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سمینار »وضعیت خاورمیانه، 
اکنون و آینده ی ایران« 

در آلمان برگزار شد

ارگان کمیـته مرکزی حزب دمکرات کردستان ایران

تـأمین حقوق ملی خلق کرد در چهارچوب ایرانی دمـکراتیک و فـــدرال

کردستان و »اپوزیسیون 
سراسری«

لورها، از سرکوب تا تحقیر متن سخنان مصطفی 
هجری،  در سمینار 

کنگره ی 
ملیت های ایران فدرال
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تالش برای تیمار اسبی مرده 
رسانه ، بحران و فساد اقتصادی
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پیوستن جوانان کرد 
به  »راسان« حزب دمکرات 

ادامه دارد

ص2

سخن      
پراکتیزه کردن
 اراده ی انقالبی

اساس هر جنبش و قیامی، 
بتواند  تا  است  آن  رهبری 
جنبش،  سر  عنوان  به 
را  قیام  دیگر  بخش های 
بدنه ی  و  کرده  هماهنگ 
افق  سمت  به  را  جنبش 
مورد نظر هدایت و رهبری 

کند.
و  انقالبی  رهبری  خأل 
دلیر، که بخش های مختلف 
شرایط  در  را  جنبش 
گوناگون هماهنگ کند و با 
از  را  راسخ جنبش  اراده ی 
مرحله ای به مرحله ی دیگر 
هدایت نماید، قیام و جنبش 
انحطاط  و  شکست  با  را 
وجود  اما  می سازد.  روبرو 
رهبری توانمند و با اراده که 
اهداف و آرزوهای روشن و 
مشخصی دارد و توان انتقال 
بخش های  تمام  به  را  آن 
جنبش داشته باشد، خواهد 
توانست انرژی و توان تک 
تک افراد انقالبی را متمرکز 
کرده و با تجمیع و مضاعف 
دشوار  مراحل  آن،  کردن 
شورش و قیام را پشت سر 
امید و آرزوهای  گذاشته و 

جنبش را محقق سازد.
شرفکندی  سعید  دکتر 
با  دلیر  و  شایسته  رهبری 
عزمی راسخ بود که چه آن 
معاون  عنوان  به  که  هنگام 
نقش  قاسملو  دکتر   شهید 
نیروهای  هماهنگ کننده ی 
ایفا  را  دمکرات  مبارز 
می کرد و چه آن هنگام که 
جانشین دکتر قاسملو شد و 
هدایت کننده ،  مغز  عنوان  به 
هماهنگ  را  مبارزین  قیام 
می نمود،آرزوهای مشخصی 
می داد  نشان  آنان  به  را 
را  انقالبی شان  اراده ی  و 
را  آنان  و  می کرد  پراکتیزه 
همچون  که  می کرد  تشویق 
مسیر  در  همواره  وی  خود 
فداکارانه  حقیقی،  مبارزه ی 

تلباش نمایند.
با  و  استوار  سعید  دکتر 
در  مواقع  بیشتر  در  اراده، 
پیشبرد  برای  که  سخنانش 
جنبش ارائه می کرد، به نقش 
و  انقالبیون  و  انقالب  جایگاه  و 

راسان
 دروازه ای به روی ملیت های ایران می گشاید

ایران  ستم  تحت  ملیت های  نمایندگان 
از  حمایت  ضمن  فرانکفورت،  در 
ایران  کردستان  حق طلبانه ی  خیزش 
به رهبری حزب دمکرات، بر  )راسان( 
رژیم  علیه  مبارزاتی  همبستگی  لزوم 

جمهوری اسالمی تأکید نمودند.
سمینار  شهریورماه،  ششم  شنبه  روز 
تحت  فدرال  ایران  ملیت های  کنگره 
و  اکنون  خاورمیانه،  "وضعیت  عنوان 
نمایندگان  حضور  با  ایران"  آینده ی 
احزاب و جریانات سیاسی اپوزیسیون 
ایران و فعاالن سیاسی خارج از کشور 
در شهر فرانکفورت آلمان آغاز به کار 

نمود.
مصطفی  سمینار،  این  اول  پانل  در 
دمکرات  حزب  دبیرکل  هجری، 
اشاره  با  سخنانی  طی  ایران  کردستان 
کرد:  اعالم  خاورمیانه  وضعیت  به 
به  قدرت   مقابل  در  اسالمی  جمهوری 
به  باید  ما  بنابراین  و  درمی آید  زانو 

نیروی تأثیرگذار تبدیل شویم.
براساس  افزود:  دبیرکل حزب همچنین 
کردستان  دمکرات  حزب  تحلیل،  این 
ایران دو سال پیش به این نتیجه رسید 
این  و  بردارد  گام  راستا  این  در  که 
نیروی تأثیرگذار را نه تنها برای حزب 
دمکرات، بلکه برای ملت کرد و تمامی 

آزادیخواهان ایران ایجاد کند.
دبیرکل حزب دمکرات در این راستا بر 
ایرانی  و  کردستانی  احزاب  میان  اتحاد 
می خواهیم  ما  نمود:  عنوان  و  تأکید 
کردستان به یک نیروی پشتیبان تبدیل 
روز  به  روز  مردم  مبارزات  و  شود 

گسترده تر شود.
در همین پانل، شهریار آهی، شخصیت 
برای  اتحاد  عضو  ایرانی  سیاسی 
دمکراسی در ایران نیز طی سخنانی از 
کنگره ی ملیت های ایران فدرال خواست 
که هماهنگی های الزم برای آزادی همه 

ملیت های ایران را انجام دهند.

از  اهوازی  یاسین  بعدی،  سخنران 
بود  اهواز  دمکراتیک  تضامن  حزب 
که طی سخنانی اظهار داشت: سرکوب 
است،  مضاعف  ایران  در  ملیت ها  علیه 
سرکوب  این  مرکزگرا  اپوزیسیون  اما 
به تأمین  مضاعف را نمی پذیرد و قادر 
ترس  از  سخن  و  نمی باشد  ما  حقوق 
تجزیه ی ایران می گوید و همه می دانند 
برای عدم احقاق حقوق  این دالیل  که 

ملیت ها کافی نمی باشند.
حزب  از  بلیده ای  ناصر  وی،  از  پس 
هراس  به  در سخنانی  بلوچستان  مردم 
شدن  بالکانیزه  از  مرکزگرا  جریانات 
ادعا  این  رد  در  و  نموده  اشاره  ایران 
استقالل  کشورهای  امروز  کرد:  اعالم 
اتحادیه ی  به  برخی  بالکان  در  یافته 
کشورهایی  و  پیوسته اند  نیز  اروپا 

دمکراتیک هستند.
وی همچنین خاطر نشان کرد: قدرتمند 
شدن این اپوزیسیون همانطور که آقای 

گیرد،  قرار  مدنظر  باید  گفتند  هجری 
چون نیروهای سرکوبگر ویژه ای وجود 
در  قدرتمند  نیروی  این  باید  و  دارند 
ملیت ها  ویژه  به  و  اپوزیسیون  میان 

ایجاد شود.
خرسندی،  عباس  ابتدا  دوم،  پانل  در 
جبهه ی  کشور  از  خارج  سخنگوی 
را  ایران  جامعه ی  ایران  دمکراتیک 
جامعه ای ناراضی و دارای پتانسیل های 
به  باید  که  خواند  فراوان  مبارزاتی 
بیشتر  آن  مردمی  و  مدنی  جنبش های 
مدنی  جنبش های  اگر  و  کرد  توجه 
را  مسلحانه  مبارزه ی  باید  آوردند،  کم 

تقویت نمود.
از  ضیاء صدراالشرافی  دکتر  ادامه،  در 
سازمان فرهنگی - سیاسی آذربایجان 
به  را  اسالمی  جمهوری  سخنانی،  طی 
دینی خود  و  ایدئولوژیک  هویت  دلیل 

اساسًا اصالح ناپذیر خواند.
حزب  نماینده  علیار  بختیار  سپس 

کنگره،  در  ایران  کردستان  کومله ی 
طی سخنانی تأثیر مداخالت بین المللی 
رژیم در داخل کشور را بسیار زیان بار 
سیاست  این  که  نمود  تأکید  و  خواند 
مختلف  جنبه های  از  مردم  وضعیت  بر 

تأثیر منفی داشته است.
کعبی،  رئوف  پایانی سمینار،  بخش  در 
وجود  ضرورت  بر  چپ  سیاسی  فعال 
تأکید  فدرال  ایران  ملیت های  کنگره ی 
باید عملکرد اخیر کنگره  کرد و گفت: 
مورد نقد و بازبینی قرار گیرد و به این 
پرسش پاسخ داده شود که چرا تاکنون 
نتوانسته حوزه ی فعالیت خود را وسعت 
بخشد و احزابی را که خود را سراسری 

می دانند در خود جای دهد.
بیانات  همچنین  و  خبر  این  مشروح 
حزب  کل  دبیر  هجری  مصطفی  آقای 
سمینار  در  ایران  کردستان  دمکرات 
مزبور، در صفحات  2 و 4 این شماره 

آمده است.
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هیأتی از حزب دمکرات کردستان 
حزب  نمایندگی  دفتر  از  ایران 
 )PYD( دمکراتیک  اتحاد 
کرد. دیدار  سلیمانیه  شهر  در 

شهریورماه،  یکم  دوشنبه  روز 
حزب  نمایندگی  دفتر  از  هیأتی 
به  سلیمانیه  شهر  در  دمکرات 
محمودی،  طاهر  سرپرستی 
در  حزب  نمایندگی  دفتر  مسئول 
 PYD سلیمانیه از دفتر نمایندگی
غریب  سوی  از  و  نمود  دیدار 
هیأت  و   PYD نماینده ی  حسو، 
گرفت. قرار  استقبال  مورد  همراه 

دفتر  مسئول  ابتدا،  دیدار  این  در 
نمایندگی حزب دمکرات سخنانی 
به  کنونی سوریه  پیرامون وضعیت 
ویژه وضعیت شهر حسکه ایراد نمود.

نقش  به  خود  سخنان  در  وی 
منطقه  در  ایران  رژیم  دخالت 
ایران  رژیم  گفت:  و  کرد  اشاره 
ملت  منافع  تضعیف  برای 
می کند. تالش  منطقه  در  کرد 

از  دیگری  بخش  در  محمودی 
تحوالت  بر  عالوه  خود،  سخنان 
سوریه،  کردستان  مسائل  و 
در  را  دمکرات  حزب  توصیه های 

ملت  دشمنان  علیه  اتحاد  مورد 
اختالفات  گذاشتن  کنار  و  کرد 
کردستان  سیاسی  نیروهای  میان 
این  در  و  نمود  یادآوری  سوریه 
گزینه  بهترین  را  گفتگو  رابطه 
نمود. قلمداد  مشکالت  حل  برای 

ضمن  حسو،  غریب  سپس 
دیدار  از  خوشحالی  ابراز 
اظهار  دمکرات  حزب  هیأت 
سوریه  کردستان  مردم  داشت 
حزب  مبارزات  با  خوبی  به 
اتحاد  و  دارند  آشنایی  دمکرات 
دانست. ضروری  را  کرد  ملت 

نقش  به  نسبت   PYD نماینده ی 
مخرب رژیم ایران در سوریه تأکید 
کرد و افزود: همکاری نظامی رژیم 
می دهد  نشان  اسد  رژیم  با  ایران 
اندازه  چه  تا  رژیم  دو  این  که 
می کنند. تالش  کرد  ملت  علیه 

در پایان این دیدار وضعیت فعلی 
گرفت  قرار  بحث  مورد  کرد  ملت 
و  سپاس   PYD نماینده ی  و 
را  دمکرات  حزب  قدردانی 
صالح  اخیر  سخنان  مورد  در 
کرد. ارزیابی  مثبت  مسلم 

سمینار »وضعیت خاورمیانه، اکنون و آینده ی ایران« 
در آلمان برگزار شد

سمینار کنگره ی ملیت های ایران فدرال 
تحت عنوان "وضعیت خاورمیانه، اکنون 
فرانکفورت  شهر  در  ایران"  آینده ی  و 

آلمان آغاز به کار کرد.
میدیا،  کوردستان  گزارش وب سایت  به 
سمینار  شهریورماه،  ششم  شنبه  روز 
تحت  فدرال  ایران  ملیت های  کنگره 
و  اکنون  خاورمیانه،  "وضعیت  عنوان 
نمایندگان  حضور  با  ایران"  آینده ی 
اپوزیسیون  سیاسی  و جریانات  احزاب 
ایران و فعاالن سیاسی خارج از کشور 
به کار  در شهر فرانکفورت آلمان آغاز 

نمود.
در پانل اول این سمینار، شهریار آهی، 
اتحاد  عضو  ایرانی  سیاسی  شخصیت 
سخنانی  طی  ایران  در  دمکراسی  برای 
جمهوری  با  همگانی  مبارزه ی  لزوم  بر 
اسالمی تأکید نموده و در این راستا به 
لزوم اتحاد و همبستگی میان جریانات 

سیاسی اپوزیسیون اشاره نمود. 
کنگره  از  خود  سخنان  پایان  در  وی 
که  خواست  فدرال  ایران  ملیت های 
همه  آزادی  برای  الزم  هماهنگی های 

ملیت های ایران را انجام دهند.
سخنران بعدی این پانل، مصطفی هجری، 
ایران  کردستان  دمکرات  حزب  دبیرکل 

بود.
به  اشاره  با  سخنانی  طی  هجری  آقای 

آینده ی  کرد:  اعالم  خاورمیانه  وضعیت 
ستم  تحت  ملیت های  آن  از  خاورمیانه 
با  اینصورت  غیر  در  و  بود  خواهد 
مواردی از توسل به زور و تجزیهطلبی 
روبرو خواهیم شد که همه ی این موارد 

هزینه بر خواهند بود.
دبیرکل حزب دمکرات گفت: اگر انتظار 
چهارچوب  در  تغییری  که  باشیم  داشته 
حقوق  و  دهد  روی  اسالمی  جمهوری 
تجربه  شود،  تأمین  ایران  ملیت های 
بیهوده  انتظاری  این  نشان داده است که 
با  اسالمی  جمهوری  اساس  زیرا  است، 
این مسأله  و مسأله ی  حقوق ملیت ها در 

تضاد است.
آقای هجری همچنین خاطر نشان کرد: 
قدرت   مقابل  در  اسالمی  جمهوری 
به  باید  ما  بنابراین  و  درمی آید  زانو  به 

نیروی تأثیرگذار تبدیل شویم.
وی برای مثال عنوان نمود که در جنگ 
میان ایران و عراق که رژیم روبه ضعف 
قبول  را  آتش بس  قطعنامه ی  می رفت، 
را  زهر  جام  رژیم  مسئوالن  و  کرد 
نیز  برجام  توافق  همچنین  سرکشیدند. 
به  قدرت  مقابل  در  رژیم  که  داد  نشان 

زانو درمی آید.
براساس  افزود:  همچنین  حزب  دبیرکل 
کردستان  دمکرات  حزب  تحلیل  این 
نتیجه رسید  به این  ایران دو سال پیش 

که در این راستا گام بردارد و این نیروی 
برای  تنها  نه  کند،  ایجاد  را  تأثیرگذار 
و  کرد  ملت  برای  بلکه  دمکرات  حزب 

همه آزادیخواهان ایران.
ایران  کردستان  دمکرات  حزب  دبیرکل 
حزب  اساس  همین  "بر  کرد:  تأکید 
دمکرات بر میزان حضور پیشمرگه ها در 
پیشمرگه ها  کنار  در  و  افزود  کردستان 
همچنین  و  دارند  حضور  نیز  مردم 
حضور  کنار  در  گرفتیم  تصمیم  ما 
پیشمرگه ها تفکر مردم را نیز تغییر بدهیم 
پیشمرگه ها  حضور  با  تنها  معتقدیم  و 
نیست که ما قادر به آزاد سازی و رهایی 
راستای  در  باید  نیز  مردم  بلکه  هستیم 

آزادی گام بردارند.
حزب  همچنین  افزود:  هجری  آقای 
اضمحالل  از  پیش  دارد  قصد  دمکرات 
جمهوری اسالمی، رستاخیزی با حضور 
ابتدای  در  ما  هرچند  کند؛  ایجاد  مردم 
این مرحله هستیم ولی با این وجود نیز 
طی این مدت کم تغییراتی ایجاد کرده ایم 

و تغییراتی به وجود آمده است.
دبیرکل حزب دمکرات در این راستا بر 
ایرانی  و  کردستانی  احزاب  میان  اتحاد 
می خواهیم  ما  نمود:  عنوان  و  تأکید 
تبدیل  نیروی پشتیبان  به یک  کردستان 
روز  به  روز  مردم  مبارزات  و  شود 

گسترده تر شود.

پایان سخنان خود، بر  آقای هجری در 
هماهنگی میان مبارزات ملیت های ایران 
که  کرد  امیدواری  ابراز  و  نموده  تأکید 
این مبارزات به نتیجه ی مطلوب خویش 

برسند.
از  اهوازی  یاسین  پانل،  این  بعدی  نفر 
بود  اهواز  دمکراتیک  تضامن  حزب 
وجود  عدم  به  خود  سخنان  طی  که 
اپوزیسیون سراسری اشاره کرد و گفت: 
ایران  ملیت های  کنگره ی  ملیت ها  ما 
استراتژی  که  دادیم  تشکیل  را  فدرال 
جریانات  و  احزاب  و  دارد  مشخصی 
نموده  ایران را دور هم جمع  ملیت های 
ادامه  مبارزه  به  راستا  این  در  و  است 

می دهیم.
این فعال سیاسی اهوازی اضافه نمود که 
سرکوب علیه ملیت ها در ایران مضاعف 
این  مرکزگرا  اپوزیسیون  اما  است، 
قادر  و  نمی پذیرد  را  مضاعف  سرکوب 
سخن  و  نمی باشد  ما  حقوق  تأمین  به 
ایران می گوید و همه  از ترس تجزیه ی 
می دانند که این دالیل برای عدم احقاق 

حقوق ملیت ها کافی نمی باشند.
اعتماد  عدم  به  همچنین  اهوازی  یاسین 
میان اپوزیسیون سراسری و اپوزیسیون 
را  سؤال  این  و  نموده  اشاره  ملیت ها 
چنین  وجود  با  چرا  که  کرد  مطرح 
نتوانستیم اعتمادی  همایش هایی تاکنون 
به  را  اپوزیسیون  جریان  دو  این  میان 
باید عمل کرد  بیاوریم و چگونه  وجود 

تا این اعتماد را ایجاد کنیم.
ایراد  به  پانل  این  در  که  چهارم  نفر 
از  بلیده ای  ناصر  پرداخت،  سخنرانی 
عنوان  وی  بود،  بلوچستان  مردم  حزب 
نمود خاورمیانه به گونه ای شکل گرفته 
با  و  دارد  وجود  نزاع  همیشه  که  است 
سیاست های  و  قدرت ها  سیاست  تغییر 
جهانی این تنش ها افزایش پیدا می کنند.
از  که  کرد  اشاره  مسأله   دو  به  بلیده ای 
می شود؛  مطرح  جریانات  برخی  سوی 
برای مثال ترس از بالکانیزه شدن ایران 

به این معنی که ایران تجزیه می شود.
امروز  کرد:  اعالم  ادعا  این  رد  در  وی 
بالکان  در  یافته  استقالل  کشورهای 
پیوسته اند  نیز  اروپا  اتحادیه ی  به  برخی 

و کشورهایی دمکراتیک هستند.
خود  سخنان  ادامه ی  در  بلیده ای  ناصر 

را  خود  مسائل  باید  ما  داشت:  اظهار 
براساس حقوق انسانی حل کنیم نه اینکه 
فاکتورهای مانند تجزیهطلبی یا تمامیت 

ارضی و دیگر مسائل مطرح شوند.
شدن  قدرتمند  کرد:  نشان  خاطر  وی 
آقای  که  همانطور  اپوزیسیون  این 
گیرد،  قرار  مدنظر  باید  گفتند  هجری 
نیروهای سرکوبگر ویژه ای وجود  چون 
دارند و باید این نیروی قدرتمند در میان 
ایجاد  ملیت ها  ویژه  به  و  اپوزیسیون 

شود.
وی در پایان بر اتحاد نیروهای سیاسی 
معتقدم  نیز  من  داشت:  اظهار  و  تأکید 
اسالمی  جمهوری  با  مبارزه  باید  که 
همهجانبه و چند بُعدی باشد و از تمامی 

شیوه های مبارزه استفاده کنیم.
ملیت های  کنگره  سمینار  اول  پانل 
میان  پاسخ  و  پرسش  با  فدرال  ایران 
شرکت کنندگان و سخنرانان پایان یافت.

عنوان  تحت  سمینار  دوم  پانل 
اسالمی  جمهوری  مخرب  "دخالت های 
سرکوب  با  آن  ارتباط  و  منطقه  در 
مردمان ایران بعد از ظهر روز شنبه ششم 

شهریورماه در آغاز به کار کرد.
ابتدا عباس خرسندی، سخنگوی خارج 
طی  ایران  دمکراتیک  جبهه ی  کشور  از 
سخنانی اظهار داشت: جمهوری اسالمی 
از آغاز یک پروژه بود و یک رژیمی بود 
که از سوی مردم انتخاب نگردید، بلکه 
سرکار  بر  خارجی  کشورهای  سوی  از 
آمد و پدیده ای نیمه اجتماعی بود که به 
ظهور  شاهنشاهی  رژیم  ستم های  دلیل 
نمود و در کل برسرکار آمدن آن به دلیل 

تحوالت منطقه ای و جهانی بود.
جبهه ی  کشور  از  خارج  سخنگوی 
کرد:  خاطرنشان  ایران  دمکراتیک 
ناراضی  جامعه ای  ایران،  جامعه ی 
فراوان  پتانسیل های  دارای  و  می باشد 
به  و  هستند  آن  پیشبرد  و  مبارز  برای 
همین جهت باید به جنبش های مدنی و 
مردمی بیشتر توجه کرد کاری که امروزه 

کمتر صورت می گیرد.
اگر جنبش های  عباس خرسندی گفت: 
مسلحانه  مبارزه  باید  آوردند،  کم  مدنی 

تقویت نماید.
ضیاء  دکتر  سمینار،  این  ادامه  در 
 - فرهنگی  سازمان  از  صدراالشرافی 

سخنرانی  ایراد  به  آذربایجان  سیاسی 
پرداختند.

وی به یکی از خصلت های رژیم اشاره 
از کشور  که در داخل و خارج  نمودند 
این  اصلی  هدف  و  می کند  بحران زایی 
بحران زایی هم توسعهطلبی است که در 

هویت رژیم اسالمی ایران نهفته است.
کرد:  اعالم  صدراالشرافی  ضیاء  دکتر 
هویت  دلیل  به  اسالمی  جمهوری 
اصاًل  خود  دینی  و  ایدئولوژیک 

اصالح پذیر نیست.
علیار  بختیار  سمینار،  بعدی  سخنران 
ایران  کردستان  کومله ی  حزب  نماینده 

در کنگره بودند.
وی وضعیت خاورمیانه را بغرنج خواند 
و  نوین  سرمایه داری  مسأله ی  به  و 

سرمایه داری نفت اشاره نمود.
ایران  کردستان  کومله  حزب  نماینده ی 
می گوید: ذهنیت رژیم در گذشته و حال 
را  داخل  امنیت  که  است  بوده  اینگونه 
دیگر  کشورهای  امنیت  تخریب  با  باید 
تأمین نماید و نمونه آشکار آن دخالت 

در امور کشور سوریه می باشد.
نتیجه ی  داشت:  اظهار  ادامه  در  علیار 
بسیار  داخل  در  رژیم  سیاست های  این 
مردم  وضعیت  بر  و  است  بوده  زیان بار 
داشته  منفی  تأثیر  مختلف  جنبه های  از 

است.
رئوف  سمینار،  سخنران  آخرین 
در  او  بود،  چپ  سیاسی  فعال  کعبی، 
اشاره  مسأله   این  به  خود  سخنان 
رژیم  خارجی  سیاست های  که  کرد 
آن  داخلی  سیاست های  منعکسکننده ی 
می باشد و آن نیز در راستای حفظ رژیم 

و سرکوب مردم است.
وجود  ضرورت  بر  پایان  در  ایشان 
تأکید  فدرال  ایران  ملیت های  کنگره ی 
کنگره  اخیر  عملکرد  باید  گفت:  و  کرد 
مورد نقد و بازبینی قرار گیرد و به این 
پرسش پاسخ داده شود که چرا تاکنون 
نتوانسته حوزه ی فعالیت خود را وسعت 
بخشد و احزابی را که خود را سراسری 

می دانند در خود جای دهد.
و  پرسش  به  پانل  این  پایانی  بخش 
و سخنرانان  میان شرکت کنندگان  پاسخ 

اختصاص یافت.

پیوستن جوانان کرد 
به  "راسان" حزب دمکرات ادامه دارد

دوره 22٠ مقدماتی پیشمرگه طی مراسمی 
در مرزهای کردستان ایران به پایان رسید.

میدیا،  کوردستان  وب سایت  گزارش  به 
مراسم  شهریورماه،  هفتم  یکشنبه،  روز 
در  پیشمرگه   22٠ دوره  اختتامیه ی 
شد  برگزار  ایران  کردستان  مرزهای 
دالور،  جوانان  از  دیگری  جمع  و 
کردستان  میهن دوست  و  متعهد 
حزب  پیشمرگه  های  صفوف  به 
پیوستند. ایران  کردستان  دمکرات 

"ای  ملی  سرود  اجرای  با  مراسم  این 
احترام  به  سکوت  دقیقه  یک  و  رقیب" 
شد. آغاز  کردستان  آزادی  راه  شهیدان 

کادر  مندومی،  امید  سپس 
آموزش  کمیسیون  آموزشکده ی 
به  ایران  کردستان  دمکرات  حزب 
گفت. مقدم  خیر  مراسم  این  مهمانان 

در ادامه ی این مراسم، دکتر میرو علیار، 
دمکرات  حزب  سیاسی  دفتر  عضو 
کردستان ایران و مسئول کمیسیون آموزش 
مناسبت  به  سخنانی  دمکرات،  حزب 
اختتامیه ی دوره 22٠ پیشمرگه ایراد نمود.

آقای علیار در سخنان خود به مبارزات 
عنوان  تحت  دمکرات  حزب  نوین 
"راسان" و به هم پیوستن مبارزات شهر 

و کوهستان، گفت: "این حرکت ناشی از 
خواسته ی  به  و  کردستان  مردم  اراده ی 
توده های مردم کردستان ایران بوده است".
وی پیشمرگه را انسانی آزادیخواه خواند 
که تبعیض و ظلم و ستم علیه ملتش را 
درک نموده و در این راستا برای آزادی 
ملتش آماده ی هرگونه فداکاری می باشد.

از  دوره  آموزشی  پیام  مراسم،  این  در 
مربیان آموزشی  از  فریاد درودی،  سوی 
صباح  همچنین  گردید.  قرائت  دوره 
 22٠ دوره ی  اعضای  از  یکی  نیک خواه 
پیام دوره ی مقدماتی 22٠ را قرائت نمود.

مراسم،  این  از  دیگری  بخش  در 
سوی  از  حماسی  سرودی 
گردید. اجرا  دوره  شرکت کنندگان 

شعری  مراسم،  این  ادامه  در  همچنین 
توسط  به رز"  "سه نگه ری  عنوان  تحت 
گردید. دکلمه  فخرالدین فر  عمر 
جایزه  اهداء  با  مراسم  این  پایان  در 
زمینه ی  دو  در  که  پیشمرگه هایی  از 
برتر  رتبه های  اخالقی"  و  "آموزشی 
بعمل  تقدیر  بودند،  کرده  کسب  را 
و  شادی  میان  در  مراسم  این  آمد. 
رسید. پایان  به  شرکت کنندگان  سرور 

دیدار هیأت حزب دمکرات
 از دفترPYDدرسلیمانیه 
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بیانیه ی کنگره ی ملیت های ایران فدرال
در رابطه با برگزاری سمینار "وضعیت 
خاورمیانه، اکنون و آینده ی ایران"

ایران  ملیت های  کنگره ی 
 2٧ شنبه  روز  در  فدرال 
آگوست سمیناری تحت عنوان 
اکنون  خاورمیانه،  "وضعیت 
حضور  با  ایران"  آینده ی  و 
کارشناسان و صاحب نظران در 

شهر فرانکفورت برگزار کرد.
این سمینار از دو پنل با عنوان:

و  ایران  منطقه،  تحوالت   -١

در  ستم  تحت  ملیت های  نقش 
آینده ی سیاسی ایران

مخرب  دخالت های   -2
و  منطقه  در  اسالمی  جمهوری 
مردمان  سرکوب  با  آن  ارتباط 

ایران
کار خود را آغاز کرد.

پنل ها  در  شرکت کننده  اعضای 
و  ایران  مسائل  جامع  طور  به 

منطقه را که شامل دخالت های 
سیاسی و نظامی رژیم ایران در 
با سرکوب  منطقه و ارتباط آن 
باالخص  و  ایران  مردمان 
با  است،  ایران  ملیت های 
شرکت فعال حضار، مورد بحث 

و بررسی قرار دادند.
کنگره ی ملیت های ایران فدرال

2٧ آگوست 2٠١٦

استمرار عملیات های عقاب های زاگرس 
در کردستان

طی  زاگرس  عقاب های 
عملیاتی در شهر بانه 4 مزدور 

رژیم را هدف قرار دادند.
به گزارش وب سایت کوردستان 
سه شنبه  روز  سحرگاه  میدیا، 
عقاب های  شهریورماه،  دوم 
روستای  جاده ی  در  زاگرس 
بانه  شهر  توابع  از  "بله سه ن" 
به خودرویی از نیروهای رژیم 
چهار  نتیجه  در  و  نموده  حمله 
تن از مزدوران رژیم را کشته و 

زخمی کردند.
سرُگرد  یک  عملیات،  این  در 
نام  به  رژیم  انتظامی  نیروی 

هالکت  به  محمدی  عبداهلل 
رسیده است.

هویت  زاگرس  عقاب های 
را  شده  زخمی  مزدوران 
و  غفاری  داوودی،  گروهبان 
کرده  اعالم  انجینه ای  کمال 

است.
می گویند:  زاگرس  عقاب های 
آزار  در  رژیم  مزدور   4 این 
نقش  منطقه  مردم  اذیت  و 

برجسته ای داشته اند.
عقاب های  اخیر،  ماه  چند  طی 
کردستان  سراسر  در  زاگرس 
علیه  عملیات هایی  ایران 

داده  انجام  رژیم  مزدوران 
از  زیادی  شمار  تاکنون  و 
و  کشته  را  رژیم  نیروهای 

زخمی نموده اند.
هشدار  با  زاگرس  عقاب های 
کردستان  در  رژیم  مزدوران  به 
نظامی  نیروهای  کرده اند:  اعالم 
جنبش  حامی  را  خود  آنان، 
کردستان  مردم  مبارزاتی 
از مردم  می دانند و در حمایت 
و  فعالیت  کردستان،  زحمتکش 
مردم  اذیت  و  آزار  و  سرکوب 
بدون  را  رژیم  مزدوران  توسط 

پاسخ نخواهند گذاشت.

ادامه ی سخن

مردم و گروه های اجتماعی اشاره می کرد و قصد آن را داشت که آنان را در راه رسیدن به آزادی 
و رهایی از بندگی و در دست گرفتن سرنوشتشان به کلیتی متحد که قدرتمند و استوار و با اراده 

باشد، مبدل سازد.
"نیروی جنبش کردستان، بیش از هر چیزی خود را در استمرار و ماندگاری اش نشان می دهد، 
در ادامه دادن به قیام و تالش سخت و محکم و استوار ایستادن در میدان حماسه آفرینی و تسلیم 

نشدن."
جنبشی که در نشان دادن رؤیاها و آمال آینده ی مردم، کم بیاورد و یا بر خالف رؤیاها و آمال خود 
عمل کند، اعتماد مردم را نسبت به خود از دست می دهد و آن را حرکتی انحرافی تلقی خواهند 
کرد. به همین خاطر است که دکتر شرفکندی به مانند استادش، به الگوی این آمال و رؤیاها بدل 

می شود و برای تشویق مردم، خود به پیشاهنگ پراکتیزه کردن آنچه که گفته است، بدل می شود.

عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر 
سازمان ملل در امور ایران شد

فعاالن  از  جهانگیر"  "عاصمه 
سرشناس حقوق بشر و حقوق 
جانشین  پاکستان،  در  زنان 
ملل  سازمان  در  شهید  احمد 
برای امور حقوق بشر در ایران 

شد.
جهانگیر اولین دفتر وکالت زنان 
و  است  کرده  دایر  را  پاکستان 
ایجاد کمیسیون حقوق بشر  در 

نقش داشته است.
منتشره،  گزارش های  اساس  بر 
ویژه  گزارشگر  شهید،  احمد 

وضعیت  درباره  ملل  سازمان 
روز  ایران  در  بشر  حقوق 
پایان  از  ١١شهریور  پنج شنبه 
نوامبر  ماه  در  خود  مأموریت 

خبر داد.
عاصمه  شهید،  احمد  جانشین 
و  بشر  حقوق  فعال  جهانگیر، 
پاکستان  زنان  حقوق  مدافع 
است که در سال ١۹۵2 متولد 
 ١۹۸١ سال  در  او  است.  شده 
به عنوان اولین زن در پاکستان 

یک دفتر وکالت دایر کرد.

حکومت  دوران  در  هم  وی 
هم  و  ضیاءالحق  محمد  ژنرال 
در دوران حکومت ژنرال پرویز 
یا  زندان  در  را  مدتی  مشرف 
حصر خانگی به سر برده است.

نامبرده از سال 2٠٠4 تا 2٠١٠ 
سازمان  گزارشگری  مسئولیت 
و  عقیده  آزادی  امر  در  ملل 
و  گرفت  عهده  به  را  مذهب 
در همین دوران بارها از نقض 
انتقاد  ایران  در  بهائیان  حقوق 

کرد.

مسئولین رژیم ایران
 با افتخار از اعدام های دهه ٦٠ سخن 

پخش فایل صوتی "منتظری" در 
در   ٦٠ دهه   اعدام های  با  رابطه 
واکنش  از 2۸ سال،  ایران، پس 

مسئولین رژیم را در پی داشت.
رسیده،  گزارش های  اساس  بر 
رئیس  معاون  مطهری"،  "علی 
مجلس شورای اسالمی رژیم طی 
نامه ای به وزیر دادگستری دولت 
شفاف سازی  خواستار  روحانی، 
 ٦٧ سال  اعدام های  زمینه ی  در 
شد که در پاسخ به این خواسته، 
با  محمدی"  پور  "مصطفی 
"به  بیان داشته که  تمام  وقاحت 
نقش خودم در این جریانات در 
آن مقطع زمانی افتخار می کنم."

"پورمحمدی"  وزیر دادگستری 
دولت حسن روحانی و یکی از 
ایران  رژیم  جنایتکار  مسئوالن 
چهره های  از  یکی  خود  که 

اعدام ها  این  در صدور  شاخص 
بوده است، چندی پیش در برابر 
این جنایات گفته بود: "بیان این 
جریانات  کردن  زنده  و  موضوع 
بی  برای  تالشی  تنها  دوره  آن 
کردن  پاک  و  دادن  نشان  گناه 

گناهان دشمنان نظام است."
هاشمی  اکبر  دیگر،  سوی  از 
مجمع  رئیس  رفسنجانی، 
از  یکی  و  مصلحت  تشخیص 
اعضای مجلس خبرگان رهبری 
رژیم، از پخش این فایل صوتی 
انتقاد نمود و حمایت تمام خود 
را از اعدام ها در آن دوره اعالم 

نمود.
در  شهریورماه  ششم  نامبرده 
که  بود  گفته  مذکور  نشست 
پیش  از  هدفی  با  عمل  "این 
دشمنانمان  جانب  از  شده  تعین 

در  دلیل  همین  به  گرفته،  انجام 
رسانه های خارجی دائمًا از این 
میان می آورند  به  بحث  موضوع 
و در کشورهایی همچون پاریس 
نمایشگاهی به همین منظور برپا 

داشته اند".
آگوست،   2۵ پنجشنبه  روز 
از  جنایت"  نام"  با  نمایشگاهی 
جانب شهرداری دوم پاریس، با 
آن  اعدام های  و  مضمون  همین 
دوران در ایران در سال ٦٧ برپا 
اسناد  نمایشگاه  این  در  که  شده 
این  قربانیان  از  عکس هایی  و 
فتوای  بر  دال  و سندی  جنایات 
نمایشگاه  این  در  جالد  خمینی 
قرار  همگان  دید  معرض  در 

گرفته است.

فرمانده ی مزدوران بسیج: اعدام های سال 
٦۷ بر اساس فتوای خمینی بود

مقامات  واکنش های  ادامه ی  در 
انتشار  به  اسالمی  جمهوری 
درباره ی  منتظری  صوتی  فایل 
رئیس   ،٦٧ سال  اعدام های 
گفته  بسیج  مردمی  سازمان ضد 
»کاماًل  اعدام ها  این  که  است 
موازین  بر  »منطبق  و  صحیح« 
اسالمی،  قانونی،  فقهی،  حقوقی، 
بین المللی و داخلی« بوده است.

به گزارش خبرگزاری حکومتی 
نقدی  محمدرضا  پاسدار  ایرنا، 
در  شهریور   ۹ سه شنبه  روز 
در  اجالس  یک  حاشیه ی 
مشهد، اعدام شدگان سال ٦٧ را 
»منافقانی« نامید که به گفته وی، 
و  صدامیان  با  »تبانی  جرم  به 

نظام  براندازی  برای  سازماندهی 
اعدام  ایران«  اسالمی  جمهوری 

شدند.
بر  را   ٦٧ سال  اعدام های  وی 
بنیانگذار  خمینی،  فتوای  اساس 
جمهوری اسالمی دانست و گفت 
که این فتواها دارای مبانی محکم 

فقهی و حقوقی است.
»برخی  افزود:  نقدی  محمدرضا 
از اشخاصی که فرزند آدم بزرگ 
اظهارنظر  هستند،  مشهوری  و 

می کنند که کار اشتباهی است«.
اشاره ی  که  می رسد  نظر  به 
به صحبت های  نقدی  محمدرضا 
رئیس  نایب  مطهری،  علی  اخیر 
است  اسالمی  شورای  مجلس 

پافشاری  با  سه شنبه،  روز  که 
مورد  در  خود  پیشین  موضع  بر 
از  منتظری  آیت اهلل  صوتی  فایل 
جای  به  خواست  »مسئوالن« 
اعدام های  درباره  دادن  شعار 

سال ٦٧ به مردم توضیح دهند.
اعدام های سال ١۳٦٧  در مورد 
با   ١۳۹١ سال  در  دادگاهی 
قربانیان،  خانواده های  حضور 
شاهدان و قضات بین المللی، در 
کاخ صلح در الهه هلند برپا شد 
دادگاه  این  بین المللی  قضات  و 
دو  از  پس  سال،  همان  آبان   در 
سال  اعدام های  دادگاه،  جلسه 
علیه  »جنایت  را  ایران  در   ٦٧

بشریت« نامیدند.



شماره684- 15 شهریور41395
کردستان ایران

متن سخنان مصطفی هجری، دبیرکل حزب 
در سمینار کنگره ی ملیت های ایران فدرال

درود بر شما دوستان عزیز
در  را  خود  که   خوشحالم  خیلی 
میان شما دوستان عزیز می بینم.  
در  امروز  که   مهمی  موضوع 
همه   ما  خاورمیانه   منطقه ی  
سال  چندین  و  هستیم  شاهد 
مبارزات   دارد،   ادامه   که   است 
سرکوب  که   است  ملیت هایی 
آنها  به   که   ملیت هایی  شده اند، 
این  و  شده   داشته   روا  ظلم 
سطح  ارتقای  علت  به   ملیت ها 
بیشترشان  شناخت  و  آگاهی 
شده ی  پایمال  حقوق  به   نسبت 
مرحله ای  در  کدام  هر  خویش ، 
کرده اند  شورش  استبداد  علیه  
بودیم  شاهد  منطقه   در  ما  و 
سرنگونی  مدت،  این  در  که  
که   دیکتاتوری  حکومت های 
مردم  که   می رفت  تصور  کمتر 
با دست خالی بتوانند آنها را از 
حکومت پایین بیاورند، روی داد 
هستیم. آن  شاهد  همچنان  ما  و 

در  که   هستند  ملیت هایی  اینها 
واقع از تجارب زیادی در تحمل 
نامالیمات، تبعیضات و نبود هر 
نوع آزادی برخوردارند. هر چند 
که آنچه  ما هم اکنون  در منطقه ی  
هستیم،  آن  شاهد  خاورمیانه  
انقالبات،  نامنظم،  شورش های 
کشتار  و  ویرانی  و  خونریزی 
است و بیشتر به  نظر می رسد که  
بیشتر  روز  به   روز  پروسه   این 
به  سمت بی نظمی و خونریزی و 
ویرانی بیشتر سوق می یابد ، ولی 
حرکت،  این  مسیر  در  باالخره  
می کنند. پیدا  را  خود  راه   مردم 

شده   سرکوب  که   ملیت ها  این 
بتوانند  اینکه   برای  بودند، 
سایه ی  در  را  نوینی  زندگی 
راه  دو  دهند،  ادامه   دمکراسی 
در پیش پایشان قرار دارد: یکی 
از این دو راه این است  که  یک  
رعایت  با  دمکراتیک  حکومت 
یکسان  و  انسانی  حقوق  همه ی  
این  در  شود،  تأمین  همه   برای 
در  می توانند  ملیت ها  صورت 
چهارچوب مرزهای یک کشور 
با همدیگر  زندگی کنند. اگر  این 
مطمئنًا،  نشود،   برآورده   هدف 
و  تجزیه طلبانه   حرکت های 

خشونت های بیشتر را باید انتظار 
داشت که  این حرکت ها هم برای 
کشورهایی  برای  هم  و  مردمان 
خود  نفوذ  با  می خواهند  که  
بیشتر  کنند  آرام  را  مردم  این 
هزینه بردار خواهد بود. در نتیجه  
در  که   می کنم  فکر  چنین  من 
آینده ی  خاورمیانه  تسلط اصلی 
بود.  خواهد  ملیت ها  دست  در 
دیده ایم  اینچنین  تاکنون  اگر 
وضعیت  این  شاهد  هم  حاال  و 
یا  فرد  یک  متأسفانه   هستیم 
فرد،  به  یک  وابسته   گروه  یک 
حاکمیت  استبدادی  شکل  به  
را  بسیاری  مردمان  سرنوشت 
این سیاست  در دست داشته  اند. 
به  تدریج در حال زوال است و 
داشتن  دست  در  آن،  جایگزین 
خواهد  ملیت ها  از طرف  قدرت 
بود و تنها در این صورت است 
آرامش  انتظار  می توان   که  
. داشت  منطقه   در  را  ثبات  و 

آنچه  که  ما در ایران شاهد هستیم 
این است  که  طی سی و چند سال 
اسالمی  جمهوری  که   گذشته  
استبداد  از  بوده ،  حاکم  ایران 
ملیت های  علیه  کشی  حق  و 
ایران  آزادیخواهان  و  ایران 
کرده   آزمایش  را  راه ها  همه  ی 
سخت تر  روزبه روز  همچنان   و 
ادامه   را  راه   این  شدیدتر  و 
ما  که   آنچه   خالف  بر  می دهد . 
ایران  ملیت های  و  آزادیخواهان 
جمهوری  در  که   داریم  انتظار 
که   دهد  تغییراتی روی  اسالمی 
حداقل حقوق این مردم برآورده  
شود ، تجربه  نشان داده  است که  
این خواسته ای غیرمنطقی است ، 
از این نظر غیر منطقی است  که  
معتقد  اساسًا  اسالمی  جمهوری 
مردم  که   نیست  حقوق  این  به  
بنابراین  هستند.  آن  خواهان 
من  نظر  به   کرد؟  باید  چکار 
بایستی نیرومند شد، چون ما در 
تاریخ سی وچندساله ی  جمهوری 
که   بوده ایم  شاهد  اسالمی 
جمهوری اسالمی در مقابل زور 
تسلیم می شود. یکی در جنگ ٨ 
ساله ی  ایران و عراق همه  شاهد 
آن هستید که  جمهوری اسالمی 

بسیار  شعارهای  وجود  با 
مردم  تحریک  و  پرطمطراق 
قول  به   و  ویرانی  و  کشتار  به  
از  قدس  به   "رسیدن  خودشان 
راه کربال" عالوه  بر ویرانی های 
میلیون  یک  حدود  زیاد،  بسیار 
نفر از جوانان ما را به  کشتن داد 
یا عضوی از بدنشان را از دست 
خمینی  نهایت  در  ولی  دادند، 
نمی تواند   که   شد  متوجه   وقتی 
و  دهد  ادامه   را  جنگ  این 
قرار  تهدید  مورد  حکومتش 
گرفته  است، قطعنامه ی سازمان 
قول  به   و  پذیرفت  را  ملل 
کشید. سر  را  زهر  جام  خودش 

مورد دوم همین امضای قرارداد 
نیز  مورد  این  در  است،  برجام 
سران  که   هست  یادمان  همه  
شعار  چطور  اسالمی  جمهوری 
قطعنامه های  این  که   می دادند 
سازمان ملل، آمریکا، اتحادیه ی  
کاغذ  دنیا  نقاط  بقیه   و  اروپا 
تأثیری  که   هستند  پاره هایی 
اسالمی  جمهوری  وضعیت  در 
ولی  داشت.  نخواهند  ایران 
یکبار دیگر زمانی که ولی فقیه  
شعارها  این  با  که    شد  متوجه  
را  کشور  اقتصاد  نمی توان  
از  پنهان  ـ حتی  کرد  راه  به   رو 
نماینده ی   وقت ـ  رئیس جمهور 
و  فرستاد  عمان  به   را  خودش 
با نمایندگان آمریکا وارد بحث 
کرد  پیدا  ادامه   مذاکرات  و  شد 
تا جایی که  تمامی  خواست های 
گروه ٥+١ را پذیرفت. بنابراین 
مقابل  در  اسالمی  جمهوری 
است. تسلیم پذیر  مقاوم  نیروی 

و  ملیت ها  ما  بنابراین 
واقعًا  اگر  ایران  آزادیخواهان 
در  خواست هایمان  می خواهیم 
جمهوری اسالمی برآورده شود ، 
فقط یک راه داریم و آن نیرومند 
بودن  نیرومند  است ،  بودن 
چیزیست که  در منطقه ، در جهان 
و به  ویژه  در جمهوری اسالمی 
می کنند ،  باز  حساب  آن  روی 
از  بعد  و  تحلیل  این  اساس  بر 
صاحب نظران  با  زیاد  مشورت 
آکادمیسین ها،  از  تعدادی  با  و 
ایران  کردستان  دمکرات  حزب 

نتیجه   این  به   پیش  سال  دو 
در  گام هایی  بایستی  که   رسید 
از  استفاده   با  و  بردارد   این  راه 
گرفتن  درس  و  گذشته   تجارب 
که   نقص هایی  و  اشکاالت  از 
داشته ایم،  گذشته   مبارزات   در 
نه  را  نیرومندی  این  بتوانیم 
برای  بلکه   حدکا،  برای   تنها 
مردم  همه ی   سازمان ها،  همه ی  
همه ی   برای  راه  این  از  و  کرد 
کنیم. ایجاد  ایران  آزادیخواهان 

حزب  که   بود  اساس  این  بر 
که   گرفت  تصمیم  دمکرات 
در  پیشمرگه ها  حضور  به  
و  دهد  ادامه   کردستان  داخل 
روزبه روز بر تعداد پیشمرگه ها 
پیشمرگه ها  این  بیشتر  بیفزاید . 
فعالی  مردم  یا  حدکا  اعضای 
از جمهوری اسالمی  هستند که  
و  شناخت  تحت  و  بیزارند 
دوش به دوش  اینها  سازماندهی 
پیشمرگه ها حضور پیدا می کنند.
مهم  خیلی  مسأله    این  به  توجه  
با  همراه  کنیم  سعی  که   بود 
و  تفکر  پیشمرگه ها،  حضور 
دهیم،  تغییر  را  مردم  اندیشه ی  
بدین معنا که  مردم متوجه  شوند 
و آموزش ببینند که  پیشمرگه ها 
تنها نیرویی نیستند که  آنها را از 
جمهوری  استبداد  و  ظلم  دست 
بلکه   کرد،  خواهند  رها  اسالمی 
است  این  کارشان  از  بخشی 
معنوی  نیروی  مردم  این  به   که 
سازماندهی  به   را  آنها  بدهند، 
به   تبدیل  خود  که   کنند  تشویق 
نیروی رهایی بخش شوند، چون 
باشند  این  تنها منتظر   اگر مردم 
آزاد  را  آنها  پیشمرگه ها  که  
بسیاری  خسارات  دچار  کنند، 
نوع  این  بسا  چه   و  خواهند شد 
مبارزه  به  نتیجه  نخواهد رسید .
حزب  پیشمرگان  که   بود  این 
حضور  مردم  میان  در  دمکرات 
بگویند  به  مردم  پیدا کردند که  
اسالمی  جمهوری  تبلیغات  اگر 
طی سال های گذشته  بر این اساس 
بود که  نیروهای اپوزیسیون کرد 
ایرانی از حزب دمکرات و سایر  
نیروها،  دیگر  توانی ندارند، همه  
حاشیه نشین  رفته اند،  بین  از 

شده اند  کمپ نشین  شده اند، 
به   مردم  در  را  ناامیدی  این  و 
وجود می آوردند تا مردم بیشتر 
شوند،  آنها  خواست های  تسلیم 
در  را  پیشمرگه ها  حضور  مردم 
میان خود احساس کنند، به  این 
پیشمرگه ها  مبارزه ی   ترتیب 
در  مردم  مبارزه  ی  و  کوه ها  در 
گره   همدیگر   به   شهرها  داخل 
نیرویی  اینها  تلفیق   از  و   بخورد  
جمهوری  که   بگیرد   شکل 
. کند   آن حساب  اسالمی روی 
و  است  پروسه   یک  این  البته  
عرض  در  که   نیست  چیزی 
ماه  سه   و  ماه  دو  ماه،  یک 
آغاز  ولی  بیاید،  وجود  به  
می تواند   آن  ادامه ی   و  پروسه  
منجر  نیرویی  چنین  وجود  به  
حکومت  زمان  در  هم  که   شود  
بعد  هم   و  اسالمی   جمهوری 
اسالمی  جمهوری  حکومت  از 
بتواند  در تعیین سرنوشت مردم 
ترتیب  این  به   باشد  .  تأثیرگذار 
از  بیشتر  مرحله   این  در  حدکا 
متمرکز  امر  این   روی   که   آن  
را  اسالمی  جمهوری  که   شود  
جمهوری  به   یا  کند  سرنگون 
صدد  در  بزند،   ضربه   اسالمی 
میان  رستاخیزی  که   است  این 
مردم کرد در مرحله ی  اول ایجاد 
ایمان  به  توان خود  نماید، مردم 
بیاورند و تبلیغات زهرآگینی را 
این  طی  اسالمی  جمهوری  که  
مدت در میان مردم انجام داده ، 
خوشبختانه   کند .  خنثی  را  آنها 
ابتدای  مرحله ی  در  ما  چند  هر 
مسأله    این  ولی  هستیم  کار 
در  را  زیادی  بسیار  تأثیرات 
میان مردم بر جای نهاده است  .

دو  طی  باشید،  کرده   دقت  اگر  
سه  ماه گذشته  ده ها مورد حمله 
از سوی  مردم، حمله ی  مسلحانه  
نیروهای  علیه  مسلحانه   غیر  و 
رژیم در نقاط مختلف کردستان 
ما  روزانه   تقریبًا  و  داده   روی 
و  هستیم  رویدادها  این  شاهد 
این  می شنویم.  را  خبرها  این 
به   پیشمرگه ها  حضور  را  نیرو 
راه  دارند  مردم  و  داده   مردم 
و  می کنند  پیدا  را  خودشان 
تبدیل به  همان نیرویی می شوند 
. هستیم  آن  دنبال  به   ما  که  
بنابراین راهی که  ما برای آزادی 
آزادی  برای  ایران،  ملیت های 
پا  پیش  بایستی  مردم  همه ی  
بگذاریم و روی آن کار بکنیم، 
نیرومند  بایستی  که   است  این 
تأثیرگذار  نیروی  به   شویم، 
این  پروسه ،  این  شویم.  تبدیل 
راه اشکال گوناگون و متفاوتی 
با  نزدیکی  و  اتحاد  از  دارد ، 
همدیگر ، اگر  امکان داشته  باشد   
سیاسی  سازمان های  شدن  یکی 
و  ایرانی  و  کرد  اپوزیسیون 
شدن  نزدیک  هم  به   حداقل 
با  رابطه   در  ارتباط  ایجاد  و 
همدیگر   با  که   مشترکی  اهداف 
داریم. این حرکت می تواند  برای 
بخش های دیگر ایران نیروبخش 
باشد، زیرا بسیار مهم است  که  
مبارزه   آزادی  برای  که   مردمی 
را  خود  می خواهند  و  می کنند 
از زیر دست استبداد رها کنند، 
دارند،  پشتیبان  یک  به   احتیاج 
پشت  نیرویی  که   دارند  احتیاج 
باشد   و آنها را هدایت  سر آنها 
کردستان  می خواهیم  ما  و  کند  

شود،  تبدیل  نیرویی  چنین  به  
ایران  آزادیخواهان  همه ی   به  
نیرو ببخشد  و در نتیجه  روز به  
گسترده تر  مبارزات  سطح  روز 
است  صورت  این  در  شود. 
فکر  به   اسالمی   جمهوری  که  
خواست های  روی  تا  می افتد  
کند . مطالعه   ایران  مردم 

ما در این حرکت، در این مدت 
پروژه های  از  بسیاری  کوتاه 
هم  بر   را  اسالمی  جمهوری 
به   تا  زدیم، همه ی  شما دوستان 
حال بارها شنیده اید که  جمهوری 
اسالمی اعالم می کرد که  مرزها 
آنچنان  و  تنیده   آنچنان  را 
پایگاه های  و  تکنیکی  امکانات 
مین گذاری  مرزهای  و  محکم 
حتی  دیگر   که   کرده   ایجاد  شده  
پر  آنجا   در  نمی تواند  هم  پرنده  
بزند ، در حالی که  پیشمرگه های 
بارها  گذشته   سال  دو  طی  ما 
گذشتند  مرزها  این  از  بارها  و 
اسالمی  جمهوری  اینکه   بدون 
در  گروه  یک  به   بتواند   حتی 
جمهوری  کند .  حمله   مرزها 
امضای  از  ویژه  بعد  به  اسالمی 
تبلیغ  صدد  در  برجام  قرارداد 
حاال  و  کرد  کار  بسیار  و  بود 
کمپانی های  که   می کند   کار  هم 
صنعتی  نفتی،  اقتصادی،  بزرگ 
دنیا  نقاط مختلف  از  و تجارتی 
بیایند و سرمایه گذاری بکنند تا 
جمهوری اسالمی  دستش برای 
تهدید بیشتر و درآمد بیشتر باز  
شود، چون متأسفانه  درآمدهایی 
که  در ایران حاصل می شود،  به  
جیب جمهوری اسالمی می رود  .
در این مدت و با این برنامه  که  
حزب دمکرات در پیش گرفت، 
به  دنیا نشان داد و به  جمهوری 
علیرغم  که   داد  نشان  اسالمی  
اسالمی،  جمهوری  تبلیغات 
آرامش  جزیره ی   آن  ایران 
سرمایه گذاری ها  این  که   نیست 
کنند. کار  به   شروع  آنجا  در 

به   هزینه ای   ما  اگرچه   بنابراین 
از  زیادی  تعداد  شهادت  قیمت 
در  ولی  دادیم  پیشمرگه هایمان 
این مورد بسیاری از برنامه های 
جمهوری اسالمی را به  هم زدیم. 
ما  می توانیم،  ما  ترتیب  این  به  
ایران  ملیت های  ایران،  مردم 
جمهوری  مقابل  در  می توانیم 
بایستی  ولی  بایستیم،  اسالمی 
باشیم.  داشته   وجود  عمل  در 
جمهوری  کردن  محکوم  با 
کمیسیون  طرف  از  اسالمی 
ملل  سازمان  بشر  حقوق 
از  آزادی  درخواست  با  متحد، 
همه   غیره ،  و  اسالمی  جمهوری 
این  تحقق  که   داده   نشان  اینها 
نیست،  امکانپذیر  درخواست ها 
آزادی  خواهان  که   ما  بنابراین 
را  دیگری  حل  راه  باید  هستیم 
انتخاب کنیم، چون راه حل قبلی 
جدید  حل  راه  و  نداده   جواب 
این راه حلی است که  ما آن را 
امیدواریم  و  می کنیم  پیشنهاد 
ملیت های  همه ی   طرف  از 
سازمان های  همه ی   و  ایران 
گیرد   قرار  قبول  مورد  سیاسی 
تنها  نه   کنیم،  کار  آن  روی  و 
کردستان  دمکرات  حزب  برای 
که   آنان  همه   برای  بلکه   ایران 
در ایران خواهان آزادی هستند.

خیلی متشکرم
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تالش برای تیمار اسبی مرده 
رسانه ، بحران و فساد اقتصادی

آگری اسامعیل نژاد

چالش  حتی  و  بحران  بحث 
محوریت  در  کمتر  اقتصادی 
جمهوری  رژیم  رسانه های 
رژیم  می گیرد.  قرار  اسالمی 
رسانه ها،  در  اسالمی  جمهوری 
دین،  مسئول  را  خود  بیشتر 
و  عمومی  اخالق  و  فرهنگ 
فردی مردم می پندارد و وانمود 
می کند که  در تالش است تا با 
هم  مشخص  سیاست های  اتخاذ 
فرهنگ و دین مردم را از آسیب 
آخرت  در  هم  و  کند  مصون 
بهشت را برای مردم فراهم نماید.

از آغاز دوره  ی ریاست جمهوری 
بحران  موضوع  روحانی  حسن 
چالش های  و  ایران  اقتصادی 
پیش روی آن، تالش برای گذر 
از این بحران و حتی وجود فساد 
اقتصادی  ساختار  در  اقتصادی 
رسانه ای  موضوعات  رأس  در 
گرفته   قرار  اسالمی  جمهوری 
جمهوری  رسانه های  است، 
وابستگی  به   توجه   با  اسالمی 
به  جناح های سیاسی درون  آنها 
خاصی  طیف  کدام  هر  رژیم، 
اقتصادی  فساد  و  بحران  از 
و  می کنند  مطرح  را  ایران  در 
بخشی دیگر را یا منکر می شود 
نمی پردازند. آن  به   اصاًل  یا  و 

 برخورد دوگانه  با کلیت بحران 
اقتصادی جامعه  ی ایران و فساد 
که   ایران  در  موجود  اقتصادی 

اسالمی  جمهوری  رژیم  ساختار 
مسبب آن شده  است، در یک نگاه  
ساده  می تواند نشاندهنده ی  عمق 
اختالفات جناح های درونی رژیم 
جداگانه ی   تالش  از  حاکی  و 
پایگاه   کسب  برای   جناح  هر 
جداگانه ی  اجتماعی مستقل باشد.
بحران های  و  فساد  مسأله ی    اما 
اختالفات  از  دامنه اش  اقتصادی 
است،  رفته   فراتر  ایران  داخلی 
بررسی  با  اگر  که   آنچنان 
در  بپردازیم،  آن  به   عمیقتری 
رسمی  سیاست های  کلیت  واقع 
است؛  گرفته   بر  در  را  رژیم 
سه   ذکر  به   بهتر  درک  برای 
می پردازیم: اینجا  در  مثال 

 مثال اول:

ارشد  مشاور  ترکان،  اکبر   
در  روحانی  حسن  اقتصادی 
روزنامه ی   با  خود  مصاحبه ی  
 ١39٥/06/٨ تاریخ  در  شرق 
در تحلیل "برجام" گفت: "برخی 
در گفتگوهای خود مسائل را از 
هم تفکیک می کنند و می گویند 
این یک موفقیت سیاسی بوده، در 
است؟  شده  چه  اقتصاد  حوزه ی 
اصال کل برجام اقتصادی است".

مثال دوم:

حق  آمریکایی  رسانه های   
پول  دالر  میلیون  برداشت ٤00 
میلیاردی   ١.3 سود  و  ایران 
آزادی  برای  دلیلی  را  آن  دالر 
ایرانی_آمریکایی  زندانی  چهار 
بر  زندانیان  این  کردند،  قلمداد 
آنها،  برای  صادره   حکم  اساس 

محسوب  امنیتی"  "زندانی 
پذیرفت  ایران  اما  می شدند، 
پول  بازگرداندن  قبال  در  که 
توقیف شده اش آنها را آزاد کند.

مثال سوم:

بانک مرکزی ایران رسمًا اعالم 
کنوانسیون  به   که   است  کرده  
   FATF است.  FATFپیوسته  
با  مبارزه   بین المللی  سازمان 
ویژه ی   کارگروه   و  پولشویی 
سازمان،  این  مالی  اقدام 
پولشویی  از  جلوگیری  برای 
مالی  تأمین  از  جلوگیری  و 
سازمان های تروریستی به  عنوان 
بنیاد  دولتی  بین  همکاری  یک 
نهاده  شده  است. با عضویت یک 
این سازمان، سازمان  در  کشور 
پولشویی،  روند  بر  مذکور 
نظارت قانونی بر نقل و انتقاالت 
مالی  قوانین  اجرایی  و  بانک ها 
در سطح داخلی و بین المللی این 
کشور، نظارت خواهد کرد، این 
توافق در شرایطی از طرف بانک 
مرکزی ایران اعالم شده  است که  
ایران در سطح منطقه  و از طریق 
سازمان هایی که  در لیست ترور 
نیابتی حضور  هستند، در جنگی 
  ٢0١٥ سال  در  ضمن  در  دارد، 
جمهوری اسالمی به  عنوان یک 
معرفی  تروریسم  حامی  کشور 
جمهوری  مسئوالن  البته     شد، 
آشکار  حمایت  از  اسالمی 
واهمه ای  تروریستی  گروه های 
میزان  بر  تأکید  برای  و  ندارند 
و  نیابتی  جنگ  این  اهمیت 

تروریستی  گروه های  از  حمایت 
"عمق  را  رفتار  این  منطقه، 
می خوانند. خود  استراتژی" 
در  اقتصاد  و  سیاست 
اسالمی جمهوری  رژیم 
 36 تمام  در  اسالمی  جمهوری 
اسبی  به   را  اقتصاد  سال گذشته  
سیاست های  کشاندن  برای 
داخلی و منطقه ایش تبدیل کرده  
کشورهای  در  رژیم  این  است. 
شمالی  آمریکای  و  اروپای 
مخالفین خود را ترور می کرد و 
از  اقتصادی  قراردادهای  راه   از 
بررسی روند قضایی پرونده های 
با  و  می کرد  جلوگیری  ترور 
به   کالن  بودجه ی   اختصاص 
طرح هایی همچون صدا و سیمای 
تبلیغات  سازمان  مرکز  دولتی، 
فیلترینگ  دارالقرآن،  اسالمی، 
ارتش  فتا،  پلیس  اینترنت، 
درصدد  ارشاد  گشت  سایبری، 
فضاهای  بیشتر  هرچه   کنترل 
و  فرهنگی  و  فکری  اجتماعی، 
فرهنگی  و  فکر  اخالق،  ترویج 
از  جدا  و  است  ایران  در  خاص 
این مسأله  ، جمهوری اسالمی با 
خود  سرکوبگر  نیروهای  تقویت 
در سطح داخلی و نیز  در زمینه ی  
ساخت تسلیحات مختلف نظامی 
آنها  از  نوع  چندین  سالیانه   که  
در  می گذارد،  نمایش  به   را 
تدوام  که   هست  و  بوده  تالش 
کند.  گارانتی  را  خود  حاکمیت 
کردارها  و  رفتارها  این  همگی  
و  تواناست  اقتصادی  نیازمند 

اقتصاد  موارد،  این  کلیه ی   در 
را  سیاست ها  این  باید  که   است 
کند. اجراییشان  و  بکشد  یدک 
ایران  اقتصاد  کنونی،  در شرایط 
تحریم  سال   ١0 از  پس  دوران 
افت  با  را می گذراند و همزمان 
شده   روبرو  نفت  قیمت  شدید 
جمهوری  حال  عین  در  و  است 
جبهه  ی  چندین  در  اسالمی 
نیابتی حضور  مختلف در جنگی 
با  نیز  داخلی  سطح  در  دارد، 
باالگرفتن  بیکاری،  نرخ  افزایش 
نرخ  بودن  باال  فالکت،  شاخص 
پر  این موارد  از همه ی   و  تورم 
اهمیتتر، با بحران کم آبی روبرو 
است، اما اقتصاد ایران در دوران 
"دورزدن"  آنچه   برای  تحریم 
تحریم خوانده  می شود با پدیده  ی 
اقتصادی  مشروع  "مافیای  رشد 
" نیز روبرو شده است، این مافیا 
ناظران  چشم  از  اینکه   برای  به  
به  ایران  تحریم های  بین المللی 
پیچیده تر  بسیار  باشند،  دور 
رفتار  باید  معمول  مافیاهای  از 
سبب  مسأله  ،  همین  و  می کردند 
شده  است تا ابعاد حضور و قدرت 
"مافیای مشروع اقتصادی" برای 
امنیتی رژیم  ارگان های  و  رژیم 
باشد.  ناشفاف  و  گنگ  بسیار 
آنچه  در شرایط کنونی به عنوان 
رسانه های  در  فساد  با  مبارزه  
جمهوری اسالمی دیده  می شود، 
مرده ی   اسب  تیمار  برای  تالش 
اسبی  است،  ایران  اقتصاد 
یدک  حرکت  برای  رژیم  که  

ماجراجویی  و  داخلی  سرکوب 
خارجی در شرایط کنونی بیشتر 
است. نیازمند  آن  به   گذشته   از 

داخلی  رسانه های  در  آنچه  
رژیم به عنوان "مبارزه  با فساد 
است،  شده  نامیده   اقتصادی" 
رفاه   افزایش سطح  برای  تالشی 
عمومی  آسایش  و  اجتماعی 
مردم  که   مفهوم  بدین  نیست، 
ایران در مسأله ی   مبارزه  با فساد 
نخواهند  دستاوردی  اقتصادی 
کنونی  اقتصاد  بلکه   داشت،  
دارد  قرار  شرایطی  در  ایران 
سیاست های  تحمل  توانایی  که  
ماجراجویی  و  داخلی  سرکوب 
آنها در  ندارد.  خارجی رژیم را 
با  مبارزه   طریق  از  تا  تالشند 
که   اقتصادی"  مشروع  "مافیای 
به  آن  نیازی هم  در حال حاضر 
به   اقتصادی را  ندارند، وضعیت 
سطح مطلوبی برای یدک کشیدن 
آیا  برسانند،  خود  سیاست های 
رژیم می تواند از بحران اقتصادی 
اسب  و  کند  عبور  خود  کنونی 
مرده ی  اقتصاد ایران را شفا دهد؟
بحران  حل  که   این  به   توجه   با 
دست  گرو  در  رژیم  اقتصادی 
ماجراجویی های  از  کشیدن 
سرکوب های  و  منطقه ای 
گذر  شانس  است،  داخلی اش 
رژیم از بحران اقتصادی موجود 
است. صفر  به   نزدیک  تقریبًا 
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کردستان و "اپوزیسیون سراسری"
میرو علیار

از یک سال پیش که  حزب دمکرات 
نوینی  مبارزه  ی  ایران  کردستان 
جمهوری  استبدادی  نظام  علیه   را 
اسالمی شروع کرده  است، شماری 
اپوزیسیون  افراد و سازمان های  از 
به  این حرکت واکنش نشان داده اند: 
یکی از آن استقبال نموده و دیگری 
آن را به  نقد کشیده  است، چیزی که  
دمکراسی  و  سیاست  عرصه ی   در 

امری عادی تلقی می شود. 
اما اظهار نظرهای آن دسته  که  در 
راستای تأیید و توجیه  سیاست های 
ملت  علیه   سرکوبگرانه ی  حکومتی 
سراپا  اتهامات  تکرار  به   کرد، 
دمکرات  حزب  به   رژیم  ناروای 
پرداخته  بودند، بار دیگر چگونگی 
و  احزاب  با  کردستان  رابطه ی  
بین  در  را  اپوزیسیون  سازمان های 
مسأله ی    به   دوباره   سیاسی  فعالین 

روز تبدیل کرده  است.
برای کسانی که  با مسائل کردستان 
این  دارند  آشنائی   ١۳۵٧ سال  از 
سؤال مطرح می شود که اپوزیسیونی 
که  زمانی کردستان را "سنگر آزادی 
ایران" می نامید و برای خالصی از 
خشونت رژیم اسالمی در آنجا پناه 
که   است  ممکن  چگونه   می جست، 
این اپوزیسیون امروز مواضعش در 
ارتباط با مسأله ی   کردستان آنچنان 

دگرگون شده  است؟
که   افتادم  استداللی  یاد  به   اینجا 
بارها از هموطنان فارس در توجیه  
تغییر رویکرد سیاسی خود در قبال 
مسأله ی   کرد در ایران، شنیده  شده  
سیاست حزب  که   می گویند  است. 
ایران در دوران  دمکرات کردستان 
و  درست  قاسملو  د.  شادروان 
حکیمانه  بود و بعدا از او، سیاست 
و مواضع حزب "رادیکال" شده  و 
از خط مشی قاسملو فاصله  گرفته  

است!
عمومی  اذهان  شدن  روشن  برای 
الزم دانستم به  چند نکته  ی مهم در 

این باره  اشاره  کنم.
این دیدگاه از اساس بهانه ای بیش 
حزب  زمان  آن  رهبری  نه   نیست. 
دمکرات از رهبری امروز حزب به  
مسأله ی   کرد کمتر اهمیت می داد و 
از خطوط  امروز حزب  رهبری  نه  
اصلی سیاست های دوران زنده  یاد 

قاسملو عدول کرده  است.
به دالیل ذیل، اتفاقًا این اپوزیسیون 
مواضع  و  سیاست  از  که   است 
د.  زنده  یاد  زمان  در  خود  درست 
قاسملو فاصله   گرفته  است. در آن 

زمان:

از  مالحظه ای  قابل  بخش   *
اپوزیسیون ایران از جنبش کردستان 
و مطالبات مردم کردستان حمایت 
کردستان  به   درستی  به  و  می کرد 
بعنوان دژ تسخیرناپذیر در مقاومت 
می گذاشتند.  احترام  استبداد،  علیه  
مردم کردستان نیز این همبستگی را 
ارج می نهادند و می گفتند، اگر رژیم 
ما  به   و  آورده   یورش  کردستان  به  
اعالن جنگ داده  است، در مقابل، 
سراسری  اپوزیسیون  نیروهای 
هم پیمانان ما هستند، از ما حمایت 
نموده و جنایات دولت در کردستان 

را محکوم می کنند.
کردها  اپوزیسیون،  نیروهای   *
و  احساسی  نظر  از  را  کردستان  و 
عاطفی و مبارزاتی، بخشی از خود 
علیه   آن  مبارزه ی   با  می دانستند، 

می کردند  همبستگی  ابراز  استبداد 
موضع  کرد  خلق  سرکوب  علیه   و 

می گرفتند. 
مانند  اپوزیسیون  سازمان های   *
پایمال  و  کردستان  مسائل  کردها 
در  بشر  حقوق  سیستماتیک  کردن 
کردستان را انعکاس می دادند و در 
افشای سیاست های رژیم به  کردها 

کمک می کردند.
* حتی آن دسته  از اپوزیسیون هم 
مخالفت  کردستان  مبارزات   با  که  
می ورزیدند، الاقل از سرکوب خلق 
کرد به دست رژیم دیکتاتوری ج.ا.ا 
بر  را  رژیم  و  نمی کردند  پشتیبانی 

کردها ترجیح نمی دادند. 
اپوزیسیون،  زمان  آن  بنابراین، 
بود  سراسری"  "اپوزیسیون  هنوز 
سیاست  تأثیر  تحت  نیز،  کردها  و 
احساس  اپوزیسیون،  مسئوالنه ی  
دیگری نسبت به  رابطه  ی کردستان 

با ایران و اپوزیسیون داشتند. 
این احساس امروز تغییر پیدا کرده  

اپوزیسیون  نیروهای  چون  است. 
بودن  "سراسری"  رسالت  از  عماًل 

خود فاصله  گرفته اند:
سازمان های  و  احزاب  امروز   *
گرداب  در  مرکزگرا  سیاسی 
ناسیونالیسم افراطی ایرانی )بخوان 
ضدیت  و  خودبر تربینی  فارس(، 
و  آمده   گرفتار  کردها  حقوق  با 
زهرآگین  تبلیغات  تأثیر  تحت 
کلی  به  را  استبداد، کردستان  رژیم 

فراموش کرده اند. 
امروز به ندرت سازمانی فارس با 
دیگر  و  کردستان  مردم تحت ستم 
همدردی  ابراز  ملیت ها  مناطق 

می کند.
یا  سازمان ها  از  بخش  آن  حتی 
مثبت  نگاهی  سابقًا  که   نیز  افراد 
کردستان  مسأله ی    به   مسئوالنه   و 

مرعوب  تدریج  به  داشتند، 
و  گشته   افراطی  ناسیونالیست های 
خود  گذشته ی   دمکراتیک  مواضع 

را رها کرده اند. 
دوباره ی   خیزش  جریان  در  مثاًل 
گروهی  که   دیدیم  ما،  حزب  اخیر 
خصمانه ی   تبلیغات  آشکارا 
و  تحلیل  مبنای  را  استبداد  رژیم 
قبال  در  خود  موضعگیری های 
با  و  دادند  قرار  کردستان  مسائل 
همان زبان و ادبیات کسالت آور  و 
خارج از نزاکت رژیم حاکم شروع 
کردند به  دروغ پردازی و وارد کردن 
ارائه ی   بدون  و  واهی  اتهامات 

مدرک علیه  حزب دمکرات. 
دمکراسی  و  آزادی  مدعیان  این 
عماًل اعمال سیاست های سرکوب، 
به   را  کرد  اعدام جوانان  و  تبعیض 
موجه   اسالمی  جمهوری  دست 

جلوه  دادند. 
فارسی زبانی  رسانه  ی  ندرت  به   •
یافت می شود که  امروز  به  رویدادها 

و مسائل کردستان و مبارزه ی  ملت 
حاکم  مذهبی  استبداد  علیه   کرد 
جنایت های  اخبار  و  داده   اهمیت 
و  انعکاس  را  کردستان  در  رژیم 

پوشش دهد. 
"اپوزیسیون  از  امروز  که   می بینیم 
نمانده   باقی  چیزی  سراسری" 
تحت  هنوز  که   هم  آنچه   و  است 
این عنوان مشاهده  می شود، صرفا 
است  فارس"  "اپوزیسیون  یک 
تحوالت  تغییر  بر  را  فعالیتش  که  
تهران  در  جناح ها  پیرامون  مسائل 
متمرکز  فارس نشین  استان های  و 
مسائل  به   کاری  دیگر  و  کرده  
مناطق  سیاسی  رویدادهای  و 
البته   ندارد،  ستم  تحت  ملیت های 
بجز متهم کردن آنان به  تجزیه طلبی!

در اینجا حق شناسی ایجاب می کند 

که  حساب شماری از شخصیت های 
فارس زبان را که  در موارد حساس 
با مردم کردستان و حزب دمکرات 
و  همدردی  ابراز  ایران  کردستان 
جدا  بقیه   از  می کنند،   همبستگی 

کرده و از آنها تقدیر بعمل آورد.
رژیم  مقابل  در  دوستان  این 
و  انسانی  حقوق  از  استبدادی 
دمکراتیک خلق کرد حمایت نموده  
و رابطه ی  عاطفی و سیاسی خود با 
کرده اند.  حفظ  را  کردستان  جنبش 
و  تفاهم  ایجاد  در  می توانند  آنها 
زدن پلی نو میان جنبش کردستان 
و آن دسته  از نیروهای اپوزیسیون 
که  به  دمکراسی و حقوق بشر باور 
ایفا  سازنده ای  بسیار  نقش  دارند، 

کنند.
از  بخش  آن  متوجه   ما  انتقاد 
اپوزیسیون  سیاسی  جریان های 
ملیت ها،  با  ارتباط  در  که   است 
و  سیاست ها  دنباله  رو  واقع  در 
عملکردهای رژیم حاکم شده  اند و 
خود، هیچ برنامه ای برای حل این 
ندارد.  ایران  برای  حیاتی  مسأله ی   
این اپوزیسیون به کلی با مناطق و 
ملیت ها  زندگی  نحوه ی   و  شرایط 
است.  بیگانه   اسالمی  در جمهوری 
در  مناطق  این  بدانند  نیست  معلوم 

کجای ایران قرار دارند!
مبتال  "پارانویا"  بیماری  به   آنها 
هر  یا  کرد  یک  در  و  گشته  
تجزیه طلب  یک  تنها  غیرفارسی، 
بیگانه   توطئه ی   دام  در  که   می بینند 
افتاده  و برای فروپاشی ایران تالش 

می کند!
ناسیونالیست های مرکزگرا به  سه  

مسأله   توجه  ندارند: 
جدائی خواهی  مسأله ی    اینکه،   اول 

یک امر ناگهانی نیست.
با  و  ببیند  خواب  شب  آدم  مثال   
شود.  جدائی طلب  آفتاب  برآمدن 
انسان،  دو  بین  جدائی  احساس 
جدائی  مرد،  و  زن  بین  جدائی 
سرانجام  و   ... خانواده   افراد  بین 
جدائی ملت ها از یکدیگر، طی یک 
کنش  و  تحوالت  پی  در  و  روند 
شکل  آنها  بین  در  واکنش هائی  و 

می گیرد.
در  نخست  جدائی  اینکه ،  دوم 

نطفه ی   گره  می خورد.  انسان  باطن 
و  احساس  در  ابتدا  جدائی خواهی 
زمانی  می شود.  بسته   آدم ها  درون 
که  انسان ها بر اثر ستم و بی عدالتی، 
و  تحقیر  خشونت،  و  سرکوب 
کردن  پایمال  و  نابرابری  تبعیض، 
حقوق انسانی، باور و اعتمادشان را 
به  ادامه ی  زندگی مشترک یا زیستن 
در کنار همدیگر از دست می دهند، 
طاقت شان تمام می شود و نهایتًا از 
آینده ی  مشترک قطع امید می کنند. 

که  مسأله ی   جدائی  آن زمان است 
جنبه ی  عملی به  خود می گیرد. در 
واقع، جدائی مرحله ی  آخر است و 
ناامیدی  از روی  به  جدائی  تصمیم 
موجود  وضع  در  تغییر  به   نسبت 

اتخاذ می شود. 
در  تاریخ،  شهادت  به   اینکه ،  سوم 
کشورهای چند ملیتی، اتحاد پایدار 
احترام  طریق  از  تنها  داوطلبانه   و 
شناختن  رسمیت  به  و  متقابل 
برای  برابر حقوقی  تأمین  و  هویت 
تصور  قابل  ستم،  تحت  ملیت های 

است. 
توجیه   خودبرتربینی،  ادامه ی   با 
زدن ها،  اتهام  تبعیض،  و  سرکوب 
شعارهای  سردادن  و  تهدید 
نژادپرستانه  و انکار وجود و پایمال 
ملیت های غیرفارس،  کردن حقوق 
نمی توان این مشکل حیاتی ایران را 
حل و از عمیق تر شدن شکاف های 
کشور  فروپاشی  و  شده   ایجاد 

جلوگیری کرد. 
پی  در  که   می بینیم  امروز  اگر 
تبعیض  و  محرومیت  و  سرکوب 
نهادینه شده  و سرخوردگی ناشی از 
میان  تمایالت جدائی طلبی در  آن، 
ملیت های غیرفارس رو به  گسترش 
است، نباید تعجب کرد. در پیدایش 
و  سیاست  پدیده ،  این  گسترش  و 
رویکردهای اپوزیسیون "سراسری 

" سهم بزرگی داشته  است. 
جالب است، در حالی که  نیروهای 
همراهی  در  مرکزگرا  ناسیونالیست 
به   را  کردستان  مرتبًا  رژیم  با 
به   و  نموده  متهم  تجزیه طلبی 
و  سرکوب  سیاست  بهانه،   این 
را  کرد  ملت  علیه   حکومتی  ستم 
دمکرات  حزب  می کنند،   توجیه  

کردستان ایران و دیگر سازمان های 
فزاینده ،  فشار  علیرغم  کردستانی 
مسأله ی    حل  سیاست  بر  همچنان 
ایران  مرزهای  چهارچوب  در  کرد 
نیست،  روشن  می ورزند!  تأکید 
سوی  به  را  ایران  کسی  چه   واقعًا 

تجزیه  سوق می دهد؟!
راستی شما، رژیم و ناسیونالیست ها، 
دارید؟  کردها  از  انتظاری  چه  
بیمار  ذهنیت  این  مبنای  بر  شما 
را  ملیت ها  هویت  انسان ستیز،  و 
انکار می کنید و با تأمین حقوق آنها 
دشمنی می ورزید که  گویا شناسائی 
و تحقق مطالبات ملیت ها، تمامیت 
مخاطره  خواهد  به   را  ایران  ارضی 

انداخت! 
طرفداران  است،  نکردنی  باور 
رفع  آشکارا  شوینیستی  تفکر  این 
و  ستم  تحت  ملیت های  از  تبعیض 
به رسمیت شناختن حقوق اساسی 
ایران در  با تمامیت ارضی  آنان را 

منافات می بینند.
چنین  در  می کنید  فکر  خوب!   
یک  بلوچ،  یک  کرد،  یک  حالتی 
ترکمن  یک  یا  عرب  یک  ترک، 
تصمیمی  چه   و  بکند  باید  چکار 

باید بگیرد؟ 
بر  پایه ی  این منطق، من غیرفارس 
دو گزینه  بیشتر ندارم: یا باید برای 
در  قدرت  انحصار  تداوم  و  حفظ 
حفظ  پوشش  تحت  شما،  دست 
و  سرکوب  به   ایران،  یکپارچگی 
حقارت و تبعیض و محروم ماندن 
خود  انسانی  و  سیاسی  حقوق  از 
اینکه   یا  دهم،  در  تن  عمر  آخر  تا 
برای رسیدن به  آزادی و پاره  کردن 
زنجیر اسارت از دست و پای خود، 

برای تجزیه ی  ایران تالش کنم! 
در جواب به  این ذهنیت، باید تأکید 
کرد که  ملت کرد نه  تسلیم خشونت 
و سرکوب رژیم حاکم خواهد شد 
نظریه  های  و  افترا  مرعوب  نه   و 
و  مبارزه   ما  نژادپرستانه .  انحرافی 
زندگی  بر  را  آزادی  راه  در  تالش 
ترجیح  را  خواری  و  خفت  در 
هزینه  ی  آماده ایم  چون  و  می دهیم 
این هدف را  به   برای رسیدن  الزم 
پیروزی خود اطمینان  به   بپردازیم، 

داریم.

ملت کرد نه  تسلیم خشونت و رسکوب رژیم حاکم خواهد شد و نه  

مرعوب افرتا و نظریه  های انحرافی نژادپرستانه . ما مبارزه  و تالش در 

راه آزادی را بر زندگی در خفت و خواری را ترجیح می دهیم و چون 

آماده ایم هزینه  ی الزم برای رسیدن به  این هدف را بپردازیم، به  

پیروزی خود اطمینان داریم.
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از سرکوب  لورها، 
تا تحقیر

کیهان یوسفی

داده،  مقداری  آوری  جمع  برای 
به  فارسی!  شیرین  زبان  با 
در  لور"   " واژه ی  جستجوی 
صفحات  تعداد  پرداختم،  اینترنت 
بیشتر  لوری"  خفن  "جوک های 
به  که می بایستی  بود  آنچه  از هر 
مربوط  لورها  فرهنگ  و  تاریخ 
شاید  اول  برداشت  در  می شد. 
وجود این همه جوک در اینترنت 
چیز ساده ای به نظر بیاید و جوکها 
جامعه ی  شاد  ذائقه ی  ماحصل  را 
ولی  بدانیم،  )فارس ها(  ایرانی 
حقیقت فراتر از این برداشت ساده 
نوعی  جوک سازی  این  و  است 

تحقیر سیستماتیک دولتی است. 
مردمان  فراموش شده ترین  لورها 
در  محصور  ملت های  بین  در 
مرزهای ایران هستند. خودآگاهی 
ملی و وجود حرکت های سیاسی 
مردمان  این  هویت طلبانه ی  و 
دیگر  از  کمرنگ تر  اخیر  قرن  در 
مردمان ایرانی و شاید بتوان گفت 
است.  غایب  زیادی  حد  تا  که 
سیستم  و  فرهنگی  آسیمیالسیون 
حاکم، آنها را به نوعی به حاشیه 
رانده که نخبگان شان نیز همگام و 
همراستا با دستگاه حاکم به تحقیر 

و سرکوب خویش پرداخته اند.
و  هویت طلبی  پیشاهنگان  لورها 
آزادی خواهی در زاگرس بوده اند، 
به گونه ای که نخبگان لور در سال 
تأسیس  به  اقدام  شمسی   ١۳٠٠
حزبی مدرن و مترقی تحت عنوان 

"حزب ستارهی بختیاری" نمودند 
که خواهان احقاق حقوق مردمان 
شناساندن  رسمیت  به  و  زاگرس 
این  برای  سرنوشت  تعین  حق 

سرزمین بودند. 
مدرن  و  نوین  ایران  تأسیس  اما 
لورها  برای  نتیجه اش  رضاخانی، 
مناطق  دیگر  از  غیر  چیزی 
سران  نبود.  کردستان  و  زاگرس 
به  یا  بختیاری"  "ستاره  حزب 
زندانی  یا  شدند  آویخته  دار 
که  مشابه  سرنوشتی  تبعید،  و 
آزادیخواهانه ی  قیام های  رهبران 
کرد در سایر نقاط زاگرس به آن 
دچار شدند. ارتش ایران اقدام به 
و  لور  ایالت  کشتار  و  سرکوب 
برای  آنها  اجباری  دادن  اسکان 
تضعیف هرچه بیشترشان کرد، آنها 
سیاسی  قدرت  به  سا  ل ها  آن  در 
اساسی در ایران تبدیل شده بودند 
اصلی  بنیانگذاران  از  لورها  و 
جنبش های آزادیخواهانه به شمار 
فاشیستی  دستگاه   می آمدند. 
حاکم عالوه بر سرکوب و کشتار 
پا را فراتر نهاده و در روزنامه های 
دولتی به تحقیر هویت و فرهنگ 
زبان  که  تا جایی  پرداخت  لورها 
به  لوری  فرهنگ  و  لباس  و 
در  از عقب افتادگی  نمادی  عنوان 
نمایش  انقالب  از  قبل  فیلم های 
پاپتی"  "لورهای  می شد.  داده 
لورها  برای  نوین  ایران  سوغات 
بود. لور اصطالحی در مقابل فرد 
مدرن ایرانی به شمار می آمد. بعد 
و  تحقیر  پروژه ی  سرکوب،  از 
انکار هویت لورها شروع شد که 

تاکنون نیز ادامه دارد. 

وجود  با  ایران  لورستان  مناطق 
و  نفتی  سرشار  منابع  و  ثروت 
و  عقب افتاده ترین  از  طبیعی 
فقیرترین مناطق ایران است. عقب 
سیاستی  اقتصادی،  نگهداشتن 
روزانه  مایحتاج  تأمین  که  است 
اصلی  دغدغه ی  و  اولویت  به  را 

لورها تبدیل کرده است.
و  حاکم   سیستم  تئوریسین های 
لورها  لور،  مزدبگیر  نخبگان 
فارس  ملت  الینفک  بخش  را 
ادعایی که درباره  می دانند، همان 
ایران  مردمان  و  مناطق  دیگر 
ملی  از خودآگاهی  دارند. هراس 
و  تئوریسین ها  را  لورها  بین  در 
استراتژیست های سیستم فاشیستی 
حاکم به خوبی درک می کنند، ولی 
امر  این  به  لورها  خود  متأسفانه 
مهم واقف نیستند. وجود جنبش و 
حرکتی هویت طلبانه در بین لورها 
مدرن  تشکیالتی  و  استراتژی  با 
شیرازه ی  می تواند  مشخص  و 
از  را  ایران  تمرکزگرای  ساختار 

هم بپاشد. 
و  فرهنگی  و  نژادی  لحاظ  از 
لورها یک شاخه  و  کردها  زبانی 
محسوب می شوند. کردها و  لورها 
و  تاریخی  و  فرهنگی  اشتراکات 
دارند  باهم  بسیاری  جغرافیایی 
ولی هرآنچه که دستگاه فاشیستی 
پان فارسیست  تئوریسین  و  حاکم 
انجام داده و برآنند که انجام دهند 
بیشتر  هرچه  جدایی  و  انشقاق 

مابین کردها و لورها می باشد.
دست  در  و  انقالب  از  بعد 
آخوندها،  توسط  قدرت  گرفتن 
در  عمده  نقشی  مذهب  عامل 
حکومت  سمت  به  لورها  جذب 
سیاست های  پیاده سازی  و 
برنامه های  پیشبرد  و  مرکزگرایانه 
آسیمیالسیون فرهنگی در زاگرس 
نیز  زمان  گذر  ولی  است.  داشته 
مشخص ساخت که این حکومت 
لورها  برای  دستاوردش  نیز، 
قبلی  حکومت  از  غیر  چیزی 

اصلی ترین  فقر،  هم  هنوز  نیست. 
لورهاست.  سفره ی  و  مهمانخانه 
و  مادر  کارخانه های  از  خبری 
این  در  کالن  سرمایه گذاری های 
انکار  و  تحقیر  و  نیست  مناطق 
شدیدتر  آنها  هویتی  سیستماتیک 

از قبل ادامه دارد.
و  هویت طلبانه  جنبش 
در  ایران  در  کردها  رهایی بخش 
حضور  و  مشارکت  نیازمند  واقع 
هویت طلبانه  جنبش  لورهاست. 
ظرفیتی  چنان   دارای  کردستان 
است که لورها نیز می توانند خود 
را در آن ببینند و حقوق و هویت 
یا  کنند  تجسم  آن  در  را  خود 
اینکه با آن متحد و همراه شوند. 
تالش  تمامی  خاطر،  همین  به 
حکومت فاشیستی-اسالمی ایران 
عمیق تر نمودن شکاف میان لورها 
و  کردستان  بخش های  دیگر  با 
در نتیجه دور کردن آنها از هم و 
و  کارا  اتحادی  ایجاد  از  ممانعت 

انقالبی است. 
بر  حاکم  سیستم  که  رسالتی 

مزدان  به  قلم  و  نخبگان  دوش 
است  این  انداخته،  خودفروخته 
که از سویی لورها را ملتی مستقل 
از کردها نشان داده و در مباحث 
را  لورها  روشنفکری،  و  سیاسی 
نادیده گرفتن تمامی اشتراکات  با 
و  تاریخی  فرهنگی،  زبانی، 
نشان  کردها  از  جدا  سرزمینی، 
دهند و از سوی دیگر، زمانی که 
از حکومت  ملی  مطالبات  به  کار 
مردمان  حقوق  احقاق  و  مرکزی 
را  لورها  می رسد،  زاگرس 
جدایی ناپذیر  و  الینفک  بخش 
ایران-  بخوان  -تو  فارس ها  از 
گویش  زبانشان  کرده،  معرفی 
زبان شیرین فارسی و فرهنگشان 
ُخرده فرهنگ ایرانی لقب می گیرد. 
دستگاه  که  فاشیستی  سیاستی 
حاکم به خوبی از آن بهره جسته 
گفتمان  دو  این  بکارگیری  در  و 

تاکنون دست باال را داشته است.
جنبش  دوش  بر  که  وظیفه ای 
به  کردی  احزاب  و  کردستان 
کردستان  دمکرات  حزب  ویژه 

روزها  این  و  می باشد  ایران 
احساس  بیشتر  هرچه  ضرورتش 
می شود،  تقویت همگرایی هرچه 
بیشتر بین لورها و کردها و ابطال 
فاشیستی-مذهبی  سیاست های 
سیستم حاکم  جهت روشن کردن 
و  لورستان  است.  عمومی  افکار 
جنبش  قالب  در  هم  اگر  لورها 
کردستان و حرکت آزادیخواهانه ی 
و   نشوند  سازماندهی  کردها 
داشته  مستقل  حرکتی  و  جنبش 
بهترین  می توانند  بازهم  باشند 
هم پیمان در فردای مبارزات برای 

کردها باشند.
حکومت و دستگاه حاکم نزدیک 
این مهم را  به یک سده است که 
درک نموده و به صورت مدون و 
کار  آن  روی  بر  برنامه ریزی شده 
است  این  واقعیت  ولی  می کند، 
رضاخانی  فاشیستی  رؤیاهای  که 
امروزه در ایران نقش برآب شده 
بریسند،  که خواستند  را  هرچه  و 

درحال پنبه شدن است.

ما را چه شده است
)به بهانه ی خودکشی همزمان دو جوان بویراحمدی(

عبدالرحمان  دکتر  که  هنگامی 
تئوریک  بنیادهای  قاسملو 
را  زاگرس  رهایی بخش  قیام 
عمل  اساس  می کرد،  تئوریزه 
با  نهاد که در مبارزه  بر آن  را 
هیوالی  به  خود  نباید  هیوال 
دیگری بدل شویم و این خالف 
 . بود  جهان  بر  حاکم  رویه ی 
بی شک قاسملو وامدار جنبشی 
در  زاگرس  در  قرن ها  که  بود 
حکومت های  سلطه ی  برابر 
برابر  در  و  مقاومت  ایرانی، 
تعظیم  سر  آن  هژمونی طلبی 

فرود نیاورده بود.
متأسفانه ما زاگرسی ها به دلیل 
هویت  از  روشنی  تعریف  نبود 
جمعی مان در طول هزاران سال 
و  قیام  انشقاق  دچار  مبارزه 
مبارزه بوده و هستیم، در حالی 
مشترک،  دشمنان  همیشه  که 
مشترک  تاریخ  مشترک،  منافع 
داشته ایم،  مشترک  فرهنگی  و 
متکثر  و  متعدد  دالیلی  به  اما 
نتوانسته ایم ساختار اجتماعی-
برای  مشترکی  سیاسی-هویتی 
خود تعریف کنیم و از اتحادی 
مقابل دشمنانمان  در  سراسری 
است  درست  بوده ایم.  بی بهره 

که در جنگ با هیوال نباید خود 
شویم  بدل  دیگری  هیوالی  به 
قاسملو  دکتر  که  -گزاره ای 
بر  همیشه  غیرمستقیم  و  مستقیم 
بدان  این  اما  داشت-  تأکید  آن 
باید  که  نیست  و  نبوده  معنا 
به  و  خورده  فرو  را  خشم مان 
از قهر  "دشمنانمان را  لنین  قول 
انقالبی " بی نصیب کنیم. خألی که 
در تاریخ معاصر جنوب زاگرس 

به وضوح شاهد آن هستیم.
از قیام "علیمراد زولقی" تا قیام 
"اسدخان بهداروند" و بعدها قیام  
"محمدتقی خان چالنگ"، مردان 
خشم  پیکان  زاگرس  زنان  و 
خود را به سمت نظام استعماری 
بر  را  زندگی  دایره ی  که  ایران 
نشانه  بود  کرده  تنگ  مردمانمان 
خود.  سوی  به  نه  می رفتند، 
بمباران هوایی شهرهای لورستان 
که  کشوریست  اولین  ایران  ـ 
اعتراضات  سرکوب  برای 
مردمی، اتباع و شهرهایش را با 
کشتار  و  ـ  کرد  بمباران  هواپیما 
به  زاگرس  مردمان  بی رویه ی 
ایران  دست حکومت مرکزگرای 
ما  مقاومت  میزان  گویای  خود 
سلطه ی  پذیرش  عدم  برابر  در 
خاکمان  و  سرزمین   بر  ایرانیان 
درهم  از  بعد  اما  است.  بوده 

شکستن جنبش زاگرس -چه در 
شمال و چه در جنوب زاگرس- 
دولت شبه مدرن ایران با استفاده 
سرکوب،  جدید  تکنولوژی  از 
و  ناامیدی  از  هاله ای  توانست 
را  شکست  فراگیر  احساس 
کند،  حاکم  سرزمین  این  در 
حزب  شکل گیری  تا  که  امری 
و   -١۳24- کردستان  دمکرات 

کردستان  جمهوری  تأسیس 
و  شمالی  نقاط  در    -١۳2۵-
داشت.  ادامه  زاگرس  مرکزی 
چنین  حضور  عدم  دلیل  به  اما 
جنوبی  مناطق  در  جنبشی 
ایجاد  ناامیدی  و  یأس  زاگرس، 
شده در میان مردمان لور تداوم 
یافت و احساس شکست فراگیر 
در میان آن ها ریشه دواند و ما 
تا سال ها، شاهد عدم تحرک این 
مردمان در برابر سلطه و استعمار 

سرزمین شان بوده ایم.
سیاسی- تحرک  عدم  و  سکون 

سال   ٧٠ طی  لورها  اجتماعی 
مرکزگرای  حکومت  اخیر، 
و  کرده  هارتر  را  ایران 
مردمان  استعمار  و  استثمار 
خود  اوج  به  را  سرزمین  این 
سلطه ی  تداوم  است.  رسانیده 
زاگرس  بر  مستبد  حکومت 
زیستمان،  محیط  نابودی  جز 
کشتار  طبیعی مان،  منابع  چپاول 

فرهنگی  آسمیالسیون  مردمان، 
و  فرهنگ  نابودی  فرزندانمان، 
یأس  و  ناامیدی  نشر  و  زبانمان 
دیگری  چیز  سرزمین  این  در 
امری  است.  نداشته  برایمان 
آمار  در  اخیر  دهه های  طی  که 
باالی خودکشی جوانان زاگرس 
نمود می یابد و انسان به بن بست 
و  خشم  خوردن  فرو  با  رسیده 
اعتراضش به سیستم موجود، به 
خودتخریبی بی سرانجامی دست 
می زند که جز نابودی اش چیزی 

را عاید او نمی کند.

زاگرس  رهایی بخش  جنبش 
و پیشمرگه 

بهداروند  خان  اسد  که  هنگامی 
بر  ایرانیان  سلطه ی  مقابل  در 
قیام  و  خاست  پا  به  زاگرس 
-بلوط  انداخت  راه  به  را  بلوط 
نماد  زاگرسی ها  فرهنگ  در 
بی پایان  مقاومت  و  ایستادگی 
سراسر  را  زاگرس  است- 
این  و  بود  گرفته  فرا  سکوت 
قیام خون تازه ای در شریان های 
جنبش مقاومت کردستان جاری 
تا  را  جنبش ها  که  امری  کرد، 
است.  داشته  نگه  زنده  امروز  به 
رهایی بخش  جنبش  که  حال 
حزب  پیشاهنگی  به  زاگرس 
دمکرات فاز جدیدی از مبارزات 
حق طلبانه ی مردمان این خطه را 
نابودی  خواهان  و  کرده  آغاز 
و  ایران  ملی-اسالمی  فاشیسم 
حکومت  بساط  شدن  برچیده 
می باشد،  زاگرس  بر  استعماری 
باید از دهه ها سکوت و رخوت 
کشیده  دست  سیاسی-اجتماعی 
و نقطه ی پایانی بر نابودی انسان 
بگذاریم.  زاگرس  در  طبیعت  و 
آزادیخواه  نیروهای  که  این 
پیشمرگه در جای جای کردستان 
با فاشیسم ملی-مذهبی ایران به 

پیام  این  پرداخته اند،  مبارزه 
آشکار و روشن را برای مردم 
لورستان،  در شهرهای مختلف 
و  بختیاری  و  محال  چهار 
کهگیلویه و بویر احمد دارد که 
اگر می خواهید از یوغ سلطه ی 
رهایی  ایرانی  مرکزگرایان  
یک  می خواهید  اگر  یابید، 
باشید،  داشته  انسانی  زندگی 
اگر زاگرس  را زیبا و جاودان 
می خواهید، به صفوف نیروهای 
بپیوندید  پیشمرگه  آزادیخواه 
سیاسی- فعالیت های  و 

اجتماعی-فرهنگی خود را در 
رهایی بخش  جنبش  راستای 
کنید.  هماهنگ  زاگرس 
زاگرس  اقوام  که  گونه  همان 
تشکیل  را  ماد  اتحادیه ی  تا 
استعمار  بر  نتوانستند  ندادند، 
نیز  ما  یابند،  غلبه  آشوری ها 
کل  در  سراسری  اتحادی  تا 
بی شک  نکنیم  ایجاد  زاگرس 
استعمار  بر  توانست  نخواهیم 
به دست  مردمانمان  استثمار  و 
دهیم.  پایان  مرکزگرا   مستبدان 
انکار  غیرقابل  واقعیتی  این 
است که باید با تمام وجود به 

آن ایمان بیاوریم. 

شهرام میرزائی

از قیام "علیمراد زولقی" تا قیام "اسدخان بهداروند" 

و بعدها قیام  "محمدتقی خان چالنگ"، مردان و زنان 

زاگرس پیکان خشم خود را به سمت نظام استعامری 

ایران که دایره ی زندگی را بر مردمامنان تنگ کرده بود 

نشانه می رفتند، نه به سوی خود. 
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هزاران اعدامی در زندان های 
ایران بالتکلیف هستند

یک مقام قضایی رژیم ایران از وجود 
در  اعدام  به  محکوم  شهروند   4۵٠٠

زندان های کشور خبر داد.
ُکردپا،  آژانس خبررسانی  گزارش  به 
برای  اعدام  حکم  صدور  علی رغم 
وضعیت  اما  ایران  در  نفر  هزاران 
پرونده ی قضایی آنها در "بالتکلیفی" 

بسر می برد.
قضایی  کمیسیون  اعضای  از  یکی 
مجلس شورای اسالمی رژیم گفته که 
اعدامی  و ۵٠٠  هزار  چهار  هم اکنون 

بالتکلیف در کشور داریم.
با  گفتگو  در  حضرت پور  روح اهلل 
خبرگزاری حکومتی ایلنا از "مشکل" 
قضایی  قوانین  بودن  "معیوب"  و 
کشور خبر داد و گفت: تکرار بسیاری 

دلیل آسیب های موجود  به  از جرایم 
است.او  بیکاری  جمله  از  جامعه  در 
"بازداشت  می کند:  اضافه  ادامه  در 
به  ارتکاب  از  پیشگیری  در  زندان  و 

جرم بازدارنده نیست".
به  اشاره  بدون  قضایی  مقام  این 
خواستار  مشخصی  نهاد  یا  و  فرد 
اعدامی   4۵٠٠ برای  چاره اندیشی 

بالتکلیف در زندان های کشور شد.
جزئیات  ارائه ی  از  حضرت پور 
چاره اندیشی  و  بالتکلیفی  درباره ی 

این تعداد اعدامی خودداری کرد.
هر روز بین 2 تا ۳ نفر در ایران به دار 
از  آنان  اکثریت  که  می شوند  آویخته 
سوی دستگاه قضایی رژیم به خردید 

و فروش مواد مخدر متهم هستند.

فشار  دنبال  به  و  اخیر  ماه های  در 
مدافع حقوق بشر،  بین المللی  نهادهای 
برخی از مقامات سیاسی و قضایی از 
حذف مجازات اعدام برای افراد متهم 

به مواد مخدر حمایت کرده اند.
نهادهای  آمار  طبق  همچنین 
 ۳۹٠ کم  دست  ُکرد،  حقوق بشری 
زندانی سیاسی ُکرد در ایران محبوسند 
آنها توسط دستگاه  اکثریت مطلق  که 

قضایی به محاربه متهم شده اند.
 2۵ از  بیش  ایران  اسالمی  جمهوری 
دلیل  به  متحد  ملل  سازمان  در  بار 
نقض سیستماتیک حقوق بشر محکوم 
معدود  جزء  کشور  این  است.  شده 
کشورهای جهان می باشد که گزارشگر 

ویژه ی امور حقوق بشر دارد.

شهرستان  مرکزی  زندان  در  زندانی   ١2
کرج اعدام شدند

دستگاه  در  حکمی  صدور  اساس  بر 
در  زندانی   ١2 ایران،  حکومت  قضایی 
اعدام  کرج  شهرستان  مرکزی  زندان 

شدند.
آژانس  به  اساس گزارش های رسیده  بر 
مخدر  مواد  جرم  به  زندانی   ١2 ُکردپا، 
صبح  بودند،  شده  محکوم  اعدام  به  که 
امروز ششم شهریورماه در زندان رجایی 
شدند.سایت  اعدام  کرج  شهرستان  شهر 
سازمان حقوق بشر در ایران نام ۹ تن از 
١2 نفر اعدام شدگان را به ترتیب"علیرضا 
"آرمان  رضایی"،  "بهمن  مددپور"، 
"محسن  اسدی"،  رضا  "علی  بهرامی"، 

"مهدی  بایرامی"،  "حسین  اسالمی"، 
رضا  "علی  و  سرخاه"  "امیر  رستمی"، 

سرخاه" اعالم کرده است.
 ۳ سوم  چهارشنبه  روز  زندانی   ١2 این 
منتقل  انفرادی  سلول  به  شهریورماه، 
شده و روز پنجشنبه برای آخرین بار با 

خانواده هایشان مالقات نمودند.
اعدام این زندانیان در حالی انجام گرفت 
که یک روز قبل از اعدامشان، گزارشگر 
از  ایران،  امور  در  ملل  سازمان  ویژه ی 
حکم  لغو  برای  درخواستی  ایران  رژیم 
گفته ی  بود.به  داده  ارائه  را  تن   ١2 این 
ایران  در  اعدام  مسأله ی  شهید"  "احمد 

وحقوق  المللی  بین  قوانین  خالف  بر 
مدنی و سیاسی می باشد که ایران به آن 
متعهد شده است."احمد شهید" همچنین 
تأکید نمود که حکم اعدام در دادگاه های 
بین المللی  استانداردهای  با  تنها  نه  ایران 
داخلی  قوانین  با  بلکه  ندارد،  همخوانی 
خود ایران نیز هماهنگ نمی باشد و این 
خود جای نگرانی و بحث دارد.ایران بعد 
از کشور چین به عنوان دومین کشور در 
زمینه ی اعدام به شمار می آید که ساالنه 
ده ها نفر در این کشور به دالیل گوناگون 

به اعدام محکوم می شوند.

تیراندازی نظامیان رژیم
 در مرز ارومیه سه کشته و زخمی 

برجای گذاشت

براثر  ارومیه  کولبر دیگر در مرز  سه 
شلیک مستقیم نیروهای نظامی رژیم 

ایران کشته و زخمی شدند.
ُکردپا،  به گزارش آژانس خبررسانی 
در  شهریورماه   ١۳ شنبه  شامگاه 
مستقر  رژیم،  نیروهای  شلیک  نتیجه 
در پایگاه مرزی ارتفاعات "داالنپر" 
ارومیه  "مرگه ور"  منطقه ی  توابع  از 
جان  ُکرد  کولبر  دو  ُکرد،  کولبران  به 
شدت  به  دیگر  کولبر  یک  و  باختند 

زخمی شده است.
نقل  به  ارومیه  در  ُکردپا  خبرنگار 
این  کرد:  اعالم  مطلع  منبع  یک  از 
مایحتاج  تهیه  جهت  ُکرد  کولبران 
مرزی  مناطق  در  کولبری  به  زندگی 

روی آورده بودند.

نظامی  نیروهای  افزود:  ادامه  در  وی 
بدون هیچگونه اخطاری کولبران ُکرد 

را هدف قرار داده اند.
کولبر  دو  هویت  ُکردپا  خبرنگار 
جانباخته را فیصل وفایی و داریوش 
"سوسن  روستای  اهالی  از  فقی پور 

آباد" منطقه مرگه ور اعالم کرد.
شده،  زخمی  کولبر  هویت  همچنین 
روستای  اهل  میرخان پور  صیاد 

"براسب" عنوان شده است.
چندی پیش نیز، در پی شلیک مستقیم 
نظامیان رژیم در ارتفاعات "داالنپر" 
اهل  شعبانی  لزگین  ُکرد،  کولبران  به 
منطقه  توابع  از  "کوله بی"  روستای 
داد  دست  از  را  خود  جان  مرگه ور 
و  امین  نام های  به  دیگر  کولبر  دو  و 

بابک شعبانی به شدت زخمی شدند 
که هم اکنون در مراکز درمانی ارومیه 

تحت مراقبت پزشکی می باشند.
در  حکومتی  و  نظامی  مسئوالن 
ثبت  از  ارومیه  "مرگه ور"  منطقه ی 
شعبانی  لزگین  خانواده ی  شکایت 
این  پرونده ی  قضایی  پیگیری  جهت 

کولبر ممانعت به عمل آورده بودند.
پیشتر صالح نیکبخت، وکیل سرشناس 
ُکرد در گفتگویی با آژانس ُکردپا گفته 
بود: طی چند سال گذشته کلیه موارد 
"شبه  صورت  به  ُکرد  کولبران  مرگ 
و  گردیده  تلقی  "غیرعمد"  و  عمد" 
مصون  قانونی  پیگرد  از  آن  عامالن 

مانده اند.

فیلتر کردن برخی از سایت ها و 
خبرگزاری ها در ایران

دستگاه قضایی ایران، بعد از فیلتر 
کردن سایت »معماری نیوز«، چند 
هم  را  دیگر  سایت  و  خبرگزاری 

مسدود کرد.
میزان،  حکومتی  گزاری  خبر 
از  ایران،  قضائیه  قوه  به  وابسته 
فیلتر شدن دو خبرگزاری  »موج« 
در  شکایت  دلیل  به  »برنا«  و 
قضایی  دستور  با  قضایی،  مراجع 
همچنین  آگاه  منبع  داد.این  خبر 
چند  فیلترینگ  دستور  است  گفته 
شکایت  علت  به  نیز  دیگر  سایت 

در مراجع قضایی صادر شد.
 سردبیر خبرگزاری موج از دالیل 
صدور این حکم اظهار بی اطالعی 

کرد.
محمد مبین، مدیرعامل »برنا«، در 
گفت وگو با خبرگزاری دانشجویان 
فیلترینگ  تأیید  با  )ایسنا(،  ایران 
این خبرگزاری گفت: به دنبال کسی 

می گردیم که به ما علت را توضیح 
دهد، ولی تا به حال چنین فردی 

را پیدا نکرده  ایم.
مبین افزود:  تا آنجا که من می دانم 
و به ما اعالم شده است، شکایت 
قابل توجهی از برنا وجود نداشته 
که این فیلترینگ را موجب شود؛ 
مگر اینکه شکایتی باشد که به ما 

اعالم نشده باشد.

اجتماعی  شبکه های  در  همچنین 
خبری-  سایت  که،  شده  گفته 
به  که  نیز  »پویش«  تحلیلی 
فیلتر  است،  نزدیک  اصالح طلبان 

شده است.
»پرشین  سایت  می شود  گفته 
خودرو«، و سایت »۹ صبح« نیز، 

فیلتر شده اند.


