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ارگان کمیـته مرکزی حزب دمکرات کردستان ایران

تـأمین حقوق ملی خلق کرد در چهارچوب ایرانی دمـکراتیک و فـــدرال

۵ ۲٧

کریم پرویزی

سخن      

4 

ادامه در صفحه ی 2

۲3۵

فریاد راسان 
ملت ها را 
نمی شنوند

رژیم اسالمی حاکم بر ایران 
و سران آن، به دلیل تحریفات 
شدن  غرق  و  مرز  و  بی حد 
تبلیغات  و  اعمال  باتالق  در 
کذب شان،  و  ضدبشری 
فریاد آزادیخواهی ملت ها را 

نمی شنوند.
در روز هفتم دی ماه ١٣٩٦ 
پایانی  روزها  در  شمسی، 
سال ٢٠١٧ میالدی، جنبش 
ملیت های  حق طلبانه ی 
از چندین حرکت  بعد  ایران 
اخیر،  سال  طی  اعتراضی 
خروشان  سیلی  مانند  به 
سدهای در هم تنیده شده ی 
شکست  هم  در  را  رژیم 
در  را  فراگیری  جنبشی  و 
سراسر ایران به راه انداخت.

حضور  خروشان،  سیل  این 
تحت  کم درآمد،  فقیر،  مردم 
ستم و تحقیر شده بود که هیچ 
امیدی به حکومت نداشته و 
آرزوهای شان را پایمال شده 
سفره شان  نان  و  می بینند 
صرف  تا  دزدیده اند  را 
کشتار  سالح های  ساخت 
در  آفرینی  آشوب  و  جمعی 
و  کنند  همسایه  کشورهای 
نیز  کشور  ثروت  از  آنچه 
سهم  شده،  داخل  صرف 
غارتگران گردیده و جوانان 
این سرزمین را بیکار و مبتال 

به مواد مخدر کرده اند.
مردم ایران را با این وعده ی 
بودند  کرده  امیدوار  پوچ 
برجام،  توافق  از  بعد  که 
خواهد  تامین  آنان  رفاه 
مقصد  به  ایران  و  شد 
بدل  خارجی  سرمایه گذاری 
می شود و به مردم گفته شده 
بود که سپاه پاسداران تنها با 
اماکن مقدس  از  هدف دفاع 
به عراق و سوریه رفته است 

حزب دمکرات و کومله از 

اعتراضات مردمی در ایران 

حمایت می کنند

صدای گام های روزگار 

تسویه حساب 

به گوش می آید

کاوه آهنگری در گفتگو با 
"کوردستان میدیا": 

اراده عمومی کوردها با 
وجود یک رهبری شایسته 

می تواند... 

کمیسیون تشکیالت حزب 

دمکرات، 

به نیروهای مسلح رژیم اسالمی 

ایران، هشدار داد

جمال جوانمیری در مصاحبه با 

کوردستان میدیا:

سرچشمه های این حماسه چیزی 

نیست جز کورد بودن و... 

جامعه  بین الملل 
به کشتار مردم در 

شهرهای کوردستان و 
زاگروس واکنش نشان داد

رژیم اسالمی ایران 
کوردستان را تماما 

میلیتاریزه کرد

زلزله ایران را لزراند

دی ماه  هفتم  پنج شنبه  روز 
١٣٩٦ شمسی، در شهر مشهد و 
ایران  مردم  دیگر،  شهر  چندین 
به  دست  فساد  و  گرانی  علیه 

اعتراضات گسترده ای زدند.
اعتراضات  که  نکشید  طولی 
مذکور از خواست های اقتصادی 
شدن  رادیکال  با  و  رفته  فراتر 
نابودی  خواهان  مردم  شعارها، 
بین  از  و  ایران  اسالمی  رژیم 
استبدادی  حکومت  رفتن 
و  شدند  اسالمی  جمهوری 
اکثر  به  نارضایتی ها  دامنه ی 
شهرها و استان های ایران کشیده 

شد.
و  رسیده  لب  به  جان  مردم 
ظلم  دهه  چهار  از  خشمگین 
به خروش  رژیم،  سران  ستم  و 
و  آمدند  خیابان ها  به  و  آمده 
همچون  شعارهایی  دادن  سر  با 
"مرگ بر خامنه ای"، "ای جوان 
ایرانی بلند شو بلند شو"، "دزد 
حمایت  دولت  کند،  می  غارت 
کن،  رها  رو  "سوریه  می کند"، 
"مرگ  ما کن"،  به حال  فکری 
پله  رو  "اسالم  روحانی"،  بر 
کردید"،  ذله  رو  مردم  کردید، 
کلیت  بگیر"  دزد  برو  "پلیس 
نشانه  را  ایران  در  حاکمیت 
آن  نابودی  خواهان  و  گرفتند 
شدند. بنابر آخرین گزارش های 
مرتبط با این تظاهرات که قریب 
به ٨٠ شهر ایران را در بر گرفته 
بود، بیش از ٢٥ نفر جان خود 
را از دست داده و چند صد نفر 

زخمی و بیش از ١٣٠٠ نفر نیز 
بازداشت شده اند.

سریع  واکنش  وقایع،  این 
و  جهانی  قدرت های 
حقوق  بین المللی  سازمان های 
دونالد  داشت.  پی  در  را  بشری 
ایاالت  رئیس جمهوری  ترامپ، 
چندین  در  آمریکا  متحده ی 
ضمن  موضع گیر  و  نظر  اظهار 
باشکوه خواندن اراده و خواست 
و  آزادی  تحقق  برای  معترضان 
حمایت  شده شان،  نقض  حقوق 
ایران  ملیت های  از  را  کشورش 

اعالم کرد.
به  ایران  گفت:  پیامی  در  او 
اتمی ا ش  بد  بسیار  توافق  رغم 
با دولت اوباما، در همه سطوح 
مردم  است.  خورده  شکست 
سرکوب  سال ها  ایران  بزرگ 
آزادی  گرسنه  آن ها  شده اند. 
هستند. او در ادامه افزود: عالوه 
بر حقوق بشر، ثروت ایران نیز 
برای  زمان  است.  رفته  یغما  به 

تغییر فرا رسیده است.
او در آخرین موضع گیری خود 
وافری  احترام  که:  شد  متذکر 
می خواهند  که  مردمی  برای 
چنگال  از  را  سرزمین شان 
کنند  خارج  فاسد  حکومتی 
رابطه  همین  در  و  هستم  قائل 
به راه حمایت بزرگ  نیز چشم 

آمریکا باشند.
این سخنان ترامپ همزمان بود 
رسمی  مواضع  و  اظهارات  با 
کانادا،  اسرائیل،  آلمان،  رهبران 

نروژ  سوئد،  اطریش،  فرانسه، 
و چندین کشور دیگر جهان که 
حمایت خود را از خواست های 
به  برای  ایران  ملیت ها  برحق 
دست آوردن آزادی اعالم کرده 

بودند.
آغازین  روزهای  همان  در 
دمکرات  حزب  اعتراضات، 
کوردستان ایران و حزب کومه له، 
از جامعه  مشترکی  بیانیه ی  طی 
حامی  که  خواستند  بین الملل 
مردم ایران باشند. در این بیانیه 
آزادیخواه  مردم  به  خطاب  که 
ایران، ملیت های حق طلب ایران 
و سازمان ها و مجامع بین المللی 
منتشر شده بود: منشا اصلی این 
و  اقتصادی  بحران  اعتراضات، 
و  اقتصادی  مشکالت  انباشت 
سیاسی در ایران است که نتیجه 
و  ستمکار  حکومت  دهه  چند 
اسالمی  جمهوری  بحران زای 
بوده که وضع نامناسب اقتصادی 
و عدم احساس مسئولیت رژیم 
مشکالت  و  معیشت  برابر  در 
همچنین  و  کم درآمد  قشر 
کشور  ثروت  میلیاردی  صرف 
ترویج  و  آفرینی  بحران  راه  در 
خاورمیانه  منطقه  در  تروریسم 
توسط جمهوری اسالمی، باعث 
و  اقشار  ملیت ها،  همه  که  شده 
طبقات مختلف ایران به خیابان 
در  را  خود  مطالبات  و  آمده 
رژیم  تمامیت  با  مخالفت  قالب 
نشان  تهران  بر  حاکم  اسالمی 

دهند.

بیانیه  این  از  دیگری  بخش  در 
دمکرات  حزب  است:  آمده 
و  مجامع  همه  از  کومه له،  و 
و  بشردوست  سازمان های 
صالحیت دار  و  سیاسی  مراکز 
جهانی درخواست می کند که از 
ستمدیده  مردم  برحق  مطالبات 
فشار  با  و  کرده  پشتیبانی  ایران 
آزادی  خواستار  ایران  رژیم  بر 
بازداشت شدگان این اعتراضات 
شدگان  بازداشت  سایر  و 
همه  و  اجتماعی  جنبش های 

زندانیان سیاسی شوند.
کمیسیون  ارتباط  همین  در 
دمکرات  حزب  تشکیالت 
بیانیه ای  نیز  ایران  کوردستان 
و  انقالبی  مردم  به  خطاب 
منتشر  کوردستان  حق طلب 
به  اشاره  ضمن  آن  در  که  کرد 
دالیل و اهمیت این اعتراضات، 
از ملت کورد خواست که حامی 
همچنین  باشند.  اعتراضات  این 
مسلح  نیروهای  به  خطاب 
کرد:  اعالم  ایران  اسالمی  رژیم 
مردم  سرکوب  برای  ابزاری  به 
نشوند  بدل  رسیده  لب  به  جان 
به آغوش  است  نشده  دیر  تا  و 
ملت بازگردند. بار دیگر تکرار 
مقابل  در  افراد  این  که  می کنیم 
و  موضع  مقابل  در  تعامل  نوع 

اراده ی ملت مسئول هستند.
در  اسالمی  رژیم  مسئولین 
تا  که  اعتراضات  به  واکنش 
دچار  دارد،  ادامه  نیز  امروز  به 
علی  شده اند.  خشم  و  آشفتگی 

روز  چند  از  بعد  خامنه ای 
اخیر،  وقایع  مقابل  در  سکوت 
نشان  تحلیل گران  گفته ی  به  که 
از  او  حیران  و  ضعف  دهنده 
شرایط پیش آمده است، واکنش 
که  آنچه  گفت:  و  داده  نشان 
وقوع  حال  در  خیابان ها  در 
است  دشمنان  دسیسه ی  است، 
و  سالح  پول،  با  می خواهند  و 
مشکل  دچار  را  نظام  سیاست 

کنند.
رژیم،  رهبر  سخنان  با  همزمان 
تحریف  با  روحانی  حسن 
آن هایی  داشت:  اظهار  واقعیات 
که در اعتراضات شرکت می کنند 
مردم نیستند. گویی معترضان از 
جای دیگری آمده باشند یا تنها 
آن هایی مردم محسوب می شوند 
باشند.  حکومت  مطیع  که 
روحانی همچنین از سازمان ها، 
مسئولین و نیروهای مسلح رژیم 
خواست که در مقابل مردم متحد 
باشند که تحلیلگران سیاسی بر 
این  از  او  باورند که منظور  این 
سرکوب  در  انسجام  سخنان، 
حرکت های  بیشتر  و  شدیدتر 

مردمی بوده است.
اما با تمام این اوصاف و با وجود 
تهدیدات و هشدارهای رژیم و 
سازمان های سرکوبگر آن، مردم 
نیستند  به خروش آمده ، حاضر 
زیر  به  بر  مبنی  از تصمیم خود 
تحقق  و  رژیم  تختگاه  کشاندن 
بر  و  کنند  عقب نشینی  آزادی، 
تداوم اعتراضات تاکید می کنند.
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ادامه سخن

حزب دمکرات و کومله از اعتراضات مردمی در ایران حمایت می کنند

حزب دمکرات کوردستان ایران 
و حزب کومله کوردستان ایران 
اطالعیه ای مشترک را در رابطه 
ایران  در  مردمی  اعتراضات  با 

منتشر کردند.
درپی  عینًا  اطالعیه  این  متن 

می آید:
مورد  در  مشترک  اطالعیه 

تظاهرات اعتراضی مردم ایران
مردم آزادیخواه ایران

ملیت های حق طلب ایران
سازمان ها و مجامع بین المللی

موج  گذشته  روز  چند  در 
اعتراضی  تظاهرات  از  بزرگی 
مردم به تنگ آمده، چندین شهر 
ایران را فرا گرفته که تا به امروز 
نیز ادامه دارد. منشا اصلی این 
و  اقتصادی  بحران  اعتراضات 
و  اقتصادی  مشکالت  انباشت 
سیاسی در ایران است که نتیجه 

و  ستمکار  حکومت  دهه  چند 
اسالمی  جمهوری  بحران زای 
بوده که وضع نامناسب اقتصادی 
و عدم احساس مسئولیت رژیم 
مشکالت  و  معیشت  برابر  در 
همچنین  و  کم درآمد  قشر 
کشور  ثروت  میلیاردی  صرف 
در راه بحران آفرینی و ترویج 
خاورمیانه  منطقه  در  تروریسم 
توسط جمهوری اسالمی، باعث 
اقشار و  شده که همه ملیت ها، 
طبقات مختلف ایران به خیابان 
در  را  خود  مطالبات  و  آمده 
رژیم  تمامیت  با  مخالفت  قالب 
نشان  تهران  بر  حاکم  اسالمی 

دهند.
عین  در  تظاهرات  این 
خشم  به  اشاره ای ست  حال 
حکومت  سال ها  از  فروخورده 
دیکتاتوری  و  فاسد  ناکارآمد، 

اظهار  برای  را  امکانی  هیچ  که 
مدنی  شیوه  به  اعتراضات 
و  نداده  خود  شهروندان  به 
خواست های  به  وقعی  هیچ 
حال  همان  در  نمی نهد.  مردم 
این  نشانگر  اعتراضات  این 
از  مردم  که  است  واقعیت 
روحانی  دروغین  وعده های 
و  گشته  ناامید  اصالح طلبان  و 
دیگر به هیچ کدام از جناح های 

رژیم اعتماد ندارند.
از  بسیاری  اعتراضات، 
شهرهای بزرگ ایران را در بر 
معترضان  شعارهای  و  گرفته 
مردم  که  است  این  نشانگر 
نمی خواهند  را  رژیم  این  ایران 
با  آن  جایگزینی  خواهان  و 
هستند  دمکراتیک  حکومتی 
مطالبات شان  پاسخگوی  که 
و  برابری  عدالت،  که  باشد 

را  ملی  و  انسانی  کرامت  حفظ 
برایشان به ارمغان بیاورد.

بمانند  اسالمی  جمهوری  رژیم 
همیشه در مقابل مطالبات برحق 
مسالمت آمیز  اعتراضات  و 
و  سرکوب  از  غیر  به  مردم 
اعمال خشونت پاسخی نداشته 
گذشته  اخیر  چند  طی  و 
از  نفر  صدها  بازداشت  ضمن 
کثیری  نیروهای  شهروندان، 
تا  پاسداران  سرکوبگر  سپاه  از 
دندان مسلح را به نقاط مختلف 
گسیل و با توسل به زور سعی 
این  صدای  کردن  خاموش  در 

اعتراضات دارد.
همیشه  که  کوردستان  مردم 
پرچم دار اعتراض و مبارزه برای 
عدالت خواهانه  مطالبات  تحقق 
از  بوده اند،  آزادی خواهانه  و 
ایران  مردم  سراسری  مطالبات 

برای رسیدن به عدالت، زندگی 
و  دمکراتیک  آینده ای  و  بهتر 

برابر پشتیبانی می کنند.
از  کومه له،  و  دمکرات  حزب 
سازمان های  و  مجامع  همه 
و  سیاسی  مراکز  و  بشردوست 
صالحیت دار جهانی درخواست 
برحق  مطالبات  از  که  می کند 
پشتیبانی  ایران  ستمدیده  مردم 
ایران  رژیم  بر  فشار  با  و  کرده 
بازداشت  آزادی  خواستار 
اعتراضات و سایر  این  شدگان 
جنبش های  شدگان  بازداشت 
زندانیان  همه  و  اجتماعی 

سیاسی شوند.
حزب دمکرات کوردستان 

ایران 
حزب کومه له کوردستان ایران 

٩دی ماه ١٣٩٦شمسی
٣٠ دسامبر ٢٠١٧ میالدی

کنگره ملیت های ایران فدرال از 
مردم ایران حمایت کرد

فدرال  ایران  ملیت های  کنگره 
جنبش های  خصوص  در 
ایران  شهرهای  در  سراسری 
طی اطالعیه ای حمایت خود را 

از معترضان اعالم نمود.
متن اطالعیه:

اطالعیه کنگره ملیت های ایران 
فدرال در خصوص جنبش های 

سراسری در شهرهای ایران
کنگره  گرامی،  میهنان  هم 
فدرال،  ایران  ملیت های 
اعتراضِی سراسری  جنبش هاِی 
را که نتیجه ی چهل سال، سوء 
غارت،  و  دزدی  و  مدیریت، 
فقیه  والیت  ارتجاعی  نظام  در 
برای  است، همچون سرآغازی 
اسالمِی  جمهورِی  سرنگونِی 
که  بشرطی  می نگرد،  ایران 
مخالفاِن  پراکنده ی  نیروهای 
)اپوزان ها(،  طلب:  سرنگونی 
ِحداقل ها:  محور  حوِل  بتوانند 

)آزادی  دمکراسی  بشر،  حقوق 
و  سکوالریسم(  و  برابری  و 
تأمین  و  اجتماعی،  عدالت 
حقوق ملیت های ایران، در یک 
)فدرال(،  غیرمتمرکز  سیستم 
یعنی  ُمنسجم،  تََشّکل  یک 
بوجود  را  واقعی  )اپوزیسیون( 
رسان  یاری  هم  که  آورند: 
توسعه  )در  درونی  اعتراضات 
آنها(  خواست های  تعمیق  و 
باشد، و هم نقش تاریخی خود 
دفاع  برای  مرجعی  همچون  را 
از حقوِق مردماِن ستم کشیده ی 

ایران ایفا کند. 
کنگره ی ملیت های ایران فدرال، 
بار دیگر از مبارزات مردمی به 
پشتیبانی  ایران  ملیت های  حق 

می نمایید. 
به امید استقرار دمکراسی 
و سرنگونی هرچه زودتر 
جمهوری اسالمی در ایران 
کنگره ملیت های ایران فدرال

رژیم اسالمی ایران کوردستان را تماما میلیتاریزه کرد
 بعد از تظاهرات گسترده مردم 
سیاست های  علیه  کرماشان 
فضای  ایران،  رژیم  فاشیستی 
میلیتاریزه ای  و  امنیتی 
شهرهای کوردستان دو چندان 

شده است.
با  ُکردپا،  خبررسانی  آژانس 
به  مفصلی  گزارش  انتشار 
سرکوب  و  خفقان  وضعیت 
مختلف  شهرهای  در  مضاعف 
تظاهرات  از  بعد  کوردستان 
گسترده ی مردمی در کرماشان 
نیروهای  نوشت:  و  پرداخت 
سپاه  و  شخصی  لباس 
شهرهای  سطح  در  پاسداران 
بانه  کرماشان، سنندج، سقز و 

مستقر و رفت و آمد شهروندان 
آژانس  این  می کنند.  کنترل  را 
خود  گزارش  در  خبررسانی 
هادهای  که:  می شود  متذکر 
در  اطالعاتی  و  نظامی 
برگزاری  از  پس  کوردستان 
اعترضات مردمی در شهرهای 
وارد عمل  فورا  ایران  مختلف 
از  ممانعت  برای  و  شده اند 
اعتراضی  تجمعات  برگزاری 
کوردستان  شهرهای  سطح  در 

مستقر شدند.
بعد  روز  یک  است  ذکر  قابل 
مردم  گسترده ی  تظاهرات  از 
هفتم  پنج شنبه،  مشهد در روز 
مردم  شمسی،   ١٣٩٦ دی ماه 

وکوردستان  ایران  شهر  ده 
نسبت  و  آمده  خیابان ها  به 
اقتصادی  وخیم  وضعیت  به 
تظاهرات گسترده ای  به  دست 
هشتم  جمعه  روز  زدند. 
کرماشان  شهر  مردم  دی ماه، 
مرکزی  میدان  در  تجمع  با 
همچون:  شعارهایی  شهر  این 
حکومت  کن  حیا  دیکتاتور 
را رها کن سر دادند. همچنین 
در  منتشر شده  فیلم های  بنابر 
مردم  اجتماعی،  شبکه های 
و  خمینی  بنرهای  کرماشان 
خامنه ای و نیز کشته شده های 
و  ایران  درجنگ  رژیم  این 

عراق را به آتش کشیدند.

و چنان فضایی آفریدند که 
آن ها مانع از هجوم داعش 

شده اند.
اما تمام این دروغ پراکنی ها 
سال  دو  طی  تحریفات  و 
گذشته برمال شد و مشخص 
دوالر  میلیاردها  که  شد 
لبنان،  یمن،  سوریه،  صرف 
داعش  و  قاعده  طالبان، 
از  ایران  مردم  تا  شده  و... 
این رهگذر تنها با حسرت 
تخم مرغ های  و  نان  به 
نگاهی  قدیم  فیلم های 
خشمگین  مردم  بیندازند. 
که  تحقیرها،  و  فساد  از 
ایران  اسالمی  رژیم  هدیه 
سرزمین  این  مردمان  برای 
بیرون  خانه ها  از  بوده، 
از  را  خیابان ها  و  آمدند 
آزاد  ستمگران،  اشغال 
نقطه  رژیم،  پیشتر  کردند. 
را  سرزمین  این  نقطه ی  به 
با پوستر و تصاویر رهبران 
اهریمنی پر کرده بود، حال 
خود با شتاب آن ها را پائین 
به  آنرا  مردم  تا  می آورد 

آتش نکشند.
بنابر  و  همیشه  مانند  به 
و  دیکتاتورها  همه  عادت 
گذشته،  دهه ی  چهار  مثل 
اسالمی  جمهوری  رژیم 
سرکوب،  خشونت،  با  نیز 
به  کشتن،  و  بازداشت 
واکنش  مردمی  اعتراضات 
تا کنون صدها  داد و  نشان 
نفر در این اعتراضات کشته 

و زخمی شده اند. 
و  رژیم  مسئولین  تمام 
حکومت  جناح های  همه ی 
به هراس افتاده اند و یکصدا 
می گویند که این اعتراضات 
توطئه ی دشمن است و باید 
معترضین را سرکوب کرد و 

غائله را تمام کرد.
که  می رسد  نظر  به  اینگونه 
حاکمیت  دهه  چهار  نتیجه 
تنها  تهران،  اسالمی  رژیم 
دشمنان  تعداد  بر  افزودن 
تا دم  اکنون دشمن،  بوده و 
رفته  رژیم  رهبر  بیت  در 
نیز  و مشهد  قم  در  و  است 
خامنه ای  بر  مرگ  شعار 
سرداده  اسالمی،  رژیم  و 

می شود!
این بار فریاد مبارزان و قیام 
خلق های ایران و ملیت های 
و  رسا  آنچنان  ستم  تحت 
گوش های  که  است  بلند 
ناشنوا و کیپ شده ی والیت 
فقیه با تمام دار و دسته اش، 

آنرا نمی شنوند. 
چه  اگر  پادشاهی  رژیم 
اعالم  سرانجام  اما  دیر 
را  انقالب  صدای  که  کرد 
رژیم  این  اما  است،  شنیده 
آنقدر  و  ناشنواست  آنچنان 
خود  دروغ پراکنی های  به 
عادت کرده و فریاد انقالب 
رسا  چنان  ایران  ملیت های 
امکان  که  است  بلند  و 

شنیدن آنرا ندارد. 
چشم  نیز  تاریخ  زباله دانی 
سرکوبگر  رژیم  این  راه  به 
و ظالم می باشد اما امیدوارم 
یا  مردن  با  خامنه ای  که 
به  و  نیابد  نجات  گریختن 
مردم  انقالب  دادگاه  چنگ 

بیافتد. 
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جامعه  بین الملل به کشتار مردم در 
شهرهای کوردستان و زاگروس واکنش نشان داد

اعتراضات  روز  پنجمین  در 
ملیت های ایران به سیاست های 
فاشیستی رژیم ایران، نیروهای 
کرماشان،  در  رژیم  سرکوبگر 
تویسرکان، ایذه و ایالم مستقیما 
به سوی مردم شلیک و چندین 

نفر را کشته و زخمی کردند.
حکومتی  شبکه   گزاش  بنابر 
یازدهم  دوشنبه  روز  خبر، 
در  شمسی،   ١٣٩٦ دی ماه 
نیروهای  مستقیم  شلیک  پی 
به  ایران  اسالمی  جمهوری 
شهرستان  معترض  مردم  سوی 

تویسرکان، سه شهروند معترض 
جان باختند. گستردگی دامنه ی 
شهرهای  در  و سرکوب  کشتار 
فیلم های  انتشار  و  کوردستان 
اجتماعی،  شبکه های  در  آن 
را  رژیم  مقامات  و  رسانه ها 
آمار  ارائه ی  به  که  کرده  ناچار 
حداقلی در این رابطه بپردازند. 
هدایت اهلل  رابطه  همین  در 
در  رژیم  نماینده ی  خادمی 
مجلس از کشته شدن تنها ٢ نفر 

در ایذه خبر داد.
بنابر  که  حالی ست  در  این 

به وب سایت  رسیده  گزارشات 
سخنان  و  میدیا  کوردستان 
 ٢٠ ایذه  در  عینی،  شاهدان 
نفر، دورود ٦ نفر، تویسرکان ٦ 
ایالم  شهرهای  در  و  کشته  نفر 
کثیری  تعداد  نیز  کرماشان  و 
و  بازداشت  معترض  مردم  از 
تاکنون  البته  شده اند،  زخمی 
و  زخمی ها  از  دقیقی  آمار 

بازداشتی ها در دست نیست. 
جمهوری اسالمی ایران در روز 
 ١٣٩٦ دی ماه  هفتم  پنجشنبه 
مردمی  اعتراضات  آغاز  با  و 

فاشیستی  سیاست های  علیه 
حرکت های  سرکوب  به  رژیم، 
مردمی دست زد اما در شهرها 
کوردستان،  مختلف  مناطق  و 
و  اطالعات  سپاه،  نیروهای 
اولیه  ساعات  همان  در  بسیج 
اقدام به شلیک مستقیم به سوی 

معترضان کردند.
در این رابطه، بوریس جانسون، 
وزیر امور خارجه ی بریتانیا، به 
اعتراض  معترض  مردم  کشتار 
جمهوری  کرد:  اعالم  و  کرده 
بین  تعهدات  به  باید  اسالمی 

المللی درباره حقوق بشر پایبند 
شلیک های  از  جانسون  باشد. 
کرده  انتقاد  مردم  به سوی  کور 
تا  خواست  رژیم  سران  از  و 
خواسته های  و  مطالبات  به 
معترضان  مهم"  و  "مشروع 
توجه کند. همچنین مایک پنس، 
معاون رئیس جمهور آمریکا در 
پیامی اظهار داشت: تا زمانی که 
و  رئیس جمهور  ترامپ  دونالد 
من معاون رئیس جمهور هستم، 
اشتباه  آمریکا  متحده  ایاالت 
تکرار  را  شرم آور گذشته خود 

بایستد  کناری  که  کرد  نخواهد 
و مقاومت شجاعانه مردم ایران 
ستمگرشان  رژیم  با  مبارزه  در 

را نادیده بگیرد.
رئیس جمهور  ترامپ،  دونالد 
ایاالت متحده  نیز برای چندمین 
و  ایران  رویدادهای  به  بار 
دست  به  معترض  مردم  کشتار 
جمهوری اسالمی ایران واکنش 
تند نشان داه و در پیامی توئیتی 
سطوح  همه  در  ایران  نوشت: 
تغییر  زمان  و  خورده  شکست 

فرا رسیده است.

مایک پنس: رژیم ایران اصلیترین حامی تروریسم است 
و نخواهیم گذاشت به سالح اتمی دست یابد

جمهوری  رئیس  اول  معاون 
بیثبات  اقدامات  به  آمریکا، 
ایران  اسالمی  جمهوری  کننده 
آنرا  و  کرد  اشاره  منطقه  در 
منطقه  در  آشوب  اصلی  عامل 

خواند.
مایک پنس، معاون اول ریاست 
متحده  ایاالت  جمهوری 
آمریکا، در سخنانی اعالم کرد: 
با توجه تهدید فزاینده حکومت 
از  بسیاری  منطقه،  در  ایران 
کشورهای عربی وارد نوعی از 
می توان  که  شده اند  ها  فعالیت 
بندی  صف  یک  شروع  را  آن 
تازه توصیف کرد. او متذکر شد 

که: ما متعهد هستیم که در کنار 
همپیمانانمان در منطقه بایستیم.

رویترز،  گزارش خبرگزاری  به 
ممکن  راهکارهای  به  پنس 
اقدامات  کردن  محدود  برای 
کرد  اشاره  ایران  تروریستی 
به  ما  آنچه  داشت:  اظهار  و 
دنبال آن هستیم لوایح جدیدی 
که  است  آمریکا(  کنگره  )در 
ایران  حکومت  که  زمانی  هر 
یابی  دست  جهت  در  تالشی 
داد،  انجام  اتمی  تسلیحات  به 
مجدد  اعمال  برای  چارچوبی 
حکومت  این  علیه  تحریمهای 
اعمال کند و جامعه بین المللی 

را نیز حول چنین تحریم هایی 
گردهم آورد.

معاول رئیس جمهوری آمریکا 
ایران  اسالمی  جمهوری 
حامی  کشور  اصلیترین  را 
گفت:  و  خواند  تروریسم 
صریح  خیلی  جمهوری  رییس 
اجازه  که  کرد  اعالم  روشن  و 
نخواهد داد که حکومت اصلی 
در  جهان  در  تروریسم  حامی 
دست  اتمی  سالح  به  تهران 
یابد و ما امیدواریم با همکاری 
کنگره برای تهیه چنین لوایحی 

به این هدف برسیم.

تظاهرات گسترده ی مردمی علیه انتقال آب کارون
به  اعتراض  در  اهواز  مردمان 
انتقال  در  حکومت  برنامه های 
آب کارون به استان های مرکزی 

ایران دست به تظاهرات زدند.
شده  منتشر  گزارشات  بنابر 
جمعه  روز  اهواز،  شهر  مردم 
سی ام آذر ١٣٩٦، در اعتراض 
متعدد  و  مدون  برنامه های  به 
در  ایران  اسالمی  جمهوری 
انتقال آب کارون به استان های 
مرکزی ایران دست به تظاهرات 

گسترده ای زده اند. 
بنابر فیلم ها و عکس های منتشر 
شده، مردم معترض با در دست 
سردادن  و  پالکاردها  داشتن 
سیاست های  شعارهایی، 
در  ایران  حکومت  ضدبشری 

زیست  محیط  نابودی  راستای 
و نابود کردن بنیادهای زندگی 
در این منطقه را، محکوم کردند.

"نفت  می دادند:  شعار  مردم 
هم  آب  چاپیدی،  رو  گاز  و 
چیزی  دیگر  دزدیدی،  هی  تو 
رسیدی"  خونِمون  به  نمونده 
خوزستان  خونمه،  "کارون  یا 

جونمه"
همچنین مردم پالکاردهایی در 
دست داشتن که بر روی آن ها 
به زبان عربی و فارسی نوشته 
نکشید"  را  "کارون  بود:  شده 
یا "با انتقال آب، خوزستان را 

جهنم نکنید".
سیاست های  با  رابطه  در 
اسالمی  جمهوری  فاشیستی 

زندگی  امکان  نابودی  و  ایران 
ملیت های  سرزمین  در 
تاکنون  رژیم،  دست  به  ایران 
و  متعدد  تظاهرات های 
در  جمله  از  گسترده ای 
شکل  زاگروس  استان های 
گرفته است. از جمله تظاهرات 
در  لور  مردمان  نفری  ٢٠هزار 
به  اعتراض  در   ،١٣٩٣ بهار 
"گالب"  آب  انتقال  طرح های 
این  بنابر  که  آباد"  "بهشت  و 
طرح ها، آب های اکثر رودهای 
به  زاگرس  و  کوردستان 
ایران  زبان  فارس  استان های 
از جمله اصفهان، یزد و کرمان 

منتقل خواهد شد.

دادستانی آمریکا طی دستوری، فرمان بررسی 
همکاری اوباما با ایران و حزب اهلل را صادر کرد

موکد  درخواست  از  بعد 
بر  مبنی  آمریکا  کنگره ی 
اوباما  دولت  اقدامات  بررسی 
فعالیت ها  گرفتن  نادیده  در 
حزب اهلل،  و  ایران  تروریستی 
دادستانی ایاالت متحده فرمان 
صادر  را  مساله  این  بررسی 

کرده است.
آذرماه،  سی ام  پنج شنبه  روز 
کنگره ی  اعضای  از  برخی 
در  آمریکا  متحده ی  ایاالت 
دادگستری  وزیر  به  نامه ای 
و  سندها  تمام  که  خواستند 
با تالش های  مکاتبات مرتبط 
دولت  شده ی  فاش  تازه 
گذاشتن  ناکام  در  اوباما 
های  فعالیت  درباره  تحقیقات 
خرابکارانه ی حزب اهلل و ایران 

را تحویل بدهد.
نیوز،  فاکس  گزارش  بنابر 
کل  دادستان  سشنز،  جف 
بیانیه ای  انتشار  با  آمریکا 
افشاگری های  که  کرد  ابراز 
حیاتی  بسیار  مسائل  به  اخیر 
و امنیتی آمریکا اشاره داردکه 

آمریکا  مردم  امنیت  مستقیما 
را نشانه رفته است و امیدوار 
ایاالت  است که دولت پیشین 
اشتباه  چنین  دچار  متحده 
در  باشد. سشنر  نشده  بزرگی 
کرد  اعالم  خود  بیانیه ی  ادامه 
حقایق  شدن  روشن  برای  که 
گروهی  تا  است  داده  دستور 
تشکیل  زمینه  این  در  کاری 
شوند و با تالشی بی وقفه و در 
مدتی کوتاه مساله ی مذکور را 

روشن سازند.
پولیتیکو  گزارش  بنابر 
منتشر  گذشته  هفته ی  که 
ارشد  مقام های  است،  شده 
خزانه داری  وزارت خانه های 
در  آمریکا  دادگستری  و 
رسیدن  بخاطر  اوباما،  دوران 
مساله  در  ایران  با  توافقی  به 
دستگیری  یا  تحقیق  از  اتمی، 
افراد  علیه  تحریم  اعمال  و 
فعالیت های  به  مشکوک 
مواد  قاچاق  و  خرابکارانه 
بین المللی در  مخدر در سطح 
جلوگیری  حزب اهلل  باندهای 

کرده است.
نه  آمده:  گزارش  این  در 
فعالیت های  بر  نظارت  تنها 
التین  آمریکای  در  حزب اهلل 
برخی  بلکه  ماند،  متوقف 
خاک  در  حزب اهلل  اقدامات 
خارج  رصد  مدار  از  آمریکا 
اسالمی  جمهوری  تا  شد 
مسیر  در  و  نشود  معترض 

مذاکرات اتمی باقی بماند.
دوران  در  که  کارشناسانی 
اوباما، به خاطر اصرارشان بر 
اسمترار نظارت بر حزب اهلل از 
معلق  دولتی  ادارات  در  کار 
گزارش  این  در  بودند،  شده 
که: شل شدن  داشته اند  اظهار 
نظارت آمریکا بر فعالیت های 
این  که  شد  موجب  حزب اهلل 
مهم ترین  از  یکی  به  سازمان 
قاچاقچیان بزرگ کوکائین در 
جهان مبدل شود و جنگ افزار 
متعارف و حتی سالح شیمیایی 
به حکومت بشار اسد داد تا از 
سوریه  مردم  کشتار  برای  آن 

استفاده کند.

استان های کوردستان، 
بیشترین آمار خودسوزی ایران را دارند

رئیس مرکز تحقیقات سوختگی 
ایران،  پزشکی  علوم  دانشگاه 
و  کرماشان  و  ایالم  استان های 
سنندج را استان هایی با بیشترین 

آمار خودسوزی اعالم کرد.

رئیس  فاطمی،  محمدجواد 
سوختگی  تحقیقات  مرکز 
ایران،  پزشکی  علوم  دانشگاه 
خبرگزاری  با  مصاحبه ای  طی 
مساله  به  ایلنا،  حکومتی 
پرداخت  ایران  در  خودسوزی 
و گفت: به طور میانگین ساالنه 
دچار  ایران  در  نفر  ٣٠هزار 
هشت  می شوندکه  سوختگی 

برابر میانگین جهانی می باشد.
بخش  درمانی  وضعیت  فاطمی 
بیمارستان های  در  سوختگی 
وخیم  و  فاجعه بار  را  ایران 
است  سال   ۴٠ گفت:  و  خواند 
دچار  بیماران  به  رسیدگی  که 
راحتی  به  ایران،  در  سوختگی 
امکانات  و  شده  فراموش 

برای  کشور  بیمارستان های 
فجیع  را  بیماران  نوع  این 
داشت  ابراز  همچنین  او  است. 
 ١٥٠ تنها  ایران  سراسر  در  که 
بیماران  برای  آی سی یو  تخت 

سوختگی وجود دارد.
رئیس مرکز تحقیقات سوختگی 
بیشترین  که  استان هایی  به 
ایران  در  خودسوزی  آمار 
گفت:  و  کرد  اشاره  دارند  را 
کرماشان،  ایالم،  استان های 
سنندج، لورستان و کهگیلویه و 
آمار  بیشترین  دارای  بویراحمد 
خودسوزی در ایران هستند. در 
گزارشات  بنابر  و  رابطه  همین 
و  سیستان  استان  شده  منتشر 
سال های  طی  نیز  بلوچستان 
بی سابقه ی  افزایش  شاهد  اخیر 
سطح  در  اجتماعی  آسیب  این 

جامعه ی خود بوده است.
کارشناسان  گفته های  بنابر 
روانشناسی و جامعه شناسی فقر 
با  و خودکشی رابطه ای مستقیم 

هم دارند و در همین رابطه فقر و 
بیکاری را به عنوان اصلی ترین 
عوامل خودکشی اعالم کرده اند.

استان های  که  است  ذکر  قابل 
کوردستان و زاگرس طی هفتاد 
مستمر  صورت  به  اخیر  سال 
وضعیت  بدترین  همیشگی،  و 
داشته اند  را  مالی  و  اقتصادی 
جزء  ایران  توسعه  جدول  در  و 
ده استان توسعه نیافته و با آمار 
بوده اند.  فقر  و  بیکاری  باالی 
آمار  سازمان  رسمی  آمار  بنابر 
ایران استان های کرماشان، ایالم، 
لورستان، کهگیلویه و بویر احمد، 
بختیاری  و  چهارمحال  سنندج، 
توسعه نیافته ترین  ترتیب  به 
که  هستند  ایران  استان های 
ایران  بیکاری در  بیشترین آمار 
را نیز دارند و بنابر همین گزارش 
و  اصفهان  یزد،  استان های  از 
مشهد به عنوان توسعه یافته ترین 
بیکاری  پائین  بسیار  آمار  با  و 

در ایران یاد شده است.
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صدای گام های روزگار 
تسویه حساب به گوش می آید

دی ماه،  هفتم  پنجشنبه  روز 
هزاران نفر از مردم شهر مشهد 
مقابل  در  ١٠ صبح  ساعت  در 
تجمعی  شهر  این  شهرداری 
راه  به  گرانی  علیه  اعتراضی 
مشهد،  با  همزمان  انداختند. 
دیگر  شهر  چندین  در  مردم 
نیشاپور  کاشمر،  یزد،  همچون 
و نوشهر در اعتراض به گرانی 
اقالم اولیه زندگی و نیز بیکاری 
با  را  آن ها  که  درآمد،  نبود  و 
در  جدی  و  اساسی  مشکالت 
زندگی روزمره شان روبرو کرده 
خیابان ها  به  رژیم  علیه  است، 

آمدند.
نوشتن  زمان  تا  روز  آن  از 
دی ماه  -دوازدهم  جستار  این 
ملیت های  تظاهرات   -١٣٩٦
ادامه  شهر  چندین  در  ایران 
و  تظاهرات  این  واقع  در  دارد. 
زنجیره ای  استمرار  اعتراضات، 
تجمعات  و  نارضایتی ها  از 
ابتدائی  ما ه های  در  مردمی 
سال جاری و به ویژه چند ماه 
شهرهای  در  می باشدکه  اخیر 
هر  و  بود  افتاده  راه  به  ایران 
کرده  مطرح  را  خواستی  بار 
همچون  خواست هایی  بودند. 
عقب  حقوق های  دریافت 
افتاده کارگران و یا اعتراضات 
که  مالی  موسسات  مالباختگان 
برخی  از سوی  سپرده های شان 
از مهره ها و سازمان های فاسد 

رژیم به غارت رفته بود.
اگر  معترض  مردم  شعارهای 
حول  بیشتر  امسال،  ابتدای  در 
و  اقتصادی  خواست های 
دریافت حقوق های عقب افتاده 
به  که  خسارت هایی  جبران  یا 
مالی  موسسات  مالباختاگان 
وارد شده بود می چرخید، آرام 
اعتراضات  از  ویژه  به  و  آرام 
روز پنج شنبه و جمعه شهرهای 
تماما  کرماشان،  و  قم  مشهد، 
و  سیاسی  بوی  و  رنگ 
گرفت.  خود  به  ضدحکومتی 
مردم  که  شعارهایی  نمونه   از 
در این اعتراضات سر می دادند 
می توان به مثال های زیر اشاره 

کرد:
به  فکری  کن،  رها  را  "سوریه 
گدایی  "ملت  کن"،  ما  حال 
می کند، آخوند خدایی می کند"، 
با  همه  ما  نترسید  "نترسید، 
لبنان،  نه  "نه غزه  هم هستیم"، 
جانمان فدای ایران"، "مرگ بر 
دیکتاتور"، "چه اشتباهی کردم 
بر  "مرگ  کردم"،  انقالب  که 
حزب اهلل"، "جمهورری اسالمی 
نمی خواهیم نمی خواهیم" و ... .
ویژه  به  و  اعتراضات  وسعت 
محتوای شعارهای ضدحکومتی 
نارضایتی ها، طی  این  مردم در 
حیات رژیم بی سابقه بوده و به 
ماه  یک  در  اگر  خاطر  همین 
گذشته مکررا زمین لرزه،  تهران 
را  ایران  دیگر  شهر  چندین  و 
لرزاند و متاسفانه موجب وقوع 
کرماشان  در  انسانی  فاجعه ای 
برای  نیز  اعتراضات  این  شد، 
تختگاه  که  بود  زلزله ای  رژیم 
که  آنگونه  و  لرزاند  را  رژیم 
خوبی  به  نیز  آن ها  است  عیان 
و  کرده اند  را حس  لرزش  این 
هرکدام به طریقی این احساس 

می توان  است.  کرده  ابیان  ر 
و  نگرانی ها  از  نمونه  چند  به 
حرکات  از  رژیم  ترس های 
در  ایران  مردم  اعتراضی 

روزهای اخیر اشاره کرد:
طی روزهای اخیر، اعتراضاتی 
در برخی از شهرها شکل گرفته 
فتنه  بوی  شعارهای شان  از  که 

می آید)١(.
عدم توجه برخی از سازمان های 
دولتی به خواست های معیشتی 
اعتراضات  به  را  کار  مردم، 
خیابانی کشانده است، هر چند 
در این تجمعات، مردم آغازگر 
نیست  آن  اما شرط  آن هستند 
آن  دهنده ی  پایان  مردم  که 

باشند )٢(.
علت خشم مردم چیست؟

حکومت  سال  چهل  طول  در 
مردم  اسالمی،  جمهوری 
گذشته  از  بیش  روز  هر  ایران 
امنیتی،  فشارهای  تحت 
قرار   ... و  فرهنگ  اقتصادی، 
مردم  مدت  این  در  گرفته اند. 
به خاطر باورهای مذهبی شان، 
سحرآمیز  نمایش های 
رژیم،  مزدور  آخوندهای 
بی رحمانه ی  و  شدید  سرکوب 
عامل  چندین  و  اعتراضات 
به  گاه  اگر  مردم  اکثر  دیگر، 
اما  می کردند  ناله ای  گاهی 
در  حضور  با  نبودند  حاضر 
جان  به  را  خطر  خیابان ها، 
بخرند. به ویژه در این سال ها، 
گروه به اصطالح اصالح طلب با 
رژیم  اصالح پذیری  وعده های 
و  منفی  نقش  ایران،  اسالمی 
کردند  بازی  را  مخربی  بسیار 
به  چشم  این  در  را  مردم  و 
در  تا  داشتند،  نگه  باطل  راهی 
نهایت از سویی نابودی کشور، 
محرومیت  و  مردم  درماندگی 
سویی  از  و  آزادی  و  نان  از 
دیگر صرف هزینه های هنگفت 
تروریستی،  گروه های  برای 
در  رژیم  سران  زیاده طلبی 
خارج از کشور و غرق شدن در 
چندین جنگ پرهزینه که ده ها 
کشور  ثروت  از  دوالر  میلیارد 
به  و  داده، غارت  فنا  باد  به  را 
یغما بردن درآمد های کشور از 
درشت  و  ریز  مسئولین  سوی 
این رژیم و آشکار کردن دزدی 
این  یکدیگر،  اختالس های  و 
آشکار  مردم  برای  را  مساله 
کرده که این رژیم چه بالهایی 
بر سر این سرزمین آورده است 
فاجعه  این  عمق  بر  روز  هر  و 

نیز افزود می شود.
نمونه ی  چند  به  می توانیم 
مسئولین  اعترافات  از  کوچک 
شده  انجام  فسادها  به  رژیم 
مردم  سر  بر  که  بالهایی  و 

آورده اند اشاره کنیم.
جعفری  محمد  حجت االسالم 
عمومی،  دادستان  منتظری 
پلیس  تخصصی  نشست  در 
ارز،  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه 
مسئولین  که  هنگامی  می گوید: 
و اشخاصی که باید با تعهد تمام 
در کارزار مبارزه با قاچاق فعال 
فرزندان شان  یا  خود  باشند، 
به  آن ها،  به  وابسته  افراد  یا 
گونه ای در قاچاق دست دارند 
داشت  انتظار  می توان  چگونه 
که مبارزه با قاچاق به نتیجه ای 
برسد. او در همین نشست و در 
خود  سخنان  از  دیگری  بخش 
از  یکی  از  گزارشی  می گوید: 

رسیده  ما  دست  به  استان ها 
کاالی  کانتینر   ١١٢٨ که  است 
مگر  است،  شده  کشف  قاچاق 
این ١١٢٨ کانتینر سوزن است 
که در قوطی کبریت گذاشت و 

پنهان کرد ... )٣( .
ایران بیشترین آمار خودسوزی 
به خود  را  خاورمیانه  در  زنان 

اختصاص داده است)۴(
اسالمی  شورای  رسمی  سایت 
سلحشور،  پروانه  از  نقل  به 
در  خودکشی  می دارد:  اظهار 
ایران به صورت سرسام آوری 
موارد  است،  افزایش  حال  در 
اقدام به خودکشی طی ٥ سال، 
از ١٣٩٠ تا ١٣٩۴ شمسی، در 
میان زنان ٦٦ درصد و در میان 
مردان ٧١ درصد افزایش داسته 

است)٥(.
وزارت  گزارش  تازه ترین  بنابر 
آن  نتیجه ی  که  ایران  بهداشت 
نوزدهم فروردین امسال منتشر 
درصد   ٢۴ به  قریب  بود،  شده 
مشکالت  دچار  ایران  مردم 

درونی هستند.
آنچه که ذکر شد تنها نمونه هایی 
و  وخیم  وضعیت  از  هستند 
اسف بار مردم ایران که نتیجه ی 
جمهوری  حکومت  سال ها 
اسالمی بر ایران است. بدبختی 
بیش  روز  هر  که  فالکتی  و 
انباشته  هم  روی  گذشته  از 
می شوند و رژیم، نه می خواهد 
همه  این  رفع  توان  نه  و 
چنین  در  دارد.  را  مشکالت 
اعتماد  مردم  که  شرایطی ست 
خود را به رژیم از دست داده و 
از حل مشکالت عدیده، ناامید 
می شوند و نهایتا به پا خاسته و 
علیه رژیمی  اعتراض  به  دست 
تامین  عوض  در  که  می زنند 
یک زندگی شایسته ، زندگی را 
برای آن ها به جنهمی بدل کرده 
آن  پیش بینی  که  قیامی  است، 
هفده امین  سیاسی  گزارش  در 
چنین  مرکزی  کمیته ی  پلنیوم 
ایران،  آینده ی  افق  است:  آمده 
ایرانی شکست خورده در روابط 
اقتصادی و  از لحاظ  بین الملل، 
شده،  رانده  حاشیه  به  سیاسی 
روبرو با مشکالت و اختالفات 
و اعتراضات عدیده و  به روی 
بر  انباشته شده که هر روز  هم 

حجم آن افزوده می شود )٦(.
شعارها  و  اعتراضات  این 
تمام  مردم،  خواست های  و 
به  که  آنچه  و  قرمز  خطوت 
نام  رژیم  مقدسات  اصطالح، 
و  شکست  هم  در  را  داشت 
مردم  کالبد  به  تازه ای  جان 
در  را  اسالمی  رژیم  و  دمید 
قرار  دشواری  گزینه های  برابر 
هرکدام  انتخاب  که  است  داده 
هزینه های گزافی را برای او در 

پی خواهد داشت:
سال های  رژیم   -
صدور  نام  به  متمادی ست 
و  مشکالت  اسالمی،  انقالب 
در  را  گسترده ای  آشوب های 
متعددی  مسلمان  کشورهای 
یمن،  لبنان،  عراق،  همچون 
یا  و  کرده  خلق   ... و  فلسطین 
و  نموده  درگیر  آن  در  را  خود 
سرمایه، ثروت و درآمد کشور 
کرده  صرف  راه  این  در  را 
با شعارهای  است، سعی داشته 
بچه گانه و عوام فریبی همچون 
با  دشمنی  و  اسرائیل  نابودی 
عربی  کشورهای  و  آمریکا 

اسالم  حامی  را  خود  مسلمان، 
مسلما  و  دهد  نشان  جهان  در 
بکشد  آن  از  دست  نمی تواند 
منطقی  این پس، سیاستی  از  و 
مردم  کردن  راضی  مقابل  در 
خود در پیش گیرد و دست از 
سیاست ها و شعار های فرسوده 
 ... و  آمریکا  اسرائیل،  علیه 
کدخدایی  نقش  و  ندهد  ادامه 
در  بگذارد.  کنار  را  مسلمانان 
برگزیند،  را  راه  این  اگر  واقع 
حق  بر  سئوال  این  مقابل  در 
قابل  جواب  هیچ  ایران  خلق 
چرا  که  داشت  نخواهد  قبولی 
را  مردم  فرزندان  همه سال  آن 
در این جنگ ها و درگیری های 
و  است  داده  کشت  به  بی ثمر 
را  مردم  و  ویرانی  به  را  کشور 
اگر  و  است؟  کشانده  فقر  به 
شکست خورده  سیاست های 
خارجی خود را نیز ادامه دهد 
به  جان  مردم  می تواند  چگونه 
لب رسیده خود را راضی کند و 

خشم مردم را فرکاهد؟
در مقابل اعتراضات و   -
نارضایتی مردم چه عکس العملی 
اگر  می دهد؟  نشان  خود  از 
قهری  و  خشونت آمیز  سرکوب 
گیرد،  پیش  در  را  اعتراضات 
انتخاب  تنها  تاکنون  که  راهی 
رژیم برای تعامل با اعتراضات 
را  مردم  بی شک  بوده،  مردمی 
استمرار  و  کرده  خشمگین تر 
تجربیات  بنابر  و  مسیر  این 
دیگر،  دیکتاتور  حکومت های 
نتیجه ای جز شکست و ناکامی 
نخواهد  بر  در  دیگری  چیز 
با  بخواهد  هم  اگر  داشت. 
در  حاضر  ناراضی  مردم 

آن ها  با  و  کند  مدارا  خیابان ها 
تنها  مردم  کند،  تعامل  نرمی  با 
با برچیده شدن بساط حکومت 
که  چرا  می شوند  راضی  فعلی 
و  مردم  میان  اعتمادی  هیچ 
رژیم،  است.  نمانده  باقی  رژیم 
نیرومندترین  به عنوان  را  مردم 
می آورد  شمار  به  خود  دشمن 
آن  با  دشمن  یک  مانند  به  و 
برخورد می کند و مردم نیز بعد 
به چهل سال  قریب  از گذشت 
شدن  محروم  و  دروغ  شنیدن 
به  امیدی  اولیه شان،  حقوق  از 
حقیقتا  و  ندارند  رژیم  اصالح 
و  آزادی  غاصب  را  رژیم  این 
آزادی  و  می دانند  زندگی شان 
این  نابودی  در  تنها  را  خود 
خاطر  همین  به  می بینند.  رژیم 
توان  تمام  با  مردم  که  است 
این  خرخره ی  در  پنجه  خود 
آنرا  محکم  و  گذاشته  اشغالگر 
نگه داشته اند و تا نفس آنرا بند 
نیاورند، کوتاه نمی آیند این هم 
خور  رد  اما  دارد  زود  یا  دیر 

ندارد.
این  به  نیز  امر  این  زمان وقوع 
قیام،  که  دارد  بستگی  واقعیت 
ریزبین،  رهبری  زمانی  چه 
گذشته  خود  از  و  کارآمد 
تمام  با  بتواند  که  می آفریند 
سوی  به  را  خیابان  وجود 
از  و  کند  هدایت  رژیم  نابودی 
به  پاسخگویی  با  دیگر  سوی 
اقشار  و  طبقات  خواست های 
متفاوت به ویژه ملت های تحت 
حضور  و  اتحاد  ایران،  ستم 
را  سرزمین  این  مردم  همه ی 
برای نابودی جمهوری اسالمی 
بنیاد  و  ایران  اسالمی  رژیم 

و  دمکراتیک  حکومتی  نهادن 
رهبری  نه  سازد.  مهیا  مدرن 
که  نوع رهبری جنبش سبز  از 
قانون  فقیه،  والیت  حاکمیت 
اساسی و سایر اهرم های رژیم 
عامل  تنها  و  داشتند  قبول  را 
رای های  به  اعتراض شان 
گفته ی  -به  شده   دزدیده 
رژیم  دستکاری  و  خودشان- 
نفع  به  انتخابات  نتیجه ی  در 
احمدی نژاد، بود. رویدادی که 
-تاکنون-  اخیر  اعتراضات  در 
نه تنها شعاری در حمایت از آن 
و رهبران دستگیر شده اش، سر 
شعار  بلعکس،  بلکه  نشده  داده 
دیگه  اصولگرا  طلب،  "اصالح 
تموم ماجرا" در اکثر تظاهرات 
به  نیز  آن  که  است  تکرار شده 
روزهای  شدن  نزدیک  معنای 
تسویه حساب مردم با حکومت 

است.

پی نوشت
مدیر  شریعتمداری  حسین   .١
حکومتی  روزنامه ی  مسئول 

"کیهان"
٢. احمد توکلی، نماینده ی وقت 

مجلس
-٢٧-٩ فارس  خبرگزاری   .٣

١٣٩٦
۴. نشریه ی "جهان صنعت" ١۴ 

خرداد ١٣٩٦
نشریه ی  آنالین-  خبر   .٥

حکومتی ١٨ آبان
سوی  به  اسالمی  جمهوری   .٦

سقوط:
h t t p : / / s i k i r t e r.
o r g / D e t a i l .

آمریکا خواستار نشست فوری شورای امنیت 
در رابطه با سرکوب مردم در ایران شد

خبرگزاری  گزارش  به 
هیلی  نیکی  آسوشیتدپرس، 
سازمان  در  آمریکا  نماینده ی 
دوازدهم  سه شنبه  روز  ملل، 
رژیم  ادعاهای   ،١٣٩٦ دی ماه 
اینکه  بر  مبنی  ایران  اسالمی 
ایران  ملیت های  تظاهرات 
توسط بیگانه های طراحی شده 
را مضحک و خنده آور توصیف 

کرد.
سفیر آمریکا در سازمان ملل در 
مورد وسعت و شدت سرکوب 
کرد  نگرانی  ابراز  اعتراضات 
نشست  برگزاری  خواستار  و 

رابطه  در  ملل  سازمان  فوری 
ایران  در  اخیر  تحوالت  با 
شد. او در سخنانی به ستایش 
معترض  مردمان  شجاعت 
آمریکا  گفت:  و  پرداخت 
می خواهد صدای مردم ایران را 
تقویت کند. نیکی هیلی خطاب 
به جامعه ی جهانی گفت: جهان 
نباید سکوت کند در حالی که 
سر  آزادی  فریاد  ایران  مردم 

می دهند.
در همین رابطه استیو گلدستین 
آمریکا  خارجه ی  وزیر  معاون 
حمایت  مفصل  پیامی  در  نیز 

از  را  آمریکا  ملت  و  دولت 
ایران  ملیت های  اعتراضات 
داشت:  اظهار  و  کرد  اعالم 
ایاالت متحده همچنان از طریق 
وزارت  کاربری  حساب های 
فیسبوک،  در  خارجه  امور 
توئیتر و سایر شبکه ها به زبان 
ارتباط  در  ایرانی ها  با  فارسی 
افزود:  ادامه  در  او  است. 
آمریکا می خواهد معترضان را 
برای  مبارزه  به  تا  کند  تشویق 
آنچه که حق است ادامه دهند. 
گلدستین متذکر شد که: آمریکا 
وظیفه دارد خود را کنار نکشد.

مصطفی هجری
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کاوه آهنگری در گفتگو با "کوردستان میدیا": 

اراده عمومی کوردها با وجود یک رهبری شایسته می تواند 
معادالت را به نفع کوردستان عوض کند

دی ماه  هشتم  پنج شنبه  روز  از 
و  تظاهرات  شمسی،   ١٣٩٦
گسترده  ای  اعتراضی  تجمعات 
متعدد  و  مختلف  شهرها  در 
علیه  ایران  و  کوردستان 
و  فاشیستی  سیاست های 
ایران  اسالمی  رژیم  ضدبشری 
شکل گرفته است. بنابر آخرین 
اخبار حداقل ۴٠ شهر بزرگ و 
به  کوردستان  و  ایران  کوچک 
برای  مردمی  اعتراضات  جمع 
ایران  تروریستی  رژیم  نابودی 
رابطه  همین  در  پیوسته اند. 
دی ماه  نهم  شنبه  شامگاه  در 
معترض  مردمان  از  نفر  شش 
لورستان،  توابع  از  دورود  شهر 
نیروهای  مستقیم  شلیک  با 
شده اند  کشته  رژیم  سرکوبگر 
سپاه،  تروریستی  نیروهای  و 
مستقر  با  بسیج  و  اطالعات 
کردن تعداد کثیری از نیروهای 
خود و به نمایش گذاشتن تعداد 
و  زرهی  ماشین های  از  زیادی 
امنیتی  کامال  فضایی  آب پاش 
و  کوردستان  شهرهای  بر  را 
همین  در  کرده اند.  حاکم  ایران 
اولیه  رابطه و از همان ساعات 
آغاز این نارضایتی ها مسئولین 
عالی رتبه ی چندین کشور جهان 
نشان  واکنش  رویدادها  این  به 
وزارت  زمینه  همین  در  و  داده 
انتشار  طی  آمریکا  خارجه ی 
بین الملل  جامعه ی  از  بیانیه ای 
اعتراضات  از  که  خواست 

مردمی ایران حمایت کنند.

مصاحبه ای  راستا  همین  در 
فعالین  از  آهنگری،  کاوه  با 
کوردستان  شده ی  شناخته 
در  آن  کامل  متن  که  داشتم 
"کوردستان  خوانندگان  اختیار 

میدیا" قرار می گیرد.

بعد  کوتاهی  زمان  مدت  در 
شاهد  ما  مشهد  تظاهرات  از 
اعتراضات  این  شدن  فراگیر 
بودیم،  ایران  شهرهای  اکثر  در 
شما شدت و سرعت انتشار این 

اعتراضات را در چه می بینید؟
گسترش  دلیل  من  نظر  به 
شهرهای  به  اعتراضات  دامنه 
درد  و  رنج  عمومیت  به  دیگر، 
به  یا  ایران  سراسر  در  ایرانیان 
درد  وجود  مشهور  اصصالح 
بر می گردد. هرچند در  مشترک 
که  مناطقی  بویژه  ایران  حاشیه 
زندگی  غیرفارس  ملیت های 
مضاعف  ستم  دچار  می کنند 
عموم  بطور  ولی  شده اند 
فقیر  ایرانیان  مطلق  اکثریت 
گوناگونی  بحران های  و  هستند 
به  گرفته است.  را  گریبان شان 
که  می کنم  فکر  خاطر  همین 
گشترش  عامل  اساسی ترین 
به  ایران  تمامی  به  اعتراضات 
برمی گردد  بحران هایی  وجود 
ایرانیان  همه  عموم  بطور  که 

دچار آن گشته اند.
بحران ها  این  دیگر  سویی  از 
و  دارند  طوالنی  پیشینه ای 
به سال رنج  ماه و سال  به  ماه 

روی  مردم  مشکالت  از  ناشی 
هم انباشته شده و هیچ قدمی در 
جهت حل آن ها و سبک کردن 
برداشته  مردم  دوش  روی  بار 
نشده است. بغض مردم ترکیده 
و  افراد  کردن  امتحان  بعداز  و 
جناح های مختلف در طول ۴٠ 
بجز  راهی  هیچ  گذشته،  سال 
انفجار خشم مردم باقی گذاشته 

نشده  است.

از  آمریکا  خارجه  وزارات 
تا  خواست  جهان  کشورهای 
در  مردمی  اعتراضات  حامی 
ایران  اسالمی  رژیم  علیه  ایران 
حمایت  این  از  منظور  باشند، 
چیست و در چه سطحی است؟

که  هستیم  آن  شاهد  همه 
برخی  با  ترامپ  پرزیدنت 
خصوص  در  شفاف  ایده های 
ایران  و  اسالمی  جمهوری 
انتخاب شده و بر مسند ریاست 
متحده  ایاالت  جمهوری 
ماه  چند  در  نشستند.  آمریکا 
از  را  پیام هایی  بارها  گذشته 
نسبت  آمریکا  سیاسی  سران 
شنیده ایم.  اسالمی  به جمهوری 
آمریکا  که  گمانم  این  بر  من 
مردمان  عمومی  شورش  به 
سری  یک  انجام  جهت  ایران 
دارد.  نیاز  ایران  در  تغییرات 
روش های تغییر رژیم در عراق 
به  آمریکا  برای  افغانستان  و 
صرفه نیست پس بهتر است که 

مستقیم  دخالت  ایرانیان  خود 
باشند و  تغییر داشته  فرایند  در 
سرنوشت  مسئولیت  از  بخشی 
ایرانیان  بدست  ایران  سیاسی 
رقم بخورد. دیروز هم پرزیدنت 
خارجه  وزارت  و  ترامپ 
آمریکا به روشنی حمایت خود 
اعالم  ایران  برای  تغییر  از  را 
حد  تا  من  گمان  به  و  کردند 
جمهوری  مخالفان  از  پشتیبانی 
و  رفت  خواهد  پیش  اسالمی 
برای چنین هدفی بدنبال تجمیع 

حمایت جهانی خواهد رفت.
مواقع  اکثر  در  کوردستان، 
و  گسترده  اعتراضات  شاهد 
فراگیری ست که بیشتر شهرهای 
این سزمین را در بر می گیرد به 
عنوان مثال تظاهرات گسترده ی 
و  سنندج  بانه،  مردم  اخیر 
کرماشان در اعتراض به کشتار 
کولبران که به صورت شدید و 
نیروهای  سوی  از  وحشیانه ای 
سرکوب  ایران  اسالمی  رژیم 
آن  شاهد  هیچگاه  اما  شد 
نبوده ایم که کشورهای که امروز 
ایران  مردمی  حرکت های  از 
اعتراضات  از  کرده اند  حمایت 
کوردها نیز حمایت علنی کنند. 
علت این امر را در چه می بینید؟

آن  منافع  به  این  از  بخشی 
روابطشان  نوع  و  کشورها 
ایران  مرکزی  حکومت  با 
در  ما  نمونه  بعنوان  برمی گردد، 
قاسملو  دکتر  شهید  ترور  پی 

شاهد فداکردن حق و عدالت از 
سوی دولت اتریش برای منافع 
رژیم  با  اقتصادی  و  تجاری 
در حال  بودیم،  ایران  بر  حاکم 
حاضر هم نوع نگاه دولت های 
غربی تفاوت چندانی با گذشته 
عدم  نمونه  بعنوان  نکرده است. 
نتیجه  از  اروپائی  ها  پشتیبانی 
و  عراق  کوردستان  رفراندوم 
کاتالونیا در اسپانیا. در رابطه با 
کوردستان ایران هم در بر همین 
پاشنه خواهد چرخید و به باور 
همچنان  غربی ها  توجه  من 
را  چشمان شان  و  مرکز  بسوی 

بر حاشیه خواهند بست. 
هم  قضیه  این  دیگر  بخشی 
برمی گردد.  کوردها  خود  به 
ستایل کار و البی گری احزاب 
اهمیتی  میزان  و  کوردستانی 
تاثیر  می دهند  دیپلماسی  به  که 
نظر  جلب  روند  بر  مستقیمی 
مساله  بسوی  غربی ها  توجه  و 
کورد داشته است. در نهایت به 
کوردها  عمومی  اراده  من  باور 
با وجود یک رهبری  ایران  در 
مرحله  این  برای  شایسته 
را  معادالت  برخی  می تواند 
کند.  عوض  کوردستان  نفع  به 
آنچکه که برای من مسلم است، 
اراده  مقابل  در  جهان  تسلیم 

ملت است و بس.

نمایندگی های  شما  نظر  به 
حد  چه  تا  خارج  در  حزب 
و  عمومی  افکار  کشاندن  در 

در  آزاد  دنیای  کشورهای  رای 
حمایت از حرکت های اعتراضی 
حرکت های  در  ویژه  به  مردم 
می آید،  پیش  که  خودجوشی 
تاثیر گذارند و در این راستا چه 
اقداماتی می توانند انجام دهند؟

به باور من نمایندگی های حزبی 
قبل از هر چیزی الزم است به 
کارزار  وارد  حرفه ای  شیوه ی 
دیپلماسی و کار حزبی شوند و 
این بخشی از نقایص کار ماست. 
بصورت  نتوانیم  ما  که  مادامی 
نباید  کنیم  حزبی  کار  حرفه ای 
منتظر نتایج بزرگ برای حزب 
هم باشیم. با اتفاق نظر بر روی 
مدت  در  می توان  موضوع  این 
زمان کوتاهی ظرفیت و کیفیت 
نمایندگی های حزب در خارج 
از کشور را ارتقاء و متناسب با 
نیازهای حزب و ملت کورد در 
ایران سازمان داد. یادمان نرود 
برای  شانس  عمده  بخش  که 
میدان داری''   '' در  پیروزی 
است و این هم روش ها و ابعاد 
کورد  ملت  دارد.  گوناگونی 
متحمل  بسیاری  هزینه های 
سرافراز  ملت  این  است.  گشته 
راه  در  شهید  هزاران  دارای 
دیگر  دمکراسی  آزادی،  تحقق 
است.  ارزش های جهان شمول 
در واقع ما متعهد و موظفیم که 
از  این  به  نسبت  را  خود  دین 

خودگذشتگی ها ادا کنیم.

کمیسیون تشکیالت حزب دمکرات، 
به نیروهای مسلح رژیم اسالمی ایران، هشدار داد

متن کامل اطالعیه:
تشکیالت  کمیسیون  اطالعیه 
خطاب به نیروهای مسلح رژیم 

در کوردستان
در ادامه ی اعتراضات سراسری 
رژیم  علیه  ایران  ملیت های 
روز  ایران،  اسالمی  جمهوری 
هم زمان  دی ماه،  دهم  یکشنبه 
در شهر ارومیه نیز مردم دست 
زدند.  اعتراضات گسترده ای  به 
که  رژیم  سرکوبگر  نیروهای 
سرکوب  برای  را  خود  پیشتر 
در  بودند،  کرده  آماده  مردم 
شده،  تعین  پیش  از  توطئه ای 

کردن  متفرق  و  سرکوب  برای 
مردم، از تعداد کثیری از جاش 
استفاده  منطقه  بسیجی های  و 
منطقه ی  اهل  اکثرا  که  کردند 
"دشت بیل" و از اعضای پایگاه 

بسیج "کانی سپی" بودند.
در  رژیم  اقدام  این  گفت  باید 
در  حساس،  روزهای  این 
پیشین  توطئه های  ادامه ی 
جمهوری اسالمی می باشد تا با 
میان  دودستگی  و  تفرقه  ایجاد 
مسیر  آذری،  و  کورد  ملت  دو 

اعتراضات را منحرف کند.
دیگر  بار  تشکیالت  کمیسیون 

رژیم  مسلح  نیروهای  تمام  به 
در  رژیم  نیروهای  ویژه  به  و 
به  می دهد،  هشدار  بیل  دشت 
مردم  سرکوب  برای  ابزاری 
نشوند  بدل  رسیده  لب  به  جان 
و تا دیر نشده است به آغوش 
ملت بازگردند. بار دیگر تکرار 
مقابل  در  افراد  این  که  می کنیم 
و  موضع  مقابل  در  تعامل  نوع 

اراده ی ملت مسئول هستند.

حزب دمکرات کوردستان ایران 
کمیسیون تشکیالت

١٣ دی ماه ١٣٩٦ شمسی

درگیری میان پیشمرگه های شار و سپاه پاسداران 
در پیرانشهر روی داد

منطقه  در  رژیم  نیروهای   
روستای  به  پیرانشهر  "پیران" 
"زیوه" یورش برده و چندین 
را  روستا  این  مسکونی  منزل 

ویران کرده اند.
به  رسیده  گزارش  براساس 
میدیا،  کوردستان  وب سایت 
به  همراه  رژیم  نیروهای 
مزدوران رژیم روز چهارشنبه 
سیزدهم دی ماه، ساعت ٣ بعد 

"زیوه"  روستای  به  ظهر  از 
پیران از توابع پیرانشهر یورش 
با  درندانه  شیوه ای  به  و  برده 

مردم درگیر شده اند.
رژیم،  نیروهای  حمله  این  در 
مقابله  به  شار  پیشمرگه های 
و  پرداخته  رژیم  نیروهای  با 
ضربه ای مهلک را به نیروهای 

رژیم وارد کرده اند.
رسیده،  گزارشات  براساس 

نیروهای رژیم منزل مسکونی 
روستای  ساکنان  از  تن  چند 
ویران  کامل  بطور  را  "زیوه" 
درگیری  این  در  و  کرده اند 
نیروهای  از  شمار چشمگیری 
رژیم کشته و زخمی شده اند و 
براساس گزارشات اولیه، الشه 
رژیم  مزدوران  از  تن  شش 
منتقل  پیرانشهر  بیمارستان  به 

شده است.

مصطفی هجری: حمایت جهان از اعتراضات مردمی در 
ایران، وظیفه ایست که تا بحال فراموش کرده بودند

مصطفی هجری، دبیرکل حزب 
روز  ایران  کردستان  دمکرات 
دی ماه  دوازدهم  سه شنبه 
آمریکا  صدای  با  گفتگو  در 
ده ها  در  که  را  خیزش های 
هستند  جریان  در  ایران  شهر 
انتظارات  نتیجه جمع شدن  را 
نتیجه  و دروغ پردازی ها و در 
رژیم  به  مردم  بی اعتمادی 

اسالمی ایران دانست.
دمکرات  حزب  دبیرکل 
کرده  اعالم  ایران  کردستان 
در  مردم  است  درست  است: 
وضعیت  به  اعتراض  در  آغاز 
بد معیشتی به خیابان ها آمدند، 
تظاهرات  این  گستردگی  ولی 
عالوه  مردم  که  می دهد  نشان 
اقتصادی،  وضع  بهبود  بر 

رژیم  این  سرنگونی  خواستار 
هستند و از شعارها این محتوا 

کامال خوانده می شود.
مردم  است:  کرده  تاکید  او 
دوش  به  دوش  کردستان 
این  از  ایران  مردم  همه 
خواست های دمکراتیک که از 
طرف مردم شعار داده می شود، 
به  و  کرد  خواهند  حمایت 
خواهند  تظاهرکنندگان  جمع 

پیوست.
می افزاید:  هجری  مصطفی 
پیروزی نهایی با مردم خواهد 
بود و رژیم جمهوری اسالمی 
که  بود  نخواهد  قادر  ایران 
برای مدت طوالنی باز هم به 
حکومت استبدادی خود ادامه 

بدهد.

دمکرات  حزب  دبیرکل 
پایان  در  ایران  کردستان 
اظهار داشته است: وظیفه همه 
رژیم  مقابل  در  که  دنیاست 
خواست ها  از  ایران  اسالمی 
رژیم  چون  بکنند  دفاع  مردم 
مصیبت هایی  ایران  اسالمی 
تنها  آورده  بوجود  که  را 
بلکه  نیست،  ایران  مردم  برای 
مشکالت سیاسی و جنگ های 
فرقه ای  جنگ های  نیابتی، 
ادامه  منطقه  در  که  مذهبی  و 
مردم  همه  گریبانگیر  دارد، 
به  است،  شده  جهان  و  منطقه 
همین جهت پشتیبانی جهان از 
وظیفه ایست  یک  ایران  مردم 
کرده  فراموش  بحال  تا  که 

بودند.
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زنان کوردستان در پیوند با راسان

نوین  حرکت  راسان، 
آزادی  و  دمکراتیک  جنبش 
که  می باشد  محورکوردستان 
تحقق  پیگیری،  راستای  در 
مطالبات تاریخی و دمکراتیک 
ملت کورد در مناطق و سرزمین 
کوردستان  در  آنان  جغرافیایی 
ایران چارچوب مند شده است. 
حرکتی که نطفه و نقطه عزیمت 
معطوف  اراده  اساس  بر  آن 
است.  گرفته  شکل  عمل،  به 
اراده ای که آگاهی و تشخیص 
و  موتور  تاریخی،  ضرورت 
می  آن  آغاز  و  حرکت  محور 
باشد. این شناخت و تشخیص 
نو  خوانشی  نتیجه  ضرورت، 
دینی،  نظام  ایران،  شرایط  از 
نیروها،  آرایش  منطقه،  اوضاع 
نیروهای  درونی  تحوالت 
تحوالت  و  تجربه  اجتماعی، 
جابجایی  و  رشد  حزبی، 
گسل های اجتماعی-فرهنگی-
سیاسی  و  جنسیتی  شهری، 
می  کوردستان  و  ایران  جامعه 
باشد. امروز پیش از هر زمانی 
سرکوب،  سیاست  دلیل  به 
تحقیر، انهدام و نفی هویت های 
دینی  فرهنگی،  ملی،  زبانی، 
سوی  از  درایران  جنسیتی  و 
سوی  به  ما  اسالمی،  حکومت 
،هویتی  سیاسی  واگرایی  یک، 
و سرزمینی در سطح کالن در 

حرکت هستیم. 
و  مرکز  از  گریز  میل  و  تمایل 
یک  در  خود  ننمودن  تعریف 
و  کشش  ایرانی،  مرکزگرایی 
نیروهای  هویت ها،  خواست 
شخصیت های  سیاسی، 
و  مستقل  اجتماعی  سیاسی، 
نیز تا اندازه ای احزاب سیاسی 
بدنه  در  که  هرچند  می باشد. 
احزاب، به ویژه احزاب اصلی 
پر  موضوع  این  کوردستان 
این  درک  می باشد.  رنگ تر 
سیاست های  تداوم  و  موضوع 
سوی  از  اختناق  و  سرکوب 
حاکمیت، هیچ امید و راهی را 
برای تغییر و اصالح نظام دینی 
در این نظام نمی توان رصد کرد. 
لذا با بهره گرفتن از تجربه های 
جنبش  مبارزات  و  داخلی 
کوردستان،  ملی-دمکراتیک 
نوین  استراتژی  و  حرکت  این 

شکل گرفت.
استوار  گام  و  حرکت  این 
اراده ای ست  با  همراه  مبارزه، 
فعالیت ها،  مقاومت،  تجربه  که 
مدنی  مبارزات  و  اعتراضات 
دارد،  اختیار  در  را  داخل  در 
عالوه بر آن تجربه تشکیالتی، 
و  سازماندهی  چریکی، 
مبارزات حزبی  ارگانیزه کردن 
و مشارکت حداکثری نیروهای 
داخل  در  مختلف  اجتماعی 
دارد.  همراه  به  خود  با  را 
از  بزرگی  سرمایه  تجربه  این 
در  مختلف  اجتماعی  نیروهای 
دهه  چند  طی  در  که  داخل 
اخیر، تغییرات و جابجایی های 
بخش های  در  عمودی  و  افقی 
اند،  کرده  تجربه  را  مختلف 
درپشت سر دارد. این وضعیت 
را  افقی  توانایی ها،  چیدمان  و 
به ما نشان می دهد، که در آن 
انسانی  اراده  از  گرفتن  بهره  با 
برای تغییر، با تاکید و بازگشت 
به توان و سرمایه ملی و مردمی 
کوردستان  دمکراتیک  جنبش 
دموکرات  حزب  رهبری  به 
با  اتحاد  در  ایران  کوردستان 
کوردستان  در  نیروها  سایر 
شرقی و نیز اپوزیسیون برانداز 

گام برداشت.
دهنده  پیوند  "راسان" 
 " شاخ   " با   " مبارزات"شار 
می باشد. استراتژی که در پی 
تغییر  خواهان  نیروهای  آن، 
پیدا  را  همدیگر  دگرگونی،  و 
در  دادن  پوشش  با  و  کرده 
زمینه های گوناگون به جمعی 

از توان مشترک می رسند. 
پیشرو  نیروی  مسیر،  این  در 
به  با  پیشمرگه  مترقی  و 
و  تصویر  کشیدن  چالش 
کنار و در  هیمنه حاکمیت، در 
دسترس نیروی مبارز و مقاوم 
حضوری  بود.  خواهد  داخل 
روان، سیال و با تجربه خواهد 
مطالبات  با  ارتباط  در  داشت 
و  دمکراتیک  خواست های  و 
ملی مردم کوردستان. در همین 
گسترده  ارتباطی  برای  راستا 
بنا به  در روان و جان جامعه، 
خواست و حمایت مردمان شان 
وارد عمل و پیوند تشکیالتی و 
مبارزاتی می شوند. پیوند مابین 
تجربه مبارزه با مقاومت شهری 
در شکل های مختلف و توسعه 
دادن آن بر اساس بهره گیری از 
چریکی  مبارزاتی  جنبش های 

در  مبارزاتی  روحیه  ایجاد  و 
و  اهداف  راستای  در  داخل 
باشد.  می  راسان  برنامه های 
ماهیت  و  روحیه  از  بهره گیری 
میدانی  عملیات  در  مبارزاتی 
در  پیشمرگه،  محوریت  با 
و  مبارزاتی  روحیه  انتقال یک 
قوی برای تغییر و دگرگونی با 
بهره گرفتن ازتمام ظرفیت ها و 
توانمندی ها. این روحیه همواره 
از پشتوانه تاریخی و مبارزاتی 
ملیـدمکراتیک  جنبش 
بهره مند  معاصر  دوران  در 
مقاومت  روحیه  این  می باشد. 
و ایستادگی ریشه در پایه های 
و  دمکراتیک  مبارزاتی 
ایران  در  کوردها  انسان محور 
جمهوری  گران بهای  میراث  و 
پیشوا  رهبری  به  کوردستان 
قاضی محمد دارد. نکته جالب 
و ماندگار در این قضیه ماهیت 
با  عدالت محور  و  دمکراتیک 
مبارزه  آزادیخواهانه  پیشینه 
کوردها می باشد که همواره در 
حال بازتولید رویه دمکراتیک 
و  استبداد  برابر  در  خود 
بر  حاکم  نظام های  دیکتاتوری 
است.  بوده  کوردستان  و  ایران 
و  استبداد  که  میزان  همان  به 
نظام های  در  قدرت  انحصار 
و  تشدید  ایران  در  مرکزی 
بالعکس  است  گردیده  تثبیت 
دمکراتیک  ماهیت  و  روحیه 
جنبش  دموکراسی خواهانه  و 
کوردستان  در  کوردها  ملی 
توسعه و تثبیت پیدا کرده است. 
موارد  و  نکات  از  یکی  این 
در  ملی  جنبش  ماندگاری 
کوردستان و در پیوند با مردم و 
این اساس  بر  مبارزه می باشد. 
استراتژی راسان زایده و تداوم 
ماهیت  و  روحیه  نگاه،  همان 
مبارزاتی و دمکراتیک کوردها 
در ایران برای مبارزه با استبداد 
پیوند زدن  ارتجاع می باشد.  و 
در  مبارز  و  مدنی  نیروهای 
خلق  کوهستان،  و  شهر  داخل 
کننده رسالتی دیگر در مبارزات 
بودن  پیشرو  و  کوردها  برحق 
می  ایران  تحوالت سیاسی  در 

باشد.
با  راسان،  همچون  حرکتی 
مبانی هویت شناسانه نیروهای 
شهرهای  در  متنوع  اجتماعی 
و  ارتباط  در  کوردستان 
شعله های  و  سنگرها  با  پیوند 
می  آزادی خواهانه  و  مقاومت 
دهه  چهار  به  قریب  که  باشد، 
در برابر استبداد و ارتجاع دینی 
این  می کند.  مبارزه  و  مقاومت 
پشتوانه و تجربه مبارزاتی با در 
اختیار داشتن اراده معطوف به 
و  نیروی جوان  میان  در  تغییر 
تحول خواه کوردستان بی شک، 

اسارت  و  ستم  زنجیر  و  بندها 
همین  در  کرد.  خواهد  پاره  را 
اجتماعی  نیروهای  راستا 
سازماندهی،  و  بازسازی  با 
در  همدیگر  از  مشخص  درک 
برای  تالش  اهداف،  خصوص 
در  مبارزه  از  مشترک  قرائتی 
مشترک  فهم  مختلف،  ابعاد 
و  توانایی ها  ظرفیت ها،  از 
پیگیری  راه  از  تجربه ها، 
خود،  خواسته های  و  مطالبات 
در تمام زمینه ها می توانند نظام 

دینی را به چالش بکشند.
زنان به عنوان نصفی از جامعه، 
اهمیتی  پر  و  اساسی  نقشی 
تحوالت  بردن  پیش  به  در 
اجتماعی،  دگرگونی های  و 
سیاسی، آموزشی و تربیتی در 
جامعه و خانواده دارند. اهمیت 
و جایگاه آنان در این تحوالت 
پوشیده  کسی  بر  تغییرات  و 
قرائت  در  که  چند  هر  نیست. 
دینی  نظام  و  سیاسی  اسالم 
اسالمگراها  ایران،  محور  فقه 
دینی،  آموزه های  اساس  بر 
عقیدتی، سنتی و فرهنگی و چه 
شخصی،  منافع  اساس  بر  بسا 
خود  نادانی  و  وجهل  گروهی 
منکر و یا مانع حضور و فعالیت 
و تالش آنان در جامعه هستند. 
اما این جنبش با تمام سختی ها 
جهت  در  همواره  موانع،  و 
و  دگرگونی  تحول،  پیشرفت، 
رفع بی عدالتی جنسی و قانونی 
تالش می کند. در این میان زنان 
به شیوه ها و در ابعاد مختلف به 
رهایی  و  آزادی  برای  مبارزه 
و مکاتب  اندیشه ها  اسارت  از 
پوسیده ادامه می دهند. با توجه 
کوردستان  جامعه  پویایی  به 
در  که  عظیمی  وتغییرات 
اجتماعی،  مختلف  بحش های 
ورزش  فرهنگی،  آموزشی، 
زمینه ها  این  در  سیاسی  و 
صورت گرفته است، زنان وارد 
اجتماعی  تغییرات  و  مناسبات 
از  پیش  روز  هر  که  شده اند 
آنان  فعالیت  و  حضور  گذشته 
می باشد.  کنترل  قابل  غیر 
زنان در ایران و به تبع آن در 
سیاست  سایه  در  کوردستان، 
حقوقی  نظام  دینی،  حکومت 
و  ستم  مورد  شریعت مدار،  و 
می گیرند.  قرار  شدید  تبعیض 
و  تبعیض ها  این  از  بخشی 
قوانین  در  ریشه  نابرابری ها 
دارد  دینی  نابرابر  و  ارتجاعی 
بر  دینی  حکومت  توسط  که 
است.  شده  تحمیل  جامعه 

کهنه  سنت ها ی  فرهنگی،  نظام 
مناسبات  کنار  در  زن  باره  در 
دیگر  بخشی  مردساالر  جامعه 
از ستم مضاعف می باشد که بر 
نظام  سایه  در  دختران  و  زنان 

والیی ناعداالنه تر می شود. 
و  مناسبات  این  بر  عالوه 
نوع  یک  نابرابر  ستم های 
سرکوب،  مضاعف  سیاست 
کنترل همراه با یک نگاه امنیتی 
دختران  و  زنان  بر  پلیسی  و 
تمام  که  اضافه می گردد،  کورد 
ساختار ذهنی و روحی آنان را 
قرار  ویرانگر خود  تاثیر  تحت 

می دهد.
سخت،  انعطافی،  غیر  ساختار 
در  نظام  ایدئولوژیک  و  بسته 
و  اجتماعی  نظام بندی  کنار 
و  بسته  فرهنگی  مناسبات 
سنتی و نیز قوانین سخت گیرانه 
قرائت  در  زن  خصوص  در 
به  دوباره  حکومت  رسمی 

نوعی بازتولید می شود. 
دگرگونی  و  تغییر  امکان  دین، 
برای زنان را سخت تر می کند. 
بستری،  و  فضا  چنین  در 
باورمندی های  دینی،  حاکمیت 
به عنوان  را  ایدئولوژیک خود 
سیاست  اجتماعی،  برنامه 
تربیتی  و  آموزشی  فرهنگی، 
جامعه  به  مختلف  راه های  از 
تزریق می کند. به دلیل فشارها 
عقیدتی  محدودیت های  و 
تغییر  راه  ارزشی-دینی  و 
را  جامعه  در  آنان  حضور  و 
از  دشوارمی کند.  و  مسدود 
نخست  قربانیان  زنان  که  آنجا 
تمام  آن  تبع  به  می باشند،  آن 
جامعه  نیروهای  و  الیه ها 
نهایت  در  و  شده  ضربه پذیر 
همین  بر  می گردند.  متضرر 
اساس بسیاری از توانمندی ها، 
ایده ها  نوآوری ها،  خالقیت ها، 
آفرینش های علمی و ذهنی  و 
سرکوب  خفه،  محدود،  آنان 
می شود.  تباه  نهایت  در  و 
سیاست دینی و باورمندی های 
سیاست گذاران مذهبی در ایران 
از جامعه  این شیوه، بخشی  به 
کارآمد  و  موثر  حضور  از  را 
می کنند.  محروم  جامعه  در 
یک  گفت،  می توان  نوعی  به 
پروسه های  در  دائم  نقص 
جامعه  سالمت  و  اجتماعی 
ایجاد می کنند. به این معنی که 
روند پدیده های اجتماعی را که 
متاثر از رفتار و نقش انسآن ها 
در جامعه در روند تغییر دارند 
به نوعی مختل و یا به انحراف 

است  منظر  همین  از  می کشند. 
رسمی  سیاست  در  را  زن  که 
تنها  خود،  موضع گیری های  و 
محدود به وظایف اولیه خانواده 
و تربیت فرزندان می کنند. یا به 
سیاست های  با  جدی  صورت 
فشارهای  و  خود  تبعیض آمیز 
مختلف در حاشیه قرا می دهند. 
سیستم  و  ساختار  شک  بی 
جامعه  بیمار  و  آلوده  فاسد، 
مختلف  بخش های  در  نیز 
سیاسی  فرهنگی،  اجتماعی، 
به  والیی  نظام  در  مدیریتی  و 
حاشیه ای شدن و کنار گذاشتن 
اجتماعی  تحوالت  در  زنان 
بوده  موثر  جامعه  سیاسی  ـ 
است. امروزه در سایه حکومت 
اسالمی باید به رشد و افزایش 
نابسامانی های  و  بحرآن ها 
زنان  دامن  بیشتر  که  اجتماعی 
را می گیرد و از اولین قربانیان 
اشاره  هستند  وضعیت  این 
مشکالت  رشوه،  فساد،  کرد. 
تبعیض،  بیکاری،  معیشتی، 
نابرابری های  اعتیاد،  طالق، 
جنسیتی  ستم  نیز  و  جنسیتی 
و  ناکارآمد  سیستم  یک  ثمره 
خود  که  است  شکست خورده 
نابسامانی های  و  بحران  مولد 
دیگر به صورت کالن می باشد. 
می باشد  جامعه ای  تصویر  این 
و  سیاست ها  قربانی  که 
دینی  حکومت  سرکوب های 
نقطه  راسان  است.  گردیده 
اعتراضی،  حرکت های  تالقی 
مدنی،  مقاومت  نارضایتی ها، 
مطالبات و خواسته های طبقات 
کوردستان  مردم  اجتماعی 

می باشد.
از  زنان  میان  این  بی شک در 
در  خاصی  اهمیت  و  جایگاه 
برخوردار  کوردستان  راسان 
شرایط  دراین  باید  که  هستند 
اساسی  صورت  به  اوضاع  و 
که  چرا  شود.  پرداخته  آن  به 
به  کوردستان  دختران  و  زنان 
عنوان نیروی عظیمی از جامعه 
جدایی  بخش  کوردستان 
دمکراتیک  جنبش  از  ناپذیر 
و ملی برای رهایی کوردستان 
سیاست ها،  برخالف  می باشند. 
تبعیض های  و  محدودیت ها 
زنان،  خصوص  در  مختلف 
در  اسالمی  نظام  حال  این  با 
چرا  نبوده  موفق  زمینه  این 
رشد  و  مقاومت ها  دلیل  به  که 
میان  در  آگاهی  از  محدودی 
و  تحول  شاهد  ما  خانواده ها، 
اجتماعی  روابط  در  دگرگونی 
و تغییر نسبی جایگاه زنان در 
کوردستان و ایران هستیم. این 
تغییرکمی و کیفی در مناسبات 
اجتماعی، نتیجه رشد و افزایش 
حوزه های  در  زنان  مطالبات 
اجتماعی،  حقوق  هنر، 
فعالیت های  آموزشی، 
گروهی  فعالیت های  ورزشی، 
در  فردی  موفقیت های  و 
می باشد.  مختلف  بخش های 
آنان  مطالبات  راستا،  درهمین 
در  گذشته  از  پیش  روز  هر 
زمینه حقوق اجتماعی، مبارزه 
نابرابری های  تبعیض ها،  با 
و  سنت ها  نفی  جنسیتی، 
قوانین  و  ارتجاعی  ارزش های 
رادیکالی  سیر  شریعت گرایانه، 

می پیمایند.
                 ادامه دارد ...

پرویز جباری

بخش اول
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کوردها  اختالفات  و  تفرقه  از 
زیاد گفته و نوشته اند اما کسی 
از اتحاد و انسجام آن ها چیزی 
نه نوشته و نه گفته است، آنهم 
این  به  که  دلیل  این  به  تنها 
ناامیدی  و  یاس  مبارز  مردم 
استعمارگران  و  کنند  تلقین 
حیات  به  بتوانند  سرزمین اش 
در  اما  دهند.  ادامه  خود 
از  سرشار  ما  تاریخ  واقع 
با  می توان  که  نمونه های ست 
ایمان  آن  یادآوری  و  خواندن 
می توانیم  هم  ما  که  بیاوریم 
باشیم.  سرها  میان  در  سری 
بیست ویکم  زلزله ی  متاسفانه 
انسانی  فاجعه ی  کرماشان  آبان 
کوردستان  دامنگیر  را  بزرگی 
کورد  ملی  حماسه ی  اما  کرد 
هم زبانان  به  کمک رسانی  در 
شکوه  نمونه های  از  یکی  خود 
و عظمت ملی کوردها می باشد 
که بی شک تاریخ و آیندگان بر 

آن خواهند بالید.
مصاحبه ای  رابطه  همین  در 
داشتم با جمال جوانمیری فعال 
کرماشان  اهل  کورد  سیاسی 
نروژ  ساکن  روزها  این  در  که 

می باشد. متن کامل این مصاحبه 
روزنامه ی  خوانندگان  تقدیم 

کوردستان می شود.

کرماشان  زلزله  وقوع  از  بعد 
که جنبشی  بودیم  آن  ما شاهد 
برای  کوردستان  در  عظیمی 
آسیب دیدگان  به  امدادرسانی 
واقع  در  که  زلزله شکل گرفت 
بوده،  بی نظیر  خود  نمونه ی  در 
چگونه  را  حرکت  این  شما 

تحلیل و تفسیر می کنید؟
سازمان های  و  نهادها  برخالف 
حکومتی مرتبط، مردم از مدال 
قهرمانان  و  المپیکی  آوران 
بنابر  کولبران،  تا  گرفته  جهانی 
خود  وملی  انسانی  خودآگاهی 
متحد شده و با حداقل امکاناتی 
هر  از  داشتند  اختیار  در  که 
یاری  برای  کوردستان  سوی 
رساندن به آسیب دیدگان زلزله، 
به سوی کرماشان شتافتند. این 
مردمان با آگاهی از این واقعیت 
که حکومت اسالمی ایران، بنابر 
ذات فاشیستی و ضدبشری اش 
به  کمک رسانی  هرگونه  از 
باز  سر  کورد  زلزله زدگان 

باال  همت  آستین  زد،  خواهد 
زده و برای کاستن از آالم های 
کمپین های  هم زبانان  شان، 
راه  به  کمک  جمع آوری  متعدد 
از  سیلی  نهایتا  که  انداختند 
سوی  به  ضروری  اقالم های 

مناطق زلزله زده جاری شد.
این  که  شد  متذکر  باید  البته 
بیداری  یک  از  کامال  حرکت 
گرفته  نشات  ملی  آگاهی  و 
بود، سرچشمه های این حماسه 
چیزی نیست جز کورد بودن و 
برابر  در  کوردها  ملی  انسجام 
طبیعی  حتا  و  سیاسی  وقایع 
این شکوه  واقع،  در  منطقه.  در 
به  کمک رسانی  در  که  ملی 
نمود  کرماشان  زلزله زدگان 
و  دیگر  بخش  خود  کرد،  پیدا 
ملت  مبارزه حق طلبانه ی  ادامه 
بود  اسالمی  رژیم  علیه  کورد 
که حاوی پیامی قاطع و آشکار 
علیه بی عدالتی حاکم و شکست 
توطئه های تفرقه انگیز جمهوری 
بود.  کوردستان  در  اسالمی 
خسارات  چه  اگر  زلزله   این 
مردم  بر  وسیعی  مالی  و  جانی 
آن  حومه ی  و  سرپل ذهاب 
وارد کرد اما تصویری از اتحاد 
به  کوردستان  در  را  انسجام  و 
رژیم  کام  به  که  کشید  تصویر 
دشمنان  و  اسالمی  جمهوری 
کورد خوش نیامد.                                                                             
ما شاهد آن بودیم که رژیم به 
صورت تعمدی از کمک رسانی 
و  بود  کرده  اجتناب  مردم  به 
با خوانشی  نیز  حزب دمکرات 
و  موجود  شرایط  از  صحیح 
رژیم  ذات  از  که  شناختی 
بیانیه ای  انتشار  با  داشت  ایران 
مردم  از  آبان،  بیست ودوم  در 
کوردستان خواست که به کمک 
کرماشان بشتابند. چرا حکومت 
از کمک رسانی  از سویی  ایران 
به مردم اجتناب کرد و از سوی 
پنجاه  از  بیش  با گذشت  دیگر 
روز از وقوع زلزله هنوز مردم 
بی سرپناه  و  آواره  آسیب دیده، 

هستند؟
کوردستان  دمکرات  حزب 
قدیمی ترین  عنوان  به  ایران، 
کوردستان  در  سیاسی  حزب 
رژیم  از  که  شناختی  با  و 

از  داشت،  اسالمی  جمهوری 
مردم  تودهای  میان  خود  نفوذ 
استفاده کرد و در همان ساعات 
اولیه با انتشار بیانیه ای از ملت 
کجا  هر  در  که  خواست  کورد 
که هستند به کمک زلزله زدگان 
من  نظر  به  بشتابند.  کرماشان 
صحیح  واکنشی  اقدام،  این 
می بایست  که  بود  تاریخی  و 
بعنوان  دمکرات،  می شد.  انجام 
کوردستان  در  پیشرو  حزب 
ملی-دمکراتیک  جنبش  و 
ملت  به  خطاب  کوردستان،  
کورد پیامی فرستاد و مردم نیز 
در کوتاه ترین زمان ممکن از آن 
از سوی دیگر،  استقبال کردند. 
که  کاملی  شناخت  با  نیز  مردم 
فاشیستی- رژیم  دشمنی  از 
مذهبی ایران با کوردها دارد و 
همچنین وجود تاریخی ماالمال 
کوردستان  فرزندان  کشتار  از 
بر  اسالمی،  رژیم  دست  به 
که  بودند  واقف  واقعیت  این 
چنین  از  اسالمی  جمهوری 
از  برای  آمده ای  پیش  فرصت 
بین بردن کوردها بیشترین بهره 
به همین خاطر  برد،  را خواهد 
مردم با دیدی انسانی و انقالبی 
روستاهای  و  شهر  سوی  به 
این  و  افتادند  راه  به  زلزله زده 
حماسه ای  به  را  تلخ  واقعه ی 
کردند. در  بدل  ملی  تاریخی و 
این رابطه کاروان های مردمی و 
آنچنان  سیل کمک های مردمی 
صدا  که  بود  گسترده  و  عظیم 
هم  اسالمی  وسیمای جمهوری 

از انکار آن عاجز ماند. 
و اما چرا سازمان ها و نهادهای 
کمک رسانی  از  رژیم  ذی ربط 
این  واقع  در  کردند؟؟  اجتناب 
نیست.  تازه ای  رویداد  واقعیت 
را  خود  مردم  که  سال هاست 
جدا  تروریستی،  رژیم  این  از 
این  سرنگونی  فریاد  و  کرده اند 
مستمرا  و  داده  سر  را  رژیم 
سوال  می شوند.  سرکوب  نیز 
طول  در  که  است  این  اساسی 
اسالمی،  جمهوری  حیات 
از  انسانی  عمل  و  اقدام  چه 
که  یافت  می توان  را  رژیم  این 
راستای  در  و  مردم  سود  به 
انجام  آن ها  آسایش  و  منافع 

در  نظام  این  کلیت  باشد؟  شده 
فاسدی  و  تروریستی  نیروهای 
سپاه  پاسداران،  سپاه  همچون 
دانش  بسیج  بسیج،  قدس، 
دانشجوئی،  بسیج  آموزی، 
منکراتی،  گشت  ارشاد،  گشت 
نیروهای اطاعات، ناجا و ده ها 
دیگرعقیده تی-سیاسی- گروه 

است  شده  خالصه  تروریستی 
راستای  در  اختصاصا  که 
و  ایران  ملیت های  سرکوب 
تثبیت  و  سیاسی  خفقان  ایجاد 
پایه های حکومت اسالمی عمل 
نیز  تحلیل  همین  با  می کنند. 
بود که مردم، منتظر ننشستند و 

سریع وارد عمل شدند. 
رژیم اسالمی ایران اثبات کرده 
ضد  و  ضدبشری  حکومتی  که 
به  تعلقی  هیچ  و  خلقی ست 
ملت  ریشه های  و  واقعیت های 
کورد ندارد. با وجود کارنامه ای 
داریم،  سراغ  رژیم  این  از  که 
هم  آینده  در  که  می دانم  بعید 
کمک آنچنانی به آسیب دیدگان 
باورم که  این  بر  اما  کند،  زلزله 
اسالمی  جمهوری  آینده،  در 
به  رسانی  خدمت  بجای  ایران 
نیروهای سرکوبگر خود  مردم، 
را به جان این ملت می اندازد!       

قربانیان  به  تنها  نه  حکومت 
تا  بلکه  نکرد  کمک  زلزله 
فعال   ١٠ از  بیش  لحظه  بدین 
مردمی  امدادرسان  و  مدنی 
بازداشت  را  آسیب دیدگان  به 
از  مانع  دیگر  از سوی  و  کرده 
به  مردمی  کمک های  رسیدن 
قربانیان زلزله می شود. چرا باید 
بازداشت  کورد  امدادرسانان 

شوند؟
حکومتی  رسانه های  ابتدا،  در 
فارس  زبان این کمک رسانی ها 
می دادند  نشان  وارونه  را 
که  کردند  وانمود  طوری  و 
صرفا  عظیم،  جنبش  این 
تنها  کوردها  و  انسانی ست 
با  و  انسان دوستانه  حس  بنابر 
به  اقدام  خیرخواهانه،  نیات 
زلزله زده  مردم  به  یاری رسانی 
سرکوبگر  سیستم  کرده ند!؟ 
کوشید  بسیار  رژیم  رسانه ای 
در  را  زلزله   ویرانه های  وسعت 
دهد  جلوه  کوچک  امکان  حد 
بی سابقه ی  و  عظیم  موج  و 
به  را  مردمی  کمک رسانی های 
پائین ترین درجه، تنزل دهند تا 
همه چیز تحت کنترل خودشان 
باشد، اما آنچه روی داد خالف 

خواست آن ها بود.
ویدئو- که  بودیم  آن  ما شاهد 
وسعت  از  متعددی  کلیپ های 

در  انسانی  فاجعه  دامنه ی 
شبکه های  در  زلزله زده  مناطق 
اجتماعی منتشر شد، ویدئوهایی 
که در آن مردم آسیب دیده، عدم 
آن ها  به  حکومت  کمک رسانی 
مرتبط  بودن شان  کورد  به  را 
فیلم های  همچنین  می ساختند. 
بسیاری در رابطه با گستردگی 
کمک های مردمی و احساسات 
ملی کوردها، هنگام جمع آوری 
این کمک ها در فضای مجازی 
منتشر شد که این خود منجر به 
رژیم  توطئه های  شدن  خنثی 
در این مورد شد. این شکست 
عیان، حکومت را بر آن داشت 
به  کمک رسانی  جای  به  تا 
به  زلزله ، دست  مصیبت دیدگان 
فعالین  بازداشت  و  دستگیری 
تا  بزند  کورد  روزنامه نگاران  و 
شاید این بار هم از طریق ایجاد 
اوضاع  کنترل  و وحشت  رعب 

را در دست گیرد. 
روشنی  به  اسالمی  جمهوری 
عظیم  حرکت  که  می دانست 
به  کمک رسانی  در  کوردها 
"نه"  یک  کرماشان  مردم 
رژیم  این  موجودیت  به  بزرگ 
کوردستان  بر  آن  حاکمیت  و 
احساسات  به  تنها  و  است 
نمی شود  محدود  کورد  انسانی 
این  با  می خواستند  آن ها  بلکه 
حرکت از یکی بودن کوردها با 
هر گویش و هر مذهبی بگویند 
و آمادگی خود را برای هر تغیر 
و تحول احتمالی در کوردستان 
و ایران نشان دهند. در واقع این 
انسجام و پیام های نهفته در آن، 
پایه های نظام را به لرزه درآورد 
به  را  ایران  اسالمی  رژیم  و 
نهایتا دست  واکنش واداشت و 
گسترده ی  بازداشت های  به 
فعالین کورد زد تا از این طریق 
کند.                                                                                                                          وارد  فشار  کورد  ملت  بر 
رژیم، به جای ماجراجوی های 
خود در منطقه و ایجاد آشوب 
می توانست  خاورمیانه،  در 
که  را  بودجه ای  از  دهم  یک 
تروریستی  فعالیت های  در 
قول  به  و  انقالب  صدور  یا 
حرم  از  دفاع  در  خودشان 
خرج  می کنند،  و  کرده  صرف 
هم  تا  می کردند،  خود  مردم 
مرهمی بر زخم مصیبت دیدگان 
باشد و هم از شدت اعتراضات 
رویی  آن  از  اما  بکاهد  مردم 
و  فاشیستی  رژیم  هر  ذات  که 
انسانیت  با  دشمنی  ضدبشری، 
راه  به  چشم  نمی توان  است 
جمهوری  از  دیگری  رفتار 
توحش،  بجز  ایران  اسالمی 

درندگی و سرکوب باشیم.

جمال جوانمیری در مصاحبه با کوردستان میدیا:

سرچشمه های این حماسه چیزی نیست جز کورد بودن و 
انسجام ملی کوردها در برابر وقایع سیاسی و حتا طبیعی در منطقه
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بازداشت گسترده ی دانشجویان در دانشگاه های ایران و کوردستان به دست نیروهای اطالعاتی

شده ای  منتشر  گزارش  بنابر 
خبررسانی  آژانس  سوی  از 
کورد  دانشجوی  دو  کوردپا، 
روز  کرماشان،  رازی  دانشگاه 
 ،١٣٩٦ دی ماه  یازدهم  دوشنبه 
اعتراضات  در  حضور  هنگام 
سیاست های  علیه  مردمی 
در  اسالمی  جمهوری  فاشیستی 

کرماشان بازداشت شده اند.
آژانس  گفته های  براساس 
هویت  کوردپا،  خبررسانی 
بازداشت  دانشجویان  از  یکی 
اهل  ویسی"  "لقمان  شده 
استان  توابع  از  باباجانی  ثالث 
مقطع  دانشجوی  و  کرماشان 
حسابداری  رشته  کارشناسی 
می باشد اما تاکنون هویت دیگر 
دانشجوی بازداشتی که در مقطع 
کارشناسی ارشد رشته کتابداری 
تحصیل می کند برای این آژانس 

مشخص نشده است.
در همین رابطه آژانس خبررسانی 
اعالم  دیگری  خبر  در  کوردپا، 
کرد که نیروهای اطالعاتی رژیم 

دوشنبه  روز  ایران  تروریستی 
یکی   ،١٣٩٦ دی ماه  یازدهم 
و  کورد  دانشجویی  فعاالن  از 
فوق لیسانس  فارغ التحصیل 
رشته ی تاریخ از دانشگاه تهران، 
آژانس  کرده اند.  بازداشت  را 
این  هویت  کوردپا،  خبررسانی 
فعال دانشجویی کورد را احسان 
توابع  از  دره شهر  اهل  محمدی، 

استان ایالم اعالم کرده است.
با  مرتبط  اخبار  ادامه ی  در 
دانشجویی  فعالین  بازداشت 
توسط نیروهای اطالعاتی ایران، 
از  بشری  حقوق  رسانه های 
بازداشت پانزده فعال دانشجویی 
در  دادند.  خبر  تهران  دانشگاه 
خبررسانی  آژانس  زمینه  همین 
کرد  اعالم  خبری  در  کوردپا، 
آغاز  با  اخیر  که طی چند روز 
ایران،  در  مردمی  اعتراضات 
اعتراضات  در  دانشجو  ده ها 
بازداشت و به بازداشتگاه انتقال 

یافته اند. 
دانشجوی   ١٥ رابطه،  همین  در 

و  بازداشت  تهران  دانشگاه 
اطالعی  آنان  سرنوشت  از 
اسامی  نمی باشد.  دسترس  در 
شده  بازداشت  دانشجویان 
اعتراضات  در  تهران  دانشگاه 

مردمی به ترتیب ذیل است:
سینا ربیعی، محسن حق شناس، 
پذیره،  پدرام  قلی راد،  میکاییل 
مظفری،  علی  محمدیان،  محمد 
سهیل  ثانی،  وهابی  مهدی 
دانیال  آوری،  آرش  موحدان، 
طلب،  علم  امیرحسین  ایمان، 
ترابی،  محسن  اکبری،  مجید 

کسری نوری، لیال حسین زاده
دهم  یکشنبه  روز  همچنین، 
دی ماه، یک دانشجوی دانشگاه 
مهربان"  "توران  نام  به  ارومیه 
دانشجوی  یک  و  پرویز  فرزند 
نام  به  سنندج  پیام نور  دانشگاه 
رضا  فرزند  صابری"  "محرم 
نیروهای  توسط  بیجار  اهل 
در  "شرکت  اتهام  به  اطالعاتی 
بازداشت  مردمی"  اعتراضات 

گردیدند.

نیروهای اطالعاتی یک شهروند کورد را ربودند

یک جوان کورد اهل شهرستان 
نیروهای  سوی  از  بوکان 
نیروهای  ربوده شد.  اطالعاتی 
کورد  جوان  یک  اطالعاتی 
را  نصراهلل زاده"  "رضا  نام  به 

وی  سرنوشت  از  و  ربودند 
اطالعی در دسترس نیست.

این باره  در  مطلع  منبع  یک 
کرد:  اعالم  کوردپا  آژانس  به 
از  کورد  جوان  این  خانواده 

فرزندشان  بازداشت  دلیل 
و  کرده اند  بی اطالعی  اظهار 
اطالع  برای  آنان  پیگیری های 
فرزندشان  سرنوشت شان  از 

بدون نتیجه بوده است.

بازداشت ٩ شهروند کورد معترض در کرماشان

٩ شهروند کورد معترض در حین 
مردمی  اعتراضات  در  شرکت 
نیروهای  توسط  کرماشان  در 

حکومتی بازداشت گردیدند
به  رسیده  گزارش  براساس 
طی  کوردپا،  خبررسانی  آژانس 
شهروند   ٩ گذشته،  روز  سه 
"شرکت  اتهام  به  معترض  کورد 
توسط  مردمی"  اعتراضات  در 
نیروهای اطالعاتی در کرماشان 
 ٩ این  هویت  شدند.  بازداشت 

شهروند بازداشت شده به ترتیب 
ذیل اعالم شده است:

ولی امیری
عبدالجبار خالدی

فرامرز امیدی
یاسر حبیبی

شمس الدین کاکه ای
حمزه راهنما
آزاد تقی زاده

غالم علی مصور
نادر باباخانی

این  خبر،  این  انتشار  لحظه  تا 
در  شده  بازداشت  شهروند   ٩
کرماشان  اطالعات  بازداشتگاه 
بسر می برند. در همین رابطه نیز، 
حین  در  شهروند   ١٠ از  بیش 
مردمی  اعتراضات  در  شرکت 
تاکنون  که  بازداشت  ارومیه  در 
برای  آنان  از  تن  سه  هویت 
شده  مشخص  کوردپا  آژانس 
قادر  وحدت پور،  شهال  است: 

داالن و ایرج حمیدی.

ده ها معترض در ملکشاهی ایالم بازداشت شده اند

در  معترض  شهروند  ده ها 
توابع  از  ملکشاهی  شهرستان 
حکومتی  نیروهای  توسط  ایالم 
یکشنبه  روز  شده اند.  بازداشت 
اعتراضات  در  دی ماه،  دهم 
ملکشاهی  شهرستان  مردمی 
معترض  به ٥٠ شهروند  نزدیک 
بازداشت گردیدند. به گفته یک 
منبع آگاه از ملکشاهی، این تجمع 
نیروهای  دخالت  با  اعتراضی 
کشیده  خشونت  به  ضدشورش 
اقدام  حکومتی  نیروهای  و  شد 
کردند.  شهروندان  بازداشت  به 

اسامی برخی از بازداشت شدگان 
به ترتیب ذیل است: 

کرمی،  فرهاد  کرمی،  لقمان 
کرمی،  جواد  عبدی،  سلیمان 
ارغند،  عباس  رحمانی،  مظفر 
ارغند،  روح اهلل  عبدالی،  حافظ 

هادی کرمی، محمد معصومی.

اطالعات  کل  اداره  همچنین 
برای  پیامک  ارسال  با  ایالم 
هرگونه  در  حضور  شهروندان، 
کرده  اعالم  ممنوع  را  تجمع 
نیز، معاونت  از دیگر سو  است. 

سایبری سازمان اطالعات سپاه 
پاسداران هک حساب تلگرامی 
شهروندان معترض را آغاز کرده 

است.
در  ایران  در  مردمی  اعتراضات 
اعتراض به "گرانی و وضعیت بد 
معیشتی" وارد پنجمین روز خود 
شده و در این اعتراضات مردمی 
شلیک  درپی  معترض  چندین 
نیروهای حکومتی جان خود را 
از دست داده اند و ده ها معترض 

بازداشت گردیدند.

دانشجویان کورد دانشگاه عالمه: 
کشتن کولبران را ممنوع کنید، کولبری را بعدا

دانشگاه  کورد  دانشجویان 
به  تهران  طباطبایی  عالمه 
کردستان  در  کولبران  کشتار 
شنبه  روز  کردند.  اعتراض 
کورد  دانشجویان  دی ماه،  دوم 
دانشگاه عالمه طباطبایی تهران 
میان  در  پوسترهایی  پخش  با 
به  مستقیم  شلیک  دانشجویان، 
به  کردند.  محکوم  را  کولبران 
 ٩ "طی  دانشجویان،  این  گفته 
ماه گذشته ٥٠ کولبر و کاسبکار 
داده اند  دست  از  را  خود  جان 
با  تن   ٢٨ مجموع  این  از  که 
نظامیان  گلوله  مستقیم  شلیک 
هنگام  در  تن   ٢٢ و  حکومتی 
از کوه سقوط کرده و  یا  حمل 
یا  و  شده  گرفتار  بهمن  در  یا 
 ١٠٠ همچنین  کرده اند.  سکته 
کولبر نیز زخمی شده اند که ٥٣ 
تن با شلیک گلوله و بقیه دچار 

حادثه شده اند."

می گویند:  دانشجویان  این 
حتی  موارد  این  تمامی  "در 
تفنگ،  بار  حمل  مورد  یک 
مخدر  مواد  یا  و  منفجره  مواد 
کار  کولبران،  حق  است،  نبوده 
منصفانه، ایمن و دائمی است نه 

گلوله."
دانشجویان،  اقدام  این  از  پس 
عالمه  دانشگاه  حراست 
دانشگاه  بورد  از  را  پوسترها 
را  دانشجویان  و  جمع آوری 

تهدید کرد.
خطرناک ترین  از  یکی  کولبری 
که  می آید  حساب  به  شغل ها 
نبود  دلیل  به  کردستان  مردم 
شغل مناسب و مشکالت مالی 
مرزی  مناطق  در  شغل  این  به 
روی برده که در این رابطه طی 
سال های  اخیر شمار زیادی از 
سقوط  دلیل  به  کورد  کولبران 
بهمن، سرما، رفتن روی مین و 

شلیک مستقیم نیروهای نظامی 
جان  ایران  اسالمی  حکومت 

خود را از دست داده اند.
به آمار ثبت شده در  با استناد 
خبررسانی  آژانس  آمار  مرکز 
نخست  شش ماه  طی  کوردپا، 
کورد  کولبر   ١٢١ جاری،  سال 
کردستان  مختلف  مناطق  در 
نیروهای  مستقیم  شلیک  درپی 
و  کشته  ایران  حکومت  نظامی 

زخمی شده اند.
حقوقی  شخصیت  هیچ  تاکنون 
شلیک  با  ارتباط  در  حقیقی  و 
مستقیم به کولبران و کاسبکاران 
پیگرد  مورد  کوردستان  مرزی 
قانونی قرار نگرفته و پرونده ی 
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.

یک کاسبکار کورد درپی شلیک مستقیم نظامیان 
در جاده مهاباد - پیرانشهر جان باخت

اهل  کورد  کاسبکار  یک   
مستقیم  شلیک  نتیجه  در  مهاباد 
ایران  حکومت  نظامی  نیروهای 
جان خود را از دست داد. نیمه 
شب پنجم دی ماه، یک کاسبکار 
کورد اهل مهاباد به نام "رحمت 
فرزند  ساله   ٣٣ سلیمان زاده" 
مستقیم  شلیک  درپی  حسین 
نظامیان حکومتی در جاده مهاباد 
– پیرانشهر جان سپرد. خبرنگار 
داد:  گزارش  مهاباد  در  کوردپا 

به  مکانی  در  حکومتی  نظامیان 
مهاباد  جاده  در  "سرمیدان"  نام 
کورد  کاسبکار  این  پیرانشهر   –
را مورد تیراندازی قرار داده اند.

به  کورد  کاسبکار  این  جسد 
بیمارستان مهاباد منتقل و تاکنون 
به خانواده اش تحویل داده نشده 
است. رحمت سلیمان زاده متاهل 

و دارای دو فرزند می باشد.
نیروهای  اخیر  سال های  طی 
حکومت  نظامی-انتظامی 

جاده های  در  ایران  اسالمی 
ایران  کوردستان  مواصالتی 
سرنشین خودروها را به بهانه ی 
حمل کاالی قاچاق مورد تعرض 
که  می دهند  قرار  تیراندازی  و 
مرگ  موجب  نیز  مواردی  در 
شهروندان کورد شده که در این 
میان هیچ نهاد حقوقی و رسمی 
غیرقانونی  اقدام  پاسخگوی 

مأموران نیست.


