استراتژیستهای نظام سیاسی
حاکم بر ایران بر این باور بودند
که سالح هستهای میتواند یک
تضمین امنیتی برای تثبیت و
تداوم نظامشان باشد.
حال آنکه تسلیم شدن کره
شمالی راهی را که ایران در
آینده به احتمال زیاد خواهد
پیمود کامال واضح و روشن
نشان میدهد .مثال کره شمالی
هم نشانگر این است که برنامه
هستهای ایران نه تنها به اقتدار
ملی نیانجامیده و نخواهد
انجامید ،بلکه دستاوردی جز
خفت را به دنبال نخواهد داشت.
همچنین در نهایت علیرغم
وجود سالح هستهای و برنامه
موشکی پیشرفتهتر از ایران
با چنین تسلیم شدنی ،به دور
نخواهد بود که ما جهانی بدون
کره شمالی و رژیم مستبدش را
تجربه کنیم که همانا سرنوشت
محتوم جمهوری اسالمی چه با
سالح و چه بیسالح هستهای
خواهد بود.
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آگری اسماعیلنژاد
در مصاحبه با "کوردستان":
رسانههای فارس ،کوردستان و حتی فعالیتهای اقتصادی آن را
با عینک تجزیهطلب_ایرانی نگاه میکنند.

مصاحبه :شهرام میرزائی
در حالی شهرهای مختلف
هفته
دومین
کوردستان
اعتصابات خود را پشت سر
میگذارند که رژیم فاشیستی-
مذهبی ایران برای کنترل و
آرام کردن اوضاع ،به جای حل
مشکالت اعتصاب کنندگان،
دست به تهدید آنها زده
است و به مانند همیشه اشاعه
وحشت و ترور را تنها راهحل
مسائل دانسته است.
در این میان تهدیدات مذکور نه
تنها بازاریان ،کسبه و کولبران را
وادار به عقبنشینی نکرده بلکه
اقشار دیگر کوردستان همچون
دانشجویان ،به جمع حامیان
این حرکت مدنی پیوستهاند.
در همین راستا و برای تحلیل
وقایع روزهای اخیر مصاحبهای
با "آگری اسماعیلنژاد" فعال

و تحلیلگر سیاسی داشتهام که
تقدیدم خوانندگان "کوردستان"
میشود:
بر استمرار اعتراضات خود
مصر هستند حیدری اعالم کرده
که عدهای تجار در پشت مساله
اعتراضات و اعتصابات کوردستان
هستند ،به نظر شما این سخنان
حاوی چه پیامیست؟!

برای پاسخ به این سوال باید به
چرایی بستن مرزها پرداخت،
مرزهای کوردستان ایران از
سپتامبر  ٢٠١٧بسته شده است،
بهانه بستن مرزها برگزاری
همهپرسی استقالل کوردستان
عراق بود ،در آن مقطع مرزها
به بهانه آن رفراندوم بسته
شد ،حال در پی اتفاقات ١٦
اکتبر - ٢٠١٧اشغال کرکوک
به دست نیروهای وابسته به

سپاسه تروریستی پاسداران-
مرزهای هوایی بین ایران و
اقلیم کوردستان باز شده است و
خط هوایی اربیل_تهران پرواز
خود را از سر گرفته است ،اما
بازارچههای مرزی هنوز بسته
شده است ،پس دلیل اساسی
بستن بازارزچههای مرزی
عبارت است از :
 .١تحلیلگران امنیتی رژیم بر این
عقیدهاند ،که وجود بازارچههای
مرزی در کوردستان سبب آن
شده است که یک سیستم
گردش مالی نیمه مستقل در
کوردستان ایجاد شود و این
مساله را پیش زمینهای برای
استقالل کوردستان میدانند،
پس خواهان بستن مرزها
کوردستان هستند.
 .٢تحلیلگران اقتصادی_امنیتی
وجود بازارچههای مرزی
کوردستان را عاملی برای
فشار بر کاالی داخلی ایران
تلقی میکند و خواهان بستن
این مرزها هستند ،برای اینکه
اقتصاد مرکز ایران رونق
بگیرد .یعنی میخواهد اقتصاد
کوردستان را قربانی اقتصاد
مرکز کنند.
 .٣اقلیم کوردستان یک
منطقهای آزاد اقتصادی است ،با
گمرگ بسیار پایین این موضوع
مسبب آن شده بود که سپاه
پاسداران از طریق مرزهای
کوردستان دست به قاچاغ
گسترده بزند و در شرایط حال
اختالف درون حکومتی بر سر
این مساله وجود دارد و جناحی
در دولت روحانی هست ،که
نمیخواهد این معابر قاچاغ

سپاه در کوردستان به صورت
قانونی باز شود و خواهان بستن
آن است.
اگر این دالیل را در کنار
گفتههای حیدری قرار دهیم
متوجه میشویم ،که هدف اصلی
از بستن مرزهای کوردستان
نابودی اقتصاد بازرگانی موجود
در کوردستان است تا از این
طریق از انباشت سرمایه در
کوردستان جلوگیری شود و در
ضمن بر بعد بیکاری نیز افزوده
شود ،مشخص است که بیکاری
در کوردستان در دیدگاه رژیم
عاملی برای نزدیکی مردم به
ارگآنهای امنیتی رژیم تلقی
میشود.
اینکه حیدری میگوید اینها
"تاجر" هستند ،برمیگردد
به ادبیات به ظاهر مستضعف
مداری رژیم که هر انسانی را
که توانای تولید و تجارت داشته
باشد ،عامل خباثت تلقی کرده
و سرکوب و نابودی وی را
وظیفه خود تلقی میکنند ،این
گفتهها با توجه به اینکه پس
از نشستی ویژه با اطالعات
سپاه پاسداران بیان شده است،
اسم رمزی است برای سرکوب
بازاریان کوردستان.
ما شاهد سکوت و حاشیهای
بودن اخبار اعتصابات از سوی
رسانههای فارس ،هستیم شما
این سکوت را چگونه تحلیلی
میکنید؟

همچنان که در باال توضیح
آن رفت ،رسانههای فارسی

بحران مدیریتی جمهوری اسالمی
جاقل
بحران مدیریتی جمهوری
اسالمی ریشه در ساختار این
نظام دارد که با گذشت زمان
بیشتر نمود پیدا کرده است و
بیگمان در آینده هم در سطحی
وسیعتر و الینحل بروز خواهد
کرد و همین امر موجب میشود
تا مردم عادی و حتی شهروندانی
که کمتر تعلقات سیاسی دارند
بهتر آن را درک کنند .در نوشته
کوتاه پیش رو سعی بر آن است
که فارغ از توتالیتر و تروریسم
و نادیده گرفتن حقوق ملیت
ها و اقلیتهای مذهبی و زنان
و ...تنها و تنها از زاویه نظر
یک شهروند نسبت ًا عادی که
کم و بیش به بررسی مدیریت
سیستمی برای رفاه و آسایش
و تولید در جامعه نگاه میکند،
این تحوالت منجر به بحران
را ،بررسی کنیم و فرآورده و
فرآیند این مدیریت تنش آفرین
را در گذشته و حال و آینده،
مورد بازبینی قرار دهیم و به
نوعی پیشبینی برسیم .آغاز

به کار رژیم خمینی با اعدام و
کشتار مخالفان و مسئولین نظام
شاهنشاهی سابق موجب شد
تا این رویه و شیوه برخورد
با دگر اندیشان و مخالفان در
مقابل سکوت ابرقدرتها ،نظام
تازه تاسیس والیت فقیهی را به
گونهای از اعتماد به نفس در
اعمال زور و خشنونت برساند
که بجز خود ،مجال فعالیت
به هیچ جریان دیگری را در
جغرافیای فکری و طبیعی ایران
ندهد.
جنگ هشت ساله با عراق و
حیات دیکتاتور و بنیانگذار
رژیم موجب شد تا در این
برهه زمانی سکوتی توام با
وحشت و تقدس از چهره
بر
خمینی
کاریزماتیک
بخشی از مسئولین حکومتی
و کشوری مستولی شود .اما
دیری نپایید که ناکارآمدی
نظام ایدئولوژیک و گفتههای
خرافی خمینی در میدان عمل
بر افراد درون حاکمیت مبرهن
شد و با مرگ خمینی مجال
بهتری برای بحث و اصالح
سیستم حاکمیتی در حوزههای
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و

غیره در سطح کالن حاکمیتی
و پشت درهای بسته بوجود
آمد .بحثی که چندین سال به
درازا کشید و با استداللگرایی
برای بقای نظام موجب شد که
علیرغم میل باطنی جریان
حاکم ،نظام را وارد مرحله
تازهای بکند که در سال  ٧٦به
نام جریان اصالحات نمود کرد.
در این مقطع با گذشت چندین
سال از جنگ ،مردم خود را
مستحق زندگی بهتری از نظر
اجتماعی و رفاهی میدیدند
اما کماکان و با گذشت هشت
سال از عمر جریان حاکمیتی
اصالحات ،بیشتر ایرانیان بر
این امر واقف شدند که سیستم
جمهوری اسالمی از بنیان غلط
و دچار اشکال است و سیستم
اصالح پذیر نیست .تنش های
دو جریان به اصطالح اصولگرا
و اصالحطلب ،در اولین دوره
انتخاب احمدی نژاد وارد فاز
تازه تری شد.
او ً
ال جریان حاکم و دیکتاتور
دیگر حاضر نبود بیش از
آن ،میدان را به اصالحطلبان
واگذار کند دوم ًا مردم رغبتی
به رای دادن به جریان ناکارآمد

اصالح طلبی نداشتند ،انتخاب
احمدینژاد در دوره نخست
رئیسجمهوری نوعی دهن
کجی و اعتراض مردم به
اصالحات بود .عمر چهار
ساله ریاست جمهوری محمود
احمدی نژاد نظام را با فراز و
فرودها و تنشهایی روبرو
ساخت که مردم عادی و
شهروندان در سطوح مختلف
عمق اختالفات درون حاکمیتی
و ناکارآمدی سیستماتیک را
برای حل بحرانها و پیگیری
خواستهها و مطالبات شهروندان
به وضوح میدیدند.
انتخابات سال ،١٣٨٨موجب
شد تا این بار بخش وسیعی
از ایرانیها در کنار همدیگر
و در خیابانهای شهرهای
ایران علیالخصوص تهران
اعتراض خیابانی برگزار کنند،
اعتراضی که اگر چه اغلب نرم
و باشعارهایی در چارچوب
مشخص برگزار شد اما در کلیت
خود اعتراض بخش وسیعی از
شهروندان به حاکمیت دیکتاتور
و سیستم دولتی تلقی میشد.
حسن روحانی با دروغها و
وعدههای پوچ بعد از چهار

خارج از ایران بر این عقیدهاند
که بازارهای مرزی کوردستان
سیستم مالی نیمه مستقل را در
کوردستان ایجاد کرده است و
باید این سیستم از بین برود،
پس آنها کوردستان و حتی
فعالیتهای اقتصادی آنجا را با
عینک تجزیهطلب_ایرانی نگاه
میکنند ،آنها هر رویدادی را
در کوردستان گامی در راستای
"تجزیهطلبی" تلقی میکنند،
آنان در واقع میخواهند با
سکوت خود این فرصت را
به رژیم بدهند تا در فضایی
سرکوب
رسانهای
غیره
"تجزیهطلبان" را انجام دهد.
یعنی دلیل سکوت آنها به
مساله اعتصابات برنمیگردد،
بلکه بر این خواسته استوار است
که میخواهند نظام اقتصادی
مرزمحور موجود در کوردستان
باید برچیده و نابود گردد ،تا
نظام اقتصادی مرکزمحور جای
آن را بگیرد و مردم کوردستان
از لحاظ اقتصادی کامال در
قبضه مرکز باشند .آنها با نظام
اقتصادی کنونی مشکل دارند و
میخواهند آن را از بین ببرند.
این حرکت گسترده چه پیامی
برای فعالین سیاسی کورد به
ویژه احزاب دارد؟ ما چگونه
میتوانیم یاری دهنده اینگونه
حرکتها باشیم؟

اگر در سوال منظور از ما،
فعالین سیاسی خارج از
کوردستان است ،باید بگویم من
مناسبترین کار در این زمینه را
کمک به بازتاب رسانهای این
سال نتوانست مشکالت آزادی،
گرانی ،بیکاری و معیشتی مردم
و فساد سیستماتیک نظام را
حل کند ،مشکالتی که ریشه در
ساختار فکری و ایدئولوژیک
حاکمیت داشتند و به همین
دلیل مردم در دی ماه ،١٣٩٦
به شیوهای رادیکالتر از گذشته
و در بیش از صد شهر ایران به
اعتراض پرداختند .اعتراض این
بار به تمامیت حاکمیت و هر دو
جریان اصولگرا و اصالحطلب
بود .جریاناتی که یک منشا
فکری و ریشهای دارند اما
به ادعای خود متمایزند!!!!
جریاناتی که هر کدام برای
مقطعهای زمانی خاصی سکان
کنترل امور مملکتی را در
طول سی و نه سال گذشته در
دست داشتهاند اما نتوانستهاند
و
خواستهها
کوچکترین
مطالبات ایرانیان را برای یک
زندگی مرفه و آزادانه محقق
سازند.
البته این اعتراضات تا به امروز
در اَشکال گوناگون و در
شهرهای مختلف ایران ادامه
دارد .ماشین زور و استبداد
و کشتار رژیم از درک تغییر
ساختاری عاجز است و از حل
مشکالت مردم ناتوان ،به همین
دلیل با تنها متد در نوستالوژی

اعتصابات در رسانههای جهانی
میدانم.
ما با بازتاب اعتصابات در
رسانههای بزرگ جهان و
همچنین بازتاب وسیع در
شبکههای اجتماعی میتوانیم
به صورت غیره مستقیم به
رژیم برای بازکردن مرزهای
کوردستان فشار بیاوریم و از
برچیدن نظام اقتصادی مرز
محور جلوگیری کنیم.
جامعه کوردهای کوردستان
خارج از کوردستان باید در
رساندن ایدههای نوین برای
افزایش کارایی اعتصاب نیز به
جامعه مدنی داخل کوردستان
کمک رسان باشند.
در صورت تداوم اعتصاب
جمهوری اسالمی برای سرکوب
آن چه برنامهای احتمالی را در
نظر گرفته و جامعه مدنی چگونه
میتواند آنها را دفع یا در
مقابل آن بایستد؟

جامعه مدنی کوردستان باید
بر دو محور تاکید کند ،یک:
خواستههای خود را کامال
شفاف مطرح نماید.
دوم :از اعمال خشونت و یا
هر رفتاری که مسبب اعمال
خشونت از طرف رژیم باشد،
بشدت خودداری کند .جامعه
مدنی کوردستان تا حال بسیار
هوشمندانه عملکرده است و
در ادامه نیز باید موضوع عدم
خشونت را در سرلوحه کار
خود قرار دهد.

خود که نشات گرفته از به دست
گرفتن زمام امور در روزهای
نخستین انقالب است ،همچنان
به کشتار و زندانی کردن و
آواره کردن مردم معترض ،ادامه
میدهد .امروز اساسیترین
سوالی که برای مردم محصور
در جغرافیای ایران پیش می
آید شاید این سوال باشد که
آینده ایران ( مردم و حاکمیت
) به کجا میانجامد؟
گذشته و حال در جمهوری
اسالمی از مرحلههای بحث
درون حکومتی با همه تبعات
آن ،استدالل برای ورود به وضع
بهتر برای بقای نظام و اعتراض
مردم در همهی فرمهای آن گذر
کرده یا به زودی گذر خواهد
کرد .در صورتی که اعتراضات
پیش رو ،نتواند حاکمان مستبد
تهران را وادار کند که موجبات
تغییر سیستم حاکمیتی را با
خواست مردم هماهنگ کنند،
مرحله پیش رو میتواند مرحله
خشونت باشد ،خشونتی که
امروزه در سطح جامعه کماکان
میان بافتهای جامعه و به
شکل ناهنجاریهایی وجود
دارد و میتواند در آیندهای نه
چندان دور جای اعتراضات را
در مقابل رژیم بگیرد.
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از جانبازی های بی هراس کارگران باید
آموخت!
سوران شمسی

تاریخ جنبش گارگری جهان،
دیرینه درخشان دارد و ماالمال
از اعتراضات و قیام های
شکوهمندی است که با خون
و عرق آنان نوشته شده است.
این جانبازی ها درس های
گرانبهایی به میراث گذاشته که
اگر متحد بود و اراده کرد ،پوزه
هر قدرت بزرگی را می توان
بسادگی بخاک مالید.
اولین خواست صنفی کارگران
تحقق هشت ساعت کار و
روزهای تعطیل ،بر می گردد
به سال  ١٨٥٦که از طرف
پرولتاریای استرالیا مطرح
شد که این روز را با توقف
دسته جمعی کار و راه اندازی
جلسات سازماندهی کردند .در
سال  ١٨٧١قیام كمون پاریس،
فرانسه و تمام اروپا را به
لرزه درآورد .كارگران پاریس
توانستند جامعه را از طریق
بدست گیری قدرت سیاسی
 ٧٢روزه ،با خواست از میان
بردن طبقات ،هدایت نمایند،
این قیام بی رحمانه سرکوب
شد .حدود  ٣٠٠٠٠نفر در
آن کشته٥٠٠٠٠ ،نفر اعدام
و زندانی و  ٧٠٠٠نفر تبعید
شدند.
یكسال پس از كمون پاریس،
در زمستان  ١٨٧٢هزاران نفر
بخاطر آتش سوزی بزرگ
شیكاگو بی خانمان و گرسنه
مانده بودند .آسیب دیده ها
برای گرفتن كمك دست به
تظاهرات زدند .در دست
بسیاری از آنها پرچم هایی
دیده می شد كه رویش نوشته
شده بود" :یا خون یا نان".
در سال  ١٨٧٧اعتصاب بزرگی
از سوی كارگران راه آهن انجام
گرفت ،بزودی این اعتصاب،
كل كارگران راه آهن در سراسر
آمریكا را فراگرفت .اما این
اعتصاب ها نیز با سركوب

پلیس از هم پاشید" .اتحادیه
مركزی كارگری" قطعنامه ای
را به تصویب رساند .در بخشی
از این قطعنامه آمده بود :ما
از طبقه كارگر می خواهیم كه
فورا خود را مسلح كند .تنها
با ابزار قهر می توان در مقابل
استثمارگران صف آرائی كرد.
در سال " ١٨٨٤فدراسیون
صنف سازمان یافته و اتحادیه
ای كارگران" فراخوانی را به
راه انداخت که با پشتیبانی
وسیعی روبرو شد.
در سال  ١٨٨٥طی انتشار
اعالمیه ای از طبقه كارگر
آمریكا خواست كه در اول
ماه می  ١٨٨٦دست به عمل
بزند .در اعالمیه آمده بود :روز
شورش است ،نه آرامش .روزی
كه حرف ،حرف سخنگویان
الف زن نهادهای اسیر كننده
طبقه كارگر نباشد .روزی كه
طبقه كارگر قوانین خویش را
بر پا می دارد و قدرتش را بكار
می برد كه این قوانین را به اجرا
درآورد .قوانینی كه تماما خالف
رضایت و موافقت ستمگران و
حكمرانان ...است .روزی كه
نیروی عظیم زحمتكشان متحد
در برابر قدرتی كه امروز بر
سرنوشت همه خلق ها حكم
می راند صف آرائی می كند.
روزی كه لذت هشت ساعت
كار ،هشت ساعت استراحت
و هشت ساعت برای هر كاری
به اختیار خود ما ،احساس می
شود.
سال  ١٨٨٦اعتصابات همه جا
را فرا گرفت .شب ها راهپیمایان
مشعل بدست خیابان ها را می

پیمودند و چنین می خواندند:
«میلیون ها زحمتكش بپا می
خیزند ،ببینید به خیابان آمده
اند .مستبدین بخود می لرزند،
چرا كه قدرتشان را برباد می
بینند.
درست یك شب قبل از واقعه
اول ماه می ،روزنامه "كارگر"
نوشت :با جسارت به پیش،
نبرد آغاز گشته است .ارتش
بردگان مزدی بیكارند .سرمایه
داری چنگال هایش را پشت
برج و باروی نظم پنهان كرده
است .كارگران! شعار ما باید
چنین باشد :سازش موقوف.
ماه می فرارسیده است٢٠ .
سال است كه سرمایه داران
وعده هشت ساعت كار می
دهند ولی همیشه این خواست
را زیر پا می گذارند.
در همان شماره از روزنامه
مذکور هشدار مهمی داده شده
بود... :تفنگهای تان را تمیز كنید.
انبار مهمات خود را كامل كنید.
قاتلین مزدور سرمایه داران،
پلیس و گاردش آماده جنایتند.
هیچ كارگری نباید دست خالی
از خانه بیرون بیاید .صبح
اول ماه می  ،١٨٨٦اعتصاب
سراسری ملیون ها کارگر،
تمام کارخانه ها را تعطیل
کرد .پلیس هم آرام ننشست
و به سرنیزه متوسل شد ،خون
شش کارگر را به زمین ریخت
و ده ها تن را زخمی ساخت.
این بار فراخوان روزنامه كارگر
فراخوانی عاجل بود :دقت
كنید! خون ها بر زمین ریخته
شده است ... .اشك هایتان را
پاك كنید ای بیچارگان مظلوم!

بردگان! بپاخیزید و كل قدرت
نظام چپاول را سرنگون سازید!
طبقه حاكمه بعد از سرکوب
خونین در همان ماه می ١٨٨٦
محاكمات فرمایشی را آغاز
كرد .یکی از رهبران جنبش
کارگری در دفاع از عقاید
انقالبی خویش چنین گفت:
خب ،این ها عقاید من است.
اگر شما فكر می كنید می توانید
این عقاید را كه هر روز بیشتر
ریشه می دواند درهم شكنید،
اگر فكر می كنید كه با زندانی
كردن ما می توانید به عقاید ما
ضربه بزنید ،اگر فكر می كنید
كه مرگ ،جزای گفتن حقیقت
است ،پس من با سربلندی و
جسارت بهای گزاف آنرا می
پردازم! جالدتان را صدا كنید!.
جوان بیست و یكساله دیگری
اعتراض خود را چنین بیان كرد:
من تكرار می كنم كه دشمن نظم
موجودم و تكرار می كنم كه با
تمام قدرت تا زمانیكه نفس
در سینه دارم با این نظم نبرد
می كنم .من از شما متنفرم! از
نظمتان بیزارم ،از قوانین شما،
از اقتدار مستبدانه شما ،متنفرم.
مرا بدین خاطر بدار بیاویزید.
دادگاه هفت نفر را محكوم به
مرگ كرد که چهار تن آنان به
جوخه اعدام سپرده شد .جنبش
بزرگی در دفاع از آنان در
سراسر جهان براه افتاد .در سال
 ١٨٨٨کارگران مصمم شدند که
این روز را در اول می ١٩٩٠
دوبار تجلیل نمایند .واین
درست زمانی بود که جنبش
کارگری در اروپا پرتحرک تر
شده بود ودر سال ١٨٨٩دریک

طوالنیترین اعتصاب بازاریان
طی  ٤دهه اخیر در کوردستان

و ایران ،در حالی وارد بیستمین
روز خود میشود که نه تنها

چندین گروه از نیروهای ضد
شورش به این شهر اعزام شده

بلکه اینترنت کل منطقه مذکور
نیز ،قطع گردیده.

اعتصابات بانه با قطعی کامل اینترنت
شهر ،پا به بیستمین روز خود گذاشت

کنگره انترناسونالیستی با
شرکت  ٤٠٠نماینده از سراسر
جهان تصمیم گرفتند که هشت
ساعت کار ،نخستین خواست
شان باشد و این درخواست
در تمام جهان با یک تواقف
عمومی صورت گیرد .کنگره
پیشنهاد نماینده کارگران امریکا
را پذیرفته اول ماه می ١٩٩٠
را بمثابه روز جهانی کارگر
برگزید .واین برای طبقه کارگر
شروع کار بود که باید مبارزه را
برای نابودی بورژوازی که یک
در صد جامعه را تشکیل می
دهد ادامه دهند.
اما با تاسف فراوان که این
جنبش ها بعد از فروپاشی
دولت های کارگری چون
اتحاد جماهیر شوروی ،چین
و اروپای شرقی فروکش کرد.
متقابال کشور های سرمایه
داری با قدرت بیشتر با ریا،
فریب و خریدن قشر فوقانی
پرولتاریا و دادن امتیازات
محدودی به باقی کارگران در
ازای استثمار کشورهای جهان
سوم ،وارد عرصه شدند تا از
مبارزه کارگران جلوگیری
کرده ،عمر ننگین خود را
طوالنی تر سازند.
باگذشت بیشتر از صد سال
دوباره جرقه های جنبش
های کارگری چون "جنبش
اشغال وال ستریت"" ،جنبش
٩٩درصدی ها"" ،جنبش
اشغال خیابان ها" و ...باز هم
از امریکا بلند شد و این حرکت
با پشتیبانی گسترده کارگران
اروپا و جهان روبرو گردید.
این زنگ خطر بزرگی است
بنابر گزارش مفصلی از آژانس
خبررسانی ُکردپا ،در حالی
بازاریان ،کسبه و کولبران شهر
بانه بیستمین روز اعتصابات
خود را آغاز میکنند که
سیزدهم
پنجشنبه،
روز
اردیبهشتماه ،چندین تیم
ضدشورش از شهرهای مختلف
ایران به شهر مرزی بانه ،گسیل
شدهاند.
عبدالرضا رحمانی فضلی ،وزیر
کشور جمهوری اسالمی ایران،
در سخنانی بسته شدن مرزها را
تهدیدی جدی ذکر کرده بود که
آثار اجتماعی و امنیتی در پی
خواهد داشت ،رژیم فاشیستی-
مذهبی ایران همچنان بر تداوم
انسداد مرزها ،مصر است.
ُکردپا ،از
بنابر گزارش
روز چهارشنبه ،دوازدهم
اریبهشتماه ،هجدهمین روز
اعتصاب بازاریان بانه ،اینترنت
این شهرستان کامال قطع و تنها
دو خط اینترنت شاتل و مبیننت
که مختص ادارات حکومتی
میباشد ،قطع نشدهاند.
فعالین سیاسی و مدنی کورد طی

برای کشور های امپریالیستی
که با هیچ حیله و نیرنگ نمی
شود جلو خشم خروشان خلق
علیه استبداد را گرفت .
اما وضعیت در کشور ما
ایران که زیر چکمه های
خونین اشغالگران ومزدوران
بنیادگرایش قرار دارد بگونه
دیگری است :در اینجا خبری
از اول می ،روز جهانی کارگر
نیست .بی جهت نیست ملیارد
ها دالری که به ایران سرازیر
شده عالوه بر حیف و میل
قسمت عمده آن ،یک دالر آن
هم صرف ایجاد اشتغال نشده
است .در کشور اشغال شده ای
بنام ایران چند ملیون نفر زیر
خط فقر زندگی دارند؛ بیش از
٥٠در صد مردم بیکار هستند؛
کودکان مجبور به کار بین سنین
 ٧تا  ١٤سال ،هزاران گدا و تن
فروشان در زندگی غیر انسانی
بسر می برند؛ فساد دولتی و
حاکمیت مافیایی ،قاچاق اطفال
و خود سوزی زنان ،تورم و
بی خانگی ،زور گویی و بی
عدالتی و ...را به آن اضافه کنید
بسادگی می توان نتیجه گرفت
که ایران در طول تاریخش
چنین رژیم فاسد ،جانی و
خاننی را بخود ندیده است.
در حالیکه کارد به استخوان
مردم رسیده ،حاکمان امروزی
با حامیان خارجی شان مورد
نفرت بی سابقه توده های
ما قرار دارند و "بزرگترین"
قدرت اقتصادی و نظامی
جهان با تمام همپالگان شان
در بحران عالج ناپذیری گیر
مانده اند ،فقط یکپارچگی ملت
ما با تهور ایستادگی در برابر
دژخیمان و رهبری سالم ،می
تواند طومار این غارتگران را
برچیند و مردم ایران حاکم
سرنوشت خود در راه رفاه،
ترقی و آسایش گام بردارند.

انتشار نامههای سرگشادهای
جامعه کوردستان ،ایران و
جهان را خطاب قرار دادهاند
که همزمان شدن قطعی اینترنت
و خطوط ارتباطی و نیز گسیل
نیروهای ضدشورش متعددی
از شهرهای مختلف ایران به
بانه ،نسبه به احتمال سرکوب
شدید و خشن اعتصابکنندگان
هشدار دادند.
در حمایت از اعتصابات و
اعتراضات مردم کورد علیه
سیاستهای فاشیستی و
ضدبشری ایران ،کمپینها
و تظاهرات متعددی در
شهرهای مختلف جهان برگزار
شده و همچنین چندین شهر
کوردستان از جمله جوانرود،
پیرانشهر ،ارومیه ،سردشت،
سقز و مریوان با بستن بازار و
دکانها به حمایت از مردم بانه
پرداختند.

زاگرس جنوبی
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ازدیاد خودکشی در کرماشان و دالیل آن
شبنم چراغی
زندگی ،تنفس ،تالش برای
تداوم حیات و میل به زیستن
از ویژگی های هر انسان
سالم است که زیستن را
سر لوحه تمام افکارش می
گذارد .تالش میکند همچنان
به زندگی خود ادامه دهد و
زندگی طوالنی داشته باشد ،به
همراه موفقیتهایی که آنها را
حاصل و ثمره حیات خود می
داند.
تحصیل ،ازدواج ،شغل ،فعالیت
اجتمایی ،تشکیل خانواده،
روابط عاطفی و ...همه و همه
نشان از میل افراد جامعه به
تداوم حیات و مبارزه با فنا و
نیستی است و این مبارزه در
تاریخ چندین هزار ساله زندگی
بشریت ،ریشه دارد و آینده دور
و درازی را نیز در بر می گیرد.
همه اینها مقدمهای است برای
مسالهای که در تضاد کامل
این جریانات است و عملی که
تماما عکس این قضایا را ثابت
می کند و هستی تمام این گفته
ها را به چالش می کشد و آنرا
انکار می کند.
مرگ!!!! و تالش برای مرگ،
مسالهای است که از ریشه،
موجودیت زندگی را زیر
سوال می برد .مرگ و تالش
برای خاتمه دادن به زندگی از
اعمال بسیار تعجب بر انگیز
است چرا که در تناقض کامل
با خصلتهای جاودانهخواه
بشریت است.
موضوع پایان دادن به زندگی،
سواالت زیادی را در اذهان به
وجود می آورد و آن این است
که چه دلیلی باعث میشود که
انسان را از چیزی که نسبت به
آن هراس دارد و همیشه از آن
در حال فرار است سوق دهد.
یعنی انسان با وجود اینکه
از مرگ میهراسد و آنرا
بزرگترین تهدید برای تداوم
حیاتش میداند گاهی در
کمال تعجب خود را مغلوب
مرگ میکند و فنا را بر زندگی
ترجیح میدهد.

مساله رو به رشد جامعه
امروزی ما که با سرعت در حال
پیشروی است و گریبانگیر
افراد جامعه شده است بحران
خودکشی و اقدام برای پایان
دادن به حیات است.
برای خودکشی تعابیر متعددی
ارائه شده است که مشهورترین
آن دیدگاه دورکیم جامعهشناس
بزرگ فرانسوی قرن نوزدهم و
بیستم میالدی است که می
گوید :خودکشی به هر حالتی از
مرگ اطالق میشود که نتیجه
مستقیم یا غیرمستقیم عملی
باشد که شخص قربانی آنرا
انجام داده و از نتیجه عملش
آگاه بوده و اطالع داشته است
که میبایست به همین نتیجه
برسد.
پس بر اساس همین تعبیر عمل
خودکشی بسیار آگاهانه است
و شخصی که دست به چنین
اقدامی میزند از نتیجه کار
خود به روشنی اطالع دارد و با
هدف خاصی دست به این اقدام
میزند.
اما چه مسالهای باعث شده
خودکشی در بین زن و مرد
به ویژه در رده سنی پایین با
جایگاههای مختلف اجتمایی

محبوب شود و آمار رو به
رشدی داشته باشد؟
از انجا که پرداختن به این مسئله
در بعد جهانی دامنه وسیعی
دارد و از گنجاندن آن در قالب
جمالت عاجز و ناتوانیم در بعد
کوچکتر و در قالب کشوری با
تمرکز بر استانهای کوردستان
به این مساله و تحلیل آن می
پردازیم.
عوامل مختلفی در تشویق
انسانها به خودکشی دخالت
دارد که میتوانیم به افسردگی،
ناامیدی ،بحرانهای روحی و
اجتمایی ،مسائل خانوادگی،
مسائل اقتصادی ،ازدواج های
اجباری ،فشارهای که جامعه
و اطرافیان به فرد وارد میکنند
همه و همه میتوانند از دالیل
خودکشی باشند از طرفی هم
انتشار اخبار خودکشی در
رسانهها و اعدامهای خیابانی و
در مالء عام ،در امر تشویق به
خودکشی بی تاثیر نیست.
در ایران روزانه  ١٣نفر دست
به خودکشی میزنند که از
لحاظ رتبهبندی ،ایران در میان
کشورهای اسالمی جایگاه سوم
را به خود اختصاص داده است
که استانهای کرماشان و ایالم

تجمعات اعتراضی مردم ایالم
در اعتراض به وضعیت بغرنج
اقتصادی و معیشتی از فروردین
ماه امسال آغاز شده است .در
فروردین ماه امسال جمعی
از کارگران اخراجی و تعداد
دیگری از کارگران پاالیشگاه
گاز ایالم در مقابل این شرکت
دست به تجمع اعتراضی
زدند .این اعتراضات با وجود
فشارهای نیروهای امنیتی
رژیم ادامه داشت و در نهایت
روز چهارشنبه ،بیست و دوم
فروردین ماه ،کارگران معترض
با پهن کردن سفره خالی به
اعتصاب سراسری در شهرهای
کوردستان پیوستند.
بر اساس نتایج طرح آمارگیری
نیروی کار در زمستان ،١٣٩٦
استان ایالم از میان  ٣١استان

ایران ،با  ١١درصد نرخ
بیکاری ٣٤ ،درصد میزان
مشارکت در اقتصاد را داراست.
این استان نفتخیز حدود ٤
درصد از نفت و  ١٥درصد
کل گازهای ایران را داراست
و دومین استان در زمینه تولید
نفت و گاز به شمار میرود.
در این استان پاالیشگاه گاز
نیز وجود دارد ،با این وجود به
دلیل به کارگیری نیروی انسانی
استان های فارس همچون:
اصفهان ،تهران ،کرمان ،یزد،
سمنان و مشهد در این شرکت
ها و استخدام نکرن مردم ایالم،
این استان به صورت متناوب
در صدر جدول بیکاری قرار
دارد.

اعتراض مردم چوار به
گسترش بیکاری در ایالم

پنجم
چهارشنبه،
روز
اردیبهشت ماه ،گروهی از مردم
چوار در اعتراض به افزایش
بیکاری در استان ایالم مقابل
شرکت پتروشیمی این استان
گرد آمده و به عدم استخدام
نیروهای بومی در این شرکت
اعتراض کردند.
مردم خواهان ایجاد فرصت
های شغلی و استخدام مردم
کورد و عدم به کارگیری
نیروهای کار از استان های
دیگر ایران همچون اصفهان،
کرمان ،یزد و مشهد بودند.
این معترضین بر این باورند که
حکومت به صورت تعمدی و
سیستماتیک از مردمان کورد
در استخدامی های انجام شده
در شرکت پتروشیمی ایالم سر
باز زده است.

دارای باالترین میزان خودکشی
هستند که در این میان زنان
دارای بیشترین میزان اقدام به
خودکشی هستند که بر اساس
آمار سازمان پزشک قانونی
ایران  ٥٤درصد خودکشیهای
منجر به مرگ در میان جوانان
زیر سی سال است که اقدام
به خودکشی در مناطق شهری
بیش از روستایی است.
زنان چون از گروههای
آسیبپذیر جامعه هستند
و همواره انواع فشارها و
تبعیضهای جنسیتی به آنان
تحمیل میشود در برابر
خودکشی اراده ضعیفتری
دارند که این خود یکی از
عوامل شکلگیری این تصمیم
است.
از روش های رایج خودکشی
میتوان به حلق آویز کردن،
خودسوزی ،مصرف بیش از حد
دارو و اقدام با اسلحه گرم اشاره
کرد که در این بین خودسوزی
در نزد زنان محبوبتر و حلق
آویز کردن در بین مردان
رایجتر است البته خودکشی
با سالح گرم را میتوان از
غیر رایجترین روشها دانست
اما در پادگانهای نظامی در

بین سربازان وظیفه به دلیل
دسترسی آسان به اسلحه این
امر به وضوح قابل رویت است.
از طرفی هم استانهای
کرماشان ،ایالم و لورستان به
دلیل مرزی بودن آنها و قاچاق
اسلحه ،دسترسی به سالح های
گرم برای آنها آسانتر است به
همین دلیل شاهد خودکشی با
اسلحه در این استانها هستیم.
حال به این میپردازیم که چه
عواملی باعث شده است آمار
خودکشی در کرماشان به حد
چشم گیری باال باشد البته الزم
به ذکر است که این استان در
معضل اعتیاد ،بیکاری ،بیماری
ایدز ،حاشیهنشینی و طالق جز
هفت استان اول کشور است که
این نشان میدهد عوامل زیادی
در امر خودکشی در این استان
دخیل و تاثیر گذار است.
بر طبق آمارهای رسمی منتشر
شده از سوی نهادهای دولتی
ایران از هر هزار نفر در ایران
شش نفر دست به خودکشی
میزنند که این نسبت در استان
کرماشان بیست و سه کس از
هزار نفر است که بسیار باالتر
از حد معمول می باشد.
فقر مالی ،مرزی بودن و

همچنین بافت سنتی این استان
و تبعیضهای ملیتی و دینی از
سوی دولت از عوامل تاثیر
گذار در خودکشی در این استان
است .تا جایی که در سال ٩٢
در پی تراشیدن سبیل یکی از
پیروان آئین یارسان در زندان
همدان -از مقدسات پیروان
آئین یارسان است که بر طبق
اعتقاد و باورشان از تراشیدن
آن خودداری می کنند،-
فردی به نام حسن رضوی در
مقابل فرمانداری همدان در
اعتراض به این توهین دست
به خودسوزی زد که متاسفانه
جان خود را از دست داد .به
دنبال این خودسوزی شاهد
اعتراضات گسترده پیروان این
آئین بودیم که با وجود این
اعتراضات دولت همچنان به
توهین و تحقیرهایش ادامه
داد و دوباره در مرداد همان
سال فرد دیگری به نام نیکمرد
طاهری ،پیرو آئین یارسان در
برابر فرمانداری صحنه دست
به خود سوزی زد که متاسفانه
این اقدام به خودکشی نیز ،با
موفقیت همراه بود.
پس در کنار عوامل دیگر،
تبعیضهای دینی-ملیتی هم
عرصه را بر مردم کرماشان
تنگتر کرده است و همیشه
فشارهای روحی و روانی عاید
این مردم می شود.
تعطیلی کارخانه و تولیدیهای
سطح استان و نبود برنامههای
دقیق برای رشد اقتصادی و به
کار نبردن امتیازات طبیعی و
موقعیت جغرافیایی این استان
باعث شده که درصد زیادی
از جوانان بیکار باشند و همین
امر موجب روی آوردن جوانان
به اعتیاد شده است که خود
دامنه بروز انواع اختالالت
روانی با نتیجه احساسی پوچی
و عواقبی از جمله اقدام به
خودکشی است.
امید است که شاهد بهتر شدن
اوضاع باشیم زیرا جامعهای که
در اعتیاد ،خودکشی ،طالق و...
جایگاه نخست را دارد ،بیشک
تهدیدی جدی برای نسلهای
آینده است.

هرسین ،میزبان اولین
جشنواره تئاتر خیابانی در
کرماشان

بنابر گزارشات منتشر شده،
روز شنبه هشتم اردیبهشت
ماه ،جلسه نهایی برنامهریزی
و هماهنگی جهت اجرای
اولین جشنواره منطقهای تئاتر
خیابانی در شهرستان هرسین،
برگزار شد.
فرماندار
شاهآبادی،
امیر
شهرستان هرسین در این جلسه
ضمن اینکه از تئاتر به عنوان

مهمترین نشانه توسعهیافتگی
یاد کرد ،گفت ٦٧ :اثر به
دبیرخانه جشنواره ارسال شده
است که از میان آنها  ١٠اثر
از استانهای سنندج ،همدان،
ایالم ،لرستان و کرماشان به
جشنواره راه یافتهاند.
این جشنواره طی روزهای
 ١٣تا  ١٥اردیبهشت ماه اجرا
خواهد شد و در پایان گروهها

و نفرات برتر در زمینه بازیگری
زن و مرد ،کارگردانی ،طراحی
صحنه ،نویسندگی و موسیقی
معرفی خواهند شد.
اجرای تئاتر خیابانی یکی از
فعالیتهایی است که میتواند
بر آشنایی شهروندان با حقوق
شهروندی و مفاهیم مدنی
بیافزاید و مصداقی برای توسعه
و تعالی معنوی و رشد فکری
جامعه باشد ،که در این مورد
گروه تئاتر خیابانی مریوان
مصداق بارزی از اجرای
اینگونه از تئاتر است که هر
ساله در شهرهای دیگر نیز به
اجرا در میآید.

روزنامهى «كوردستان» و وب سايتهاى حزب دمكرات كردستان ايران،
در شبكه جهانى اينترنت:
http:www.pdki.org
pdkiran@club-internet.fr

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

بالتکلیفی  ١٥٠شهروند اهوازی ،در
بازداشتگاههای جمهوری اسالمی

کاظم نسبالباجی ،نماینده
شهر اهواز در مجلس رژیم،
از بازداشت  ١٥٠معترض
اهوازی در جریان اعتراضات

فروردینماه امسال که آنها را
اعتراضات مسالمتآمیز خواند،
خبر داد و خواستار آزادی آنها
شد.

این اعتراضات که در پی اهانت
به ملیت هموطنان عرب از
طریق برنامهای تلویزیونی آغاز
شده بود و چندین روز متوالی
ادامه داشت ،از همان ابتدا با
سرکوب شدید نیروهای امنیتی
رژیم روبهرو شد.
در ادامه همین بازداشتها
چندین بار خانواده بازداشت
شدگان برای اطالع از سرنوشت
و وضعیت آنها ،در مقابل
استانداری اهواز و دفتر نماینده
این شهر در مجلس رژیم تجمع
کردهاند ،اما تاکنون هیچ اطالعی
از سرنوشت آنان در دست
نیست.

همکاری نکردن با سپاه ،بازداشت

یک شهروند کورد را در پی داشت

یک شهروند کورد اهل "مرگور"
ارومیه ،به دلیل عدم همکاری
با نیروهای سپاه پاسداران،
بازداشت شد.
بر اساس گزارشی از آژانس
خبررسانی ُکردپا ،یک شهروند

کورد به نام "عصمت صلح
شور" فرزند خورشید از
اهالی روستای فلکان ،از توابع
مرگور ارومیه از سوی نیروهای
اطالعاتی رژیم بازداشت و
به مکان نامعلومی منتقل شده

است.
کردپا به نقل از یک منبع آگاه
مدعی شده ،این شهروند کورد
به دلیل رد درخواست نیروهای
اطالعاتی مبنی بر همکاری با
آنها بازداشت شده است.
سازمانهای مختلف امنیتی
چه وزارت اطالعات و چهاطالعات سپاه -با تحت فشار
قرار دادن قشرهای مختلف
مردم در شهرهای کوردستان
از آنان میخواهند که با این
سازمانهای تروریستی همکاری
کرده و اطالعات مورد نیاز آنها
را جمعآوری کنند.

تخریب قبرهای مرتبط با کشتار سال ٦٧
بر اساس شواهد منتشر شده از
سوی دو سازمان عفو بینالملل
و عدالت برای ایران ،که شامل
تصاویر ماهوارهای ،فیلمهای
ویدیوئی و عکس میباشد،
عوامل رژیم ایران از سال  ٨٢تا
 ٩٦در حال تخریب هفت گور
دستهجمعی قربانیان اعدامهای
سال  ،٦٧در شهرهای سنندج،
قروه ،اهواز ،رشت ،تبریز ،تهران
و مشهد هستند.
فیلیپ لوتر ،مدیر تحقیقات
خاورمیانه و شمال آفریقا
در سازمان عفو بینالملل در

این رابطه اظهار داشته است:
جنایات انجام شده در جریان
کشتار  ٦٧همانند زخمی است
که با وجود گذشت سه دهه
همچنان التیام نیافتهاست.
مسئوالن رژیم با نابود کردن
شواهد و آثار جرم  ،عامدانه به
تحکیم فضای مصونیت کمک
میکنند.
شادی صدر ،از مدیران سازمان
عدالت برای ایران ،معتقد است
که :صحنههای جرم باید تا
زمان انجام رسیدگی قانونی
مستقل و مقتضی برای تشخیص
هویت بقایای کشتهشدگان و

پی بردن به چگونگی ماوقع به
صورت دست نخورده محافظت
شوند.
سازمان عفو بینالملل در
گزارشی در سال  ٩٢اعالم کرده
بود که رژیم ایران در تالش
است که اعدامهای دستهجمعی
زندانیان سیاسی  ٦٧را از
حافظهها پاک کند.
طبق برآورد سازمان عدالت
برای ایران ،بیش از  ١٢٠مکان
در سراسر ایران وجود دارد که
گمان میرود شامل گورهای
دستهجمعی مربوط به کشتار
 ٦٧باشند.

یک کاسبکار کورد در پی شلیک نظامیان حکومتی
در مرز پیرانشهر جان باخت

یک کاسبکار کورد اهل
پیرانشهر براثر شلیک مستقیم
نظامیان حکومتی در دم جان

خود را از دست داد.
براساس گزارش رسیده به
آژانس خبررسانی ُکردپا ،امروز

سهشنبه یازدهم اردیبهشتماه،
یک کاسبکار به نام "طاهر
حکمتی" اهل پیرانشهر در پی
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خانواده هدایت عبداهلل پور خواستار برگزاری
دادگاهی عادالنه برای فرزندشان شدند

ُکردپا
خبررسانی
آژانس
در رابطه با وضعیت پرونده
هدایت عبداهلل پور ،زندانی
سیاسی کورد محکوم به اعدام،
اعالم کرد :پرونده مذکور برای
بازنگری روانه شعبه چهل و
هفت دیوان عالی جمهوری
اسالمی شده و او منتظر بررسی
کردن پروندهاش است.
یکی از بستگان عبداهلل پور
عالوه بر تائید این خبر ،گفت:
''پیگیری امور حقوقی مربوط به
پرونده هدایت عبداهلل پور توسط
وکیل پایه یک دادگستری به نام
حسین احمدی نیاز ،انجام شده
و ما منتظر حکم دیوان عالی
هستیم''.
وی افزود '' :صدور مجدد حکم
اعدام هدایت ،با درخواست و
فشار حفاظت اطالعات سپاه

پاسداران در ارومیه بوده و
اطالعات سپاه نیز گزارشات
خود را به استناد گفتههای چند
نفر از اعضای سپاه پاسدارن
تنظیم کردە است" .
به گفته این منبع خبری:
''خانواده هدایت عبداهلل پوراز
سوی اداره اطالعات شهرستان
اشنویه مورد تهدید قرار گرفتند
و چندین بار برای بازجویی به
اداره اطالعات احضار شدهاند''
.
وی میگوید '' :نیروهای
اطالعات خانواده هدایت را
تهدید کردەاند که از هر گونه
مصاحبه با رسانههای خبری
بپرهیزند" .
وی در پایان گفت" :خانواده
هدایت عبداهلل پور خواستار

برگزاری دادگاهی عادالنه برای
فرزندشان هستند ،دادگاهی که
قانون در آن حاکم باشد".
پیشتر نیز یکی دیگر از بستگان
عبداهلل پور در این رابطه اظهار
داشت :پس از اینکه حکم اعدام
هدایت عبداهلل پور ازسوی شعبه
چهل وهفتم دیوان عالی ،نقض و
به دادگاه انقالب ارومیه ارجاع
داده شد ،برای دومین بار نیز
بنا به خواست و فشار حفاظت
اطالعات سپاه ارومیه ،عبداهلل
پور به اعدام محکوم گردید.
هدایت عبداهللپورهمراه با افراد
دیگری به نامهای حاصل
عزیزی ،محمد زاهید فرامرزی،
یعقوب بایکرام ،جالل مسروری،
کمال مسروری و صدیق بایکرام
بعد از حماسه آفرینی قهرمانانه
پیشمرگههای دمکرات ،در
روستای قرهسقل واقع در
اشنویه در خرداد ١٣٩٥دستگیر
شدند.
شهروندان مذکور که همراه
هدایت عبداهلل پور دستگیر
شدند مجموعا به تحمل
١٠٠سال زندان ،محکوم شدند.

یک شهروند کورد پس از دیپورت به ایران توسط
اطالعات بازداشت گردید

براساس گزارش رسیده به آژانس خبررسانی ُکردپا ،نیروهای اطالعاتی یک شهروند کورد به نام "علی
عزیزی" اهل کرمانشاه پس از دیپورت به ایران توسط کشور دانمارک را بازداشت کردند.
یک منبع آگاه در این رابطه به آژانس ُکردپا اعالم کرد :این شهروند کورد سال  ١٣٩٤به کشور دانمارک
پناهنده شده بود که پس از رد درخواست پناهندگی ،وی روز چهارشنبه پنجم اردیبهشتماه سال
جاری به ایران دیپورت شده است.
به گفته این منبع آگاه ،فرد مذکور پس از دیپورت به ایران از سوی نیروهای اطالعاتی بازداشت و به
بازداشتگاه اداره اطالعات کرمانشاه منتقل گردیده است.
این منبع افزود :علی عزیزی توسط ماموران اداره اطالعات کرمانشاه مورد بازجویی و شکنجههای
روحی قرار گرفته است.
تا لحظه انتشار این خبر ،این شهروند کرمانشاهی در بازداشت نیروهای اطالعاتی به سر میبرد.

کانون نویسندگان ایران:

همچنان در کار ستیز با سانسور و دفاع از آزادی
بیان و متشکل کردن نویسندگان هستیم

کانون نویسندگان ایران که در
روز اول اردیبهشت  ١٣٤٧و با
همکاری  ٤٩نویسنده تاسیس
شد به مناسبت پنجاهمین
سالگرد تاسیس این کانون،
بیانیهای صادر و اعالم کرد:
کانون نویسندگان ایران پنجاه
ساله میشود.
نیم قرن پیش درست در چنین
روزی  ٤٩نویسنده به عنوان
هیئت موسس ،مجمع عمومی
برگزار کردند و رسما تاسیس
"کانون نویسندگان ایران" را
اعالم داشتند .و این تجربهای نو
بود برای نویسندگانی که تا آن

زمان هیچ تشکلی نداشتند.
این بیانیه میافزاید :دفاع از
آزادی بیان و حقوق صنفی
نویسندگان از اصول اساسی
مرامنامهی آن بود .بر بستر
حاکمیتهای ضد آزادی صرف
استقالل این تشکل و اصل دفاع
از آزادی بیان همچون وردی
جادویی توفان زایید .توفانی
که در این پنجاه سال ،جز دو
– سه سالی در جریان انقالب،
همهجا همراه کانون بود و هرگز
نگذاشت روی آرامش و امنیت
را ببیند .کانون نیمقرن پنجه در
پنجهی این توفان که در خیال

و کا ِر برکندنِ ریشهی آن بوده،
بالیده و پیش آمده است.
نویسندگان بیانیه تاکید میکنند
که این کانون :حوادث بسیاری
پشت سر گذاشته و فراز و
نشیب فراوان دیده و از خیل
دامهای ریز و درشت جسته
و اکنون اینجاست در نخستین
روز از اردیبهشت  ،١٣٩٧روز
پنجاهسالگیاش؛ همچنان در
کار ستیز با سانسور و دفاع
از آزادی بیان و متشکل کردن
نویسندگان.

شلیک نیروهای نظامی حکومت
ایران در دم جان سپرد.
این کاسبکار که دارای چهار
فرزند میباشد در کوهستانهای
"قندیل" در مرز پیرانشهر هدف
تیراندازی نظامیان حکومتی
قرار گرفته است.
با استناد به آمار ثبت شده در
مرکز آمار آژانس خبررسانی

ُکردپا ،اکثر کاسبکاران و
کولبران طی سالهای اخیر
در پی شلیک نیروهای نظامی
حکومت ایران در کردستان
جان خود را از دست دادهاند.
نهادهای حکومتی با کولبران
و کاسبکاران در کردستان
تحت عنوان "قاچاقچیان کاال"
برخورد میکنند ،در حالیکه

ساکنین کورد مناطق کوردنشین
ایران به سبب نبود فرصتهای
شغلی و نگاه امنیتی حکومت
به این مناطق ،از روی اجبار
به شغل پُرخطر کولبری روی
برده و در این ارتباط بسیاری
از کولبران جان خود را از دست
میدهند.

