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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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کمیته ی مرکزی حزب دمکرات 

طرح پیشنهادی برای تغییر 

در سیستم کاری و تغییر ساختار 

حزبی را به تصویب رساند

مصاحبه با

کریم پرویزی 

زنان کوردستان 

در پیوند با راسان
گفتگو با 

 حسام دست پیش

حزب دمکرات و کومه له در 
رابطه با شکنجه و 
کشتار معترضین 
بازداشت  شده 

در اعتراضات اخیر بیانیه  ی 
مشترکی منتشر کردند

مسجد سلیمان، 
پیکر دو جان باخته ی راه 
آزادی را به خاک سپرد

در کرماشان چه خبر است، 
"تنگه کنش" منبع نور و 

صدای مهیب

راسان و تغییر

دادن  پیوند  یا  راسان،  مقطع 
فارغ  مبارزات شاخ و شار، 
آن،  تاریخی  رگه های  از 
جدیدی ست  تجربه ی  نوعی 
و  روابط  آن  طی  که 
پیوندهای بخش های مختلف 
حق طلب  و  مبارز  جامعه ای 
را  وظایف  و  بازتعریف  را 
دوباره تقسیم می کند. در این 
و  وسیع تر  دیدگاه ها  مقطع، 
می شوند  بازتعریف  وظایف 
و  اقشار  تمام  با  جامعه  و 
وظایف  و  نقش  طبقات اش، 
و  تعریف  امیدهای شان،  و 

سازمان داده می شوند.
امری مسلم و طبیعی خواهد 
جدید  مقطع  در  که  بود 
مبارزه و طی تغیرات سیاسی 
در ایران، کوردستان و مطقه 
گسترده  تحوالت  نیز  و 
جامعه ی  بنیادهای  در 
و  گروه  هر  کوردستان، 
حزب  ویژه  به  و  جناح 
مسئول  را  خود  که  سیاسی 
و  ملی  مبارزات  قبال  در 
دمکراتیک می بیند، سیاست، 
و  وظایف  دیدگاه ها،  برنامه، 
سیستم  و  ساختار  همچنین 
ارگان های اش  همه  کاری 
و  نو  خوانشی  براساس  را 
روز،  تحوالت  با  مطابق 
و  دهد  قرار  بازنگری  مورد 
کردن  مشخص  راستای  در 
و  خود  سنجش  و  کاستی ها 
اجتماعی  انسانی،  نیروهای 
تحقیق،  به  دست  سیاسی  و 
سازماندهی  تجدید  و  تعمق 
رابطه  همین  در  و  بزند 
خود  برای  جدیدی  وظایف 
مشخص کرده و اگر الزم بود 
تغیری بنیادی در کلیت نیرو، 
ساختار و پتانسیل های خود 

ایجاد کند.
به  را  امر  این  بسیاری  شاید 
تعبیر  حزبی  درون  مساله ای 
خواهان  حزبی  که  کنند، 
خود  درون  در  تغیراتی 
آن ها  برای   امر  این  و  است 
مهم نباشد اما هنگامی که به 
فعالیت های حزبی و تاثیرات 

تقالهای دم مرگ

تعدادی  اخیر،  روزهای  طی 
اعتراضات  بازداشت شدگان  از 
جمهوری  بازداشتگاه های  در 
سارو  باختند.  جان  اسالمی 
قادری،  حسین  قهرمانی، 
معازی  آرام  و  زندی  کیانوش 
تنها نام چهار نفر از جانباختگان 
بازداشتگاه های  در  آزادی  راه 
اعالم  تاکنون  که  می باشد  ایران 
گردیده و به دست جالدان رژیم 
مرگ و اعدام در سیاهچاله های 
تحت  اسالمی،  جمهوری 
جان  درندانه  شکنجه های 
به  پیکرهای شان  و  باخته اند 
خانواده ی آنان تحویل داده شده 

است.
هرچند که رژیم در تالش است 
تا این جنایت ها را تحت عنوان 
اما  کند  الپوشانی  خودکشی، 
کشتار  و  جنایت  سراسر  تاریخ 
پتانسیل  اسالمی،  جمهوری 
این  از  هولناک تری  جنایت های 

وقایع را دارد.
خبر کشته شدن این آزادیخواهان 
که روز  منتشر می شود  هنگامی 
دی ماه  بیست وششم  سه شنبه 
صادقی  محمود  شمسی،   ١٣٩٦
در  رژیم  نمایندگان  از  یکی 
اعالم  سخنانی  طی  مجلس، 
جانباختگان  از  یکی  که  کرد 
با  که  تلفنی  تماسی  در  مذکور 
داشته  اظهار  داشته  خانواده اش 

که در زندان، آن ها را مجبور به 
کرده اند  قرص  تعدادی  خوردن 
این قرص ها،  از مصرف  بعد  که 
روانی شان  و  جسمی  وضعیت 

وخیم شده است.
کیهان  نشریه ی  رابطه   همین  در 
لندن به نقل از "نسرین ستوده" 
کرده  اعالم  بشر،  حقوق  فعال 
بازداشتگاه های  مسئوالن  است 
ایران،  اسالمی  جمهوری 
اعتراضات  بازداشت شدگان 
که  می کنند  مجبور  را  اخیر 
به  کنند،  مصرف  متادون  قرص 
همین خاطر بعید نیست که علت 
مرگ این افراد، مصرف اینگونه 

قرص ها باشد.
از سوی دیگر رژیم اسالمی عالوه 
بر کشتار بازداشت شدگان، دست 
به اذیت و آزار خانواده های آنان 
اطالعاتی  نیروهای  می زند.  نیز 
از  بعد  سنندج  شهر  در  رژیم 
تحت  با  قهرمانی،  سارو  قتل 
او،  خانواده ی  دادن  قرار  فشار 
را  سارو  پدر  قهرمانی"  "محمد 
کلیپ  یک  در  می سازند  مجبور 
علیه  سخنانی  ایراد  به  ویدئویی 
این  در  او  بپردازد.  خود  پسر 
می شود  مدعی  ویدئویی  کلیپ 
از  یکی  عضو  فرزندش،  که 
بود  رژیم  مخالف  کورد  احزاب 
جان  مسلحانه  درگیری  طی  و 

باخته است نه در زندان.

ضدبشری  رفتارهای  این 
اخیر،  بازداشت شدگان  با 
مرکز  چندین  واکنش های 
حقوق بشری را به دنبال داشت. 
بشر  حقوق  از  دفاع  سازمان 
بیانیه ای  انتشار  طی  کوردستان 
مسئولین  ادعای  که  کرد  اعالم 
در رابطه با جان باختن مشکوک 
مورد  باید  بازداشت شدگان 

تحقیق و بررسی قرار گیرد.
است:  آمده  بیانیه  از  بخشی  در 
خبری  رسانه های  که  همانگونه 
منعکس  خارجی  و  داخلی 
و  امنیتی  اقدامات  نموده اند، 
اسالمی  دولت جمهوری  پلیسی 
اعتراضات  کنترل  برای  ایران 
مردم،  خیابانی  تظاهرات  و 
سرکوب  دیگر  عبارتی  به 
سراسر  در  مدنی  اعتراضات 
ده ها  مرگ  به  تاکنون  کشور، 
زندانی  و  بازداشت  و  شهروند 
شدن هزاران نفر انجامیده است.

همچنین سازمان ناظرین حقوق 
بشر، طی گزارش ساالنه ی خود 
متذکر شده است که: راهکارهای 
سرکوب توسط نیروهای امنیتی، 
سیستم قضایی و مراکز انتصابی 
رژیم،  نگهبان  شورای  همانند 
ایران  در  را  بشر  حقوق  نقض 

وارد فاز جدیدی کرده است.
در  بشر  حقوق  نقض  جریان 
دارد  استمرار  حالی  در  ایران 

استراتژیک  مطالعات  مراکز  که 
که  شده اند  متذکر  بین المللی 
شرایط کنونی ایران چنان آشفته 
برای  آن  کنترل  که  گردیده 
و  می باشد  سخت  بسیار  رژیم 
در  اسالمی  جمهوری  چه  اگر 
کردن  زندانی  با  که  است  تالش 
و کشتن، مردم را دچار رعب و 
ملیت های  دیگر،  اما  کند  ترس 
ایران توان تحمل شرایط موجود 

را ندارند.
شرایط مذکور حتا مجلس رژیم 
را نیز تحت فشار قرار داده است. 
مجلس به دولت هشدار داده که 
ما تا قیامت فرصت نداریم و اگر 
خیلی سریع راه حلی عملی برای 
رفع مشکالت مردم نیابیم وقایع 
بعدی غیرقابل پیش بینی خواهد 
بود.خواهش و تمناهای مجلس 
کنترل  و  رفع  برای  دولت  از 
در  ایران  آشوب زده ی  شرایط 
اطالعات  وزارت  که  حالی ست 
دیگر  سرکوبگر  سازمان های  و 
جنایت  به  دست  مستمرا  رژیم، 
یکی  پیکر  روز  هر  و  زده 
زیر  که  بازداشت شدگان  از 
شکنجه جان داده است، تحویل 

خانواده اش داده می شود.
در چنین اوضاع و احوالی شاهد 
به  رئیس جمهور  که  آن هستیم 
رژیم،  اصالح طلب  اصطالح 
رفع  برای  تالش  عوض  در 

التیام  و  مردم  اساسی  مشکالت 
سخنانی  در  آنان،  زخم های 
کشوری  هر  که:  می دارد  اظهار 
خارجی  جنگ های  مشغول  که 
باشد، در توسعه داخلی شکست 
تحلیل  بنابر  که  خورد.  خواهد 
روحانی  منظور  سیاسی  آگاهان 
نمی تواند  رژیم  که  است  این 
ایران  از مرزهای  هم در خارج 
جایگاه خود را تثبیت کند و هم 

مردم ایران را راضی نگه دارد.
توسعه  است،  عیان  که  آنچه 
بحران  اوج  در  ایران  داخلی 
را  مردم  امر  این  و  است  خود 
تا  کشاند  خواهد  خیابان ها  به 
خود  حقوق  تحقق  خواهان 
باشند. رژیم در امور کشورهای 
به  حتا  و  می کند  دخالت  منطقه 
شهروند  هزار  ده ها  مرگ  عامل 
کشورهایی  در  غیرنظامی 
یمن  و  سوریه  عراق،  همچون 
تنها  جنایت  همه  این  و  شده 
صدور  استراتژی  چارچوب  در 

انقالب خمینی می باشد.
است  بنیاد  و  اساس  همین  بر 
شده اند  مدعی  تحلیلگران  که 
طی  رژیم  اخیر  جنایت های  که 
و  گذشته  روزهای  اعتراضات 
بازداشت شدگان،  حق  در  نیز 
جمهوری  مرگ"  دم  "تقالهای 
اسالمی برای رهایی از سرنوشت 

محتوم خود است.
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حزب دمکرات و کومه له در رابطه با ادامه سخن
شکنجه و کشتار معترضین بازداشت  شده 

در اعتراضات اخیر بیانیه  ی مشترکی منتشر کردند

عینًا  مشترک  بیانیه  این  متن 
درپی می آید:

ایران  رژیم  کشتار  ماشین  جلو 
را بگیرید!

اقشار مختلف مردم ایران
آزادیخواهان جهان
مجامع بین المللی

در  بودیم  شاهد  که  همچنان 
سراسری  اعتراضات  جریان 
مردم ناراضی ایران که تنوعات 
و  اتنیکی  جنسیتی،  ملیتی، 
اجتماعی  گوناگون  الیه های 
بود،  داده  جای  خود  در  را 
بار  این  اسالمی  جمهوری 
جز  جهانیان،  چشم  جلو  نیز 
جواب  ارعاب  و  سرکوب 
و  برحق  مطالبات  به  دیگری 
مدنی مردم معترض نداشت. در 
این مدت طبق آمارهای رسمی 
و غیررسمی هزاران نفر از مردم 
ارگانهای  طرف  از  ناراضی 
رژیم  سرکوبگر  و  امنیتی 
و  زخمی  تن  صدها  بازداشت، 

مجروح و دهها تن نیز به دست 
نیروهای رژیم کشته شده اند. در 
دستگیری  و  بازداشت  جریان 
اعمال  از  جدای  معترضان، 
خشونت فراوان، حقوق انسانی 
نیز  شدگان  بازداشت  قانونی  و 

تماما پایمال شده است. 
نیز  بار  این  اسالمی  جمهوری 
ارعاب  و  سرکوب  شکنجه،  با 
به مطالبات اقشار مردم جواب 
جمهوری  رهبر  خامنه ای  داد. 
اسالمی با اعالم "کسانی که در 
این اعتراضات خیابانی شرکت 
کشورهای  مهره ی  داشته اند 
کار  به  با  و  هستند"  دشمن 
فرمان  "وحشی"  صفت  گیری 
بیشتری  بار  خشونت  سرکوب 
در  و  بنابراین  کرد.  صادر  را 
جانی  خطر  زمان  از  برهه  این 
اخیر  شدگان  دستگیر  بیشتری 
و زندانیان سیاسی را تهدید می 

کند.
در  منتشره  اخبار  طبق 
از  تن  چند  گذشته،  روزهای 

شده اند  کشته  دستگیرشدگان 
از  گرفتن  چشم  زهر  برای  و 
اسالمی  جمهوری  رژیم  مردم، 
انداختن  راه  به  برای  در تالش 
اعدام زندانیان  از  موج دیگری 

سیاسی است.

وجدان های آزادیخواه جهان!
منشاء  اسالمی  جمهوری  رژیم 
و  است  بین المللی  تروریسم 
آزادیخواه  و  معترض  مردم 
ایران به پشتیانی و حمایت تمام 
دست  تا  دارند  نیاز  جهانیان 
تنها  رژیم  این  برابر  در  خالی 
نمانند. این رژیم در گذشته نیز 
همان  نیز  امروز  و  داده  نشان 
و  داد  خواهد  ادامه  را  رویکرد 
سیاسی–  شکست های  انتقام 
و  داخلی  فرهنگی  و  اقتصادی 
فشارهای بین المللی را از مردم 

کشورش می گیرد.

زندانیان  امر  این  به  نیل  برای 
اخیر  معترضان  و  سیاسی 

که  دارند  را  پتانسیل  بیشترین 
قربانی این برنامه شوم و انتقام 
الزم  بنابراین  باشند.  نظام  کور 
جامعه  سریع تر  چه  هر  است 
اتخاظ  با  باره  این  در  جهانی 
جلو  شفاف  و  صریح  مواضع 
جنایات  و  کشتار  ماشین 

جمهوری اسالمی را بگیرد.

در همین راستا وزیر اطالعات 
رژیم تهران، احزاب کوردستان 
اعالم  و  کرده  تهدید  را  ایران 
را  سنگینی  ضربه  که  داشته 
نگران  ما  زد.  خواهد  آن ها  به 
اعمال این برنامه های خطرناک 
و تروریستی جمهوری اسالمی 
و  زنان  علیه  ویژه  به  هستیم، 
مقیم  ایرانی  کوردهای  کودکان 
عراق.  کوردستان  اقلیم  در 
الزم به یادآوری ست که پیشتر 
کادرهای  و  اعضا  از  تن  ده ها 
رهبری احزاب کوردستان ایران 
اسالمی  جمهوری  طرف  از 
عملیات های  و  شده اند  ترور 

مراکز  انفجار  و  تروریستی 
کوردهای  کمپ های  و  رهبری 
ایران که زنان و کودکان در آن 
حمالت  هدف  مورد  ساکن اند 

تروریستی قرار گرفته است.
خواستار  ما  راستا  همین  در 
و  جهانی  جامعه  گیری  موضع 
حقوق  سازمان های  و  مجامع 
افکار  هوشیاری  و  بشری 
جهانی  رسانه های  و  عمومی 
از مردم  برای کمک و حمایت 
ایران  ناراضی  و  شده  سرکوب 
توان  این طریق می  از  هستیم، 
برای  قدرتمندی  فشار  اهرم 
و  سرکوب  ماشین  داشتن  نگه 
اسالمی  جمهوری  رژیم  کشتار 

به وجود آورد.

حزب کومه له کوردستان ایران
حزب دمکرات کوردستان 

ایران

٢١ دی ١٣٩٦
١١ ژانویه ٢٠١٨

کمیته ی مرکزی حزب دمکرات طرح پیشنهادی برای تغییر 
در سیستم کاری و تغییر ساختار حزبی را به تصویب رساند

دمکرات  حزب  سیاسی  دفتر 
بیانیه ای،  طی  ایران  کوردستان 
تصویب طرح پیشنهادی دبیرکل 
کمیته ی  از سوی  را  این حزب 
مردم  عموم  اطالع  به  مرکزی، 

رساند.

متن کامل بیانیه:
افکار  به  خطاب  بیانیه ای 

عمومی
شهروندان کوردستان

مبارزین دمکرات
بیست وهشتم  پنج شنبه،  روز 
دی ماه ١٣٩٦ شمسی، هجدهم 
نشست  میالدی،   ٢٠١٨ ژانویه 
کمیته ی مرکزی حزب دمکرات 
منتخب  ایران،  کوردستان 
با  حزب،  پانزدهم  کنگره ی 
در  رهبری  اعضای  حضور 

کوردستان برگزار شد.
مذکور،  نشست  ابتدای  در 
دبیرکل حزب، دستور کار پلنوم 

بود  عبارت  که  کرد  مطرح  را 
طرح  بررسی  و  بازنگری  از 
تغییر  ایجاد  باب  در  پیشنهادی 
کاری  سیستم  در  تحول  و 
دمکرات  حزب  ساختار  و 

کوردستان ایران.
هیئت  پیشنهادات  سپس 
قبلی  پلنوم  طی  که  انتخابی، 
و  بودند،  گردیده  مشخص 
پیشنهادی  طرح  موضوع  به 
حزب  دبیرکل  سوی  از 

مورد  و  مطرح  می پرداخت، 
بحث قرار گرفت.

در این نشست کمیته ی مرکزی 
فشرده  و  مفصل  بحثی  از  بعد 
و  فعلی  مبارزات  با  رابطه  در 
واقعیت های  گرفتن  نظر  در  با 
شده  ایجاد  تغییرات  و  مبارزه 
باور  و  منطقه  و  کوردستان  در 
و  دمکراتیک  معیارهای  به 
طرح  در  الزم  تغیرات  انقالبی، 
رای  با  و  اعمال  را  پیشنهادی 

موافق تمام حاضرین در پلنوم، 
آنرا به تصویب رساند.

عالوه  مرکزی  کمیته ی  نشست 
این  مذکور،  طرح  تصویب  بر 
کنگره ی  به  تقدیم  را  طرح 
تا  کرد  خواهد  شانزدهم حزب 
از سوی کنگره،  با تصویب آن 
دیگری  مقطع  دمکرات  حزب 
اساس  بر  را  مبارزه  و  قیام  از 
باور به دمکراسی، درک تغییر و 
تحوالت جامعه، ملزومات قیام 

اطالعیه کنگره ملیت های ایران فدرال 
در تداوم همبستگی سراسری تا سرنگونی رژیم ایران

کنگره ملیت های ایران فدرال با 
انتشار اطالعیه ای از روشنفکران 
می خواهد  فارس  ملیت 
موقع  به  و  مناسب  عکس العمل 
را برای تداوم همبستگی ملی تا 
سقوط رژیم ایران از خود نشان 

دهند.
فدرال  ایران  ملیت های  کنگره 
در اطالعیه ای بر همبستگی ملی 
تا سقوط رژیم ایران تاکید نمود.
متن این اطالعیه درپی می آید:

ایران  اطالعیه کنگره ملیت های 
همبستگی  تداوم  در  فدرال 
ارتجاع  سرنگونی  تا  سراسری 

آخوندی
در  چنانکه  گرامی،  هم میهنان 
اطالعیه قبلی بیان شد، کنگره ی 
از  فدرال،  ایران  ملیت های 
سراسری  اعتراضِی  جنبش هاِی 
سوء  سال،  چهل  نتیجه ی  که 
و  غارت  دزدی،  و  مدیریت، 
ارتجاعی  نظام  در  ستمگری، 
کاماًل  است،  فقیه  والیت 

پشتیبانی می کند. 
اطالع  ملی  آگاهان  ضمن  در 

آزادیُکش  رژیم  که  دادند 
فقیه  والیت  ستیِز  برابری  و 
درصدد  مزدورانش،  بوسیله ی 
ملیت های  بین  اختالف  ایجاِد 
همجوار، همچون ترک و کرد، و 
نیز لر و عرب و… ایرانی است.
فدرال  ایران  ملیت های  کنگره 
می دهد  هشدار  مورد  این  در 
ضد  رژیم  مزدور  عناصر  که 
ایران  اسالمی  جمهوری  بشری 
اعمال  و  کرده،  شناسایی  را 
و  نژادپرستانه  شعارهاِی  و 
نفاق افکن آنها را بحساب ملیت 
و  ترک  ملیت های  و  فارس 
ایرانی  و…  عرب  و  لر  و  کرد 
ملیت  روشنفکران  از  نگذارید. 
انتظار میرود در این  نیز  فارس 
عکس العمل  و  هوشیاری  مورد 
تدوام  برای  به موقع،  مناسب و 
سرنگونی  تا  ملی  همبستگی 

رژیم از خود نشان دهند.
دموکراسی  استقرار  امید  به 
زودتر  هرچه  سرنگونی  و 

جمهوری اسالمی در ایران.
کنگره ملیت های ایران فدرال

سازماندهی  در  احزاب 
می اندازیم،  نگاهی  جامعه 
هر  که  شد  خواهیم  متوجه 
حزبی خواهان آن است که 
نیز  جامعه  به  را  خود  متُد 
منتقل کند و قصد دارد خود 
و  افراد  برای  الگویی  به  را 
کند.  بدل  جامعه  گروه های 
که  است  هنگام  این  در 
موضوع مذکور به موضوعی 
بر  تاثیرگذار  و  عمومی 
شد  خواهد  بدل  جامعه 
حزبی  حزب،  این  اگر  و 
دمکرات  حزب  مانند  به 
که  باشد  ایران  کوردستان 
سکونی  یا  جنبش  هرگونه 
از این حزب، بازخوردهای 
و  سیاسی  زندگی  بر  مهمی 
اجتماعی کوردستان خواهد 
حساس تر  موضوع  داشت، 

می شود.
مقطع راسان، مقطعی ست که 
مسلما نیاز به نوشدن و باز 
اندیشی درباره همه گذشته، 
رویاها  مبارزه،  فعالیت ها، 
به  برداشتن  گام  نحوه ی  و 
دارد.  رویاها  این  سوی 
کوردستان  دمکرات  حزب 
ایران نیز به مانند هر حزب 
جدید،  افکار  به  دیگری 
باز  رویای  و  نیروی جدید 
تعریف شده و سیستم کاری 
جدیدی نیاز دارد. بنابر این 
از  بیش  که  است  واقعیات 
درباره ی  بحث  به  سال  دو 
و  مجدد  سازمان دهی 
در  دیدگاه ها  بازتعریف 
کل  و  حزب  رهبری  سطح 
که  پرداخته ایم  ساختار، 
موجب دیالوگ های فراگیر 
حزب  درون  در  وسیعی  و 
به  مباحث  این  حتا  و  شد 
ارائه  نیز  عمومی  حوزه 

گردید.
مدت  این  از  بعد  حال 
مشترک  دیدگاهی  طوالنی، 
تمام  قاطع  موافقت  با 
در سطح  توافقی  و  رهبری 
به  حزب،  رهبری  عالی 
طرحی  به  و  آمده  دست 
گردیده  بدل  شده  تائید 
شانزدهم  کنگره ی  در  تا 
کوردستان  دمکرات  حزب 
مرجع  عالی ترین  ایران، 
گردد  مطرح  تصمیم گیرنده، 
بیش  آن،  نهایی  تائید  با  و 
از گذشته با گفتمان راسان 
و پیوند دادن مبارزات شار 
و  شود  هماهنگ  شاخ  و 
محول  تاریخی  وظیفه ی 

شده را به انجام برساند.

فعالیت  نیز  و  حاضر  عصر  در 
ادامه  جمعی،  تصمیم  اساس  بر 

دهد.

حزب دمکرات کوردستان 
ایران

دفتر سیاسی

٢٩ دی ماه ١٣٩٦
١٩ ژانویه ٢٠١٨
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مسجد سلیمان، پیکر دو جان باخته ی راه آزادی را به خاک سپرد

پانزدهم  پنج شنبه  روز  عصر 
دی ماه ١٣٩٦، قریب به ده هزار 
در  حضور  با  لور  مردم  از 
سلیمان،  مسجد  شهر  قبرستان 
"آرش  خاکسپاری  مراسم  در 
رمضانی"  "امین  و  خدری" 

حضور یافتند. 
خدری و رمضانی در اعتراضات 
اسالمی  جمهوری  علیه  مردمی 
که  بودند  کرده  شرکت  ایران 
نیروهای  اثر شلیک مستقیم  بر 
تروریستی  سپاه  و  اطالعاتی 

پاسداران، جان باختند.

بنابر ویدئوهای منتشر شده در 
شبکه های اجتماعی هزاران زن 
و مرد لور از شهرهای مخلتف 
خوزستان، لورستان، چهارمحال 
بویر  و  کهگیلویه  بختیاری و  و 
مسجد  شهر  به  را  خود  احمد، 
در  تا  بودند  رسانده  سلیمان 
مردم  کنند.  شرکت  مراسم  این 
علیه  مراسم  این  در  حاضر 
معترضین  کشتار  و  سران رژیم 
و  اطالعاتی  نیروهای  به دست 

سپاه شعار دادند.

اعتراضات در شهرهای 
کوردستان و ایران در نهمین روز، 
کرماشان و ایالم همچنان میلیتاریزه

دی ماه  پانزدهم  جمعه  روز 
سلیمان،  مسجد  دزفول،  مردم 
ارومیه  و  کرماشان  الیگودرز، 
سیاست های  به  اعتراض  در 
فاشیستی رژیم اسالمی ایران و 
کشتار مردم به دست نیروهای 
به  اطالعاتی،  و  سرکوبگر 

خیابان ها آمدند. 
مردم دزفول عالوه بر سر دادن 
شعار علیه سران رژیم، خواهان 
به  شدگان  کشته   خون  انتقام 
جمهوری  نیروهای  دست 
دادند:  شعار  و  شدند  اسالمی 
می کشیم، می کشیم، آنکس که 

برادرم کشت.
از  ارومیه  مردم  همچنین 
ایجاد  با  عصر  اولیه  ساعات 

نقاط  در  متعدد  تجمعات 
مختلف شهر، علیه رژیم دست 
شعار  دادن  سر  و  اعتراض  به 

علیه رژیم ایران کردند. 
نیز هزاران  در مسجد سلیمان 
پا  به  مردان  و  زنان  از  نفر 
مراسم  در  شهر  این  خاسته ی 
جان باخته ی  دو  پیکر  تشیع 
و  کردند  شرکت  آزادی  راه 
متعددی علیه رژیم  شعارهای 

سر دادند.
اما بنابر گزارش های رسیده از 
ایالم و کرماشان، از میلیتاریزه 
شهر  این  گسترده ی  شدن 
بسیجی،  نیروهای  توسط 
انتظامی  نیروی  و  اطالعاتی 
این  تمام  با  اما  خبر می دهند. 

شب  شدن  تاریک  با  اوصاف 
به  مردم در چندین نقطه شهر 
ویژه گلستان و برق، تجمعات 
تشکیل  را  خود  اعتراضی 

دادند. 
شده  منتشر  فیلم ها  اساس  بر 
در شبکه های اجتماعی، مردم 
کرماشان با هجوم به نیروهای 
لباس شخصی و بسیجی آن ها 

را فراری می دهند.
شبکه  در  رابطه  همین  در 
از  تصاویری  اجتماعی  های 
تهران،  اعتراضی در  تظاهرات 
مشهد،  خمین،اراک،  تاکستان، 
نیز  الهیجان  و  رشت  قزوین، 

منتشر شده است.

بازداشت های فله ای در شهرهای زاگرس ادامه دارد

جمهوری  اطالعاتی  نیروهای 
اسالمی طی روزهای اخیر اقدام 
به بازداشت گسترده ی معترضین 
و خانواده های آن ها کرده است. 
تنها  که  حاکی ست  گزارش ها 
 ٤٠٠ از  بیش  ایذه  شهر  در 
مکان های  در  و  بازداشت  زن 

نامناسب نگهداری می شوند.
فعالین  گفته های  اساس  بر 
برای  رژیم  نیروهای  لر،  مدنی 
بر  را  مضاعفی  فشار  آنکه 
آورند  وارد  بازداشت شدگان 
ترک  کمپ های  به  را  آن ها 
تحقیر  به  و  داده  انتقال  اعتیاد 
از  یکی  پرداخته اند.  آن ها 
رابطه  این  در  عینی  شاهدان 
یکی  که:  است  داده  گزارش 
در  که  بازداشت شدگان  این  از 
نگهداری  اعتیاد  ترک  کمپ 
با  که  باری  آخرین  می شده، 
داشته،  تماس  خود  خانواده 
از  غیر  است  روز  چهار  گفته 
نشده.  داده  چیزی  آنها  به  آب 
که  می شوند  متذکر  فعاالن  این 
سلیمان  مسجد  و  دورود  در 
دست شان  به  که  اخباری  بنابر 
بازداشت شدگان  است  رسیده 
نیروهای  ضرب وشتم  مورد 
یاران  اسالمی  رژیم  اطالعاتی 

قرار گرفته اند.
از آن رویی که تمرکز رسانه های 

رویدادهای  بر  فارسی زبان 
است،  ایران  مرکزی  استان های 
اخبار  و  گزارشات  ندرت  به 
جنایات  و  بشر  حقوق  نقض 
در  ایران  اسالمی  جمهوری 
استان های کوردستان و زاگرس 
باعث  امر  این  می شوند.  منتشر 
اطالعاتی  سازمان های  تا  شده 
اسالمی  رژیم  سرکوبگر  و 
هرگونه  به  دست  سهولت  به 
جنایتی علیه مردمان این مناطق 

بزنند.
عینی  شاهدان  راستا  همین  در 
دسته جمعی  بازداشت  از 
در  معترضان  خانواده های 
سلیمان  مسجد  ایذه،  دزفول، 
و  داده اند  خبر  دورود  و 
سلیمان  مسجد  از  گزارشات 
و  نظامی  حکومت  تداوم  از 
ساعات  در  رفت وآمد  منع 
مسجد  در  می دهند.  خبر  شب 
مردم  پی حضور  در  و  سلیمان 
سپاه  نیروهای  خیابان ها،  در 
به  اقدام  پاسداران  تروریستی 
کردند  مردم  به  مستقیم  شلیک 
حداقل  شدن  کشته  موجب  که 
در  شد.  معترضین  از  نفر  شش 
همین رابطه روز جمعه پانزدهم 
از  هزار  ده   به  قریب  دی ماه، 
مختلف  شهرهای  از  لور  مردم 
در  و  آمده  سلیمان  مسجد  به 

مراسم تشیع پیکر دو نفر از این 
جان باختگان شرکت کردند.

و  سپاه  اطالعات  حفاظت 
در  اطالعات  وزارت  نیروهای 
نیز  سنندج  و  ایالم  کرماشان، 
به  دست  اخیر  روزهای  طی 
زدند.  گسترده ای  بازداشت های 
بنابر گزارش آژانس خبررسانی 
اسالمی  جمهوری  ُکردپا، 
شبکه های  از  استفاده  با  ایران 
کسانی  دارد  تالش  اجتماعی 
را که در تظاهرات شرکت کرده 
بودند شناسایی و بازداشت کند 
و از این طریق فضایی از رعب 
حاکم  جامعه  بر  را  وحشت  و 

کرده است.
و  وسعت  که  است  ذکر  قابل 
حکومتی  ضد  تظاهرات  تکثر 
و  کوردستان  شهرهای  در 
زاگرس بیش از هر کجای دیگر 
اسالمی  حکومت  و  بود  ایران 
آغازین  روزهای  همان  از  نیز 
شدیدترین  با  اعتراضات، 
آن  سرکوب  به  ممکن  شیوه ی 
بیشترین  نتیجتا  که  پرداخت 
مستقیم  شلیک  اثر  بر  کشته ها 
در  اطالعاتی  و  سپاه  نیروهای 
ایذه،  تویسرکان،  کرماشان، 
خرم آباد،  سلیمان،  مسجد 
دزفول، دورود و خرم آباد بوده 

است.

اهواز، در حمایت از قیام ملیت های ایران 
به خیابان آمد

بنابر گزارشات رسیده و ویدئو 
در  شده  منتشر  کلیپ     های 
شامگاه  اجتماعی،  شبکه های 
دی ماه  هجدهم  دوشنبه 
اهواز و چندین  مردم   ،١٣٩٦
شهر دیگر، به خیابان ها آمدند 
ایران  تا اعتراضات ملیت های 
خود  روز  دوازدهمین  وارد 

شود.

شاهدان  سخنان  اساس  بر 
فضایی  که  حالی  در  عینی، 
بر  شده ای  میلیتاریزه  کامال 
این  مردمان  بود،  حاکم  اهواز 
خون  انتقام  گرفتن  برای  شهر 
که  آزادی  راه  جان باختگان 
در شهرهای کرماشان، مسجد 
ایذه،  تویسرکان،  سلیمان، 
شلیک  با  دزفول  و  خرم آباد 

تروریستی  نیروهای  مستقیم 
شده  کشته  پاسداران  سپاه 
و  آمده  خیابان ها  به  بودند، 
می کشیم  سرمی دادند:  شعار 

می کشیم آن که برادرم کشت.
دوازدهمین  حالی  در  اهواز 
ملیت های  تظاهرات  روز 
که  زد  استارت  را  ایران 
و  کوردستان  شهرهای  اکثر 
زاگروس در پی قتل عام مردم 
اطالعاتی،  نیروهای  دست  به 
کامال  فضای  و  بسیج  و  سپاه 
امنیتی و میلیتاریزه شده ای که 
بر آن حاکم است در سکوتی 
قرار  طوفان  از  قبل  سهمگین 

دارد.
فعالین  گفته های  اساس  بر 
رژیم  نیروهای  لور،  مدنی 
مضاعفی  فشار  آنکه  برای 

وارد  بازداشت شدگان  بر  را 
کمپ های  به  را  آن ها  آورند 
به  و  داده  انتقال  اعتیاد  ترک 
یکی  پرداخته اند.  آن ها  تحقیر 
از شاهدان عینی در این رابطه 
گزارش داده است که: یکی از 
در  که  بازداشت شدگان  این 
نگهداری  اعتیاد  ترک  کمپ 
با  که  باری  آخرین  می شده، 
داشته،  تماس  خود  خانواده 
از  غیر  است  روز  چهار  گفته 
آب به آنها چیزی داده نشده. 
این فعاالن متذکر می شوند که 
سلیمان  مسجد  و  دورود  در 
بنابر اخباری که به دست شان 
بازداشت شدگان  است  رسیده 
نیروهای  ضرب وشتم  مورد 
اطالعاتی رژیم اسالمی یاران 

قرار گرفته اند.

قطعنامه ی حمایت از قیام ملیت های ایران 
به تصویب رسید

دی ماه،  نوزدهم  سه شنبه  روز 
آمریکا،  نمایندگان  مجلس 
قطعنامه ی  علنی  جلسه ای  طی 
ارشد  نماینده ی  دو  پیشنهادی 
خواهان  که  را  جمهوری خواه 
ایاالت  دولت  عملی  حمایت 
ایران  ملیت های  قیام  از  متحده 
شده بود، به تصویب رساند. در 
مذکور  قطعنامه ی  جلسه،  این 
تصویب  به  موافق  را   ٤١٤ با 

رسید.
دو  سوی  از  قطعنامه  این 
مجلس،  ارشد  جمهوری خواه 

رئیس  رویس"  "اد  نام های  به 
کمیته روابط خارجی و "کوین 
اکثریت  رهبر  کارتی"  مک 
جمعه ی  جمهوری خواهان، 
نمایندگان  مجلس  به  گذشته 

پیشنهاد شده بود.
آمریکا  دولت  از  قطعنامه  این   
می خواهد با اعمال تحریم های 
هدفمند، نقض مداوم حقوق بشر 
از سوی تهران را پاسخ دهد و 
سازمان های  و  دولت ها  از 
بطور  بخواهد  دمکراتیک 
شفاف، از حق مردم ایران برای 

یک  در  شایسته  زندگی  تحقق 
جامعه آزاد حمایت کنند.

خارجی  روابط  کمیته  رئیس 
رابطه  در  سخنانی  در  مجلس 
گفت:  قطعنامه  این  تصویب  با 
مردمی  از  است  واجب  ما  بر 
خطر  به  را  زندگی شان  که 
انداخته اند و با رژیم ایران مبارزه 
می کنند، حمایت کنیم. همچنین 
و  تکنولوژی  شرکت ها  از  او 
شبکه  های اجتماعی خواست تا 
به مردم ایران در تحقق رویای 

آزادی و عدالت کمک کنند.
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:Tishk TV کریم پرویزی در مصاحبه با

آینده عدالت محورانه و دمکراتیک برای تمامی ملیت های ایران زمانی 
محقق خواهد شد که خواست های یکدیگر را محترم و به رسمیت بشماریم

در روزهای آغازین اعتراضات 
رژیم  علیه  ایران  ملیت های 
ایران،  فاشیستی-مذهبی 
برنامه ای  طی   Tishk TV
اختصاصی میزبان رفیق مبارز، 
اعضای  از  پرویزی،  کریم 
دمکرات  حزب  سیاسی  دفتر 
به  تا  بود،  ایران  کوردستان 
شکل گیری  چگونگی  بررسی 
این اعتراضات و بررسی موضع 
ویژه  به  کوردستانی  احزاب 
حزب دمکرات کوردستان ایران 
متن  راستا  همین  در  بپردازد. 
سطور  در  مصاحبه  این  کامل 
خوانندگان  حضور  تقدیم  زیر 

"کوردستان" می شود.

فاشیستی-مذهبی  رژیم  آیا 
اعتراضات  وقوع  انتظار  ایران 
یا  داشت  را  سطحی  چنین  در 
غافلگیر  رابطه  این  در  رژیم 

شد؟
معمول  طور  به  پرویزی:  کریم 
رژیم های  دنیا  سراسر  در 
علیه  که  مستبد  و  دیکتاتور 
سرکوب  به  دست  خود  مردم 
مستبدانه  حکومتی  و  می زنند 
وقت  هیچ  می کنند،  برقرار  را 
را  مردمی  اعتراضات  انتظار 
ویژه  به  ندارند،  خود  علیه 
حکومت هایی از نوع جمهوری 
اسالمی که خود را نماینده خدا 
بر روی زمین می داند و خود را 
رژیم های  عادل ترین  عنوان  به 
جهان معرفی می کند، انتظار این 
را ندارد که مردم علیه این رژیم 
می کند  فکر  چون  پاخیزند،  به 
از  را  مبارزه  و  مقاومت  توان 
دیگر  سوی  از  و  گرفته  مردم 
که  ایدئولوژیکی  توجیهات  با 
سالیان متمادی به جامعه تزریق 
است  باور  براین  است،  کرده 
رژیمی  را  رژیم  این  مردم،  که 
الهی و مشروع می دانند و علیه 
و  اعتراض  به  دست  رژیم  این 

مقاومت نمی زنند. 
رژیم  که  معتقدید  شما  بنابراین 
چنین  انتظار  اسالمی  جمهوری 

اعتراضاتی را نداشته؟
جمهوری  پرویزی:  کریم 
انتظار  وجه  هیچ  به  اسالمی 
نداشته،  را  اعتراضاتی  چنین 
چون براین باور است که مردم 
این  ایدئولوژیک  توجیهات 
و همچنین  کرده   قبول  را  رژیم 
از  را  مقاومت  توان  توانسته ، 

مردم سلب کنند. 
در مقابل رژیم فاشیستی ایران، 
و  ایرانی  اپوزیسیون  احزاب 
و  احزاب  داریم،  را  کوردی 
ویژه  به  ایرانی  اپوزیسیون 
احزاب کوردی، چه تحلیلی در 

این زمینه دارند؟
در  که  احزابی  پرویزی:  کریم 
سراسری  را  خود  ایران  سطح 
بدانند بسیار کم هستند، احزابی 
ایران  سرتاسر  در  بتوانند  که 
خواست های  نماینده  را  خود 
اما  کنند.  معرفی  ایران  مردم 
احزابی وجود دارند که در سطح 
دارند  فعالیت  ایران  ملیت های 
کوردستان،  احزاب  همچون 
تورک  عرب،  بلوچ،  احزاب 
احزابی  و  ترکمن  و  آذری 
مبارزاتی  قدیمی  سابقه  که 
و  چریک ها  همچون  دارند 
در  که  دیگری  سازمان های 
داشته اند،  مبارزه  ایران  سطح 
به طور کلی احزابی هستند که 
مبارزه  رژیم  این  علیه  همواره 
قوت  و  نقاط ضعف  و  کرده اند 

در عملکردشان داشته اند.
که  است  این  اساسی  سوال 
چنین  پیشبینی  احزاب  این  آیا 

روزی را داشته ند؟
در  واقع  در  پرویزی:  کریم 
قصد  قبلی   سخنان  ادامه ی 
بپردازم،  موضوع  این  به  داشتم 
اشاره  آن  به  که  احزاب  این 
تاریخ  به  توجه  با  کردم 
برای  بهایی که  مبارزاتی شان و 
مبارزه پرداخته و در راه آزادی 
جان فشانی کرده اند و همواره به 
پرداخته ا ند،  مردم  سازماندهی 
هر لحظه این احتمال را می دهند 
رسیده  لب  به  جان  مردم  که 
علیه این رژیم به پا خیزند. به 
خصوص در کوردستان، تجربه 
اعتراضاتی فراوان است،  چنین 
ماه  چند  آن  نمونه ی  آخرین 
پیش بود که مردم در شهرهای 
سنندج، بانه، مهاباد، بوکان علیه 
این رژیم به پاخاستند. در واقع 
مردم  این  بهانه ای  به  هربار 
اعتراض خود را نسبت به رژیم 

نشان داده اند.
برنامه و  راهکارهای عملی این 
احزاب به ویژه حزب دمکرات 

در این رابطه چیست؟
کریم پرویزی: در سطح پیشبینی 
ماه  چند  که  گفت  می توان 
دمکرات  حزب  دبیرکل  پیش 
تحلیلی  در  ایران،  کوردستان 
گسترده از وضعیت ایران اعالم 
طورکلی  به  و  ملیت ها  کرد 

لب  به  ایران، جان شان  مردمان 
اقتصادی  وضعیت  و  رسیده 
است  بحرانی   بسیار  ایران 
فوران  احتمال  هرلحظه  و 
دارد.  مردمی وجود  اعتراضات 
تحلیل  و  پیشبینی  از  فارغ  اما 
احزاب  وظیفه  موجود،  شرایط 
آمادگی  همواره  که  است  این 
داشته   را  مردم  سازماندهی 
باشند و شعارها و خواست های 
خود  و  کرده  هدایت  را  مردم 
حول یک محور مشترک جمع 
خواست های  بتوانند  تا  شوند 

مردم را رهبری کنند.
به نظر شما تقلیل خواست های 
خواست های  به  تنها  مردمی 
حق  در  اجحافی  اقتصادی  

اعتراضات اخیر نیست؟
دامنه ی خواست های ملیت های 
است  گسترده  و  فراوان  ایران، 
خواست های  شامل  تنها  که 
سیاسی  و  اجتماعی  اقتصادی، 
خواستهای  تمامی  نمی شود، 
این مردمان در طول چهار دهه 
رژیم  و  شده  سرکوب  گذشته 
به  نتوانسته  اسالمی  جمهوری 
واقعی،  پاسخی  خواست ها  این 
به  دهد.  دمکراتیک  و  درست 
داخلی  بحران های  دلیل،  همین 
انباشته شده  هم  بر روی  ایران 
و همواره این بحران ها یکدیگر 
نتیجتا  و  کرده اند  تشدید  را 
و  مقطعی  اعتراض  هرنوع 
تخم  گرانی  همچون  کوچکی، 
در  وسیع  اعتراضی  به  مرغ، 
می شود.  منجر  ایران  سراسر 
است  این  اعتراضات  این  دلیل 
این  نتوانسته  تنها  نه  رژیم  که 
بحران ها را حل کند و پاسخی 
داشته  دمکراتیک  و  واقعی 
منشا  رژیم  خود  بلکه  باشد 
بحران زایی بوده است. در نتیجه 
و  سیاسی،اجتماعی  بحران های 
اجتماعی  اقتصادی شکاف های 
و  کرده اند  تشدید  را  یکدیگر 
از  فراتر  مردم  خواست های 
جمهوری اسالمی است و به این 
دلیل به طور مستقیم شعارهای 
بر  مرگ  دیکتاتور،  بر  مرگ 
خامنه ای و مرگ بر کلیت نظام 
جمهوری اسالمی، سر می دهند.

مابین خواست های  بدون شک 
جنبش  و  ایران  ملیت های 
مرکزی ایران اشتراکات وسیعی 
وجود دارد، اما ملیت های ایران 
اختصاصی  خواست های  نیز 
به  کورد  مردم   ، دارند  را  خود 
اعتراضات  در  مشخص  طور 
خود چه شعارها و راهکارهایی 

بگیرند که  باید در پیش  عملی 
را  خود  متفاوت  خواست های 

نیز در نظر گرفته باشند؟
از  ایران  پرویزی:  کریم 
همچون  مختلفی  ملیت های 
بلوچ،  ترک،  عرب،  کورد، 
شده  تشکیل  فارس  و  ترکمن 
است. ملت فارس خواست های 
متفاوتی نسبت به دیگر ملت ها 
نمود  ملی  مساله  در  که  دارد 
خواست های  اما  می کند  پیدا 
تمامی  میان  در  نیز  مشترکی 

ملیت های ایران وجود دارد.
اسالمی،  جمهوری  رژیم   
علیه  که  است  مستبد  رژیمی 
ایران  مردمان  آزادی های  تمام 
اقدام به سرکوب و پایمال کردن 
حقوق اولیه و اساسی آنان کرده 
سیاسی،  خواست های  است. 
زندگی  خواست  اقتصادی، 
از  اجتماعی،  رفاه  و  آسوده 
جمله ی خواست های سراسری 
هستند اما هرکدام از این ملیت ها 
دارای هویت ویژه خود هستند 
اسالمی  جمهوری  رژیم  که 
آسمیله  و  هویت  این  انکار  با 
این ملیت ها، در راستای  کردن 
به  و  برداشته  گام  آنان  نابودی 
هرکدام  که  است  خاطر  همین 
از  هرکدام  و  ملیت ها  این  از 
متفاوت  گروه های  و  طبقات 
ویژه  خواست های  اجتماعی، 
خود را دارند و در تالش اند که 
خواست های  مبارزات  این  در 
مطرح  کنند.  مطرح  را  خود 
از  هرکدام  خواست های  کردن 
گروه ها و طبقات و ملیت ها، نه 
تنها غیردمکراتیک نیست بلکه 
می باشد  دمکراسی  اولیه  اصل 
و  خواست  باید  هرکسی  که 
و  باشد  داشته  را  خود  هویت 

آن ها را مطرح کند.
باتوجه به این گفته ها، شما میان 
خواست های جنبش  ملیت های 
ایران و جنبش مرکزی تضاد و 
تناقصی نمی بینید بلکه آن ها را 

مکمل یکدیگر می بینید؟
این  بی شک  پرویزی:  کریم 
یکدیگر  مکمل  خواست ها، 
هستند. در واقع در عین وجود 
تفاوت، اشتراکات زیادی وجود 
دارد، که با یکدیگر می توانند در 
رژیم  این  علیه  مبارزه  راستای 
یکسان،  آینده ای  و  گیرد  قرار 
محورانه  عدالت  و  دادگسترانه 
تمامی  برای  دمکراتیک  و 
بزنند.  رقم  ایران  ملیت های 
است  امکانپذیر  زمانی  امر  این 
را  یکدیگر  خواست های  که 
بشماریم،  رسمیت  به  و  محترم 
توقع  نمی تواند  فارس  یک 
ملیت ها،  دیگر  که  باشد  داشته 
به  را  خود  ملی  خواست های 
علیه  تنها  و  بگذارند  کناری 
سر  شعار  اسالمی  جمهوری 
دهند، از سوی دیگر یک کورد 
که  بهانه  این  با  نمی تواند  نیز 
شعارهای  دیگر،  ملیت های 
از  نمی دهند،  سر  را  کوردها 
کند.  امتناع  آنها  با  همکاری 
می توانند  و خواست ها  شعارها 
باشند  یکدیگر  همراه  و  مکمل 
تفاوت ها،  حفظ  عین  در  و 
می توانند اشتراکات یکدیگر را 
این سرزمین را  تقویت کرده و 

زندگی  نهادن یک  بنا  به سوی 
یکسان سوق دهند.

حزب  مشترک  بیانیه  به  اگر 
همچنین  و  کومله  و  دمکرات 
حزب  تشکیالت  کومیسیون 
آن  در  کنیم  توجه  دمکرات، 
از  احزاب  این  حمایت  از 
میان  به  اخیر سخن  اعتراضات 
در  حمایت ها  این  است،  آمده 
راهکارهای  و  سطحی  چه 

عملی این حمایت ها چیست؟
راهکارهای  پرویزی:  کریم 
پیشروست  فراوانی  عملی 
در  مختلف  مقاطع  بنابر  و 
راهکارهای  مبارزه،  پیشروی 
دسترس  در  گسترده تری 
خواهد بود و هر راهکاری نیز 
بر حسب زمان و موقعیت، قابل 
در  اجرایی ست.  و  تشخیص 
حاضر  حال  در  نمی توان  واقع 
مبارزات  تا آخر  که  اعالم کرد 
در  را  راهکارهایی  چنین  باید 
پیش گرفت، در هر مقطع و در 
هر روز و لحظه ای راهکارهای 
احزاب  که  هستند  زیادی 
سیاسی و مبارزان بنابر خالقیت 
در  خودشان  ویژه  ابتکارات  و 
و  مبارزه  استمرار  راستای 
وسعت بخشیدن به دامنه ی آن، 
حمایت  می برند.  بهره  آن ها  از 
اعتراضات  در  کوردستان  مردم 
علیه  مبارزه  ایران،  سرتاسری 
مرحله ی  به  را  استبداد  رژیم 
وسیع تری خواهد  و  پیشرفته تر 

برد.
رژیم  سرکوبگر  نیروهای 
در  ایران،  فاشیستی-مذهبی 
ایذه،درود  همچون  شهرهایی 
شلیک  به  اقدام  کرماشان،  و 
چندین  که  کرده اند  مستقیم 
کشته و زخمی به دنبال داشته، 
نیروهای  برخورد  شدت  علت 
مناطق  این  در  رژیم  سرکوبگر 

ملی چیست؟
مبارزه  آغازین  روزهای  در 
علیه  ایران  مردمان  سراسری 
نیروهای  استبدادی،  رژیم 
به سرکوبی  رژیم مطمئنا دست 
وحشیانه خواهند زد، همانگونه 
در  را  مساله  این  نمود  که 
مواردی که ذکر کردید، مشاهده 
کردیم و مطمئنا رژیم استبدادی 
بیشتری  سرکوب های  به  دست 
از  مردم  ترس  اما  زد،  خواهد 
این رژیم فرو ریخته و مردم با 
می خواهند  خیابان ها  به  آمدن 
کنند.  تسخیر  را  خیابان ها 
رژیم،  سرکوبگر  نیروهای 
شهرهای  در  که  هنگامی 
خودشان  گفته  به  و  کوچک تر 
در  و  حاشیه ای  شهرهای  در 
به  دست  ایران  ملیت های  میان 
چنین سرکوب های وحشیانه ای 
هستند  خیال  این  به  می زنند، 
چشم  زهر  با  می توانند  که 
گرفتن از این ملیت ها، مردمان 
کنند  وادار  را  بزرگ  شهرهای 
سرتاسری  را  اعتراضات  که 
این  به  نکنند،  گسترده تر  و 
در  ابتدا  در  که  است  خاطر 
به چنین  ملیت ها دست  مناطق 
وحشیانه ای  سرکوب های 
ادامه  مبارزه  اگر  اما  می زنند 
همان  شود  گسترده تر  و  یابد 

شهرهای  در  را  سرکوب ها 
خواهند  تکرار  هم  بزرگ تر 
مبارزه  ابتدای  در  فقط  اما  کرد 
بی شک  چونکه  بود،  خواهد 
تمامی  علیه  نمی تواند  رژیمی 

مردمانش اعالم جنگ کند.
نیروهای  اکثر  دیگر  سوی  از   
انتظامی  و  نظامی  پایین  رده 
فرزندان  هستند،  ایران  در  که 
این  هستند.  مردمان  همین 
در  تنها  مردم،  فرزندان 
می توانند  مبارزه  از  مرحله ای 
اجرا  را  فرماندهان شان  اوامر 
این  با  بعدی  مراحل  در  کنند، 
و  برادران  مردم  این  که  فکر 
خودشان  خانواده  و  خواهران 
و همنوع خودشان هستند نباید 
علیه مردم خود شلیک کنند، از 
که  می رود  انتظار  نیروها  این 
سرکوبگرشان،  فرماندهان  اگر 
دژخیمان این رژیم که آینده ای 
جنایت های  و  ندارند  ایران  در 
مجبورند  و  کرده اند  بسیاری 
اما  کنند،  حفظ  را  نظام  این 
رده  نیروهای  و  سربازان 
ارتش  و  سپاه  در  حتی  چندم 
اطالعات،  و  انتظامی  نیروی  و 
می توانند در آینده این مملکت 
به  ودست  باشند  داشته  حضور 
دست مردمان ایران در آبادانی 
و  کنند  شرکت  سرزمین  این 
کنند،  بنا  دمکراتیک  حکومتی 
از این نیروها انتظار می رود که 
به  دست  خودشان  مردم  علیه 
سرکوب و شلیک مستقیم نزنند 

و به مردم بپیوندند.
سرتاسر  مردمان  از  همچنین   
انتظار  کوردستان  و  ایران 
می رود پا به پای یکدیگر برای 
مبارزه،  پیشرفت  و  گسترش 
را  خود  شعارهای  و  مبارزات 
نظام  اصل  و  کنند  منسجم تر 
و  دهند  قرار  هدف  مورد  را 
انحرافاتی  و  شایعات  به  نسبت 
رژیم  به  وابسته  نیروهای  که 
مبارزه  جریان  در  می خواهند 
را  انحرافات  این  کنند،  ایجاد 
افشا کنند و مبارزه واقعی خود 
را علیه رژیم جمهوری اسالمی 
برای ایرانی دمکراتیک و فدرال 

منسجم تر کنند.
کردید  اشاره  ایران  سراسر  به 
به عنوان سخن آخر خطاب به 
هست  سخنی  اگر  کورد،  مردم 

بفرمایید؟
اثبات  همواره  کوردستان  مردم 
کرده اند که سنگر آزادی هستند 
که  مقاومت های  و  مبارزات  و 
گذشته  دهه ی  چهار  طول  در 
انجام داده اند، نشانگر این است 
راستین  و  واقعی  مبارزین  که 
و  هستند  ایران  در  دمکراسی 
ملیت های  با  همگام  می توانند 
جمهوری  رژیم  ایران،  دیگر 
و  درآورده  پای  از  را  اسالمی 
نهند  بنا  دمکراتیک  حکومتی 
این  تحقق  اساسی  شرط  که 
مبارزات  به  زدن  امردست 
همچنین  می باشد.  وسیع تری 
همیشه،  از  هشیارتر  و  آگاه تر 
منسجم تر  مبارزه ای  قالب  در 

خود را تعریف کنند.
به امید آینده ای آزاد و دمکرات 

برای همگان

مصاحبه: شهرام میرزائی
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در کرماشان چه خبر است، "تنگه کنش" منبع نور و صدای مهیب

در  کرماشان  فرماندار   
مصاحبه ای، شنیده شدن صدای 
مهیب در کرماشان را تائید کرد 
و مردم نیز از دیدن نور شدید و 
تخریب در برخی از نقاط شهر 

کرماشان سخن می گویند.
فرماندار  رنجبر  فضل اهلل 
با  مصاحبه ای  طی   ، کرماشان 
"ایلنا"،  حکومتی  خبرگزاری 
یکشنبه  شامگاه  کرد:  اعالم 
از  برخی  در  مهیبی  صدای 
شنیده  کرماشان  شهر  مناطق 
شد که باعث نگرانی مردم شد. 
مقامات حکومتی و رسانه های 
وابسته به رژیم تنها شنیده شدن 
صدا را تائید کردند اما در مقابل 
دیده شدن نور و لرزیدن زمین 

در برخی از نقاط شهر کرماشان 
سکوت کردند.

به  رسیده  گزارشات  بنابر 
میدیا،  کوردستان  وب سایت 
بیست و چهارم  یکشنبه  شامگاه 
و  شدید  نور   ،١٣٩٦ دی ماه 
شهر  آسمان  از  بخشی  وسیعی 
که  کرد  روشن  را  کرماشان 
مهیبی  صدای  آن  با  همزمان 
از  مختلفی  بخش های  در  نیز 
این شهر شنیده شده است. بنابر 
به  که  عینی  شاهدان  گزارش 
شده،  ارسال  میدیا  کوردستان 
کنش"  "تنگه  از  مذکور  نور 
این  انتشار  مرکز  و  شده  ساتع 
نور می باشد. در همین رابطه و 
بنابر سخنان منابع خبری موثق، 

نور  با صدای مهیب و  همزمان 
ساختمان های  شده،  پخش 
به  نزدیک  شهرک  چندین 
شهرک  همچون  کنش  تنگه 
ظفر و شهرک مسکن به شدت 
چندین  شیشه های  و  لرزیده 
منزل مسوکونی و آپارتمان نیز 

شکسته شده است. 
دامنه ی  گزارش  همین  بنابر 
لرزش مذکور چنان وسیع بوده 
که مردم حاضر در شهرک معلم 
نیز آنرا حس کرده اند. همچنین 
مناطق  در  رویداد  این  صوت 
کرماشان  شهر  از  دوری  بسیار 
باهمان  و  وضوح  به  نیز 
که  بود  شده  شنیده  دهشتناکی 
مردم  ترس  و  هراس  موجب 

گردید.
ادامه ی  در  عینی  شاهدان 
کوردستان  به  خود  گزارش 
میدیا، متذکر می شوند که لرزش 
شیشه های  شدن  شکسته  و 
چنان  مسکونی  ساختمان های 
مهیب بوده که مردم شهرک های 
را  مذکور  شب  ظفر  و  مسکن 
در  و  خود  خانه های  از  بیرون 
باز و در سرمای شدید  فضای 

زمستانی به سر بردند.
مناطق  جمله  از  کنش  تنگه 
سپاه  کنترل  تحت  نظامی 
می باشد  پاسداران  تروریستی 
آن،  از  بخشی  در  پیشتر  که 
اسکان  بدر"  "سپاه  نیروهای 
داده شده بود. الزم به ذکر است 

در بیشتر بخش های تنگه کنش 
وجود  رفت وآمد  ممنوعیت 
دارد و تحت نظارت کامل سپاه 
می باشد. همچنین پیشتر چندین 
منطقه  این  در  نظامی  رزمایش 
برگزار گردیده بود که از جمله 
شهریور  رزمایش  به  می توان 
حدود  که  کرد  اشاره   ١٣٩٣
بیت  گردان های  از  نیرو  ٢هزار 
کرماشان،  استان های  المقدس 
و  سیستان  ایالم،  سنندج، 
کهگیلویه  گلستان،  بلوچستان، 
و  چهارمحال  بویراحمد،  و 
لرستان،  فارس،  بختیاری، 
حضور  اردبیل  و  خوزستان 

داشتند.
از  تعدادی  است  ذکر  قابل 

به  شده  پرتاب  موشک های 
سوی سوریه در خرداد ١٣٩٦ 
شمسی، از تنگه کنش به سوی 
دیرالزور سوریه پرتاب گردید. 

بیست وهشتم  یک شنبه  روز 
نیروی  ژوئن(   ١٨( خرداد 
تروریستی  سپاه  هوافضای 
اسالمی  جمهوری  پاسداران 
ایران از پرتاب ٦ فروند موشک 
بالستیک میان برد زمین به زمین 
سوریه،  دیرالزور  منطقه  به 
سپاه  بیانیه  اساس  بر  داد.  خبر 
موشک ها  این  پاسداران، 
در  موشکی  پایگاه های  از 
کرماشان  و  سنندج  استان های 

شلیک شده بود.

ژنرال آمریکایی از قریب الوقوع 
بودن جنگ بزرگ می گوید

فرمانده  گذشته  هفته ی  در 
آمریکا،  دریایی  تفنگداران 
از  نفر   ٣٠٠ حدود  جمع  در 
که  گفت  نروژ  در  تفنگداران 
برای جنگ  را  باید خود  آن ها 
آماده  است  راه  در  که  بزرگی 
سخنان،  این  از  بعد  کنند. 
نظامی  فرمانده  این  سخنگوی 
متذکر شد که او به هیچ دشمن 
خاصی اشاره نکرده است بلکه 
سربازان  تحریک  قصد  بیشتر، 

را داشته است.
بنابر گزارش منتشر شده ای در 
ژنرال  "میلیتاری"،  وب سایت 
روبرت نلر، در روزهای پایانی 
به  سال میالدی ٢٠١٧ خطاب 
تفنگداران دریایی آمریکا گفت: 
امیدوارم که در اشتباه باشم، اما 
بودن  قریب الوقوع  از  شواهد 
او  می گویند.  سخن  جنگ 
افزود: شما اینجا در یک جنگ 
اطالعاتی،  جنگ  یک  هستید، 
حضور  با  سیاسی،  جنگ  یک 

شما.
داشت  اختصاصی  دیداری  نلر 
و  زبده  بسیار  نیروهای  با 
 Marine به  که  ویژه ای 
  rotational force
در  که  نیروها  این  معروفند. 
نزدیکی تورندهایم و در مقری 

اسلو  شمال  مایلی   ٣٠٠ در 
حضور دارند، از ژانویه ی سال 
اقامتگاه  در  میالدی  جاری 
ارتش  به  متعلق  که  ویژه ای 
آمریکاست،  متحده ی  ایاالت 

اتراق کرده اند.
ساپورت  منظور  به  آن ها 
فرماندهی  و  ناتو  عملیات های 
آمریکا  متحده ی  ایاالت 
ویژه  مقر  این  در  دراروپا، 
دگر  وظایف  از  مستقر شده  اند. 
این نیروی زبده، کمک به لشکر 
تسهیل  در  آمریکا  دریایی 
نیروها  آموزش  به  مرتبط  امور 
شرایط  و  سرد  آب وهوای  در 

کوهستانی است.
فرماندهان  سایر  و  نلر  اما 
تاکید  نیروهای ویژه  به  خطاب 
در  تغیر  آماده  باید  که  کرده اند 
صلح  دوران  در  ماموریت شان 
لزوم  از  همچنین  آن ها  باشند. 
این  در  گفته اند.  سخن  خیزش 
که  می کند  پیش بینی  نلر  میان، 
میان  درگیری  هرگونه  کانون 
روسیه  و  پاسفیک  کشورهای 
در خارج از خاورمیانه خواهد 

بود.
همچنین بنابر اخبار منتشر شده 
گروهبان  میلیتاری،  سایت  در 
سخنانی  در  گرین  رونال  ماج 
خطاب به دسته های تفنگداران 
یاد  به  لحظه ای  برای  می گوید: 
آورید که چرا در اینجا هستید. 
و  دارند  نظر  تحت  را  ما  آن ها 
رصد  را  آن ها  ما  که  همانگونه 

به شما خیره  نیز  آنان  می کنیم، 
 ٣٠٠ اینجا  در  ما  شده اند. 
داریم  آماده  دریایی  تفنگدار 
به  آنرا  شبه  یک  می توانیم  که 
ارتقا دهیم. بی شک  نفر   ٣٠٠٠
ما می توانیم در سطوح دیگر نیز 

دست به این اقدامت بزنیم.
ارشد  ژنرال  نلر،  روبرت 
ستاد  عضو  دریایی،  تفنگداران 
مشترک نیروهای مسلح آمریکا 
می باشد که به عنوان تیم رهبری 
پنتاگون  سطح  عالی ترین  در 
برنامه ریزی های  مسئولیت 
البته  دارد.  برعهده  را  احتمالی 
مشخص نیست که سخنان او تا 
قریب الوقوع  بر  دال  میزان  چه 
یا  واقعی ست  جنگ  یک  بودن 
روحیه  انرژی و  القا  نوعی  تنها 
برای  گفتن  سخن  هنگام  در 
تعطیالت  که  سربازانی ست 
کریسمس را هزاران مایل دور 

از خانه می گذرانند.
ژنرال  سخنگوی  دنت  اریک 
واشنگتن  به  رابطه  همین  در 
این  بیان  با  نلر  گفت:  پست 
که  است  داشته  قصد  اظهارات 
بر  و  بدهد  روحیه  سربازان  به 
آموزش تفنگداران تمرکز داشته 
افزود: ژنرال  باشد. او همچنین 
امر  این  به  خود  سخنان  در 
تاکید کرده است که هیچکدام از 
کشورهایی که او به آن ها اشاره 
چین،  -روسیه،  است  کرده 
ایران و کره ی شمالی- خواهان 

جنگ نیستند.

دنت در ادامه ی مصاحبه ی خود 
با واشنگتن پست اظهار داشت: 
برای  راهی ست  جنگ  فکر 
جنگجوها،  برای  انگیزه  ایجاد 
و  کنند  تمرین  سخت تر  تا 
ارتقا دهند. من  را  آمادگی شان 
نظامی  حرفه ای  نمی توانم رهبر 
سربازان،  به  که  کنم  تصور  را 
دریایی  تفنگداران  ملوانان، 
توصیه  خود  ساحلی  گارد  و 
آن  به  جنگ  وقوع  تا  که  کند 
یعنی  بودن  آماده  نیاندیشند. 
تمرکز  و  کردن  تمرین  مستمرا 
این  بر  دیگران  و  نلر  پی درپی. 
خواهان  شما  اگر  که  باورند 
صلح هستید برای جنگ تمرین 
کن. این دقیقا همان چیزی ست 
که ما خواهان آن هستیم و در 
همین جهت نیز گام برمی داریم.
پرزیدنت ترامپ در یک نمایش 
غیرمعمول روز دوشنبه هجدهم 
جدید  استراتژی  از  دسامبر 
که  برداشت  پرده  ملی  امنیت 
بر اساس آن چین و روسیه به 
عنوان تهدیدات بالقوه و رقبای 
آمریکا،  جهانی  قدرت  اصلی 

نام برده است.
در سند استراتژی جدید امنیت 

چین  است:  آمده  آمریکا  ملی 
کشیدن  چالش  به  با  روسیه  و 
آمریکا  منافع  و  نفوذ  قدرت، 
رفاه  و  امنیت  تا  تالش اند  در 
این  بکشانند.  زوال  به  را  ما 
مصمم اند  آن ها  می افزاید:  سند 
را  منصفانه  و  آزاد  اقتصاد  تا 
مسلح  نیروهای  کرده،  تضعیف 
وکنترل  دهند  را گسترش  خود 
دست  به  را  دیتا  و  اطالعات 
گیرند تا بهتر بتوانند جوامع خود 
نفوذشان را  را سرکوب کنند و 

بسط دهند.
موفسان،  استیون  و  گیرن  آنه 
در  که  مفصلی  گزارش  در 
شد  منتشر  پست  واشنگتن 
چه  اگر  که  می شوند  متذکر 
ملی  امنیت  جدید  استراتژی 
آمریکا حول تالش های روسیه 
این کشور  مداخله  با  رابطه  در 
ریاست جمهوری  انتخابات  در 
با  اما  می چرخد،   ٢٠١٦ سال 
تمام این اوصاف کلیت مسیری 
کار  روی  زمان  از  ترامپ  که 
است  گرفته  پیش  در  آمدنش 
را می توان چنین توصیف کرد: 
پوتین  پرزیدنت  عموما  ترامپ 
فردی  را  او  و  را تحسین کرده 

بسیار هوشمند خوانده است و 
با  بهتر  ایجاد رابطه ای  به دنبال 
روسیه بوده، آنهم بعد از سال ها 
روسیه  با  روابط  در  تیرگی 
اوباما.  زمامداری  دوران  در 
یافته های  آشکارا  ترامپ، 
ایالت  اطالعات  اداره ی 
با  رابطه  در  آمریکا  متحده ی 
روسیه  سیستماتیک  تالش های 
انتخابات  تخریب  راستای  در 
نادیده  ریاست جمهوری ٢٠١٦ 
می گیرد. اما با تمام این اوصاف 
و  مصوبه ها  هیچگاه  ترامپ 
روسیه  علیه  کنگره  تحریم های 
برخالف  است  نکرده  نقض  را 

آنچه که پوتین انتظار داشت.
قابل ذکر است که روز دوشنبه 
اسناد   ،٢٠١٧ دسامبر  هجدهم 
ملی  امنیت  جدید  استراتژی 
مرتبط با مساله ی دخالت روسیه 
ریاست جمهوری  انتخابات  در 
آمریکا منتشر گردید. این اسناد 
دولت  که  که:  می شوند  متذکر 
روسیه از طریق فرم های به روز 
خرابکارانه  تاکتیک های  شده 
کشورهای  داخلی  امور  در 

جهان دخالت می کند.

امی وانگ

ترجمه از انگلیسی: شهرام میرزائی
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پرویز جباری

بخش دوم

زنان کوردستان 
در پیوند با راسان

زنان با تالش ها و پیگیری های 
خود در اعتراض ها و منابسات 
مختلف، مخالفت خود با قوانین 
شریعت گرایانه و تبغیض آمیز را 
بسیاری  می گذارند.  نمایش  به 
از تحلیل گران و صاحب نظران 
و  جنبش  که  عقیده اند  این  بر 
اولین  عنوان  به  زنان  حضور 
قربانیان حکومت اسالمی، راه 
و مسیری را می پیماید که بحران 
زمینه  درچندین  را  بزرگی 
می زند.  رقم  حاکمیت  برای 
و  اعتراض  مقاومت،  هرگونه 
گروه  این  سوی  از  نارضایتی 
بزرگ اجتماعی تبعات و آثار 
برای  را  دامنه داری  و  مثبت 
نظام در پی  به چالش کشیدن 
اساس،  این  بر  داشت.  خواهد 
سیاسی  برنامه ریزان  و  نظام 
که  می کنند  تالش  امنیتی  و 
دسیسه ها  از  گرفتن  بهره  با 
ایجاد  تبلیغاتی،  ترفندهای  و 
انحراف  کاذب،  های  نیاز 
خواسته ها  حقیقی،  مطالبات 
سوی  به  را  زنان  مطالبات  و 
موضوعات  و  کاذب  تبلیغات 
هدایت  بی ارزش  و  حاشیه ای 
از حرکت راسان  کنند. بخشی 
برقرار  ارتباط  و  زنان  متوجه 
فعال  نیروهای  مابین  کردن 
از  اصلی  بخشی  با  سیاسی  و 
در  که  می باشد  جامعه  بدنه 
یک  راه اندازی  با  راستا  این 
غیررسمی  آموزشی  سیستم 
حاکمیت  سیستم  کنار  در 
انتقال  و  آموزش  زمینه  در 
جهان  و  انسانی  ارزش های 
خنثی  به  بهتر  می توان  شمول 
حاکمیت  آموزش های  سازی 
و  جایگاه  زن،  خصوص  در 
نقش آنان در جامعه پرداخت.

نیروی  عنوان  به  زنان 
آفرینش گر در جامعه انسانی و 
مربیان  اولین  به عنوان  مادران 
کودک در جامعه و دختران به 
عنوان نیروی اولیه و تاثیرگذار 
به سوی  جامعه  موفقیت  برای 
توسعه  پیشرفت،  تحول، 
و  تغییر  برای  مقاومت  و 
هدایت،  تحت  باید  دگرگونی، 
تشکیالت  و  سازماندهی 
منسجم و گسترده قرار بگیرند. 
باید بر اساس برنامه ریزی های 
صورت  به  اجرا  قابل  و  خرد 
هسته های کوچک و دوستانه، 

راه  در  آنان  نیروی  و  انرژی 
و  بنیادی  تحوالت  به  خدمت 
کردن  توانمند  جهت  آموزش 
و  فکری  هدایت  و  اداره  و 
بگیرند.  قرار  خود  عملیاتی 
تشکیالت  یک  سازماندهی 
خارج  و  داخل  در  الیه  چند 
انتقال  برای  کوردستان  از 
و  مدرن  انسانی،  ارزش های 
پیشرو در جامعه و برای آگاهی 
اهمیت  از  زنان  به  بیشتر  دادن 
می باشد.  برخوردار  زیادی 
برنامه  این  که  صورت  بدین 
آموزشی باید توضیح دهنده و 
و  موضوعات  کننده  یادآوری 
اندیشه های اجتماعی و جهانی 
باشد. برنامه ای که هماهنگ با 
زنان  هویت  و  نفس  روحیه، 
باشد،  آنان  انسانی  جامعه  در 
با  تعارض  در  عمل  در  که 
ارزش ها و آموزش های رسمی 
این  بود.  خواهد  حاکمیت 
آگاه  خصوص  در  گام  اولین 
کردن زنان از حقوق و جایگاه 
آنان خواهد بود. عالوه بر آن 
بازسازی و بازتعریف بسیاری 
سالم  و سنت های  ارزش ها  از 
هویت  و  فرهنگ  مناسب  و 
طی  در  که  می باشد،  کوردی 
بر  بیگانه  حاکمیت  سال های 
یا  شده  مهجور  کوردستان، 
برنامه ریزی  گردیده اند.  حذف 
جهت آموزش و گفتگو با بهره 
خواست ها،  نیازها،  از  گرفتن 
حقوق و آرزوهای تحقق نیافته 
حاکمیت  سوی  از  که  زنان، 
گرفته  نادیده  یا  و  سرکوب 
آموزش،  راه  از  است.  شده 
آنان  نقش آفرینی  نیز  و  پیوند 
در پروسه فعالیت های سیاسی 
به  پاسخی  توان  می  مدنی،  و 
آنان  شده  سرکوب  مطالبات 
و  حقوق  خصوص  در  داد. 
جامعه  یک  در  آنان  امیدهای 
بیشتر  باید  دمکراتیک  و  برابر 
بخشی  این  کرد.  روشنگری 
حرکت  در  زنان  وظایف  از 
آن،  در  که  می باشد  راسان 
خود  کارکرد  و  نقش  به  زنان 
در زمینه انتقال آگاهی در میان 
عنوان  به  کوچک  گروه های 
پیوند  و  ارتباط  در  حلقه  یک 

کنند.  راسان می توانند عمل  با 
ارتباط  می تواند  مقطع  این  در 
با حرکت  را  مناسب و الزمی 
با  باشد.  داشته  پی  در  راسان 
آگاهی بخشی و سرمایه گذاری 
مشارکت  برای  زنان  بر  بیشتر 
به  مبارزه  در  بیشتر  چه  هر 
نطفه های  مختلف ،  شیوه های 
اولیه و اساسی مقاومت و تاکید 
بر هویت انسانی به عنوان زن 
کورد را در پی خواهد داشت. 
اصالت  و  معیارها  به  بازگشت 
فرهنگی و تاریخی، خود زمینه 
ایجاد  ای برای رشد، تحول و 
سیاسی  آگاهی  و  ملی  اراده 
برای مشارکت در یک جنبش 
خواهد  ملی  و  سیاسی  کالن 

بود.

ارزش های  به  شدن  مجهز 
رشد  برابر،  حقوق  و  جهانی 
حداکثری  حضور  و  مقاومت 
زنان جامعه در برابر بی عدالتی، 
سرکوب و سیاست نفی هویت 
این  داشت.  خواهد  پی  در  را 
مشخص  صورت  به  قضیه 
برنامه  و  طرح  سیاست،  در 
راسان برای گروه های مختلف 
است.  شده  تعریف  اجتماعی 
اوقات و  اکثر  این وضعیت در 
پیگیری  و  مقاومت  مسیر  در 
با  خود  هویت  و  خواست 
مبارزه  و  مقاومت  سنگر 
با  و  به همدیگر رسیده  حزبی 
صدای  یکدیگر،  دادن  پوشش 
اجتماعی  خواست  و  اعتراض 
که  می رسد  سازماندهی  به 
مبارزاتی  روحیه  و  رفتار  بیان 
خواهد بود که از حالت درونی 
و اعتراض در ذهن خارج شده 
عینی  امر  یک  صورت  به  و 
و  روان  جامعه  در  واقعی  و 
تقویت  است.  گشته  ساری 
این  به  بیشتر  هرچه  توجه  و 
اعتراضی،  و  آموزشی  روحیه 
گام بسیار محکمی برای مقابله 
ارزش های  و  آموزش ها  با 

غیرواقعی و ایدئولوژیک محور 
بر  حاکم  دینی  نظام  سنتی  و 
این  از  که  می باشد  کوردستان 
طریق بندهای اسارت، سکوت 
در  زنان  بر  را  حضور  عدم  و 
است.  کرده  تحمیل  جامعه 
تئوریک  پشتیبانی  و  حمایت 
سیاسی  نیروی  یک  عملی  و 
و  ناعدالتی جنسی  تغییر  برای 
یک  از  بهره گیری  برای  تالش 
سیستم آموزشی برابر در میان 
زنان، منجر به این خواهد شد 
سرکوب  و  عظیم  نیروی  که 
کمک  جهت  در  زنان  شده 
حق طلبانه  جنبش  تقویت  و 
در  کوردها  دمکراتیک  و 
گرفته شود.  کار  به  کوردستان 
جنبشی که در عمل و ماهیت 
بزرگی  بخش  نمایندگی  خود 
خواسته های  و  مطالبات  از 
کوردستان  در  زنان  تاریخی 
را رهبری می کند. در برابر این 
دمکراتیک،  هویت  و  خواست 
شما با یک سیستم ایدئولوژیک 
دین محور درگیر هستید که در 
درجه  جایگاه  از  زنان  آن، 
لذا  می باشند.  برخوردار  دوم 
و  آموزشی  برنامه  بر  تمرکز 
و  عقاید  زدودن  برای  تبلیغی 
ناعدالتی  بر  که  اندیشه هایی 
تبعیض آمیز،  قوانین  جنسی، 
نگاه  شریعت گرایانه،  نگاه 
ایدئولوژیک و دینی به حقوق 
و  آمرانه  مناسبات  و  زن 
می باشد،  برخوردار  تحقیرآمیز 
برخوردار  زیادی  اهمیت  از 
تئوریک  پشتوانه  است. 
برنامه  این  از  آموزشی  و 
هر  دهنده  پیوند  که  سیاسی 
مناسبات  در  زنان  بیشتر  چه 
برای  سیاسی  تحوالت  و 
و  اجتماعی  وضعیت  تغییر 
یک  می باشد،  خود  حقوقی 
قرائت  با  جانبه  همه  مبارزه ی 
در  حاکمیت  دینی  و  رسمی 
لذا  می باشد.  زنان  خصوص 
سیاسی  انسداد  شکستن  برای 
سوی  از  زنان  خصوص  در 
ازخود  باید  اسالمی،  حکومت 
راه کمک  این  در  زنان  نیروی 
گرفت. تغییر نگاه و در پی آن 
شکست دادن باورها، عقاید و 
قوانین ناعادالنه و تبعیض آمیز 
در  انسان  روان  و  روح  با  که 
تعارض هستند، وظیفه جنبش 
آزادی محور  و  دمکراتیک 
کوردستان در سرزمین و خانه 
خود می باشد. رهایی سرزمینی 

که با رهایی زنان از قید بندگی 
و  متحجرانه  قوانین  اسارت  و 
خصوص  در  دینی  ارتجاعی 

زنان آغاز می شود. 
راسان  حرکت  مقطع،  این  در 
پیوند  یک  گرفتن  نظر  در  با 
که  عاطفی  و  روانی  روحی، 
شعور  و  آگاهی  از  منبعث 
سیاسی جامعه می باشد در بستر 
عمل وارد شده است. در یک 
مبارزه میدانی از راه در گرفتن 
و  خود  مبارزاتی  پیشینه  از 
دیگران، الزم است بیش از هر 
زمانی زنان و دختران کورد را 
به سنگر مقاومت در کوهستان 
و  دعوت  کند.  دعوت  شهر  و 
و  دختران  توسط  فراخوان 
هم  به  خطاب  پیشمرگه،  زنان 
جنس های خود برای آموزش، 
حرکت و گام برداشتن به سوی 
ابعاد  در  نافرمانی  و  اعتراض 
میدانی  حضور  این  مختلف. 
اراده  کننده  تجمیع  می تواند 
و  راه ها  از  باشد  شناخت  و 
خارج،  و  داخل  تکنیک های 
نیروها  این  که  معنی  این  به 
و  تجربه  به  توجه  با  کدام  هر 
آموزش های خود می توانند به 
توان و کاربرد ظرفیت خود در 
این راستا اقدام کنند. نیروهای 
میدانی که بخشی از آن ها همان 
پیشمرگه های زن می باشند، در 
نیروهای  با  پیوند  و  ارتباط 
در  را  خود  تجربه های  شهر، 
اختیار آنان قرار میدهند. انتقال 
و  تجربه  گذاشتن  میان  در  و 
ایجاد یک پیوند تشکیالتی در 
تبادل آموزه ها،  راه آموزش و 
بحث  برای  مناسب  بستری 
کار  و  مشترک  نقاط  روی  بر 
عمیق  با  بود.  خواهد  جمعی 
و محکم شدن پیوند مبارزاتی 
زمینه  کوهستان،  و  شهر  میان 
برای انتقال روحیه مبارزاتی از 
سوی پیشمرگه زن به مبارزان 
این  می گردد.  فراهم  داخلی 
نیروی  یک  عنوان  به  روحیه 
ایثار،  سرمایه  با  خودآگاهی 
هویت  جمعی،  خرد  اخالق، 
دفاع  برای  انسانی  اراده  و 
همراه،  سرزمین  و  کرامت  از 
سرمایه  یک  این  بود.  خواهد 
حافظه  در  مبارزاتی-مقاومتی 
برای حفظ  ملت  یک  تاریخی 
تاریخی خود  پیشینه  و  هویت 
مفهوم و قداست  این  می باشد. 
عنوان  با  ملت  یک  مبارزاتی 
پیشمرگه جایگاه ویژه و بسیار 
و  ذهنی  ساختار  در  محکمی 

زنان  دارد.  کوردها  ملی  روح 
ارتباط  در  پیشمرگه  و  مبارز 
در  خود  جنس های  هم  با 
داخل برای پیش بردن پروسه 
ملی،  هویت خواهی  و  مبارزه 
این  شیوه  بهترین  به  می توانند 
را  مبارزه  و  مقاومت  روحیه 
چرا  بدهند.  آموزش  و  انتقال 
زنان  و  کوردستان  جامعه  که 
همراهی  دلیل  به  سرزمین  این 
برادران،  مردان،  با  همیشگی 
شوهران، پدران و فرزندان شان 
در کوردستان، مستعد و آماده 
و  مقاومت  پیام  این  پذیرش 

حرکت هستند. 

روانی  و  ذهنی  اساسا ساختار 
توجه  با  کوردستان  مردمان 
و  هویتی  تاریخی،  مفهوم  به 
قداست راه و نام پیشمرگه، این 
شدن  همراه  برای  را  آمادگی 
مبارزاتی  روحیه  پذیرش  و 
تاریخ  و  فرهنگ  دارند. در  را 
پیشمرگه  کوردها،  سیاسی 
اوج  و  افتخار  یک  شدن 
با  که  می باشد  انسانی  کرامت 
اراده کامال آزاد، آن را انتخاب 
در  سعادتی  بی شک  می کند، 
از هویت  راه سرزمین و دفاع 
کورد  انسان  به  که  می باشد 
و  دختران  می شود.  بخشوده 
با آگاهی، عشق،  پسران کورد 
در  آزاد  اراده  با  و  فداکاری 
به  و  برمی دارند  گام  راه  این 
انسانی  و  ملی  افتخار  این 
برای دفاع از کرامت و هویت 
انسان کورد نایل می شوند. این 
افتخار  پر  و  میدانی  حضور 
این  در  کورد  دختران  و  زنان 
مقطع می تواند به بهترین شیوه 
اراده  و  روحیه  این  روش  و 
نیروی سیاسی  به  را  مبارزاتی 
هم  آن  دهد  انتقال  داخل  در 
چشمگیر  حضور  به  توجه  با 
صفوف  در  کورد  دختران 
مبارزه نوین حزب دمکرات در 
در  آن  بر  عالوه  و  کوردستان 
این سال ها وضعیت بخش های 
گونه ای  به  کوردستان  دیگر 
بوده است که هم زمان کوردها 
در چندین جبهه مختلف علیه 
ارتجاع و استبداد دینی مبارزه 
خود  این  می کنند.  جنگ  و 
خوبی  تجربه  و  مثبت  تاثیر 
دختران  مسئولیت پذیری  برای 
و  مبارزاتی  جنبش  در  کورد 
سیاسی در کوردستان می باشد. 
وظیفه  پیشمرگه  دختران  لذا 
با  ارتباط  و  پیوند  خطیر 
عهده  بر  را  داخلی  نیروهای 
که  پیوندی  و  ارتباط  دارند. 
منجر به یک همگرایی روحی 
و عاطفی می گردد که خروجی 
در  عمل  و  آگاهی  رشد،  آن 
زنان  و  دختران  مبارزه  میدان 
بود.  خواهد  کوردستان  امروز 
ایجاد فضا، خلق فرصت، بستر 
اعتماد  نوع  نیز یک  و  آفرینی 
به میان  مبارزاتی در بازگشت 
مردم و توان مبارزاتی، منجر به 
تقویت هویت و پیوند مبارزاتی 

و تشکیالتی می گردد. 
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حسام دست پیش در گفتگو با کوردستان میدیا:

 عامل اصلی شدت خشونت در زاگرس این است که مردمان این منطقه در 
ساختار هویتی جمهوری اسالمی، چه ناسیونالیسم ایرانی و چه دینی آن، ذوب نشده اند

شدت سرکوب و وسعت دامنه ی 
همان  از  معترضان  کشتار 
شهرهای  در  آغازین  روزهای 
کوردستان و ایران چنان بود که 
واکنش سریع مجامع بین المللی 
و حقوق بشری را در پی داشت. 
حکومت  همیشه  مثل  البته 
ترساندن  برای  ایران  بر  حاکم 
اوج  دادن  نشان  و  مردم 
توحش خود، در ابتدا دست به 
شهرهای  در  معترضان  کشتار 
شهرهای  ویژه  به  زاگروس، 
زد.  کرماشان  بعد  و  لورستان 
روز  همان  در  که  گونه ای  به 
اول اعتراضات، دورود از توابع 
تویسرکان  نفر،  شش  لورستان 
ایذه  نفر،   ٦ کرماشان  توابع  از 
٢نفر،  سلیمان  مسجد  نفر،   ١٠
دزفول ٦ نفر و... در راه آزادی 

جان باختند.
مصاحبه ای  رابطه  همین  در 
دست پیش،  حسام  با  داشتم 
سیاسی  فعال  و  دانشگاه  استاد 
متن  که  کوردستان،  آشنای  نام 
کامل آن در اختیار خوانندگان 
قرار  میدیا"  "کوردستان 

می گیرد.

مایک پنس اظهار داشته که "ما 
پیشین  دولت  شرم آور  اشتباه 
و  نمی کنیم"  تکرار  را  آمریکا 
از  ما  کرده  اعالم  هم  ترامپ 
ایران  ملیت های  اعتراضات 
حمایت می کنیم، منظور چه نوع 
حمایت و در چه سطحی است؟

ایران  قبال  در  آمریکا  سیاست 
یک سیاست کامال تهاجمی ست 
موجب  عواملی  مجموعه  و 
آمریکا چنین  دولت  تا  گردیده 
گیرد.  پیش  در  را  سیاستی 
گفتمانی که در حال حاضر تیم 
ترامپ پیگیری می کنند معطوف 
جمهوری  یا  که  است  این  به 
معقول  بازیگری  به  را  اسالمی 
در سیستم جهانی بدل کنند و یا 
اینکه این بازیگر و رفتارش را 
تغییر داده و کل سیستم را مورد 

هدف قراردهند.
یک  مستمرا  ترامپ  تیم 
و  می کنند  تکرار  را  اصطالح 
 ”Rouge State“ هم  آن 
است که به معنای کشور یاغی 

است. در حال حاضر منظور از 
جهانی،  نظام  در  یاغی  کشور 
اسالمی  جمهوری  حکومت 
همین  به  و  شمالی است  کره  و 
آن  که  می کنند  تالش  دلیل 
در  را  است  الزم  که  مفهومی 
به  اسالمی  جمهوری  با  رابطه 
کنند  ساطع  بین المللی  عرصه 
حال  در  اسالمی  جمهوری  که 
سطح  در  نمی تواند  حاضر 
بازیگری  عنوان  به  جهانی 
حامی  شود.  شناخته  مسئول 
را  ثباتی  بی  است،  تروریسم 
می دهد  گسترش  منطقه  در 
دیگری  مسائل  مجموعه  و 
به  هستیم.  آشنا  آن  با  همه  که 
می کنم  فکر  من  خاطر  همین 
قبال  در  آمریکا  سیاست  که 
خواهد  سخت تر  خیلی  ایران 
مردم  اخیر  خیزش  اتفاقا  شد. 
می شود  موجب  نیز  ایران  در 
در  اسالمی  جمهوری  که 
موقعیتی بسیار بدی قرار بگیرد. 
اتمی،  مساله  همچون  مسائلی 
موشکی،  توان  گسترش  برنامه 
آشوبگرانه ی  سیاست های 
سیاست های  و  منطقه ای 
داخلی، همه با هم مهیا کننده ی 
جهانی  جامعه  که  شرایطی ست 
جمهوری  برابر  در  می خواهد 
اسالمی در پیش گیرد. به همین 
تندتر  بسیار  سیاست  این  دلیل 
شد  متذکر  باید  شد.  خواهد 
تنها  پنس،  مایکل  اظهارات 
موضع معاون ریاست جمهوری 
سیاستی  بلکه  نیست  آمریکا 
به  شده،  گرفته  پیش  که  است 
جمهوری  بتوانند  که  معنا  این 
که  حدی  آن  تا  را  اسالمی 
در  و  برانند  عقب  به  بتوانند 
به  را  اسالمی  جمهوری  نهایت 
سمت و سویی هدایت کنند که 

منافع آن ها را تامین کند.
نوع  این  مجموع  در 
و  به مردم  می تواند  سیاست 
در  کند.  کمک  اعتراضات شان 
که  گفت  می توان  حال  همان 
به امروز  تا  آمریکا   سیاست 
نیز  آینده  در  و  بوده   جدی 
این جدی و  از  بیشتر  می تواند 

مفید واقع شود.

در  سرکوب  حدت  و  شدت 
به  لورستان  و  کوردستان 
گونه ای بوده که ده ها تن از مردم 
اعتراضات  این  در  آزادیخواه 

نیروهای  مستقیم  شلیک  با 
باخته اند؟  جان  اسالمی  رژیم 
ایذه،  اعتراضات  سرکوب  چرا 
و  کرماشان  تویسرکان،  دورود، 
ایالم تا به این حد باال بود اما 
فارس  و  مرکزی  شهرهای  در 
هستیم  شاهد  ما  ایران  زبان 
اندازه  به  حتا  روز  پنج  از  بعد 
کشته  کرماشان  تویسرکان  شهر 

نداده اند؟

زاگرس  حوزه  در  خشونت 
نیست.  تازه ای  و  عجیب  امری 
سیاست های  با  رابطه  در 
قبل  حتی  و  اسالمی  جمهوری 
این  به  اسالمی،  جمهوری  از 
اساسا  زاگرس  حوزه  که  دلیل 
و  سیستم  با  بعد  چندین  از 
مشکالت  تهران  در  حکومت 
عمده ترین  که  دارد،  عدیده ای 
آن مساله هویتی ست، باید گفت 
ساختار  در  حوزه  این  هنوز 
اسالمی  جمهوری  که  هویتی 
چه از لحاظ ناسیونالیسم ایرانی 
و چه از لحاظ دینی آن، ذوب 
آسمیله  معنای  به  است.  نشده 
شدن  تبدیل  عیارو  تمام  شدن 
که  نیرویی  یا   subject به 
تامین  را  آن ها  منافع  کامال 
لحاظ  از  دلیل  همین  به  کند، 
هویتی آن ها کامال این فاصله را 
احساس می کنند و به این خاطر 
در این حوزه خیلی راحت تر به 
به  که  می دهند  اجازه  خودشان 
بعد  دومین  بپردازند.  خشونت 
حوزه  در  که  است  این  قضیه 
سیاسی  نیروهای  زاگرس 
هم  که  دارند  حضور  مشخصی 
هم  و  سیاسی اند  برنامه  دارای 
دارند.  عیانی  مبارزاتی  تاریخ 
در  بحرانی  که  هنگامی  طبیعتا 
می آید،  وجود  به  منطقه  این 
جایگزین  می توانند  نیروهایی 
کنونی  شرایط  آلترناتیو  و 
برنامه  نیرو،  دارای  که  باشند 
خود  به  مختص  سازماندهی  و 

باشند. 
حوزه  که  تهدیدی  بنابرین 
زاگرس به نسبت مناطق ایران، 
از  می کند  ایران  رژیم  متوجه 
که  چرا  است.  دیگری  جنس 
منطقه  این  آلترناتیوی در  هنوز 
دیگر  برخالف  و  دارد  وجود 
آلترناتیو،  هنوز  که  مناطق 
و  سابقه  با  و  مشخص  نیروی 
درای مشروعیتی اساسی وجود 

ندارد.
از  می توان  را  مساله  سومین 
لحاظ بافت اجتماعی و انسانی 
این منطقه بررسی کرد. زاگرس 
یک  انسانی  بافت  لحاظ  از 
نیروی جوان و پر انرژی است 
مقاومت  نیرو در حوزه  این  که 
انرژی  جمعی،  کارهای  در  و 
بسیار فراوانی دارد که می توان 
آن را به سمتی هدایت کرد که 
اسالمی  جمهوری  نهایت  در 
مواجه  بسیار جدی  با خطر  را 
کند. اساسی ترین بعد این نیروی 
فقر  بیکاری گسترده،  اجتماعی 
نابرابری  و  فزاینده  اقتصادی 
اقتصادی می باشد که این نیروی 
جوان را به سمتی سوق می دهد 
خیابان ها،  در  حضور  با  که 
تغییر  ازای  به  را  هزینه ای  هر 
گرفته  قرار  آن  در  که  شرایطی 

است، بپردازد.
است  این  قضیه  چهارم  بعد 
جغرافیای  بنابر  مناطق  این  که 
محسوب  مرزی  ایران،  کنونی 
مرز  حوزه  این  و  می شوند 
رسمی، با هویت همتای آن در 
به  بخش های دیگر کوردستان، 
عنوان مثال اقلیم کوردستان، هم 
باعث  شرایط  این  هستند.  مرز 
می شود که نوع رفتار، رویکرد 
ساتع  می تواند  که  تصوری  و 
جمهوری  که  شود  باعث  کند، 
اسالمی احساس خطر بیشتری 

کند.
شد  اشاره   که  مسائلی  مرور  با 
ما را به این نتیجه می رساند که 
زاگرس  حوزه  در  که  شرایطی 
کوردستان  در  کلی  طور  به  و 
هستیم،  شاهد  روژهالت 
خشونت  حامل  می تواند 
که خشونت  چرا  باشد.  بیشتری 
جمهوری  برای  کوردستان  در 
و  سیستماتیک  امری  اسالمی 
موارد  اغلب  در  و  است  عادی 
و  ایرانی  ناسیونالیست های 

اسالمی  جمهوری  موافقان 
یا  تشویق  را  خشونتی  چنین 

مخالفتی با آن نداشته اند. 

ملی-دمکراتیک  جنبش 
روزهای  این  در  کوردستان 
به  مردم  که  مبارزه  سخت 
عنوان  به  و  آمده اند  خیابان ها 
جنبش  این  بدنه ی  از  بخشی 
در  داده اند  نشان  را  خود 
نارضایتی ها  استمرار  صورت 
جدیدی  تاکتیک های  چه  باید 

را در پیش بگیرد؟
در  باید  اوال  حاضر  حال  در 
یک  به  سیاسی  احزاب  سطوح 
اصول  و  عقالنیت  مفاهیم،  نوع 
به  برسیم.  مشترکی  استراتژیک 
را  چیزی  چه  ما  که  معنا  این 
کوردستان  آینده  با  رابطه  در 
سر  بر  می خواهیم  روژهالت 
داشته  توافق  باید  اصول  این 
و  سیاسی  احزاب  باشیم. 
اختالفی  هر  سیاسی  نیروهای 
حال  در  باید  باشند،  داشته  که 
حاضر بر سر یک سری اصول 
این  و  برسند  توافق  به  اساسی 
افکار  اطالع  به  باید  را  توافق 
رساند  کوردستان  در  عمومی 
که  کنند  احساس  نیز  آن ها  تا 
و  شده  ایجاد  متفاوتی  شرایط 
نیروهای منسجمی وجود دارند 
که این مساله را هدایت می کنند.
دومین مساله این است که نوع 
برخورد ما با نیرویی که در سطح 
دارد  و خیابانی حضور  میدانی 
به  باشد،  تاکتیکی  خیلی  باید 
این معنا که از لحاظ سمبولیک 
و رفتار مقاومت مدنی در سطح 
هدایت  آنرا  بتوانیم  ما  شهرها 
کنیم، در هر صورت و شرایطی 
نیرویی  به  را  خود  نباید  ما 
تبدیل کنیم که بیشترین هزینه ها 
را متحمل شود و در عین حال 
نیز  کوردستان  که  نشود  باعث 
بیشترین هزینه را در این رابطه 

کنیم  باید سعی  برعکس  بدهد. 
که در عرصه تاکتیکی بر میزان 
سازماندهی حرکت های نمادین 
و سمبلیکی که می تواند موجب 
کنش های  و  مردم  انسجام 
جمعی و تجمعی شود، بیافزایم.

بعد سوم قضیه این است که در 
شرایط حاضر باید با نیروهایی 
و  تغییر  خواهان  ایران  در  که 
نوع  یک  وارد  هستند  تحول 
است  الزم  و  شویم  دیالوگ 
سیاسی  نیروهای  سطح  در  که 
فضایی  چنان  غیرسیاسی  و 
امر  این  بتوانیم  ما  تا  مهیا شود 
را بسنجیم که آیا نیروهایی که 
در عرصه تحول خواهی و تغییر 
در ایران حضور دارند، آمادگی 
این را دارند که کوردستان را با 
هویت خود و با معنای خود و 
کارکردش قبول کنند و یا آن ها 
و  شاهنشاهی  نظام  تجربه  نیز 
تکرار  را  اسالمی  جمهوری 

خواهند کرد.
خود  مسیر  آنکه  برای  بنابراین 
سطح  سه  با  ما  کنیم  هموار  را 
سطح  در  هستیم.  روبرو  عملی 
اول احزاب سیاسی قرار دارند 
الزم  هماهنگی  بتوانند  باید  که 
سطح  در  آوردند،  دست  به  را 
به  دارد  قرار  ما  نوع عمل  دوم 
جامعه  عرصه  در  که  معنا  این 
شیوه ای  چه  به  ما  کوردستان 
را  الزم  تاکتیک های  بتوانیم 
قدرت  بر  مردم  تا  کنیم  فراهم 
بیافزایند  خودشان  سازماندهی 
وارد  باید  سوم  سطح  در  و 
حداقل  دیالوگ،  نوع  یک 
در  که  آنچه  پائین  سطوح  در 
تا  شویم  می افتد  اتفاق  ایران 
این  دوم  فاز  وارد  بتوانیم  بلکه 
که  معنا  این  به  گردیم.  مساله 
پیدا  ادامه  اعتراضات  این  اگر 
باید  ما  که  است  موقع  آن  کرد 
جدی تر  بحث های  خیلی  وارد 

و استراتژیک تر شویم.

مصاحبه: شهرام میرزائی

حقوق های معوقه و اعتراضات کارگری 
در مالیر و هفت تپه

خبرگزاری  گزارش  بنابر   
کارگران  ایلنا،  حکومتی 
"کیان  نساجی  کارخانه ی 
و  حقوق  دریافت  برای  کرد" 
روزهای  معوقه شان،  مزایای 
بیست وسوم  یکشنبه،  و  شنبه 
در  دی ماه،  بیست وچهارم  و 
کرد  کیان  کارخانه   مقابل 
دست به تجمع اعتراضی زدند 
سریع  پرداخت  خواستار  و 

حقوق شان شدند.
کارگران  گزارش،  این  بنابر 
نساجی "کیان کرد" شش ماه 
نیز عیدی دو  و  حقوق معوقه 
کارفرمای  از  را  گذشته  سال 
کارگران  این  طلبکارند.  خود 
که تعداد آن ها حدود ٢۵٠ نفر 
می شوند، مدعی اند که مطالبات 
مزدی آنان مربوط به دستمزد 
جاری  سال  نخست  نیمه ی 
کارفرما  همچنین  می شود. 
نقدینگی،  کمبود  دلیل  به 
عیدی سال ٩۵ و ٩٦ آنان را 

پرداخت نکرده است.

یکی از کارگران در مصاحبه ای 
با خبرگزاری حکومتی "ایلنا" 
پرداخت  دلیل  که:  شد  مدعی 
من  مزدی  معوقات  نشدن 
کمبود  همکارانم  سایر  و 
نقدینگی و نبود منابع مالی به 
فعالیت  حداقلی  کاهش  دلیل 
تولیدی و نیروی کار کارخانه 

است.
این کارگر همچنین به مساله ی 
از  آن  پرداخت  و  بیمه  حق 
و  پرداخت  کارگران  سوی 
این  از  پیش  تا  شد:  متذکر 
بازنشستگی  به  مربوط  هزینه 
پیش موعد هر کارگر مشمول 
و  سخت  مشاغل  قانون 
زیان آور؛ معادل ٤ درصد حق 
بیمه دوران اشتغال در کارهای 
سخت بود اما در حال حاضر 
تا  هزینه  این  که  است  مدتی 
است  یافته  افزایش  درصد   ٧
و در نتیجه برخی کارفرمایان 
این هزینه  را از جیب کارگران 
از  پیش  بازنشستگی  متقاضی 

موعد پرداخت می کنند.
سندیکای  رابطه  همین  در 
نیشکر  شرکت  کارگران 
که  کرد  اعالم  نیز  هفت تپه 
روز  واحد  این  کارگران 
دی ماه،  بیست وپنجم  دوشنبه 
در اعتراض به پرداخت نشدن 
خود  معوقه  حقوق  ماه  پنج 
اعتصاب کردند. بر اساس این 
ماه دستمزد سال  گزارش، دو 
آبان  مهر،  های  ماه  نیز  و   ٩٤
کارگران  جاری  سال  آذر  و 
هفت تپه  نیشکر  شرکت 

پرداخت نشده است.
بنابر سخنان شاهدان عینی، در 
این تجمع و اعتصاب عمومی 
کارگران  از  نفر  هزار  از  بیش 
نیشکر هفت تپه حضور داشتند. 
شاهد مذکور در مصاحبه ای با 
رادیو فردا متذکر شده بود که: 
کارگران اعتصابی از بدقولی ها 
کارفرمای  دروغ  وعده های  و 
نیشکر  شرکت  خصوصی 

هفت تپه ناراضی هستند.
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بازداشت های فله ای در شهرهای زاگرس ادامه دارد

جمهوری  اطالعاتی  نیروهای 
اسالمی طی روزهای اخیر اقدام 
به بازداشت گسترده ی معترضین 
و خانواده های آن ها کرده است. 
تنها  که  حاکی ست  گزارش ها 
 ٤٠٠ از  بیش  ایذه  شهر  در 
مکان های  در  و  بازداشت  زن 

نامناسب نگهداری می شوند.
فعالین  گفته های  اساس  بر 
برای  رژیم  نیروهای  لر،  مدنی 
بر  را  مضاعفی  فشار  آنکه 
آورند  وارد  بازداشت شدگان 
ترک  کمپ های  به  را  آن ها 

تحقیر  به  و  داده  انتقال  اعتیاد 
از  یکی  پرداخته اند.  آن ها 
رابطه  این  در  عینی  شاهدان 
یکی  که:  است  داده  گزارش 
در  که  بازداشت شدگان  این  از 
نگهداری  اعتیاد  ترک  کمپ 
با  که  باری  آخرین  می شده، 
داشته،  تماس  خود  خانواده 
از  غیر  است  روز  چهار  گفته 
نشده.  داده  چیزی  آنها  به  آب 
که  می شوند  متذکر  فعاالن  این 
سلیمان  مسجد  و  دورود  در 
دست شان  به  که  اخباری  بنابر 

بازداشت شدگان  است  رسیده 
نیروهای  ضرب وشتم  مورد 
یاران  اسالمی  رژیم  اطالعاتی 

قرار گرفته اند.
از آن رویی که تمرکز رسانه های 
رویدادهای  بر  فارسی زبان 
است،  ایران  مرکزی  استان های 
اخبار  و  گزارشات  ندرت  به 
جنایات  و  بشر  حقوق  نقض 
در  ایران  اسالمی  جمهوری 
استان های کوردستان و زاگرس 
باعث  امر  این  می شوند.  منتشر 
اطالعاتی  سازمان های  تا  شده 

به  اسالمی  رژیم  سرکوبگر  و 
سهولت دست به هرگونه جنایتی 

علیه مردمان این مناطق بزنند.
عینی  شاهدان  راستا  همین  در 
دسته جمعی  بازداشت  از 
در  معترضان  خانواده های 
و  سلیمان  مسجد  ایذه،  دزفول، 
دورود خبر داده اند و گزارشات 
تداوم  از  سلیمان  مسجد  از 
حکومت نظامی و منع رفت وآمد 
در ساعات شب خبر می دهند. در 
مسجد سلیمان و در پی حضور 
نیروهای  خیابان ها،  در  مردم 

اقدام  پاسداران  تروریستی  سپاه 
به شلیک مستقیم به مردم کردند 
حداقل  شدن  کشته  موجب  که 
در  شد.  معترضین  از  نفر  شش 
همین رابطه روز جمعه پانزدهم 
از  هزار  ده   به  قریب  دی ماه، 
مختلف  شهرهای  از  لور  مردم 
در  و  آمده  سلیمان  مسجد  به 
مراسم تشیع پیکر دو نفر از این 

جان باختگان شرکت کردند.
و  سپاه  اطالعات  حفاظت 
در  اطالعات  وزارت  نیروهای 
نیز  سنندج  و  ایالم  کرماشان، 

به  دست  اخیر  روزهای  طی 
زدند.  گسترده ای  بازداشت های 
بنابر گزارش آژانس خبررسانی 
اسالمی  جمهوری  کوردپا، 
شبکه های  از  استفاده  با  ایران 
را  کسانی  دارد  اجتماعی تالش 
کرده  شرکت  تظاهرات  در  که 
بودند شناسایی و بازداشت کند 
و از این طریق فضایی از رعب 
حاکم  جامعه  بر  را  وحشت  و 

کرده است.

عفو بین الملل خواستار تحقیقات درباره ی 
کشتار فعالین سیاسی در بازداشتگاه های ایران شد

روز  بین الملل  عفو  سازمان 
با  دی ماه،  نوزدهم  سه شنبه، 
محکوم  ضمن  بیانیه ای  انتشار 
ساختن سرکوب شدید معترضان 
و اشاره به کشته شدن ده ها نفر از 
آنان به دست نیروهای جمهوری 
معترضان  قتل  به  اسالمی، 
بازداشت  شده در روزهای اخیر 
تحقیقات  خواستار  و  پرداخته 
در  بی طرفانه  و  شفاف  فوری، 

این مساله شد. 
خود  بیانیه  در  سازمان  این 
در  که  معترضانی  به  اشاره  با 
جمهوری  بازداشتگاه های 
اسالمی ایران کشته شده اند اعالم 
کرد: فقدان شفافیت درباره آن چه 
بر سر این بازداشت شدگان آمده 
وقایعی  از  خبر  و  نگران کننده 
بازداشتگاه ها  این  در  شوم 
می دهد. عفو بین الملل خطاب به 

سران رژیم اسالمی ایران متذکر 
شد که: به جای اعالم خودکشی 
تحقیقات  باید  افراد،  این 
گسترده ای انجام شود. در همین 
معاون  مغربی،  ماگدالنا  رابطه 
خاورمیانه در عفو بین الملل، نیز 
از مقامات ایران خواسته است تا 
و  شفاف  تحقیقاتی  به  بالفاصله 
بی طرفانه و مستقل در این باره 

دست بزنند.
تا  شده  منتشر  گزارشات  بنابر 
نفر   ۵ جان باختن  خبر  کنون 
در  شده  بازداشت  معترضین  از 
روزهای اخیر، تائید شده است. 
علت  اسالمی  رژیم  مسئولین 
اعالم  خودکشی  را  آنان  مرگ 
موثق  گزارشات  اما  است  کرده 
و اظهارات فعالین سیاسی و نیز 
شاهدان عینی از کشته شدن این 
افراد به دست نیروهای جمهوری 

خبر  بازداشتگاه ها،  در  اسالمی 
داده اند.

اصلی ترین  عنوان  به  کوردها 
بر  حاکم  حکومت های  قربانی 
ایران، هر سال گزارشاتی دال بر 
بازداشت شدگان کورد در  مرگ 
زندان های ایران به سازمان های 
حقوق بشری و بین المللی ارسال 
می کنند که بارزترین نمونه ی این 
جان باختن  به  متعلق  پرونده ها، 
می باشد.  لطف اللهی  ابراهیم 
دانشجوی  لطف اللهی  ابراهیم 
دانشگاه پیام نور در شهر سنندج 
نیروی  بازداشتگاه  در  که  بود 
دی   ٢۵ در  شهر  این  انتظامی 
نیروهای  دست  به   ١٣٨٦ ماه 
جمهوری اسالمی به قتل رسید. 
،سئولین رژیم در این رابطه نیز 
لطف اللهی  بودند که  مدعی شده 

خودکشی کرده است.

جمهوری اسالمی در تالش است واقعیت های 
قتل "سارو قهرمانی" را تحریف کند

شده،  منتشر  گزارشات  بنابر 
طی  "سنه"  شهرستان  فرماندار 
که  است  شده  مدعی  سخنانی 
بازداشتگاه  در  قهرمانی  سارو 
اطالعات کشته نشده است. در 
همین رابطه نیروهای اطالعاتی 
فشار  تحت  با  رژیم  امنیتی  و 
قهرمانی  خانواده  دادن  قرار 
آن ها را مجبور ساخته اند که به 
کردن  توجیه  در  سخنانی  بیان 
راستای  در  رژیم  توطئه های 
قتل  واقعیت های  تحریف 
همین  در  بپردازند.  پسرشان 
تروریستی  نیروهای  رابطه 
با  ایران  اطالعات  سازمان 
 " از  کلیپی  ویدئو  انتشار 
سارو،  پدر  قهرمانی"  محمد 
مدعی شده است که این جوان 
سنندجی در درگیری مسلحانه 
بازداشتگاه  نه در  کشته شده و 

سازمان اطالعات رژیم.
و  موثق  گزارشات  اساس  بر 
سارو  عینی،  شاهدان  سخنان 
ساله ی   ٢٤ جوان  قهرمانی 
روزهای  همان  در  "سنه" ای، 
مردمی  اعتراضات  آغازین 

علیه رژیم اسالمی ایران توسط 
رژیم  اطالعاتی  نیروهای 
بازداشت و و به مکان نامعلومی 
منتقل شده بود. در این میان تا 
دی ماه  بیست وسوم  شنبه  روز 
روز  یازده  گذشت  و   ١٣٩٦
هیچ  سارو،  شدن  ناپدید  از 
کس از سرنوشت او خبری در 
دست نداشط تا اینکه نیروهای 
اطالعاتی با خانواده ی قهرمانی 
تماس گرفته و از آن ها خواستند 
که با مراجعه به سردخانه، پیکر 

فرزند خود را تحویل بگیرند.
رهنما،  بهاره  رابطه  همین  در 
بازیگر سینما و تلویزیون ایران، 
سارو  قتل  با  توئتی  انتشار  با 
مسئولین  ادعاهای  و  قهرمانی 
داده  نشان  واکنش  حکومتی 
سنندج  اهل  سارو  نوشت:  و 
رستوران  توی  مدتی  چند  بود 
بود  یاغی  نه  او  کرد.  کار  من 
او  سرکش.  نه  خطرناک  نه 
و  بود  مادرش  عاشق  تنها 
دل  کردن  شاد  دغدغه اش  تنها 

مادرش بود.
منبع  یک  سخنان  بنابر 

قهرمانی،  خانواده  به  نزدیک 
سارو،  پیکر  تحویل  زمان 
بر  متعددی  کبودی های  آثار 
شده  مشاهده  او  بدن  روی 
گزارش  بنابر  همچنین  است. 
در  کردپا،  خبررسانی  آژانس 
سارو  پیکر  خاکسپاری  هنگام 
اطالعاتی  نیرهای  قهرمانی، 
مانع از حضور اقوام و خویشان 
شدند  خاک  سر  بر  او  نزدیک 
این  در  او  مادر  و  پدر  تنها  و 

مراسم حضور داشتند.
تحریف  و  متناقض  اظهارات 
مسئولین  سوی  از  واقعیت ها 
رژیم  امنیتی  و  حکومتی 
ترس  از  ناشی  باید  را  اسالمی 
آنان از شکل گیری حرکت های 
این رویداد  به  نسبت  اعتراضی 

دانست. 
سارو قهرمانی، جوان ٢٤ ساله 
-سنندج-  "سنه"  شهروند  و 
می باشد که درهنگام اعتراضات 
سوی  از  شهر  این  در  مردمی 
جمهوری  اطالعاتی  نیروهای 
به  و  بازداشت  ایران  اسالمی 
مکان نامعلومی منتقل شده بود. 

بازداشت یک شاعر کورد در ملکشاهی ایالم

چهارم  و  بیست  یکشنبه  روز 
به  کورد  شاعر  یک  دی ماه، 
متخلص  باقری"  "حسین  نام 
از  ساله   ٣٦ باران"  "ژاکان  به 
در  اطالعاتی  نیروهای  سوی 

ملکشاهی ایالم بازداشت شد.
به گفته یک منبع آگاه، نیروهای 
این  منزل شخصی  به  اطالعاتی 
او  و  برده  یورش  کورد  شاعر 

امنیت  علیه  "اقدام  اتهام  به  را 
ملی و توهین به مقدسات نظام" 

بازداشت کرده اند.
در همین رابطه نیز، روز یکشنبه 
دهم دی ماه، رییس کل اطالعات 
اینشاعر  ایالم،  پاسداران  سپاه 
کورد را تهدید به بازداشت کرده 
از سوی  باران  ژاکان  بود.تهدید 
ایالم  پاسداران  سپاه  اطالعات 

برای  مردم  از  دعوت  دلیل  به 
مردمی  اعتراضات  در  شرکت 
بوده است.پیشتر نیز و در بیست 
جاری،  سال  آذرماه  پنجم  و 
وابسته  شخصی  لباس  نیروهای 
به اداره اطالعات ایالم به منزل 
شخصی این شاعر کورد یورش 
برده و پس از تفتیش منزل، اقدام 

به بازداشت وی کرده بودند.

مرگ مشکوک یک زندانی در زندان مرکزی سنندج

پنجم  و  بیست  دوشنبه  روز 
دی ماه، یک زندانی کورد به نام 
ساکن  ساله   ٣٠ قادری  حسین 
سنندج در قرنطینه زندان مرکزی 
این شهر به دالیل نامعلومی جان 

خود را از دست داده است.
به گفته یک منبع آگاه از زندان 
سعی  زندان  مسئولین  سنندج، 
این  مرگ  دلیل  تا  دارند  آن  بر 
مواد  به  اعتیاد  را  کورد  زندانی 

مخدر اعالم کنند.
این  رد  ضمن  آگاه  منبع  این 
سنندج  زندان  مسئوالن  ادعای 
افزود: بهداری زندان نیز حاضر 
نشده  مدعایی  چنین  تایید  به 
می افزاید:  آگاه  منبع  این  است. 
اگرچه اخبار مختلفی در رابطه با 
دلیل بازداشت این زندانی کورد 

می شود،  گفته  اما  دارد،  وجود 
معترضان  از  قادری  حسین 
اعتراضات  در  شده  بازداشت 
جریان  در  می باشد.  اخیر 
اعتراض های خیابانی سرتاسری 
و  کوردستان  و  ایران  در  اخیر 
متعاقب سرکوب های خشونت بار 
دولتی، بویژه در سه هفته گذشته 
ده ها  و  بازداشت  نفر  هزاران 
اعالم  بر  بنا  باخته اند.  جان  نفر 
منابع  تایید  و  رسانه های خبری 
چهار  به  نزدیک  تاکنون  دولتی 
هزار نفر بازداشت و زندانی شده 
بر  مدنی  شهروند  حداقل             ٢٨  و 
جان  سرکوب  و  خشونت  اثر 
بنا  داده اند.  دست  از  را  خود 
از  نفر   ٦ خبری  منابع  اعالم  بر 
بازجویی ها  جریان  در  قربانیان 

و تحت بازداشت جان باخته اند.
از  رسانه ها  جاری،  هفته  طی 
زندانی  شهروند  چندین  مرگ 
قهرمانی،  سارو  مرگ  جمله  از 
معاذی  آرام  و  زندی  کیانوش 
خبر  سنندج  بازداشتگاه   در 
دادند. اگرچه مقامات قضایی و 
قهرمانی  سارو  مدعی اند  امنیتی 
مسلحانه  درگیری  جریان  در 
مستقل  منابع  اما  است،  کشته 
این  بشری  حقوق  نهادهای  و 
می دانند.  مردود  را  ادعاها 
می شود،  گفته  حال  همان  در 
معاذی  آرام  و  زندی  کیانوش 
در پی ضرب و شتم و شکنجه 
در بازداشتگاه های سنندج جان 

باخته اند.


