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حزب دمکرات 
کردستان ایران

ارگان کمیـته مرکزی حزب دمکرات کردستان ایران

تـأمین حقوق ملی خلق کرد در چهارچوب ایرانی دمـکراتیک و فـــدرال

جنگ برای جنگ
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آغاز جنگ عراق ـ 

ایران
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فاشیسم و دروغگویی

گفتگو با 
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عضو دفتر سیاسی 
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کریم پرویزی

عقاب های زاگرس دو 
مزدور رژیم را در بوکان 

هدف قرار دادند
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جاودانگی دکتر صادق 
شرفکندی و 

رسوایی ادامه دار رژیم 
خمینی

ص5

مراسم سالگرد شهادت 
د.صادق شرفکندی و 

یارانش در پاریس برگزار 
گردید

ص2

سخن       خمینیسم سرچشمه ی افراط گرایی است
عربستان،  خارجه ی  امور  وزیر 
ناامنی  منشاء  را  ایران  رژیم 
جهان  و  منطقه  در  بی ثباتی  و 
به  خمینیسم  از  و  کرده  توصیف 
و  فرقه گرایی  ایدئولوژی  عنوان 

افراطی گری یاد کرد. 
برپایه ی گزارشات انتشار یافته، 
روزنامه ی وال استریت جورنال 
الُجبیر  عادل  قلم  به  یادداشتی 
رئیس  آن  در  که  کرده  منتشر 
عربستان  دیپلماسی  دستگاه 
نوشت: "حکومت اسالمی ایران 
تروریسم  حامی  دولت  نخستین 
این  رهبران  و  است  جهان  در 
کشور از آغاز تأسیس جمهوری 
در  مستقیمًا  ایران  اسالمی 
بسیاری از حمالت و اقدام های 

تروریستی دست داشته اند".
عربستان  خارجه ی  امور  وزیر 
افزود:  همچنین  مقاله اش  در 
که  "خمینیستی"  ایدئولوژی 
جمهوری  رسمی  ایدئولوژی 
از  نفرت  و  ایران  اسالمی 
و  فرقه گرایی  بر  است،  غرب 
افراطی گری استوار است و تنها 
ایدئولوژی  این  بردن  میان  از  با 

تروریسم  علیه  باید  و  می توان 
جهانی جنگید و صلح و آرامش 

را به منطقه بازگرداند.
از  ایران  دولت  که  می نویسد  او 
دوازده  به  حداقل  تاکنون  آغاز 
تهران  در  خارجی  سفارتخانه 
پاسداران  سپاه  و  شده  حمله ور 
فرهنگی  مراکز  پوشش  در 
بسیاری  در  را  خود  نیروهای 
از کشورها از جمله در سودان، 
و  یمن  لبنان،  سوریه،  نیجریه، 
ساخته  مستقر  کومور  جزایر 

است.
عربستان  خارجه ی  امور  وزیر 
که  است  افزوده  ادامه  در 
از  ایران  اسالمی  جمهوری 
پیشبرد  برای  تروریسم  ابزار 
اش  خصمانه  سیاست های 
استفاده کرده است. او گفته است 
که اگر حکومت ایران می خواهد 
صداقت خود را در زمینه ی نبرد 
اثبات  تروریسم  علیه  جهانی 
که  را  القاعده  رهبران  باید  کند، 
پناه  ایران  اسالمی  جمهوری  در 
الدن،  بن  سعد  نظیر  گرفته اند، 
فرزند اسامه بن الدن، و یا سیف 

القاعده  عملیات  فرمانده  العدل، 
تروریستی  اقدامات  مسبب  و 
دیگر  و  عربستان  آمریکا،  علیه 
جهانی  جامعه ی  به  را  کشورها 

تحویل می داد.
اضافه  سپس  الُجبیر  عادل 
می افزاید: "اگر حکومت ایران در 
زمینۀ مبارزه با تروریسم صادق 
خود  مالی  پشتیبانی  باید  است 
تروریستی  های  سازمان  از  را 
لبنان متوقف  از جمله حزب اهلل 
اعتراف  اخیراً  رهبرش  که  کند 
مالی  منابع  درصد   ۱۰۰ که  کرد 
این سازمان را جمهوری اسالمی 

ایران تأمین می کند".
مقاله ی خود را تحت  الُجبیر که 
سابقه  نمی تواند  "ایران  عنوان 
را  تروریسم  از  خود  حمایت 
پاک کند" اضافه می کند: از زمان 
آغاز ناآرامی ها در سوریه بیش 
از ٥۰۰ هزار نفر در این کشور به 
دست نیروهای دولت بشار اسد 
کشته شده اند و ایران با فرستادن 
از  جانبه  همه  پشتیبانی  و  نیرو 
کشتار  حکومت سوریه، شریک 

مردم این کشور می باشد. 

نوستالژی حزب دمکرات، پزشکان جهان را گرد هم آورد
در گردهمایی ساالنه ی پزشکان 
سازمان  به   وابسته   پرستاران  و 
گذشته   در  که   جهان  پزشکان 
کردستان  در  دهه   یک  از  بیش 
دمکرات  حزب  با  همکاری  به  
حزب  نماینده ی  پرداخته اند، 
در  ایران  کردستان  دمکرات 

فرانسه نیز شرکت کرد.
به گزارش وب سایت کوردستان 
از  شماری  نیز  امسال  میدیا، 
وابسته   پرستاران  و  پزشکان 
جهان  پزشکان  سازمان  به  
بیش  گذشته   سال های  در  که  
به   درکردستان  دهه   یک  از 
دمکرات  حزب  با  همکاری 
و   ۱7 روزهای  در  پرداختند، 
۱8 سپتامبر 2۰۱6 در روستای 
اتوال  Etoile واقع در استان 
مارسی گرد هم آمدند و یاد آن 

همکاری ها را گرامی داشتند. 
شایان ذکر است که  ۱2 سال پیش 
گرانژون،  برنارد  دکتر  ابتکار  به  
پزشکان  سازمان  وقت  رئیس 
گردهمایی ای  چنین  جهان، 
پیشنهاد گردید و مورد موافقت 
پرستارانی  و  پزشکان  اکثریت 

قرار گرفت که  به  کردستان رفته  
و به  همکاری با حزب دمکرات 
بودند.  پرداخته   ایران  کردستان 
در  سال  هر  تاریخ،  آن  از  لذا 
از  یکی  آخر  تعطیلی  روز  دو 
اکتبر  یا  سپتامبر  ماه   هفته های 
گرد هم می آیند و تحت عنوان 
" آخر هفته ی ویژه ی کردستان" 
یاد سال های همکاری با حزب 
را  ایران  کردستان  دمکرات 

گرامی می دارند.
 ۱7 روز  که   آنجا  از  امسال، 
سپتامبر مصادف با روز شهادت 
زنده یاد دکتر صادق شرفکندی و 
یارانش به دست تروریست های 
ایران  اسالمی  جمهوری  رژیم 
به  ادای  بود، اولین جلسه ی آن 
و  خاطره   به   نسبت  احترام 
مبارزات این شهیدان راه  آزادی 

و دمکراسی اختصاص یافت. 
 ۱7 روز  دوم  جلسه ی  در 
درخواست  به   بنا  سپتامبر، 
خسرو  شرکت کنندگان، 
حزب  نماینده ی  عبداللهی، 
این  در  که   فرانسه   در  دمکرات 
گردهمایی شرکت کرده  بود، در 

مورد وضعیت در کردستان و به 
ویژه  به  و  ایران  کردستان  ویژه  
در  حزب  پیشمرگان  حضور 
کردستان ایران به منظور دفاع از 
مردم در مقابل سرکوبگری های 
رژیم آخوندی و تلفیق مبارزات 

مبارزات  با  روستا  و  شهر 
پیشمرگان در کوهستان سخنانی 

ایراد نمود.
بازگویی  به   سپتامبر   ۱8 روز 
شماری  جانب  از  خاطراتی 
پرستاران  و  پزشکان  از 

در  اقامت  از  شرکت کننده  
همکاری  تجربیات  و  کردستان 
با حزب دمکرات در زمینه های 
نیز آموزش و تربیت  درمانی و 
یافته   اختصاص  درمانی  کادر 

بود. 

فاشیسم

دسته ی تبر

برای  ستم  تحت  ملتی  قیام 
رهایی  و  آزادی  به  رسیدن 
با  مبارزاتی اش،  مسیر  در 
و  می شود  مواجه  حاکم  رژیم 
راه  این  در  نیز  ستمکار  رژیم 
ایجاد  برایش  مشکالتی  چنان 
می کنند تا هم از سویی هزینه ی 
هم  و  کنند  بیشتر  را  مبارزاتش 
نیرو و توانائی هایش را منحرف 

سازند.
رژیم ستمکارو تروریست پروری 
همچون رژیم والیت فقیه برای 
ملت های  مبارزات  با  مقابله 
-علی الخصوص  ستم  تحت 
ملت کرد-سیاست مشت آهنین 
را به کار می برد تا این مبارزات 
را دچار شوک و بهت کند و با 
قیام  خود،  قدرت  و  توان  تمام 
و مبارزه ی ملت های تحت ستم 
تا  می دهد  قرار  هجوم  مورد  را 
توان دوباره برخاستن را از آن 

بگیرند.
قبضه  ابتدای  در  که  همانگونه 
جهاد  فتوای  قدرت،  کردن 
کردند  صادر  را  کرد  ملت  علیه 
چمران  و  جنایتکار  خلخالی  و 
تا  فرستادند  را  تروریست 
بکشند،  ویرانی  به  را  کردستان 
تمام  با  نیز  اخیر  سال های  طی 
قیام  سرکوب  به  نیرو  و  توان 

ملت کرد پرداخته اند.
رژیم اسالمی ایران، با در پیش 
سرکوبگرانه  سیاست  گرفتن 
و  قیام  هزینه ی  افزایش  قصد 
را  مردم  حق طلبانه ی  مبارزه 
دارد تا از این طریق هم مردم را 
دچار وحشت کند و هم جرات 
ملحق شدن به قیام و مبارزه را 
از انسان های تحت ستم بگیرد. 
توطئه های  ابعاد  از  دیگر  یکی 
ملت  علیه  اسالمی  جمهوری 
حکومتی  پایگاهی  ایجاد  کرد، 
ایجاد  یا  کرد  ملت  درون  در 
احزاب  هواداران  میان  در  نفاق 
بدین  تا  است  رژیم  مخالف 
دست نشانده ی  مهره های  طریق 
نیرویی  به  آینده  در  حکومت 
کردن  منحرف  برای  بالقوه 
کردستان  رهایی بخش  مبارزات 

بدل شوند و مبارزه ی
 برحق ملت کرد را از درون تهی 
کرده و مسائل حاشیه ای آن را 

بیشتر کنند.
گرفتن  پیش  در  با  حکومت 
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اطالعیه ی کمیته ی آماده سازی کنگره شانزدهم 
حزب دمکرات کردستان ایران

هم میهنان عزیز!
ملی- برحق  مبارزات  دلسوزان 

دمکراتیک کردستان!
ایران  کردستان  دمکرات  حزب 
آینده  ماه  چند  طی  که  آنست  بر 
پرنسیپ های  و  اصول  مبنای  بر  و 
شیوه ی  در  شده  نهادینه  دمکراتیک 
خود  شانزدهم  کنگره  مبارزاتی اش، 

را برگزار کند.
استحضار  همگان  که  گونه  همان 
در  خاورمیانه  هم اینک  دارند، 
شرایط بسیار حساسی به سر می برد 
و آبستن وقایع و تغییرات گسترده ای 
ا ست و کردستان ایران نیز در شرایط 
خود  جایگاه  و  موقعیت  باید  فعلی 
همان  و  کند  تثبیت  و  مشخص  را 
دارند،  اطالع  جامعه  آحاد  که  گونه 
ایران طی  کردستان  حزب دمکرات 
استمرار  سیاست  اخیر  سال  چند 
خود  پیشمرگه ی  نیروهای  حضور 
را در عمق خاک کردستان در پیش 
گرفته و بر تداوم این شیوه از مبارزه 
در جهت پیوند دادن قیام "شهر  و 

کوهستان" تأکید می نماید.
اساس  بر  شرایطی،  چنین  در 
نظر  در  با  و  دمکراتیک  معیارهای 
مبارزه،  و  قیام  ملزومات  گرفتن 
شانزدهم  کنگره ی  دمکرات  حزب 
خود را برگزار خواهد کرد و در این 
کنگره ی  آماده سازی  کمیته ی  راستا 
همه ی  از  دمکرات  حزب  شانزدهم 
کرد  ملت  برحق  مبارزات  دلسوزان 
حزب  دلسوزان  و  دوستان  تمام  و 
تمامی  و  ایران  کردستان  دمکرات 
حامیان  و  اعضا  و  پیشمرگه ها 
ارتباط  در  دارد،  درخواست  حزب 
حزب  برنامه های  و  سیاست ها  با 
امور  و  ایران  کردستان  دمکرات 
نظرات و  کنگره ی حزب،  با  مرتبط 
به  را  خود  انتقادات  و  پیشنهادات 
ارسال  کنگره  آماده سازی  کمیته ی 

نمایند.
در این رابطه الزم است به چند نکته 

اشاره شود:
به  پیشنهادات  و  نظرات  تمام   .۱
داده  ارجاع  آماده سازی  کمیته ی 

 شده و مورد بررسی قرار می گیرد و 
چنانچه حاوی مطالب توهین آمیزی 
نسبت به شخصی حقیقی یا حقوقی 
نبوده و نیز حاوی اطالعاتی حساس 
در  مطلب  اصل  نباشد،  امنیتی  و 
منتشر  میدیا"  "کوردستان  سایت 

خواهد شد.
آن  حجم  و  کوتاه  باید  مطالب   .2
باشد،   A4 برگ  هشت  حداکثر 
کسالت  مایه ی  هم  که  روی  آن  از 
ماه های  در  هم  و  نشود  خواننده 
آینده نمایندگان کنگره حزب بتوانند 

بهره ی الزم را از آن ببرند.
ارائه شده  مطالب  که  ٣. سعی شود 
منطقی،  و  مستند  ارجاع  بر  عالو 
حاوی پیشنهادات مشخص و واضح 
پیش  در  و  معضالت  رفع  برای 

گرفتن راه حلی مناسب باشد.
تا  مطالب  ارسال  مهلت  آخرین   .٤

پایان آبان ماه ۱٣٩٥ می باشد.
نظرات،  ارسال  با  عزیزان  شما 
در  هم  پیشنهادات خود  و  انتقادات 
به  مرتبط  برنامه های  بهتر  اجرای 

کنگره یاری دهنده ی ما خواهید بود 
گسترده ای  فکری  اجماع  با  هم  و 
برگزاری  جهت  در  می توانیم 
تا  برداریم  گام  تاریخی  کنگره ای 
سر  پشت  را  مبارزه  دشوار  مراحل 
نهاده و به تحقق آرمان های ملتمان 

نزدیکتر شویم.
می توانید  خود  مطالب  ارسال  برای 

نوشته هایتان را به سایت "کوردستان 
ایمیل  آدرس  به  یا  فرستاده  میدیا" 
کمیته ی آماده سازی کنگره شانزدهم 
ایران  کردستان  دمکرات  حزب 

ارسال نمائید:
Kongre.pdki@gmail.

com
حق  بر  مبارزات  پیروزی  امید  به 

ملی-دمکراتیک کردستان

کمیته ی آماده سازی کنگره ی 
شانزدهم حزب دمکرات کردستان 

ایران
26 شهریور ۱٣٩٥
۱6 سپتامبر 2۰۱6

ایران  کردستان  دمکرات  حزب  دبیرکل  پیام 
به مناسبت فرارسیدن عید قربان

دبیرکل حزب  مصطفی هجری، 
با  ایران،  کردستان  دمکرات 
عید  رسیدن  فرا  پیامی،  انتشار 
مسلمانان  تمامی  به  را  قربان 
مسلمانان  ویژه  به  جهان، 
و  تبریک  ایران  کردستان 

شادباش گفت.
متن این پیام به شرح زیر است:
قربان  سعید  عید  رسیدن  فرا 

شهیدان  خانواده های  به  را 
تمامی  کردستان،  رهایی  راه 
مسلمانان کرد به ویژه هم میهنان 
مسلمان کرد در کردستان ایران 

تبریک و شادباش می گویم.
که  گونه  همان  تردید،  بدون 
همگان استحضار دارند، جشن 
و  کرد  ملت  حقیقی  سرور  و 
ستم  تحت  ملیت های  سایر 

ایران، با وجود رژیم جمهوری 
از  نیست،  امکانپذیر  اسالمی 
این  که  امیدواریم  رو،  همین 
مردم  توده های  اتحاد  به  جشن 
نوین جهت  مبارزاتی  مسیر  در 
این  بنیان های  ریختن  فرو 
مناسب  زمینه ای  ایجاد  و  رژیم 
حکومت  یک  تأسیس  جهت 
از  دور  به  فدرال،  دمکراتیک 
کمک  تبعیض  و  ستم  گونه  هر 
جشن  از  سرشار  ایامی  نماید. 
همگان  برای  شادمانی  و 

آرزومندم.

حزب دمکرات کردستان ایران
دبیرکل ـ مصطفی هجری
2۱ شهریورماه ۱٣٩٥ 

خورشیدی
۱۱ سپتامبر 2۰۱6 میالدی

مراسم سالگرد شهادت د.صادق شرفکندی و 
یارانش در پاریس برگزار گردید

به مناسبت سالروز شهادت دکتر 
و  یارانش  و  شرفکندی  صادق 
میکونوس،  تروریستی  واقعه ی 
پرالشز  گورستان  در  مراسمی 

پاریس برگزار شد.
به گزارش وب سایت کوردستان 
میدیا، روز شنبه بیست و هفتم 
شهریورماه، مراسمی به مناسبت 
سالروز  چهارمین  و  بیست 
شهادت دکتر صادق شرفکندی 
مصطفی  حضور  با  یارانش،  و 
هجری، دبیرکل حزب دمکرات 
نماینده ی  ایران،  کردستان 
در  کردستان  اقلیم  حکومت 
سیاسی  شخصیت های  فرانسه، 
اعضای  و  ایرانی  و  کردستانی 
از  خارج  در  دمکرات  حزب 
کشور بر سر مزار شهیدان دکتر 

عبُدلی  فتاح  صادق شرفکندی، 
و همایون اردالن برگزار شد.

ملی  سرود  اجرای  با  مراسم 
"ای رقیب"و یک دقیقه سکوت 
تمامی  به  احترام  نشانه ی  به 
کردستان  آزادی  راه  شهیدان 

آغاز شد.
مراسم،  این  نخست  بخش  در 
دبیرکل حزب  هجری،  مصطفی 
ضمن  ایران  کردستان  دمکرات 
خاطره ی  و  یاد  گرامیداشت 
سخنانی  میکونوس،  شهیدان 
حزب  نوین  مبارزات  پیرامون 
و  ایران  کردستان  دمکرات 
ازسرگیری فعالیت  پیشمرگه های 
کردستان  در  دمکرات  حزب 
در  شرکت کنندگان  برای  ایران 

مراسم ایراد نمود.

اقلیم  حکومت  نمایندگی  دفتر 
نماینده ی  فرانسه،  در  کردستان 
کردستان  میهنی  اتحادیه ی 
پارت  نماینده ی  فرانسه،  در 
فرانسه،  در  کردستان  دمکرات 
سوسیالیست  پارت  نمایندگی 
نماینده ی  ترکیه،  کردستان 
)هاکپار(  آزادی  و  حق  حزب 
خلق  فدائیان  اتحاد  سازمان  و 
ایران با نثار گل  بر مزار شهدای 
احترام  ادای  آنان  به  میکونوس 

نمودند.
تجدید  و  احترام  ادای  از  پس 
میکونوس،  شهیدان  با  پیمان 
حاضرین در این مراسم بر مزار 
و  قاسملو  دکتر  وین،  شهیدان 
و  شده   حاضر  نیز  همراهانش 

یاد آنان را گرامی داشتند.

مناطق مرزی اقلیم کردستان
 برای سومین بار توسط رژیم ایران توپباران  شد

رژیم  توپخانه ی  یگان های 
طی  بار  سومین  برای  ایران 
سال جاری، مناطق مرزی اقلیم 

کردستان را توپباران نمودند.
به گزارش وب سایت کوردستان 
آغازین  ساعات  از  میدیا، 
شهریورماه،   27 شنبه  روز 
جمهوری  رژیم  توپخانه های 
اسالمی یک بار دیگر توپباران 
کردستان  اقلیم  مرزی  مناطق 

عراق را آغاز کردند.
و  سه قه ر  "بربزین،  ارتفاعات 
قوچی آجر" مناطقی هستند که 
را  آن  ایران  رژیم  توپخانه های 

هدف قرار دادند.
برای  این  جاری،  سال  طی 
رژیم  که  است  بار  سومین 
مناطق  ایران  اسالمی  سرکوبگر 
آماج  را  کردستان  اقلیم  مرزی 
قرار  توپخانه ای  حمالت 
خسارت  نتیجه  در  که  می دهد 
زیست  محیط  به  چشمگیری 
شده  وارد  مناطق  این  اهالی  و 

است.

یکم  و  بیست  پنج شنبه  روز 
رژیم  توپخانه های  مردادماه، 
ایران مجدداً ارتفاعات "بربزین 
اقلیم کردستان  و سه قه ر" میان 
را  ایران  کردستان  و  عراق 

توپباران نمودند.
در  ایران  رژیم  می شود،  گفته 
اقلیم  مرزی  مناطق  توپباران 
به  توپ های  فسفری  کردستان 

کار برده است.
ششم  مورخه ی  در  همچنین 
تیرماه، توپخانه های رژیم ایران 
برای اولین بار طی سال جاری، 
مناطق مرزی اقلیم کردستان را 

توپباران کردند.

حزب دمکرات، اتهامات وارده  به  خود
 از سوی رژیم ایران را رد کرد

کردستان  دمکرات  حزب 
سوی  از  وارده   اتهامات  ایران 
این  بر  مبنی  را  ایران  رژیم 
سوی  به   حزب  پیشمرگان  که  
باشند،  کرده   تیراندازی  کولبران 

به شدت رد می کند.
پس از این که روز شنبه ششم 
خورشیدی،   ۱٣٩٥ شهریورماه 
رژیم  مردمی  ضد  نیروهای 
در  ایران  اسالمی  اشغالگر 
کاروان  »داالنپر«  ارتفاعات 
کولبران کرد را هدف تیراندازی 
مستقیم قرار دادند،  در نهایت دو 
از  را  کولبران جان خود  از  تن 

دست دادند.
طی این تیراندازی مستقیم، یک 
کولبر کرد به  نام لزگین شعبانی 
اهل روستای "کوله بی" مرگه ور 

جان خود را از دست داد.
کولبر  این  شدن  کشته  از  پس 
رژیم  مأموران  سوی  از  کرد 

مسئوالن  ایران،  تروریستی 
اعالم  منطقه   این  در  رژیم 
توسط  کولبر  این  که   کرده اند 
افراد ناشناس کشته  شده  است.

از  پس  ارتباط،  همین  در 
این  از  روز  چند  گذشت 
جنایتکار  مسئوالن  حادثه،  
لزگین  خانواده ی   به   رژیم 
شعبانی مراجعه کرده  و به  آنان 
شما  فرزند  که   کرده اند  اعالم 
حزب  پیشمرگه های  سوی  از 
این  است.  شده  کشته   دمکرات 
داده اند  وعده  همچنین  مقامات 
شعبانی  لزگین  خانواده ی  که 
به  خانواده ها ی   زمره ی  در  را 
اصطالح شهیدان خود گنجانده 
اینگونه  امتیازات  همه ی   از  و 
خواهند  برخوردار  خانواده ها 

نمود.
ایران  کردستان  دمکرات  حزب 
وارده   اتهامات  این  رد  ضمن 

سخیف   اظهارات  و  اکاذیب  و 
تنویر  برای  رژیم،  مسئوالن 
اذهان عمومی اعالم می دارد که  
ارتکاب چنین اقداماتی از سوی 
دمکرات  حزب  پیشمرگه های 
با  همزمان  و  می باشد  بعید 
انتشار خبر کشته شدن این کولبر 
کرد توسط نیروهای رژیم ، در 
رسانه های خود آن را به  شدت 

محکوم کرده است.
ایران  کردستان  دمکرات  حزب 
سیاست  را  کرد  کولبران  کشتار 
علیه  جنایتکار  رژیم  رسمی 
از  همواره  و  می داند  کرد  ملت 
مجامع حقوق بشری درخواست 
این  به   نسبت  که   است  کرده  
اقدامات  رژیم،  جنایت های 

الزم را در پیش بگیرند.
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عقاب های زاگرس دو مزدور رژیم را 
در بوکان هدف قرار دادند

دو مزدور رژیم در بوکان مورد 
زاگرس  عقاب های  حمله ی 

قرار گرفتند.
به گزارش وب سایت کوردستان 
میدیا، شامگاه سه شنبه شانزدهم 
زاگرس  عقاب های  شهریوماه، 
دو مزدور رژیم در بوکان را در 
حمله  مورد  جداگانه  مکان  دو 

قرار دادند.
هویت  زاگرس  عقاب های 

خبات  عثمان  را  مزدور  این 
و  "ناچیت"  روستای  اهل 
روستای  اهل  کربالیی  عبداهلل 

"سرچنار" عنوان کردند.
عقاب های زاگرس اعالم کردند: 
به دلیل نامناسب بودن مکان و 
حفظ امنیت جانی عقاب ها، پس 
از این دو عملیات، عقاب ها به 
را  عملیات  مکان  سالمتی 
ترک نموده اند و به همین دلیل 

با  رابطه  در  بیشتر  اطالعات 
دو  این  نماندن  یا  ماندن  زنده 
در  اطالعیه ای  طی  را  مزدور 

آینده اعالم خواهیم نمود.
عقاب های  اخیر،  ماه  چند  طی 
کردستان  سراسر  در  زاگرس 
علیه  عملیات های  ایران 
و  داده  انجام  رژیم  مزدوران 
تاکنون شمار زیادی از نیروهای 

رژیم کشته و زخمی شده اند.

پیشمرگه های  حضور  از  پاوه  دبیران 
ایران  کردستان  در  دمکرات  حزب 

حمایت کردند
طی  پاوه  دبیران  از  جمعی 
پیامی از حضور پیشمرگه های 
حزب دمکرات در داخل خاک 
کردستان ایران استقبال نمودند.
وب سایت  گزارش  به 
از  جمعی  میدیا،  کوردستان 
دبیران شهرستان پاوه با انتشار 
به  خوشامدگویی  ضمن  پیامی 
دمکرات  حزب  پیشمرگه های 
حمایت  ایران،  کردستان 
همه جانبه ی خود را از نیروهای 

پیشمرگه اعالم کردند.
می گویند:  پاوه  فرهنگیان  این 
پیشمرگه های حزب دمکرات با 
حضور مقتدرانه ی خود در این 
دیار بار دیگر بر پوشالی بودن 
ناتوانی مزدورانش در  رژیم و 
استوار  و  اراده ی محکم  مقابل 

پیشمرگه ها مهر تأیید زدند.
این  مردم  از  پاوه  دبیران 

در  که  خواسته اند  شهرستان 
پیشمرگه های  با  همکاری 
حزب دمکرات از هیچ کوششی 

دریغ ننمایند.
سوی  از  نو  خیزشی  اعالم  با 
کردستان  دمکرات  حزب 
ایران،  کردستان  در  ایران 
دمکرات  حزب  پیشمرگه های 
به صورت گسترده در کردستان 
دمکرات  حزب  یافتند.  حضور 
این  از  هدف  ایران  کردستان 
مردم  با  ارتباط  را  حضور 
و  سازماندهی  و  کردستان 
عنوان  مدنی  و  سیاسی  فعالیت 

نموده است.
حزب  پیشمرگه های  حضور  با 
ایران،  کردستان  در  دمکرات 
سپاه  تروریستی  نیروهای 
پیشمرگه  نیروهای  پاسداران 
و  دادند  قرار  یورش  مورد  را 

در نتیجه درگیری های شدیدی 
نیروهای  میان  اخیر  مدت  طی 
پیشمرگه و نیروهای تروریستی 
سپاه پاسداران روی داده است.

تن  ده ها  درگیری ها،  این  طی 
پاسداران  سپاه  نیروهای  از 
رژیم  اما  رسیدند،  هالکت  به 
آمار  اعالم  از  ایران  اسالمی 
رسمی به هالکت رسیدگان این 

درگیری ها خودداری می کند.
کردستان  دمکرات  حزب 
سپاه  است:  کرده  اعالم  ایران 
درگیری ها  این  در  پاسداران 
سنگین  شکست های  متحمل 
جهت  رژیم  اما  است،  شده  
خود  نیروهای  روحیه ی  حفظ 
از اعالم آمار رسمی خودداری 

می نماید.

تبلیغات حزب  و  اطالع رسانی  کمیسیون 
دمکرات: نادیه مراد برای ملت کرد مایه ی 

افتخار است
تبلیغات  و  اطالع رسانی  کمیسیون 
ایران  کردستان  دمکرات  حزب 
یک  برگزیدن  بیانیه ای،  صدور  با 
سفیر  عنوان  به   ایزدی  کرد  دختر 
را  متحد  ملل  سازمان  نیت  حسن 
مایه ی افتخار دانسته و این موفقیت 
را تبریک گفت. در این بیانیه آمده 

است که:
جمعه  روز  متحد  ملل  سازمان 
 ۱٣٩٥ شهریورماه  بیست وششم 
شانزدهم  با  برابر  خورشیدی 
نادیه  میالدی،   2۰۱6 سپتامبر 
مراد، دختر کرد ایزدی نجات یافته 
به   را  ددمنش  داعشیان  دست  از 
عنوان سفیر حسن نیت این سازمان 

انتخاب کرد.
دختر  هزاران  از  یکی  مراد  نادیه  
از  که  پس  است  ایزدی  کرد  زن  و 
یورش وحشیانه  ی داعش به  شنگال 
تروریستی  سازمان  این  اسارت  به  
و  کنیز  و  برده   عنوان  به   و  آمد  در 
استفاده  سوء  مورد  جنگی  غنیمت 
قرار گرفت و آنچه  رفتار غیرانسانی 

می نامند، در قبال وی انجام دادند.

نادیه  مراد دختر کرد ایزدی یکی از 
آن  چنگال  از  که   بوده   دختران  آن 
درنده خویان نجات یافته و پس از 
دختران  و  زنان  صدای  به   رهایی، 
نداد  اجازه  و  گشت  بدل  ستمدیده  
وجدان جهانی در قبال پایمال شدن 
حقوق این زنان و دختران سکوت 
در پیش گیرد. در نتیجه  ی سعی و 
منظور  به  و  مراد  نادیه  تالش های 
و  مصائب  درک  و  وی  از  تجلیل 
خصوص  به   و  کرد  زنان  رنج های 
زنان کرد ایزدی، سازمان ملل متحد 
نیت  حسن  سفیر  عنوان  به  را  وی 
انتخاب نموده  و همچنین وی نامزد 

جایزه  ی صلح نوبل گردیده است.
تبلیغات  و  اطالع رسانی  کمیسیون 
ایران  کردستان  دمکرات  حزب 
نادیه  به   شادباش  و  تبریک   ضمن 
سفیر  عنوان  به   اینکه  برای  مراد 
بزرگترین سازمان جهانی و در واقع 
ملت های  از  عظیمی  بخش  سفیر 
وی  برای  گردیده ،  تعیین  جهان 
بیشتر در شئونات  موفقیت هر چه  
امیدوار  و  نموده  آرزو  را  زندگی 

است که  جایزه  ی صلح نوبل نیز به  
وی تعلق بگیرد و امیدواریم که  در 
بیشتری  جدیت  خود  فعالیت های 
به خرج داده و در پیگیری حقوق 
زنان  همه  ی  و  ایزدی  کردی  زنان 

کرد تالش نماید.
که  همچنان  مراد  نادیه   امیدواریم 
سیاه  جهان  در  را  داعش  چهره  ی 
کرد، با سعی و تالش خود پشتیبان 
کرد  زنان  خصوص  به   و  همگان 
بتواند  و  باشد  ایران  کردستان  در 
چهره  ی شوم و واقعی داعش والیت 

فقیه را برای جهان آشکارتر کند.
در پایان دوباره  به  همه ی  زنان کرد 
و  ایزدی  کرد  زنان  خصوص  به   و 
مراد  نادیه   ایزدی،  کرد  زن  دالور 
مقام و جایگاه   این  و  گفته  تبریک 

وی را ارج می نهیم.
در  جامعه،  خوشبختی  و  آزادی 

برابری واقعی است.
حزب دمکرات کردستان ایران

کمیسیون اطالع رسانی و تبلیغات
28 شهریورماه  ۱٣٩٥ خورشیدی

۱8 سپتامبر 2۰۱6 میالدی

مبارزات  از  ترامپ  خارجی  سیاست  مشاور 
ملت کرد در کردستان ایران حمایت نمود

مشاور  فارس،  ولید  پروفسور 
سیاست خارجی دونالد ترامپ، 
در  جمهوری خواه  حزب  نامزد 
جمهوری  ریاست  انتخابات 
سال 2۰۱6 آمریکا از مبارزات 
دمکرات  حزب  و  کرد  ملت 

حمایت می کند.
مشاور  فارس،  ولید  پروفسور 
دونالد  خارجی  سیاست 
استاتوسی  انتشار  با  ترامپ 
به  اجتماعی،  شبکه های  در 
بازپخش سخنان آقای مصطفی 

هجری پرداخت.
مصطفی  است:  نوشته  وی 
هجری، رهبر کردهای ایران طی 

مصاحبه ای با العربیه گفته است 
خواستار  ایران  در  کردها  که 
چهارچوب  در  خودمختاری 
ایرانی دمکرات و فدرال مشابه 

کردهای عراق هستند.
دمکرات  حزب  دبیرکل 
ما  می گوید:  ایران  کردستان 
کشوری  در  زندگی  خواستار 
فدرال در جهان هستیم، اما این 
رژیم سرکوبگر است و در این 
و  ملیت ها  همکاری  با  زمینه 
این  می توانیم  ایران  اپوزیسیون 

رژیم را تغییر دهیم.
وی با نقل قول از آقای هجری 
روحانی  است،  کرده  تأکید 

واقعی  قدرت  و  ندارد  قدرتی 
و  پاسداران  سپاه  اختیار  در 

خامنه ای می باشد.
ولید  پروفسور  نیز،  پیشتر 
فارس، مشاور سیاست خارجی 
گفتگویی  طی  ترامپ  دونالد 
اولویت های  کالر"  "دیلی  با 
به  را  ترامپ  خارجی  سیاست 
بود،  کرده  اعالم  چنین  ترتیب 
مقابله با برنامه های کره شمالی، 
و  ایران  تهدیدهای  با  مقابله 
تندرو  گروه های  تهدیدات  نیز 

اسالمی.

توسط  کردستان  شهرهای  نمودن  میلیتاریزه 
رژیم ادامه دارد

در راستای میلیتاریزه نمودن شهرهای 
استقرار  به  اقدام  رژیم  کردستان، 
شهرستان  در  خود  نظامی  نیروهای 
کرده  ارومیه  استان  توابع  از  اشنویه 

است.
به گزارش وب سایت کوردستان میدیا، 
شهریورماه،  هفدهم  چهارشنبه  روز 
را  خود  نظامی  نیروهای  ایران  رژیم 
مستقر  اشنویه  شهرستان  اطراف  در 

نموده است.

گزارش  میدیا  کوردستان  خبرنگار 
"علی آباد"  روستای  نزدیکی  در  داد: 
در جاده نقده - اشنویه نیز، نیروهای 
بازرسی  نقطه ی  ایجاد  به  اقدام  رژیم 

نموده اند.
اعالم  میدیا  کوردستان  خبرنگار 
نقده،  و  پیرانشهر  شهرهای  در  کرد: 
منظور  به  رژیم  هلیکوپترهای 
درحال  دائم  بطور  منطقه  شناسایی 

پرواز بوده اند.

سقز،  شهر  در  نیز،  رابطه  همین  در 
نظامی  نیروهای  اعزام  به  اقدام  رژیم 
خود با سالح های سنگین و سبک به 

بانه کرده است.
حزب  نوین  مبارزات  اعالم  از  پس 
جاری  سال  نوروز  در  دمکرات 
توسط مصطفی هجری، دبیرکل حزب 
نیروهای  ایران،  کردستان  دمکرات 
سپاه پاسداران در کردستان به حالت 

آماده باش درآمدند.

دو شهروند کرد قربانی انفجار مین شدند
حادثه   دچار  کرد  دیگر  شهروند  دو 
جنگ  زمان  کاشته شده   مین های  انفجار 

رژیم ایران و عراق شدند.
خبرگزاری  های  گزارش  طبق 
 ۱٣٩٥ شانزدهم  دوشنبه  روز  محلی، 
توابع  از  روستای چکو  در  خورشیدی، 
شهرستان سردشت یک کودک 8 ساله  به  
نام "محمد الیاسی" در رودخانه  زاب به  
علت انفجار مین جان خود را از دست 

داد.
شهر  "وزینه "  بخش  در  همچنین 
پی  در  ساله    ۱۰ کودک  یک  سردشت 

انفجار مین به  شدت مجروح شد.
مین"  پاکسازی  در  مشارکت  "کانون 
از  میلیون   ۱٣ حدود  بود  کرده   اعالم 
انواع مین و مواد انفجاری در زمین های 
٥ استان ارومیه ، سنندج، ایالم، کرماشان  
اسالمی  دارد.رژیم  وجود  خوزستان  و 
در  که  را  "اوتاوا"  پیمان   تاکنون  ایران 
ارتباط با ممنوعیت به کارگیری، تولید و 
امضا  است،  نفر  مین های ضد  نگهداری 
نکرده و نسبت به پاکسازی 2۰ میلیون 
انجام  اقدامی  کشور،  در  ضدنفر  مین 
ایران  نداده است.همچنین رژیم اسالمی 

روزانه به بهانه ی جلوگیری از "قاچاق" 
مین  کاشت  به  اقدام  مرزی،  مناطق  در 
و  کولبران  موارد  اکثر  در  که  می نماید 
شهروندان غیرنظامی قربانی انفجار مین 

می شوند.
یک فعال سیاسی از مهاباد به میاندوآب 

تبعید شد
بدون  اسالمی  رژیم  قضایی  دستگاه 
دانشجویی  فعالین  از  یکی  قبلی  اطالع 
تبعید  میاندوآب  زندان  به  را  ُکردستان 
انتشاریافته حاکی  است.گزارشات  کرده 
مروت  رسول  )شه مال(  خضر  تبعید  از 
مرکزی  زندان  به  مهاباد  شهر  زندان  از 

میاندوآب می باشد.
این فعال سرشناس ُکرد با دستبند و پابند 
به مقامات زندان شهر میاندوآب تحویل 
تبعید دوباره ی  داده شده است.درباره ی 
حقوق   شبکه ی  مروت،  رسول  شه مال 
بشر ُکردستان اعالم کرد: او بدون ارایه ی 
تبعید  میاندوآب  زندان  به  خاص  دلیل 
شده و از سوی مأموران بخش پذیرش، 
قرار گرفت. توهین  بی احترامی و  مورد 

دالیل  به  بنا  نیز   ۱٣٩2 سال  اسفندماه 
نامعلومی به زندان ارومیه تبعید شده بود.

نیز در مردادماه سال ۱٣78  وی پیشتر 
بازداشت و از سوی دادگاه انقالب شهر 
مهاباد به سه سال حبس تعزیری و پنج 
سال حبس تعلیقی محکوم شده بود، او 
پس از تحمل دو سال حبس تعزیری به 
صورت مشروط از زندان آزاد شد ولی 
ورودی،  امتحانات  در  قبولی  علیرغم 
کارشناسی  مقطع  ادامه ی تحصیل در  از 
گزارش  شد.همچنین  محروم  ارشد 
رسیده که پویا حسین پناهی فعال مدنی 
منتقل  اوین  زندان  به  دهگالن  اهل 

گردیده است.
زندانیان  از  دفاع  کمپین  گزارش  بنابه 
از  شهریورماه   8 وی  مدنی،  و  سیاسی 
سوی نیروهای امنیتی در تهران بازداشت 

و به نقطه ی نامعلومی منتقل شده بود.
رژیم  دادگاه  توسط  حسین پناهی  پویا 
محکوم  زندان  سال  یک  به  سنندج  در 
شده بود که تاکنون مشخص نیست علت 
اجرای حکم  مدنی،  فعال  این  بازداشت 
یک سال حبس بوده و یا دلیل دیگری 

داشته است.

چنین سیاست ناپاکی که توانسته عوامل خود را نیز در این بستر پرورش دهد، هم بخشی از نیروهای جامعه را از 
قیام و مبارزه دور می سازد و هم مهره های دست نشانده شان به عاملی در جهت ضربه زدن به قیام و مبارزه بدل 
می شوند. این امر از سویی موجب هدر رفتن انرژی و توان قیام در امور حاشیه ای می شود و از سویی دیگر، توان 

و تمرکز بخشی از نیروهای مبارز را به مسائل انحرافی و ساخته ی دست دشمن مشغول می سازند.
افراد سردرگمی که به عامل رژیم تبدیل می شوند، شاید در مقطعی از منفعتی محدود بهره مند شوند اما نقش دسته 

تبر را برای دشمن بازی می کنند.
دسته تبر وظیفه اش خدمت به تبر ریشدار است و توان ملت را تا حدی به خود مشغول می کند، اما هرگاه دسته 
تبر بشکند و یا نیازی به آن نباشد، آن را در آتشدان انداخته و نابود می کنند، زیرا کسانی که به راحتی به ملت 
خود پشت می کنند به همان سادگی هم می توانند خیانتشان را این بار در حق اربابانش تکرار کند از این روست 

که سرنوشت محتوم دسته تبر، سوختن و نابود شدن است.
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کردستان ایران

محمد نظیف قادری، عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات:
حزب ما بر احترام متقابل، منافع ملت کرد و اصل استقالل در تصمیم گیری سیاسی تأکید می نماید

حزب  مبارزات  و  تالش ها  استمرار 
شکل  در  ایران  کردستان  دمکرات 
مرحله ی نوینی از مبارزات این حزب، 
دستگاه تبلیغاتی رژیم و سرسپردگان 
مخالفان  همچنین  و  آن  مزدوران  و 
را  دمکرات  حزب  پویایی  و  اعتال 
است  آورده  صحنه  روی  به  یکصدا 
تا این مبارزات را حاصل دسیسه ای 
کشورهایی  به  وابسته  و  خارجی 
و  قطر  عربستان،  اسرائیل،  همچون 
و  بررسی  منظور  به  کنند.  قلمداد   ...
تحلیل این موضوع و آشنایی با اصول 
در  روابط  و  دیپلماسی  بنیان های  و 
نظیف  با محمد  این حزب، گفتگویی 
حزب  سیاسی  دفتر  عضو  قادری، 
که  داده ایم  انجام  کردستان  دمکرات 
توجه خوانندگان گرامی "کوردستان" 

را بدان جلب می نماییم:

گفتگو: سلیم زنجیری

ترجمه: سالم اسامعیل پور

لطفًا  قادری!  کوردستان: جناب آقای 
که  بسترهایی  و  اصول  مبانی،  از 
حزب  خارجی  روابط  و  دیپلماسی 
دمکرات کردستان ایران بر مبنای آنها 

استوار شده است، برایمان بگویید؟
کلی،  طور  به  قادری:  نظیف  محمد 
اصول و مبانی روابط حزب دمکرات 
و  احزاب  سایر  با  ایران  کردستان 
مبتنی  کشورها،  و  سیاسی  جریانات 
سیاسی  مبانی  و  اندیشه ها  برخی  بر 
است که در مبارزات حزب دمکرات 
کردستان  رهایی بخش  جنبش  و 
مسأله ای  نخستین  است.  یافته  تبلور 
در  اصل  یک  عنوان  به  ما  برای  که 
دو  از  دارد،  اهمیت  روابط  برقراری 
مبنای  می گیرد:  نشأت  مهم  نکته ی 
عمده و اساسی بایستی احترام متقابل 
و دوجانبه باشد. جوهره ی این رابطه 
خوداتکایی  بر  مبتنی  بایستی  نیز 
حزب  سیاسی  استقالل  و  سیاسی 
دمکرات کردستان ایران و حفظ منافع 
در  کرد  رهایی بخش  جنبش  کلی 

کردستان ایران باشد.
کردستان  جمهوری  تأسیس  بدو  از 
تمام  افتخار  با  ما  حزب  تاکنون، 
سیاسی  مبانی  این  که  است  توانسته 
ملت  منافع  حفظ  از  گرفته  نشأت 
ایران  در  دمکراسیخواهی  روند  کرد، 
مقررات  و  قواعد  رعایت  همچنین  و 
را  روابط  چهارچوب  در  استاندارد 
و عملکرد سیاسی خویش  رفتار  در 
ما  حزب  رو،  همین  از  کند.  لحاظ 
با  توأم  که  می کند  تأکید  رابطه ای  بر 
ملت  منافع  بر  مبتنی  متقابل،  احترام 
کرد و دربردارنده ی اصل استقالل در 
این  در  باشد.  سیاسی  تصمیم گیری 
می گویم  شما  به  اطمینان  با  رابطه، 
که حزب دمکرات توانسته است این 
و  کند  اجرا  نیز  عمل  در  را  سیاست 
زمینه  این  در  درخشانی  سوابق  از 
شواهد  و  نمونه ها  و  بوده  برخوردار 
در  مسأله  این  اثبات  برای  فراوانی 

دست است.
کوردستان: آیا نیازی به کتمان مسأله 
یا اتخاذ موضعی تدافعی در مقابل این 
دولت  یا  جریان  با  که  می بینید  ادعا 

خاصی رابطه  دارید یا خیر؟
محمد نظیف قادری: همواره اصل بر 
این بوده و هست که مبارزات حزب 
مبارزه ای  ایران،  کردستان  دمکرات 
مردم  توده های  اراده ی  به  متکی 
کردستان و نشأت گرفته از خواست ها 
از  می باشد.  کرد  ملت  مطالبات  و 
یا  گروه  یا  فرد  هر  اگر  رو،  همین 
جنبش  واقعیت  دمکراتیکی  کشور 
و  حقوق  نقض  به  و  پذیرفته  را  کرد 
ما  و  بوده  معترف  کرد  ملت  استثمار 
است  این  بر  ما  باور  نماید،  یاری  را 
عدالت  آزادی،  از  دفاع  روند  به  که 

برای  دمکراسی  به  نیل  فرایند  و 
تأمین  برای  که  یک ملت تحت ستم 
یاری   می کند،  تالش  خویش  حقوق 
از  نوع  این  ما،  دیدگاه  از  می رساند. 
وابستگی  لیکن  نیست.  جرم  رابطه 
رابطه ای  از  متفاوت  سرسپردگی،  یا 
فوق الذکر  موارد  مبنای  بر  که  است 
رابطه ای  یعنی  باشد،  گرفته  شکل 
منافع  متقابل،  احترام  بر  مبتنی  که 
مشترک و حفظ منافع ملت کرد باشد 
سیاسی  تصمیم  از  ناشی  رابطه ای  و 
ایران  کردستان  دمکرات  خود حزب 
باشد. به باور من، اینها موارد و نکات 
مهم و مثبتی جهت گسترش و پیشبرد 
روابط هستند که بایستی مد نظر قرار 

داده شوند.
حزب  مبارزات  تداوم  کوردستان: 
در  را  خود  هم اینک  که  دمکرات 
به  و  می بیند  آن  از  نوینی  مرحله ی 
ویژه تحرکاتی که اخیراً آغاز شده اند، 
سوی  از  جدیدی  زهرآگین  تبلیغات 
همفکرانش  و  اسالمی  جمهوری 
کردستان  دمکرات  حزب  علیه  را 
ایران مبنی بر وابستگی آن به برخی 
کشورهای منطقه برانگیخته است. این 
و  رژیم  تصورات  و  توهمات  گونه 

همفکرانش ناشی از چیست؟
ثابت  تجربه  به  قادری:  نظیف  محمد 
جریانات  از  دسته  آن  که  است  شده 
تصوراتی  چنین  که  ایرانی  سیاسی 
پروسه ی  که  نمی خواهند  دارند، 
نماید  رشد  ایران  در  دمکراتیزاسیون 
به حقوق سیاسی  ایران  ملیت های  و 
و جنبش  شوند  نائل  ملی خویش  و 
کرد نیز به اهداف ملی خویش دست 
برهه ی  هر  در  رو،  همین  از  یابد، 
جهت  تبلیغاتی  ترویج  به  تاریخی 
مثبت  تأثیرات  دادن  نشان  کمرنگ 
بر  که  می زنند  دست  جنبشی  چنین 
است.  تأثیرگذار  پروسه  این  کلیت 
از همین رو، برخی نیروهای سیاسی 
اقدام  که  اسالمی  جمهوری  رژیم  و 
می نمایند،  تبلغاتی  چنین  انتشار  به 
مسأله  که  می دانند  دقیقًا  نیز  خود 
می خواهند  لیکن  نیست،  اینگونه 
و  نموده  تحریف  را  عمومی  افکار 
این  مثبت  و  مستقیم  تأثیرگذاری  از 
مبارزه و جنبش در ایران و در میان 
ملیت های ایران، در مجامع و محافل 
سیاسی، سازمان های مدنی و فعاالن 
سیاسی بکاهد و چنین وانمود کنند که 
ما وابسته به عواملی در جهان خارج 
ایران  از مرزهای  و جریانات خارج 
سیاست  این  دلیل،  همین  به  هستیم، 
جدیدی  فکر  طرز  فکر،  طرز  این  و 
کلیشه ای  نخ نما و  کاماًل  بلکه  نیست، 

می باشد.
سر  به  رژیم  تبلیغات  اینگونه  عصر 
است.  باخته  رنگ  کاماًل  و  رسیده 
می کردند  متهم  را  کرد  زمانی جنبش 
آمریکا  امپریالیسم  به  وابسته  که 
کشور  فالن  یا  جهانی  استکبار  و 
همسایه است و اکنون نیز ما را متهم 
می کنند که با عربستان سعودی، قطر، 
رابطه  دیگر  طرف های  و  آمریکا 
مفاصد  تبلیغات،  این  از  آنان  داریم. 
که  می کنند  دنبال  را  خاصی  نیات  و 
منظور از آن ایجاد تشنج یا تردید در 
بیشتر  تا  است  ایران  سیاسی  فضای 
بتوانند مقاصد ضد خلقی خویش در 
جهت سرکوب و کم ارزش نشان دادن 
بر  تأثیرات آن  مبارزات و  این  نقش 
جامعه ی کردستان و ایران را برآورده 
سازند. همچنین می خواهند نیروهای 
به  حمله  برای  را  بیشتری  سرکوبگر 
و  پیشمرگه  نیروهای  و  کردستان 
دستگیری و کشتار مبارزان راه آزادی 

و میهن پرستان کرد بسیج نمایند.

از  سال  بیست  گذشت  با  کوردستان: 
تعلیق مبارزات مسلحانه، آیا الزم بود 
دچار  اینچنین  اسالمی  جمهوری  که 

بزند  تبلیغات  به  دست  و  شده  توهم 
و مبارزات حزب دمکرات را وابسته 

به کشورهای خارجی قلمداد نماید؟
محمد نظیف قادری: ما اکنون در حال 
بررسی کلیت اوضاع سیاسی در ایران 
این یک حقیقت  کردستان هستیم.  و 
آشکار است و هیچ کس تردیدی در 
ندارد که رژیم جمهوری اسالمی  آن 
از عقالنیت الزم برای دیالوگ و حل 
سیاسی  مسأله ی  و  ملیت ها  مسأله ی 
ملت کرد برخوردار نیست و سیاست 
جمهوری اسالمی همواره فشار و نفی 
سیاست  و  کرد  ملی  هویت  انکار  و 
تداوم  بر  و  است  ارعاب  و  سرکوب 
از  می ورزد.  اصرار  نیز  سیاست  این 
همین رو، ملیت های ایران و به ویژه 
ملت کرد و فرزندان مبارز آن، بدون 
بیش  بایستی  توهمی  و  دودلی  هیچ 
از پیش در عرصه ی سیاسی ایران و 
سنگر مقاومت و مبارزه در کردستان 
ایران با شور و شوق بیشتری به ایفای 
نقش سیاسی و ملی خویش بپردازند. 
سنگر  تاکنون  کردستان  که  همچنان 
دفاع از آزادی در سرتاسر ایران بوده، 
باز هم بایستی تبدیل به همان سنگر 
تسخیرناپذیر شده و در آینده نیز بیش 
از گذشته بتواند فریاد رسای آزادی، 
دمکراسی و دفاع از اصول سیاسی و 
انسانی  ارزش های  و  کرد  ملت  ملی 

باشد.

کوردستان: استمرار و تداوم مرحله ی 
دمکرات،  حزب  مبارزات  نوین 
بازتاب وسیعی در سطح جهانی داشته 
است. شما جنبه ی مثبت این حرکت 

را در چه می دانید؟
زیادی  موارد  قادری:  نظیف  محمد 
اینکه  نخست  برشمرد.  می توان  را 
و  تبلیغات  در  اسالمی  جمهوری 
که  می کرد  ادعا  خویش  رسانه های 
نابود  ایران  کردستان  در  کرد  جنبش 
هر  به  تا  می کوشید  و  است  شده 
بیش  را  کردستان  فضای  ممکن  نحو 
و  نامطلوب  پدیده های  به  پیش  از 
زیانبار اجتماعی آلوده نماید، جوانان 
و  نموده  معتاد  مواد مخدر  به  را  کرد 
هدایت  داعش  سنگرهای  سوی  به 
نماید یا آنان را در صفوف جریانات 
تندرو و تروریستی وابسته به خویش 
می کرد  تالش  رژیم  دهد.  کشتن  به 
بیشتر  چه  هر  کردن  امنیتی  با  تا 
اضطراب  و  ترس  فضای  کردستان، 
حرکت  این  لیکن  دهد.  گسترش  را 
حزب دمکرات کردستان ایران تمامی 
حقیقت  در  و  زدود  را  توهمات  این 
ایران  کردستان  دمکرات  حزب  پیام 
که در سخنان نوروزی امسال جناب 
آقای مصطفی هجری، دبیرکل حزب 
انعکاس  ایران  کردستان  دمکرات 
یافت، این نوید را به توده های مردم 
نیروی  همان  دمکرات  حزب  که  داد 
کردستان  داخل  در  که  است  سیاسی 
و در عرصه ی سیاسی می تواند ایفای 
حزب  قدرت  و  توان  و  نماید  نقش 
همچنان  ایران  کردستان  دمکرات 
می تواند  و  است  باقی  خود  قوت  به 
و  کادرها  شدن  فعالتر  نویدبخش 
مردم  توده های  میان  در  پیشمرگه ها 
مبارزان  روابط  و  بوده  کردستان 
مدنی  و  سیاسی  فعاالن  با  دمکرات 
را در سطحی گسترده تر سازماندهی 
را  خویش  محوریت  می تواند  و  کند 
کرد همانند  ملی  و  میهنی  در جنبش 
آنچه که تاکنون نیز نشان داده است، 
ارتباط  این  در  و  سازد  نمایان  عماًل 
رژیم  تبلیغات  که  بگویم  می توانم 
ملت  بدخواهان  اسالمی،  جمهوری 
کرد و آن دسته از باندها و گروه هایی 
را که در سایه ی جمهوری اسالمی به 
مروج  غیرمستقیم  یا  مستقیم  صورت 
و  عقیم  می باشند،  رژیم  سیاست   های 

بی تأثیر می نماید.

سطح  در  که  است  این  دوم  جنبه ی 
وانمود  اسالمی  جمهوری  بین المللی 
ایران  و  کردستان  در  که  می کرد 
لیکن  ندارد،  وجود  اپوزیسیونی 
فعالیت های حزب دمکرات کردستان 
مجامع  و  عمومی  افکار  توجه  ایران 
امر  این  به  را  بین المللی  محافل  و 
و  حق طلبانه   جنبش  که  نمود  جلب 
و همچنین  کرد  ملت  آزادیخواهانه ی 
توانایی،  چنان  از  دمکرات،  حزب 
است  برخوردار  پتانسیلی  و  کارایی 
و  بین المللی  سطح  در  می توان  که 
تا  نمود  حساب  آن  روی  منطقه ای 
به عنوان یک عامل تأثیرگذار جهت 
در  دمکراسی  پروسه ی  از  حمایت 
ایران و رشد و گسترش جنبش کرد، 

نقشی تاریخی ایفا نماید.
که  است  آن  اینها  تمامی  از  مهمتر 
حزب  حضور  با  کردستان  مردم 
و  کادرها  فعالیت  و  دمکرات 
اعضای آن در سطوح  پیشمرگه ها و 
مختلف در داخل و خارج از کشور، 
مبارزات  به  حرارتی  و  شور  چنان 
خود  حتی  که  بخشیدند  کردستان 
سراسیمه  نیز  را  اسالمی  جمهوری 
رژیم  مقامات  اظهارات  همین  نمود. 
در  اندازه  چه  تا  که  داد  نشان  ایران 
حمایت  و  فعاالنه  حضور  این  مقابل 
حزب  پیشمرگان  و  کادرها  از  مردم 
مهمتر  است.  شده  درمانده  دمکرات، 
که  است  مردمی  پایگاه  آن  همه،  از 
حزب دمکرات در جامعه ی کردستان 
از آن  ایران  میان آزادیخواهان  و در 
که  بگویم  می توانم  است،  برخوردار 
که  است  مثبتی  نکات  مجموعه  اینها 
در این حرکت ما دیده شده و می شود.

کوردستان: آیا برای آغاز این مرحله ی 
نوین، با احزاب کردستانی اپوزیسیون 
در  تا  داشته اید  گفتگویی  و  مشورت 
و  همکاری  اسالمی  جمهوری  مقابل 

هماهنگی بیشتری داشته باشید؟
بارها  تاکنون  قادری:  نظیف  محمد 
این سخن به میان آمده است که آیا با 
کردستان  و  ایران  سراسری  نیروهای 
نشست و دیالوگی داشته ایم یا نه؟ با 
اطمینان عرض می کنم که ما مدام در 
نیروهای  با  دیالوگ  و  گفتگو  حال 
هستیم.  کردستان  و  ایران  سیاسی 
تمامی تالش ما این است که بتوانیم به 
اتفاق یکدیگر و با یک گفتمان واحد 
این حرکت را علیه جمهوری اسالمی 
فعالتر نماییم. به همین دلیل، علیرغم 
و  لحاظ عقیده  از  اینکه ممکن است 
از  یک  هر  مسائل،  با  برخورد  نوع 
طرف ها، نگرش و دیدگاه خاص خود 
آنچه که شاهد  لیکن  باشد،  را داشته 
هستیم، این است که تمامی نیروهای 
چپ  از  اعم  ایران  کردستان  سیاسی 
حزب  مبارزات  از  اینک  ملی،  و 
پشتیبانی  ایران  کردستان  دمکرات 

می نمایند، زیرا مبارزات ما، مبارزاتی 
جمهوری  نشاندن  عقب  جهت 
نمودن  پیاده  امکان  سلب  و  اسالمی 
در  رژیم  این  سیاست های ضدبشری 
ملت  رهایی  برای  است.  کردستان 
حقوق  به  ملت  این  دستیابی  و  کرد 
عاملی  ما  کنونی  مبارزات  خویش، 
فرایند  نمودن  فعالتر  جهت  مناسب 
همچنین  و  ایران  در  دمکراتیزاسیون 
برای  فرصت  و  امکان  آوردن  فراهم 
کردستان  در  مدنی  و  سیاسی  فعاالن 
میان  پیوند  ایجاد  و  ایران  سراسر  و 
این مبارزات و مبارزات حق طلبانه ی 

مردم ایران می باشد.

سراسری  احزاب  مواضع  کوردستان: 
در این رابطه و اختالف آنان با حزب 
به  چیست؟  کرد  ملت  و  دمکرات 
اعضای  از  یکی  رفتن  مثال،  عنوان 
یک  عنوان  به  حج  سفر  به  حزب 
یک  عنوان  به  که  روزنامه نگار 
اکنون  بود،  دعوت شده  روزنامه نگار 
علیه  مدام  و  شده  همگان  زبان  ورد 

حزب دمکرات تبلیغ می کنند؟
احزاب  با  ما  قادری:  نظیف  محمد 
حل  و  دمکراسی  به  معتقد  ایرانی 
این  حقوق  تحقق  و  کرد  مسأله ی 
ملت که مشکلی با حزب دمکرات و 
ملت کرد ندارند، رابطه داریم و به این 
می دهیم.  ادامه  همکاری ها  و  روابط 
این که  در بسیاری از موارد، مسائل 
روز  مسأله ی  به  تبدیل  را  حاشیه ای 
خویش می نمایند و جنگ رسانه ای و 
تبلیغاتی به راه می اندازند، از دیدگاه 
ما، مسأله ای نیست که با اهمیت بدان 
به منظور  اینکه فردی  پرداخته شود. 
زیارت، عازم عربستان سعودی شود 
و به عنوان یک فرد در زندگی فردی 
خویش چگونه رفتار می کند، بخشی 
از حقوق انسانی این فرد است، لیکن 
آنچه که به حزب دمکرات کردستان 
ابران مربوط می شود چه در روابط و 
رابطه  برقراری  برای  تالش  در  چه 
از  با هر جریان و حکومت خاصی، 
و  کانال رسمی خود، سخنگو  ظریق 
مرکز تصمیم گیری سیاسی اش خواهد 
بود. سیاست ما روشن است و ارتباط 
این  مهم  نیست،  جرم  طرفی  هیچ  با 
مبنایی  چه  بر  ارتباط  این  که  است 
که  اصولی  ما  برای  می گیرد.  شکل 
به آنها اشاره نمودم، اصول اساسی و 
رژیم  هستند.  روابطمان  در  زیربنایی 
علیه  که  سال هاست  ایران  اسالمی 
بارها  لیکن  می دهد،  شعار  آمریکا 
آمریکا  و  ایران  که  است  شده  ثابت 
شعار  این  دارند.  یکدیگر  با  روابطی 
جمهوری  که  غربی"  نه  شرقی،  "نه 
خود  تبلیغات  و  داده  سر  اسالمی 
مبنای  بر  را  انقالب  صدور  جهت 
ثابت  عمل  در  می برد،  پیش  به  آن 
است  بی اساس  کاماًل  که  است  شده 

و  حکومتش  و  خود  حفظ  برای  و 
بیشتر  جنایات  و  جرائم  ارتکاب 
غرب  و  شرق  با  تا  می کند  تالش 
تماس و ارتباط برقرار نماید و عماًل 
جهت  رژیم  که  است  شده  ثابت  نیز 
خود  که  آنچه  با  حتی  خویش  بقای 
پای  نیز  می خوانند  بزرگ"  "شیطان 
از  رژیم  لیکن  می نشیند،  مذاکره  میز 
و  سرکوب  تشدید  برای  روابط  این 
مبارزان  و  آزادیخواهان  علیه  خفقان 
راه آزادی در ایران بهره می گیرد. پس 
اگر ما کردها یا سایر ملیت های ایران 
یا هر نیروی سیاسی دیگری در ایران 
انسانی  ارزش های  مبانی  حفظ  برای 
و  آزادی  برای  مبارزه  مسیر  در  و 
دستیابی  و  برابری  تأمین  دمکراسی، 
خویش  حقه ی  حقوق  به  کرد  ملت 
بتوانیم پشتیبانی یک طرف یا جریان 
حقوق  سازمان  ان.جی.او،  سیاسی، 
نماییم،  جلب  را  کشوری  یا  بشری 

چرا باید جرم محسوب شود؟

طرف های  با  شما  آیا  کوردستان: 
مورد ادعای جمهوری اسالمی رابطه 

دارید؟
محمد نظیف قادری: الزم نیست وارد 
طبیعت  از  من  شویم.  بحث ها  این 

روابط می گویم.
این  احزاب  سایر  به  آیا  کوردستان: 
یک  روابط  برای  می دهید  را  حق 
مرز  و  حد  دیگر،  سیاسی  حزب 
دمکرات  حزب  آیا  یا  و  شوند  قائل 
برای  این حق را دارد که  متقاباًل  نیز 
دیگران در روابطشان حد و مرز قائل 

شود؟
محمد نظیف قادری: جوهره و ماهیت 
عنوان  به  ما  روابط  و  سیاست ورزی 
این  ایران  کردستان  دمکرات  حزب 
است که در امور هیچ طرف یا حزب 
سیاسی دیگری مداخله نمی کنیم و به 
هیچ فرد و گروهی نیز اجازه نمی دهیم 
که برای ما راه و چاه را تعیین کند یا 
انتظار داشته باشد که ما سیاست خود 
استوار  آنان  مشی  خط  اساس  بر  را 
تشخیص  بر  مبتنی  ما  روابط  کنیم. 
که  است  ارزیابی خودمان  و  سیاسی 
در کنگره تعیین شده و رهبری حزب 
نیز آن را به مورد اجرا می گذارد. در 
این رابطه نیز هر ارتباط و هر طرفی 
که ما را یاری کند، به طور طبیعی با 
آن تعامل خواهیم نمود و این تعامل 
خواهد  متقابل  احترام  مبنای  بر  نیز 

بود.
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جاودانگی دکتر صادق شرفکندی و 
رسوایی ادامه دار رژیم خمینی

اندکی پس از ترور دکتر شرفکندی و 
نام  میکونوس،  رستوران  در  یارانش 
به  محلی  اکنون  کرد.  تغییر  مکان  این 
برای  ندارد.  وجود  برلین  در  نام  این 
عده ی کمی، میکونوس یک جزیره ی 
اما  کوچک توریستی در یونان است، 
جهان  سراسر  در  نفر  میلیون ها  برای 
این  ایران  بخصوص مردم کردستان و 
است  ترورهایی  تداعی کننده ی  واژه 
حکومت  مقام های  بلندپایه ترین  که 
تلقی  آن  آمران  اسالمی  جمهوری 

می شوند.
سنگین  مسئولیت  پذیرش  دنبال  به 
رهبری حزب دمکرات کردستان ایران 
دکتر  به  قاسملو  دکتر  فقدان  در  که 
شرفکندی رسید، عمال رژیم تهران به 
وضوح دریافته بودند که ایشان موفق 
به پوشش خأل فضای دبیرکلی حزب 
رهبری  بدیهی  طور  به  است.  شده 
با  و  مصممتر  حزبی  ارگان های  و 
شتاب بیشتر از قبل با نظام ارتجاعی 
جمهوری اسالمی ایران در نبرد بودند. 
در  آنها  انگیزش  ارتقای  بر  عالوه 
نوعی  آرمان هایشان،  اکتساب  جهت 
روحیه ی انتقامجویی هم در جنبش به 
چشم می خورد. این شرایط از طرفی 
را  کردستان  مردم  و  حامیان  تنها  نه 
بلکه  می نمود،  امیدوار  راه  ادامه ی  به 
موجب یأس و سرخوردگی عوامل و 
آخوندی  ستمکار  حاکمیت  مسئوالن 
به این معنا که در نتیجه ی جنایت قتل 
نبرده اند،  جایی  به  راه  قاسملو  دکتر 

می شد.
دکتر شرفکندی عالوه بر اینکه اصول 
مسئولیت  فرایند  در  را  دمکراتیک 
واپسین  تا  رساند،  اثبات  به  رهبری 

لحظات حیات پر افتخارش به پیروی 
فرزانه اش  دبیرکل  رهنمودهای  از 
وفادار ماند. متمرکز کردن قوای حزب 
ترویج  بر  تأکید  آخوندی،  نظام  علیه 
سطوح  در  کادرپروری  اندیشه ی 
دسته بندی  از  نمودن  حذر  مختلف، 
برای  تالش  سازمانی،  درون  ناسالم 
و  اپوزیسیون  نیروهای  تحکیم 
مانورهای سیاسی در خارج از کشور، 
بخشی از تالش های مشهود ایشان بود 
که شدت رنج فقدان دکتر عبدالرحمان 
قاسملو را تا حدی در میان اعضاء و  

طرفداران کاهش می داد.
از  مملو  تاریخ  به  اندک مالحظه ای  با 
روشن  اسالمی،  جمهوری  رسوایی 
می شود که چرا مسئولین نظام خمینی 
و  بربریت  از  سرشار  جهان بینی  با 
توحش، دستاویز طراحی روشنفکران 
دکتر  می شوند.  آزادی  راه  مبارزان  و 
شرفکندی در حالی که کوله بار عذاب 
رنج ملتش را بر دوش نهاده بود و به 
منظور رفع تبعیض و تحقق آرمان های 
انسانی در پی چاره اندیشی بود، عده ای 
ریختن  نقشه ی  دنیاپرست  ددمنش 
می پروراندند.  سر  در  را  آنها  خون 
این آخوندهای مقام پرست به نام دین، 
قدرت را دست گرفته و بدون بهره وری 
جامعه ای  بر  منطق  و  تعقل  قوه ی  از 
حکومت می کردند که هر روز به نوعی 
آن را چپاول کرده و رسوایی های پی 
در پی به بار می آورند. حکومتی که در 
و سرنیزه ی  قمه  اعدام،  سایه ی طناب 
ادعای  پاسداران بی نام و نشان ظاهراً 
حکمرانی در کردستان می کند و گرنه 

هیچ مقبولیت و اعتباری ندارد.
که  فقیهی  والیت  هوسران  آخوندهای 
در جهت کسب نیازهای دنیوی از هیچ 
است  بدیهی  نمی کنند،  حذر  جنایتی 
رویارویی  حتی  یا  تقبل  ظرفیت  که 

امثالش را  با افکار دکتر شرفکندی و 
ندارند و در نتیجه به سادگی کشتن را 
می دهند.  ترجیح  مذاکره  و  گفتمان  بر 
دسیسه  راه  از  که  فاسدی  مسئوالن 
کشیده  باال  را  خود  قدرت،  نردبان  از 
چگونه  نموده اند،  تحمیل  مردم  بر  و 
داشته  را  دمکراسی  پذیرش  استعداد 
و  مردم ساالری  روند  اینان  باشند؟ 
گذار به مرحله ی دمکراسی را تهدیدی 
جدی برای جایگاه خویش به حساب 
مردمی  حکومت  استقرار  می آورند. 
باد  بر  معنای  به  آزاد  انتخابات  و 
شده ی  آورده  چنگ  به  قدرت  رفتن 
دسیسه گران است، لذا آنها با دستاویز 
شدن به روش های غیر انسانی و ننگین 
مقابله  دمکراسی  و  آزادی  حامیان  با 
متعفن  دریای  کشتی  بنابراین  می کنند. 
در  جز  به  اسالمی  جمهوری  رژیم 
کشتارگاه های مخوف مطبوع خود در 
پذیرش  به  دیگری حاضر  میدان  هیچ 
آزادیخواهان داخل و خارج نیست و 
گنجایش تغییر مشی همیشگی خود را 
که همان درنده خویی است، ندارد، مگر 

آنکه در تنگنا قرار گیرند.
قاره پیمای  ماشین   ۱٩٩2 سال 
اسالمی  جمهوری  حکومت  ترور 
از  را  زیادی  تجارب  که  جنایت پیشه 
سیاسی  فعاالن  و  دگراندیشان  کشتار 
ردپای  محابا  بی  بود،  کرده  کسب 
می کرد.  دنبال  را  شرفکندی  دکتر 
تروریست ها چنان پیش بینی می کردند 
که به سهولت خواهند توانست آثار این 
جنایت را پشت سر گذاشته و در میان 
بین المللی  بازرگانی  سودای  الیه های 
حل و فصلش کنند. اما همان گونه که 
دیده شد، تمام پیشگویی ها به گونه ای 

دیگر رقم خوردند.
شرفکندی  دکتر  ترور  قضایی  دادگاه 
نام "دادگاه میکونوس" معروف  که به 

شد، توجه جهانیان را برانگیخت. این 
دادگاه پس از حدود پنج سال فعالیت، 
دستگاه  سران  بلندپایه ترین  سرانجام 
ایران  اسالمی  جمهوری  حکومتی 
تن  چهار  و  قتل  آمران  عنوان  به  را 
عنوان  به  هم  را  دولتی  گماشتگان  از 
عامالن این ترور معرفی کرد. مقامات 
جمهوری  رؤسای  آلمان،  قضایی 
اسالمی و در صدر آنها علی خامنه ای 
معرفی  ترور  این  اصلی  عامالن  را 
مکرر  تالش های  وجود  با  کردند. 
گونه  آن  نتوانستند  نظام  سران  رژیم، 
که در ترور دکتر قاسملو دولت  اتریش 
دولت  بودند،  کرده  پاخت  و  ساخت 
آلمان را نیز بخرند. قضیه ی میکونوس 
وخیم ترین  به  را  کشور  دو  روابط 
دول  تمامی  رساند.  ممکن  حالت 
فرا  تهران  از  را  سفیران خود  اروپایی 
ساده  برای  خامنه ای  اگرچه  خواندند. 
جلوه دادن قضیه مکرر خطاب به مردم 
خودشان  سفیران  که  می کرد  عنوان 
برخواهند گشت، همان طور که با میل 
اما در  ایران را ترک کرده اند.  خویش 
که  نبود  ساده  هم  اینقدر  قضیه  واقع 
رهبر والیت ترور و اعدام بیان می کرد. 
به  اروپایی  کشورهای  سفارتخانه های 
خود  دفاتر  مهم  تعهداتی  اخذ  دنبال 
برای  نمودند و  بازگشایی  ایران  را در 
همیشه به سرکشی های تروریست های 
سفیر  نام  تحت  که  اسالمی  جمهوری 
در اروپا فعالیت می کردند، پایان دادند. 
همانطور که تاریخ بیست ساله ی اخیر 
فیمابین،  تعهدات  در  می دهد،  گواهی 
دولت های اروپایی، جمهوری اعدام و 
کشتار را ناچار کردند که به تاخت و تاز 
اروپا  خاک  در  خود  توحش آسای 
لذا رأی دادگاه میکونوس  پایان دهد. 
ایران  دولت  برای  سنگینی  هزینه ی 
در  بین المللی  تروریسم  حامیان  و 

برداشت و از سوی دیگر نقطه ی عطفی 
بود که در آن تحرکات تروریستی نظام 

در اروپا به پایینترین حد خود رسید.
اسناد  میکونوس«  »دادگاه  مورد  در 
چندین  دارد.  وجود  زیادی  بسیار 
کوردی،  زبان های  به  کتاب  جلد 
صورت  به  غیره  و  آلمانی  فارسی، 
مستند انتشار داده شده اند. مجموعه ای 
با  گفتگوها  و  تحقیقات  مقاالت،  از 
که  کسانی  حتی  و  متفاوت  اشخاص 
حضور  وکال  من جمله  دادگاه  این  در 
 6 است.  شده  دیده  تدارک  داشته اند 
مستند  فیلم  نمایش  نیز  پیش  سال 
جدیدی درباره ی واقعه ی میکونوس با 
عنوان "ترور در برلین" بار دیگر بحث 
جمهوری  حکومت  دولتی  تروریسم 
اسالمی را به رسانه های غربی کشاند. 
به طور مکرر در سالروز این عملیات 
نظام  بی هویت  مأموران  تروریستی 
و  شرفکندی  دکتر  علیه  آخوندی 
دیگر  و  آلمان  در  وفادارش،  یاران 
کشورها برنامه های مختلفی به ویژه در 
برلین، برگزار می شود که محور اغلب 
دولتی  تروریسم  کردن  محکوم  آنها 

جمهوری اسالمی است.
و  نقش  شده،  بیان  آثار  تمامی  در 
شخصیت دکتر شرفکندی با رویکردی 
کشیده  تصویر  به  قداست  با  و  مؤثر 
اقتدار  و  حقانیت  سپس  و  می شود 
را  ایران  کردستان  دمکرات  حزب 
رسوایی های  عوض،  در  دارد.  پی  در 
پیروان  و  اسالمی  جمهوری  رهبران 
به روز  مدام  جنایتکار  خمینی  دگم 
می شود و در واقع این حوادث برخالف 
چیزی است که نظام جمهوری اسالمی 

می خواست.
سران رژیم، حکم دادگاه میکونوس را 
مدعی  و  خواندند  مغرضانه  و  سیاسی 
شدند که این حکم تحت تأثیر آمریکا 

رغم  به  است.  شده  صادر  اسرائیل  و 
تأثیر حکم  که  است  ادعا، روشن  این 
بوده  کاری  بسیار  میکونوس  دادگاه 
مخدوش  حیثیت  به  که  ضربه ای  و 
شد،  وارد  اسالمی  جمهوری  رهبران 
جبران ناپذیر و برای همیشه در تاریخ 

ماندگار خواهد بود.
دادگاه  بیان شد، جوانب  که  همانگونه 
با  که  است  به حدی وسیع  میکونوس 
از  و سال ها پس  دادگاه  صدور حکم 
هشت  حدود  نمی رسد.  پایان  به  آن 
"مونیکا  سال2۰۰٤،  یعنی  بعد  سال 
تیمن" شهردار منطقه ی شارلوتن بورگ 
برلین، به رغم اعتراض شدید مقام های 
یادبود  لوح  از  اسالمی  جمهوری 
کرد.  پرده برداری  میکونوس  قربانیان 
آمده  قربانیان  نام  ذکر  با  لوح  این  بر 
"توسط  مکان  این  در  آنها  که  است 
زمامداران وقت ایران به قتل رسیدند".
برخی  درخواست  به  لوح  این  متن 
یافته  تعدیل  اندکی  محلی  مقام های 
آن  سر  بر  پیشتر  که  متنی  در  است. 
توافق شده بود عامل ترور میکونوس، 
اسالمی  جمهوری  اطالعات  وزارت 
معرفی شده بود. در متن حکم قاضی 
که  تصریح شده  نیز  میکونوس  دادگاه 
"از  ایرانی  سیاسی  فعال  چهار  قتل 
گذاشته  اجرا  به  ایران  رهبران  سوی 
این  در  تیمن  مونیکا  است".  شده 
مراسم گفت: "میهمانان شهر ما توسط 
ترور  ایران  حکومت  فرستادگان 
دادگاه  حقانیت  و  روایی  شدند".در 
صداقت  روح  قداست  و  میکونوس 
شرفکندی  صادق  دکتر  حق طلبی  و 
و  انتظار  این  استوارش،  همراهان  و 
دم  هر  که  است  نهفته  درونی  قوای 
جهل  پاسداران  تازه ی  رسوایی  شاهد 

و بربریت در ایران باشیم.

حسن صالح زاده

از جنگ نیابتی تا احتمال جنگ مستقیم ایران و عربستان
ابراهیم قاسمی زاد

عربستان  و  ایران  میان  تنش  زمینه ی  
سعودی را به  جرأت می توان به  ابتدای 
ورود اسالم از شبه جزیره ی  عربستان به  
سرزمینی که  امروز  ایران نامیده  می شود، 
ربط داد )حداقل در بعد مذهبی آن(. به  
تنش ریشه دار  اقتضای زمان و مکان، 
در بستر تاریخ در روابط بین دو کشور 
در شکل های متفاوت گاه  بروز و گاهی 
نیز فروکش کرده ، ولی هیچ گاه  از بین 
نرفته  است. اختالفاتی که  گاه می توان 
کرد  تشبیه   فرسایشی  جنگی  به   را  آن 
رابطه ی   قطع  سبب  مراحلی  در  و 
شده  است،  کشور  دو  بین  مقطعی 
باال گرفته  و  بی سابقه ای  به  حد  امروز 
تعطیلی  به   را  کشور  دو  بین  مناسبات 
کشور  دو  این  است.  کشانده    کامل 
ایدئولوژیک،  درگیری های  بر  عالوه  
دینی، مذهبی و اقتصادی، در سال های 
اخیر یک جنگ نیابتی را در کشورهای 
و  انداخته  راه  به  همسایه   جنگ زده  ی 
هر روز بر شدت آن می افزایند. افزایش 
اخیر  هفته های  که  در  بود  تنش ها  این 
بین  سبب قطع کامل مناسبات سیاسی 
بحرانیتر  به   توجه   با  شد.  کشور  دو 
و  استیالخواهی  و  منطقه   اوضاع  شدن 
در  که   بسا  چه   مذهبی،  هژمونی طلبی 
آینده ای نه  چندان دور دو کشور منافع 
نیز  را  همدیگر  اقتصادی  و  سیاسی 
هدف قرار دهند و در نهایت به  جنگی 

بزرگ در خاورمیانه  دامن بزنند.
در  که   است  دهه  سه   از  بیش  ایران 
صدور  برای  خمینی  برنامه ی   راستای 
مردم  ملی  ثروت  صرف  با  انقالب، 

نوع  از  متحدانی  است  توانسته   کشور 
خود  با  جهان  و  منطقه   در  مذهبی 
که  حالیست  در  این  نماید.  همگام 
در  ایرانی  نفر  میلیون  بیست  از   بیش 
بیش  و  می کنند  زندگی  فقر  خط  زیر 
از پنج میلیون نفر مبتال به  مواد مخدر 
جوانان  بیکاری  آمار  همچنین  هستند. 
پاشیدگی  هم  از  و  روزافزون  و طالق 
خانواده ها به  علت فقر اقتصادی کشور 
را با بحران عمیق اجتماعی روبرو کرده  
است. از بعد سیاسی و آزادی عقاید و 
ساده   مثال  یک  با  بنگریم،  اگر  افکار 
ایران  در  را  آزادی  واقعیت  می توانیم 
روزی  که   کسانی  کنیم:  بیان  چنین 
نخست وزیری  رئیس جمهوری،  سمت 
و یا ریاست مجلس را بر عهده  داشتند، 
امروز به  خاطر انتقاد از عملکرد دولت 
حصر  در  یا  و  شده   ممنوع التصویر 
خانگی با بدترین شرایط به  سر می برند. 
با این توصیف نیازی به  بحث در مورد 
رژیم  مخالفان  و  دگراندیشان  وضعیت 

جمهوری اسالمی نمی ماند.
علمای  زنجیره ای  قتل های  جریان  در 
تا   ۱٣72 سال های  بین  تسنن  اهل 
از  تن  هفتاد  بر  بالغ  ایران،  در   ۱٣8۰
فیزیکی  حذف  سنت  اهل  روشنفکران 
و اعدام گردیدند. جمهوری اسالمی با 
قتل فجیع مال محمد ربیعی، امام جمعه ی  
اهل تسنن کرماشان به  بهانه ی  انتقاد از  
داشتن  و  علی  امام  تلویزیونی  سریال 
پرونده   در  ترورها  این  از  نمونه   ده ها 
سیاه خود، امروز به  بهانه ی  اعدام یک 
شهروند شیعه مذهب در کشور همسایه  
به   را  منطقه   در  سیاسی  تشنج  دوباره  
بر  است. عالوه   رسانده   انفجار  نقطه ی  
تشنج ناشی از اعدام شیخ نمر النمر و 

چهار تن از شیعیان که  به  خاطر اقدام 
علیه  امنیت ملی عربستان اعدام شدند، 
ایران به  شیوه ی آشکارا اقدام به  ترویج 
والیت فقیه و تشکیل گروه های جدید 
حزب اللهی در منطقه  نموده  و در داخل 
و  سفارت  کشیدن  آتش  به   با  کشور 
کنسولگری عربستان عماًل این کشور را 
به  مصاف می خواند. که  بر کسی پوشیده  
تا  که   کسی  اعدام  اهمیت  که  نیست 
هنگام اعدامش نامی از او شنیده  نشده  
تعرض  حادثه ی   از  کمتر  بسیار  بود، 
و  جده   فرودگاه  در  ایرانی  جوانان  به  
کشتار صدها تن از حاجیان ایرانی بود 
پی  را هم در  اعتراضی ساده   که  حتی 
نداشت. با توجه به  تحوالت سریع در 
منطقه  و سرنگونی صدام حسین توسط 
آمریکا  باالنس قدرت در عراق به  نفع 
با ایران رقم خورد.  شیعیان هم رکاب 
همه   در  ایران  آشکار  دخالت های 
یک  از  منطقه   جنگ زده ی   کشورهای 
گروهک هایی  ساختن  به   اقدام  و  سو 
حزب اهلل   عراق،  در  شعبی  حشد  مانند 
در نیجریه  و ... و از سوی دیگر توافق 
ظاهراً  غرب  با  اتمی  مسأله ی   سر  بر 
ایران را در موقعیتی برتر در معادالت 
منطقه ای قرار داده  است. از این رو بعید 
تا  هیأت حاکمه ی عربستان  که   نیست 
و  ببیند  انزوا  در حالت  را  حدی خود 
به   را  ایران  جدید  میدانداری  بخواهد 
نفع مصالح استراتژیک خود بکار ببرد. 
ترس عربستان از طرح هالل شیعه  که  
عبدهلل   "ملک  توسط    2۰۰٤ سال  در 
پادشاه اردن" مطرح شد و با اقدام ایران 
امروزه  عماًل قابل رؤیت است، همچنین 
نداشتن یک جبهه  ی متحد  اعراب سنی، 
سبب شد که  این کشور برای جلوگیری 

از اقدامات تندروانه تر  ایران ائتالفی در 
بین کشورهای عربی و اسالمی تشکیل 
ایران  برای  می تواند  آینده   در  که   دهد 
مشکل ساز و شاید هم خطرناک باشد.
بعید نیست که  هدف عربستان از ایجاد 
راهکارهای  و  تدابیر  اعمال  و  ائتالف 
امنیتی جدید در منطقه،  نخست پاسخ 
و  غرب  نادرست  سیاست  به   دادن 
گرفتن  نادیده   ایران،  قبال  در  آمریکا 
دست اندازی، تجاوز و شرارت های این 
رژیم در منطقه  و کشورهای همسایه  به 
جبهه   در  رژیم  این  با  همکاری  ویژه  
تروریستی  گروه  با  اصطالح جنگ  به 
نباید  ولی  باشد.  عراق  در  داعش 
در  اقتصادی  منافع  حفظ  برای  تالش 

نیز  را  بحران زده ی  خاورمیانه  منطقه ی  
نادیده  گرفت . در هر حال آمادگی برای 
واکنش به  هر کنش و حرکتی از سوی  
ایران در منطقه  مد نظر عربستان است 
و این خود می تواند احتمال رویارویی 

مستقیم بین دو کشور را افزایش دهد.
آنها  صدر  در  و  اسالمی  کشورهای 
شرایطی  در  امروز  عربستان  و  ایران 
قرار گرفته اند که  اروپا در قرن هفدهم 
در جریان جنگ های جهانی  و سپس 
اول و دوم در آن به سر می برد که  در 
مسائل  حل  بر  اصرار  با  قدرت ها  آن 
خونریزی،  و  جنگ  نظامی،  طریق  از 
و   کشورها  داخلی  امور  در  دخالت 
و  فرقه ای  و  نیابتی  جنگ های  برپایی 

مذهبی سعی در ایجاد تعادل و باالنس 
قدرت داشتند. ولی کشورهای اروپایی 
راه  تنها  که   دریافتند  زمان  گذشت  با 
ایجاد  بحرانی،  وضعیت  این  از  نجات 
حقوق  رعایت  با  مشترک  امنیت  یک 
رنگ ها،  ملت ها،  اقلیت ها،  همه ی  
قومی  و  مذهبی  اتنیکی،  گروه های 
رقابت های  که  آن ها  به  شیوه ای  است. 
نظامی ویرانگر را کنار گذاشته  و رقابت 
سالم در زمینه های فرهنگی، اقتصادی 
کنند.  آن  جایگزین  را  دیپلماتیک  و 
جمهوری  چون  رژیمی  وجود  با  ولی 
امکان  این  منطقه   و  ایران  در  اسالمی 

جزو محاالت است.  



شماره685- 31شهریور61395

جنگ برای جنگ
سی و هفتمین سال آغاز جنگ عراق ـ ایران

غالب حبیبی

بحث کلی
و  متفکران  از  کمی  عده 
اجتماعی  و  سیاسی  شخصیت های 
درباره ی  که  هستند  جهان  در 
فلسفی،  علل  و   )War( جنگ 
به  آن  وقوع  اقتصادی  و  روانی 
فکری  مباحث  و  تئوری پردازی 
نپرداخته باشند. هر کس و گروهی 
از منظر فکری خویش به »طبیعی 
بودن« و »اجتناب ناپذیری« جنگ 
نتایج  و  می نگرد  آن  تبعات  و 
در  می دهند.  دست  به  متفاوتی 
امیال  و  انسان  کالسیک،  نظریات 
و  انگیزه  عنوان  به  آرزوهایش  و 
جنگ ها  وقوع  اصلی  محرکه ی 
ملل  و  طوایف  انسان ها،  میان 
در  اما  می گردید،  تلقی  مختلف 
قرون جدید و بدین دلیل که عصر 
دولت ـ ملت در حد کمال خویش 
جمعی  ارگانیزاسیون  این  و  است 
امنیت  و  نظم  مدافع  تنهایی  به 
دولت ها  پس  می باشد  اعضایش 
اکنون به آغازگر و سازماندهنده ی 
جنگ ها مبدل گشته و آنها هستند 
را  جنگ ها  عواقب  و  ماهیت  که 
رقم می زنند. به همین سبب روابط 
و  محدودکننده  عنوان  به  بین الملل 
جنگ ها  به  بخشیدن  مشروعیت 
قلمداد  پایدار  به صلح  دستیابی  و 

می شوند.
طرح مسأله

خواهیم  جنگی  به  منظر،  این  از 
ایران در ٣6  پرداخت که عراق و 
سال قبل آن را آغاز نمودند و برای 
مدت 8 سال تدوام یافت، درگیریی 
که نام طوالنی ترین جنگ متعارف 
این  می کشد.  یدک  را  بیستم  قرن 
جنگ پس از این همه مدت، تفسیر 
را  نهانی  و  متفاوت  تحلیل های  و 
آن  از  پرهیز  که  می کند  آشکار 
جنگ بسی طبیعی تر خود را نمایان 
می کند. پرداختن به زوایای مختلف 
این جنگ به ویژه علل و تبعات آن 
فهم پذیر  هم  چندان  ایرانیان  برای 
محذورات  برخی  با  و  نیست 
درآمیخته  اخالقی  و حتی  سیاسی 
که به جریحه دارشدن احساسات و 
که  می انجامد  تن  هزاران  عواطف 
ناخواسته سوخت  تأملی،  بی هیچ 
چنین جنگی شدند. مجید محمدی 
ایرانی  مطرح  جامعه شناسان  از 
انتقاد  میان  گذاشتن  تفاوت  با 
از  خشونت  و  جنگ  سیاست  از 
کسانی  فداکاری  و  ایثار  و  سویی 
فاکت های  به  توجه  بدون  که 
مترسک  برابر  در  فقط  و  سیاسی 
جنگ  این  در  وطن«  از  »دفاع 
اشاره  سو  دیگر  از  شدند،  کشته 
پاسخگویی  مقام  در  او  می کند. 
پاسداران  سپاه  بهانه ی  این  به 
به  را  ارضی«  تمامیت  »حفظ  که 
ادامه  و  جنگ  آغاز  علت  عنوان 
آن بیان کرده اند، تصریح می کند که 
حداقل بعد از پایان جنگ جهانی 
دوم هیچ کشوری به دلیل درگیری 
در جنگ با دیگر کشورها مرزهای 
و  نداده اند  دست  از  را  خاکی اش 
و  عراق  جنگ  اصلی  بازنده ی 
ایران نیز مردم این دو کشور بودند 
افتخار  است  روشن  که  چیزی  و 
توقف جنگ نصیب هیچیک از آن 

دو کشور نگردید.
چشم انداز جنگ

رفسنجانی  هاشمی  که  موقعی  تا 
جنگ  سردمدار  و  رژیم  سران  از 
عراق ـ ایران خاطرات خود از آن 
دوران را انتشار نداد، اسرار پشت 
پرده ی جنگ و عوامل تدوام شعار 
فقط  پیروزی«  تا  جنگ  »جنگ 
عالیرتبه  نظامیان  نزد  در  فقط  و 
از  ولی سال های پس  و بس.  بود 
و  جنگ  اشتباهات  زمزمه  جنگ 
بیهودگی آن رساتر گردیدند. اوایل 
سال 6٣ تا حدودی ایران توانسته 

تمامی  از  را  عراق  ارتش  بود 
از  اما  براند،  بیرون  سرزمین هایش 
قدرت گیری  با  و  بعد  به  زمان  آن 
پاسداران،  سپاه  نظامی  فرماند هان 
»تثبیت  نظیر  سیاسی  اغراض 
میان  در  را  انگیزه  این  موقعیت«، 
مقامات رده باالی حکومتی تقویت 
کرد که بایستی جنگ را به داخل 
»راه  شعار  تا  کشاند  عراق  خاک 
کربال می گذرد« عملی تر  از  قدس 
سال های  و  شد  هم  اینطور  شود. 
درگیر  طرفین  برای   6٤ و   6٣
یکسان بود، یعنی نه پیشرفت و نه 
عقب نشینی، اما از اواسط زمستان 
6٤ ایران برای نخستین بار کنترل 
یکی از شهرهای عراق )فاو( را در 
دست گرفت و عراق هم در تالفی 
مهران  ُکردنشین  شهر  سپاه،  اقدام 
سال  بهار  در  را  ایالم  استان  در 
کرد. در همان زمستان  اشغال  بعد 
6٥، فرماند هان سپاه که خمینی را 
کردند،  مطلع  جنگ  شرایط  از  بد 
را   ٤ کربالی  به  موسوم  عملیات 
عراق  ارتش  شکستن  درهم  برای 
در حومه ی بصره شروع کردند که 
به شکست خفت بار سپاه و  منجر 
سرباز  هزار   8 حداقل  کشته شدن 
که  ایران  رژیم   سران  شد.  ایرانی 
تا زمستان 66 هیچ گونه پیشرویی 
در جبهه های جنوبی جنگ کسب 
به  را  جنگ  میدان  بودند،  نکرده 
موفقیت های  به  دستیابی  امید 
کردند،  منتقل  ُکردستان  به  جنگی 
چنین اقدامی نه تنها هیچ موفقیتی 
درپی نداشت، بلکه شهر فاو را نیز 
از دست دادند و موجی از حمالت 
موشکی به شهرها به ویژه شهرهای 
و  آغاز  عراق  سوی  از  ُکردستان 
قربانی  غیرنظامی  شهروند  هزاران 
چنین رویکرد نظامی ایران شدند و 
هزاران میلیارد تومان خسارت به 
زیرساخت های شهری وارد آمد. با 
ایجاد چنین وضعیتی در جبهه های 
عمومی  اعتراضات  بروز  و  جنگ 
در  سپاه  فرماند هان  سردرگمی  و 
 ،۱٣67 تیرماه  اواخر  در  نهایت 
 ٥٩8 قطعنامه ی  قبول  با  خمینی 
را  زهر  جام  متحد،  ملل  سازمان 
در  بعث  رژیم  که  نوشید. شرایطی 
مدت یک ماه و تا 2٩ مردادماه 67 
تمامی مناطق تحت کنترل ایران را 
را  اهواز  شهر  و حتی  گرفت  پس 
نیز محاصره و توازن اسرای جنگی 

را به نفع خود تمام کرد.

رویکردی جامعه شناختی
جامعه شناسان اگر در علل و عواقب 
جنگ با یکدیگر اختالف نظر داشته 
باشند ولی در این اصل که »جنگ 
باهم  است«  طبیعی  پدیده ای 
نیز  جنگ  نتایج  دارند.  اتفاق نظر 
آنان)جامعه شناسان( را در دو جبهه 
که  خوشبینانه  نظریات  داده؛  قرار 
جنگ را زاده ی ساختار اجتماعی 
دگرگون  بایستی  کهص  می دانند 
که  بدبینانه  نظریات  نیز  و  شود 
جنگ را ابدی و مفید می دانند. در 
ایران،  و  عراق  میان  جنگ  مورد 
جامعه شناسانه  دیدگاه  چندین 
و  پرداخته  آن  آسیب شناسی  به 
از  یکی  کرده اند.  واکاوی  را  آن 
پارسونز  تالکوت  نظریه  آنها، 
کارکردگرایی  جامعه شناس 
 S t r u c t u r a l ( ی ر ختا سا
می باشد   )functionalism
دکتر  سوی  از  مفصلی  مقاله ی  که 
علمی  هیأت  عضو  ودیعه  ساسان 
تهران  دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
رشته  به  رابطه  این  در  مرکزی 

تحریر درآمده است.
بشری  جوامع  پارسونز،  باور  به 
 Social(خرده نظام چهار  از 
زیستی،   )Sub Sistem
فرهنگی  و  اجتماعی  شخصیتی، 
دارای  هرکدام  که  یافته  تشکیل 
مختلفی  کارکرد)function(های 
و  تطبیق  مثال  برای  هستند. 
کارکرد   )adaptation(انسجام
می باشد  زیستی  خرده نظام  اصلی 
که نهاد)Institution( اقتصاد از 
به مورد  طریق کار و تولید آن را 
اجراء در می آورد. یعنی جامعه از 
به  را  خود  فعالیت،  و  کار  مسیر 
خرده نظام  می دهد.  پیوند  محیط 
تعیین  طریق  از  نیز  شخصیتی 
با  و  منابع  بسیج  و  نظام  اهداف 
استفاده از نهاد سیاست برای دست 
این  اهداف تالش می کند.  به  یابی 
خرده نظام  برای  آمریکایی  متفکر 
اجتماعی و فرهنگی به کارکردهای 
 )Integration( یکپارچگی 
 Pattern(الگو حفظ  و  
می کند  اشاره   )Maintenance
ترتیب؛  به  آن  متناظر  نهادهای  که 
بهمراه  قضایی  دستگاه  و  مجلس 
درون  هنجارهای  و  ارزش 
خرده نظام های  هستند.  جامعه 
سلسله  ترتیب  دارای  اشاره  مورد 
خاصی اند.  سیبرنتیکی  و  مراتبی 

ازنظریه ی  گرفتن  الهام  با  پارسونز 
نظام  که  می دارد  بیان  سیبرنتیک 
بی وقفه ی  گردش  محل  کنش، 
همین  و  است  اطالعات  و  انرژی 
میان  اطالعات  و  انرژی  مبادله ی 
نظام  کنش  که  خرده نظام هاست 
ساسان  دکتر  برمی انگیزد.  را 
ارتباط  و  نظریه  ودیعه در توضیح 
به  که  می کند  اضافه  خرده نظام ها 
غیر از مبادله ی انرژی واطالعات، 
input-(ستانده داده-  مبادله ی 

خرده نظام ها  بین  نیز   )output
از  خرده نظامی  هر  است.  برقرار 
که  را  چه  آن  خرده نظام ها  سایر 
حیاتی  کارکردش  تداوم  برای 
است دریافت می کند و در عوض، 
خرده  سایر  اختیار  در  ستانده 

نظام ها قرار می دهد.
اقتصادی  شرایط  با  ارتباط  در 
ایران در زمان جنگ،  کسی منکر 
مهم  نهاد  این  در  فساد  و  آشوب 
نیست. نفت که همواره منبع اصلی 
بوده،  ایران  ارزی(  ویژه  درآمد)به 
در طی 8 سال جنگ به میزان قابل 
این  گشت.  همراه  افت  با  توجهی 
وضعیت به همراه صعود هزینه های 
سرسام آور جنگ و باال رفتن آمار 
تمامی  آن،  کنار  تورم  و  بیکاری 
سیاسی  و  اجتماعی  زندگی  ابعاد 
و  داده  قرار  تأثیر  تحت  را  مردم 
طبع  به  نیز  شخصیتی  خرده نظام 
اختالل  دچار  اقتصادی  خرده نظام 
و دگرگونی گردید.این گروه هم که 
اساسی  رکن  عنوان  به  را  سیاست 
و اصلی در نظر دارند و اهداف را 
در توجه به ملزومات و احتماالت 
تعریف می کنند، هنگامی که متوجه 
می شوند سرمایه، کار و فرصت ها 
به دلیل بحران اقتصادی با متحمل 
دچار  دالر  میلیارد  صد ها  شدن 
طرح ها  است،  شده  ورشکستگی 
شکست  با  را  برنامه هایشان  و 
از  می بینند.  مواجه  نابودی  و 
شرایط  آشکار  و  واضح  نشانگان 
مذکور، شکست برنامه اول توسعه 
 -۱٣62- اقتصادی-اجتماعی 
به  نتوانستند  آن  طی  که  است 
مشخص  اهداف  از  هیچکدام 
نفتی،  وابستگی  رفع  همچون  شده 
نفتی،  افزایش سطح صادرات غیر 
جذب  کشاورزی،  حوزه  توسعه 
کنترل  و  خارجی  سرمایه گذاری 
تورم دست یابند. این خرده سیستم 
با در پیش گرفتن تئوری پارسونز، 

منسجم  و  کردن  هماهنگ  نقش 
قانون  طریق  از  را  جامعه  ساختن 
و  گرفت  پیش  در  قانون مندی  و 
بود  اجتماعی  همبستگی  پی  در 
که می توان نمود آن را در ٥ سال 
بیشترین  با  که  دید  جنگ  پایانی 
مصوبات قانونی جهت سامان دادن 
به شرایط زندگی مردم و پیشگیری 
از آشفتگی اجتماعی مواجهیم. در 
همین دوران بود که اصطالح ترور 
سیاسی  گفتمان  وارد  اقتصادی 
و  شد  ایران  اسالمی  رژیم  سران 
اقتصادی  وخامت  که  کسانی  به 
از  جامعه را در نظر نمی گرفتند و 
مالیات دادن سرباز می زدند هشدار 
ایرانی  جامعه  آشفتگی  می دادند. 
طی ٣ سال آخر جنگ به اوج خود 
رسید و در لبه نابودی اجتماعی-
درونی قرار گرفت. نهایتا جنگ و 
شرایط اجتماعی نیز تأثیر خود را 
فرهنگی گذاشت  بر خرده سیستم 
سیستم  خرده  سه  با  مستقیما  که 
همان  از  بود.  ارتباط  در  دیگر 
ابتدا رژیم ایران با در پیش گرفتن 
نعمت  »جنگ  همچون  شعارهایی 
کشور«،  از  »دفاع  الهی ست«، 
می گذرد«  کربال  از  قدس  »راه 
اصلی  محتوای  از  را  جنگ  و... 
خود تهی کردند و توانستند نوعی 
علی الخصوص  همگانی  بسیج  از 
ایجاد  ایران  مرکزی  شهرهای  در 
کنند، اما بعدها که انرژی و آگاهی 
زیستی  سیستم  خرده  از  جنگ 
منتقل  فرهنگی  سیستم  خرده  به 
متذکر  پارسونز  که  همانگونه  شد، 
مردم  باورهای  و  انگیزه  می شود 
فشارهای  و  زیان ها  تأثیر  تحت 
و  بیشتر  روزبه روز  که  جنگ 
متحول  می شد،  طاقت فرساتر 
دفاع،  ارزش هایی همچون  و  شده 
آینده  به  امید  و  قناعت  فداکاری، 
این  که  شده   ضعیف تر  و  ضعیف 
نیز به نوبه خود اتحاد و همبستگی 
اجتماعی را به شدت مورد تهدید 
قرار داد. در واقع در همان ٤ سال 
پایانی جنگ بود که موج مهاجرت 
به  مرزنشین  روستایان  گسترده 
جوانان  اجباری  فرستادن  شهرها، 
شدن  تهی  و  جنگ  جبهه های  به 
پادگان ها و اختالف نظامی ارتش 
و سپاه گسترش یافت و خمینی نیز 

باالجبار جام زهر را سر کشید.
نتیجه گیری

ایران  از عوامل وقوع جنگ  یکی 

گرفتن سیاست  پیش  در  و عراق، 
صدور انقالب به خارج از مرزهای 
رژیم  مسئوالن  سوی  از  ایران 
اسالمی ایران بود که مانند محرکی 
جنگ  تداوم  و  شدن  شعله ور  در 
می شود.   برده  نام  آن  از  8ساله 
خمینی طی چندین پیام، چه قبل و 
چه بعد از آغاز جنگ- مستقیمًا به 
صدام حسین و همراهی اش با کفار 
زمانه اشاره کرده بود و نابودی او 
را تکلیفی شرعی و در جهت  انتقام 
کرده  تعریف  حسین  امام  خون 
ادبیات  در  که  مذکور  دیدگاه  بود. 
امروزی به »آخرالزمانی« شناخته 
شده است، همان دیدگاهی ست که 
جنگ را نه برای صلح، بلکه برای 

جنگ می خواهد.
ایران و ارقام مربوط به جنگ:
ـ روزهای جنگ/ 2888 روز

ـ کشته / 2٣٤۰۰۰ نفر
ـ مجروح/ 672 هزار نفر
ـ مفقوداالثر/ ٥٥۰۰ نفر

تا   ۱٣٥7 بهمن ماه  فاصله ی  در  ـ 
مهرماه ۱٣6۱، دست کم ۱۰ تن از 
ترور  ارتش  بلندپایه ی  فرماندهان 
طبیعی  مرگ  به  یا  شده  اعدام  یا 

مرده اند.
یک  از  بیش  مادی/  ـزیان های 
ارزیابی  طبق  )بر  دالر  تریلیون 

ایران(.
ـ زیان های مادی/ کمتر از یکصد 
نهایی  برآورد  )طبق  دالر  میلیارد 

سازمان ملل متحد(
واحد  هزار   ٩۰۰ به  نزدیک  ـ 
روستاها  و  شهرها  در  مسکونی 

تخریب شدند.
ـ بیش از ٤۱درصد از کل بودجه 
به امور نظامی و امنیتی اختصاص 

یافت.
ـ در اوایل جنگ، بیش از ۱٣٥۰۰ 
به  ایران  خاک  از  مربع  کیلومتر 

تصرف ارتش عراق درآمد.
ـ در میان ٥٥ کشور اسالمی، فقط 
حمایت  ایران  از  لیبی  و  سوریه 

نمودند.
جنگ  از  پیش  ایران  ـارتش 
توسط صنایع نظامی آمریکا، آلمان 
غربی و انگلستان تجهیز و تدارک 
شده بود و در هنگامه ی جنگ نیز 
کره ی  غربی،  اروپای  کشورهای 
آن  تجهیز  به  تایوان  و  جنوبی 

پرداختند.
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اهمیت دانشگاه در راسان و نقش دانشگاه های کرماشان در این 
چارچوب

آسو صالح

رستاخیز  یا  "راسان"  فلسفه ی 
کردستان  دمکرات  حزب  -که 
برای  را  عنوان  این  ایران 
مرحله نوین مبارزاتش انتخاب 
مبارزات  زدن  گره  کرده- 
کوهستان  مبارزات  و  شهری 
هر  شامل  شهر  مبارزات  است. 
مبارزات  جز  به  مبارزاتی  نوع 
بیشتر  که  می باشد  مسلحانه 
خوانده  مدنی"  "مبارزه ی 
در  فعالیت  شامل  و  می شود 
سازمان های مدنی و یا مشارکت 
و  شهری  درون  اعتراضات  در 
مدنی است. بدین ترتیب راسان، 
تمام  در  مبارزه  برای  کمپینی 

ابعاد است.
خروش  و  جوش  "راسان" 
در  را  مبارزات  از  تازه ای 
کردستان ایران ایجاد کرده است. 
دستاوردهای  مهمترین  از  یکی 
در  ملتمان  برای  "راسان" 
دوباره  کسب  کردستان،  شرق 
اعتماد به نفس و امید از دست 
تحت  که  مردم  می باشد.  رفته 
اقتصادی  کمرشکن  فشارهای 
دارند،  قرار  )امنیتی(  سیاسی  و 
اعتماد به نفس خود و امیدشان 
داده  دست  از  را  تغییر  برای 
امید  و  نفس  به  اعتماد  بودند. 
سنگ بنای ایجاد تغییرات خرد 

و کالن است. سازماندهی دوباره 
از نتایج بارز این تغییر می باشد 
در  می توانیم  را  آن  مصداق  که 

دانشگاه ها مشاهده کنیم.
اسلحه  تنها  راسان  فلسفه ی 
مسلحانه  مبارزه ی  آغاز  و 
مبارزه ای   آغاز  بلکه  نیست، 
در  هم  سال هاست  که  است 
ساکت  کردستان  کوهستان های 
خاموش  شهرها  در  هم  و  شده 
دبیرکل  گفته ی  به  است.  شده 
حزب دمکرات کردستان ایران" 
نیز  آنهایی  این فلسفه، حتی  در 
موافق  مسلحانه  مبارزه ی  با  که 
نیستند و به این نوع مبارزه باور 
بدین  می گیرند".  جای  ندارند، 
سفت  چارچوبی  راسان  ترتیب 
ایدئولوژی های  مانند  سخت  و 
را  مبارزات  که  نیست  رایج 
راسان  ویژگی  این  کند.  محدود 
موجب می شود که بتوان آن را با 
هرنوع مبارزه ای علیه سرکوب، 
از  هویتی  انکار  و  بی عدالتی 
سوی حاکمیت، هماهنگ کرد. 

در  اساسی  پایه های  از  یکی 
فعالیت های  شهر  مبارزه ی 
عامتر  به صورت  یا  دانشجویی 
می باشد.  دانشجویی"  "جنبش 
فردی  اساس  در  که  دانشجو 
به  ورود  با  است،  پرسشگر 
ارتباط  امکان  و  دانشگاه 
دیگر،  دانشجوی  صدها  با 
و  شده  جهت دارتر  عقایدش 
درباره ی  ملموستر  صورت  به 

مفاهیمی چون آزادی، هویت و 
عدالت به جستجو و سؤال کردن 
می پردازد. این امر گام اول برای 
در  دانشجویان  سازماندهی 
دانشجویی  انجمن های  قالب 
است  دانشجویی  نشریه های  یا 
بزرگ  جنبش  خود  این  و 
می دهد  شکل  را  دانشجویی 
جنبش های  در  و  تاریخ  در  که 
و  ویژه  جایگاه  مختلف 

تأثیرگذاری داشته است.
در  کوردی  دانشجویی  جنبش 
جنبش  از  زیرشاخه ای  ایران 
نیست.  سراسری  دانشجویی 
این  مطالبات  و  اعضا  تاریخ، 
جنبش  از  جدای  کاماًل  جنبش 
است.  سراسری  دانشجویی 
کوردی  دانشجویی  جنبش 
جنبش  یک  قالب  در  را  خود 
)کوردی(  هویتی  یا  ملی 
دلیل  همین  به  می کند.  تعریف 
مطالبات این جنبش با مطالبات 
همپوشانی  کوردی  جنبش 
و  تشکل  ده ها  وجود  دارند. 
در  کوردی  دانشجویی  نشریه ی 
بیست  طی  ایران  دانشگاه های 
این  نشاندهنده ی  اخیر،  سال 
وجود  خأل  که  است  واقعیت 
در  نشریاتی  و  تشکالت  چنین 
احساس  دانشجویی  عرصه ی 
در  موجود  بسترهای  شده، 
سراسری  دانشجویی  جنبش 
دانشجویان  و  دانسته  ناکافی  را 
این خأل  رفع  راستای  در  کورد 

با  قطعًاَ  که  برداشته اند  گام 
هزینه هایی نیز همراه بوده است.

کرماشان  اصلی  دانشگاه های 
)رازی و علوم پزشکی( بزرگترین 
ایران  کردستان  دانشگاه های 
هستند. بالغ بر سی هزار دانشجو 
تحصیل  به  دانشگاه ها  این  در 
در  دانشگاه ها  این  مشغولند. 
کنار دانشگاه های تهران و تبریز، 
گسترش  و  شکل گیری  مهد 
کوردی  دانشجویی  جنبش 
فشارها  افزایش  با  بوده اند. 
جنبش  مدنی،  جامعه ی  بر 
نیز تحت فشارهایی  دانشجویی 
فعالیت   از  کم کم  و  گرفت  قرار 
شد.  کاسته  آن  تأثیرگذاری  و 
دانشجویی  فعالین  از  بسیاری 
بازداشت یا از دانشگاه ها اخراج 
دانشجویی  تشکل های  شدند، 
دانشجویان  نشریات  و  تعطیل 
به  مسأله  این  شدند.  توقیف 
جنبش  دامن  مضاعف  صورت 
دانشجویی کوردی -به ویژه در 
نیز  را  کرماشان-  دانشگاه های 

گرفت.
انتظار می رود با طرح دوباره و 
جدیتر مطالبات ملت تحت ستم 
راسان،  جنبش  قالب  در  کورد 
نیز  کوردی  دانشجویی  جنبش 
این مطالبات برحق  در راستای 
از  یکی  بی شک  شود.  فعالتر 
این  دوباره ی  آغاز  قطب های 
عرصه ی  به  ورودش  و  جنبش 
کرماشان  مانند گذشته،  فعالیت، 

است. 
برای  قوت  نقاط  از  یکی 
دانشجویی  فعالیت های  انجام 
دانشجویی  جنبش  قالب  در 
جز  به  کرماشان،  در  کوردی 
بزرگترین  امکانات  به  دسترسی 
زیاد  تعداد  کوردنشین،  شهر 
در  )کورد(  دانشجویان 
می باشد.  شهر  این  دانشگاه های 
دانشجویان  این  زیاد  تعداد 
راحتتر  سازماندهی  امکان 
دانشجویی  فعالین  برای  را 
این  همزمان  می آورد.  فراهم 
افزایش  به  )احتمااًل(  امر 
دانشجویی  تشکل های  تعداد 
گسترده تر  فعالیت های  و 
دیگر  سوی  از  می شود.  منجر 
فعالین  و  کورد  دانشجویان 
از  بخشی  عنوان  به  کورد، 
کوردی  جنبش  آینده  نخبگان 
امکان  کوردستان،  شرق  در 
سیاسی،  وضعیت  با  آشنایی 
و  کرماشان  اجتماعی  و  امنیتی 
این  می آورد.  دست  به  را  ایالم 
به  ایران  کوردستان  از  بخش 
دالیل مختلف که توضیح آن در 
چارچوب این نوشته نمی گنجد، 
وضعیت متفاوتتری دارد. آشنایی 
با این وضعیت به برطرف نمودن 
جنبش  تاریخی  کاستی های 
مناطق  این  با  رابطه  کوردی در 
و کاربردی کردن آن در جنبش 

نوین راسان، یاری می رساند.
موقعیت  حال  عین  در  ولی 

شدید  دید  و  کرماشان  حساس 
در  کورد  دانشجویان  بر  امنیتی 
این منطقه، کار را بیش از پیش 
مسلم  آنچه  اما  می کند.  دشوار 
جنبش  که  است  این  می باشد، 
هر  در  و  همواره  دانشجویی 
حفظ  را  خود  سیالیت  شرایطی 
منفذی  پی  در  همواره  و  کرده 
به  است،  برآمده  تنفس  برای 
این  کردن  متوقف  سبب  همین 
جنبش  ندارد.  امکان  جنبش 
این  از  نیز  کوردی  دانشجویی 
با  اما  نیست،  مستثنی  قاعده 
تمام این اوصاف جنبش مذکور 
طی سال های اخیر همواره سعی 
کرده است که خود را زنده نگه 
تشکل  بزرگترین  تشکیل  دارد. 
دانشجویی کوردی در تاریخ این 
دمکراتیک  )اتحادیه ی  جنبش 
دانشگاه های  کورد  دانشجویان 
تالش ها  همین  نتیجه ی  ایران( 
می باشد. در حالی که تشکل های 
دفتر  قبیل  )از  مشابه  سراسری 
وجود  با  وحدت(  تحکیم 
به  کم  کم  میلیونی  بودجه های 
می شدند،  سپرده  فراموشی  باد 
با  کوردی  دانشجویی  جنبش 
کورد،  دانشجویان  توان  با  تکیه 
بزرگترین نشریات دانشجویی را 
منتشر و بزرگترین همایش های 

دانشجویی را برگزار می کرد.

ایالم، در باتالق فاشیسم و دروغگویی
-به بهانه ی دروغ پراکنی های اخیر نماینده ی ایالم در مجلس شورای اسالمی-

شهرام میرزائی

اخراج همزمان 2۰۰ کارگر ایالمی 
بی شک  کارگر،  جهانی  روز  در 
در  کارگری  خبر  شوک آورترین 
سال جاری خورشیدی بوده که به 
دلیل فاشیسم حاکم بر رسانه های 
خبر  خروارها  زیر  فارسی زبان 
دور  عمومی  اذهان  از  دیگر 
پروسه ای  است.  شده  داشته  نگه 
می توان  وضوح  به  که  فاشیستی 
و  کنش  در  نیز  آنرا  عینی  نمود 
و  کارگری  مدنی،  فعالین  واکنش 
ایرانیان  بشری  به اصطالح حقوق 
وقایعی   چنین  با  مواجهه  در 
ایالمی  کارگر   2۰۰ کرد.  مشاهده 
که  اتهام  این  به  تنها  شده،  اخراج 
کورد هستند و در خارج از میدان 
ایرانیان  بشری  حقوق  تعریف 
اخیر  ماه های  طی  می گیرند،  قرار 
سکوت  یا  و  خبری  حاشیه ی  در 
مطلق فعالین مدنی-کارگری ایران 
قرار گرفتند و فعالین حقوق بشری 
فارس نیز با بی  توجهی معنادار به 
شرایط حاکم بر زندگی این مردمان 
برحقشان،  حقوق  از  شده  محروم 
ایران  فاشیستی  سیاست های  بر 

اسالمی مهر تأیید زدند.
استان  به عنوان محروم ترین  ایالم 
اخیر  سال  صد  طی  کوردستان 
در  چه  و  پهلوی  نظام  در  –چه 
حکومت اسالمی- به دلیل اهمیت 
کانون  در  همواره  ژئوپولیتیکش 
فاشیستی-مذهبی  برنامه های 
نابودی  جهت  ایران  حکومت های 

و آسمیالسیون ساکنین آن قرار داشته 
استان  دومین  ایالم  اینکه  با  دارد.  و 
از  میزان  سومین  و  بوده  ایران  گازی 
دارد،  اختیار  در  را  کشور  نفتی  منابع 
–استاد  باقر درویشی  دکتر  گفته ی  به 
آمار  با  ایران-  دانشگاه های  اقتصاد 
بیکاری ٤۰ درصدی و پائینترین نرخ 
امید به زندگی دست به گریبان است. 
استانی که با وجود چنین منابعی ۱۱ 
پوشش  تحت  جمعیتش  از  درصد 
دلیل  به  و  می باشد  امداد  کمیته ی 
فراگیر  و  گسترده  ناامیدی  و  یأس 
برابر   ۱٥ خودکشی اش  نرخ  آن  در 
می باشد،  ایران  دیگر  استان های  آمار 
لورستان  کنار  در  را  ایالم  که  امری 
تا سوم  اول  رتبه های  در  کرماشان  و 
قرار  خاورمیانه  و  ایران  خودکشی 

می دهد.

سکوت  بر  عالوه  میان  این  در  اما 
ایران،  مدنی  فعالین  فاشیستی 
دروغ  شاهد  اخیر  روزهای  طی 
پراکنی های جالل میرزائی –نماینده ی 
حوزه ی شمالی ایالم در مجلس- در 
جهت انحراف افکار عمومی و توجیه 
حکومت  انسانی  ضد  سیاست های 
اسالمی بوده ایم. میرزائی طی سخنانی 
–مورخه ی  تابناک  سایت  در  که 
مدعی  شده،  منتشر   -۱٣٩٥ تیر   7
متعدد  پیگیری های  طی  که  گردید 
توانسته  گسترده اش  رایزنی های  و 
2۰۰ کارگر اخراجی کورد را دوباره 
را  کارفرما  و  بازگردانده  کار  سر  به 
در  این  کند.  داد  قرار  عقد  به  ملزم 
به  رسیده  اخبار  بنابر  که  حالیست 
سخنان  و  "کوردستان"  روزنامه ی 
اظهارات  شدگان،  اخراج  از  تعدادی 

بوده  محض  دروغ  میرزائی  جالل 
و تاکنون هیچ تالشی برای احقاق 
نداده  روی  کارگران  این  حقوق 

است.
دروغگویی و ترویج ریا و تزویر 
اسالمی  رژیم  الیتغیر  اصول  از 
که  امری  هست،  و  بوده  ایران 
مختلف  مجالس  نمایندگان 
در  خوبی  به  اسالمی  جمهوری 
را  آن  خود  انتخابیه ی  حوزه های 
رعایت کرده و با دروغگویی و ریا 
پست خود  و  مقام  تثبیت  درصدد 
هستند. نمایندگانی که نه نماینده ی 
نشاندگان  دست  بلکه  مردم، 
مناطق  در  جنایتکار  حکومتی 
کوردستان  و  زاگروس  مختلف 

هستند.

تراژدی تلخ و بی پایان آتش در 
دامان عروس زاگرس

ده ها هکتار از جنگل ها و مراتع زاگرس اینبار در منطقه ی "تنگه قیر" شهرستان 
چرداول استان ایالم در میان گدازه های آتش و دود خاکستر شد. به گزارش 
خبرگزاری حکومتی مهر، پس از چهار روز باالخره حریق در منطقه ی تنگه 
قیر مهار شد. در حریق تنگه قیر تاکنون حدود ٤۰ هکتار از اراضی جنگلی و 
طبیعی در آتش سوخته است. این به آتش کشیدن های گسترده، ده ها هکتار از 
جنگل های زاگرس را که زیستگاه جانوران و شش های منطقه برای تصفیه ی 

هوا خوانده می شوند، از بین برد.
عروس زاگرس رویشگاه اصلی درختان بلوط، گرفتار آتشی است که عامل به 
آتش کشیدن های مکررش انسانی است آیا برای از دست دادن میراث گرانقدر 
طبیعی خود در زاگرس به اندازه کافی زجر نکشیده ایم چرا این روند تلخ و 

تراژدی ادامه دارد؟

در  طبیعی  جنگل  هکتار  ده ها 
گیالن غرب سوخت

به  گیالن غرب  شهرستان  جنگل های  در  ساعته   8 حریق 
نابودی 8۰ هکتار جنگل منجر گردید.

به گزارش آژانس خبررسانی ُکردپا، از ظهر روز پنجشنبه، 
بیست و پنجم شهریورماه، جنگل های اطراف دهستان "چله" 

در بخش مرکزی گیالن غرب دچار آتش سوزی شده است.
در این حریق که تا نیمه شب گذشته تداوم یافت، 8۰ هکتار 
جنگل و مرتع مشجر)درختزار( به نابودی کشیده شد. فعالین 
زیست محیطی از نخستین گروه های بودند که اقدام به اطفاء 

حریق کردند.
فرماندار گیالن غرب با اعالم این خبر به خبرگزاری حکومتی 
"ایرنا" گفت: عامل انسانی علت آتش سوزی در منطقه "کن 
برآورد  ریال  میلیارد  چهار  وارده  خسارات  و  بوده  کبود" 

می شود.
به گفته ی کرم محمدی، وجود کنده های چوب نیمه سوخته، 

شعله ور شدن دوباره ی آتش را محتمل می کند.
با احتساب این مقدار خسارت، مساحت کل جنگل و مراتع 
نابوده شده در شهرستان گیالن غرب طی سال جاری به حدود 

٣۰۰ هکتار بالغ می شود.
شهرستان گیالنغرب ۱7٥ هزار هکتار عرصه ی منابع طبیعی 
نیزار  و  مرتع  بقیه  و  جنگل  آن  هکتار  هزار   7٥ که  دارد 

می باشد.
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