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ارگان کمیـته مرکزی حزب دمکرات کردستان ایران

تـأمین حقوق ملی خلق کرد در چهارچوب ایرانی دمـکراتیک و فـــدرال
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ادامه در صفحه ی 2

پیام همدردی مصطفی هجری 

در ارتباط با درگذشت 

"عزیز محمد"

خاطرات تلخ زندانی سیاسی سابق 

در بازداشتگاه های اطالعات و 

اطالعات سپاه پاسداران

رضورت  نقش زنان 

در پیروزی مبارزات 

بویراحمد، 

زیر چکمەهای فاشیسم 

پان ایرانیسم

جریان اصالح طلبی کورد 

و سیاه منایی واکنش حاشیه

نشست دو دفرت سیاسی در 

ارتباط با 

مسالەی اتحاد صفوف حزب 

دمکرات

سیاست 

جنگ طلبی رژیم ایران

آشوب پراکنی های تهران رسانجام دامن قطر را نیز گرفت

منطقه  در  تهران  پراکنی های  آشوب 

کشورهای  و  گرفت  رانیز  قطر  دامن 

عربی،  متحدەی  امارات  بحرین، 

حفاظت  برای  مرص  و  عربستان 

به  رسزمین شان  و  مردم  امنیت  از 

زدند. دست  قطر  با  روابط  قطع 

بنابر اخبار و گزارشات منترشه،  بحرین، 

امارات  و  مرص  سعودی،  عربستان 

روابط  که  کردەاند  اعالم  عربی  متحده 

بخاطر  را،  قطر  با  خود  دیپلامتیک 

"حفاظت  و  تروریسم"  از  "حامیتش 

می کنند. قطع  خود  ملی"  امنیت  از 

سعودی،  عربستان  بحرین،  دولت 

طی  عربی  متحده  امارات  و  مرص 

کردند  اعالم  مشابهی  بیانیه های 

خود  هوایی  و  دریایی  روابط  متامی 

تروریسم دو رس

کوردی،  رضب املثل  یه  بنابر 
از  و  کردی  زخمی  را  ماری  اگر 
دیگری  رهگذران  نربدی،  بین 
احتامال  و  زد  خواهد  نیش  را 
نیش  را  خودت  روز  یه  هم 
می زند، در واقع این رضب املثل 
حال  و  وضع  بر  رشحی ست 
آمریکا. و  اروپا  اخیر  سال های 

از  ماالمال  خاورمیانەی  در 
استثامر  و  ظلم  مرج،  و  هرج 
توان  و  بوده  حاکم  استبداد  و 
تهی کرده است.  را  متام جوامع 
در چنین ژئوپلوتیکی رسکوب و 
ستم دالیلی برای بیان اعرتاضات 
نیز  دیگر  سوی  از  و  هستند 
اعتقاد به تفکرات ضد آزادی و 
متحجرانه دلیل اصلی و اساسی 
گسرتش خشونت و ظلم می باشد.

خاورمیانه،  بازار  آشفته  در 
کنندەی  بازتولید  تروریسم 
خشونت  و  است  تروریسم 
واکنش  برای  بهانەای  به  هم 
دیگری  برابر  در  خشونت آمیز 
صورت  بدین  و  می شود  بدل 
چهرەی سیاسی خاورمیانه مملو 
خون! و  آهن  و  آتش  از  است 

ایران  اسالمی  جمهوری  رژیم 
متام  رسچشمەی  که  نیز 
تروریستی ست،  ایدئولوژی های 
از خشونت  تولید شده  از سوی 
از  برخاسته  جهادی  سلفی های 
کهنەپرستی  و  تاریکی  اعامق 
به نفع خود سواستفاده کرده و 
هم ظاهرا علیه آن هاست و هم 
مشوق و یاری دهندەشان است. 
هامنگونه که در مورد روابطش 
متعددی  سندهای  طالبان  با 
طالبان  سخنگوی  و  شد  افشا 
نیز در همین راستا از توافق با 
حکومت تهران سخن گفته بود.

چند سالی ست در سوریه همه 
و  خشونت طلب  جناح های 
تروریستی، به ظاهر متفاوت اما 
باطنا متشابه و همسو، مستمرا 
کشور  آن  در  آشوب  موجب 
شدەاند و مانع ازشکل گیری یک 
آن  در  وسعادمتند  آزاد  زندگی 
دیار می شوند. جمهوری اسالمی 
و عوامل و وابستەهایش در این 
القاعده  با  سویی  از  دار  و  گیر 
و جهەالنرصه و داعش و... وارد 
جنگ می شود و از سوی دیگر و 
دور از چشم دیگران به یکدیگر 
از  تا هیچکدام  می رسانند  یاری 
بین نروند و از این طریق عاملی 
هم. حیات  تداوم  برای  باشند 

ضدبرشی  بازار  آشفته  این  در 
آمریکا، موضعی  و  اروپا  موضع 
این  طی  اگرچه  و  بوده  ناقص 

آمریکا فشار بر ایران را افزایش می دهد

بعد از انتصاب مسئول جدید "عملیات 

و  اطالعات  سازمان  سوی  از  ایران" 

وعدەهای  نیز  و  -سیا-  آمریکا  امنیت 

برداشنت  با  ارتباط  در  ترامپ  دونالد 

مامنعت  راستای  در  عملی  گامی 

منطقه،  در  ایران  دخالت های  از 

انجام  برای  سازمان سیا بخش ویژەای 

عملیات های اطالعاتی و جاسوسی علیه 

است. ایجاد کرده  ایران  اسالمی  رژیم 

ژورنال"  اسرتیت  "وال  روزنامەی 

ویژەای  بخش  ایجاد  از  گزارشی  طی 

ایران  با  ارتباط  در  سیا  سازمان  در 

و  اطالعاتی  عملیات های  جهت 

داد. خرب  ایران  رژیم  علیه  جاسوسی 

 " دآندرا  "مایکل  راستا  همین  در 

و  یافنت  عملیات  بر  نظارت  که  کسی 

مجموعه  نیز  و  بن الدن  اسامه  کشنت 

عملیات های پهپادی آمریکا را بر عهده 

انتخاب  بخش  این  ریاست  به  داشته 

شده است. کارشناسان سیاسی انتخاب " 

مایک دآندرا " معروف به "شازاده سیا" 

را نشانه عزم جزم ترامپ در مقابله با 

ایران می دانند. نیویورک تایمز نیز طی 

گزارشی انتخاب دآندرا از سوی دولت 

کردن  دنبال  آشکار  نشانه   را  ترامپ 

می داند.  ایران  قبال  در  تند  سیاستی 

رابطه  این  در  آمریکا  امنیتی  مقامات 

بازوی  به  اکنون  داندرا  که،  گفتەاند 

پومپئو -رئیس سازمان  عملیاتی مایک 

سیا- و یکی از مخالفان رسسخت توافق 

بود. آمریکا  کنگره  در  ایران  با  امتی 

ترامپ بارها ایران را "دولت شامره یک 

در  او  کرد،  خطاب  تروریسم"  حامی 

بار دیگر بر  جریان سفر آسیایی خود 

با نفوذ جمهوری اسالمی  لزوم مقابله 

ایران در منطقه خاورمیانه تاکید کرد.

با  همزمان  و  جاری  ماه  ابتدای  در 

خاورمیانه،  به  ترامپ  دونالد  سفر 

خربی  طی  کویت  "الرای"  روزنامەی 

اعالم کرد، آمریکا رژیم ایران را مطلع 

آمریکایی  رسبازهای  اگر  که  ساخته 

در سوریه و عراق دچار آسیبی شوند 

کشور  این  نظامی  پایگاه های  آمریکا 

داد. خواهد  قرار  هدف  مورد  را 

در همین ارتباط ژنرال "مارتین دمپسی" 

رئیس پیشین ستاد مشرتک ارتش آمریکا 

طی نشستی در کنگرەی آمریکا اظهار 

داشت، رژیم ایران در قبال کشته شدن 

هزاران رسباز آمریکایی مسئول است.

متی  جیمز  آمریکا،  دفاع  وزیر 

با  گفتگویی  طی  خرداد   6 در  نیز 

اس"  بی  "سی  تلویزیونی  کانال 

آشوب  که  کجا  هر  در  بود:  گفته 

می توان  می شود  دیده  خشونت  و 

نشان و ردی از ایران را در آنجا دید.

ماموران  شمسی   1390 مهر  در 

ارباب  "منصور  توانستند  آمریکایی 

سیر" که اصالتا ایرانی می باشد و قصد 

ترور سفیر سعودیه در آمریکا را داشت 

دستگیر کنند. بعدها مشخص شد که 

این تروریست ایرانی از طریق نیروی 

قدس سپاه پاسداران مامور شده بود که 

این عملیات تروریستی را انجام دهد.

روی  زمانی  وقایع  این  مجموع 

و  اخبار  آخرین  بنابر  که  می دهند 

ایران  اسالمی  جمهوری  اطالعات، 

مرص  خود  موشکی  آزمایشات  بر 

آشکار  نقض  این  و  است  مستمر  و 

سازمان  امنیت  شورای  قطعنامەی 

هفتەهای  طی  همچنین  است،  ملل 

جدید  اسناد  از  مجموعەای  گذشته 

رژیم  این  دخالت های  با  ارتباط  در 

و  منطقه  کشورهای  داخلی  امور  در 

ایجاد آشوب در خاورمیانه منترش شده 

با  تهران  رژیم  می کند  ثابت  که  است 

تندرویی چون  مسلح کردن گروه های 

طالبان، حوثی ها، علوی ها و حزب الله 

ناآرامی  افزایش  در راستای تالش برای 

می دارد. بر  گام  منطقه  در  آشوب  و 

شهروندان  به  و  کرده  قطع  را  قطر  با 

فرصت  معینی  زمان  مدت  قطری، 

کنند. ترک  را  کشورها  این  تا  داده اند 

عربی  متحده  امارات  ارتباط،  این  در 

»پشتیبانی،  به  را  قطری  دیپلامت های 

با  قرابت  و  مالی  منابع  تامین 

فرقه گرایی«  و  بنیادگرایی  تروریسم، 

ساعت   ۴۸ آن ها  به  و  کرد  متهم 

کنند. ترک  را  امارات  تا  داد  فرصت 

»به  کرد  اعالم  نیز  مرص  خارجه  وزارت 

مسیرهای  متامی  ملی«  امنیت  دلیل 

به روی متامی  را  هوایی و دریایی خود 

کرده است. مسدود  قطر  رفت وآمدهای 

سعودی  عربستان  که  بیانیه ای  در 

است  شده  متهم  قطر  کرد،   منترش 

مانند  تروریستی  های  »گروه  از  که 

اخوان املسلمین و القاعده و نیز گروه 

کند. می  حامیت  اسالمی«   حکومت 

قطر  با  کشور   ۵ این  روابط  قطع 

که  است  گرفته  صورت  حالی  در 

در  قطر  امیر  گذشته،  روزهای  طی 

روحانی،  حسن  با  تلفنی  گفت وگویی 

»تقویت  بر  ایران،  رئیس جمهوری 

بود. کرده  تاکید  تهران«  با  همکاری 



شامره 702- 15 خرداد 21396
خرب

ادامه سخن

پیام همدردی مصطفی هجری 

در ارتباط با درگذشت "عزیز محمد"

حزب  کل  دبیر  هجری  مصطفی 

ارتباط  در  ایران  کردستان  دمکرات 

محمد"،  "عزیز  درگذشت  با 

کمونیست  حزب  وقت  کل  دبیر 

کرد. منترش  تسلیتی  پیام  عراق، 

منت کامل پیام:

حزب  کل  دبیر  تسلیت  پیام 

مناسبت  به  ایران  کردستان  دمکرات 

محمد" "عزیز  رفیق  درگذشت 

دبیر  محمد"،  "عزیز  استاد  درگذشت 

و  پیشین حزب کمونیست عراق  کل 

برای  "کوردایتی"،  عرصەی  بزرگمرد 

که  جریاناتی  و  شخصیت ها  متام 

ایشان را می شناختند و بر دەها سال 

او  ناپذیر  خسگی  و  بی امان  مبارزه 

واقف بودند، خربی تلخ و جانکاه بود.

با درگذشت ایشان، ملت کرد یکی از 

اخوت  و  میدان صلح  بزرگ  مبارزین 

خود را از دست داد، مبارزی که جای 

خالی اش به سختی پر خواهد شد اما 

برای ما به عنوان حزب دمکرات، این 

از  امر در واقع  این  بر  ضایعه عالوه 

ده ها  دلسوِز  دوستی  دادن  دست 

و  دادن  شکل  در  که  بود  سالەمان 

مابین  مستمر  و  عمیق  روابط  ایجاد 

دمکرات  حزب  و  کمونیست  حزب 

و  اصلی  نقشی  ایران  کردستان 

رابطەای  است،  داشته  چشم گیری 

که تا به امروز نیز رو به تعالی ست.

بزرگ،  ضایعەی  این  بهانەی  به 

حزب  تقدیم  را  خود  تسلیت 

محرتم  خانوادەی  اعضای  کمونیست، 

و  دوستان  متام  و  بزرگ  استاد  این 

رشیک  را  خود  و  می کنیم  رفقایش 

غم از دست دادن ایشان می دانیم .

ایران کردستان  دمکرات  حزب 

دبیر کل

مصطفی هجری

11خرداد 1396 شمسی

11ژوئن 2017 میالدی

نشست دو دفرت سیاسی در ارتباط با 

مسالەی اتحاد صفوف حزب دمکرات
هیئتی  راس  در  مولودی،  مصطفی 

از دفرت  با هیئتی   ، از دفرت سیاسی 

کردستان  دمکرات  حزب  سیاسی 

این  طی  که  کردند  دیدار  ایران 

اتحاد  به  مربوط  مباحث  نشست 

قرار  بحث  مورد  دمکرات  صفوف 

متعهد  مذکور  هیئت های  و  گرفت 

برای  نشست ها  اینگونه  تداوم  به 

نتیجەای مطلوب شدند. رسیدن به 

در ادامەی نشست های هر دو دفرت 

10خرداد  چهارشنبه  روز  سیاسی، 

می   31 با  برابر  شمسی   1396

مولودی  مصطفی  میالدی،   2017

سیاسی،  دفرت  از  هیئتی  راس  در 

کردستان  دمکرات  حزب  مقر  در 

دفرت  از  هیئتی  سوی  از  ایران 

سیاسی حزب به رسپرستی مصطفی 

گرفتند. قرار  استقبال  مورد  هجری 

طی این نشست هیئت های هر دو 

چگونگی  باب  در  بحث  به  طرف 

حزب  صفوف  در  اتحاد  ایجاد 

از  بعد  و  شد  پرداخته  دمکرات 

جانبه  همه  و  فرشده  گفتگویی 

هر  هیئت های  به  ارتباط،  دراین 

نظر  در  با  تا  شد  توصیه  دو طرف 

گرفنت چارچوب های تعین شده در 

با  مرتبط  جلسات  مذکور،  نشست 

هدف  با  دمکرات  صفوف  اتحاد 

اتحاد  هم  که  توافقی  به  رسیدن 

مجدد حزب را در پی داشته باشد و 

هم همگامی در میدان مبارزه برای 

ملت  برحق  خواست های  تحقق 

بخشند.  تداوم  کند،  رابرآورده  کرد 

دونالد ترامپ 

خواستار انزوای هر چه بیشرت جمهوری اسالمی ایران 

در سطح بین املللی شد

دانسنت  مجزا  با  ترامپ  دونالد 

ایران،  در  حکومت  و  مردم 

جمهوری  انزوای  خواستار 

شد. جهانی  سطح  در  اسالمی 

گزارشات،  و  اخبار  آخرین  بنابر 

رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ 

طی  اردیبهشت   31 یکشنبه  روز 

سخنانی در نشستی با حضور رسان 

ریاض،  در  اسالم  جهان  کشور   55

اسالمی  جمهوری  سیاست های  از 

و  گفت  سخن  جهان  و  منطقه  در 

تروریست ها  از  رژیم  این  حامیت 

خواستار انزوای بین املللی ایران شد.

اسالمی  رژیم  ترامپ،  گفتەی  به 

منطقه  تندروی  گروەهای  ایران 

سوریه  و  عراق  یمن،  در  ویژه  به 

گروەها  این  و  می کند  تسلیح  را 

در  و  کشورها  این  منافع  علیه  را 

استقرار آرامش  از  راستای مامنعت 

می گیرد. بکار  منطقه  در  امنیت  و 

او در ادامەی سخنانش افزود: رژیم 

تروریستی  گروەهای  ایران  اسالمی 

را از لبنان تا عراق و یمن از لحاظ 

تامین  و  تجهیز  لجستیکی  و  مالی 

برای  را  تندرو  گروەهای  و  می کند 

ایجاد آشوب و اغتشاش در منطقه 

و  آمریکا  نابودی  برای  تالش  و 

ارسائیل تحریک و تشویق می کند .

این  که  زمانی  تا  شد:  متذکر  او 

آرامش  راستای  در  نخواهد  رژیم 

باید  بردارد  گام  منطقه  امنیت  و 

بایستیم. متحد  آن  علیه  ما  همەی 

ترامپ کنفرانس ریاض را به عنوان 

در  آشتی  و  صلح  برای  رسآغازی 

گفت:  و  دانست  جهان  و  منطقه 

دستیابی  برای  مقطعی  هر  در  ما 

هستیم. یاورتان  و  یار  امر  این  به 

داعش  مواضع  مبباران  به  مدت 
اسد  بشار  و  زدەاند  دست 
و  ایران  اسالمی  جمهوری  و 
حزب الله و حامیانشان را تهدید 
این اعامل به مانند  اما  کردەاند 
است. بوده  مار  کردن  زخمی 

بوده  باور  این  بر  غرب  دنیای 
سوریه،  جنگ  دور  به  اگر  که 
گهگاهی  و  بکشند  دایرەای 
کنند،  ضعیف  را  جناحی  هم 
خود  از  را  تروریسم  می توانند 
آتش جنگ،  نهایتا  و  دور سازند 
را  عراق  و  سوریه  دامن  تنها 
همین  در  و  گرفت  خواهد 
و  ماند  خواهد  نیز  چارچوب 
رسید  نخواهد  آن ها  به  آسیبی 
بلژیک  آملان،  فرانسه،  وقایع  اما 
را  واقعیت  این  و...  بریتانیا  و 
تروریسم  که  رساند  اثبات  به 
منطقەای  در  منی توان  را 
آتش  رسانجام  و  کرد  محصور 
آن دامن همه را خواهد گرفت.

تروریسم  مار  کردن  زخمی  تنها 
که  است  الزم  و  نیست  کافی 
تهران  در  چه  مار  رس  دو  هر 
جهادی  سلفی  سوی  از  چه  و 
بریده شود وگرنه این دو عاشق 
و  کرده  مثل  تولید  معشوق  و 
روی  جهان  از  گوشەای  هیچ 
دید. نخواهد  خود  به  آرامش 



3 شامره 702- 5 ژوئن 2017
خرب

کشته و زخمی شدن تعدادی از 

نیروهای نظامی رژیم ایران 

در ارومیه

نیروهای  مابین  درگیری  در 

مسلح  افراد  با  رژیم  نظامی 

نیروهای  از  تعدادی  ناشناس، 

شدند. زخمی  و  کشته  رژیم 

خربگزاری ها رژیم ایران روز جمعه 

5خرداد 1396 شمسی، طی گزارشی 

مابین  درگیری  در  که  کردند  اعالم 

اسالمی  جمهوری  نظامی  نیروهای 

ناشناس،  مسلح  افراد  و  ایران 

تروریست های  پاسدار  از  تعدادی 

شدەاند. زخمی  و  کشته  رژیم 

در این گزارشات آمده که 2 نفر از 

نیز  نفر   7 و  کشته  رژیم  پاسداران 

زخمی شدەاند. درگیری زمانی روی 

حال  در  رژیم  نیروهای  که  داده 

گشت زنی در مرزهای ارومیه بودند.

فیروزی"  "محمدرضا  رسگرد 

ضیائی  مرزی  گروهان  فرمانده 

فرحی"  "محمدرضا  دوم  واستوار 

شده  کشته  پاسداران  هویت 

می باشد. درگیری ها  این  در 

آملان رژیم ایران را تهدید کرد

خواست  ایران  از  آملان  دولت 

گروەهای  از  را  خود  حامیت  تا 

کند. متوقف  تروریستی 

شده،  منترش  گزارشات  بنابر 

خارجەی  وزیر  گابریل"  "زیگامر 

روز دوشنبه 1خرداد 1396  آملان 

از  خربی  کنفرانسی  در  شمسی 

از  دست  خواست  ایران  رژیم 

گسرتش  و  اغتشاش  و  آشوب 

تروریسم در عراق و سوریه بردارد.

گابریل این سخنان را طی کنفرانس 

لودریان"  ایف  "جان  با  مشرتکی 

کرد. اعالم  فرانسه  خارجه  وزیر 

او همچنین افزود: گروەهایی که 

می شوند  حامیت  ایران  سوی  از 

به  را  سوریه  و  عراق  امنیت 

اسقرار  از  مانع  و  انداخته  خطر 

آرامش در این کشورها می شوند.

ایران خواهان  اگر  او متذکر شد: 

غرب  با  حسنه  روابط  برقراری 

داخلی  امور  در  است  الزم  است 

او  نکند.  دخالت  همسایەهایش 

تاکید کرد: ایران نقش بسزائی در 

ناامنی و آشوب در منطقه دارد اما 

نقش این رژیم در عراق و سوریه 

برجستەتر و قابل روئیت تر است.

ترامپ بار دیگر ایران را عامل ناامنی 

در منطقه دانست

در  آمریکا  رئیس جمهور 

ارسائیل  به  خود  سفر  نخستین 

رژیم  تهدیدات  از  دوباره 

و  امنیت  برای  اسالمی  ایران 

گفت. سخن  منطقه  آرامش 

دونالد  خرداد،   1 دوشنبه  شب 

بنیامین  با  دیدار  از  بعد  ترامپ 

خربی  کنفرانسی  طی  نتانیاهو، 

اسالمی  جمهوری  کرد:  اعالم 

عامل  داعش  مبانند  ایران 

استقرار  عدم  و  ناامنی  اصلی 

است. منطقه  در  آرامش 

"برجام"  باب  در  ادامه  در  او 

نابودی  از  مانع  برجام  گفت: 

و  شد  ایران  رژیم  سقوط  و 

توافقنامه  این  آمریکا  منی بایست 

این  پیشرت  او  می کرد.  امضا  را 

بدترین  عنوان  به  را  توافقنامه 

بود. برده  نام  توافقنامه 

ایران برای  او در مورد تالش های 

دستیابی به سالح امتی گفت: به 

هر قیمتی نباید گذاشت ایران به 

سالح امتی تجهیز شود، این کشور 

علیرغم برجام هنوز در کشورهای 

این  آثار  و  کرده  دخالت  منطقه 

دخالت های عیان و مشخص است.

دامنه آتش سوزی جنگل های زاگرس 

به کوهدشت هم رسید

ایران  دولت  جدی  توجه  عدم 

معضل  حل  و  پیشگیری  در 

و  مستمر  سوزی های  آتش 

زاگرس،  بلوط  جنگل های  رسیالی 

با  جهان  از  بخش  این  حیات 

است. شده  روبرو  جدی  خطری 

طی  "مهر"  حکومتی  خربگزاری 

"صمیمی  از  نقل  به  گزارشی 

منابع  اداره  -رئیس  عبدولی" 

شهرستان  آبخیزداری  و  طبیعی 

در  سوزی  آتش  از  کوهدشت- 

این شهرستان خرب داد. جنگل های 

بعد از آتش سوزی ها مکرر و متعدد 

در جنگل ها و مراتع مناطق مختلف 

زاگرس، این بار جنگل های کوهدشت 

بودند. ویرانگر  مهامن  این  میزبان 

عبدولی در سخنانی با اشاره به آتش 

کوهدشت  های  جنگل  در  سوزی 

منطقه  در  سوزی  آتش  این  گفت: 

»رش رش« و »کم گنجعلی« رخ داده 

ادامه افزود: این آتش  است. او در 

دوشنبه  ظهر   ۱۵ ساعت  از  سوزی 

دارد. ادامه  همچنان  و  شده  آغاز 

رسانەهای حکومتی ایران از انتشار 

و  مراتع  سوزی های  آتش  خربی 

کرده  خوداری  زاگرس  جنگل ها 

یا  را  فجایع  این  با  مرتبط  اخبار  و 

سانسور کرده یا به صورت تحریف 

می کنند.  منترش  کم اهمیت  و  شده 

در همین راستا بنابر گزارشات رسیده 

به آژانس خربرسانی ُکردپا، هم زمان 

کبیرکوه  جنگل های  گرفنت  آتش  با 

و  "کاژاو"  مراتع  و  جنگل   ایالم،  در 

آتش  در  نیز  ایالم  توابع  از  "داالو" 

به  ایران  رسانەهای  که  سوختەاند 

این امر هیچ اشارەای نکردە بودند.

انفجار فوالد بویراحمد 

کارگرانی را که ٨ ماه 

حقوق نگرفته بودند در کام خود بلعید

کارگرها،  آن  در  که  کشوری  ایران 

فعالین  کودکان،  زنان،  اقلیت ها، 

با  روزه  هر  مدنی اش  و  سیاسی  

تنگناهای  و  از حوادث  مجموعەای 

بی شامری روبرو می شوند که نه تنها 

حرام  آن ها  بر  را  زندگانی  شادابی 

کرده بلکه استمرار حیات طبیعی شان 

منوده. روبرو  جدی  خطر  با  نیز  را 

بنابر اخبار و گزارشات منترش شده، 

بامداد روز دوشنبه 1 خرداد 1396 

از  یکی  انفجار  پی  در  شمسی، 

کارخانەی  در  ذوب آهن  کورەهای 

این  کارگر   9 احمد"،  "بویر  فوالد 

مواجه  شدید  سوختگی  با  کارخانه 

این  از  نفر   3 سوختگی  شدند. 

نفر دیگر  کارگران 100درصد و سه 

کارگر   3 که  شده  اعالم  70درصد 

و  موج گرفتگی  اثر  بر  نیز  دیگر 

وضعیت  در  شدید  سوخگتی  نیز 

دارند. قرار  جسامنی  بغرنج 

حکومتی  خربگزاری  گزارش  به 

به  مصدومین  اعزام  علت  تسنیم، 

امکانات  نبود  را  دیگر  استان های 

است.  کرده  ذکر  کافی  و  مناسب 

مشخص  انفجار  این  علت  تاکنون 

این  در  گزارشی  و  است  نشده 

است. نگردیده  منترش  رابطه 

نبود  بعلت  منترشه  اخبار  بنابر 

امکانات پزشکی در استان کهگیلویه 

این  بیامرستان های  و  بویراحمد، 

مصدومان  که  شدند  مجبور  استان 

شهرهای  به  را  حادثه  این 

کنند. اعزام  شیراز  و  اصفهان 

که  است  ذکر  قابل  همچنین 

صنفی  فعال  یک  گفتەی  به  بنا 

حکومتی  خربگزاری  به  کارگری 

کارخانەی  این  کارگران  ایلنا، 

معوقەی  حقوق  ماه   ٨ صنعتی 

نکردەاند.  دریافت  تاکنون  را  خود 

سال   3٨ طی  ایران  اسالمی  رژیم 

را  گام  کمرتین  خود  حاکمیت 

توسعه نیافتگی  رفع  راستای  در 

است  برداشته  زاگرس  استان های 

از  حتا  استان ها  این  بطوریکه 

بتواند  که  پزشکی  اولیه  امکانات 

و  بیامران  جان  اورژانس  موارد  در 

مصدومین را نجات دهد محروم اند.

استان کهگیلویه و بویراحمد بدلیل 

مرکزنشینان  مضاعف  بی توجهی 

مرگ  شاهد  اخیر  سال های  طی 

به  اعزام  هنگام  خود  شهروندان 

مجاور  استان های  بیامرستان های 

است،  بوده  شیراز  و  اصفهان  چون 

و  شدید  فقری  در  که  مردمانی 

در  انسانی  اولیه  امکانات  نبود 

می گذراند. روزگار  استان،  این 

هجوم وحشیانەی نیروهای ضد شورش به 

تجمع اعرتاضی مردم خرم آباد

مردم  گسرتدەی  تجمع 

حقوق  احقاق  برای  خرم آباد 

مقابل  در  شدەشان  پایامل 

مالی  موسسەی  شعب  دفاتر 

شدید  برخورد  با  کاسپین، 

شد. روبرو  شورش  ضد  نیروهای 

بنابر اخبار و گزارشات رسیده به 

طی  میدیا"،  "کوردستان  سایت 

روزهای اخیر به ویژه روز شنبه 

از  بعد  شمسی،   1396 6خرداد 

اعرتاضی  تجمع  چندین  برپایی 

مالباختگان  سوی  از  گسرتده 

موسسە مالی کاسپین در شهرهای 

مختلف ایران، این گونه تجمعات 

خرم آباد  در  روزانه  بصورت 

دخالت  با  نهایتا  که  داشته  ادامه 

مستقیم و برخورد شدید نیروهای 

ضدشورش به خشونت کشیده شد.

اسالمی  رژیم  نظامی  نیروهای 

مردم  کردن  متفرق  برای  ایران 

و  اشک آور  گاز  از  معرتض 

استفاده  آب پاش  ماشین های 

و  افزود  مردم  خشم  بر  که  کرد 

باعث گسرتش تجمعات و واکنش 

نیروهای  شد.  نیز  عادی  مردم 

با  ایران،  ضدشورش  رسکوبگر 

رضب  به  اقدام  مردم  به  هجوم 

موجب  که  کردند  مردم  شتم  و 

شد. نیز  نفر  چندین  مصدومیت 

نیروهای  درگیری های،  این  طی 

ضدشورش ایران از متام امکانات و 

توان خود برای رسکوب این حرکت 

اعرتاضی و مامنعت از گسرتش آن 

به مناطق دیگر خرم آباد استفاده 

عریان،  خشونت  بکاگیری  از  و 

کاربردن  به  نکردند.  ابایی  هیچ 

گاز  پرتاب  و  آب پاش  ماشین های 

اشک آور و رضب و شتم مردم نه 

نکاست  اعرتاضات  میزان  از  تنها 
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خاطرات تلخ زندانی سیاسی سابق 

در بازداشتگاه های اطالعات و اطالعات سپاه پاسداران

چگونه می توانیم فریادهای دلخراش 

تازیانەهای  زیر  در  كه  را  اسیری 

در  اسالمی  جمهوری  میرغضبان 

سلول های انفرادی که از درد، زمین 

کشد،  می  دندان  و  چنگ  به  را 

بکشیم.  تصویر  به  و  کرده  وصف 

می رسد،  گوش  به  که  فریادی  هر 

فریاد آزادیخواهان و مبارزانی است 

كه سال ها برای آزادی تالش کردەاند 

وبه خاطر اعتقاد٬ اندیشه و باورشان 

جنگیدەاند ولی بدست همین نظام 

در بازداشتگاه ها و زندان ها در زیر 

جان  کینه توز  بازجویان  شکنجەی 

از  مدیدی  سال های  یا  و  باختەاند 

عمرشان را در زندان ها گذراندەاند 

از  را  جانشان  دار  طناب  با  یا  و 

که  است  ۳۸سال  دادەاند.  دست 

امری  همیشه  مقاومت  موضوع 

بوده که در مقابل فشار رویی داده، 

اما در این مورد بر شخص زندانی و 

فشارهای وارده بر او مترکز می کنم. 

می  القا  اینگونه  شام  به  بازجو 

پذیرش  و  شدن  تسلیم  که  کند 

از  خالصی  راه  تنها  آنها،  رشوط 

وضعیتی ست که زندانی در آن قرار 

دارد، آنهم برای کسی که به خاطر 

است.  بازداشت  در  ناکرده  گناهی 

تحت  راستای  در  همه  بازجویی ها 

گرفنت  برای  زندانی  گذاشنت  فشار 

در  که  اعرتافاتی ست  و  اطالعات 

متوجه  زندانی  خود  حتی  مواردی 

که  اطالعاتی  نیست،  آنها  اهمیت 

اصطالح  به  گفتگوهایی  و  گپ  در 

دوستانه با زندانی و یا پس از ایجاد 

فضای ارعاب و عصبی و در سکوت 

زندانی  زبان  زیر  از  آن،  از  پس 

خسته و دردمند بیرون می آید. باید 

بدانیم هرگونه اطالعاتی برای بازجو 

مفید است، ولی هامن اعرتافات به 

وخیم تر  را  زندانی  مراتب وضعیت 

کرده و حتی به اتکا همین اطالعات 

بازجو  می شود.  سنگین تر  او  حکم 

در هنگام بازجویی، از فرد بازداشت 

اطالعاتی  هرگونه  می خواهد  شده 

بگذارد  بازجو  اختیار  در  دارد،  که 

یا  فردی  عكس های  هم  گاهی  و 

دسته جمعی را به او نشان می دهند 

شناسایی  را  آنان  كه  می خواهند  و 

می  كه  یك  هر  مورد  در  و  کرده 

شناسد اطالعاتی ارائه دهد. این امر 

بازداشتگاهای  در  مورد  چندین  در 

اطالعات سپاه و بند ۲۰۹ اطالعات 

اما  است.  افتاده  اتفاق  من  برای 

به  اعرتاف  که  باورم  این  بر  من 

اپوزیسیون  ُکرد  احزاب  با  همکاری 

برابر  بازجویی،  هنگام  در  رژیم 

است با گرفنت احکام سنگین٬ اعدام 

ُکرد  اول  وهله  در  ابد.  حبس  یا  و 

سال   ۳۸ و  هستیم  سنت  اهل  و 

مذهبی  و  دیکتاتور  نظامی  علیه 

به  نیز  بار  هر  و  کرده ایم  مبارزه 

مرشوعیت این نظام "نه" گفته ایم.

رشح  به  تا  برآنم  جستار  این  در 

آنچکه بر من در طول بازداشتم در 

و  اطالعات  وزارت  بازداشتگاه های 

با  بپردازم. من همراه  سپاه گذشته 

خانواده ام در حومه ی تهران زندگی 

میکردم و در کافینتی بنام دانشجو 

در هنگام فعالیت کاری، در حومه 

تهران توسط اطالعات سپاه دستگیر 

شدم. در ابتدا مرا به مکان نامعلومی 

بردند و تا صبح با من کاری نداشتند 

از خوردن شام و صبحانه خربی نبود 

یکی  اینکه  تا  بودم  کرده  و ضعف 

و  داد  بهم  چشم بند  نگهبانان  از 

متوجه  که  برد  اطاقی  یک  به  مرا 

کسی نشدم، رو به دیوار روی یک 

از  یکی  اینکه  تا  نشستم  نیمکت 

انقالب  ضد  کورد  ها  گفت:  پشت 

گفتم  منم  آوردنت؟  اینجا  چرا 

هستم  اینجا  چرا  میدانی  بهرت  شام 

چون من را میشناسی که دستگیرم 

به  مشت  یک  پشت  از  کرده اید. 

کشیدن  به  کرد  رشوع  و  زد  پشتم 

موهای رسم و مشت و سیلی زدن. 

و  میکردی  کافینت چکار  در  گفت 

گزارش برای کدام عنارص ضد انقالب 

می فرستادی و من چیزی نگفتم. هر 

سوالی می پرسیدند سکوت می کردم 

و در هر مورد از سواالت ابراز بی 

ازم  را  "ایمیل"م  می کردم.  اطالعی 

آدرس  وجه  هیچ  به  که  خواستند 

آنقدر  اما  ندادم  آن ها  به  را  ایمیل 

از  کردم  احساس  که  خوردم  کتک 

تحت  ولی  می چکد  خون  بینی ام 

هیچ رشایطی اعرتافی نکردم. پس از 

گذشت چند ساعتی شکنجه جسمی 

به  مرا  عدالتی  بی  و  فضاحت  با 

نشدم  متوجه  که  بردند  دادگاهی 

کدام دادگاه بود چون غیر از چشم 

بند و یک گونی کوچک که بر رسم 

نتوانستم  را  جایی  بودند٬  انداخته 

شناسایی کنم و در هامن جا مرا روی 

صندلی عقب خواباندند و از پشت 

آن  تحت  زدند.  دست بند  من  به 

رشایط عذاب زیادی کشیدم تا حد 

خفگی پیش رفتم ، تا اینکه بالخره 

وارد دادگاه شدم و متاسفانه متوجه 

هیچ شخصیتی در آنجا نشدم چون 

داد  نهایتا  و  ببینم  چیزی  نتوانستم 

زدم که دارم خفه می شم، گونی را 

قاضی گفت:  بردارید،  از روی رسم 

میری.  االن  کن  تحمل  نیست  الزم 

در حضور روسای دادگاه در هامن 

عنوان  به  من  از  دادگاهی  ۵دقیقه 

و  شد  یاد  نظام  دشمن  و  جاسوس 

محرمانه  را  ماه  یک  بازداشت  قرار 

دادگاه،  از  بالفاصله  و  کردند  امضا 

من را به رجایی شهر بند بازداشتگاه 

از  کردند.  منتقل  سپاه  اطالعات 

دادگاه نیز به همین شکل چشم بند 

و دست بند داشتم و این بار پایبند 

دچار  بی نهایت  که  شد  اضافه  هم 

اذیت و آزار شدم. در بند ۸ معروف 

به بازداشتگاه اطالعات سپاه٬ مرا به 

توالت  یک  که  بردند  انفرادی  یک 

نزدیک  و  بود  جا  آن  هم  فرنگی 

۱۵ الی ۲۰ روز زیر فشار روحی و 

جسمی قرار گرفتم، هر روز نزدیک 

مسئولین  توسط  ساعت  چند  به 

پاسداران  سپاه  اطالعات  معاونت 

قرار  شکنجه  و  بازجویی  تحت 

می گرفتم. دیگر کتک خوردن برایم 

یک  روی  بر  مرا  بود،  شده  عادی 

به دیوار  صندلی می نشاندند و رو 

پابند  و  پشت  از  دست بند  یک  با 

بسته  برچشامنم  که  چشم بندی  و 

نداشتم  تحرکی  هیچگونه  اما  بود 

مدام سوال می پرسیدند و کتک می 

خوردم با بی رحامنه ترین شیوه و با 

بازجویی  من  از  وحشت  و  ارعاب 

به  تنها  می شد و شکنجه می دادند 

 ۱۵ از  بعد  اعرتاف.  گرفنت  خاطر 

روز در آن سیاه چال مجددا مرا به 

یک دادگاه بردند و به هامن شیوه 

چشم بند داشتم و قادر به شناسایی 

دادگاه نشدم. این بار قاضی پرونده 

ساختامن  به  مرا  که  گرفت  تصمیم 

و  بفرستند  اطالعات  وزارت   ۲۰۹

در  و  دادند  انتقال  محرمانه  مرا 

روز   ۹۳ مدت  به  شامره۷۷  سلول 

بردم و هر روز  انفرادی به رس  در 

و  داشتم  بازجویی  استثنا  بدون 

البته  می گرفتم.  قرار  فشار  تحت 

گاهی  بازجویان  بگویم  می خواهم 

ولی  می شدند  وارد  مهربانی  دِر  از 

به اصطالح چهره حقیقی خویش را 

عیان می ساختند، در اطاق بازجویی 

زبان  به  صحبتی  آنکه  از  بعد 

نیاوردم٬ كشیده محكمی به گوشم 

زد و صندلی را از زیر پایم كشید و 

من كه چشم هایم بسته بود و قادر 

چون  نبودم،  خود  تعادل  حفظ  به 

تكه سنگی بر زمین افتادم و به من 

گفتند اینجا دیگر صدایت به گوش 

کسی منی رسد هرچقدر می خواهی 

ازت  که  اعرتافاتی  تا  اما  بزن  فریاد 

منی  خسته  نگیریم  خواهیم  می 

ادامه  سکوت  به  مجددا   . شویم 

حال  درهامن  بازجو  اما  دادم 

عربده می كشید و می گفت آنقدر 

آویزانت  سقف  از  می زنیم،  کتکت 

می کنیم كه حرف زدن یادت بیاید، 

حتی  و  شد  رشوع  شکنجه  که 

این  نداشتند  ترحمی  سوزنی  رس 

و  موهن ترین  با  همواره  عربده ها 

خانوادگی  دشنام های  ركیك ترین 

هر  و  برتسم  شاید  تا  بود  همراه 

اما  بیاورم  زبان  به  می خواهند  چه 

بازجو مدام تکرار می کرد٬ مگر ایراِن 

ما، جای گروهک های ضدانقالب و 

عنارص تروریستی است؟ مگر اینجا 

همه  به  که  است  عراق  کردستان 

احزاب تروریستی پناه داده اند؟ در 

من  که  جسمی  شکنجه های  مورد 

بگویم  باید  می شدم  متحمل  آنجا 

الکرتیکی  و شک  شتم  و  که رضب 

که  بود  معمولی  شکنجه های  از 

درست  می شد،  استفاده  من  برای 

بند  پایین  طبقه  در  ساعت   ۴۸

توجه  با  و  کردند  آویزان  ۲۰۹مرا 

شوک  هستم  دست  چپ  اینکه  به 

دست  کفت  به  مدام  را  الکرتیکی 

من  چپ  دست  که  می زدند  چپم 

شده  زدگی  آسیب  دچار  قدری  به 

بود که با خودم می گفتم دیگر این 

دستم کارایی خود را از دست داد. 

بازجویان وزارت اطالعات که مرا تا 

حد مرگ تحت بدترین شکنجه های 

می دادند٬  قرار  غیرانسانی 

علیه  مدرکی  هیچگونه  نتوانستند 

طریق  از  اما  کنند  کسب  من 

شوک های الکرتیکی که به من وارد 

پسورد  اجبار  روی  از  می کردند 

روزی  آن  اما  گرفتند.  را  "ایمیل"م 

دیگر  می کرد  بازجویی  نفر  دو  که 

بازجویی  شیوه  و  نبودند  آنها  فردا 

بازجوی های  و  می کرد  تغییر 

با  هرکدام  و  می آمدند  جدیدی 

سازی  سند  به  اقدام  شیوه هایی 

 ۵ گذشت  از  پس  کردند.  من  علیه 

و  اطالعات  وزارت  از  شخصی  ماه 

پاسداران  سپاه  اطالعات  از  دیگری 

من را احضار کردند که یکی لهجه 

ُلر  دیگری  و  داشت  اصفهانی  ای 

داشنت  بدون  دادند  اجازه  و  بود 

چشم بند روبروی آنها بنشینم و در 

من  که  تلویزیونی  مصاحبه  مورد 

دروغ هایی را به نفع آن ها و علیه 

احزاب ُکرد، خصوصا حزب دمکرات 

به زبان بیاورم و به من گفتند چون 

با حزب  ارتباط  من  بر  وارده  اتهام 

باید  است  ایران  کردستان  دمکرات 

علیه  تلویزیونی  مصاحبه  این  در 

یا  خود و کسانی که می شناختم و 

من  ولی  کنم  صحبت  منی شناختم 

جواب  و  نشدم  کار  این  به  حارض 

رد دادم و گفتم شکنجه های شامها 

مرگ بود و اگر این مرگ بار دیگر 

تکرار شود باز هم حارض به گفتگوی 

نیستم.  رسانه ای  و  تلویزیونی 

بازجوی ُلر تهدید کرد برادرت سعید 

که  می شوی  مجبور  می آوریم  را 

اما  کنی  صحبت  دوربین  روبروی 

آنها برادرم را نیاوردند. روزهای آخر 

بود که مرا بار دیگر به طبقه پایین 

ساختامن ۲۰۹ بردند و کل تشکیالت 

فیلم برداری را آماده کرده بودند و 

می دانستند که من سیگار می کشم، 

برای  رفتاری  خوش  و  مهربانی  با 

و گفتند  آوردند  تا سیگار  من چند 

این سیگار را بکش و فردا صبح هم 

من  می شوی٬  آزاد  حقوق  فیش  با 

از چه  برنامه  هم کامال می دانستم 

قرار است و چه نقشه ای برای من 

قاطعانه  دوباره  من  و  کشیدەاند 

نکردم  قبول  و  دادم  رد  جواب 

اشد  به  مرا  آن ها  دلیل  همین  به 

آن  فردای  کردند.  تهدید  مجازات 

روز مرا از بند ۲۰۹، چشم بسته و 

دست بند بدست روی صندلی عقب 

ماشینی خواباندند و به رجایی شهر 

بازداشتگاه سپاه بردند. در ابتدا، ۶ 

ساعت مرا در آنجا معطل کردند و 

گوشی  و  زد  صدایم  نگهبان  سپس 

یکی  چسباند،  گوشم  به  را  تلفن 

آخرین  برای  که  بود  از رسبازجوها 

مقابل  در  که  خواست  من  از  بار 

اگر  گفت:  و  کنم  مصاحبه  دوربین 

قبول کنی از هامن بندی که هستی 

جواب  با  بازهم  اما  می شوی.  آزاد 

تحویل  مرا  بعد  شدند.  مواجه  رد 

و  دادند  شهر  رجایی  زندان   ۲ بند 

بدون  حتی  ۹ماه  و  ۳سال  مدت 

دوران  مرخصی  روز  یک  داشنت 

و  گذراندم  را  خود  محکومیت 

دوران  جانکاه  و  تلخ  خاطرات  این 

وزارت  بازداشتگاهای  در  حضورم 

اطالعات و حفاظت اطالعات سپاه 

و  شود  منی  فراموش  هرگز  که  بود 

متوحشانەی  و  خشن  برخوردهای 

بازجوها هنوز هم برایم زنده است. 

چون بسیاری از بازجویان اطالعاتی 

هم  هنوز  کردستان  شهرهای  در 

به  ُکردها  از  زیادی  کینه  و  عقده 

با شگردهایی همچون  دل دارند و 

و  تجاوز  به  تهدید  انفرادی،  سلول 

با  زندانی  زدن  کتک  آن،  انجام  یا 

شالق و کابل، استفاده از شوک های 

مغزی،  شست وشوی  الکرتیکی٬ 

ایجاد  برهم زدن تعادل فکری فرد٬ 

مثل  مختلف  حس های  در  اختالل 

ارتباط  قطع  و  شنوایی  و  بینایی 

متهم  انسانی اش  محیط  با  زندانی 

و  می کنند  بازجویی  را  سیاسی 

هنگامی که یک متهم ُکرد بازجویی 

رس  را  خودشان  کینه های  می شود 

او خالی می کنند. ای بسا زندانیانی 

كه در شب های رسد زمستان، فقط 

پتو و گاهی حتی بدون آن،  با یك 

در حیاط زندان نگه داشته شده اند 

انسان های  هستند  میان  این  در 

آزاده ای كه از رسما کلیه هایش را از 

سپرده  جان  شاید  یا  و  داده  دست 

۳۸سال  از  بعد  هم  هنوز  باشد. 

جمهوری  نامرشوع  حاکمیت 

كسی  كم تر  كوردستان  در  اسالمی 

از امنیت برخوردار است هر لحظه 

در  کذب  و  دروغین  اتهام  به  باید 

و  شوی  دستگیر  كه  باشی  انتظار 

شكنجه  کینه توز  بازجویان  بدست 

سنندج٬  زندان  روز  هر  که  شوی 

گروهی  غیره  و  مهاباد  ارومیه٬ 

ُکرد  مبارزان  و  سیاسی  فعالین  از 

خود  غیرقانونی  سلول های  در  را 

به  اعرتاض  هرگونه  می دهد.  جای 

دستگیری به رضب و شتم، پرداخت 

جریمه های كالن، از دست دادن كار 

و غیره می انجامد ولی هیچ مرجع 

قضایی به شكایت ها و اعرتاض های 

شکایت نامه  حتی  و  مردم 

زندانیان  دردمند  خانواده های 

منی كند.  رسیدگی  ُکرد  سیاسی 

مسئوالن سپاه و اطالعاتی، خوانین 

مسلح و قاضی های عقده ای دادگاه 

هر طور كه بخواهند عمل می كنند 

و به اشاره آنها چه جنایت هایی كه 

جو  این  علی رغم  منی دهد.  رویی 

خفقان و وحشت زا، تا بحال مبارزان 

و فعالین سیاسی ُکرد مخالف نظام، 

رسکوبگر  سیستم  این  مقابل  در 

خم  رس  و  نزده  زانو  ضدبرشی  و 

نکردەاند و در سیاه چال های زندان 

خود  مبارزەی  و  مقاومت  به  هم 

موجب  که  امری  دادەاند،  ادامه 

یاس و درماندگی شكنجه گران شده 

زندانی  ده ها  کنون  تا  می شود.  و 

جمهوری  زندان های  در  سیاسی 

مختلف  دوره های  در  و  اسالمی 

عامدانه  بی توجهی های  نتیجه  در 

و یا در نتیجه قطع داروهای مورد 

را  زیادی  آزار  و  اذیت  نیازشان، 

جمله  از  کردند.  تحمیل  آن ها  بر 

شهر  رجایی  زندان  در  که  کسانی 

در کنار آنها حبس کشیدم٬ علی رضا 

اسانلو٬  افشین  خیرآبادی٬  کرمی 

و  رادپور  منصور  زالیه٬  مهدی 

به  هرکدام  که  دکمه چی  محسن 

شیوه های مشکوکی جان باختەاند. 

جمهوری  قتلگاه های  همین  در 

اسالمی زندانیانی برس می برند که 

شکلی  هر  به  حکومتی  مسئوالن 

ایجاد  با  می خواهند  بتوانند،  که 

کردستان  جامعه  وحشت  و  رعب 

زندانیان  و  بکشانند  رخوت  به  را 

خانواده های شان  و  ُکرد  سیاسی 

فعالین،  که  دهند  آزار  قدر  آن  را 

از کرده  و  بردارند  مبارزه  از  دست 

خود پشیامن و به فردی بی تفاوت 

که  کرد  باید  چه  شوند.  تبدیل 

است  سال  سال های  ُکرد  مردمان 

که دردهای زیادی را متحمل شده 

روستاهایامن  کردن  ویران  از  اند، 

کاسبکاران  و  کولربان  کشنت  تا 

ظلم  اسب هایشان٬  حتی  و  مرزی 

قومیتی٬  و  نژادی  تبعیض  ستم٬  و 

کشنت٬  تجاوز٬  شکنجه٬  مذهب٬ 

حبس  طویل املدت٬  زندان های 

مرگ. حکم  نهایت  در  و  ابد 

رضا رشیفی بوکانی
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حداقل  که  گفت  می شود  تقریبا 

و  سیاست  حوزه  در  که  ما  برای 

می کنیم  فرسایی  قلم  کورد  فرهنگ 

مرکز-پیرامون  تعارض  بنام  پدیده ای 

هم  و  سخت افزاری  ورژن  در  هم 

آشنا. پدیدەای ست  آن  نرم افزاری 

بدون  منی کنم  فکر  خاطر  همین  به 

دو  این  گفتامنی  نشانه شناسی 

متخاصم  گاها  و  متعارض  گفتامن 

معرفت شناسی  لحاظ  از  بتوانیم 

دال های  شناسایی  به  راهربدی، 

چنین  وجودی  مبانی  و  بنیادین 

تنشی بپردازیم. چرا که شناور شدن 

مفاهیمی  فریب  عاطفه  سطح  در 

خشونت طلبی  و  خشونت  همچون 

و فرافکنی کنش خشونت بار تنها به 

فلسفه ی  تنها  نه  بحران،  سوی  یک 

را  کورد  طلبان  اصالح  وجودی 

رفرمیستی  جریان  یک  مقام  در 

زیر  به  پرسشگر  و  خشونت پرهیز 

سوال می برد بلکه قضاوتی را هم که 

در مقامش قرار میگیرد، آنرا به وادی 

تامل. و  تعقل  تا  می ا فکند  احساس 

اصالح طلبی  اصطالح  به  جریان 

جنبش  از  بیشرت  و  پیشرت  کورد 

دچار  ایرانی  اصالح طلبی  کلی 

که: چرا  است  گفتامنی  بحران 

منتسب  آن  به  را  خود  آنچکه   -1

مانیفیستی  فاقد  اساسا  می داند 

به  بیشرت  و  بوده  شفاف  و  روشن 

اصول  میدان  در  ماند  می  بازیی ای 

سه  از  پس  که  ایران  اساسی  قانون 

قانون  معلقه  اصول  نتوانسته  دهه 

به  رسد  چه  کند،  اجرایی  را  موجود 

و  تغییری هرچند جزئی  بر  اراده ای 

جرح و تعدیل این نص تقدیس شده 

به مبانی ایدئولوژیک شیعی فارسی و 

صد البته شهامت طرح چنین اراده ای 

هم، چنان که می منایاند غایب است.

اساسی  قانون  بپذیریم  اگر   -2

مرکزنشیان  کنش  اساس  موجود 

بدون درد -اعم از اصولگرا و اصالح 

دردمندان  واکنش  است،  طلب- 

حاشیه علیه کنش خشونت بار اراده 

بوده  تهران  متامیت خواه  و  متمرکز 

خشونت بار،  و  جهادی  کنش  این  و 

نص  ایدئولوژیکی  مبانی  از  ملهم 

وصف  این  با  باشد.  می  قانون  این 

قبول قاعده بازی در میدان گفتامنی 

صدای  تک  سیستم  شده  قبضه 

را  مخالفی  صدای  هیچ  که  ایرانی 

باید  که  قاعده ای ست  تابد  منی  بر 

به  مبانی روانی متقاعدان  به  بیشرت 

آن پرداخت چرا که از لحاظ معرفتی 

با  را  خود  تکلیف  مرکز  گفتامن 

حاشیه به رصاحت و صالبت روشن 

فریب  روحیه ی  تنها  و  است  کرده 

و  پارسی  لفظ  فریبایی  به  خورده 

ادای بدون لهجه آن است که هنوز 

خود را بخشی از این بازی می داند.

کورد  طلب  اصالح  که  گیرم   -3

شخصی  منافع  و  مطامع  از  فارغ 

نقشی بیشرت از این برای خود قائل 

اراده  اگر  چیست؟  نقش  آن  باشند، 

نرم، سعی در خلق  مدنی و حرکت 

واسطه  گفتامنی  نظمی  ایجاد  و 

زبان  و  خاک  مشرتک  کانتکست  در 

نظر  به  که  باشد،  داشته  تاریخ  و 

نگارنده ممکن نیست چرا که هدف 

به  وصول  امکان  و  گران بها  بسیار 

و  متصلب  قانون  این  وجود  با  آن 

وضعیت  این  با  البته  صد  و  رصیح 

اصالح طلبی  گفتامن  بحران زدگی 

است. ضعیف  بسیار  گرا  مرکز 

هر  کوردی  اصالح طلبی  جریان   -4

چند ادعای خشونت پرهیزی داشته 

منی آید  نظر  به  چنان  هم  باز  باشد 

چرا که اگر نرمشی در پراکتیک دارد 

این  و  تا حاشیه،  متوجه مرکز است 

گفتامن  گریز  انتقاد  منش  به  بیشرت 

مرکزی بر میگردد تا به تسامح اصالح 

خشونت آمیز  منش  کورد.  طلبان 

پذیرش  ظرفیت  ایرانی  مترکز 

هیچگونه انتقادی در مبانی معرفتی 

ندارد. را  خود  مرکزی  دال های  و 

عمال  که  اصالح طلبی  جریان   -5

مرکزی  گفتامن  برابر  در  تواند  منی 

که  چرا  باشد،  داشته  انتقادی 

سال هاست اعدام و شکنجه و حبس 

بلندمدت پدیده ی بسیار آشنای این 

اصالح طلبی  جریان  و  است  دیار 

کوچک ترین  نتوانسته  هرگز  کورد 

خرده ای بر این پدیده ی خشونت بار 

بگیرد و این برای اپوزیسیون مسلح 

با توجه به ماهیت مرکز، قابل درک 

می رود  انتظار  وصف  این  با  است 

که  خشونت بار  نه  و  مالیم تر  که 

مرکزی  ایدئولوژی  متافیزیک  میراث 

است به نقد ناسیونالیزم کوردی در 

حاشیه بپردازد چرا که مصداق فعل 

تفنگ  لوله های  تنها  خشونت بار 

ایجاد  به  کنشی  چنین  و  نیست 

نخواهد  منجر  نوین  گفتامنی  نظم 

مرکز  به  کمک  آن  نتیجه  بلکه  شد 

حاشیه رانی  به  کارزار  در  است 

حاشیه. گفتامن  بیشرت  هرچه 

6- جریان اصالح طلب باید بیشرت به 

کنشگری  ظرفیت  و  معرفتی  مبانی 

و  ناکامی ها  دیگر  تا  بپردازد  خود 

ادعای  با  را  خود  جوگرفتگی های 

ادعایی  که  خشونت پرهیزی 

غیرواقعی است توجیه نکند چرا که 

خشونت کالمی نهفته در اصطالحاتی 

بر  ابتدایی،  ناسیونالیزم  همچون 

البته  صد  و  نیست  پوشیده  کس 

ناسیونالیزم  با  رمانتیستی  برخورد 

رمانتیک مرکز، بیشرت روحیه ای مراد 

و مریدی را آشکار می کند تا اراده 

نظمی  خلق  راستای  در  انتقادی 

خشونت پرهیز  و  حایل  گفتامنی 

دو  مشرتک  گفتامنی  میدان  در 

متخاصم. و  متعارض  گفتامن 

هاوری کرماشانی

رضورت  نقش زنان 

در پیروزی مبارزات 

مبارزەی  آغازین  روزهای  هامن  از 

آزادیخواهانەی ملت کورد تا بە امروز 

دشمنان این ملت از متام امکانات و 

نیروی خود استفاده کردەاند تا بتوانند 

به  رسیدن  هدف  با  که  را  قیام  این 

آزادی و دمکراسی و ایجاد جامعەای 

انسان محور شکل گرفته  و  دمکرات 

این  دشمنان   . کنند  رسکوب  بود، 

بە  برای رسیدن  آزادیخواهانه  جنبش 

اهدف خود از هر تاکتیک و اسرتاتژی 

از  مرحلەای  هر  در  و  بردەاند  بهره 

ابائی  توطئەای  هیچ  بردن  کار  به 

هیچ  انجام  از  و  ندادە  راه  خود  به 

نکردەاند. پرهیز  نیز  ناپسندی  عمل 

درازای  بە  کە  توطئەها  این  از  یکی 

مستمرا  کورد  ملت  با  دشمنی  تاریخ 

اجرا و به روز شده است و هدف از 

این جستار نیز پرداخنت به آن می باشد، 

تفکرات  کردن  ریشەکن  برای  تالش 

متام  ملی  عقالنی  تضعیف  و  ملی 

اقشار جامعە بە ویژە زنان می باشد.

برحق  مبارزەی  همیشگی  دشمنان 

ملت کورد بە طور مداوم از سیاست 

کردن  قبضه  و  فکری  آسیمیالسیون 

استفادە  ملی  و  میهن دوستی  تفکر 

کردەاند و بر این امر واقف بودەاند 

انسان  ملی،  عقالنیت  نبود  در  کە 

و  بی هویتی  احساس  دچار  کورد 

این طریق  از  و  ملی می شود  بحران 

جربان ناپذیری  خسارت های  می توان 

ملی گرایانە  جنبش  و  ملت  بر  را 

کە  است  مشخص  کند.  وارد  کوردها 

اهداف آنها از چنین توطئەای ایجاد 

حس بی مسئولیتی و بی تفاوتی افراد 

و  ملی  مسائل   بە  نسبت  جامعە 

سیاسی و اجتامعی ست کە در آخر بە 

ناکام ماندن مبارزات ملی می انجامد.

زمان  گذر  در  فهمی  و  درک  چنین 

خواهد  ایجاد  فکری  پریشانی  نوعی 

کرد کە شخص بە آرامی شاخص های 

ملیتی خویش را از دست داده و در 

نهایتا  و  می شوند  بی ارزش  نظرش 

آداب  و  فرهنگ  در   مذکور  فرد 

از  بخشی  به  و  شده  مسخ  اشغالگر 

سوی  از  شده  تحمیل  ملی  گفتامن 

اینجا  در  می شود.  بدل  حاکم  ملت 

گفتاری،  ادبیات  پوشش،  نوع  زبان، 

شیوەی تفکر و رفتار دشمن بر منش 

نتیجە  در  و  می گیرد  سیطرە  شخص 

فرد قربانی سیاست آسیمیلە می شود.

 اینکه فرد مسخ و آسمیله شده  بە 

هیج وجە ظلم و تحت سلطە بودن 

احساس  اشغالگر  سوی  از  را  ملتش 

احقاق  برای  تالش  نیز  و  منی کند 

فکر  در  ملی  آزادی  کسب  و  حقوق 

و اندیشەی او هیچ جایگاهی ندارد، 

و  سیاست ها  شدن  اجرائی  معلول 

شد. ذکر  باال  در  که  توطئەهای ست 

رضورت وجود تفکرات ملی گرایانە در 

زنان کورد

کلی  بحثی  شد،  ذکر  باال  در  آنچکه 

و  احساس  نابودی  جریان  باب  در 

هشیاری ملی در متامی افراد جامعە 

جستار  این  مدنظر  آنچکه  اما  بود، 

اهمیت  و  حساسیت  بر  مترکز  است 

و  است  زنان  میان  در  مساله  این 

را  خود  نقش  عمال  زنان  اگر  اینکە 

توجهی  قابل  حد  تا  دهند  انجام 

جنبش  پیروزی  جریان  در  می توانند 

و  باشند  تاثیرگذار  آزادیخواهانه 

کە  باشد  پرسش  این  بە  جوابی  نیز 

نقش  کە  است  الزم  کورد  زنان  چرا 

تاثیرگذار خود را بیشرت درک کنند. در 

میانەی این بحث با ذکر چند منونە از 

نقش زنان در مبارزەی آزادیخواهانە 

از  تصویری  کە  کرد  خواهم  تالش 

ارائه  ایدەها"  کردن  "عملی  نحوه 

این هدف که زنان  با  نه  البته  دهم، 

آن ها  از  تقلید  بە  تشویق  را  کورد 

کنم بلکە هدف، روشن سازی میزان 

جنبش  بر  آنها  ارادەی  و  نقش  تاثیر 

است. کورد  ملت  آزادیخواهی 

رشکت  کە  نیست  تکرار  بە  نیازی 

مبارزات  در  جامعە  اقشار  متامی 

اصلی  شاهراه  آزادیخواهانە، 

حضور  میان  این  در  و  پیروزی ست 

و  آشیل  پاشنەی  پروسە  این  در  زنان 

موفقیت  و  پیروزی  این  اصلی  عامل 

محسوب می شود. در رابطەی با ملت 

بە  کورد  زنان  ملی  آگاهی  نیز  کورد 

رسنوشت ساز  رضورت  یک  مثابەی 

از  بیش  توانست  خواهد  کە  است 

مبارزەی  در  را  خود  تاثیرات  قبل 

کند. ایفا  ملی  آزادیخواهانەی 

قیام های  تاریخ  بە  نگاهی  اگر 

تجربەی  کە  ملت هایی  آزادیخوهانه 

را  رسزمین شان  اشغال  و  رسکوب 

این  متوجە  بیندازیم  داشتەاند، 

چ  آنان  زنان  کە  می شویم  حقیقت 

آزادی  و  مبارزە  در  بسزایی  نقش 

تاثیری  چ  و  داشتەاند  کشورشان 

و  کرامت  نگەداشنت  زندە  در 

کردەاند.  ایفا  ملتشان  ملی  هویت 

که  بودند  مبارزینی  زنان،  این 

آن ها  در  ملی  عرق  و  احساس 

آشفتەی  اوضاع  به  و  بود  رسبرآورده 

بودند. شده  آگاه  خود  رسزمین  

 1770 سالهای  در  مثال  عنوان  به 

قیام  شکل گیری  زمان  در  و  میالدی 

از  یکی  زنان  آمریکا،  طلبی  استقالل 

انقالب  این  پیروزی  ستون های اصلی 

نظر  از  چە  آمریکا  زنان  بودند. 

چە  و  انقالب  لجستیکی  و  اقتصادی 

در جبهەهای جنگ نقش قابل توجه 

نظر  از  داشتەاند.  رسنوشت سازی  و 

کردن  کم  بر  عالوه  آنها  اقتصادی 

خرید  تحریم  به  مرصفی  هزینەهای 

کاالهای بریتانیایی دست زدند و بدین 

ترتیب رضبەی سنگینی را بە اقتصاد 

در  دیگر  سوی  از  و  زدند  دشمن 

اقدامی ملی رشوع بە تولید کاالهای 

عنوان  بە  قدامات  این  کردند،  بومی 

که  زنانی  سوی  از  مقاومتی  مکانیزم 

بودند،  شده  معروف  ملی"  "زنان  به 

نام  بە  را  جنبشی  آنها  می شد.  پیرو 

جنبش -دوزندگی ملی- براه انداختند 

و توانستند پتو و لباس رسبازهایشان 

دیگر  مایحتاجات  هم  و  بدوزند  را 

سوی  از  کنند.  تامین  نیز  را   آن ها 

چای  تحریم  پیشاهنگ  زنان،  دیگر 

بریتانیایی نیز بودند. قابل ذکر است 

کە  روستایی  زنان  مبارزە،  این  در 

پیشرت هیچ نقشی در تحرکات سیاسی 

در  مهمی  بخش  بە  اکنون  نداشتند 

بودند. شدە  تبدیل  مبارزات  این 

این  تاثیرات  میزان  از  نظر  رصف 

افزایش  ارز،  خروج  بر  تحریم ها 

آگاهی و اتحاد ملی دو نتیجه کامال 

مشهود این فعالیت ها بود که موجب 

زنان  گشت.  انقالبی  ارادەی  قوت 

همچون  سازماندهی هایی  راه  از 

در  بعدها  کە  فیالدلفیا،  زنان  انجمن 

توانستند  یافت،  گسرتش  امریکا  متام 

کمک  کشورشان  ملی  مبارزەی  بە 

جمع آوری  با  آنها  کنند.  شایانی 

خویش  انقالب  از  مالی  کمک های 

در  که  گونەای  به  کردند  حامیت 

دالر  هزار   300 از  بیش   17٨0 سال 

شکل  وسازمان ها  نهادها  سوی  از 

گردید. جمع آوری  زنان  گرفتەی 

نیز  جنگ  جبهەهای  در  زنان  نقش 

وسیع و گوناگون بود، آنان در کارهای 

نظامی و بویژە جاسوسی و جمع آوری 

و...  آشپزی  و  پرستاری  تا  اطالعات 

قابل  تعداد  داشتند.  فعالی  نقش 

صفوف  بە  نفوذ  با  زنان  از  توجهی 

پرستار  یا  آشپز  نام  تحت  دشمن 

نظامی  ارزش  با  اطالعات  بە  و... 

نیروهای  بە  آنرا  و  می یافتند  دست 

گونه  بدین  و  می رساندند  آمریکایی 

بسیار  اطالعات  انتقال  با  توانستند 

پیروزی  بە  رسنوشت ساز  و  حیاتی 

کنند. شایانی  کمک های  رسبازان 

منونەی  نیز  جنوبی  آفریقای  آزادی 

در  کە  است  زنان  نقش  از  دیگری 

آزادیخواهانەی  مبارزات  پروسەی 

و  کمپین  بەراه اندازی  با  ملی 

کمک های  گوناگون  اتحادیەهای 

فراوانی بە پیرشفت سیاسی و مبارزات 

کردند. رسزمین شان  ملی گرایانە 

افریقا  ملی  کنگرەی  زنان  اتحادیەی 

موسسەی  قدیمی ترین  عنوان  بە 

بە  زیادی  سالهای  کشور،  این  زنان 

در  رشکت  جهت  زنان  سازماندهی 

کشور  این  آزادیخواهانەی  مبارزات 

فدراسیون  تاسیس  با  بود.  مشغول 

زنان آفریقای جنوبی در سال 1954، 

علیە  قبل  از  بهرت  و  منسجم تر  زنان 

مبارزات  ملی،  و  جنسی  تبعیض های 

کنگرەی  در  دادند.  ادامە  را  خود 

زن   146 کە  فدراسیون  تاسیس 

عهدە  بر  را  زن  230هزار  منایندەی 

حقوق  چگونە  اینکە  رس  بر  داشتند، 

سیاسی شان  و  اقتصادی  و  اجتامعی 

را بە دست آورند و چگونه می توانند 

نقش عظیم تری در آزادی متامی مردم 

میهن خود داشتە باشند، به بحث و 

گفتگو پرداختند. در کل حامیت زنان 

برای دستیابی بە حقوقشان بخشی از 

پیامن هایشان در رشکت در مبارزەی 

بود. جنوبی  آفریقای  مردم  آزادی 

حقیقت  این  بیانگر  فوق  مثال های 

رویی  هیچ  به  اینکە  با  کە  است 

منی توان منکر نابرابری ها و تبعیض ها 

بر  اینکه  و  باشیم  موجود  و  تاریخی 

زنان واجب است در راه مبارزه برای 

باشند  مرصتر  خود  حقوق  احقاق 

ملی  آزادیخواهانەی  مبارزات  اما 

ا ست،  جنسیتی  ویژگی های  از  فارغ 

بە  مبارزات  این  کە   معنی  این  بە 

-نە  فراجنسیتی  سیستم  یک  عنوان 

و  شدە  تعریف  مردانە-  نە  و  زنانە 

اقدام جهت زنانە یا مردانە کردن این 

شدن  بی نتیجە  و  نقص  بە  سیستم 

الزم  راستا  همین  در  می انجامد.  آن 

کنونی  مبارزەی  مراحل  بە  کە  است 

ایجاد  لزومات  و  کوردستان   زنان 

نقش  محتوای  و  درک  در  تغییرات 

شود. اشارە  مبارزات  این  در  زنان 

این بار مبارزەای نوین بە نام "راسان" 

کوردستان  استعامرگران  مقابل  در 

کلی  مبارزەای  راسان  گردیدە.  آغاز 

ادامەی  در  کە  است  همەگیر  و 

سالەی   چندین  مدرن  مبارزات 

و  متامیز  ویژگی هایی  با  کوردها 

یکی  نی شود.  تعریف  مشخص تری 

از این ویژگی ها، بهرەگیری از تجربە 

متدها  آسیب شناسی  و  تاریخی 

است. گذشتە  فکری  بنیادهای  و 

فشار،  می توان  ظاهرا  اینکە  با 

رسکوب، کشتار، ترور و دەها توطئه و 

دسیسەی  دیگر دشمن را عامل اصلی 

آزادیخوهانەی  قیام  نرسیدن   مثر  به 

ملت کورد دانست، اما مهم تر از این 

این  داخلی  کاستی های  و  کم  دالیل، 

بی نتیجە  این  پردەی  پشت  در  قیام 

کاستی های  از  یکی  است.  ماندن ها 

بی شک  آن  برطرف کردن  کە  گذشتە 

خواهد  قیام  بە  اسرتاتژیک  عمقی 

قیام  تعریف  کردن  محدود  بخشید، 

کە  بودە  مبارزە  دامنەی  و  مبارز  و 

نتیجەی آن به حاشیە راندن نیمی از 

می شدند،  محسوب  زنان  کە  جامعە 

معرفەهای  اصول  ویرایش  با  بود. 

فعال  مکانیزمی  پیداکردن  و  مبازرە 

بخش های  کردن  فعالرت  جهت 

فراموش شدەی جامعە، می توانیم این 

برجستە تر  را  قیام  از  نوین  مرحلەی 

کنیم  معنا  گذشتە  از  متفات تر  و 

بە  را  جامعە  اقشار  متامی  بتواند  کە 

به خیزشی  خود جذب کردە و عمال 

نهایی بدل شود که در آن متام اعضای 

و  خواست  گرفنت  نظر  در  با  جامعه 

جایگاهشان در آن نقش داشته باشند.

بزرگرتین بخش غیرفعال  امروز  به  تا 

جنبش  در  کوردستان  جامعەی 

بودە  زنان  این رسزمین،  آزادیخواهی 

گفنت  سخن  که  است  مربهم  است. 

زنان  کردن  فعال تر  مکانیزم های  از 

منت  این  گنجایش  در  نه  جامعە 

جستار  این  نویسنده  نه  و  می باشد 

تنها  بلکە  بپردازد  آن  به  می خواهد 

دوباره  کردن  بازگو  به  داشتم  قصد 

کمی و کاستی ها بپردازم و به میزان 

تاثیر حل این معضل بر آیندەی جنبش 

قیامی  شاید  باشم.  داشته  اشارەای 

خارجی  نیروهای  حامیت  با  بتواند 

بە رسانجامی برسد اما مطمئنا بدون 

ویژە  بە  جامعە  اقشار  متای  حامیت 

پیروزی  به  توانست  نخواهد  زنان 

یابد. دست  طویل املدت  و  نهایی 

کژال حاجی میرزایی

ترجمه: ژیال مستاجر
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ترجمه: صباح نیکخواه

سیاست جنگ طلبی رژیم ایران

استفاده  کارت  جنگ،  سایه  پانیک 

جنگ  از  بعد  ایران  رژیم  شده 

که  است  ایران-عراق  ساله  هشت 

از  بیش  رسمی  غیر  آمارهای  طبق 

نیم میلیون از مردم ایران را به کام 

مرگ کشاند و در حوزه های انسانی، 

آسیب های  و...  عمران  توسعه، 

موجود  ملیت های  به  را  عظیمی 

آن زمان  از  وارد کرد.  درآن جغرافیا 

و  بحران  از  سواستفاده  تاکنون 

استفاده از آن به عنوان پیکان و سپر 

در مقابل مطالبات و توقعات مردم، 

رژیم  داخلی  سیاست  از  بخشی  به 

است. شده  تبدیل  ایران  بر  حاکم 

دهه  سال های  طی  رژیم  مسئولین 

مطالباتی  به  رسیدگی  عدم  هفتاد، 

همچون کار، رفاه اجتامعی و ایجاد 

فضای باز سیاسی از سوی ملیت های 

همچون  بهانەهایی  تحت  را  ایران 

زدودن آثار و بقایای جنگ، الپوشانی 

و توجیه می کردند و به همین دلیل 

تکیه  به  تحمیلی"  "جنگ  اصطالح 

جنگ  آن  تا  شد  بدل  حاکمین  کالم 

به  عمومی  افکار  در  را  توان فرسا 

برخالف  که  پاسداران   واکنش سپاه 

اراده و خواست خود در چنان جنگی 

این  درگیر شده است، نشان دهند. 

در حالی ست که دخالت های خمینی 

جنگ  ایجاد  برای  تالش  ویژه  به 

ارتش  کشورتوسط  آن  در  داخلی 

را  جوی خصامنه  که  بود  کشور  آن 

بوجود آورد و در نتیجه سبب ایجاد 

تنش و آغاز جنگ شد. بعدا هم در 

راستای اصل صدور انقالب به مثابه 

یکی از خطوط مقدم سیاست رسمی 

به  کرد  رشوع  ایران  رژیم  خارجی، 

بحرین،  عراق،  امور  در  دخالت 

غیره. و  فلسطین  لبنان،  سوریه، 

فعالیت  شدن  آشکار  تا  زمان  آن  از 

مخفی امتی و در میانه جنگ خلیج 

رژیم  آمریکا،  جنگ  سایه  تحت  و 

وسیع  شبکه  یک  توانست  ایران 

الیتین  آمریکای  تا  را  جاسوسی 

در  رژیم  زمان  آن  تا  اگر  بگسرتاند. 

فاز توجیه توسعه نیافتگی ملیت های 

ایران از توجیه "آثار جنگ" استفاده 

و  بعد  به  مقطع  این  از  می کرد، 

بویژه از سال 2003 و مترکز واکنش 

مقابل  در  آمریکا  رهربی  به  جهانی 

فعالیت های امتی ایران، تبلیغ جنگ 

یعنی  شد،  جنگ  سایه  فاز  وارد 

تنش  از  نتایج حاصل  از  سواستفاده 

اراده گرایی خویش در منطقه مانند 

یک پانیک بر روی ملیت های ایران. 

توافق  از  قبل  و  اخیر  در چند سال 

گفتامن های  امتی،  لرزان  و  سست 

قهرمانانه،  نرمش  مثل  گوناگونی 

به  تهدید  تغییر  اقتصادی،  ریاضت 

فرصت و غیره هرکدام برای هدفی 

نهایی  یافتند. غایت  اشاعه  مشخص 

عمومی  افکار  این ها،  از  کدام  هر 

که  سایه جنگ  آن  نحوی  به  تا  بود 

اراده گرایی  و  زیاده خواهی  سایه 

از  تهدیدی  مانند  بود  رژیم  خود 

ایران  مردم  بر  آزاد  جهان  طرف 

نشان داده  شود. از آن زمان تاکنون 

و  تبلیغاتی  وسیع  سیستم  از طریق 

رسانه ای در داخل ایران که عموما از 

طرف بیت رهربی و شخص خامنه ای 

تا  شده  تالش  می شود،  هدایت 

اورانیوم  غنی سازی  از  رژیم  هدف 

و توسعه مراکز امتی، استفاده صلح 

جویانه از انرژی هسته ای در راستای 

بخش هایی  برای  عمومی  منفعت 

کشاورزی،  درمان،  همچون صنعت، 

توریسم، پزشکی و غیره نشان داده 

گفت  می توان  اساس  این  بر  شود. 

در غیاب رسانەی آزاد، این تبلیغات 

تحریف  در  توانسته  حدودی  تا 

کند. عمل  موفق  عمومی  افکار 

و  فرضی  دشمن  سوم  فاز  در  اما 

احتامل ایجاد جنگ، کم کم این شک 

و گامن را عمیق تر و آشکارتر ساخت 

رسنوشت  از  بخشی  جنگ،  که 

دشمنی  و  نیست  ایران  ملیت های 

اراده  و  مطالبه  از  بخشی  نیز  

نیست. ایرانی  و  ایران  ضد  جهانی 

مانند  ابتدا  از  هم  باز  که  سوم  فاز 

بعد  می شد،  انکار  امتی  فعالیت 

حضور  شدن  آشکار  و  اثبات  از 

پاسداران  سپاه  مرزی  برون  شاخه 

آغاز جنگ  از  شد.  آغاز  سوریه،  در 

موروثی  قدرت  علیه  سوریه  داخلی 

خانواده اسد، گفتامن رژیم از وجود 

جنبش اسالمی و الهام از انقالب 57 

بر  و  شد  ناگهانی  چرخشی  دچار 

در  موجود  مشابه  تظاهرات  خالف 

فتنه  نام توطئه و  کشورهای عربی، 

در سوریه به خود گرفت. در لحظه 

نیروهای  رژیم،  تبلیغاتی  چرخش 

راهی  کم  کم  نیز  پاسداران  سپاه 

معلوم  مدتی  از  بعد  شدند.  سوریه 

شد که سپاه پاسداران در سوریه به 

قیام  علیه  اسد،  و  روسیه  پشتیبانی 

می کند.  فعالیت  کشور  این  مردم 

اینجاست که تفاوت اساسی فاز اول 

و  تبلیغات مشخص می شود  دوم  و 

سپاه  که  است  واقعیت  این  آنهم 

گذشته  کشور  دو  مرز  از  پاسداران 

و در جوار دریای مدیرتانه وارد نربد 

سنگینی علیه مردم شده  است. این 

عمل باعث شد که شعارهای پیشین 

مرزها  از  دفاع  و  روی حفظ  بر  که 

گشته  بود،  متمرکز  کشور  مردم  و 

بار آشکار شود  این  کمرنگ شده و 

از هویت حاکامن  که جنگ بخشی 

اراده گرایی  سیاست  پاشیل  پاشنه  و 

سبب  امر  این  است.  آنان  خارجی 

و  طرفداران  از  کس  ده ها  که  شد 

علیه  رژیم  خود  سیاسی  مسئولین 

این سیاست موضع بگیرند که البته 

شهروندان  تأجـیرغیرانسانی  اگر 

شاید  نبود،  پاکستانی  و  افغانی 

باعث  نیرو  همه  آن  کشته شدن 

مردم  گسرتده  خیابانی  اعرتاضات 

کشته  اغلب  چون  ولی  می شد. 

شد گان مردِم خارجی بودند، تاکنون 

است.  نشده  شعله ور  آتش  آن 

شد  گفته  تاکنون  آنچکه  اساس  بر 

روزهای  اسرتاتژیک،  نظر  از  رژیم 

سخت و طاقت فرسایی را در سوریه 

ازای  در  بتواند  تا  دارد  پیش رو 

تامین  و  داخلی  سیاست  تعطیلی 

امور  در  دخالت  خارجی  هزینه 

و  جنگ  منوال  همین  با  کشورها، 

سایه جنگ و دشمن را در بسته نگە 

هزینەهای  و  سیاسی  فضای  داشنت 

خارجی  سیاست  در  شده  متحمل 

ُشبهه  کند. همچنین  توجیه  را  خود 

شک  می شود  باعث  که  بزرگی 

نیمچه  ادامه  بر  بیشرتی  گامن  و 

تبلیغاتی  دکرتین  این  موفقیت 

شبکه های  رسیع  ترویج  شود،  وارد 

و  اجتامعی  ارتباطات  اجتامعی، 

ملیت های  آگاهی  و  سواد  سطح 

نظر  در  ایدئولوژی  که  است  ایران 

می شود  کمرنگرت  و  کمرنگ  آنان 

این  که  کرد  پیش بینی  می توان  و 

وجود  با  و  خود  زمان  در  ارتباطات 

و  مطمنئ  متحد،  منظم،  جایگزینی 

به  شود  تبدیل  رژیم،  برای  امروزی 

رسآغاز قیام وسیع و یکپارچه مردمی. 

تا آن زمان رژیم بدون تغیر در داخل 

و خارج و برحسب ذات وجودی اش 

و  آشوبگرانه  سیاست های  به 

اما  می دهد  ادامه  تفرقه انگیزش 

رسانجام مانند رژیم های متشابه اش 

خود  اشتباهات  به  اذعان  هرگز  که 

نکردند، مثل بعث عراق و حکومت 

قزافی در لحظەای قلعه پوشالی شان 

شد. خواهد  خراب  رسشان  بر 

مرتبط  تالش  آخرین   96 انتخابات 

جنگ سایه  و  جنگ  تبلیغات  با 

هامنگونه که می دانیم در تازه ترین 

دور انتخابات ریاست جمهوری ایران 

جنگ  سایه  نهادن  کنار  موضوع 

داخلی  سوژه  مهمرتین  نه  اگر 

مباحثات تبلیغاتی، بی گامن یکی از 

مهمرتین آنها بود. این مهم تا جایی 

به  خودش  خامنه ای  که  رفت  پیش 

مشخص  موضعی  در  و  آمد  میدان 

قبال گفته های روحانی که گویا  در 

رأس  در  و  طلب(  )اصالح  او  جناح 

مذاکرات  برای  منتخب اش  تیم  آن، 

را  جنگ  احتامل  خطر  هسته ای 

مردم  این  گفت:  برده اند،  میان  از 

خنثی  را  جنگ  تهدید  که  بودند 

وامنود  چنین  که  آنهایی  نه  کردند 

می کنند. با توجهی اندک و بی آنکه 

الزم باشد که تئوریسین ایدئولوژیک 

این شعار و  که  باشید، در می یابید 

غوغاساالری  حداکرِث  بیانگر  جمالت 

واقعیت  این  هستند.  عوام فریبی  و 

که  می یابد  تجلی  بیشرت  هنگامی 

احتامل جنگ  و  بدانیم خطر جنگ 

خارجی  وجود  چیزی  چنان  )اگر 

داشته باشد( نتیجه سیاست حاکامن 

قدرت بوده که باعث بوجود آمدنش 

شده اند، نه ارده و منفعت عمومی 

ملیت های ایران. زیرا انرژی امتی در 

استفاده  مورد  کشورها  از  بسیاری 

حساسیت  آنکه  بدون  می گیرد  قرار 

داشته  همراه  به  را  جهانی  جامعه 

باشد، علت اش هم دیدگاه رژیم ایران 

گروه های  از  حامیت اش  تثبیت  و 

مانند:  منطقەای  کوچک  و  بزرگ 

شعبی  حشد  حوثی ها،  الله،  حزب 

و نیز ارتباطات جاسوسی با طالبان، 

عرصه  مطرح  شخصیت های  ترور 

کشور،  از  خارج  در  ایران  سیاسی 

گروگان گیری، آتش زدن سفارت خانه 

به  بی احرتامی  تهران،  در  کشورها 

به  تهدید  کشورها،  مناد  و  پرچم 

ده ها  و  ارسائیل  کشور  کردن  محو 

دست.  این  از  دیگر  متشابه  مورد 

می توان  دالیل  این  بر  بنا 

جنگ: سایه  پانیک  گفت، 

خود  ایدئولوژیکی  رفتار  اوال: 

و  سیاسی  عرصه  در  رژیم 

عامل  خارجی  سیاست  بویژه 

است.  آن  شکل گیری  اصلی 

این سیاست در رشایط فعلی  دوما: 

دستان  در  فشاری  کارت  به  تنها  نه 

بلعکس  بلکه  نشده،  بدل  مردم 

رژیم  دست  در  فشاری  اهرم  به 

و  مردم  بیشرت  آزار  و  تهدید  جهت 

ایران  مردمان  تشویق  حال  عین  در 

وجود  قبول  ماندن،  ساکت  برای 

و  ایران  علیه  آزاد  جهان  تهدید 

ناسیونالیستی  افکار  شیوع  ایرانی، 

بخصوص  و  کشورها  ضد  رادیکال 

اعراب، تالش برای مشارکت اکرثیت 

قدرت  به  منظور  به  انتخابات  در 

رفسنجانی  جناح  وارثین  رسیدن 

ترور  اتاق  ایجاد  مبتکر  خود  )که 

خارجی بود( و نشان دادن ساختاری 

عمومی  افکار  در  رژیم  از  دروغین 

افکار  حامل  سیستمی  مثابه  به 

 . شده   بدل  متنوع،  و  مختلف 

و  ماهیت  مساله  این  در  سوما: 

کیفیت رژیم های دیکتاتور و مستبد 

با  در حل مسائل به شیوەی بحران 

بحران، در کلیت سیاست های رژیم 

مهمرتین  اما  است،  آشکار  و  عیان 

ُبعدش این است که در حوزه داخلی 

از این نوع سیاست به شکلی عملی 

و فریبکارانه بهره برده  است، تا حدی 

توده  میان  در  هویت  از  نوعی  که 

مردم و حکومت شکل گرفته  است. 

چهارم و آخرین بند: اما آنچکه به نظر 

رسیدن  بن بست  به  بخاطر  می رسد 

سیاست های خارجی و داخلی رژیم، 

از  وارد مرحله ای جدی تر  این خطر 

قبل شود، به ویژه بعد از شکل گیری 

اسالمی  کشورهای  بزرگ  ائتالف 

تهران. حکومت  رفتارهای  علیه 

نویسنده: کیوان درودی 
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بویراحمد، 

زیر چکمەهای فاشیسم پان ایرانیسم

-به بهانەی مرگ کارگران فوالد بویراحمد-

در  قاسملو،  عبدالرحمن  دکرت 

نوع  سه  به  زاگرس  تاریخ  تحلیل 

از  منطقه  این  در  تاریخی  ستم 

ملی،  ستم  می کند:  اشاره  جهان 

او  طبقاتی.  ستم  و  سیاسی  ستم 

در  خود  علمی  تحلیل  ادامەی  در 

که:  می شود  متذکر  کردستان  باب 

در  باید  آنچکه  فعلی  رشایط  در 

قرار  آزادیخواهان  مبارزاتی  اولویت 

گیرد، مبارزه برای از بین بردن ستم 

که  معنا  بدین  نه  البته  ملی ست. 

حاشیه  به  را  دیگر  ستم های  باید 

بر  مبارز  اندیشمند  این  بلکه  راند 

به  نتوانیم  ما  تا  که  بود  باور  این 

احقاق حقوق ملی خود دست یابیم 

برای رفع ستم های دیگر در  مبارزه 

سیاسی-فکری  ساختار  چارچوب 

ایران که بازتولید کنندەی آن هاست 

در واقع آب در هاون کوبیدن است. 

تصدیق و تائید این تحلیل برای نسل 

از آنروز که  از 40 سال  ما که بیش 

بر  را  سخنانی  چنین  قاسملو  دکرت 

زبان آورد شاید کاری آسان و امری 

تحلیلی  بیان چنین  اما  باشد  بدیهی 

آنهم در روزگاری که جنگ رسد در 

احزاب  و  گروەها  و  بود  خود  اوج 

چپ منا در ایران و کوردستان جوالن 

رهربی  سوی  از  آنهم  می دادند،  

که  بود  تازه  بدعتی  سوسیالیست 

و  تحلیلگران  خشک  چارچوب  در 

سیاستمداران آن روزگاران منی گنجید.

بویراحمد، آگاهی ملی و قیام مسلحانه

از  درصد  یک  تنها  که  استانی 

مساحت و جمعیت ایران را تشکیل 

منابع  25درصد  تنهایی  می دهد،به 

گاز و نفت متام ایران را در خودجای 

کل  روان  آب های  10درصد  و  داده 

آب  از  درصد   20 حدود  و  ایران 

جاری  خود  سینەی  بر  را  زاگرس 

اساس  بر  که  استانی  است.  کرده 

داشتەهایش  اگر  مطالعات  آخرین 

تقسیم  مردمانش  میان  در  را 

جهان  مردمان  ثرمتندترین  کنند، 

خواهند بود. اما با متام این اوصاف 

توسعه نیافتەترین استان ایران است 

کنار سایر  در  اخیر  و طی یک قرن 

 10 جزء  همیشه  زاگرس  استان های 

استان محروم و توسعه نیافتەی ایران 

بوده و می باشد. بیکاری 44درصدی 

جوانان این استان خرب از سیەروزی 

بر  که  مردمانی  می دهد،  دیار  این 

نشستەاند  ثروت  از  اقیانوسی  روی 

اما برای ادامەی حیات باید به تهران 

دست  و  بروند  یزد  و  اصفهان  و 

گدایی بسوی غارتگران  رسزمین شان 

وقتی جالب تر  کنند. موضوع  دراز  

می شود که متوجه شوی با وجود 17 

کهگیلویه  کشاورزی  دامئی،  چشمه 

و  نابودی ست  حال  در  بویراحمد  و 

است  قرار  "خرسان"  سد  احداث  با 

17 روستای این منطقه و زمین های 

پروسەی  تا  بروند  آب  زیر  اطرافش 

کوچ اجباری مردمان زاگرس و آواره 

و  فقر  از  اقیانوسی  در  آن ها  کردن 

ادامه   21 قرن  در  همچنان  بیکاری 

خودکشی  باالی  آمار  باشد.  داشته 

در این استان -20 نفر در 100هزار 

متوسط  از  بیش  برابر  چهار  و  نفر 

وضعیت  دهندەی  نشان  نیز  ایران- 

حاد اجتامعی کهگیلویه و بویراحمد 

ایران  فاشیستی  حکومت  اما  است. 

ثروت  غارت  و  فقر  گسرتش  با  تنها 

ندارد  آنرا  نابودی  قصد  استان  این 

نیز  را  این دیار  بلکه محیط زیست 

زاگرس  بخش های  سایر  همچون 

که  حالی  در  است  رفته  نشانه 

20درصد کل جنگل های زاگرس تنها 

جایی  بویراحمد  و  کهگیلویه  در 

دارد و طی سال های اخیر و بدنبال 

آتش سوزی های مکرر و عمدی در 

و  جنگل ها  این  بقاء  منطقه،  این 

گیاهی- ارزش  با  و  نادر  گونەهای 

روبرو  جدی  خطر  با  آن،  جانوری 

که  سوزی هایی  آتش  است،  شده 

نابودی  برنامەی  ادامەی  واقع  در 

پایەهای  بردن  بین  از  و  زاگرس 

حیاتی مردمان این رسزمین می باشد.

با وجود  اوصاف و  این  با متام  حال 

سوال  عیانی  ظلم های  چنین 

کنون  تا  چرا  که  است  این  اساسی 

بویراحمد  و  کهگیلویه  مردمان 

قیام  به  دست  و  نشستەاند  ساکت 

ملی  احقاق حقوق  برای  گسرتدەای 

خود نزدەاند؟ پیش از هر چیز باید 

حرکت،  هر  الزمەی  رشط  که  گفت 

آگاهی ست  وجود  قیامی  یا  جنبش 

و  ملی  آگاهی  میان  این  در  و 

موجب  ملی  ظلم   وجود  بر  ارشاف 

و  آزادیخواهانە  قیام  شکل گیری 

از رسکوب  بعد  حق طلبانه می شود. 

قیام های  بی رحامنەی  و  شدید 

متعدد و متکرث زاگرس و نیز کشتار 

دور  نقاط  به  مردمان  این  تبعید  و 

طول  به   1310 سال  تا  که  ایران 

مرکزگرای  حکومت های  انجامید، 

ایران یکی پس از دیگری با اجرائی 

کردن برنامەهای مدون آسمیالسیون 

فرهنگی توانستەاند که روح آگاهی 

ملی و نیز جوهرەی مبارزاتی را در 

ژینوساید  بخشکانند.  مردمان  این 

گسرتدەی مردمان ساکن این رسزمین 

بردن  بین  از  و  قیامی  هر  از  بعد 

دیار  این  سیاسی-نظامی  نخبەهای 

جنبش ها  این  دوباره  تکرار  امکان 

از  و  رساند  ممکن  حداقل  به  را 

فرهنگی  آسمیالسیون  با  نیز  سویی 

این  اقتصادی  بنیادهای  نابودی  و 

پیکرەی  بر  خالصی  تیر  مناطق 

شد،  شلیک  رسزمین  این  مبارزاتی 

 ٨0 گذشت  از  بعد  که  واقعیتی 

سال هنوز حکمفرما است. از سوی 

جمهوری  آمدن  کار  روی  با  دیگر 

دیگر  حربەای  به  مذهب  اسالمی، 

مردمان  داشنت  نگه  خاموش  برای 

مقابل  در  بویراحمد  و  کهگیلویه 

و  منابع شان  استعامر  و  استثامر 

تسهیل در اجرائی کردن برنامەهای 

مدون آسمیالسیون در دوران جدید 

ایران  اسالمی  حکومت  شد.  بدل 

شیعه گری  و  اسالم  نام  با  توانست 

این  خودبیگانگی"  "از  الیەهای  بر 

خاموش  مرگ  تا  بیفزاید  مردمان 

دهد. روی  رسیع تر  و  زودتر  آنان 

اما چه باید کرد؟!

"امیراحمد  سپهبد  که  زمانی  از 

امیری" معروف به "قصاب لورستان" 

زاگرس  قیام های  رسکوب  فرماندهی 

را برعهده داشت –اصطالحا فرمانده 

ارتش در غرب ایران- تابه امروز که 

سوءتغذیەی حاد به جان 20درصد از 

کودکان این دیار افتاده است، بیش 

از هشتاد سال می گذرد. شاید دیگر 

اما  نباشد  "امیراحمدی"ها  از  خربی 

ژینوساید سپید و خاموش مردمامنان 

به هامن روال ٨0سال گذشته اما در 

شکل و قوارەای دیگر ادامه دارد. به 

آنچکه  به  توجه  با  و  خاطر  همین 

تئوری  روزافزون  اهمیت  گذشت 

داشنت  اولویت  بر  قاسملو  دکرت 

مبارزه برای رفع ستم ملی روزبه روز 

بیشرت منایان می شود. اگر نیم نگاهی 

به تاریخ کل زاگرس بیندازیم متوجه 

نابودی  سیر  که هامن  شد  خواهیم 

کهگیلویه  مردمان  حیات  و  زندگی 

و بویراحمد نیز در سایر بخش های 

با  اما  دارد  و  داشته  وجود  زاگرس 

متام رسکوب های موجود و نیز افتان 

و خیزان های مبارزات آزادیخوهانه، 

ننشستند  خاموش  هیچگاه  آنان 

ادامه  را  آزادی  برای  خود  قیام  و 

دادەاند. حال کهگیلویه و بویراحمد 

نفر  713هزار  بر  بالغ  جمعیتی  با 

و  استعامر  از  ماالمال  تاریخی  و 

ایران،  بدست حکومت های  استثامر 

اولویت  از  بارزی ست  منونەی 

برای  مبارزه  و  ملی  قیام  داشنت 

بدلیل  که  مردمانی  ملی.  ستم  رفع 

را  آن ها  که  گسرتدەای  آسمیالسیون 

طفلی  مبانند  کرده،  بیگانه  خود  از 

به  وجه  هیچ  به  که  می کنند  عمل 

آگاه نیست، پس  اولیه خود  حقوق 

اعتال  را  ملی  آگاهی  باید  ابتدا  در 

بخشید. مردمان آنجا که چیزی برای 

حکومت  و  ندارند  دادن  دست  از 

وجودی  شیرەی  متام  ایران  مرکزی 

مرکز  آبادانی  برای  را  رسزمینشان 

کشیده  فارس نشین  استان های  و 

که  کرده  فراهم  را  بسرتی  است 

بویراحمدی  اگر فعاالن کهگیلویە و 

بتوانند با شکل دادن به شبکەهایی 

آگاهی  گسرتش  و  ایجاد  راستای  در 

ملی موفق عمل کنند، همزمان نیز 

می توانند در کانالیزه کردن خشم و 

انزجار جوانان از وضعیت موجود و 

نابودی زندگی شان، برای شکل دادن 

موجود  وضعیت  علیه  قیام  یک  به 

رشایطی  چنین  در  باشند.  موفق 

بن بست  به  که  بویراحمدی  فرد  آن 

خودکشی  اندیشەی  در  و  رسیده 

می گیرد،  قرار  اجباری  مهاجرت  یا 

اعرتاض  خود  حقوق  احقاق  برای 

به جنبش ملی رسزمینش  می کند و 

در  آنچکه  پس  پیوست.  خواهد 

درمان  می تواند  فعلی  رشایط 

بخش های  جنوبی ترین  اورژانسی 

اشاعه  و  گسرتش  گیرد،  نام  زاگرس 

شکل گیری  و  سویی  از  ملی  آگاهی 

یا پیوسنت به قیام در راستای مبارزه 

ملی ست. ستم  بردن  بین  از  برای 

اعزام 1٨00 روحانی 

به کرماشان به منظور مغزشویی مذهبی

هویت خواهی  موج  گسرتش  با 

شکل گیری  و  کرماشانی  جوانان 

جهت  مردمی  حرکت های 

در  کردها  ملی  حقوق  احقاق 

روزافزون  گرایش  و  استان  این 

کوردی  احزاب  به  جدید  نسل 

ایران  حکومت  رژیم،  مخالف  و 

تفرقەانگیزانه  اقدامات  به  دست 

است. زده  کرماشان  در 

در  شده  منترش  اخبار  بنابر 

ایران،  حکومتی  رسانەهای 

کرماشان  اسالمی  تبلیغات  سازمان 

مبلغ   ۸۰۰ و  هزار  یک  اعزام  از 

مختلف  مناطق  به  مذهبی 

است. داده  خرب  کرماشان  استان 

با  گفتگو  در  بیات  مجتبی 

در  "مهر"،  حکومتی  خربگزاری 

اعزام  مبلغین  تعداد  خصوص 

کرماشان  مختلف  مناطق  به  شده 

مجدانه ای  پیگیری های  با  گفت: 

دفرت  با  رمضان  ماه  از  قبل  که 

استان  نیاز  بر  مبنی  قم  تبلیغات 

مقدمات  توانستیم  داشتیم، 

کنیم. فراهم  را  مبلغ   1٨00 اعزام 

کوردستان  مختلف  شهرهای 

نابودی  و  توسعه  عدم  بدلیل 

بنیادهای اقتصادی آن و نیز غارت 

آن  روزمینی  و  زیرزمینی  منابع 

مرکزگرای  حکومت های  سوی  از 

با  مختلف  دورەهای  طی  ایران 

و  گسرتده  توسعەنیافتگی  فقر 

عامل  این  روبروست.  چشم گیری 

در دست های حکومت  ابزاری  به 

مردم  بر  فشار  برای  ایران  اسالمی 

صفوف  به  جوانان  کشاندن  و 

نیروهای وابسته به خود شده است.

کرماشان به عنوان پرجمعیت ترین 

شهر کوردستان که مذاهب مختلف 

و لهجەهای گوناگون کوردی را در 

هدف  همیشه  گرفته  خود  آغوش 

تفرقەانگیز  و  ویرانگر  برنامەهای 

حکومت های ایرانی بوده تا از این 

طریق بتوانند جنبش ملی کوردها 

کنند. مشکل  دچار  و  منحرف  را 

به  مذهبی  مبلغین  اعزام 

که  کرماشان  مختلف  نواحی 

از  توجهی  قابل  جمعیت  دارای 

هدفمند  است  یارسان  کوردهای 

می باشد.  شده  برنامەریزی  و 

لحاظ  از  که  یارسان  کوردهای 

و  ضعیف ترین  اقتصادی 

کوردستان  قرش  محروم ترین 

این  اصلی  هدف  می باشند 

این  از  بهرەگیری  با  تا  مبلغین اند 

سوی  به  آن ها  کشاندن  و  فقر 

به  آن ها  کردن  وابسته  و  اسالم 

حکومت، مانع از حرکات اعرتاضی 

ملی- جنبش  به  آن ها  پیوسنت  و 

شوند. کوردستان  دمکراتیک 

ارتش سایربی سپاه پاسداران هفت فعال فضای مجازی 

را در گیالنغرب بازداشت کرد

فضای  فعال  هفت  ُکردپا:  آژانس 

توسط  گیالنغرب  در  مجازی 

پاسداران  سپاه  سایربی  ارتش 

شدند. بازداشت  ایران  حکومت 

آژانس  به  رسیده  گزارش  براساس 

شهروند  هفت  ُکردپا،  خربرسانی 

در  نظام"  علیه  "تبلیغ  اتهام  به 

ارتش سایربی  فضای مجازی توسط 

گردیدند. بازداشت  پاسداران  سپاه 

با  "مهر"  حکومتی  خربگزاری 

"این  است:  نوشته  خرب  این  تأیید 

و  تولید  راستای  در  شهروندان 

و  دینی  ضد  محتوای  انتشار 

داشته اند". فعالیت  نظام  ضد 

که  شهروند  هفت  این  هویت 

مشخص  رسانه ها  برای  تاکنون 

شهرستان  در  است  نگردیده 

استان  توابع  از  گیالن غرب 

سایربی  ارتش  سوی  از  کرمانشاه 

شده اند. بازداشت  پاسداران  سپاه 

هر از چندگاهی رسانه های داخلی 

ایران گزارش می دهند که شامری از 

در  ویژه  به  مجازی  فضای  فعاالن 

پلیس  توسط  اجتامعی  شبکه های 

موسوم به پلیس فضای تولید و تبادل 

اطالعات ایران)فتا( و ارتش سایربی 

شده اند. بازداشت  پاسداران  سپاه 

مراکز  از  یکی  پاسداران  سپاه 

تخلفات  به  رسیدگی  و  رصد  اصلی 

اینرتنتی در ایران است و شبکه های 

اجتامعی را به "تغییر سبک زندگی 

می کنند. متهم  اسالمی"  ایرانی- 

مجازی،  فضای  فعاالن  باور  به 

سال  چند  طی  پاسداران  سپاه 

دنیای  بر  نظارت  و  کنرتل  گذشته 

است. داده  افزایش  را  مجازی 
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سازمان دفاع از حقوق برش کوردستان: 

تهدید مدافعان حقوق برش غیرقابل قبول است

برش  حقوق  از  دفاع  سازمان 

کردستان ایران خواستار پایان فوری 

اقدامات غیرقانونی وزارت اطالعات 

شد. کشور  از  خارج  و  داخل  در 

آژانس  به  رسیده  گزارش  براساس 

دفاع  سازمان  ُکردپا،  خربرسانی 

با  ایران  کردستان  برش  حقوق  از 

به  اقدام  هرگونه  بیانیه ای  انتشار 

حقوق  فعالین  ارعاب  و  تهدید 

نهادهای  از سوی  برشی و رسانه ای 

اطالعاتی و امنیتی جمهوری اسالمی 

دانست. قبول  قابل  غیر  را  ایران 

اختیار  در  که  بیانیه  این  منت 

قرار  ُکردپا  خربرسانی  آژانس 

می آید: درپی  عیناً  گرفته، 

طی روزهای گذشته وزارت اطالعات 

متاس  طی  ایران  اسالمی  حکومت 

و  برشی  حقوق  فعالین  با  تلفنی 

و  مدنی  فعالین  دیگر  همچنین 

از کشور  سیاسی در داخل و خارج 

است. منوده  آنها  تهدید  به  اقدام 

و   ۱۰ پنج شنبه  و  چهارشنبه  روز 

وزارت   ،۱۳۹۶۶ سال  خردادماه   ۱۱

اطالعات جمهوری اسالمی طی متاس 

تلفنی با خانواده آقای مادح نظری، 

وی و همرسش خانم شیوا گنجی از 

مدافعان فعال حقوق برش اقدام به 

تهدید و ارعاب آنها منوده است. در 

همین راستا ماموران امنیتی منسوب 

به وزارت اطالعات طی متاس تلفنی 

بهنام  و  صالحی  محمود  آقایان  با 

رسشناس  فعالین  از  زاده  ابراهیم 

منوده اند. تهدید  را  آنها  کارگری 

اقدام غیر قانونی وزارت اطالعات در 

حقوق  فعالیت های  توقف  راستای 

باعث  برش،  حقوق  فعالین  برشی 

نگرانی و اعرتاض خانواده و اطرافیان 

و همچنین دیگر فعالین حقوق برش 

و روزنامه نگاران مستقل شده است. 

برش  حقوق  از  دفاع  سازمان 

تهدید  به  اقدام  هرگونه  کردستان 

و  برشی  حقوق  فعالین  ارعاب  و 

رسانه ای از سوی نهادهای اطالعاتی 

را  ایران  اسالمی  امنیتی جمهوری  و 

خواهان  و  می داند  قبول  قابل  غیر 

اقدامات  به  فوری  پایان  و خواستار 

در  اطالعات  وزارت  قانونی  غیر 

می باشد. کشور  از  خارج  و  داخل 

دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق 

برش کردستان

پنج شنبه ۱۱ خردادماه ۱۳۹۶/یکم 

ژوئن ۲۰۱۷

اطالعات در کردستان اعضای سابق احزاب ُکرد 

اپوزیسیون را احضار می کند

در  اطالعات  وزارت  ُکردپا:  آژانس 

ُکرد  احزاب  سابق  اعضای  کردستان 

اپوزیسیون حکومت اسالمی ایران را 

احضار و مورد بازجویی قرار می دهد.

آژانس  به  رسیده  گزارش  براساس 

خربرسانی ُکردپا، طی چند روز اخیر، 

احضار  اقدامی  در  اطالعات  وزارت 

اعضای سابق احزاب ُکرد اپوزیسیون 

است. از رسگرفته  را  ایران  حکومت 

نیروهای  آگاه،  منبع  یک  گفته  به 

ُکرد  احزاب  سابق  اعضای  اطالعاتی 

اپوزیسیون را تحت فشار قرار داده 

از  که  گرفته  کتبی  تعهد  آنان  از  و 

هرگونه فعالیت سیاسی دوری کنند.

در این رابطه وب سایت خربی حزب 

دمکرات کردستان ایران نوشته است: 

"اعضای سابق این حزب در شهرهای 

پیرانشهر،  رسدشت،  بوکان،  مهاباد، 

اشنویه و ارومیه به ادارات اطالعات 

شده اند." احضار  شهرستان ها  این 

اطالعات  اداره ی  نیز،  پیش  مدتی 

کامیاران و پاوه با احضار خانواده ی 

تهدید  را  آنان  سیاسی،  فعاالن 

کردند. حبس  و  بازداشت  به 

نیروهای اطالعاتی از والدین فعاالن 

فرزندان  که  می خواهند  سیاسی 

سیاسی  فعالیت  ادامه ی  از  را  خود 

دارند. باز  کشور  از  خارج  در 

بیست و چهار سال از حبس بدون مرخصی 

محمد نظری سپری شد

یکی  نظری،  محمد  ُکردپا:  آژانس 

سیاسی  زندانیان  باسابقه ترین  از 

سال  چهار  و  بیست  کردستان، 

زندان  بدون مرخصی در  است که 

می باشد. محبوس  کرج  رجایی شهر 

سیاسی  زندانی  نظری،  محمد 

نهم  روز  که  شاهین دژ  اهل  ُکرد 

مأموران  سوی  از   73 خردادماه 

بوکان  شهر  ابوذر  سپاه  امنیتی 

هرگونه  حق  از  گردیده،  بازداشت 

است. محروم  قانونی  مرخصی 

وی که یکی از باسابقه ترین زندانیان 

سیاسی ُکردستان و ایران می باشد به 

اتهام "هواداری و تبلیغ برای احزاب 

اسالمی  حکومت  اپوزسیون  ُکرد 

ایران"، بازداشت و در دادگاه بدون 

قاضی  ریاست  به  و  وکیل  حضور 

انقالب  دادگاه  رئیس  جلیل زاده، 

شد. محکوم  اعدام  به  ارومیه 

رسانجام  ُکرد  شهروند  این  حکم 

تخفیف  درجه  یک  با   7٨ سال  در 

از  و  یافت  کاهش  ابد  زندان  به 

زندان های  در  تاکنون  آنزمان 

کرج  رجایی شهر  و  ارومیه 

اعطای  هرگونه  از  و  محبوس 

است. گشته  محروم  مرخصی 

در  ُکرد  سیاسی  زندانی  این 

نشانه ی  به   91 شهریورماه 

در  حبس  دهه  دو  به  اعرتاض 

اسالمی  حکومت  زندان های 

لب های  دوخنت  به  اقدام  ایران 

روز   40 مدت  برای  و  منود  خود 

زد. غذا  اعتصاب  به  دست  نیز 

به  نامه ای  طی  نظری  محمد 

خواستار  قضاییه  قوه  سخنگوی 

رسیدگی به وضعیت پرونده اش شد.

به  زندانی  این  قضایی  پرونده ی 

کمیسیون عفو و بخشودگی ارسال 

مشخص  پاسخ  تاکنون  که  گردیده 

منی شود. داده  وی  به  معلومی  و 

ُکرد  سیاسی  زندانی  این 

از  نامه ای  طی   ،94 مردادماه 

کرد. کمک  تقاضای  شهید  احمد 

 ،95 اسفندماه  سوم  سه شنبه  روز 

ارسال  با  ایران  حکومت  دادستانی 

مخالفت  نظری،  محمد  به  نامه ای 

داد. نشان  وی  عفو  با  را  خود 

تأیید  ضمن  سیاسی  زندانی  این 

گفت:  ُکردپا  خربنگار  به  خرب  این 

اسفندماه،  سوم  سه شنبه  روز 

ابالغ  برایم  دادستانی  از  نامه ای 

علت  به  بود  نوشته  که  شد 

شام  عفو  صالحیت  نشدن  احراز 

منی گیرد. قرار  موافقت  مورد 

چندماه  کرد:  عنوان  نظری  محمد 

مضمون  این  با  نامه ای  هم  پیش 

فرستاده  ارومیه  اطالعات  سوی  از 

بر  عالوه  آن  در  که  بود  شده 

زندان  به  من  انتقال  از  آزادی 

بود. شده  مخالفت  ارومیه  مرکزی 

یک شهروند اشنویه ای توسط نیروهای 

لباس شخصی بازداشت شد

لباس  نیروهای  ُکردپا:  آژانس 

اداره ی  به  وابسته  شخصی 

از  اشنویه  شهرستان  در  اطالعات 

یک  آذربایجان غربی  استان  توابع 

کردند. بازداشت  را  ُکرد  شهروند 

آژانس  به  رسیده  گزارش  براساس 

گذشته  روز  عرص  ُکردپا،  خربرسانی 

شمسی،   1396 خردادماه  هشتم 

نیروهای لباس شخصی به یک شهروند 

اشنویه  خیابان های  از  یکی  در  ُکرد 

یورش برده و او را بازداشت کرده اند.

خربنگار ُکردپا در اشنویه گزارش داد: 

توسط  ُکرد  شهروند  این  به  یورش 

شخصی  لباس  نیروهای  از  تن  ده 

است. گرفته  صورت  اطالعات 

این  هویت  ُکردپا  خربنگار 

"امیر  را  شده  بازداشت  شهروند 

کرد. عنوان  ساله   2٨ پیغامی" 

به گفته یک منبع آگاه، خانواده ی این 

شهروند ُکرد جهت اطالع از رسنوشت 

اطالعات  اداره ی  به  فرزندشان 

نقل  به  اما  منوده اند  مراجعه  ارومیه 

اطالعاتی  نیروهای  منبع،  همین  از 

ندادەاند. آن ها  به  مشخصی  پاسخ 

پیغامی  امیر  می شود،  گفته 

از  یکی  پیغامی  خالد  برادر 

گذشته  سال  درگیری  جانباختگان 

می باشد. "قره سقل"  روستای  در 

محل  از  خرب،  این  انتشار  لحظه  تا 

نگهداری و دلیل بازداشت این شهروند 

منی باشد. دسرتس  در  اطالعی  ُکرد 

بیست و ششم خردادماه سال گذشته، 

نیروهای سپاه پاسداران پس از یورش 

نزدیکی  در  "قره سقل"  روستای  به 

شهرستان اشنویه با پیشمرگه های حزب 

دمکرات ُکردستان ایران درگیر شدند. 

از  تن  شش  درگیری  این  در 

نام های  به  حزب  این  پیشمرگه های 

پیغامی،  محمدخالد  خرضی،  "کامل 

اسامعیلی،  جامل  شیخانی،  لقامن 

حسینی"  عمر  سید  و  نادری  صالح 

دادند. دست  از  را  خود  جان 

درگیری  این  در  همچنین 

سپاه  نیروهای  از  زیادی  شامری 

فرمانده  معاون  جمله  از  پاسداران 

شدند. کشته  اشنویه  سپاه 


