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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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مشروعیت سالح و 
مشروعیت مردمی

افسری قزاق و مهره ی آموزش  
علیه  بریتانیا،  دستان  دیده ی 
پادشاهی قاجار دست به کودتا 
اما  کرد  جمهوری  اعالم  و  زد 
روبرو  آخوندها  مخالفت  با 
احیای  به  دست  ناچارا  و  شد 
حکومت پادشاهی زد  اما این 

بار در قالب پادشاهی پهلوی.
رضاخان میرپنج که بعدها خود 
تا  ارتشی  نامید،  شاه  رضا  را 
دندان مسلح را بنیاد نهاد و با 
خارجی  کشورهای  راهنمایی 
از  بهره گیری  با  که  خواست 
تمام  ارتشی سازماندهی شده، 
ممالک محروسه ی قاجار که به 
ممالک محروسه ی پهلوی تغیر 
یک  لوای  تحت  بود،  داده  نام 
پرچم و یک فرمانده قبضه کند 
و بنیاد یک دولت و یک ملت 
را بنا نهد. او توانست با تحکم 
سرکوبگرش  ارتش  و  سالح 
خود  حکومت  سال  بیست 
با  اما  بخشد  استمرار  را 
ارتش  متفقین  نیروهای  ورود 
و  فروپاشید  پوشالی اش 
نیروهایش پا به فرار گذاشتند.
ارتشی  صدام،  بعث  حکومت 
اختیار  در  را  مسلح  دندان  تا 
به  دست  آن  با  و  داشت 
زد  عراق  سراسر  در  ژنوساید 
و چندین جنگ را در منطقه به 
راه انداخت اما در سال ٢٠٠٣ 
و در مقابل هجوم خارجی تنها 
توانست ٢١ روز مقاومت کند، 
مایل  خارجی  نیروهای  آنهم 
بودند تا جنگ بیشتر به درازا 
بتوانند  طریق  این  از  تا  بکشد 
معنا  تمام  به  را  بعث  ارتش 
 ،٢٠١١ سال  در  کنند!  نابود 
بغداد،  فرمانروای  مالکی 
سالح های  با  را  عراق  ارتش 
و  بود  کرده  تجهیز  آمریکایی 
کرد  آغاز  را  دجله  عملیات 
را  کوردستان  می خواست  و 
تنها  ورود  با  اما  کند  تصرف 
به  داعش  تروریست  هزار 
مالکی  پوشالی  ارتش  موصل، 
بغداد  تا  و  گذاشت  فرار  به  پا 

اتراق نکرد!
کردن  قبضه  از  بعد  خمینی 
قدرت، فتوای جهاد علیه ملت 

آخرین تحوالت منطقه 
بررسی شد

نباید چشم به راه نیروی خارجی 

باشیم که جمهوری اسالمی را 

نابود یا آنرا مجبور به احقاق 

حقوق ما کند

تروریست 

به خانه ات برگرد

جمهوری اسالمی، منجالبی که 

جامعه ایران را در خود کشید

بازداشت شهروندان ُکرد 
در ارومیه 

پس از حادثه مدرسه
 "راه شهدا" اسالم آباد

حزب دمکرات و کومله 
بیانیه ی مشترکی 

منتشر کردند

بارزترین موارد نقض حقوق 
بشر در کوردستان ایران 

از دی ماه ١٣٩٥ تا 
مهر ١٣٩٦

کاتسا تهران را لرزاند

 ١٣٩٦ آبان  نهم  سه شنبه  روز 
شمسی، واشنگتن قانونی معروف 
دشمنان  با  -مقابله  "کاتسا"  به 
به  آمریکا از طریق تحریم- را 
مرحله اجرا گذاشت که طی آن 
لیست بلندباالیی از مسئوالن و 
سپاه  با  که  ایرانی  شرکت های 
همکاری  پاسداران  تروریستی 
تحریم  مشمول  را  دارند 

اقتصادی کرد.
محمدعلی  همچون:  مسئولینی 
صفوی،  رحیم  یحی  جعفری، 
حجازی،  محمد  قاسمی،  رستم 
رضایی،  مرتضی  فتاح،  پرویز 
علی اکبر  عراقی،  عبداهلل 
نقدی،  محمدرضا  احمدیان، 
و  سلیمی  حسین  نائب،  حسین 

احمد فروزنده. 
موسساتی  و  شرکت  همچنین 
قائم،  سازندگی  قرارگاه  چون: 
مشاور  مهندسین  موسسه 
حرا،  شرکت  سازی،  ایمن 
نیروی  فاتر،  مهندسی  موسسه 
علوم  دانشگاه  بسیج،  مقاومت 
تعاون  بنیاد  بقیه اهلل،  پزشکی 
قرب  سازندگی  قرارگاه  سپاه، 
سپاه،  فضای  هوا  نیروی  کربال، 
بانک  حسین،  امام  دانشگاه 
مهر، موسسه سرمایه گذاری مهر 
دریایی  ایرانیان، شرکت صنعت 
ساحل،  راه  موسسه  ایران، 
شرکت  گسترش،  تهران  شرکت 
سپانیز،  گاز  و  نفت  مهندسی 

عمیق  آب های  فناوری  شرکت 
و موسسه خودکفایی هوافضای 
تحریم های  لیست  در  سپاه 

آمریکا جایی گرفته اند.
را  تمرکز  بیشترین  کاتسا  قانون 
جنوبی  کره ی  و  ایران  رژیم  بر 
یازدهم  در  قانون  این  دارد. 
مرداد ١٣٩٦ در هر دو مجلس 
ایاالت  سنای  و  نمایندگان 
آرا  اکثریت  با  آمریکا  متحده ی 

به تصویب رسیده بود.
دارایی  مذکور  قانون  بنابر 
شده،  ذکر  شرکت های  و  افراد 
هیچ  و  شده  ضبط  آمریکا  در 
هیچگونه  انجام  حق  آمریکایی 
و  نداشته  را  آن ها  با  معامله ای 
ایاالت  به خاک  آنان  نیز ورود 

متحده ممنوع است.
بعد از تصویب این قانون، پاسدار 
فرمانده  جعفری  تروریست 
طی  پاسداران  تروریستی  سپاه 
سخنانی گفت: آمریکا به بهانه ی 
توان موشکی ما، طرحی به نام 
کاتسا علی سپاه پاسداران را به 
متذکر  او  است.  گذاشته  اجرا 
موشکی  توان  از  رژیم  که  شد 
دفاع  ناموس اش  مانند  به  خود 

می کند.  
وزارت خزانه داری آمریکا طی 
رژیم  که  کرد  اعالم  بیانیه ای 
تروریسم  از  ایران  اسالمی 

حمایت می کند. 
بعد  بالفاصله  راستا  همین  در 

از  جدیدی  دور  تصویب  از 
اسالمی  رژیم  علیه  تحریم ها 
با  اضطراری  نشستی  ایران، 
رژیم  قوه ی  سه  سران  حضور 

برگزار شد. 
باندهای  سران  نشست  این  در 
در  مشترکا  اسالمی  جمهوری 
هشدار  جدید  تحریم های  باب 
ایران  مردم  گویی  و  دادند 
نیستند  بدبین  آینده  به  نسبت 
ترامپ  هدف  که  کردند  اعالم 
در  هراس  ایجاد  اقدام  این  از 
بدبینی  اشاعه  و  مردم  میان 
آینده  به  نسبت  آنان  میان  در 
است  ایران  توسعه  و  اقتصادی 
به  ناچاری  شدت  از  سپس  و 
و  برده  پناه  کرملین  آغوش 
از  خامنه ای  علی  دیداری،  طی 
روسیه خواست که برای کاستن 
آمریکا  تحریم های  عواقب  از 

علیه رژیم، همکار آن ها باشد.
هر چند تا به امروز از جزئیات 
آشکار  چیزی  همکاری  این 
نشده است اما ناظران سیاسی بر 
این باورند رژیم تهران همچون 
شده  ناچار  سیاسی  بازنده ای 
حمایت های  ازای  به  که  است 
روسیه امتیازهای کالن و مهمی 

به این کشور داده است.
حالی  در  تحریم ها  جدید  دور 
استارت خورده است که تعدادی 
آمریکایی  سناتورهای  از 
آژانس  به  خطاب  نامه ای  طی 

آن  از  اتمی  انرژی  بین المللی 
سازمان خواسته اند که موسسات 
بازرسی  مورد  را  ایران  نظامی 
واکنش  که  اقدامی  دهد،  قرار 
حسن روحانی را در پی داشت 
داشت:  اظهار  سخنانی  در  که 
موشک  ساخت  به  موفق  ما 
خواهیم  هم  دوباره  شده ایم، 
ساخت، چرا که با هیچکدام از 
جمله  از  بین المللی  معاهده های 
امنیت  شورای   ٢٢٣١ قطعنامه 

تضادی ندارد.
همزمان با این تحوالت تهران به 
خود آمده و در ادامه تالش های 
آشوبگرانه اش در منطقه و دامن 
زدن هرچه بیشتر به آتش جنگ 
یمن  حوثی های  خاورمیانه،  در 
را بر آن داشت تا علیه عربستان 
بهره  بالستیک  موشک های  از 
ببرند. در همین رابطه شب شنبه 
شمسی،   ١٣٩٦ آبان  سیزدهم 
هدف  قصد  به  یمن  حوثی های 
قرار دادن فرودگاه "ملک خالد" 
پرتاب  به  اقدام  ریاض،  در 
ایران  ساخت  بالستیک  موشک 
سیستم های  توسط  که  کردند 
ساقط   عربستان  موشک  ضد 
هدف  به  آنکه  از  پیش  و  شد 
اثابت کند در آسمان منهدم شد.

این تالش تهران نیز بدون جواب 
"سعد  استعفای  از  بعد  و  نماند 
حریری" که از تالش های ایران 
سخن  منطقه  کردن  ناامن  برای 

 : که  داشت  اظهار  و  بود  گفته 
هر جا ایران حضور داشته باشد 
می دهد،  روی  جنگ  و  آشوب 
نخست وزیر  نتانیاهو  بنیامین 
مناسبت صدمین  به  که  اسرائیل 
سالیاد "اعالم بالفور" به بریتانیا 

سفر کرده بود، 
رژیم  نفود  گسترش  مقابل  در 
ایران در منطقه هشدار داده بود 
علیه  اتحادی  ایجاد  گفت:  و 
ضروری  و  الزم  ایران  رژیم 
داعش  هرجا  که  چرا  است 
به  ایران  می شود،  رانده  بیرون 
آنرا پر  نفوذ کرده و جای  آنجا 

می کند.
تحلیلگران  برخی  همچنین 
متذکر  دانشگاهی  و  سیاسی 
شده اند که استعفای سعد حریری 
مسائل بزرگی را به دنبال خود 
خواهد داشت و موجب می شود 
این  از  خود  سود  به  ایران  که 

اشتباه بهره برداری کند.
این رویدادها بعد از آن به وقوع 
هفته های  طی  که  که  پیوستند 
کرکوک  اشغال  از  بعد  و  اخیر 
شبهه نظامی های حشد  دست  به 
سپاه  کامل  حمایت  با  و  شعبی 
و  منطقه  شرایط  پاسداران، 
به  نسبت  ابرقدرت ها  دیدگاه 
تروریستی  سپاه  تاثیر  و  نقش 
از  بیش  و  کرده  تغیر  پاسداران 
گذشته به تهدیدات چنین نیروی 

پی برده اند.



شماره ۷1۲- 1۵ آبان 21396
خبر

ادامه سخن

آخرین تحوالت منطقه بررسی شد

حزب  سیاسی  دفتر  دیدار  در 
و  ایران  کوردستان  دمکرات 
مصطفی  سرپرستی  به  هیاتی 
در  کورد  مساله  مولودی، 
کوردستان عراق و نگرانی های 
موجود در خصوص کمپ های 
احزاب کوردستان ایران بررسی 

شد.
آبان  دوم  سه شنبه  روز  عصر 
مولودی  مصطفی   ١٣٩٦
دفتر  اعضای  همراهی  به 
سیاسی  دفتر  با  سیاسی شان 
کوردستان  دمکرات  حزب 
ایران دیداری داشتند که در این 

دبیرکل  هجری  مصطفی  دیدار، 
حزب  سیاسی  دفتر  اعضای  و 
به گرمی از آنان استقبال کردند.
در این نشست آخرین تحوالت 
کورد  مساله  با  مرتبط  سیاسی 
حمله  و  عراق  کوردستان  در 
با  حشدالشعبی  و  عراق  ارتش 
مشارکت مستقیم سپاه پاسداران 
اشغال  برای  اسالمی  جمهوری 
کرکوک و مناطق مورد مناقشه 
در  موجود   نگرانی های  نیز  و 
رابطه با دستاوردهای سیاسی-
مورد  کوردستان،  اقلیم  ملی 

بررسی قرار گرفت.

این  از  دیگری  بخش  در 
رژیم  تهدیدات  نشست، 
جمهوری اسالمی در ارتباط با 
احزاب سیاسی کوردستان ایران 
مورد بحث و گفتگو قرار گرفت 
کردن  خنثی  و  مقابله  برای  و 
نیروهای  و  رژیم  توطئه های 
مزدوران  و  پاسداران  سپاه 
راهکار  چندین  قدس،  قرارگاه 
عملی بررسی و بر آن ها تاکید 
شد و در همین راستا ارگان های 
مربوطه موظف شدند تا عمال با 
هماهنگی  و  همکاری  همدیگر 

داشته باشند.

حزب دمکرات و کومله بیانیه ی مشترکی منتشر کردند

کوردستان  دمکرات  حزب 
ایران و کومله بیانیه ی مشترکی 
صورت  در  که  کردند  منتشر 
احزاب  علیه  توطئه ای  هرگونه 
مبارز  مردم  ایران  کوردستان 
به  قاطعی  جواب  کورد  دلیر  و 
بی تفاوت  و  داد  خواهند  آن 

نخواهند ماند.

متن کامل بیانیه:
سازمان ها و نهادهای 

بین المللی
مردم کوردستان

دوستان و دلسوزان

ارتش  و  شعبی  حشد  هجوم 
مناقشه  مورد  مناطق  به  عراق 
تنها  نه  عراق  کوردستان  در 
دچار  را  عراق  کوردستان 
کرده  زیان  و  تفرقه  و  آشوب 
نیز  را  فرصتی  بلکه  است 

اسالمی  جمهوری  رژیم  برای 
تروریستی  گروه های  و  ایران 
فضای  از  که  است  کرده  ایجاد 
کرده  سواستفاده  شده  خلق 
ایران  کوردستان  احزاب  به  تا 

ضربه ای وارد کنند.
الزم  خود  بر  رابطه  این  در 

می دانیم که اعالم کنیم:
توطئه  و  تجاوز  هرگونه  ما   -
را  ایران  اسالمی  جمهوری 
محکوم  کوردستان  اقلیم  در 
تنها  نه  ایران  رژیم  می کنیم. 
بلکه  ایران  ملیت های  دشمن 
سرچشمه ی آشوب و بحران در 
خاورمیانه است و در کوردستان 
و  آشوب  ایجاد  بجز  نیز  عراق 
نفاق هیچ سود دیگری نخواهد 

داشت.
با  که  می دانیم  خود  حق  ما   -
تما توان خود برای خنثی کردن 
و  رژیم  این  توطئه  گونه  هر 

مقابله با آن، هر اقدام الزمی را 
انجام دهیم.

- خلق مبارز و دلیر کوردستان 
ایران در صورت هرگونه توطئه 
احزاب  جمهوری اسالمی علیه 
قاطعی  پاسخ  ایران،  کوردستان 
منفعل  و  داد  خواهند  آن ها  به 
نخواهند ماند. اطمینان می دهیم 
در  پیشمرگه شان  فرزندان  که 
احتمالی  هر  وقوع  صورت 
حماسه ی  همیشه،  همانند 
ملت  دشمنان  علیه  تاریخی 

کورد خلق خواهند کرد.
از  کوردهای خارج  تمام  از   -
کوردهای  ویژه  به  کوردستان 
می خواهیم  ایران  کوردستان 
علیه  مدنی  روش های  به  که 
توطئه های شوم رژیم جمهوری 
اسالمی علیه احزاب کوردستان 
ساکن  کوردهای  و  ایران 
کوردستان عراق، واکنش نشان 

دهند.
کوردستان  اقلیم  دولت  از   -
برادرانمان  و  خواهر  نیز  و 
مراکز  آزادیخواهان،  ویژه  به 
در  آئینی  شخصیت های  و 
کوردستان  از  بخش  این 
ندهند  اجازه  که  می خواهیم 
از  اسالمی  جمهوری  رژیم  که 
به  کوردستان  خاک  به  تجاوز 
به  هجوم  برای  فرصتی  مانند 
کوردستان  احزاب  کمپ های 
ایران و نیز اعضا و حامیان آن 
در کوردستان عراق بهره ببرد و 
این  تجاوزات  مقابل  در  نباید 

رژیم بی تفاوت و منفعل بود.
تمام  حامیان  و  اعضا  از   -
بر  عالوه  می خواهیم  احزاب 
آماده و حساس بودن از توهین 
یکدیگر  به  نسبت  بی حرمتی  و 
احزاب  حامیان  و  اعضا  نیز  و 
و  کرده  پرهیز  بخش های دیگر 

از گفتمانی که  باشند که  بر آن 
را  عمومی  و  ملی  عالی  منافع 
حفظ می کند استفاده بهره ببرند 

نه رنجاندن همدیگر.
- از جوامع بین المللی و سازمان 
در  کشورها  نمایندگان  و  ملل 
می خواهیم  عراق  کوردستان 
رژیم  دخالت های  قبال  در  که 
کوردستان  و  عراق  در  اسالمی 
و  پاسداران  سپاه  اعمال  و 
احزاب  علیه  آن ها  تهدیدات 
کوردستان ایران و جان مردمان 
نبوده  بی تفاوت  کمپ ها  ساکن 
قاطعی  موضع  رابطه  این  در  و 

داشته باشند.

حزب دمکرات کوردستان ایران
حزب کومله کوردستان ایران

٣٠ مهر ١٣٩٦ شمسی
٢٢ اکتبر ٢٠١٧ میالدی

تنش های میان اقلیم کوردستان 
و بغداد افزایش می یابد

وزارت پیشمرگه حکومت اقلیم 
ادعای  بیانیه ای  در  کوردستان 
رد  را  عراق  هم پیمان  نیروهای 

کرد.
اقلیم  حکومت  خبرگزاری های 
کوردستان، روز چهارشنبه دهم 
منتشر  را  آبان ١٣٩٦ گزارشی 
پیشمرگه  وزارت  که  کردند 
ادعای  کوردستان  اقلیم 
رد  را  عراق  نیروهای  فرمانده 
نیروهای  فرمانده  است.  کرده 
هم  پیمان عراق اعالم کرده است 
که با هیئتی از اقلیم کوردستان 

به توافق رسیده اند.
اقلیم  پیشمرگه  وزارت 
اعالم  بیانیه ای  در  کوردستان 
پیشمرگه  نیروهای  که  کرده 
حقوق  از  دفاع  سنگرهای  در 

حقه ی ملت کورد هستند.
بیانیه  این  از  دیگر  بخشی  در 
پیشمرگه  وزارت  سوی  از  که 
شده  اعالم  است،  شده  منتشر 
که ادعای فرمانده نیروهای هم 

پیمان عراق دور از واقعیت است 
فرمانده  که  گردیده  اضافه  و 
را  نامه ای  هم پیمان  نیروهای 
اقلیم  پیشنهادات  به  جواب  در 
و  بس  آتش  برای  کوردستان 
مشکالت  تمامی  کردن  حل 
که  جنگی  همچون  شده  ایجاد 
ملت  و  پیشمرگه  نیروهای  به 
کورد تحمیل شده است، ارسال 

کرده است.
این  در  پیشمرگه  وزارت 
موضوع  این  تکرار  با  بیانیه 
در  پیشمرگه  نیروهای  که 
و  اراده  از  دفاع  سنگرهای 
کرامت ملت کورد ایستاده اند و 
سرنوشت  که  گذاشت  نخواهند 
همچون"خورماتوو،  ملت  این 
داقوق، کرکوک و مناطق دیگر" 
حکومت  همچنین  بخورد.  رقم 
حل  خواستار  کوردستان  اقلیم 
این مشکالت از طریق گفتگوی 

سیاسی شده است.

وزارت خارجه آمریکا: 
برنامه ی موشکی ایران ناقض قطعنامه های شورای امنیت است

برای  دالر  میلیاردها  صرف 
اتمی  سالح  به  یابی  دست 
موشک های  ساخت  توان  و 
ایران  اقتصاد  تنها  نه  بالستیک 
بلکه  کشانده  نابودی  به  را 
را  جهان  و  خاورمیانه  امنیت 
نیز با تهدید جدی روبرو کرده 

است.
سپاه  فرمانده  آنکه  از  بعد 
طی  پاسداران  تروریستی 
سخنانی برد موشک های ایران 
علی  سیاست های  بنابر  را 
خامنه ای تنها محدود به دوهزار 
وزارت  کرد،  اعالم  کیلومتر 
خارجه آمریکا به اظهارات این 
داده  نشان  واکنش  تروریست 
کنفرانسی  در  آن  سخنگوی  و 
برنامه ی موشکی  کلیت  خبری 
آرامش  علیه  تهدیدی  را  ایران 

و ثبات منطقه و جهان خواند.
سخنگوی  نائورت،  هدر 
در  آمریکا،  خارجه  وزارت 
جواب یکی از خبرنگاران که به 
سخنان فرمانده سپاه تروریستی 
پاسداران اشاره کرده بود گفت: 
همه ما می دانیم، و نیز متحدان 
که  می دانند،  هم  منطقه  در  ما 
ایران،  بالیستیک  موشک های 
نه تنهای تهدیدی علیه آمریکا 
که تهدیدی علیه هم پیمانان ما 
در منطقه است. نائورت افزود: 
ما  هم پیمان  کشورهای  قطعا 
قرار  برد  این  در  منطقه  در 

می گیرند.
او در ادامه کنفرانس خبری به 
متحده ی  ایاالت  کلی  سیاست 
برنامه ی  قبال  در  آمریکا 
و  پرداخت  ایران  موشکی 

گفت: ما می خواهیم شاهد این 
باشیم که آن ها به قطعنامه های 
می کنند،  عمل  امنیت  شورای 
ناقض  را  )موشک ها(  این  و 
امنیت  شورای  قطعنامه های 
سال  هشت  از  بعد  می دانیم. 
و  اوباما  ریاست جمهوری 
و  تحمل  سیاست  پیگیری 
تروریستی  رژیم  با  سازش 
ایران  اسالمی  جمهوری  ایران، 
توانست از موقعیت پیش آمده 
برنامه های  پیشبرد  راستای  در 
اما  ببرد  بهره  خود  تروریستی 
با روی کار آمدن دولت ترامپ 
استراتژی  گرفتن  پیش  در  و 
جدیدی در قبال رژیم اسالمی، 
رژیم  این  کنترل  برای  فشارها 
افزایش  شدت  به  تروریستی 

یافته است.

تمام  و  کرد  صادر  را  کورد 
سیاسی،  انسانی،  سرمایه های 
را  ایران  دینی  و  اقتصادی 
کرد  پاسداران  سپاه  صرف 
کوردستان  اشغال  قصد  به  و 
آن ها  کورد  ملت  سرکوب  و 
نمود.  کوردستان  روانه ی 
 ٣٨ گذشت  از  بعد  امروز 
درندانه ی  هجوم  از  سال 
کوردستان،  به  پاسداران  سپاه 
در  پوشالی  نیروی  این  هنوز 
دست  سرزمین  این  شهرهای 
و  موشک  و  تانک  نمایش  به 
سالح سنگین می زند و بخشی 
را  کوردستان  شهرهای  از 
اشغال کرده و پادگان هایی که 
کوردستان  شهرهای  قلب  در 
را  شهر  چهره ی  است  ساخته 
هرازگاهی  سپاه  کرده.  آشفته 
با مزدوران رژیم به بهانه های 
شهرها  داخل  در  متفاوت، 
بعد  مانور می زنند و  به  دست 
هنوز  سال   ٣٨ گذشت  از 
موشک  و  تانک  و  توپ  با 
کورد  جوانان  با  مقابله  به 
خیابان های  در  و  می پردازند 

شهر سنگر می سازند.
زرادخانه ها  و  سالح  شاید 
سپاه  و  سرکوبگر  ارتش  و 
بتوانند  پاسداران  تروریستی 
و  ایدئولوژیک  حاکمیت 
سرزمینی  در  را  دیکتاتوری 
حاکم کنند اما هرگز نمی توانند 
شاید  کنند.  مردم حکومت  بر 
برای  جان  ترس  از  مردم 
بمانند  خاموش  معینی  مدتی 
از  را  خود  انزجار  روزی  اما 
خواهند  نشان  اشغالگران  این 
تروریستی  سپاه  بی شک  داد. 
پاسداران و ارتش کنونی عراق 
که قصد دارند با نمایش سالح 
را  خود  حاکمیت  سرکوب،  و 
مستقر کنند سرانجامی بهتر از 
ارتش رضاشاه و ارتش بعث و 
داشت  نخواهند  مالکی  ارتش 
چرا که هر چقدر هم نیرومند 
که  شوروی  ارتش  از  باشند 
بود  مسلح  اتمی  سالح  به 
از  بعد  که  نیستند  نیرومندتر 
اشغال  از  سال  هست  گذشت 
ترک  به  ناچار  افغانستان 
مقابل  در  و  شدند  کشور  این 
اعتراضات مردم شوروی تاب 
شبانه  یک  طی  و  نیاوردند 
دیکتاتوری  حکومت  روز 

پرولتاریای شان فروپاشید.
شاید سالح و زرادخانه برای 
مدتی اشغالگر را حفظ کند اما 
مشروعیت  موجب  هیچگاه 
که  حکومتی  نمی شود.  آن 
را جلب  مردم  رضایت  نتواند 
نابودی  بجز  سرانجامی  کند 

نخواهد داشت.
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بازداشت شهروندان ُکرد در ارومیه 
پس از حادثه مدرسه "راه شهدا" اسالم آباد

"راه  مدرسه  حادثه  از  پس 
نیروهای  اسالم آباد،  شهدا" 
به  اقدام  رژیم  اطالعاتی 
بازداشت شهروندان ُکرد در این 

شهرک کرده اند.
شمار  اخیر،  روزهای  طی 
ُکرد  شهروندان  از  چشمگیری 
توسط نیروهای اطالعاتی رژیم 
ارومیه  اسالم آباد  شهرک  در 

بازداشت گردیدند.
این  اطالعاتی  نیروهای 
اتهام  به  را  ُکرد  شهروندان 
مردمی  اعتراضات  در  "شرکت 
ساله   ١٢ دختری  به  تجاوز  به 
در مدرسه راه شهدا" بازداشت 
و به بازداشتگاه اداره اطالعات 

ارومیه منتقل کرده اند.
نیروهای  می شود،  گفته 
این  والدین  رژیم  اطالعاتی 

دانش آموز ُکرد را تهدید کرده اند 
به  که در مورد موضوع تجاوز 
دخترشان سکوت اختیار کنند.

روز دوشنبه اول آبان ١٣٩٦ در 
پی انتشار خبری مبنی بر تجاوز 
یکی از کارمندان مدرسه ی "راه 
مردم  ارومیه،  شهر  در  شهدا" 
و  آمده  خیابان  به  خشمگین 
تجمع  مذکور  مدرسه   مقابل  در 

کردند.
سعی  رژیم  سرکوبگر  نیروهای 
داشتند که با ضرب و شتم مردم 
اطراف  از  را  آن ها  معترض، 
این  اما  کنند  متفرق  مدرسه 
در  را  معترضین  واکنش  عمل 
پی داشت که نهایتا به درگیری 
مابین مردم و نیروهای سرکوبگر 

ایران اسالمی انجامید. 
درگیری میان مردم و نیروهای 

و  شدید  چنان  سرکوبگر 
مامور   ٢٠ که  بوده  وسیع 
شدت  علت  به  اسالمی  رژیم 
بیمارستان خمینی  به  جراحات 
خشمگین  مردم  شده اند.  اعزام 
مدرسه  به  هجوم  با  همچنین 
شکستن  بر  عالوه  شهدا"  "راه 
این  ماشین  مدرسه،  شیشه های 
سرایدار را نیز به آتش کشیدند. 
و  مقامات  که  است  ذکر  قابل 
در  ارومیه  در  رژیم  مسئولین 
دچار  موضوع  این  با  رابطه 
تناقض گویی شده اند. از سویی 
پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
تجاوز  وقوع  از  ارومیه  استان 
جنسی در مدرسه ی "راه شهدا" 
خبر می دهد اما از سوی دیگر 
سیاسی- معاون  و  فرماندار 

امنیتی آنرا تکذیب می کنند.

انتشار مدارک جدید دال بر 
وجود روابط عمیق ایران و القاعده

سازمان  رئیس  آنکه  از  بعد 
در  آمریکا  مرکزی  اطالعات 
روابط  وجود  از  گذشته  ماه 
خبر  القاعده  و  ایران  عمیق 
اخیرا  سی.آی.ای  بود،  داده 
این  با  مرتبط  اسناد  انتشار  به 

موضوع پرداخته است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، 
سال  مهرماه  در  پمپئو  مایک 
جاری از وجود روابط گسترده 
مابین ایران و گروه تروریستی 
القاعده خبر داده بود و اظهار 
بوده،  تماس هایی  که:  داشت 
به  حالت،  کم ترین  در  که 
دو  که  انجامیده  معامله هایی 
طرف مزاحم یک دیگر نشوند. 
او به مدارکی اشاره کرد که در 
-محل  آباد"  "ابت  به  حمله 
به  الدن-  بن  اسامه  اقامت 
آمریکایی  نیروهای  دست 
افتاده بود و پرده از راز روابط 
ایران  گسترده ی رژیم اسالمی 
القاده  تروریستی  سازمان  با 

برمی داشت.
سازمان  راستا  همین  در 
در  آمریکا  مرکزی  اطالعات 
 ،١٣٩٦ آبان  دهم  چهارشنبه 
متعددی  اسناد  انتشار  به  اقدام 
نمود که به وضوح نشان می داد 
القاعده در سطح بسیار وسیعی 
رابطه  در  ایران  مقامات  با 
عملیاتی،  هماهنگی  و  بوده 
داشته اند.  مالی  و  اطالعاتی 
شده  منتشر  گزارشات  بنابر 
بخشی از این اسناد پیشتر در 
"بنیاد  پژوهشگران  دسترس 

قرار  دمکراسی ها"  از  دفاع 
گرفته بود.

ویژه  نیروهای  حمله  طی 
آمریکا به مخفیگاه بن الدن در 
سال ٢٠١١ میالدی، اسامه بن 
سند  هزار  ده ها  و  کشته  الدن 
ضبط  محل  آن  از  اطالعاتی 
فعالیت ها  از  بسیاری  که  شد 
کشورها  با  القاعده  روابط  و 
برمال  را  دیگر  گروه های  و 

می ساخت.
اسناد منتشر شده در وب سایت 
٤٧٠هزار  بر  بالغ  سی.آی.ای 
دسترس  در  که  می باشد  سند 
است.  گرفته  قرار  عموم 
اعضای  از  کی  ینیز  پیشتر 
دمکراسی ها"  از  دفاع  "بنیاد 
گفته  فرانسه  خبرگزاری  به 
برای  اسناد  این  که:  بود 
ویدئویی  دربرگیرنده  نمونه 
الدن  بن  حمزه  عروسی  از 
فیلم برداری  ایران  است که در 
نخستین  ویدئو  این  شده است. 
پسر  از  به دست آمده  تصاویر 
است  القاعده  رهبر  محبوب 
آمده  دست  به  اسناد  بنابر  که 
پس  بود  آن  خواهان  بن الدن 
از او رهبری این سازمان را به 

دست آورد.
شده  منتشر  اسناد  از  یکی 
صفحه ای   ١٩ گزارشی  به 
القاعده  ارشد  فرماندهان  از 
به  خطاب  که  دارد  اشاره 
شده  نگاشته  الدن  بن  اسامه 
میان  سند  این  طبق  است. 
جمهوری اسالمی ایران و این 

گروه توافقاتی وجود داشته که 
منافع  علیه  حمالتی  القاعده 
عربستان  و  خلیج  در  آمریکا 
سعودی انجام دهد. در برابر از 
طرف ایران پول و جنگ افزار 
در  "آموزش  اجازه  و 
لبنان"  حزب اهلل  اردوگاه های 

را کسب کند.
شبکه ی  مذکور  اسناد  بنابر 
گزارشی  سی  بی  ان  خبری 
می دهد  نشان  که  کرد  منتشر 
در  ایران  اسالمی  رژیم 
ارائه  پیشنهاد  زمان  از  بازه ای 
کمک هایی به القاعده به شکل 
آموزش  و  تسلیحاتی  یا  مالی 
در اردوگاه های حزب اهلل را در 
قبال حمله به منافع آمریکا در 
کرده  ارائه  خلیج  و  عربستان 
اسناد  گزارش،  این  بنابر  بود. 
منتشر شده به تنش های مابین 
که  دارند  اشاره  نیز  طرف  دو 
در مقاطع زمانی مختلفی روی 
ایران  تروریستی  رژیم  و  داده 
اقدام به بازداشت فرماندهان یا 
القاعده  دیگر سازمان  اعضای 
داشته اند،  ایران حضور  در  که 

کرده است.
شده  منتشر  اسناد  میان  در 
بن الدن  اسامه  نامه  رونوشت 
به  خطاب  که  می شود  دیده 
و  شده  نوشته  خامنه ای  علی 
است  خواسته   او  از  آن  بنابر 
که  را  خوانواده اش  اعضای  تا 
در ایران بازداشت می باشند را 

آزاد کند. 

نشست مزدوران و پاسداران 
در مهاباد برگزار شد

با  پاسداران  و  مزدوران  کنگره 
شرکت مسئولین عالیرتبه رژیم 

در مهاباد برگزار شد. 
نشست   ،١٣٩٦ آبان  دهم  روز 
مزدوران و پاسداران با شرکت 
و  نظامی  سیاسی،  مسئولین 
شهر  وحدت  تاالر  در  مذهبی 

مهاباد برگزار شد.
جمعه  امام  سهرابی،  قادر  مال 
مهاباد  شهر  نشانده  دست 
مورد  در  تمام  بی شرمی  با 
سخن  مزدوارن  جنگاوری 
"اگر  گفت:  و  آورد  میان  به 
اینجا  ما  نبود حاال  آن ها  خون 

نبودیم". 
نشانده  دست  آخوند  سهرابی 
رژیم گفت:" دفاع مقدس ما را 
بیمه کرده و دشمنان در غفلت 

بسر می برند".
پاسدار تروریست محمد پاکپور، 
فرمانده نیروی زمینی سپاه، در 

این نشست با صراحت احزاب 
و  کرد  تهدید  را  ایرانی  کورد 
گفت که هر حرکت آن ها نه تنها 
در داخل مرز بلکه در آن سوی 
و  نیز خنثی خواهد شد  مرزها 
جمهوری اسالمی جهت ثبات و 
امنیت خود از هیچ کاری دریغ 

نمی کند.
پاکپور با لحنی تحقیر آمیز ملت 
خطاب  قوم  و  عشیره  را  کورد 
کرد و گفت: اگر کمک نیروهای 
امنیت  نبود نمی توانستیم  محلی 
تامین  را  ایران  شرقی  مرزهای 
تروریست،  پاسدار  این  کنیم. 
تعیین  حق  جهت  در  مبارزه 
کردستان  در  کوردها  سرنوشت 
و  آمریکا  نقشه  را  عراق 
اسرائیل خواند و اضهار داشت: 
با هوشیاری مردم و اقدامات به 
جای حکومت مرکزی این نقشه 
آمریکا و اسرائیل خنثی شد. با 

این مسئول  به گفته های  استناد 
نظامی رژیم، آشوب های ایجاد 
محور  و  یمن  بحرین،  در  شده 
جهت  در  مبارزه  شیعه  هالل 
و  بوده  سرنوشت  تعیین  حق 
است  قانونی  و  شرعی  امری 
اما برای ملتی ٥٠ میلیون نفری 
و  مللی  منطقه ی،  شناسنامه  که 
امری شرعی و  بین المللی دارد 

قانونی نیست.
پیش  سوال  این  راستا،  این  در 
فریب  کوردهای  که  می آید 
زمانی  چه  تا  رژیم،  خورده 
باشند  سلطه  تحت  می خواهند 
تهران  آخوندهای  محتاج  و 
ناموس آن ها  و  بمانند و خاک 
تحت سلطه رژیم اسالمی ایران 
فرزندان  زمانی  چه  تا  و  باشد 
کورد  احزاب  یعنی  کوردستان 
بی صدا  و  کنند  تهدید  را  ایران 

باشند؟!

حزب دمکرات و 
حزب کمونیست کوردستان عراق نشستی با هم داشتند

حزب دمکرات کوردستان ایران 
حزب  از  هیئتی  با  نشستی  طی 
و  بحث  به  عراق،  کمونیست 
روز  مسائل  درباره  گفتگو 
سیزدهم  شنبه  روز  پرداختند. 
حزب  از  هیئتی   ،١٣٩٦ آبان 
سرپرستی  با  عراق  کمونیست 
"ابو تارا" دیداری با دفتر سیاسی 
حزب دمکرات کوردستان ایران 
"مصطفی  سوی  از  که  داشتند 
هجری" دبیرکل حزب دمکرات 
و شماری از اعضا رهبری حزب 

مورد استقبال قرار گرفتند.
دیدار  این  از  هدف  تارا  ابو 

دمکرات  حزب  با  نشستی  را، 
حزب  دیرین  دوست  همچون 
دوستانه  گفتگویی  و  کمونیست 
کنونی  وضعیت  با  ارتباط  در 
تحلیل  ویژه  به  کوردستان، 
حمالت  و  اخیر  رویدادهای 
دولت عراق به کرکوک و مناطق 
دیگر کوردستان عراق و سکوت 
فجایع  این  برابر  در  هم پیمانان 
نشست  این  در  کرد.  اعالم 
توطئه های دشمنان کورد و عقیم 
و  سیاسی  دستاوردهای  کردن 
عراق  کوردستان  در  کورد  ملی 
توطئه ها  این  مخرب  عواقب  و 

دیگر  بخش های  بر  آن  تاثیر  و 
گفتگو  و  بحث  مورد  کوردستان 

قرار گرفت.
این  بر  دیگر  بار  دیدار  این  در 
راه  تنها  که  شد  تاکید  واقعیت 
مقابله با دشمنان کورد، اتحاد و 
احزاب و جریان های  هماهنگی 
مردم  پشتوانه  با  سیاسی 

کوردستان است.
نشست  پایان  در  هیئت  دو  هر 
به  بخشیدن  وسعت  بر  مذکور 
تاکید  فی مابین  سیاسی  روابط 
این  از  کردند و مصطفی هجری 

دیدار دوستانه قدردانی کرد.
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مصطفی هجری، دبیر کل حزب دمکرات کوردستان ایران در مصاحبه با تیشک تی وی:

نباید چشم به راه نیروی خارجی باشیم 
که جمهوری اسالمی را نابود یا آنرا مجبور به احقاق حقوق ما کند

در  آمریکا  جدید  استراتژی 
پشتیبانی  اعالم  و  ایران  قبال 
کوردستان  دمکرات  حزب 
استراتژی،  این  از  ایران 
موضوع اصلی گفتگوی ویژه ی 
"مصطفی  با  تیشک  تلویزیون 
حزب  کل  دبیر  هجری" 
بود  ایران  کوردستان  دمکرات 
عینا  مذکور  مصاحبه  متن  که 
ترجمه و در اختیار خوانندگان 

"کوردستان" قرار می گیرد .

آمریکا  جدید  استراتژی  شما 
در قبال ایران را چگونه تحلیل 

می کنید؟
ترامپ چه پیش از انتخابات و 
چه طی ده ماه ریاست جمهوری 
خود  اعتراض  مستمرا  خود، 
داشته  بیان  برجام  به  نسبت  را 
است  آن  بر  نیز  حال  و  است 
طول  در  که  را  وعده هایی  تا 
داده  مردم  به  انتخابات  کارزار 
بود محقق سازد. ترامپ بر این 
باور است که این توافق معیوب 
مفاد  در  باید  و  است  ناقص  و 
آنکه  برای  شود  بازنگری  آن 
از  ممانعت  بر  باشد  ضمانتی 
دست یابی رژیم ایران به سالح 
به  را  مساله  این  حال  اتمی. 
در  تا  است  کرده  کنگره محول 
طی  و  بگیرد  تصمیم  باب  این 
دو ماه آینده نتیجه نشست های 
و  کند  اعالم  را  دولت  با  خود 
اگر به نتیجه ی مشخصی نرسند 
ترامپ یک جانبه توافق مذکور 
را لغو می کند. خروج از توافق 
برای  را  عدیده ای  مشکالت 
ایجاد  تحریم ها  لحاظ  از  ایران 
مساله ی  بر  عالوه  می کند. 
برجام باید به سپاه پاسداران و 
قرار گرفتن کلیت آن در لیست 
تحریم ها اشاره کرد در حالی که 
مشمول  قدس  سپاه  تنها  پیشتر 
از خواست های  می شد.  تحریم 
دیگر ترامپ، عدم حمایت رژیم 
تروریستی  گروه های  از  ایران 
منطقه ای، عدم دخالت در امور 
و  منطقه  کشورهای  داخلی 
اسرائیل و نیز مهیا کردن شرایط 
نظارت  و  بازرسی  برای  الزم 
موشکی  و  نظامی  مراکز  بر 

می باشد. 
مسائل مذکور، مباحثی می باشند 
دمکرات  مانند حزب  به  ما  که 
سال هاست  ایران  کوردستان 
این  بر  و  بوده  آن  که خواستار 
رژیم  که  کرده ایم  تاکید  امر 
جمهوری اسالمی ایران، رژیمی 
تروریستی می باشد. رژیم ایران 
به  دست یابی  برای  تالش  در 
توافق  و  است  اتمی  سالح 
برای  مناسبی را  برجام فرصت 
کرده  مهیا  اسالمی  جمهوری 

پول های  دریافت  با  تا  است 
بانک های  در  شده  بلوکه 
اعمال  صرف  آنرا  آمریکا، 
در  آشوب  ایجاد  و  تروریستی 

کشورهای منطقه کند. 
حال ما خرسندیم که حکومت 
باب  در  قناعت  این  به  آمریکا 
است  ایران رسیده  مساله رژیم 
اشاره  آن  به  سال هاست  ما  که 
که  باوریم  این  بر  ما  می کنیم. 
فراوانی  تاثیر  ترامپ  برنامه ی 
خواهد داشت و فرصت بهتری 
آزادیخواهان  همه ی  برای  را 
ایران، ملیت های ایران و به ویژه 
برای کوردها فراهم خواهد کرد 
مبارزه خود  دامنه ی  بتوانیم  که 
علیه جمهوری اسالمی ایران را 

گسترش دهیم.
همانگونه که اشاره کردید ترامپ 
در طول کارزار انتخاباتی خود 
بود  داده  را  برجام  لغو  وعده ی 
است  نتوانسته  امروز  به  تا  اما 
آیا  دهد.  انجام  را  کار  این  که 
اقدامات او کافی نیست یا اینکه 
باید مراحل قانونی آن طی شود 

تا بتوان برجام را لغو کرد؟
مواجه  آن  با  ترامپ  که  آنچه 
است با شرایط پیش از انتخابات 
متفاوت است. پیش از انتخابات 
ریاست جمهوری  دوران  در  و 
کشورهای  همه  اوباما  باراک 
اروپایی درباره تشدید تحریم ها 
برای  بودند،  هم نظر  ایران  علیه 
به زانو  آنکه جمهوری اسالمی 
گفتگو  میز  پای  به  و  درآید 
کشانده شود و از این طریق از 
ایران امتیاز بگیرند. این حرکت 
بود  موفقیت آمیز  زمان  آن  در 
که  کردند  مجبور  را  ایران  و 
توافقنامه را امضا کند اما آنچه 
آن  مدعی  پیشتر  ترامپ  که 
و  برجام  کردن  پاره  یعنی  بود 
شرایط  با  آن،  از  شدن  خارج 
شرایط  در  نمی خواند.  موجود 
در  مذکور  توافق  وجود  فعلی، 
با  اما  آن هاست  منافع  راستای 
این شرط که اصالح شود و از 
که  انسجامی  آن  دیگر  سوی 
اروپایی  هم پیمانان  میان  پیشتر 
برجام  با  ارتباط  در  آمریکا 
وجود  دیگر  داشت  وجود 
آن  خواستار  اروپایی ها  ندارد. 
هستند که روابطشان با ایران به 
بتوانند  و  برگردد  عادی  حالت 
در  سرمایه گذاری  و  بازرگانی 
عواید  از  و  باشند  داشته  ایران 
این امر بی بهره نمانند. همچنین 
این کشورها بر عدم لغو برجام 
این  تمام  با  اما  می کنند  تاکید 
اوصاف آن ها نیز بر این باورند 
دخالت هایش  به  باید  ایران  که 

در منطقه پایان دهد.
سخن  ایران  دخالت های  از 
از  روز  دو  از  بعد  تنها  گفتید، 
اعالم استراتژی جدید آمریکا و 
سخنان ترامپ، شاهد آن بودیم 
که رژیم ایران با همکاری حشد 

خاک  از  بخش هایی  شعبی 
کوردستان عراق را تصرف کرد 
پیغامی  چه  حامل  وقایع  این 

است؟
اسالمی  جمهوری  بی شک 
استراتژی  برابر  در  ایران 
احساس  کامال  آمریکا  جدید 
می خواهد  هم  او  می کند،  خطر 
و  بدهد  نشان  عکس العملی 
که  عکس العمل هاست  این  در 
منظور  می دهند.  روی  تقابل ها 
از تقابل و برخورد حتما حالت 
اقدامات  اما  نیست  آن  نظامی 
این  تاکید  و  اسالمی  جمهوری 
رژیم بر تداوم اعمال نادرستش 
به  می تواند  دنیا  و  منطقه  در 
شود  بدل  ترامپ  برای  عاملی 
میان  در  بتواند  ترامپ  که 
پیش  برای  اروپایی  هم پیمانان 
متحدانی  برنامه هایش  بردن 
بیابد و با همکاری آن ها بتواند 
وارد  مضاعفی  فشار  ایران  بر 

کند.
که  کردم  اشاره  قبلی  سوال  در 
چندانی  حامی  نتوانسته  ترامپ 
برنامه های  بردن  پیش  برای 
باورید  این  بر  آیا  بیابد  خود 
این  مقابل  در  کشورها١+٥  که 

استراتژی بایستند؟
خواهند  برجام  لغو  مقابل  در 
تحریم ها  مورد  در  اما  ایستاد، 
به  را  پاسداران  سپاه  که  دیگر 
که  تروریستی  نیرویی  مانند 
بر  و  می زند  جنایت  به  دست 
دشمنی با اسرائیل تاکید می کند 
منطقه  کشورهای  در  نیز  و 
بر  روز  هر  و  می کند  دخالت 
می افزاید،  خود  نفوذ  دامنه 
اینجا  در  ما  موافقند.  و  هم نظر 
داشته  توجه  نکته  این  به  باید 
مساله  میان  آنان  که  باشیم 
ایران  مسائل  سایر  با  برجام 
تفاوت قائل شده اند. اروپائی ها 
برجام  نباید  که  باورند  این  بر 
لغو شود اما با این حال حامی 
آمریکا برای اصالح این توافق 
آن  هم  اصلی  هدف  هستند. 
که  توافق  این  بنابر  که  است 
شده  تنظیم  اوباما  دوران  در 
است ایران می تواند بعد از ١٠ 
دست  دیگر  بار  سال،   ١٥ یا 
بزند  اورانیوام  غنی سازی  به 
دست یابی  احتمال  امر  این  و 
را  اتمی  سالح  به  ایران  رژیم 
به شدت افزایش می دهد. آن ها 
می خواهند با اصالح توافنامه ی 
مذکور کاری کنند که جمهوری 
ساخت  توان  هیچگاه  اسالمی 
و  باشد  نداشته  را  اتمی  سالح 
در این امر اروپایی ها نیز موافق 
بر  عالوه  هستند.  آن  حامی  و 
این موضوع، مساله تحریم هایی 
است  قرار  که  می آید  میان  به 
با  ارتباط  در  ایران  رژیم  بر 
او  بر  منطقه  در  دخالت هایش 
آن  به  پیشتر  که  شود  تحمیل 

اشاره کردم.
از ١٠  بیش  ترامپ  در سخنان 
بار به نام سپاه پاسداران اشاره 
شده است و وزارت خزانه داری 
این  نیز  آمریکا  متحده  ایاالت 
تحت  را  تروریستی  سازمان 
اگر  گفتید  داد،  قرار  تحریم 
اجرایی  ترامپ  تصمیمات 
و  ایران  مردم  مبارزات  شوند 
سرانجامی  به  نیز  کوردستان 
کنگره  اگر  اما  رسید  خواهد 

برخالف خواست ترامپ موضع 
بگیرد چه؟

به  که  است  مشکل  واقعا 
آنچه  پرداخت،  آینده  پیش بینی 
که در شرایط فعلی وجود دارد 
قوانین  اساس  بر  که  است  این 
ماه  دو  تا  باید  کنگره  آمریکا 
رئیس جمهور  دستور  دیگر 
را  خود  نظر  و  کند  اجرائی  را 
حال  کند.  اعالم  مورد  این  در 
به  اگر  که  می گوید  ترامپ 
توافق  یکجانبه  نرسند  توافقی 
قانونا  و  کرد  خواهد  لغو  را 
کار  این  به  دست  می تواند  نیز 
بزند اما بر این عقیده ام که عمل 
که  است  داده  انجام  را  مناسبی 
توپ را به زمین کنگره انداخته 
بتواند  طریق  این  از  تا  است 
بدست  نیز  را  کنگره  همکاری 
چه  آن،  از  بعد  اما  بیاورد. 
پیش بینی  نمی توان  را  می شود 
سیاست هایی  براساس  کرد. 
کرده  اعالم  کنون  تا  ترامپ  که 
است هدف، اصالح برجام است 
دیدگاه  از  که  مواردی  اصالح 
دولت جدید آمریکا این امکان 
را به رژیم ایران می دهد که به 
سالح اتمی دست بیابد تا مانع 
سالح  به  ایران  دست یابی  از 
امکان  این  اگر  و  شوند  اتمی 
ترامپ  که  همانگونه  نشد  مهیا 
اعالم کرده است یکجانبه از آن 

خارج خواهد شد.
گرفته  قرار  تحریم  تحت  سپاه 
سیاه  لیست  در  اگر  اما  است، 
کورد  ملت  مبارزه  گیرد  قرار 
یاچه  می شود  فازی  چه  وارد 
تاثیری بر مبارزات مردم ایران 

خواهد داشت؟
باید به مساله ی ایران به صورت 
میان  این  در  و  کرد  نگاه  کلی 
از  بخشی  نیز  پاسداران  سپاه 
این  که  زمانی  می باشد.  آن 
رژیم تحت تحریم باشد ضعیف 
مناسب تری  فرصت  و  می شود 
جمهوری  علیه  مردم  برای 
رژیم  می شود.  مهیا  اسالمی 
ایران مجبور می شود که عوامل 
خود را در منطقه محدود سازد 
کشورهای  امور  در  آنکه  برای 
منطقه دخالت نکند و جنگ و 
این ها همه  نکند.  ایجاد  آشوب 
به نفع مردم منطقه و ایران است. 
است  واقعیت  این  اساس  بر  ما 
آمریکا  جدید  استراتژی  از  که 
بدین  این  اما  کرده ایم  حمایت 
معنا نیست که اگر این استراتژی 
کامال  موردنظر  تحریم های  و 
و  بمانیم  منتظر  ما  شوند  اجرا 
چشم به راه باشیم که تحریم های 
مذکور موجب سقوط جمهوری 

اسالمی شوند. 
ما به مانند کورد اگر می خواهیم 
در  که  مناسبی  فرصت های  از 
حداکثر  می آید،  پیش  آینده 
و  متحد  باید  ببریم  را  استفاده 
مبارزه  به  آگاهانه  و  منسجم 
خود ادامه دهیم و از این طریق 
جهانیان  به  باید  کورد  مردم 
نشان دهند که حقوق حقه شان 
نقض شده و خواهان تحقق حق 

خود هستند.
چرا در استراتژی جدید آمریکا 
تاکید  اتمی  مساله  بر  تنها 
نیز  دیگری  مسائل  می شود، 
بیانیه حزب  وجود دارد که در 
در  ایران  کوردستان  دمکرات 

حمایت از این استراتژی نیز به 
آن اشاره شده است، چرا دولت 
و  تاکید  مسائل  این  بر  آمریکا 

تمرکز نمی کند؟
موضوعات  به  که  است  واضح 
اما  است  کرده  اشاره  نیز  دیگر 
دولت  و  ترامپ  اصلی  اولویت 
مساله  لحظه  بدین  تا  آمریکا 
توافق  که  چرا  است  برجام 
را  امکان  این  آینده  در  مذکور 
که غنی سازی  ایران می دهد  به 
سالح  ساخت  برای  اورانیوم 
کند.  آغاز  دیگر  بار  را  اتمی 
آن  بر  توافق  این  در  که  آنچه 
سالح  مساله  است  شده  تاکید 
اتمی است. چرا که امرزه تمام 
دنیا گرفتار مساله کره ی شمالی 
هستند و مستمرا در حال تولید 
و  است  قاره پیما  موشک های 
و  می باشد  اتمی  سالح  دارای 
می کند.  تهدید  جهان  و  آمریکا 
بخاطر همین آن ها نمی خواهند 
ایجاد  دیگری  شمالی  کره ی 
توان  آنکه  از  پیش  و  شود 
بدست  را  اتمی  سالح  تولید 
آنچه  شوند.  آن  از  مانع  آورد 
این شرایط مهم است و  که در 
اولویت های  کننده ی  مشخص 
مسبب  ایران  که  مسائلی ست 
امکان  مساله  می باشد،  آن ها 
جمهوری  رژیم  دست یابی 
اسالمی به سالح اتمی می باشد 
دست  توانایی  این  به  اگر  که 
یابد تهدیدی عظیمی را متوجه 
و  آمریکا  ویژه  به  منطقه، 

متحدانش می کند.
دمکرات  حزب  بیانیه  در 
که  است  آمده  کوردستان 
آمریکا  جدید  استراتژی  از 
این  می کند،  و حمایت  استقبال 

به چه معنایی است؟
ایران  رژیم  که  آنچه  واقع  در 
جدید  دولت  و  می دهد  انجام 
را  دارد  اشاره  آن  به  آمریکا 
ما سال ها پیش متذکر شده ایم. 
مانع  باید  که  گفته ایم  بارها 
مستبد  رژیم  این  رفتارهای 
به  بود  که الزم  آنچنان  اما  شد 
نمی دادند  اهمیتی  ما  سخنان 
را  ما  سخنان  آنان  که  حال 
است  طبیعی  می کنند  تکرار 
که  چرا  باشیم.  خرسند  ما  که 
آن ها  که  است  شده  آشکار 
رسیده اند  قناعت  این  به  نیز 
اسالمی  جمهوری  رژیم  که 
است  تهدیدی  تنها  نه  ایران، 
ایران  مردم  و  کورد  ملت  علیه 
تهدید  را  جهان  تمام  بلکه 
و  آشوب ها  از  بخشی  می کند. 
به  دارند  وجود  که  جنگ های 
مداخله جویانه  سیاست های 
مرتبط  ایران  اسالمی  رژیم 
اشاره  که  همانگونه  و  می باشد 
کورد  دشمن  ایران  رژیم  کردم 
می باشد.  ایران  آزادیخواهان  و 
وقتی  که  است  خاطر  همین  به 
تحریم  را  ما  دشمن  ابرقدرتی 
برای  مناسبی  فرصت  می کند 
بتوانیم  تا  می شود  مهیا  ما 
ببریم،  بهتر پیش  مبارزاتمان را 
طبیعی  بسیار  خاطر  همین  به 
و  برنامه  این  از  ما  که  است 
استراتژی جدید آمریکا حمایت 

کنیم.
نکته ی اساسی بیاننامه ی حزب 
دمکرات این است که به ایجاد 
میان  در  اتحاد  و  و  انسجام 

ایران  اسالمی  رژیم  علیه  مردم 
دشمن  اصلی ترین  عنوان  به 
اشاره شده است. در شبکه های 
دیدگاه  می توان  نیز  اجتماعی 
دید  را  رابطه  این  در  مردم 
مردم  که  می شوند  متذکر  و 
اما  شوند  متحد  توانسته اند 
و  متحد  نیز  احزاب  بگذارید 
منسجم شوند، در این باب چه 

سخنی دارید؟
مدت هاست که مردم خواهان آن 
اپوزیسیون  نیروهای  هستند که 
و  شوند  متحد  و  منسجم  کورد 
این  ضرورت  به  پیشتر  نیز  ما 
با  انسجام  نوعی  ایجاد  و  امر 
در  و  برده ایم  پی  احزاب  این 
این راستا تالش می کنیم و طی 
گام های  اخیر  سال  دو  یکی 
برداشته  مورد  این  در  متناسبی 
فعالیت ها  این  و  است  شده 
با  دیگر  سوی  از  دارد.  ادامه 
رفقای پیشین که از حزب جدا 
هستیم  گفتگو  حال  در  شده اند 
در  هیئت هایمان  مستمرا  و 
و  هستند  مذاکره  و  دیدار  حال 
با جناح های دیگر نیز در حال 
رایزنی هستیم و تا به امروز نیز 
فعالیت ها  از  برخی  توانسته ایم 
را مشترکا انجام دهیم که سبب 
نزدیکی و انسجام بیشتری شده 
انتظار مردم  این  است. بی شک 
حقیقتا  است،  صحیح  کامال 
اقشار  میان  انسجام  از  وقتی 
نیز  ما  می گوئیم  سخن  مردم 
حزب  باشیم.  آن  آغازگر  باید 
در  ایران  کوردستان  دمکرات 
بر عهده  که  را  آنچه  رابطه  این 
مسئولیت  احساس  با  داشته 
انجام داده است، هر چند  تمام 
که به تمام اهداف خود در این 
تاثیر  اما  نیافته ایم  دست  زمینه 
بدبینی،  کردن  دور  در  بسزائی 
داشته ایم  با هم  نفاق و ضدیت 
باید بیشتر  اما این کافی نیست 

در این زمینه تالش کنیم.

سخنی  اگر  برنامه  پایان  در 
هست، بفرمائید؟

برای  را  حقیقت  این  دیگر  بار 
کورد  آزادیخواه  و  مبارز  مردم 
تکرار  ایران  کوردستان  در 
باید  آنکه  بر  عالوه  که  می کنم 
از هر موقعیتی که پیش می آید 
به  چشم  نباید  اما  جست  بهره 
خارجی  حکومت های  راه 
را  اسالمی  جمهوری  که  باشیم 
نابود کنند یا جمهوری اسالمی 
را مجبور کنند که حقوق ما را 
تاثیرگذار  خود  باید  ما  بدهد. 
باشیم و کوردستان در "راسان 
نیرویی  به  باید  روژهالت" 
بین المللی  مجامع  در  تاثیرگذار 
معادالت  در  تصمیم گیرنده  و 
که  زمانی  تا  ما  شود.  بدل 
برسیم  به چنین سطحی  نتوانیم 
اسالمی  جمهوری  اگر  حتا 
کند  سقوط  یا  شود  ضعیف 
نمی توانیم به هدفمان که آزادی 
ملتمان است دست یابیم. برای 
که  کرد  فراموش  نباید  همین 
متکی  باید  چیزی  هر  از  پیش 
به نیروی خود باشیم و همه با 
قدم  آن  تحقق  راستای  در  هم 
برداریم و این وظیفه یک یا دو 
تمام  وظیفه  بلکه  نیست  حزب 

جناح های موجود است. 

مصاحبه: صابر فتاحی
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تروریست به خانه ات برگرد

رئیس جمهوری  سرانجام 
آمریکا دونالد ترامپ، روز ١٣ 
اکتبر ٢٠١٧ استراتژی خود، در 
مصاحبه ای  طی  را  ایران  برابر 

١٩ دقیقه ای اعالم کرد.
سپاه  جدید،  استراتژی  طبق 
اسالمی  جمهوری  پاسداران 
گروه های  از  حمایت  دلیل  به 
فعالیت های  و  تروریستی 
کننده،  بی ثبات  و  مخرب 
وزارت  تحریم  لیست  در 
خزانه داری آمریکا قرار گرفت.
دونالد ترامپ، استراتژی جدید 
اعالم  دقیقه   ١٩ طی  را  خود 
کرد و در این ١٩ دقیقه ضمن 
فعالیت های  تاریخ  به  اشاره ای 
آمریکا،  علیه  ایران  تروریستی 
سپاه پاسداران را "نیروی ترور 
نامید.  ایران"  رهبر  شخصی  و 
وی در این سخنرانی "١٠ بار" 
تروریست  از  ایران  به حمایت 

در منطقه و جهان اشاره کرد.

اعالم  از  پس  دقیقه  چند 
استراتژی جدید آمریکا، توسط 
کشور،  این  جمهور  رئیس 
آمریکا،  خزانه داری  وزارت 
دلیل  به  را  پاسداران  سپاه 
حمایت این گروه، از گروه های 
تحریم  لیست  در  تروریستی 

قرار داد. 
در مورد تحریم سپاه پاسداران 
توسط آمریکا باید به این نکته 
اشاره کرد که پیش تر و از ٢٠٠٧ 
وزارت  بار  چندین  اکنون  تا 
از  بخشی  آمریکا،  خزانه داری 
از  شاخه  هایی  و  فرماندهان 
دلیل  دو  به  را  پاسداران  سپاه 
موشکی  فعالیت های  جمله  از 
بشر  حقوق  نقض  و  بالستیک 
قرار  تحریم  مورد  ایران  در 
داده است اما اینکه کلیت سپاه 
حمایت  جرم  به  و  پاسداران 
تحت  تروریستی  گروه های  از 
خزانه داری  وزارت  تحریم 
تاریخ  در  بگیرد،  قرار  آمریکا 
ایران  علیه  آمریکا  تحریم های 

اولین بار است.

سخنرانی  از  قبل  ساعت  چند 
طی  سفید  کاخ  ترامپ،  دونالد 
بیانیه ای ضمن اینکه نکته  هایی 
آمریکا  جدید  استراتژی  از 
کرد؛  اعالم  را  ایران  برابر  در 
نیز  را  تصمیم گیری  این  دلیل 
در  نمود.  آشکار  حدودی  تا 
است:  آمده  شیت  فکت   این 
فعالیت های  کامل  "فهرست 
بسیار  ایران  رژیم  خرابکارانه 
آن  اتمی  تهدیدهای  از  فراتر 
شامل  فعالیت ها  این  است. 
موشک های  برنامه  توسعه 
حمل  قابلیت  با  بالستیکی 
مالی  حمایت  اتمی،  تسلیحات 
تروریسم  از  تسلیحاتی  و 
از  پشتیبانی  افراط گرایی،  و 
علیه  اسد  بشار  رژیم  جنایات 
مردم سوریه، دشمنی با اسرائیل، 
در  کشتیرانی  به  نسبت  تهدید 
آب های خلیج فارس، حمالت 
مالی  مؤسسات  به  سایبری 
و  اسرائیل  آمریکا،  نظامی  و 
نقض  آمریکا،  متحدان  سایر 
حقوق بشر مردم ایران و حبس 
خارجی ها در زندان می شود". 
به  شیت  فکت  همین  ادامه  در 
سیاست دولت باراک اوباما در 
آمده  و  شده  اشاره  ایران  قبال 
اوباما  باراک  "دولت  است: 
صرف  تمرکز  و  کوته بینی  با 
هسته ای  برنامه  موضوع  بر 
دیگر  به  رسیدگی  عمال  ایران، 
رژیم  خرابکارانه  فعالیت های 
ایران را به حاشیه برد و اجازه 
به  منطقه  در  ایران  نفوذ  تا  داد 
سطح غیرقابل تحملی برسد. "

فکت  در  ترامپ  دونالد  دولت 
مورد  در  سفید  کاخ  که  شیت 
در  آمریکا  جدید  استراتژی 
است،  کرده  اعالم  ایران  قبال 
آقای  حزبی  هم  دولت  از 
کرده  نقد  بوش  ترامپ، جورج 
می نویسد:  زمینه  این  در  و 
پرزیدنت  پیشین  "دولت 
توجه  با  بوش  دبلیو  جورج 
مدام به تهدیدهای سازمان های 
تهدیدهای  از  سنی،  افراطیون 
و  افراط گرایان  مدت  دراز 

پشتیبانی  مورد  رادیکال های 
نظامی  شبه  )گروه های  ایران 
نتیجه ی  در  کرد.  غفلت  شیعه( 
مقابله  از  آمریکا  سیاست،  این 
ایران  توسعه گرایی حکومت  با 
و  نیابتی  نیروهای  شبکه  و 
که  آن  هوادار  تروریست های 
کشورهای  تضعیف  هدف  با 
همسایه فعالیت می کنند، غفلت 
سفید،  کاخ  فکت شیت،  کرد". 
"دولت  که  کرده  اشاره  این  به 
اشتباهات  این  آمریکا  فعلی 
دولت  کرد.  نخواهد  تکرار  را 
ترامپ این تهدیدها را به شکل 
همه جانبه نسبت به فعالیت های 
حکومت  توسط  خرابکارانه 
به  و  داد  خواهد  پاسخ  تهران 
رژیم  این  رفتار  تغییر  دنبال 

خواهد بود. 
خنثی  دنبال  به  استراتژی  این 
تهدیدات  با  مقابله  و  کردن 
سپاه  تهدیدات  ویژه  به  ایران، 
اسالمی  انقالب  پاسداران 

خواهد بود".
در فکت شیت کاخ سفید آمده 
رژیم  گستاخانه  "رفتار  است: 
پاسداران  سپاه  ویژه  به  ایران، 
یکی از خطرناک ترین تهدیدها، 
ثبات  و  آمریکا  منافع  علیه 
با  ایران  رژیم  است.  منطقه 
مناقشات  از  سوءاستفاده 
به  آن،  بی ثباتی  و  منطقه ای 
به  متجاوزگرانه ای  شکل 
گسترش نفوذ و دامنه تهدیدها 
دست  خود  همسایگان  علیه 

زده است" .
متن  در  آمریکا  رئیس جمهور 
سخنرانی اش در مورد استراتژی 
ایران،  قبال  در  آمریکا  جدید 
متذکر شد که با متحدان آمریکا 
به این نتیجه رسیده اند، که باید 
بی ثبات  فعالیت های  جلوی 
در  اسالمی  جمهوری  کننده 

منطقه گرفته شود .
کاخ  بیانیه  متن،  به  توجه  با 
سفید و سخنرانی دونالد ترامپ 
جدید  استراتژی  زمینه  در 
می توان  ایران  قبال  در  آمریکا 
آمریکا،  کنونی  دولت  که  گفت 
انقالب  "صدور  سیاست 
کشورهای  به  اسالمی_ایرانی" 
جمهوری  توسط  که  مسلمان 
اسالمی پیروی می شود را یک 
تهدید علیه خود و ثبات منطقه 

تلقی می کند.
این  بر  برجام  غربی  هواداران 
عقیده بودند که برجام می تواند، 
زمینه بازگشت ایران به جامعه 
جهانی را فراهم کند و در برابر 
این بازگشت و خروج از انزوا، 
در  نرمال  کشور  یک  به  ایران 
روابط بین الملل تبدیل می شود، 
برجام  از  هدف  واقع  در  پس 
کنترل برنامه هسته ای جمهوری 
ایران  تشویق  نیز  و  اسالمی 
برای بازگشت به روابط نرمال 
بین المللی و دست کشیدن رژیم 
کننده،  از سیاست های بی ثبات 
گروه های  از  حمایت  عدم 
در  دخالت  عدم  و  تروریستی 

کشورهای اسالمی بود.
اما همچنان که دونالد ترامپ نیز 
در سخنرانی خود به آن اشاره 
اقتصادی  عواید  و  برجام  کرد، 
نه  قرارداد،  این  از  حاصل 
که  است  نشده  آن  مسبب  تنها 
جمهوری اسالمی به یک کشور 
بین المللی  روابط  در  نرمال 
تبدیل شود، بلکه پول هایی که 
بر طبق این قرارداد در اختیار 
جمهوری اسالمی قرارداده شده 
است؛ در زمینه ترویج و صدور 
و  اسالمی_ایرانی  انقالب 
حمایت از جنگ های نیابتی و 
جمله  از  تروریستی  گروه های 
حوثی  و  حماس  و  حزب اهلل 

و... سرمایه گذاری شده است.
اهمیت استراتژی جدید آمریکا 
نکته  این  در  ایران  قبال  در 
است که بر طبق این استراتژی 
برجام  به  آمریکا  پایبندی 
ایران  که  است  این  گرو  در 
در  کننده  بی ثبات  فعالیت های 
منطقه و نیز حمایت از گروه های 
بگذارد.  کنار  را  تروریستی 
آمریکا  جدید  استراتژی  یعنی 
عملکرد  متقابل  نقطه  درست 
این کشور در مورد برجام است 
نیز  باال  در  که  همچنان  چون 
برجام  صورتی  در  شد،  اشاره 
خواست های  همه  می توانست 
آمریکا را فراهم نماید که ایران 
از یک کشور بی ثبات کننده به 
بین المللی  روابط  با  کشوری 
بر  واقع  در  تبدیل شود.  نرمال 
اساس استراتژی جدید آمریکا، 
می توان ادعا کرد که در صورت 
برای  تالش  در  ایران  تدوام 

حمایت از گروه های تروریستی 
و ترویج سیاست صدور انقالب 
آمریکا  تنها  نه  اسالمی_ایرانی 
شد،  نخواهد  پایبند  برجام  به 
بلکه احتمال افزایش تنش بین 
و  شده  بیشتر  آمریکا  و  ایران 
حتی این امکان وجود دارد که 
آمریکا در آینده سپاه پاسداران 
را نیز در لیست ترور قرار دهد.

در واقع استرتژی جدید آمریکا 
در راستای کاهش بی ثباتی در 
خاورمیانه و کشورهای اسالمی 
کاهش  شرط  و  شده  طراحی 
بی ثباتی در این کشورهای نیز، 
به  اسالمی  جمهوری  بازگشت 
دست  و  خود  مرزهای  درون 
صدور  سیاست  از  کشیدن 

انقالب اسالمی_ایرانی است.
البته این استراتژی جدید، نقطه 
ضعف بزرگی نیز دارد و آن این 
ترامپ  است که هرچند دونالد 
دولتی  تروریسم  تاریخ  به 
جمهوری اسالمی علیه آمریکا 
اشاره  خود  سخنرانی  در 
است  این  واقعیت  اما  نمود، 
جمهوری  دولتی  تروریسم  که 
و  ایران  مردم  علیه  اسالمی 
جمهوری  داخلی  مخالفان 
بسیار  مراتب  به  اسالمی 
دولتی  تروریسم  از  گسترده تر 
این رژیم در روابط بین المللی 
و حمایت جمهوری اسالمی از 

گروه های تروریستی است. 
اشاره  شیت  فکت  در  هرچند 
پایمالی  مسئله  به  مختصر 
توسط  ایران  در  بشر  حقوق 
اما  است،  شده  پاسداران  سپاه 
آمریکا  جدید  استراتژی  در 
مردم  علیه  دولتی  تروریسم  به 
جمهوری  داخلی  مخالفان  و 

اسالمی اشاره ای نشده است. 
تروریسم دولتی  به  اشاره  عدم 
جمهوری  مخالفان  علیه 
است  آن  دهنده  نشان  اسالمی 
تنها  آن،  متحدان  و  آمریکا  که 
در پی آن هستند که جمهوری 
مرزهای  درون  به  را  اسالمی 
این  اینکه  و  بازگردانند  خود 
خود  مرزهای  درون  در  رژیم 
مردم  علیه  را  سیاستی  چه 
حتی  و  داخلی  مخالفان  و 
اعمال  اپوزسیون  نیروهای 
چندانی  اهمیت  فعال  می کند؛ 

برای ابرقدرت ها ندارد.

آگری اسماعیل نژاد

کاخ سفید: برای مقابله با نفوذ ایران در منطقه 
باید راه ارتباطی بین تهران و بیروت قطع شود

مردم  از  نفر  هزار  ده ها  کشتار 
بمباران  به  اقدام  و  سوریه 
از  نظامی  شیمیایی مناطق غیر 
جنایات  نمونه های  اصلی ترین 
جنگی حکومت بشار اسد طی 

سال های اخیر می باشد.
سخنگوی وزارت امور خارجه 
طی  ناورت،  هذر  آمریکا، 
درباره  داشت:  ابراز  سخنانی 
خطر نفوذ ایران در منطقه اتفاق 
نظر وجود دارد، ما و همپیمانان 
اتفاق  زمینه  این  در  منطقه ای 

نظر داریم.
هالل  با  مقابله  ناورت  هذر 
ایرانی و جلوگیری از اقدامات 
رژیم  این  جویانه ی  مداخله 
آمریکان  دولت  وظایف  از  را 
و  کشور  این  اصلی  هدف  و 
آمریکا  منطقه ای  همپیمانان 

تاکید  مورد  که  کرد  اعالم 
آمریکا  رئیس جمهوری  موکد 

می باشد.
اعمال  و  مداخالت  به  ناورت 
تروریستی رژیم ایران نیز اشاره 
اقدامات  بررسی  افزود:  و  کرد 
نشان  کشورها  دیگر  در  ایران 
می دهد که این کشور، خیرخواه 
این  توقف  خواهان  ما  نیست. 
او  هستیم.  بی ثبات کننده  نفوذ 
از  ایران  ندیدن  داشت:  اظهار 
قدیمی  هسته ای  توافق  زاویه 
از مهم ترین اولویت های دولت 

است.
او به راه های ممکن برای مقابله 

با رژیم تروریستی ایران اشاره 
با  مقابله  برای  گفت:  و  کرد 
نیازمند  منطقه  در  ایران  نفوذ 
ارتباط  برقراری  از  جلوگیری 
بیروت  و  تهران  بین  زمینی 
هالل  آن  به  که  مسیری  است، 
وزارت  می شود.  اطالق  شیعی 
دفاع آمریکا عهده دار انجام این 
امر است و این موضوع به دقت 

تحت نظر قرار دارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه 
موضوع  به  ادامه  در  آمریکا 
این  داخلی  جنگ  و  سوریه 
کشور و جنایاتی که دولت بعث 
با حمایت ایران و حزب اهلل لبنان 
و  پرداخت  است  داده  انجام 
مدعی شد که: مدت هاست بشار 
سوریه  رئیس جمهوری  اسد، 
دست  از  را  خود  مشروعیت 
دوران  پایان  به  چیزی  و  داده 

باقی نمانده است. او متذکر  او 
شد که: ملت سوریه نمی خواهد 
تعداد  کشتن  مسئول  که  مردی 
و  بی گناه  شهروندان  از  زیادی 
حمله به ملت با گازهای سمی 
است، رهبری این کشور را در 

اختیار داشته باشد
علیه  مردمی  قیام  آغاز  با 
و  سوریه  ضدبشری  حکومت 
اعتراضات  سرکوب خشن آن، 

شکل  آرام  آرام  مدنی، 
گرفت  خود  به  خشونت باری 
و در جواب به کشتار مردم به 
بدل شد که  مبارزات مسلحانه 
هنوز  آن  از  با گذشت ٦ سال 
ادامه دارد و هر روز حکومت 
سوریه بر دامنه  ی جنایات خود 

می فزاید.
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بارزترین موارد نقض حقوق بشر در کوردستان ایران 
از دی ماه ١٣٩٥ تا مهر ١٣٩٦

جمله  از  مواردی  به  آمار  این 
بازداشت و احضار، اعدام، کشته 
و زخمی شدن کولبران، کشته و 
کورد  شهروندان  شدن  زخمی 
محکومیت  مین،  انفجار  براثر 
و  زندان  به  کورد  شهروندان 
وضعیت زندانیان سیاسی کورد 
پرداخته  ایران  زندان های  در 

است. 
حقوق  نقض  موارد  بارزترین 
از  از  ایران  کوردستان  در  بشر 

دی ماه ١٣٩٥ تا مهر ١٣٩٦
اجماع نقض حقوق بشر:

بازداشت:
مورد   ١٨٢٨ مجموع  از 
بصورت  نفر  ده ها  بازداشت 

گروهی بازداشت شدند.
چهارنشبه  مراسم  جریان  در 
سوری نیز ٤٠ نفر در کرمانشاه 

بازداشت شدند. 
همچنین ٢١ فعال محیط زیست 
نیز بصورت گروهی در مریوان 

بازداشت شدند. 
٧ نفر بدنبال فعالیت در فضای 
گروهی  بصورت  مجازی 

بازداشت شدند. 
علت  به  ارومیه  در  نفر   ٥٠

روزه خواری بازداشت شدند. 
٨ کاسبکار مرزی و ٢٤٦ کولبر 
بازداشت  گروهی  بصورت 

شدند. 
تهران،  مجلس  حادثه  دنبال  به 
بصورت  کورد  شهروند   ١٢٥
در  فعالیت  اتهام  با  و  گروهی 
بازداشت  مزهبی  گروه های 

شدند. 
کشتن  به  اعتراض  جریان  در 
مختلف  شهرهای  در  کولبران 
نفر   ٧٣ جمعا  نیز  کوردستان 

بازداشت شدند. 
شهروندان  حمایت  جریان  در 
کوردستان ایران از استقالل همه 
پرسی کوردستان نیز نزدیک به 
٨٠٠ شهروند کرد در شهرهای 

مختلف بازداشت شدند. 
در  اخیر  مدت  طی  همچنین 
در  ارومیه  مردمی  اعتراض 
یک  جنسی  آزار  با  ارتباط 
دانش آموز دختر ١٢ در مدرسه 
بازداشت  ارومیه  در  نفر   ٥٠

شدند. 
و بازداشت خوددسرانه و فله ای 
گوناگون  اتهامات  به  نیز  دیگر 
و تماما "امنیتی" در کوردستان 

صورت گرفته است. 

محکومین:
از  تن   ١١٤ آمار  این  طبق 
اتهامات  با  نیز  شهروندان کورد 
توسط  "امنیتی"،  سیاسی 
حکومت  انقالب  دادگاه های 
و  سال   ٣٧٣ به  ایران  اسالمی 

٧سال  تعزیری،  زندان  ماه   ٨
زندان  ١٤٤روز  و  ٣٨ماه  و 
و  شالق  ضربه   ٥٠ تعلیقی، 

مصادره وثیقه ١میلیارد و 
دولت،  سوی  از  ١٢٠تومانی 
سیاسی،  زندانی  تبعید  ٢مورد 
٢٠ کولبر هرکدام به ٥٠٠ تومان 
جریمه نقدی و یک زندانی سنی 
مذهب به اعدام محکوم شده اند. 
همچنین ٢٠ کولبر کورد به اتهام 
کولبری هرکدام به ٥٠٠ تومان 

جریمه نقدی محکوم شدند. 
به  نیز  سنت  اهل  زندانی  یک 

اعدام محکوم شده است.
ایجاد  برای  انتظامی  نیروی 
وحشت  و  رعب  فضای 
با  شدید  برخورد  خواستار 
مرزی  کاسبکاران  و  کولبران 
شد و بر همین اساس دادستانی 
شهرستان پاوه، به اتهام درگیری 
با ماموران هنگ مرزی اقدام به 
صدور حکم جلب برای ٤٥ نفر 
روستاهای  و  نوسود  اهالی  از 

تابعه نمود.
تمام این افراد به اتهاماتی نظیر 
و  ملی"  امنیت  علیه  "اقدام 
"تبلیغ علیه نظام" متهم شده اند.

سیاسی  زندانی  یک  همچنین 
هدایت  "عبداهلل  نام  به  کورد 
شده  محکوم  اعدام  به  پور" 

است. 
اعدام:

در این مدت حکم اعدام مرتضی 
رحمانی، زندانی سیاسی کرد و 
سید جمال موسوی زندانی اهل 

سنت به اجرا در آمده است. 
همچنین زندانی سیاسی، هدایت 
عبداهلل پور به اعدام محکوم شد. 
داوود میهن دوست زندانی سنی 
مذهب نیز به اعدام محکوم شده 

است. 
با  نیز  دیگر  کورد  شهروند   ٦٢
زندان های  در  گوناگون  دالیل 

حکومت ایران اعدام شده اند.
انفجار مین:

از مجموع ٣٢ شهروند کوردی 
و  کشته  مین  انفجار  اثر  بر  که 
زخمی  کودک   ١ شدند  زخمی 
شده ١٤ سال سن داشته است. 
وکیل  مزین،  عثمان  گفته  به 
قضایی  قوانین  در  دادگستری: 
ایران تمایزی میان قربانیان مین 
بزرگساالن  و  کودکان  بین  در 

وجود ندارد.

به  مین  انفجار  آسیب دیدگان 
تلقی  جنگ  قربانیان  نوعی 
حال  این  با  اما  می شوند، 
امکاناتی  و  خدمات  از  عموما 
و  )جانبازان(  مصدومان  به  که 

خانواده های کشته شد گان 
می شود،  داده  جنگ  )شهدا( 

محروم اند.
برای  واضحی  قوانین  ایران  در 
رایگان  حمایت  و  درمان 
وجود  مین  قربانیان  از  درمانی 

ندارد.
درمیان  که  ذکراست  به  الزم 
جزء  ایران  جهان،  کشورهای 
تاکنون  که  است  کشوری   ٣٦
مین های  بکارگیری  منع  پیمان 
است،  نکرده  امضاء  را  زمینی 
همچنین طبق آمارهای موجود 
مین  قبضه  میلیون  بر١٦  بالغ 
خنثی نشده دوران جنگ ایران 
و عراق درمرزهای کشوربویژه 
دراستان های غربی وجود دارد 
اقدام  هیچ  تاکنون  دولت  که 
آن  کردن  برخنثی  مبنی  جدی 

دردست اقدام ندارد.
وضعیت  و  غذا  اعتصاب 

زندانیان سیاسی:
در این مدت ٣١ زندانی سیاسی 
نامناسب  برخورد  دنبال  به 
وخیم  وضعیت  زندان،  مسولین 
رسیدگی  عدم  و  جسمانی 
پزشکی و پرونده سازی دست 

به اعتصاب غذا زده اند.
قوه  رییس  رابطه  این  در 
قضاییه در دی ماه ٩٥ با اشاره 
زندانیان  غذای  اعتصاب  به 
و  رسانی  اطالع  سیاسی، 
دارای  را  آن  سازی  برجسته 
از  و  خواند  مجرمانه"  "وصف 
مسئولین قضایی خواست تحت 
سازی  "فضا  او  آنچه  تاثیر 
رسانه ای" خواند قرار نگیرند.

به  سیاسی  زندانی   ٥٢ انتقال 
زندان  و  انفرادی  سلول های 
فشار  جهت  مکان ها  دیگر  و 
حقوق  نقض  جمله  از  آنها  بر 
"امنیتی"  اتهامات  با  زندانیان 

بوده است. 
سیاسی  زندانی   ٧٣ همچنین 
عدم  با  زندان ها  در  مذهبی  و 
رسیدگی پزشکی، محرومیت از 
مرخصی درمانی، فشارو تهدید 
و  شکنجه  و  شتم  و  ضرب  و 
بودن  ممنوع المالقات  همچنین 

روبرو بوده اند.
طی  حقوق بشر  مدافعان  کانون 
سال  اردیبهشت  در  گزارشی 
٩٥ با اشاره به تعلل در درمان 
عقیدتی  و  سیاسی  زندانیان 
اعالم کرد: "که مسئوالن قضایی 
حکومت اسالمی را می توان به 

قتل غیرعمد متهم ساخت."
مقامات  ادامه،  در  نهاد  این 
دستگاه قضایی را به "سلیقه ای 
آیین   قانون  با  کردن"  برخورد 
آیین نامه  و  کیفری  دادرسی 
و  زندان ها  سازمان  اجرایی 
متهم  تربیتی  و  تأمینی  اقدامات 

می کند.

مزبور؛  قانون   ٥٠٢ ماده  طبق 
صورت  در  دادگاه ها  قضات 
بیماری  به  محکومان  ابتالی 
جسمی یا روانی باید نسبت به 
تعویض، تبدیل و توقف اجرای 

حکم اقدام کند.
که  مذکور  بشری  حقوق  نهاد 
شیرین  برعهده ی  آن  ریاست 
که:  کرد  اعالم  است  عبادی 
بستری  هزینه های ی  "دریافت 
از  پزشکی  مراقبت های  و 
آیین نامه  با  تضاد  در  زندانی، 
و  زندان ها  سازمان  اجرایی 
اقدامات تأمینی و تربیتی کشور 

می باشد."
سیاسی،  زندانیان  محرومیت 
خدمات  از  مدنی  و  عقیدتی 
انتقال  یا  درمانی  و  پزشکی 
بیمار  زندانیان  هنگام  دیر  
جمله  از  بیمارستان،  به 
"روش"های است که حکومت 
روانی- فشار  "اعمال"  برای 
جسمی به زندانیان بهره می برد.

زندانیان سیاسی در ایران غالبا 
شامل اعضای گروه های سیاسی 
مخالف حکومت اسالمی ایران، 
روزنامه  و  نویسان  وبالگ 
و  کارگری  فعاالن  نگاران، 
هستند.  مذهبی  اقلیت های 
آن ها با اتهاماتی بسیار مبهم که 
است  مدعی  ایران  قضائیه  قوه 
"امنیت ملی" را تهدید می کنند 

در زندان به سر می برند. 
زندانیان  مواقع  بیشتر  در 
از دسترسی  عقیدتی  و  سیاسی 
به محاکمه های عادالنه و وکیل 
بعد  آنها  اکثر  هستند.  محروم 
بصورت  ماه ها  بازداشت  از 
و  بازداشتگاه ها  در  بالتکلیف 
نگهداری  انفرادی  سلول های 
موارد  بسیاری  در  و  می شوند 
شتم  و  و ضرب  بدلیل شکنجه 

مجبور به اعتراف می شوند.
طبق قانون جدید آیین دادرسی 
علیه  "جرایم  در  ایران،  کیفری 
امنیت داخلی و خارجی کشور 
سازمان  ]جرایم[  همچنین  و 
مرحله  در  متهمین  یافته"، 
وکیل  باید  مقدماتی  تحقیقات 
منتخب  وکالی  بین  از  را  خود 
رئیس قوه قضاییه انتخاب کنند.

علی اصغر  که  درحالیست  این 
سازمان  رئیس  جهانگیر 
حاشیه ی  در  ایران  زندان های 
اجالس  یکمین  و  سی  نشست 
سازمان  بشر  حقوق  شورای 
"در کشور ما  ملل متحد گفته: 
زندانی سیاسی به تعریفی که در 
می شود  ارائه  جهان  زندان های 
وجود ندارد و ما تعداد ناچیزی 
اوایل  داریم.  امنیتی  زندانی 
وزیر  نیز  امسال  اردیبهشت ماه 

روحانی  حسن  دولت  خارجه 
تلویزیون  شبکه  با  گفتگو  در 
وجود  آمریکا،  پی بی اس 
هرگونه فردی که در ارتباط با 
ابراز عقیده و نظر در زندان بسر 

برد را انکار کرده بود.
نقش مستقیم و عاملی نهادهای 
بشر  حقوق  نقض  در  حکومتی 

در کوردستان ایران:
بازداشت  در  عامل  نهادهای 
شهروندان در مناطق کوردستان 

ایران 
طبق جدول )٢( بیشترین عامل 
کورد  شهروندان  بازداشت 

نیروهای امنیتی بوده اند. 
در گزارش جهانی سال ٢١٠٥ 
دیدبان حقوق بشر آمده است که 
نیروهای  در  سرکوبگر  افراد   "
دستگاه  و  اطالعاتی  و  امنیتی 
قضایی ایران قدرت گسترده ای 
دارند و جرایم بزرگی را انجام 

می دهند.
نیروهای  گزارش  این  به  بنا 
اطالعاتی و امنیتی و قوه قضائیه 
نقض حقوق  اصلی  مرتکبین  از 

بشر در ایران هستند.
ایران  اسالمی  جمهوری  در 
به  انتظامی  نیروی  بر  عالوه 
در  مسئول  رسمی  نهاد  عنوان 
جلب و بازداشت، سازمان های 
چون  پیچیده ای  و  موازی 
بسیج  سپاه،  اطالعات،  اداره 
به  ملقب  خودسر  نیروهایی  و 
لباس شخصی که عمدتا وابسته 
به سه سازمان اولی هستند، هم 
حتی  بازداشت،  اختیار  دارای 
بدون  و  قضایی  احکام  بدون 

محدودیت زمانی هستند.
سرنوشت نامعلوم:

از  که  موردی  در جریان ٤٤٥ 
سوی نیروهای امنیتی بازداشت 
محل  و  سرنوشت  شده اند، 
آنان  از  ١٤٨٩نفر  نگهداری 
٣٢تن  منزل  بوده،  نامشخص 
از آنان نیز در هنگام بازداشت 
توسط ضابطین قضایی و امنیتی 
قرار  تفتیش  و  یوروش  مورد 
 ٤٢ شخصی  وسایل  گرفته، 
گردیده  توقیف  آنها  از  مورد 
هنگام  در  آنان  از  تن   ٣٨ و 
شتم  و  ضرب  مورد  بازداشت 
قرار  احترامی  بی  و  شکنجه  و 

گرفته  و زخمی شده اند.
حمایت  جهانی  اعالمیه 
"ناپدیده شدن  اشخاص  از 
اجباری"، ناپدیدسازی اجباری 
تحقیق  از  خودداری  عامل  را 
درباره کشف سرنوشت یا مکان 
تکذیب  با  مربوطه  اشخاص 
از  آنها  محرومیت  به  اذهان 
آزادی دانسته و این رویکرد را 
ارزش های  عمیق ترین  تضعیف 

به  احترام  به  متعهد  جامعه  هر 
و  بشر  حقوق  قانون،  حاکمیت 
آزادی های اساسی اعالم نموده 
چنین  سیستماتیک  رویه  و 
اقدامی را "جرم علیه بشریت" 

خوانده است. 

قانون  واحده  ماده   ٦ بند  طبق 
مشروع  آزادی های  به  احترام 
هر  شهروندی،  حقوق  حفظ  و 
نوع اذیت و آزار افراد و تحقیر 
و  دستگیری  جریان  در  آنها 

بازجویی منع شده است. 
آیین  قانون   ٢٤ ماده  طبق 
منازل،  تفتیش  کیفری  دادرسی 
در  جلب  و  اشیاء  و  اماکن 
جرایم غیرمشهود باید با اجازه 
باشد،  قضایی  مقام  مخصوص 
تحقیقات  اجرای  چند  هر 
بطورکلی از طرف مقام قضایی 
به ضابط ارجاع شده باشد، اما 
قریب به اتفاق این موارد بدون 
موجود صورت  قوانین  رعایت 

می گیرد.
دستگاه های  رویکرد  بررسی 
اسالمی  حکومت  در  امنیتی 
ایران، نشانگر آنست که مخفی 
بازداشت  شهروندان  نگه داشتن 
شده به سه هدف مشخص دنبال 

می شود: 
مرگ  نگه داشتن  مخفی  ١ـ 
ناشی از شکنجه فرد بازداشتی 
که منجر به موج شدید رسانه ای 

علیه حکومت می شود. 
٢ـ جلوگیری از تحقیق درباره 
بازداشت  فرد  سرنوشت  کشف 
شده یا مکان بازداشت و بعضا 
تکذیب بازداشت به منظور عدم 
دسترسی فرد بازداشت شده به 
کشف  و  قانونی  حمایت های 

حقیقت. 
٣ـ ایجاد فضای رعب وحشت 
برای اعترافات اجباری و القای 
اتهامات طراحی شده که معموال 
انجام  محدود  زمانی  دوره  در 

می شود.
حاکمیت اسالمی ایران از سال 
المللی  بین  "میثاق  به   ١٩٧٦
حقوق مدنی و سیاسی" ملحق 
شده و مطابق با بند ٢ماده ٩ این 
میثاق هر کس دستگیر می شود 
از  موقع دستگیر شدن  در  باید 
علل آن مطلع شود و در اسرع 
هر  به  دائر  اخطاریه ای  وقت 
گونه اتهامی که به او نسبت داده 

می شود دریافت دارد.
رسیدن  قدرت  به  زمان  از 
رهبر  عنوان  به  خامنه ای  علی 
تعداد  اسالمی،  جمهوری 
 ٥ از  ایران  در  امنیتی  نهادهای 
یافته  افزایش  نهاد   ١٦ به  نهاد 

است.
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جمهوری اسالمی، منجالبی که 
جامعه ایران را در خود کشید

در آمریکا فرد محکوم به اعدام 
را طی سه مرحله به کام مرگ 
بیهوش  ماده  ابتدا  می فرستند، 
می کنند  تزریق  او  به  را  کننده 
و  ریه ها  که  ماده ای  سپس 
و  می کند  فلج  را  دیافراگم 
درنهایت با تزریق کلرید پتاسیم 
موجب ایست قلبی و مرگ فرد 
نگاهی  با  می شوند.  نظر  مورد 
عملکرد  به  تحلیلی-روانی 
جمهوری  اقتصادی-اجتماعی 
اسالمی ایران در ساخت جامعه 
هدف خود طی چهار دهه اخیر 
و  فاشیستی  پروسه ای  متوجه 
وحشتناک می شویم که می توان 
اعدام  نوع  این  از  مدلی  آنرا 
مقیاس  در  اعدامی  دانست، 
میلیونی. حکومت اسالمی ایران 
بنیادهای  نابودی  با  ابتدا  در 
اقتصاد و رفاه اجتماعی دست به 
بی حسی مردم زد و سپس بنابر 
زمینه های مهیا شده، جامعه را با 

گسترش روز افزون آسیب های 
روانی  اختالالت  و  اجتماعی 
به  منجر  که  گردانید  روبرو 
عدم  و  واقعیت  با  ارتباط  قطع 
وضعیت  شناخت  در  توانایی 
تنفس  شاهراه  یعنی  شد،  خود 
با  نیز  نهایت  در  و  برید  آنرا 
ایران  جامعه  گرفتن  گروگان 
انقالب،  صدور  برنامه های  در 
موجبات متالشی شدن و مرگ 

آنرا مهیا کرده است.
مدیرکل  موسوی،  حسن 
بازرسی سازمان بهزیستی، طی 
اظهاراتی در روز یکشنبه هفتم 
مرداد ١٣٩٦، اعالم کرد که: در 
سال ٥٨ در هر ساعت ١٠ نفر 
می افتادند  زندان  به  ایران  در 
رقم  این  حاضر  حال  در  اما 
رسیده  ساعت  در  نفر   ٤٩ به 
بی سابقه  افزایش  به  او  است. 
میزان خشونت در سطح جامعه 
ایران اشاره کرد و گفت: امروز 
حدی  به  جامعه  در  خشونت 
به  پدیده ای  شاهد  که  رسیده 
هستیم.  آزاری  سالمند  نام 
که  شده،  تهی  چنان  جامعه ای 
خود  درونیات  ارضای  برای 
پیرزنان  و  پیرمردان  سراغ  به 
نورم های  از  آنچنان  و  رفته 
که  گرفته  فاصله  اجتماعی 
و  ساله  دو  کودک  به  تجاوز 
در  زنان  به  گروهی  تجاوز 
به  شوهرانشان  دیدگان  مقابل 
جنسی اش  ارضای  برای  راهی 

بدل شده است.
اساس  که  ایران  اسالمی  رژیم 
گسترش  بر  را  خود  وجودی 

حاکمیت شرع از طریق قبضه ی 
صدور  نیز  و  ایران  در  قدرت 
انقالب بنیاد نهاده، برای رسیدن 
ابایی  هیچ  منظرش  اهداف  به 
متفاوت  اشکال  بکارگیری  از 
خشونت ندارد، امری که مستقیما 
بازتولید آن و  در جامعه سبب 
اخالقی  نورم های  رفتن  بین  از 
چنین  است.  شده  اجتماعی  و 
جامعه ای  نیازمند  حکومتی 
آنرا  حیات  تداوم  که  است 
که  جامعه ای  نه  کند  تثبیت 
آن  موجودیت  بر  تهدیدی 
اسالمی  حکومت  پس  باشد، 
ایران از همان روزهای آغازین 
حیاتش در فکر ایجاد جامعه ای 
بود  محتضر  و  شده  متالشی 
به  مومی  همچون  بتواند  تا 
آن،  اعضای  و  دهد  شکل  آن 
در  باشند  راحت الحقوم هایی 

دهان حکومت.
رضا قدیمی از مدیران شهرداری 
با  مصاحبه ای  طی  تهران 
ایران  خبرگزاری های حکومتی 
تحقیقات  بنابر  داشت:  اظهار 
کودکان  درصد  نود  شده  انجام 
قرار  جنسی  آزار  مورد  کار 
می گیرند. حال تصور جامعه ای 
را داشته باشید که این قربانیان 
آن  آینده سازان  جنسی  تجاوز 
خواهند شد، بزرگساالنی که به 
هیچ چیز پایبند نیستند چرا که 
هیچکس به کودکی و معصومیت 
پس  است،  نکرده  رحم  آن ها 
داشت  انتظار  می توان  چگونه 
بزرگ  که  وقتی  کودکان  این 
خود  جامعه ی  به  می شوند 

رحم کنند. حکومت برای قبضه 
کردن روان جامعه از هر روش 
ممکنی استفاده می کند و حتا به 
نیز می پوشاند،  قانون  لباس  آن 
مجلس  در  قانونی  تصویب 
به سرپرست  آن  بنابر  که  ایران 
فرزندخوانده ها  با  ازدواج  حق 
نمونه های  از  می کند  اعطا  را 
و  جنسی  تجاوز  کردن  قانونی 
و  جمعی  روان  کردن  متالشی 
اخالقی  بنیادهای  بردن  بین  از 
مرگ  حکومت  است.  جامعه 
درمحیطی  تنها  وحشت  و 
می تواند  خود  ذات  با  متناسب 
ادامه به حیات بدهد این اصلی 
رهبران  که  است  ناپذیر  انکار 
به  شدت  به  اسالمی  جمهوری 
تمام  بنیاد  و  دارند  ایمان  آن 
اقتصادی-اجتماعی  برنامه های 
آن  پایه ی  بر  را  خود  روانی  و 

طراحی کرده و می کنند. 
مدیرکل  حمیدی فر،  علی رضا 
معاونت  مددکاری  و  مشاوره 
 ١٨ وجود  از  ناجا،  اجتماعی 
میلیون ایرانی که در آسیب های 
می زنند  پا  و  دست  اجتماعی 
از  موسوی،  حسن  و  داد  خبر 
در  نیز  ایران،  بهزیستی  مدیران 
همایش سالمت روانی از وجود 
حداقل  که  ایرانی  میلیون   ٢٠
دچار یک اختالل روانی هستند 
سخن گفته است. وضعیت بغرنج 
و  ایران  در  اجتماعی  مسائل 
عدم رسیدگی تعمدی حکومت 
به صورت  مسائل  این  در حل 
آسیب های  آمار  چشمگیری 
روانی  اختالالت  و  اجتماعی 
افزایش  جامعه  سطح  در  را 
داده است، سیاستی که به دنبال 
با  متناسب  نسل هایی  پرورش 
حاکم  حکومت  خواست های 
در ایران است، نسلی که ناتوانی 
درک  عدم  تصمیم گیری،  در 
واقعیت، عدم پایبدنی به اصول 

در  غرق  اجتماعی-اخالقی، 
سایکولوژیکی،  حاد  اختالالت 
سرشار از عقده های بجامانده از 
مشخصه های  از  کودکی  دوران 
بارز آن است، بیگانه ای که حتا 

به خود نیز رحم نمی کند. 
تحقق این مسائل برای حکومت 
اهمیتی  چنان  از  ایران  اسالمی 
امنیتی  با  که  است  برخوردار 
با  مرتبط  پژوهش های  کردن 
اجتماعی-روانی  آسیب های 
بیماری ها  از  برخی  حتا  و 
از  مانع  مستقیما  ایدز،  همچون 
علمی- اقدامات  و  ریشه یابی 

و  کنترل  راستای  در  عملی 
تجاوز  می شود.  آن ها  کاهش 
جنسی، میزان خشونت، اعتیاد، 
نمونه  پنج  خودکشی  و  ایدز 
اجتماعی  آسیب  خروارها  از 
گسترش یافته در ایران می باشد 
زمینه ها،  این  در  تحقیقات  که 
پژوهشگران آن را دچار پیگرد 
به  طویل المدت  زندان های  و 
علیه  اقدام  و  امنیتی  اتهام های 

امنیت ملی کرده است.
پژوهشگران  پیشتر  اگر 
از  روانشناسان  و  اجتماعی 
برای  بیمار"  "جامعه  اصطالح 
استفاده  ایران  وضعیت  وصف 
"جامعه  امروزه  اما  می کردند 
اصطالح  به  احتضار"  حال  در 
و  روانشناسان  نزد  در  آشنایی 
است  شده  بدل  جامعه شناسان 
تلخ  واقعیات  بازگوکننده  تا 
قابل ذکر است  باشد.  ایران  در 
درمانی،  روان  اصول  بنابر  که 
دچار  که  شخصی  یا  بیمار 
آماده  است  روانی  اختالل 
سوی  از  سواستفاده ای  هرگونه 
واقع  در  یعنی  می باشد،  محیط 
روانی  اختالالت  به  مبتالیان 
همچون مومی در دست محیط 
اختیاری  کمترین  از  و  هستند 
می توان  براحتی  و  برخوردارند 

برد.  بهره  خود  نفع  به  آن ها  از 
تطبیق  و  نکته  این  به  توجه  با 
داخلی  سیاست های  با  آن 
به  می توان  اسالمی  جمهوری 
یک واقیت تکان دهنده پی برد: 
منجالب  به  جامعه  کشاندن 
ایجاد  و  اجتماعی  آسیب های 
تار  که  بیمار  تماما  یک جامعه 
و پود آنرا اختاللت روانی تنیده 
متالشی  و  انفجار  نهایت  در  و 
فاشیستی  سیاستی  آن.  شدن 
شده  حساب  اما  ضدبشری  و 
برنامه ریزی های  اساس  که 
را  ایران  اسالمی  حکومت 
که  همانگونه  می دهد.  تشکیل 
بقا خود  برای تداوم  انگل  یک 
نیاز به گسترش فساد در محیط 
اسالمی  حکومت  است  خود 
ایران نیز برای بقا و دست یابی 
روانپریشانه ی  برنامه های  به 
است  جامعه ای  نیازمند  خود 
باشد  بریده  واقعیت ها  از  که 
سیر  مالیخولیایی  عالمی  در  و 
شده  موجب  امر  همین  کند. 
برنامه ریزان جمهوری  که  است 
اسالمی از همان روزها آغازین 
ریشه  به  تیشه  حکومتشان 
اقتصاد و رفاه اجتماعی بزنند تا 
از این راه اصلی ترین عامل در 
را  اجتماعی  آسیب های  ایجاد 
به  توجه  با  مسلما  مهیا سازند. 
جامعه  در  موجود  واقعیت های 
و  هستیم  آن  شاهد  روزانه  که 
آمار های  همان  به  استناد  با  یا 
ناقص حکومتی، می توان صدای 
سرزمین مان  نابودی  زنگ های 
صدا  به  پیش  مدت ها  که  را 
اگر  و  بشنویم  را  بود  آمده  در 
نتوانیم آنتی بیوتیکی برای رژیم 
ایران بیابیم بی شک این بیماری 
کامال  را  خود  میزبان  عفونی 
جایی  دیگر  و  کشت  خواهد 
نخواهد  مافات  جبران  برای 

گذاشت.

توسط  جهانی  افتخارات  کسب 
ورزشکاران کورد همچنان ادامه 

دارد.
آرمینا صادقیان تیرانداز ایالمی 
از  روز  سومین  در  توانست 
در  هند  جهانی  رقابت های 
فینالیست ها،  فینال  مرحله 
مقدماتی  در  را  جهان  رکورد 
جهان  جوانان  متر   ١٠ تفنگ 

بشکند.
صادقیان با کسب امتیاز ٤٢٢.٣ 
عنوان  به  مقدماتی  مرحله  در 
یافت  راه  فینال  به  نخست  نفر 
در  را  جهان  رکورد  توانست  و 
متر جوانان  تفنگ ١٠  مقدناتی 
این  جهانی  رکورد  بشکند. 
اختیار  در  این  از  پیش  رشته 
رکورد  با  و  چینی  یینگ"  "ژو 

٤٢١.٤ بود.
شهر  در  که  مسابقات  این  در 
دهلی نو هندوستان و با حضور 

کشور   ٤٥ از  ورزشکار   ١٦٠
برگزار می شود، آرمیتا صادقیان 
را  نقره  مدال  توانست  توانست 
رده بندی  در  و  کند  خود  آن  از 
جایگاه  نیز  جهانی"  "وردکاپ 

ششم جهان را به دست بیاورد.
کم  عنوان  صادقیان،  آرمینا 
سن ترین تیرانداز جهان که عضو 
را  ملی یک کشور می باشد  تیم 
تا کنون  از آن خود کرده و  نیز 
مقام  چندین  کسب  به  نائل 
مدال  کسب  جمله  از  جهانی، 
آلمان  جهانی  مسابقات  در  برنز 

شده است.
 ٨٠٠ که  است  ذکر  به  الزم 
در  ایالم  استان  در  ورزشکار 

رشته تیراندازی فعالیت دارند.
کامیاران  در  کورد  شهروند  یک 

توسط اطالعات بازداشت شد
کامیاران  اهل  ُکرد  شهروند  یک 
اطالعاتی  نیروهای  سوی  از 

اداره  بازداشتگاه  به  و  بازداشت 
منتقل  شهرستان  این  اطالعات 

گردید.
به  رسیده  گزارش  براساس 
عصر  ُکردپا،  خبررسانی  آژانس 
آبان ماه،  دهم  چهارشنبه  روز 
نیروهای اطالعاتی در کامیاران 
به منزل شخصی یک  با یورش 
بازداشت  را  او  ُکرد،  شهروند 

کردند.
کامیاران  در  ُکردپا  خبرنگار 
بازداشت  شهروند  این  هویت 
فرزند  قبادی"  "محمد  را  شده 

احمد اعالم کرد.
گفته می شود، نیروهای اطالعاتی 
اتهام  به  را  ُکرد  شهروند  این 
"همکاری با یکی از احزاب ُکرد 
اسالمی  حکومت  اپوزیسیون 

ایران" بازداشت کرده اند.
اطالعاتی  نیروهای  نیز،  پیشتر 
شهروند  این  برادران  از  یکی 

کرماشان در انتهای 
جدول توسعه در ایران

از  اینکه  با  کوردستان  شهرهای 
شهرهای  به  نسبت  منابع  لحاظ 
ثروتمندتر  بسیار  ایران  دیگر 
توسعه  لحاظ  از  اما  هستند، 
جدول  انتهای  در  اقتصادی، 
هرچند  دارند.  قرار  ایران  توسعه 
و  واقعی  آماری  ایران،  رژیم 
درست را ارائه نمی دهد، اما بنابر 
همین آمار ناقص نیز کرماشان در 
پایین تر  توسعه  رده بندی  جدول 
و  گرفته  قرار  بیستم  رده ی  از 
نیافته  توسعه  استان  سه  از  یکی 
بحث  که  زمان  هر  است.  ایران 
کرماشان  نیافتگی  توسعه  سر  بر 
پاسخی  می شود  آن  دالیل  و 
ارائه می شود که جنگ  کلیشه ای 
اصلی  عامل  عراق،  و  ایران 
است.  استان  این  نیافتگی  توسعه 
که  است  سال  سی  به  قریب  اما 
پایان  به  عرب  و  فارس  جنگ 
رسیده است و تا به امروز همان 
توسعه  عامل  عنوان  به  پاسخ 
نیافتگی این استان ارائه می شود.

در آن زمان نیز که ایران و عراق 
در جنگ بودند، اوج درگیری ها 
و  بود  کوردستان  شهرهای  در 
آوارگی  و  موشکباران  و  مرگ 
از  و  بود  کرماشان  مردمان  سهم 
فارس زبان  دیگر شهرهای  سوی 
خود،  کامل  بودجه  بر  عالوه 
کوردستان  استان های  بودجه ی 
تا  می کردند  دریافت  نیز  را 
کوردها  تصاعدی  صورت  به 
استان های  و  توسعه نیافته  تر 
شوند.  توسعه یافته تر  فارس زبان 
اجتماعی  و  اقتصادی  معضالت 
ملموس  و  عیان  کامال  کرماشان 
این  رژیم  آمارهای  و  هستند 

بنابر  می دهند،  نشان  را  فجایع 
 ٢ جمعیت  از   ١٣٩٥ سال  آمار 
 ٢٠٠ از  بیش  کرماشان  میلیونی 
 ٣٠ ساالنه  و  بیکارند  نفر  هزار 
استان  این  بیکاران  به  نفر  هزار 
این  همچنین  می شوند،  اضافه 
 ١٥ گذشته،  سال   ١٨ در  استان 
ایران  بیکاری  اول  رتبه  سال 
دیگر  سوی  از  است.  داشته  را 
ایران،  مرکزی  بانک  آمار  بنابر 
هر خانواده کرماشانی تنها از دو 
سوم میانگین سرانه درآمد بهرمند 
اشرف  علی  گفته ی  است.به 
کرمی، معاون دادستانی کرماشان، 
ایدز،  بیکاری،  در  استان  این 
اعتیاد  خودکشی،  حاشیه شینی، 
اول  استان  هفت  جزء  طالق،  و 
که  حالیست  در  این  است.  ایران 
منابع  لحاظ  از  کرماشان،  استان 
زیرزمینی و روزمینی، کشاورزی، 
وجود بیش از ٢٠٠٠ اثر تاریخی 
فراوان  آب  منابع  شده،  ثبت 
گمرک  بازارچه  دو  وجود  و 
دیگر،  متعدد  منابع  و  بین المللی 
دارد.  فراوانی  توسعه  پتانسیل 
از  جدای  ایران،  فاشیستی  رژیم 
آسمیالسیون  و  فرهنگی  تهاجم 
و از بین بردن هویت این استان، 
همواره در حال غارت سرمایه ی 
با  و  است  کوردستان  شهرهای 
تمام توان می کوشد تا کرماشان و 
از  را  تمامی شهرهای کوردستان 
همه ابعاد مورد هجوم قرار دهد و 
از بین ببرد اما در چنین شرایطی 
شهرهای مرکزی ایران با سرمایه 
در  کوردستان  از  شده  استعمار 
از  مسیر توسعه و پیشرفت بیش 

گذشته گام برمی دارند.

مرادی"  "اقبال  نام  به  را  ُکرد 
به همراه دو تن دیگر را بازداشت 
سر  به  بازداشت  در  تاکنون  و 

می برند.
دلیل  اطالعاتی  نیروهای 
شهروند  سه  این  بازداشت 
از  یکی  در  "عضویت  را  ُکرد 
احزاب ُکرد اپوزیسیون حکومت 
اسالمی ایران و اقدام علیه امنیت 

ملی" اعالم کرده اند.
شب  نیمه  نیز،  رابطه  همین  در 
یک  آبان ماه،  سوم  چهارشنبه 
نام  به  بوکان  اهل  ُکرد  شهروند 
فرزند  میرزایی"  "سلیمان  را 
منزل شخصی توسط  ابوبکر در 
و  بازداشت  اطالعاتی  نیروهای 

به مکان نامعلومی انتقال یافت.
نیروهای اطالعاتی تاکنون دلیل 
را  ُکرد  شهروند  این  بازداشت 
اعالم نکرده اند و سرنوشت وی 

در هاله ای از ابهام قرار دارد.

دختر ایالمی رکورد جهانی 
تیر اندازی را شکست
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دستگاه قضایی رژیم حکم ٦ سال و سه ماه 
زندان را برای یک عکاس کورد صادر کرد

یک  ارومیه  انقالب  دادگاه 
عکاس کورد اهل پیرانشهر را به 
٦ سال و سه ماه زندان محکوم 

کرد.
یک عکاس کورد اهل پیرانشهر 
به نام سعید احمدی فرزند محمد 
 ٦ به  بالتکلیفی  ماه   ٨ از  پس 
محکوم  زندان  ماه  سه  و  سال 

دادگاه  در  احمدی  سعید  شد. 
با  "همکاری  به  ارومیه  انقالب 
یکی از احزاب کورد اپوزیسیون 
متهم  ایران"  اسالمی  حکومت 

شده است.
 ،٩٥ اسفندماه  بیستم  جمعه  روز 
به  یورش  با  اطالعاتی  نیروهای 
را  او  "نایس"،  عکاسی  مغازه 

بازداشت کرده بودند.
منابع خبری کوردپا تأیید کردند 
دارای  احمدی  خانواده ی  که 
پدر  و  بوده  سیاسی"  "سوابق 
ایشان در اوایل انقالب از سوی 
و  شده  ناپدید  امنیتی  نیروهای 
از  گذشته  سال  نیز  سعید  برادر 
دانشگاه ارومیه اخراج شده بود.

دادسرای نظامی ارومیه یک سرباز اشنویه ای را به ١٠ 
سال حبس و تبعید محکوم کرد

یک سرباز کورد اهل شهرستان 
اشنویه از سوی دادسرای نظامی 
ارومیه به ١٠ سال حبس و تبعید 

به زندان اردبیل محکوم شد.
روز سه شنبه دوم آبان ماه، شعبه 
ارومیه  نظامی  دادسرای  یکم 
بدون  را  کورد  سرباز  یک 
حضور وکیل تعیینی به ١٠ سال 
اردبیل  زندان  به  تبعید  و  حبس 

محکوم کرد.
این  ارومیه  نظامی  دادسرای 

"جاسوسی  به  را  کورد  سرباز 
احزاب  از  یکی  با  همکاری  و 
حکومت  اپوزیسیون  کورد 
اسالمی ایران" متهم کرده است.

بدون  قضایی  این حکم سنگین 
صادر  کورد  سرباز  این  حضور 
پنج شنبه  روز  و  است  شده 
چهارم آبان ماه او از صدور این 

حکم مطلع شده است.
روز شنبه بیست و یکم مردادماه 
سال جاری، صدیق عینی فرزند 

"سینگان"  روستای  اهل  خلیل 
از توابع اشنویه توسط نیروهای 
مدت  به  و  بازداشت  اطالعاتی 
اطالعات  بازداشتگاه  در  یکماه 
سپاه در ارومیه تحت بازجویی 

بوده است.
از  پس  سیاسی  زندانی  این 
یکماه بازجویی به زندان مرکزی 
ارومیه منتقل و هم اکنون در بند 
١٣، بند جرائم عمومی در انتظار 

تبعید به زندان اردبیل می باشد.

عفو بین الملل: محمد نظری و محمود صالحی را 
فورا و بدون قید و شرط آزاد کنید

در  بین الملل  عفو  پژوهشگر 
وخیم  وضعیت  به  ایران  امور 
محمد نظری و محمود صالحی 
عفو  گزارش  به  داد.  هشدار 
صالحی  محمود  بین الملل، 
زندانی  دو  نظری  محمد  و 
دلیل  به  که  هستند  عقیدتی 
وخامت حالشان طی روزهای 
منتقل  بیمارستان  به  گذشته 
شده اند و در طول دوره بستری 
با دست بند به تخت بیمارستان 
بحرینی،  رها  شده اند.  بسته 
در  بین الملل  عفو  پژوهشگر 
این  به  واکنش  در  ایران  امور 
"جای  کرد:  اعالم  موضوع 
تاسف دارد که مقامات ایران به 
جای آزاد کردن فوری محمود 
آنها  نظری،  محمد  و  صالحی 
دستبند  مجرمان  همچون  را 
و  آزار  مورد  و  زده اند  پابند  و 
تحقیرآمیز  رفتارهای  و  اذیت 

قرار داده اند."
عفو  پژوهشگر  گفته  به 
"در  ایران،  امور  در  بین الملل 
از  استفاده  بین المللی،  قوانین 
حرکت  محدودکننده  ابزارهای 

همچون دستبند و پابند تنها در 
خطر  که  است  مجاز  صورتی 
رساندن  آسیب  و  زندانی  فرار 
وی به خود یا دیگران محتمل 
کنترل  روش های  و  باشد 
خطرات  این  از  نتواند  ساده تر 
از  استفاده  کند.  جلوگیری 
که  ابزارهایی  و  زنجیر  و  غل 
زندانی  تحقیر  و  درد  موجب 
انسانی  کرامت  و  شأن  و  شود 
او را نقض کند در همه شرایط 
ممنوع است. تحقیقات سازمان 
می دهد  نشان  بین الملل  عفو 
قضایی  مقامات  ایران  در  که 
بر  دائما  زندانها  مسئولین  و 
بین المللی  موازین  این  خالف 
استفاده  بر  و  می کنند  عمل 
و  دستنبد  از  غیرضروری 
زندانیان  بستن  برای  پابند 
عقیدتی سیاسی بیمار به تخت 
ورزند.  می  اصرار  بیمارستان 
این رفتار عموما با هدف آزار 
و اذیت، تنبیه و تحقیر زندانیان 
و اعمال درد و رنج مضاعف بر 
آنها صورت گرفته و در بسیاری 
موارد، موجب اخالل یا تاخیر 

در روند درمان شده است."در 
بین الملل  عفو  گزارش  ادامه 
صالحی،  محمود  است:  آمده 
فعال حقوق کارگری، که مبتال 
روز  است،  کلیه  بیماری  به 
شنبه ٦ آبان به دست ماموران 
و  بازداشت  اطالعات  وزارت 
به  نظری  محمد  شد.  زندانی 
دلیل هواداری مسالمت آمیز از 
حزب دموکرات کردستان ایران 
زندان  در  پیش  سال   ٢٣ از 
مرداد   ٨ از  و  می برد  سر  به 
حبس  ادامه  به  اعتراض  در 
خودداری  و  ناعادالنه اش 
مقامات از بررسی حکم حبس 
غذا  اعتصاب  به  دست  او  ابد 
بیمار  شدت  به  و  است  زده 
است. عفو بین الملل از مقامات 
که  می خواهد  ایران  حکومت 
محمد نظری و محمود صالحی 
شرط  و  قید  بدون  و  فورا  را 
آزاد کنند و تا زمان آزادی، از 
دسترسی فوری و منظم آنها به 
تخصصی  پزشکی  مراقبت های 
اطمینان  زندان  از  خارج  در 

حاصل کنند.

یک فعال مدنی کورد به 
٨ سال و شش ماه حبس محکوم شد

شعبه یکم دادگاه انقالب سنندج 
اهل  کورد  مدنی  فعال  یک 
دهگالن را به ٨ سال و شش ماه 

زندان تعزیری محکوم کرد.
روز چهارشنبه سوم آبان ماه، یک 
فعال مدنی کورد اهل دهگالن به 
نام افشین حسین پناهی در شعبه 
به  سنندج  انقالب  دادگاه  یکم 
سال   ٨ سعیدی  قاضی  ریاست 

و شش ماه محکوم گردید.
این  برادر  حسین پناهی  امجد 
تأیید  ضمن  کورد  مدنی  فعال 
است:  کرده  اعالم  خبر،  این 
به  سنندج  انقالب  "دادگاه 

نوروز  مراسم  برگزاری  اتهام 
احزاب  از  یکی  با  همکاری  و 
کورد اپوزیسیون حکومت ایران 
افشین حسین پناهی را به ٨ سال 
کرده  محکوم  و شش ماه حبس 

است."
بشر  حقوق  فعال  این  گفته  به 
کورد، افشین از ابتدا بدون هیچ 
اتهامی بازداشت و حاال هم تنها 
و  وحشت  و  رعب  ایجاد  برای 
زهر چشم گرفتن از خانواده ما 
رامین،  پرونده  پیگیری  عدم  و 
سنگین  حکم  این  به  را  وی 

محکوم کرده اند.

این فعال مدنی کورد پنجم تیرماه 
بازداشت  از  پس  جاری  سال 
برادرش رامین حسین پناهی در 
بازداشت  خود  شخصی  منزل 

شده بود.
سابقه  که  حسین پناهی  افشین 
محیط  نهادهای  با  همکاری 
زیستی را در کارنامه خود دارد، 
پرونده  پیگیری  طی   ٩٠ سال 
مرگ مشکوک برادرش "اشرف 
"تبلیغ  اتهام  به  حسین پناهی" 
زندان  سال  یک  به  نظام"  علیه 

محکوم شده بود.

یک شهروند کورد در کامیاران 
توسط اطالعات بازداشت شد

یک شهروند کورد اهل کامیاران 
اطالعاتی  نیروهای  سوی  از 
اداره  بازداشتگاه  به  بازداشت و 
منتقل  شهرستان  این  اطالعات 

گردید.
دهم  چهارشنبه  روز  عصر 
اطالعاتی  نیروهای  آبان ماه، 
منزل  به  یورش  با  کامیاران  در 
او  کورد،  شهروند  یک  شخصی 

را بازداشت کردند.
بازداشت  شهروند  این  هویت 
فرزند  قبادی"  "محمد  شده 

احمد اعالم شده است.
نیروهای  می شود،  گفته 

کورد  شهروند  این  اطالعاتی 
یکی  با  "همکاری  اتهام  به  را 
اپوزیسیون  کورد  احزاب  از 
ایران"  اسالمی  حکومت 

بازداشت کرده اند.
اطالعاتی  نیروهای  نیز،  پیشتر 
شهروند  این  برادران  از  یکی 
مرادی"  "اقبال  نام  به  را  کورد 
به همراه دو تن دیگر را بازداشت 
سر  به  بازداشت  در  تاکنون  و 

می برند.
دلیل  اطالعاتی  نیروهای 
بازداشت این سه شهروند کورد 
را "عضویت در یکی از احزاب 

حکومت  اپوزیسیون  کورد 
علیه  اقدام  و  ایران  اسالمی 

امنیت ملی" اعالم کرده اند.
شب  نیمه  نیز،  رابطه  همین  در 
یک  آبان ماه،  سوم  چهارشنبه 
شهروند کورد اهل بوکان به نام 
فرزند  میرزایی"  "سلیمان  را 
ابوبکر در منزل شخصی توسط 
و  بازداشت  اطالعاتی  نیروهای 
به مکان نامعلومی انتقال یافت.

نیروهای اطالعاتی تاکنون دلیل 
را  کورد  شهروند  این  بازداشت 
اعالم نکرده اند و سرنوشت وی 

در هاله ای از ابهام قرار دارد.

یک کولبر کورد درپی شلیک 
مستقیم نظامیان در مرز ارومیه جان باخت

میان  مرز  در  کورد  کولبر  یک 
شلیک  هدف  ترکیه  و  ارومیه 
قرار  حکومتی  نظامیان  مستقیم 

گرفت.
آبان ماه،  دوم  سه شنبه  روز 
گروهی از کولبران کورد در مرز 
کمین  در  ترکیه  و  ارومیه  میان 
نظامیان حکومتی افتاده و درپی 
کولبر  یک  نظامیان  تیراندازی 
کورد جان خود را از دست داده 

است.
هویت این کولبر کورد را "ریبه ر 
اهل  عبداهلل  فرزند  نامیان" 
شده  اعالم  "البیران"  روستای 
نزدیکی  در  حادثه  این  است. 
توابع  از  "آلوسان"  روستای 

روی  برادوست  صومای  منطقه 
دم  در  کورد  کولبر  این  و  داده 

جان سپرده است.
شب  نیمه  رابطه،  همین  در 
مهرماهنیز،  نهم  و  بیست  شنبه 
"محمد  نام  به  کورد  کولبر  یک 
"قندول"  منطقه  در  خالدی" 
مستقیم  شلیک  براثر  سردشت 
به شدت زخمی و یک کاسبکار 
کورد به نام "پشتیوان معین" در 
مسیر دولبی واقع در منطقه آالن 
سردشت با شلیک مستقیم گلوله 

جان خود را از دست داد.
کشتار گسترده کولبران در حالی 
سیاسی،  معاون  پیشتر  که  است 
استاندار  اجتماعی  و  امنیتی 

"به  بود:  کرده  اعالم  کوردستان 
جرات خواهم گفت که از زمان 
و  تدبیر  دولت  آمدن  کار  روی 
امید تاکنون حتی یک کولبر در 
یا  و  کشته  کوردستان  مرزهای 

زخمی نشده است".
حقوقی  شخصیت  هیچ  تاکنون 
شلیک  با  ارتباط  در  حقیقی  و 
مستقیم به کولبران و کاسبکاران 
پیگرد  مورد  کوردستان  مرزی 
پرونده ی  و  نگرفته  قرار  قانونی 
زخمی  که  نیز  افرادی  قضایی 
از  را  خود  جان  یا  و  شده 
"حفظ  بهانه  به  می دهند  دست 
و صیانت از مرزها" به نتیجه ی 

مشخصی نمی رسند.


