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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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کریم پرویزی

سخن      

۵ 

ادامه در صفحه ی 2

۲۲6

گفتگو با 

آرش صالح

راسان و پیشمرگه

برای  کورد  ملت  قیام 
مملو  آزادی،  به  دست یابی 
از  برخی  که  از تجاربی ست 
پیروزی ها  طریق  از  آن ها 
تلخ  طعم  با  دیگر  برخی  و 
آمده اند.  دست  به  شکست، 
و  فراز  این  تمام  با  اما 
و  مبارزه  جریان  نشیب ها، 
و  داشته  ادامه  مستمرا  قیام 
یکی از نشانگان تحرک و به 
روز بودن قیام این است که 
ایران  تمام شهرهای  در  اگر 
می افتد  راه  به  تظاهراتی 
دختران  که  زمانی  حتا  و 
در  دلیر  و  شجاع  زنان  و 
اعتراض به حجاب اجباری، 
و  برداشته  را  خود  روسری 
می کنند،  آویزان  چوبی  بر 
و  آزادی  مقدم  سنگر  به 
حق طلبی یعنی کوردستان که 
پیشاهنگ مبارزه و اعتراض 

است چشم دوخته اند.
مرحله ی  به  کوردستان 
گام  روژهالت"  "راسان 
مرحله  این  و  است  نهاده 
پیش  را  مبارزاتی  جدید 
آغاز  ایران  نواحی  سایر  از 
مرحله  این  در  است.  کرده 
اقشار  و  طبقات  جامعه، 
اساسی  پرسشی  با  مختلف 
نقش  که  است  شده  روبرو 
پیشمرگه در راسان چیست؟ 
یا به عبارت دیگر پیشمرگه 
کنار  در  معترض  مردم  و 
می شوند  تعریف  هم چگونه 
پیشمرگه  حضور  با  آیا  و 
مردم  از  مبارزه،  میدان  در 
یا  و  می شود  مسئولیت  رفع 
میدان  در  مردم  حضور  با 
تاریخی  مسئولیت  مبارزه 
می رسد  پایان  به  پیشمرگه 
و از آن پس هدایت مبارزه 
و  می شود  سپرده  مردم  به 
را  نیز سالح خود  پیشمرگه 
گذاشت  خواهد  کناری  به 
جمعیت  از  بخشی  به  و 

خروشیده خواهد پیوست؟
این یک حقیقت تلخ است که 
حکومت های اشغالگر حاکم 

مصاحبه با 

پرویز رحیم

زنان کوردستان 

در پیوند با راسان
مرگ کودکان زلزله زده و 

سکوت جامعه مدنی و سیاسی 

کرماشان

٧2مین سالیاد تاسیس 
جمهوری کوردستان، 

گرامی داشته شد

احزاب کوردستان، 
مرکزی برای هماهنگی 

مبارزاتی در راستای 
نابودی جمهوری اسالمی 

تشکیل دادند

ترامپ: 
در مبارزه ملیت های ایران 

برای آزادی، 
در کنار آنها ایستاده ایم

دوم بهمن ماه، رمز تجدید حیات 

دومین  و  هفتاد  ٢بهمن،  مراسم 
جمهوری  تاسیس  سالروز 
کوردستان، در مقر دفتر سیاسی 
کوردستان  دمکرات  حزب 

ایران، برگزار گردید.
بنابر گزارش خبرنگار وبسایت 
کوردستان میدیا، روز شنبه یکم 
مراسم  شمسی،   ١٣٩٦ بهمنماه 
سالروز  ٧٢مین  گرامیداشت 
کوردستان  جمهوری  تاسیس 
به دست پیشوا قاضی محمد و 
با حضور اعضای  همراهاناش، 
پیشمرگههای  و  کادر  رهبری، 

حزب دمکرات برگزار گردید.
"ای  ملی  سرود  با  مراسم  این 
سکوت  دقیقه  یک  و  رقیب" 
خاطرهی  و  یاد  احترام  به 
آزادی  راه  جانباختگان  تمام 

کوردستان آغاز شد.
مراسم،  این  اول  بخش  در 
اعضای  از  علیار،  میرو  دکتر 
دمکرات،  حزب  سیاسی  دفتر 
٧٢مین  فرارسیدن  مناسبت  به 
جمهوری  تاسیس  سالگرد 
سخنانی  ایراد  به  کوردستان 

پرداخت.
خود  سخنان  در  علیار  دکتر 

افتخار  این  تاریخ،  شد:  متذکر 
بخشید  دمکرات  حزب  به  را 
که بتواند جمهوری کوردستان، 
مدرن  و  ملی  حکومت  اولین 
رهبر  و  کند  تاسیس  را  کورد 
به  محمد  قاضی  حزب،  این 
این  پیشوای  و  رهبر  عنوان 

جمهوری تعین شود.
آگاه  خوبی  به  افزود:  او 
کورد  ملت  دشمنان  که  هستیم 
رژیم های  علی الخصوص 
ناسیونالیست های  و  مستبد 
نقد  این  حاکم،  ملت  متعصب 
که  می کنند  وارد  کورد  بر  را 
پادشاهی  حکومت  ضعف  از 
پیش  بین المللی  شرایط  و 
جمهوری  تاسیس  برای  آمده 
حال  برده اند.  بهره  کوردستان 
عنوان  به  را  ما  اقدام  این  نیز 
و  جدایی طلبانه  عمل  یک 
بیگانه  نیروهای  با  همکاری 
تعریف می کنند و بر این باورند 
اهداف  و  آرمان ها  از  باید  که 
دست  کوردستان  جمهوری 

بکشیم.
این  برخالف  کوردها  ما  اما 
جمهوری  تاسیس  سخنان، 

گامی  مانند  به  را  کوردستان 
به  جهت  در  برحق  و  روا 
دست گرفتن سرنوشت خود و 
احقاق حقوق سیاسی ملت مان 
تعریف می کنیم و یاد جمهوری 
می داریم.  گرامی  را  کوردستان 
کوردستان،  جمهوری  تاسیس 
مبارزه ی  سال ها  حاصل 
اراده ی  و  آزادیخواهانه ی 
فوالدین ملت کورد می باشد و 
اینکه کوردها و رهبران آنان از 
ضعف حکومت سابق و شرایط 
احقاق  برای  بین المللی  مناسب 
بهره  سرنوشت شان  تعین  حق 
برده اند، نشان دهنده ی هشیاری 
پیشوا  نیرومند  سیاسی  شم  و 
دیگر  رهبران  و  محمد  قاضی 

جمهوری کوردستان است.
حالی  در  گفت:  همچنین  او 
از  عاری  اسالمی  رژیم  که 
نیروهایش  و  شده  مشروعیت 
دچار انشقاق و شکاف شدهاند 
منسجم  زیادی  حد  تا  مردم 
بار  این  قیام  هستند.  متحد  و 
به  تنها  سبز،  جنبش  برخالف 
تهران و چند شهر دیگر محدود 
نشد بلکه یک اعتراض و قیام 

سراسری بود
دکتر علیار همچنین متذکر شد: 
رژیم  علیه  مردم  بار  این  قیام 
پیشین  اعتراضات  با  اسالمی، 
متفاوت بود و اهمیت و معنای 
و  داشته  را  خود  به  مختص 
کلیت  اعتراضات  این  در  دارد. 
نظام مورد هدف قرار گرفت و 
شعارهای مردم کامال این مساله 
ملیت های  که  کرد  آشکار  را 
جناح بازی های  از  ایران 
اصولگرایان  و  اصالح طلبان 
عبور کرده اند و تکلیف خود را 

از آن ها جدا کرده اند. 
معترضین  که  است  توجه  قابل 
حتا برای یک بار نیز مساله ی 
رفع حصر رهبران جنبش سبز 
شعار  که  نکردند،  مطرح  را 

اصلی اصالح طلبان است. 
در  اصالح طلبان  مبهم  مواضع 
هیچ  اعتراضات،  اوج روزهای 
نگذاشته  مورد  این  در  شکی 
دیگر  خاطر  همین  به  است، 
آنان  به  روی  هیچ  به  مردم 
امر  این  به  و  ندارند  اطمینان 
جناح،  دو  هر  که  شده اند  آگاه 
مانع اصلی در راه ایجاد تغیرات 

برداشتن  میان  از  و  اساسی 
سرکوب، دیکتاتوری، دزدی و 

فساد حکومتی هستند.
شده  آشکار  ایران  مردم  برای 
مابین  اختالفات  که  است 
خاطر  به  نه  رژیم  جناح های 
و  حقوق  تحقق  و  مردم  منافع 
در  تنها  بلکه  آنان  آزادی های 
منافع  و  قدرت  تامین  راستای 
گروه و جناح های شان، آنهم در 
اسالمی  جمهوری  چارچوب 

است. 
گروه  برنامه  بعدی  بخش  در 
سرودی  حزب،  موزیک 
"سپیده"  عنوان  تحت  حماسی 
از سالم اسماعیل پور را تقدیم 

حاضرین در مراسم کرد. 
کودکان  سرود  گروه  همچنین 
اجرای  به  نیز  نرگس  کانون 
بهمن"   ٢" نام  با  سرودی 
و  استقبال  با  که  پرداختند 

تشویق حاضرین روبرو شد.

این مراسم که در چندین بخش 
با  یافت،  ادامه  دیگر  متفاوت 
پایان  به  "هه لپه رکی"  شادی و 

رسید.
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٧2مین سالیاد تاسیس جمهوری کوردستان، گرامی داشته شدادامه سخن

 مراسم ٢بهمن، هفتاد و دومین 
جمهوری  تاسیس  سالروز 
کوردستان، در مقر دفتر سیاسی 
کوردستان  دمکرات  حزب 

ایران، برگزار گردید.
بنابر گزارش خبرنگار وبسایت 
کوردستان میدیا، روز شنبه یکم 
بهمن ماه ١٣٩٦ شمسی، مراسم 
سالروز  ٧٢مین  گرامیداشت 
کوردستان  جمهوری  تاسیس 
به دست پیشوا قاضی محمد و 
اعضای  با حضور  همراهاناش، 

پیشمرگههای  و  کادر  رهبری، 
حزب دمکرات برگزار گردید.

"ای  ملی  سرود  با  مراسم  این 
سکوت  دقیقه  یک  و  رقیب" 
خاطرهی  و  یاد  احترام  به 
آزادی  راه  جانباختگان  تمام 

کوردستان آغاز شد.
مراسم،  این  اول  بخش  در 
اعضای  از  علیار،  میرو  دکتر 
دمکرات،  حزب  سیاسی  دفتر 
٧٢مین  فرارسیدن  مناسبت  به 
جمهوری  تاسیس  سالگرد 

سخنانی  ایراد  به  کوردستان 
پرداخت.

خود  سخنان  در  علیار  دکتر 
افتخار  این  تاریخ،  شد:  متذکر 
بخشید  دمکرات  حزب  به  را 
کوردستان،  بتواند جمهوری  که 
مدرن  و  ملی  حکومت  اولین 
کورد را تاسیس کند و رهبر این 
عنوان  به  محمد  قاضی  حزب، 
جمهوری  این  پیشوای  و  رهبر 

تعین شود.
حالی  در  گفت:  همچنین  او 

از  عاری  اسالمی  رژیم  که 
نیروهایش  و  شده  مشروعیت 
دچار انشقاق و شکاف شدهاند 
منسجم  زیادی  حد  تا  مردم 
بار  این  قیام  هستند.  متحد  و 
به  تنها  سبز،  جنبش  برخالف 
تهران و چند شهر دیگر محدود 
قیام  بلکه یک اعتراض و  نشد 

سراسری بود.
گروه  برنامه  بعدی  بخش  در 
موزیک حزب، سرودی حماسی 
سالم  از  "سپیده"  عنوان  تحت 

اسماعیل پور را تقدیم حاضرین 
گروه  همچنین  کرد.  مراسم  در 
سرود کودکان کانون نرگس نیز 
 ٢" نام  با  سرودی  اجرای  به 
استقبال  با  که  پرداختند  بهمن" 
و تشویق حاضرین روبرو شد.

این مراسم که در چندین بخش 
با  یافت،  ادامه  دیگر  متفاوت 
پایان  به  "هه لپه رکی"  و  شادی 

رسید.

احزاب کوردستان، مرکزی برای هماهنگی مبارزاتی در راستای 
نابودی جمهوری اسالمی تشکیل دادند

سیاسی  جناح  و  حزب  پنج 
مرکزی  مقر  در  کوردستان، 
شرایط  بررسی  برای  کومه له 
برای  مرکزی  ایجاد  و  موجود 
چه  هر  همکاری  و  هماهنگی 

بیشتر احزاب، گرد هم آمدند.
وب سایت  به  رسیده  خبر  بنابر 
کوردستان میدیا، روز شنبه ٣٠ 
نشست  شمسی،   ١٣٩٦ دی ماه 
سیاسی  جناح  و  حزب  پنج 
کومه له   حزب  مرکزی  مقر  در 

برگزار شد.
احزاب  نشست  این  در 
در  سیاسی  جناح های  و 
گفتگو  و  بحث  به  کوردستان، 
درباره شرایط کنونی جمهوری 
استمرار  و  ایران  اسالمی 
سرکوب و اعتراضات مردمی و 
لزوم همبستگی بیشتر احزاب و 
ویژه  به  و  پرداختند  جناح های 
بر همکاری و هماهنگی بیشتر 
داخلی  فعالیت های  باب  در 

حمایت  راستای  در  کوردستان 
فعالین  مردمی،  اعتراضات  از 
مدنی و افشا کردن سیاست های 
اسالمی،  جمهوری  فاشیستی 

تاکید کردند.
رابطه  در  نشست،  همین  در 
مجامع  فشارهای  افزایش  با 
بین المللی بر جمهوری اسالمی 
این  در  موجود  راهکارهای  و 

رابطه، بحث و گفتگو شد.
همچنین  مذکور،  نشست  در 

احزاب  همکاری  برای  مرکزی 
مبارزه،  فعالیت،  جهت  کوردی 
نشست های مشترک، هماهنگی 
میان تمام احزاب و جناح های 
پرنسیپ های  اساس  بر  سیاسی 
نابودی  راستای  در  اصلی 
بنا  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
و  دمکراتیک  سیستمی  نهادن 
سکوالر در ایران با شرط تثبیت 
حقوق ملی کوردها، ایجاد شد.

نشست،  این  پایان  از  بعد 

محل  در  خبری  کنفرانسی 
افکار  تا  گردید  برگزار  مذکور 
جلسه ی  جزئیات  از  عمومی 

فوق آگاه شوند.
قابل ذکر است که هیئت اعزامی 
کوردستان  دمکرات  حزب 
"محمد  سرپرستی  به  ایران، 
از اعضای دفتر  نظیف قادری" 
نشست  این  در  سیاسی حزب، 

حضور یافته بود.

حزب دمکرات طی بیانیه ای هجوم نیروهای ترکیه به 
کوردستان سوریه را محکوم کرد

حزب دمکرات کوردستان ایران 
با انتشار بیانیه ای هجوم ارتش 
ترکیه به شهر عفرین را محکوم 

کرد.
متن کامل بیانیه:

شهروندان کوردستان
مردم آزادیخواه منطقه

سازمان ها و مجامع بین المللی
دولت  اخیر،  روزهای  طی 
ترکیه بعد از تهدیداتی متعدد و 
خاک  به  هجوم  بر  مبنی  مکرر 
تهدیدات  سوریه،  کوردستان 
ارتش  و  کرد  عملی  را  خود 
این کشور از زمین و آسمان به 
کوردستان هجوم برد و در این 

میان جان شهروندان غیرنظامی 
با خطر جدی روبرو شده است 
و با این اقدام نیز احتمال آواره 
آمده  میان  به  نفر  هزاران  شدن 

است.

روز  هر  که  خاورمیانه  در 
و  تندرو  گروهی  ظهور  شاهد 
این  تمام  و  هستیم  تروریست 
اسالمی  جمهوری  از  گروه ها، 
گرفته تا داعش و سایر گروه ها، 
اولین اقدام شان هجوم به خاک 
هدف  با  و  بوده  کوردستان 
این  به  ژینوساید  و  قتل عام 
این  در  و  گذاشته اند  پا  خاک 

نیروی  مانند  به  کورد  شرایط 
مقدم  خط  در  حاضر  و  اصلی 
نیابت  به  تروریسم،  با  مبارزه 
تمام جهان با همه تروریست ها 

به جنگ پرداخته است.

اما متاسفانه در حالی که خطر 
دشمنان  شده،  کم تر  تروریسم 
منطقه  در  کوردستان  همیشگی 
اشغالگر  دولت های  یعنی 
تمام  در  کوردستان  بر  حاکم 
و  هماهنگی  با  آن،  بخش های 
این  به  دسته جمعی  صورت  به 
این  در  و  برده  هجوم  سرزمین 
نظاره گر  تنها  جهانیان  میان 

وقایع بوده اند.

در  می توان  آنرا  بارز  نمونه ی 
سپاه  و  شعبی  حشد  هجوم 
اسالمی  جمهوری  پاسداران 
حال  و  دید  کرکوک  به  ایران 
نیز دولت ترکیه، استقرا و ثبات 
دولتی کوردی در درون کشور 
دیگری را تحمل نکرده و به آن 

هجوم می برد.

ما هجوم دولت ترکیه به خاک 
عفرین  منطقه ی  و  کوردستان 
همه ی  از  و  کرده  محکوم  را 
بین المللی  مجامع  و  سازمان ها 

هجوم  قبال  در  که  می خواهیم 
حاکم  رژیم های  همه جانبه ی 
نکنند،  سکوت  کوردستان  بر 
و  حقوق  از  حتا  اگر  که  چرا 
دمکرات  و  انسانی  آزادی های 
با  بگذریم، کورد در جنگ  نیز 
آزاد  جهان  هم پیمان  تروریسم 

بوده است.

حزب دمکرات کوردستان 
ایران 

دفتر سیاسی

١ بهمن ١٣٩٦
٢١ ژانویه ٢٠١٨

توانسته اند،  کوردستان  بر 
نوع مبارزه و مقاومت را بر 
ویژه  به  می کنند،  تحمیل  ما 
تهران  در  فقیه  والیت  رژیم 
که تنها از زبان زور و تهدید 
می کند.  پیروی  خشونت  و 
دختری  تحمل  تاب  حتا 
سر  از  روسری  که  نوجوان 
برمی دارد و آنرا به اهتزاز در 
می آورد را ندارد و با زندان 
می شود  روبرو  شکنجه  و 
حال چه برسد به شهروندی 
رژیم  این  بگوید  که  کورد 
می خواهم  و  نمی خواهد  را 
خود، سرنوشتم را رقم بزنم 
که در این صورت به عامل 
صهیونیسم و امپریالیسم و در 
عربستانیسم،  هم  اواخر  این 
یک  به  تنها  و  می شود  بدل 
دو  می گردد:  محکوم  حکم 

بار اعدام!
اسالمی  جمهوری  رژیم 
اولیه  و  روا  خواست های 
آتش  و  گلوله  با  را  مردم 
عنوان  به  می دهد.  جواب 
همین  به  می توان  مثال 
در  اخیر  اعتراضات 
شهرهای کوردستان و ایران 
اشاره کرد که بنابر اظهارات 
هزار  پنج   رژیم،  مسئولین 
کرده اند.  بازداشت  را  نفر 
به  گلوله  با  خاطر  همین  به 
سراغ مردم می روند تا مردم 
این  در  و  کنند  هراسان  را 
مردم  که  طبیعی ست  میان 
ببرند  پناه  به روش هایی  نیز 
رژیم  آتش  از  را  آن ها  که 

محافظت کند.
از  محافظت  راستای  در 
رژیم  آتش  مقابل  در  خود 
معترضان  به  دادن  روحیه  و 
است که مردمان سایر مناطق 
ایران نیز چشم به راه هستند 
که کوردستان نیز به حمایت 
در  و  بپردازد  آن ها  از 
در  که  هنگامی  راستا  همین 
شکل  تظاهراتی  کوردستان 
که  می پرسند  مردم  می گیرد 

پیشمرگه کجاست؟
در پاسخ به این درخواست ها 
و انتظارات است که می توان 
پیشمرگه  صحیح  جایگاه 
کرد:  تعریف  را  راسان  در 
میان  در  پیشمرگه  حضور 
قلب  قوت  منظور  به  مردم 
بخشیدن و حفاظت از مردم 
است،  رژیم  آتش  مقابل  در 
پشمرگه  جدید  وظیفه  این 

در مرحله راسان می باشد.
مرحله ی  و  شرایط  در 
نیست  الزم  دیگر  جدید، 
ماوای  کوهستان ها،  تنها  که 
قهرمانان مبارزه و قیام باشد 
بلکه خود شهر به دانشکده ی 
سایسی-نظامی بدل می شود 
مناسبی  به نحو صحیح و  و 
آموزش  را  خود  مبارزین 
می دهد. در این مقطع جدید 
به  امیدوار  مردان  و  زنان 
پسران  و  دختران  آینده، 
سالح های  امید،  از  سرشار 
خود  پدران  شده ی  مخفی 
آماده ی  آورده  بیرون  را 
به  با  اینان  مبارزه می شوند. 
دست گرفتن این سالح ها و 
فراگیری آموزش های الزم، 
وظیفه ی پیشمرگه ی محافظ 
می گیرند  عهده  به  را  مردم 
سخن  رژیم  با  زبانی  به  تا 
بگویند که برای او قابل فهم 

باشد.
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عادل  الجبیر: ایران به قیمت زندگی مردمانش، 
از تروریسم حمایت می کند

عربستان  خارجه  امور  وزیر 
مجمع  نشست  در  سعودی 
ایران  رژیم  اقتصاد،  جهانی 
پلیدی  و  تاریکی  حکومت  را 

خواند.
آسوشیتدپرس،  گزارش  بنابر 
روز چهارشنبه چهارم بهمن ماه، 
عادل الجبیر وزیر امور خارجه 
نشست  جریان  در  عربستان 
در  اقتصاد  جهانی  مجمع 

داووس، ایران را متهم کرد که 
از تروریسم و فرقه گرایی برای 
مداخله در امور دیگر کشورها 

استفاده می کند.
خود  سخنان  ادامه  در  الجبیر 
به آشوب پراکنی رژیم اسالمی 
ایران در خاورمیانه و حمایت 
تروریستی  گروه های  از 
حشد  و  حزب اهلل  همچون 
شعبی و حوثی ها اشاره کرد و 

گفت: در خاورمیانه دو دیدگاه 
نبرد  حال  در  انداز  چشم  و 
روشنایی  چشم انداز  هستند. 
چشم انداز  آن  مقابل  در  و 
تاریکی را داریم که این چشم 
تالش  است،  فرقه گرایی  انداز 
دارد امپراتوری را احیا کند که 
هزاران سال پیش نابود شد، از 
برای  فرقه گرایی  و  تروریسم 
دخالت در امور دیگر کشورها 

خواسته ها  تا  می کند  استفاده 
امپریالیستی خود را پیش ببرد 
سالمت  کردن  هزینه  با  حتی 

مردم این کشور.
در نشست مجمع جهانی اقتصاد 
بهمن ماه  که روز سه شنبه سوم 
در داووس سوئیس آغاز شد، 
مقامات ارشد رژیم تروریستی 

ایران حضور ندارند.

از ترس اعتراضات مردمی، جلسات بررسی بودجه به 
صورت غیرعلنی برگزار می شود

طی  رژیم  مجلس  رئیس 
اکثر  که  کرد  اعالم  سخنانی 
بودجه ی  بررسی  جلسات 
به صورت غیر علنی  سال ٩٧ 

خواهد بود.
خبرگزاری های  گزارش  بنابر 
حکومتی ایران، روز چهارشنبه 
چهارم بهمن ماه، علی الریجانی 
به  پاسخ  در  مجلس،  رئیس 
رژیم  نمایندگان  از  یکی  تذکر 
جلسات  بیشتر  که  کرد  اعالم 
پیشنهادی  بودجه ی  بررسی 
دولت برای سال ٩٧، غیرعلنی 
خواهد  بسته  درهای  پشت  و 
بیگلری،  حسن پور  شهباز  بود. 
در  مجلس  در  رژیم  نماینده 
نطقی خطاب به رئیس پارلمان 

جلسات  که  است  الزم  گفت: 
به  بودجه  الیحه  بررسی 
شود  تشکیل  غیرعلنی  صورت 
آشفتگی  و  ابهامات  موجب  تا 

در جامعه نشود.
ردیف  شدن  آشکار  از  بعد 
بودجه های اختصاص داده شده 
موشکی  و  نظامی  مسائل  به 
ایران دچار شک  رژیم، جامعه 
را  متعددی  اعتراضات  و  شد 
به  سرانجام  که  داشت  پی  در 
صورت قیام ملیت های ایران در 
هفتم دی ماه ١٣٩٦ نمود یافت. 
معیشتی  نابسامان  وضعیت 
اقتصادی،  شدید  رکود  مردم، 
خط  زیر  گسترده،  بیکاری 
درصد   ٤٠ از  بیش  بودن  فقر 

افزون  روز  افزایش  مردم،  از 
آسیب های اجتماعی و گسترش 
عواملی  جمله  از  حاشیه نشینی 
بود که مردم هنگام آگاه شدن از 
اسالمی  جمهوری  سیاست های 
در صرف کردن میلیاردها دوالر 
مقاصد  برای  ایران  سرمایه  از 
خیابان ها  به  را  آن ها  نظامی، 
نابودی رژیم  کشاند و خواهان 

اسالمی ایران شدند. 
تحلیلگران  رابطه  همین  در 
سیاسی بر این باورند که ترس 
رژیم از شعله ور شدن دوباره ی 
وادار  را  مجلس  مردم،  خشم 
بررسی  جلسات  تا  ساخته 
پشت  در  را  بودجه  الیحه 

درهای بسته انجام دهد

سپاه از انتقال آب دریای خزر 
به شهرهای فارس زبان خبر داد

در  که  رود"  "ایران  طرح  بنابر 
شد،  ارائه  شمسی   ١٣٤٥ سال 
برای  باید  خزر  دریای  آب 
مناطق  آبادانی  و  بیابان زدایی 
مرکزی و شهرهای فارس زبان، 
کانالیزه و به این بخش از ایران 

منتقل شود.
رسانه های  گزارش  بنابر 
سپاه  ایران،  در  حکومتی 
تروریستی پاسداران از موافقت 
با  نهایی سازمان محیط زیست 
آبی  منابع  انتقال  و  کانال  حفر 
و  مرکزی  شهرهای  به  خزر 
و  سمنان  ویژه  به  فارس زبان، 

یزد خبر دادند.
قرارگاه  خبر،  این  انتشار  با 
سپاه،  به  وابسته  خاتم االنبیا 
برای آغاز و تکمیل این پروژه 
در  است.  کرده  آمادگی  اعالم 
یوسف  "علی اصغر  رابطه  همین 
ساری  از  رژیم  نماینده  نژاد" 
به  سخنانی  طی  مجلس،  در 

مخالفت با این طرح پرداخت و 
گفت: در صورت پیگیری مجدد 
این پروژه، نمایندگان مازندران 
طرح استیضاح وزیر مسئول را 
همچنین  او  زد.  خواهند  کلید 
افزود: مردم در برابر انتقال آب 
خواهند  مقاومت  خزر  دریای 

کرد.
خباز  محمدرضا  همچنین 
استاندار سمنان، در دی ماه سال 
جاری طی سخنانی متذکر شده 
بود که: قرارگاه خاتم االنبیا بعد 
سازمان  از  مجوز  دریافت  از 
حفاظت محیط زیست، آمادگی 
طرح  این  اجرای  برای  کامل 
همین  در  دارد.  را  ملی  مهم 
 ٩٥ سال  روحانی  حسن  زمینه 
وعده  سمنان  به  سفری  طی 
را  کار  این  دولت  که  بود  داده 
با کمک بخش خصوصی پیش 

خواهد برد.
در  آبی  منابع  انتقال 

از  ایران  مختلف  سرزمین های 
به  زاگرس  و  کوردستان  جمله 
استان های فارس زبان و مرکزی، 
خورده  استارت  که  سال هاست 
و  نارضایتی ها  بروز  موجب  و 
میان  گسترده ای  درگیری های 
شده  اسالمی  حکومت  و  مردم 
چارچوب  همین  در  است. 
از  بیش   ١٣٩٣ فروردین  در 
بیست هزار نفر از مردمان لور در 
"شهر کورد" از توابع چهارمحال 
و بختیاری به خیابان ها آمده و 
فاشیستی  سیاست های  علیه 
به  آبی  منابع  انتقال  در  ایران 
اجرائی  و  مرکزی  شهرهای 
شدن طرح های تونل انتقال آب 
"بهشت آباد" و "گالب"، دست 
زدند.  گسترده ای  اعتراض  به 
اعتراضات گسترده،  این  از  بعد 
دولت ناچار شد به طور موقت 
این  عملیاتی  فعالیت های 

طرح ها را متوقف کند.

آمریکا از شورای امنیت می خواهد که بر برنامه های 
موشکی و فعالیت های تروریستی ایران تمرکز کنند

سفیر آمریکا در سازمان ملل 
اعضای  که  است  تالش  در 
سازمان  این  امنیت  شورای 
که  برساند  قناعت  این  به  را 
و  موشکی  فعالیت های  بر 

تروریستی ایران تمرکز کنند.
بین المللی  خبرگزاری 
گزارش  طی  اسوشیتدپرس 
سیاست های  به  مفصلی 
ایران  مهار  در  آمریکا  جدید 
بین المللی  جبهه ای  ایجاد  و 
پرداخت.  راستا  این  در 
بین المللی  خبرگزاری  این 
خود  گزارش  از  بخشی  در 

نیکی  اظهارات  از  می نویسد: 
که  برمی آید  این طور  هیلی 
حامی  کشورهای  واشینگتن، 
توافق اتمی با ایران را تشویق 
اقدامات موشکی و  بر  می کند 
بی ثبات کننده ی  فعالیت های 
منطقه  در  ایران  اسالمی  رژیم 
متمرکز شوند. در همین رابطه 
بهمن ماه،  نهم  دوشنبه  روز 
سفرای  میزبان  آمریکا  دولت 
شورای  عضو  کشورهای 
بودند.  ملل  سازمان  امنیت 
سفیران  دیدار  این  طی  در 
باقیمانده  از  کشورها  این 

انبار  یک  در  که  موشک  یک 
نظامی در واشینگتن نگه داری 
می شود، بازدید کردند. دونالد 
دولت  را  ایران  رژیم  ترامپ 
تروریسم  حامی  یک  شماره 

نامیده است.
هیلی  نیکی  زمینه  همین  در 
یک  برگزاری  با  آذرماه،  در 
پنتاگون،  در  خبری  کنفرانس 
و  موشک   ارسال  به  را  ایران 
حوثی های  برای  تسلیحات 
خواستار  و  کرد  متهم  یمن 
اقدام »جامعه جهانی« در قبال 

ایران شده بود.

ارتش اسرائیل: 
تقویت نقش ایران در لبنان 

به جنگ منجر می شود

 ارتش اسرائیل در پیامی کتبی 
به دولت و مردم لبنان هشدار 
پررنگ تر  حضور  که  داد 
در  ایران  تروریستی  نیروهای 
این کشور، موجبات جنگ را 

مهیا می کند.
بهمن ماه،  هشتم  یکشنبه  روز 
ارتش اسرائیل با انتشار پیامی 
خطاب به دولت و ملت لبنان 
از  مانع  که  خواست  آن ها  از 
شکل گیری جنگ دیگری در 
پیام هشدار  این  منطقه شوند. 
منتشر  عربی  زبان  به  که 
بازپخش  بر  عالوه  بود  شده 
در  اسرائیل،  رسانه های  در 

رسانه های اپوزیسیون لبنان و 
منطقه نیز منتشر گردید.

رون  سرهنگ  رابطه  این  در 
ارتش  سخنگوی  منلیس، 
در  که  کرد  تأکید  اسرائیل، 
حاکمیت  سهل انگاری  نتیجه 
لبنان و چشم بستن کشورهای 
بسیاری در جامعه بین المللی، 
بزرگ  کارخانه  یک  به  لبنان 
شده  مبدل  موشک سازی 
است. او متذکر شد که: دیگر 
سالح،  انتقال  از  سخن  تنها 
ایران  نیست؛  مشورت  و  پول 
را  خود  شعبه  لبنان  در  عماًل 

باز کرده است.

اسرائیل  نظامی  فرمانده  این 
تروریست های  ارتباطات  به 
منطقه اشاره کرد و گفت: قیس 
فرماندهان  از  یکی  الخزعلی 
حشد الشعبی عراق به تازگی 
حزب اهلل  فرماندهان  با  همراه 
در  لبنان  نقطه  جنوبی ترین  به 
و  آمده  اسرائیل  مرز  نزدیکی 
این توریسم تروریستی، لبنان 
را در برابر خطرات جدی قرار 

می دهد.
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دکتر پرویز رحیم در گفتگو با "کوردستان"

احزاب کوردستان اگر نتوانند ساختاری منسجم برای فعالیت های خود 
ایجاد کنند و بر مشکالت درون سازمانی فائق آیند، قدرت جذب نیرو و 

جلب حمایت های بین المللی را از دست می دهند.

مختلف  ادوار  طی  ما  سرزمین 
رویدادهای  شاهد  تاریخی 
هیچ  شاید  اما  بوده  متعددی 
دهه ی  دو  همچون  مقطعی 
بیست ویکم،  قرن  آغازین 
از  مملو  بوم  و  این خاک  برای 
تحوالت و رویدادهای سریع و 
سرنوشت ساز نبوده باشد. اما از 
آن رویی که ما -بیرون راندگان 
نظاره کردن  تاریخ- کاری جز 
نداشته ایم، تمام این وقایع بدون 
حضور ما و با تاثیر بر حال و 

آینده مان شکل گرفت. 
عقد  از  سال  دو  از  بیش 
تفاهم نامه ی برجام می گذرد و نه 
تنها تفاهم مذکور نتوانست مانع 
از قدرت گیری روزافزون رژیم 
شود  اسالمی  ایران  تروریستی 
گسترش  برای  را  زمینه  بلکه 
این  آشوبگرانه ی  نفوذ  دامنه ی 
هموارتر  و  مناسب تر  رژیم، 
دولت  خاطر  همین  به  ساخت. 
آمریکا،  متحده  ایاالت  جدید 
را  متحدانش  و  خود  منافع  که 
جدی  تهدید  مورد  منطقه  در 
مجموعه ای  به  دست  می بیند، 
از فعالیت های فشرده و منسجم 
یا اصالح  لغو  برای  دیپلماتیک 
برجام زده است که این سیاست 
وقایع  از  مجموعه ای  جدید 
عرصه ی  در  را  دومینه وار 
زده  رقم  بین المللی  و  داخلی 
برای  و  راستا  همین  در  است. 
تحلیل هر چه بیشتر پیامدهای 
این سیاست جدید، مصاحبه ای 
استاد  رحیم،  پرویز  دکتر  با 
و  صالح الدین  دانشگاه 
و  کوردستان  مسائل  تحلیل گر 
کامل  متن  که  داشته ام  ایران، 
آن تقدیم خوانندگان روزنامه ی 

"کوردستان" می شود.

نسبت  بین المللی  واکنش های 
ایران  ملیت های  اعتراضات  به 
علیه رژیم اسالمی متفاوت بود. 
دولت آمریکا مستقیما از شعار 
معترضان مبنی بر تغیر حکومت 
حمایت کرد اما در طرف دیگر 
موضع  اروپائی  کشورهای 
تنها  کردند  اتخاذ  بی طرفانه ای 
مسالمت آمیز  اعتراض  حق  از 
سخن راندند و حتی در جریان 
ایران  پرونده ی  کردن  مطرح 
آمریکا  از  امنیت  شورای  در 
حمایت نکردند این تفاوت ها و 

نیز عدم عکس العمل مناسب از 
اتحادیه اروپا را چگونه تحلیل 

می کنید؟
منظر  از  اروپائی  کشورهای 
حتی  و  سیاسی  و  اقتصادی 
مستحکم تری  روابط  از  امنیتی 
ایران  اسالمی  جمهوری  با 
رغم  به  هستند.  برخوردار 
اختالفات بر سر مسائل مختلف 
اما  مابین،  فی  مناقشه  مورد 
و  حفظ  بر  سعی  اروپائی ها 
حتی گسترش این منافع دارند. 
آمریکای  آنان  نظر  از  که  چرا 
دونالد  ریاست جمهوری  دوران 
و  اتکا  قابل  چندان  ترامپ 
از  هم  ایران  نیست.  اطمینان 
سعی  و  باخبر  بی اعتمادی  این 
بین  شکاف  گسترش  ایجاد  در 
این مهم  باشد.  جبهه غرب می 
را هم با اعطاء امتیازات مختلف 
بزرگ  قراردادهای  عقد  و 
به  بازرگانی و تجاری پر سود 

انجام می رساند.
سنت  می توان  دیگر  طرف  از 
در  اروپایی  کشورهای  سیاسی 
بسیار  را  مسائل  با  برخورد 
محتاطانه تر  و  کارانه  محافظه 
از آمریکا ارزیابی کرد. چرا که 
اروپائی ها  هم  ایران  مورد  در 
سازوکارهای  با  معتقدند 
از  و  دیپلماسی  و  حقوقی 
بهتر  بین المللی  نهادهای  طریق 
تهدیدهای  می توان  موثرتر  و 
کرد.  کنترل  و  مهار  را  ایران 
نگاه  زاویه  از  منظور  بدین 
ایران  کردن  منزوی  اروپائی ها 
خواهد  بر  در  معکوس  نتیجه 
کارامدترین  و  بهترین  و  داشت 
در  حداقل  استراتژی،  و  گزینه 
بازگرداندن  مقطع،  و  مورد  این 
ملزم  و  جهانی  جامعه  به  ایران 
به  اسالمی  جمهوری  کردن 
قوانین  و  تعهدات  به  پایبندی 
بین المللی است. اساسا این نگاه 
از  ناشی  و  معلول  اروپائی ها 
و  اقتصادی  استراتژی  و  منافع 
از  آن هاست.  سیاسی  و  امنیتی 
میان  این  در  نباید  دیگر  طرف 
نقش روسیه و چین و همچنین 
موضوع ترور و امنیت انرژی را 
از  اروپائی ها،  سیاست  این  در 

نظر دور داشت.
نبود یک آلترناتیو موثر سیاسی 
فراگیر  و  منسجم  نیروی  یا 
مقابل  در  خارجی  اپوزیسیون 

یکی  ایران  اسالمی  جمهوری 
این  اتخاذ  عوامل  از  دیگر 
اروپائی هاست.  موضعگیریهای 
بدین دلیل اروپائی ها با مسائل 
امنیتی  علت  به  ایران  داخلی 
موقعیت  حساسیت  و  شدن 
تحوالت  و  تغییر  و  کنونی 
ظهور  و  تهدید  و  خاورمیانه 
داعش با نهایت احتیاط برخورد 
در  آمریکا حداقل  اما  می کنند. 
منظر  از  چه  زمانی،  برهه  این 
ابعاد  نظر  از  چه  و  جغرافیایی 
اقتصادی،  و  نظامی  و  امنیتی 
این دغدغه های اروپاییان را در 

مورد ایران ندارد. 
شده  منتشر  گزارش های  بنابر 
به  متخصصان  از  کارگروهی 
شکل  برجام  اصالح  منظور 
شما  نظر  به  آیا  است،  گرفته 
آمریکا  که  آنگونه  برجام 

می خواهد اصالح خواهد شد؟
منقاشه  وعده های  از  یکی 
ترامپ،  انتخاباتی  برانگیز 
هسته ای  توافق  از  خروج 
تصمیم  این  اما  بود.  ایران  با 
با هشدارهای داخلی و  ترامپ 
اروپایی  کشورهای  بین المللی 
از یک طرف و روسیه و چین 
گردید.  روبرو  دیگر  طرف  از 
که  گرفت  نتیجه  می توان  پس 
با  کرد  خواهد  سعی  ترامپ 
این  با  بستان  بده  و  رایزنی ها 
را  عمده  راهکار  دو  کشورها 
اوال  گرفت:  خواهد  پیش  در 
چند  و  جانبه  یک  فشارهای 
ایران  بر  را  بین المللی  جانبه ی 
مسائل  و  موضوعات  سر  بر 
حقوق  نظامی،  و  غیرهسته ای 
تروریسم  با  مقابله  و  بشری 
داخلی  امور  در  مداخله  و 
بیشتر  و...  منطقه  کشورهای 
خواهد کرد. دوما سعی خواهد 
اروپائی  کشورهای  که  نمود 
برجام  اصالح  به  مجاب  را 
بر  جدید  شروط  گنجاندن  و 
و  غیرهسته ای  مسائل  سر 
دامنه  و  حیطه  کردن  دائمی 
و  ایران  هسته ای  فعالیت های 
زمانی  محدودیت های  حذف 
فعالیت های  ازسرگیری  سر  بر 
هسته ای ایران خواهد کرد. نکته 
مهم اینکه آمریکا با تشدید این 
فشارها بر ایران سعی بر خروج 
دارد.  برجام  از  ایران  یکطرفه 
همه  می تواند  ایران  اقدام  این 

معادالت را تغییر دهد. 

در صورت ارائه سندی از برجام 
جمهوری  آیا  شده،  اصالح 
یا  می کند  قبول  آنرا  اسالمی 
بود،  خواهد  امتیازاتی  خواهان 
احتماالتی  چنین  صورت  در 

این امتیازات چه خواهد بود؟
توازن  سطح  به  موضوع  این 
داخلی  سیاسی  آرایش  و 
قوا  توازن  و  ایران  جناح های 
در سطح منطقه ای و بین المللی 
اگر  اما  داشت.  خواهد  بستگی 
ایران نتواند در این معامله نوین 
بقاء  طرف  یک  از  بین المللی 
تضمین  را  خود  موقت  هرچند 
بین  شکافی  دیگر  طرف  از  و 

کند،  ایجاد  بزرگ  قدرت های 
احتمالی  اصالحات  این  بازنده 
برقراری  و  بود. تشدید  خواهد 
مجدد تحریم ها، رژیم جمهوری 
و  فشار  در  را  ایران  اسالمی 
تنگنا و شرایط پیچیده جدیدی 
موضوع  داد.  خواهد  قرار 
یک  نقش  ایران  برای  هسته ای 
کارت بین المللی و حتی داخلی 
این  حیات  ادامه  تضمین  برای 
که  است  کرده  بازی  را  رژیم 
این  پذیرش  صورت  این  در 
اصالحات برای حاکمان ایران، 

نقض غرض خواهد بود.
برجام  پذیرش  صورت  در 
اصالح شده، آیا ما شاهد تغیر 
ایران  خارجی  سیاست  در 
یعنی  بود  خواهیم  منطقه  در 
درون  به  ایران  عقب نشینی 
دخالت  عدم  و  خود  مرزهای 
در کشورهای منطقه؟ آیا غرب 
تنها به تضمین اتمی نشدن ایران 

اکتفا خواهد کرد؟
حیات  ادامه  و  بقاء  سر  بر  اگر 
جمهوری اسالمی ایران توافقی 
بنده  که  المللی  بین  و  فراگیر 
آنرا "معامله ی بزرگ" می نامم، 
بله  شما  جواب  گیرد  صورت 
فراموش  که  چرا  بود.  خواهد 
بین  هسته ای  توافق  که  نکنید 
ایران و قدرت های بین المللی، 
توافق  یک  از  بخشی  خود 
بین  بزرگ  معامله ای  و  فراگیر 
که  بود،  جهانی  قدرت های 
ازاء  در  را  اسالمی  جمهوری 
نظارت و تعلیق و محدودسازی 

به  قادر  هسته ای  فعالیت های 
افزایش مداخله و تسلط هرچه 
و  منطقه  کشورهای  بر  بیشتر 
استفاده از منابع مالی آزاد شده 
خطر  و  تهدید  از  شدن  رها  و 
جدی فروپاشی داخلی و حمله 

خارجی نمود.
جمهوری  سیاسی  هویت  اما 
اسالمی و فلسفه وجودی آن بر 
داخلی  امور  در  مداخله  مبنای 
و  انقالب  صدور  و  کشورها 
از گروه و جنبش های  حمایت 
دارد.  قرار  تروریستی  و  تندرو 
اقتصادی  ساختار   همچنین 
و  اسالمی  جمهوری  رانتی 
توازن قوای سیاسی، اجازه این 
نخواهد  مدت  دراز  در  را  کار 
برای  دالر  ملیاردها  ایران  داد. 
در  خود  حیات  ادامه  و  بقاء 
ایران هزینه  از مرزهای  خارج 
کرده است و بدون وجود دشمن 
هویتی  دیگری  برساختن  یا 
به  قادر  و..(  اسرائیل  )آمریکا، 

ادامه حیات نخواهد بود.
جنبش های  آینده ی 
ملیت های  آزادیخواهانه ی 
جنبش  خصوص  به  ایران، 
کوردستان،  ملی-دمکراتیک 
در  چه  و  ایران  درون  در  چه 
دنیای  در  را  بین المللی  سطح 
چگونه  شده  اصالح  پسابرجام 

می بینید؟
صورت  تغییر  این  اگر 
برای  جدیدی  فرصت  بپذیرد 
–دمکراتیک  ملی  جنبش های 
آمد.  خواهد  پدید  کوردستان 

شرط  پیش  به  مهم  این  اما 
بود:  خواهد  وابسته  اساسی 
اوال معامله ای بزرگ بین ایران 
و  حیات  ادامه  سر  بر  غرب  و 
نگرفته  صورت  رژیم  این  بقاء 
چند  و  شکاف  دوما  باشد. 
درونی  اختالفات  و  دستگی 
باشد  شده  مرتفع  جنبش  این 
عمده  جریان های  و  گروه  و 
سر  بر  کوردستان  سیاسی 
کار  برای  سازوکاری  ایجاد 
مشترک به توافق رسیده باشند. 
و  احزاب  این  دیگر،  بیانی  به 
خود  نگاه  سیاسی  جریان های 
تغیر  و  مبارزه  شیوه های  به  را 
منطقه  و  ایران  تحوالت  و 
سپس  و  نموده  ارزیابی  مجددا 
مشترک  و  منسجم  ساختاری 
سیاسی،  فعالیت های  برای  را 
ایجاد  و...  رسانه ای  فرهنگی، 
کرده و از طرف دیگر مشکالت 
سازمانی  درون  چالش های  و 
فصل  و  حل  نیز  را  خود 
از  این صورت  غیر  در  نمانید. 
افراد  جذب  قدرت  و  جذابیت 
و جلب حمایت های بین المللی 
برای  الزم  توانایی های  و 
فرصت های  خلق  و  بهره گیری 
بود.  نخواهند  برخوردار  جدید 
نیز  را  مهم  این  نباید  همچنین 
گذار  برای  که  گرفت  نادیده 
بیشتر  اسالمی،  جمهوری  از 
به  نیاز  کوردستان  احزاب 
یک  ایجاد  و  خلق  یا  برسازی 
خواهد  ضروری  نوین،  گفتمان 

بود.

آمریکا دور جدیدی از 
فعالیت های دیپلماتیک علیه ایران را آغاز کرد

 با دعوت رسمی رئیس جمهور 
کشورهای  سفرای  آمریکا، 
شورای امنیت مهمان کاخ سفید 
با چگونگی  تا در رابطه  بودند 
مهار رژیم اسالمی ایران گفتگو 

کنند.
از  منتشر شده ای  گزارش  بنابر 
دوشنبه  روز  سفید،  کاخ  سوی 
ترامپ  دونالد  بهمن ماه،  نهم 
میزبان  آمریکا،  رئیس جمهور 
سفرای کشورهای عضو شورای 
امنیت بود. در این نشست عالوه 
بر دونالد ترامپ، وزیر خارجه 
در  کشور  این  سفیر  و  آمریکا 
چند  همچنین  و  ملل  سازمان 
نیز حضور  پنتاگون  ارشد  مقام 
توئیتی  در  هیلی  نیکی  داشتند. 

سفرا  نوشت:  رابطه  همین  در 
عضو  کشورهای  نمایندگان  و 
واشنگتن  به  را  امنیت  شوراي 
دعوت کردیم تا از اسناد دست 
وزارت  غیرقانونی  برنامه  اول 
او  کنند.  بازدید  ایران  دفاع 
مستمر  نقض  که  کرد  تاکید 
از  ملل  سازمان  قطعنامه های 
ادامه  نمی تواند  ایران  سوی 
همچنین  هیلی  باشد.  داشته 
مذکور  نشست  در  سخنانی  در 
متذکر شد که: رویکرد تهاجمی 
ایران تهدیدی برای همسایگان 

و همه جهان است.
ترامپ  دونالد  نشست  این  در 
بحث  مورد  موضوع های  به 
اشاره کرد و گفت: ما امروز در 

خصوص طیفی از چالش های 
بسیار  از جمله موضوع  امنیتی 
مهم مقابله با اقدامات بی ثبات 
کننده ایران در خاورمیانه، خلع 
شمالی؛  کره  هسته ای  سالح 
پایان دادن به جنگ در سوریه 
و  بحث  تروریسم  با  مقابله  و 

گفت وگو خواهیم کرد.
سفرای  نشست  این  از  بعد 
کشورهای عضو شورای امنیت 
به  که  ایران  از موشک ساخت 
شده  شلیک  عربستان  سوی 
بود دیدن کردند. ترامپ در این 
های  موشک  آنها  گفت:   باره 
ایران را دیدند و ) از نمایشگاه( 
بخشی از جنایاتی که در سوریه 

رخ داده دیدار خواهند کرد.
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زنان کوردستان در پیوند با راسان

که  راسان  استراتژی  در 
جمع دهنده مقاومت و اعتراض 
در داخل با اراده مبارزه و تجربه 
به  موارد  این  می باشد،  حزبی 
از  است.  شده  لحاظ  خوبی 
به  راسان،  که  است  منظر  این 
تامین  مرکز  عنوان  به  شهر، 
مالی،  منابع  انسانی،  نیروی 
تدارکات، پشتیبانی، تشکیالت 
و  اعتراض  سازماندهی  و 
در  می نگرد.  نارضایتی ها 
جایگاه  شهر  راسان  حرکت 
مرکز  که  چرا  دارد.  ویژه ای 
سوخت، انرژی، توان، تامین و 
بازتاب  برای  بستری  نیز خود 
و  میدانی  مناسبات  انعکاس  و 
پیشمرگه  حضور  از  عملیاتی 
همدیگر  کنار  در  مبارزین  و 
بر  مدیریت  و  شهر  می باشد. 
عنوان  به  آن  توانمندی های 
کننده،  تقویت  جنبش  پشتیبان 
بسیار  حامی  و  کننده  تامین 
خواهد  راسان  برای  خوبی 
پیشمرگه  دیگر  سوی  از  بود. 
و  تشکیالتی  برنامه ریزی  با 
عملیاتی در درون و مجاورت 
شهر و میان نیروهای اجتماعی 
و  روحیه  کننده  تشدید  داخل، 
جسارت اعتراض سیاسی آنان 
خواهد بود. پیوند هرچه بیشتر 
با  پیشمرگه  زنان  و  دختران 
از  حمایت  و  داخلی  نیروهای 
منجر  داخل  در  زنان  خواست 
پیوند  این  کردن  پیدا  عمق  به 
مبارزه  سنگر  و  جبهه  دو  در 
می گردد. حرکت ها  مقاومت  و 
زنان  داخلی  اعتراضات  و 
مختلف  موارد  در  داخل  در 
زیست  صنفی،  مطالبات  از 
و  آموزش  پوشش،  محیطی، 
خواست  و  صدا  همان  غیره 
و  مقاومت  سنگر  نیروهای 
نوعی  به  که  می باشد  تغییر 
شهر  نیروهای  سوی  از  دیگر 
معنی  این  به  می شود.  فریاد 
گره  و  مطالبات  پیگیری  که 
زدن آن ها با خواست نیروهای 

پیشرو و انقالبی ادامه سیاست 
استراتژی  توسط  داخل،  در 

حزب سیاسی خواهد بود.

زنان  ارتباط  و  میدانی  حضور 
انتقال  و دختران پیشمرگه، در 
مقاومت،  و  مبارزه  نوین  پیام 
بی شک تاثیر مشخص و روشنی 
بر حضور زنان در فعالیت های 
مطالبات  پیگیری  و  اجتماعی 
خود و جامعه را در پی خواهد 
نیروی  این  ارتباط  داشت. 
سیاسی  بستر  یک  در  مبارز 
دمکراتیک،  و  هویت خواهانه 
مبارزاتی  روحیه  کننده  تقویت 
برای  اراده  کننده یک  ایجاد  و 
حضور  این  بود.  خواهد  تغییر 
و  فعالیت ها  از  اساسی  بخشی 
تالش دختران و زنان پیشمرگه 
از  بسیاری  در  که  می باشد 
بخش ها همدیگر را پوشانده و 
حلقه ارتباطی را شکل خواهند 
و  مشترک  مفاهیم  این  داد. 
اساس  در  هماهنگ  اقدامات 
برای به چالش کشیدن برنامه ها 
و سیاست های حاکمیت در به 
حاشیه کشیدن زنان در جامعه 
در  خفقان  و  انسداد  فضای  و 
مشارکت  می باشد.  کوردستان 
سمینارها،  فعالیت ها،  در 
در  رسانه ای، حضور  فضاهای 
شبکه    های اجتماعی، مشارکت 
گروه های  و  انجمن ها  در 
از  دیگر،  زمینه های  و  صنفی 
مبارزه  میدان  وظایف زنان در 
می باشد.  راسان  با  ارتباط  در 
و  تالش ها  این  از  کدام  هر 
ارزش ها  نوعی  به  فعالیت ها 
را  دینی  نظام  برنامه های  و 

محروم  و  زنان  درخصوص 
کردن آنان از حقوق اجتماعی 
عالوه  می کشاند.  چالش  به 
اطالع   و  روشنگری  برآن، 
مختلف  شیوه های  به  رسانی 
تشویق کننده  مردم،  میان  در 
به  چهره  و  مستقیم  ارتباط 
پیشمرگه ها  و  مبارزان  چهره 
این خود  بود،  مردم خواهد  با 
عمومی  برای  مناسب،  بستری 
که خود  می باشد  مبارزه  شدن 
راسان  برنامه های  و  اهداف  از 
تشویق  و  جذب  می باشد. 
دختران در پیوستن به صفوف 
برنامه ها  از  حمایت  و  مبارزه 
بر  زنان  که  آموزش هایی  و 
مبارزات  و  تجربه ها  اساس 
خود هدایت کننده آنان باشند، 
تا  می کند  مهیا  را  زمینه ای 
ارتباط  و  همکاری  فاصله 
این  در  سازمانی  و  تشکیالتی 
برده  بین  از  جامعه  در  زمینه 
دختران  زمینه  این  در  شود. 
درک  با  مبارز  و  آگاه  زنان  و 
رسالت  و  تاریخی  مسئولیت 
تعریفی  با  خود،  اجتماعی 
از  آگاهانه  خوانشی  و  نوین 
نقش  خصوص  در  توانایی ها 
سرزمینی  رهایی  برای  خود 
از استبداد و اشغال وارد میدان 
بی شک  می شوند.  مبارزه 
آگاهانه  آموزش  و  حرکت 

زنان در مبارزه، زمینه و موجی 
که  داشت  خواهد  دنبال  به  را 
بخش های دیگری از جامعه را 
نقش  دلیل  به  می گیرد.  بر  در 
تربیتی، آموزشی و آفرینش گر 
و  سیاسی  حضور  زنان،  بودن 
میدان های  در  آنان  تشکیالتی 
عملیاتی و اجرایی، موج تغییر 
خواهد  پی  در  را  دگرگونی  و 
داشت. باید به صورت جدی و 
با تجربه ای جدید، این حضور 

به مرحله عمل کشانده شود. 

دمکراتیک  ـ  ملی  جنبش 
از  گرفتن  بهره  با  کوردستان 
درهمراه  خود  تجربه های 
زنان  دادن  مشارکت  و  کردن 
در مبارزه طی چندین سال در 
کوردستان، امروز به دلیل سطح 
تغییر و دگرگونی فراگیری زنان 
بخش های،  در  کوردستان  در 
تکنیک،  تخصص،  آموزش، 
تجربه  و  جابجایی  تحصیالت، 
شهرها  در  تحصیل  و  زندگی 
و مناطق خارج از کوردستان، 
می توان  بیشتر  توان  با  و  بهتر 
از توانایی و امکانات آنان در 
این  به  شد.  بهره مند  مبارزه 
و  مسئله  کشاندن  با  که  معنی 
بهترین  به  زنان،  خواست های 
با  ارتباط  در  می  توان  شیوه 
از  بسیاری  به  راسان  حرکت 
شرایط  تغییر  و  خواسته ها 
کوردستان  در  زنان  امروز 
میزان  به  توجه  با  داد.  پاسخ 
آموزش  و  تحصیالت  رشد 
خدمات  در  شدن  وارد  نیز  و 
بخش های  در  زنان  اجتماعی 
بر  کوردستان،  در  مختلف 
یک  راسان  حرکت  و  احزاب 
رسالت و اجبار امر می کند که 

این ظرفیت ها  از  توان  تمام  با 
در خصوص تغییر شرایط زنان 
و  ملی  جنبش  راستای  در 
بهره مند  کوردستان  دمکراتیک 
بسیاری  راستا،  دراین  شوند. 
کوردستان  زنان  و  دختران  از 
اساس  بر  و  فردی  صورت  به 
تغییرات  خود  توان  و  تجربه 
افقی و عمودی را در راستای 
خواسته و مطالبات خود تجربه 
با  ارتباط  در  راسان  کرده اند. 
این قضیه باید از این تجربه ها 
استفاده  مختلف  بعدهای  در 
راه  از  باید  موضوع  این  کند. 
زنان  با  بیشتر  ارتباط  و  پیوند 
هر  گیرد.  صورت  داخل  در 
چند که در این زمینه از سوی 
در  مختلف  شیوه  به  حاکمیت 
محدویت و فشار قرا گرفته  اند 
اما این پیوند و مسیر باز شده، 
به  که  بود  خواهد  مسیری 
ظالمانه  قوانین  بی عدالتی ها، 
و  اندیشه ها  و  تبعیض آمیز  و 
خصوص  در  ارتجاعی  افکار 
پایان  جامعه  در  زنان  جایگاه 
این  در  خود  که  داد،  خواهد 
بود  خواهد  مقدمه ای  مقطع 
حرکت  ترویج  و  توسعه  برای 

راسان از سوی زنان.
حضور همراه با آگاهی در این 
مقطع در میان زنان و دختران 
حرکت  راستای  در  کوردستان 
برآمده  که  می باشد  نوینی 
و  درک  ضرورت،  اراده،  از 
تشخیص از زمان تغییر و وارد 
شدن به فاز عمل می باشد. این 
ضرورت  به  نگاه  و  تشخیص 
روز، بر اساس بررسی وضعیت 
نیروهای داخل و ارداه نیروی 
ایمان  از  که  می باشد  مقاومت 
و  تغییر  روحیه  و  مبارزاتی 
نیروهای  میان  در  دگرگونی 

اجتماعی کوردستان سرچشمه 
می گیرد. این حضور و راسان، 
بر  متکی  حرکت  یک  تنها 
به یک  پیشمرگه و وارد شدن 
نیست،  عملیاتی  و  نظامی  فاز 
هرچند که این بخش از راسان 
میان  در  آن  بازتاب  دلیل  به 
مردم و باال بردن روحیه مبارزه 
باالیی  اهمیت  از  مقاومت  و 
این  بلکه  می باشد.  برخوردار 
اساس  بر  آگاهانه  مبارزه  یک 
و  وضعیت  از  نوین  درک 
خوانشی نو از اوضاع داخلی و 
ضرورت زمان می باشد. در این 
مسیر تاکید بر هویت ملی، اراده 
مبارزه  و  تغییر  برای  عمومی 
و  سیاست ها  نمادها،  تمام  با 
برنامه های حاکمیت برای نفی، 
تهدید و انهدام این مقاومت در 
دل توده ها و نیروهای سیاسی 
از  شد.  خواهد  اجتماعی  و 
اجتماعی  نیروی  که  آنجا 
جایگاه های  و  نقش ها  در 
اجتماعی،  خانوادگی،  مختلف 
حزبی  و  سازمانی  گروهی، 
چندگانه  و  سیال  صورت  به 
و  دارد  حضور  و  فعالیت 
واکنش ها،  ،کنش ها،  رفتارها 
تصمیمات و عمل آن ها بیرون 
سیاسی  رفتار  و  عمل  یک  از 
در  خاصی  تاثیر  و  بازتاب 
حاکمیت  کشیدن  چالش  به 
رفتارهای  داشت.  خواهد 
تا  خشونت  از  عاری  و  مدنی 
های  نافرمانی  و  سازماندهی 
مدنی و فعالیت در انجمن ها و 
اعتراضات اجتماعی تا ارتباط 
حضور  و  احزاب  با  پیوند  و 
بستری  عملیاتی  و  میدانی 
عمل  تاثیر  برای  وسیع  بسیار 
تغییر  می باشد.  آنان  اجتماعی 
آنان  باورهای  و  نگرش  در 
هویت،  از  نوین  بازتعریف  و 
کارکرد  و  وظایف  توانمندی، 
در  زنان  فرهنگی  و  اجتماعی 
زایش  یک  بی شک،  جامعه 
خواهد  انسانی  خلق  و  نوین 
آگاهانه  صورت  به  که  بود 
پی گیر خواست و جایگاه خود 
و  قدم  اولین  این  بود.  خواهد 
شروعی نو بر پایان بی عدالتی 
تبعیض آمیز  قوانین  نفی  و 
بر  حاکمیت  که  بود  خواهد 

جامعه تحمیل کرده است.

پرویز جباری

بخش پایانی

با  ایران  ملیت  های  کنگره ی   
به  خطاب  فراخوانی  انتشار 
سازمان ها و مجامع بین المللی 
خواستار فشار بر رژیم ایران، 
زندانی  اعدام  حکم  لغو  برای 

سیاسی کورد شدند.
متن کامل فراخوان: 

مردم مبارز
نیروهای آزادیخواه و مدافعان 

حقوق بشر
فدرال  ایران  ملیت های  کنگره 
هدایت  جان  نجات  منظور  به 
که  ابوبکر،  فرزند  عبداهلل پور 
رژیم  بیدادگاه های  طرف  از 
اعدام  به  اسالمی  جمهوری 
تمامی  از  است،  شده  محکوم 
ارگان های مدافع حقوق بشر و 
کمیسر عالی حقوق بشر و نیز 

گزارشگر ویژه در امور حقوق 
اقدام  خواستار  ایران  بشر 
عاجل برای جلوگیری از این 

جنایت ضد انسانی می شود.
شده،  منتشر  گزارشات  بنابر 
بیست وهشتم  پنج شنبه  روز 
عبداهلل پور  هدایت  دی ماه، 
روستای  اهل  ابوبکر،  فرزند 
شهرستان  توابع  از  "قرسقل" 
با  همکاری  اتهام  به  اشنویه، 
اپوزیسیون  احزاب  از  یکی 
جمهوری  مخالف  کورد 
دوم  بار  برای  ایران  اسالمی 
و  تشریفاتی  محاکمه ای  طی 
انقالب  دادگاه  در  نمایشی، 
اعدام  به  ارومیه  شهرستان 

محکوم شده است.
همراه  عبداهلل پور  هدایت 

اهالی  از  دیگر  تن  چند  با 
نیروهای  از هجوم  بعد  روستا 
به  پاسداران  سپاه  تروریستی 
منطقه  در  پیشمرگه  نیروهای 
 ،١٣٩٥ خرداد  در  اشنویه 
اطالعاتی  نیروهای  سوی  از 

رژیم اسالمی بازداشت شد.
ایران  ملیت های  کنگره 
مجامع  از  دیگر  یکبار  فدرال 
بشری  حقوق  و  بین المللی 
درخواست می نمایید از طریق 
حکم  این  به  نسبت  ممکن 
و  نموده  اعتراض  قانونی  غیر 
مقامات قضایی ایران را از این 

عمل باز دارند.

کنگره ملیت های ایران فدرال

کنگره ی ملیت های ایران خواهان 
لغو محکومیت اعدام هدایت عبداهلل پور شد



شماره ۷1۸- 1۵ بهمن 61396

آرش صالح در گفتگو با کوردستان میدیا: 

حضور جوانان و زنان و توجه به مسائل زیست محیطی در جنبش های 
آزادیخواهانه، نقشی مهم در مطرح شدن این جنبش ها ایفا می کند

در  ایران  ملیت های  قیام 
رژیم  پایه های  تنها  نه  دی ماه، 
فاشیستی ایران در داخل را به 
لرزه انداخت بلکه تصور واهی 
شکست ناپذیری را که جمهوری 
اقدامات  طریق  از  اسالمی 
منطقه،  در  خود  تروریستی 
جهان  عمومی  افکار  نزد  در 
برآب  نقش  بود،  کرده  ایجاد 
قیام  این  دیگر  سوی  از  کرد. 
ناگهانی،  شوکی  مانند  به  عظیم 
آزادیخواهانه  جنبش  های 
هوشیار  را  ایران  و  کوردستان 
این  متوجه  را  آن ها  و  کرده 
واقعیت کرد که اگر می خواهند 
را  مردم  پیش آهنگی  نقش 
دنیایی  شرایط  باید  کنند  حفظ 
امروز را درک کرده و بنابر آن 
انصورت  غیر  در  کنند،  عمل 
را  بیش  نظاره گری  نقش  تنها 

نخواهند داشت.
مصاحبه ای  رابطه  همین  در 
داشتم با آرش صالح، نماینده ی 
حزب دمکرات کوردستان ایران 
فارغ التحصیل  و  آمریکا  در 
کامل  متن  که  سیاسی  علوم 
حضور  تقدیم  مصاحبه  این 
میدیا  کوردستان  خوانندگان 

می شود.

اسالمی  رژیم  که  صورتی  در 
رئیس جمهوری  شروط  ایران، 
برجام  اصالح  برای  آمریکا 
متحده،  ایاالت  آیا  بپذیرد،  را 
و  اعتراضات  از  حمایت  از 
ایجاد  و  بشر  حقوق  مساله ی 
جمهوری  بر  بین المللی  فشار 
اسالمی صرف نظر خواهد کرد؟

که  می کند  حکم  منطق  خوب 
را  غرب  شرایط  ایران  اگر 
فشارهای  از  نیز  غرب  بپذیرد، 
خود کم کند. مساله حقوق بشر 
عامل  وجه  هیچ  به  من  نظر  به 
کما  نیست،  کننده ای  تعیین 
با کشورهایی در  اینکه آمریکا 
به  و  دارد  خوبی  رابطه  منطقه 
می کند  مالی  کمک های  آن ها 
این  خارجه  وزارت  خود  که 
گزارش ساالنه خود  در  کشور 
بشر  حقوق  ناقض  را  آن ها 
است  این  واقعیت  اما  می داند. 
نظم  و  ایران  بر  که رژیم حاکم 
بین المللی و در راس آن غرب 
و آمریکا، سر سازگاری با هم 
و  ساختار  به  توجه  با  ندارند. 
ترکیب  همچنین  و  ایدئولوژی 
سی  سیا - ختی معه شنا جا
دورنمایی  اسالمی،  جمهوری 
و  دشمنی  این  تغییر  برای 
متصور  نمی توان  ناسازگاری 
بود. لذا به باور من فشارها بر 
ادامه  اسالمی  جمهوری  روی 

خواهد داشت.
تغییر  از  ترامپ  دولت  چه  اگر 
استقبال خواهد  ایران  در  رژیم 
که  نمی کنم  فکر  من  اما  کرد 
عمال در جهت آن اقدامی بکند. 
در  ایران  با  آمریکا  رویارویی 
مشخص  حوزه  سری  یک 
در  ایران  نفوذ  به  محدود  و 
این  که  بود.  خواهد  منطقه 
می تواند  آینده  در  رویارویی 
برای  مناسبی  بسیار  فضای 
جنبش های آزادیخواه در ایران 
و علی الخصوص دفاع مسلحانه 

ملت کورد فراهم نماید. 
آنچه که اکنون بیش از هر وقت 
آمریکایی ها را به خود مشغول 
کرده در واقع رویارویی با ایران 
در منطقه است چرا که ایران در 
راستای گسترش هژمونی خود 
تهدید  نهایت  در  و  منطقه  در 
آمریکای ها  است.  غرب  منافع 
در نظر دارند که در مقابل این 
چه  اگر  بایستند.  ایران  برنامه 
برنامه ای  ذاتًا،  رویارویی  این 
رژیم محسوب  برای سرنگونی 
نقش  از  فراتر  و  نمی شود 
نمی رود  پیش  ایران  منطقه ای 
می تواند  رویارویی  همین  اما 
فشارهای  تحت  را  ایران  رژیم 
در  آنرا  و  داده  قرار  گوناگون 
جنبش ها  خیزش ها،  مقابل 
آسیب پذیر  مردم  مقاومت  و 
نماید. کما اینکه به نظر می رسد 

باعث  که  عواملی  از  یکی  که 
تظاهرات سراسری  شکل گیری 
ایران شد  چند هفته گذشته در 
همین رقابت ایران در منطقه و 
صرف منابع کشور برای تقویت 
باشد.  ایران  استعماری  رویکرد 
رژیم، متوجه این مساله هست 
و فشارهای زیادی را احساس 
می کند و به همین دلیل است که 
مجوز  خامنه ای  پیش  روز  دو 
از  برداشت  دالر  میلیارد  چهار 
که  داد  را  ملی  توسعه  صندوق 
بخش  صرف  آن  همه  تقریبا 
نظامی و تبلیغاتی رژیم می شود 
کمر  که  است  حالی  در  این  و 
مردم زیر بار فقر خم شده است. 

بین المللی  سطح  در  کوردها 
یک  از  بتوانند  آنکه  برای 
حرکت  از  دائمی  حمایت 
برخوردار  آزادیخواهانه شان 
جناح ها،  چه  بر  باید  باشند، 
یا  کشورها  سازمان ها، 
فعالیتی  تمرکز  دولت هایی 
هدف  این  به  تا  باشند  داشته 

نائل شوند؟
و  ستم  تحت  ملت های 
باید  آزادیخواهانه  جنبش های 
هیچ  کمک  به  دلبستن  بدون 
کردن  دلخوش  بدون  و  جایی 
به اینکه فالن کشور ما را آزاد 
خواهد کرد توازنی را در روابط 
کنند.  رعایت  خود  بین المللی 
ما باید نه تنها با دولت ها بلکه 
و  مدنی  جامعه  با  ملت ها،  با 
افکار  و  کنیم  صحبت  میدیا  با 
از  اول  درجه  در  را  عمومی 
کنیم،  آگاه  جنبش مان  وجود 
بعد آن ها را با خواست های مان 
آشنا کنیم و در نهایت همراهی 
فکری و سمپاتی آن ها را برای 
این  بیاوریم. در  به همراه  خود 
اروپا  اتحادیه  و  آمریکا  زمینه 
نقش بسیار مهمی دارند و باید 
شهرهای  بر  بیشتری  تمرکز 
-مرکز  بروکسل  و  واشنگتن 
همچنین  و  اروپا-  اتحادیه 
پاریس داشته باشیم. پاریس از 
این جهت اهمیت دارد که یکی 
منطقه  در  قدیمی  بازیگران  از 
بهتری  مواضع  همچنین  و  بوده 
کشورهای  سایر  به  نسبت  را 
انسانی  زمینه های  در  غربی 

دارد. 
حال سوال اصلی این است که 
توانسته اند  حد  چه   تا  کوردها 
افکار عمومی جهان را نسبت به 
خواست و هویت مبارزاتی شان 
آگاه و توجیه سازند؟ و در این 
امر چقدر موفق عمل کرده اند؟

اروپا  در  که  می رسد  نظر  به 
کوردها  با  بیشتری  آشنایی 
چند  به  که  باشد  داشته  وجود 
جمله  از  برمی گردد  عامل 
پناهندگان  و  مهاجران  حضور 
و  جغرافیایی  نزدیکی  کورد، 
کشورها  این  تاریخی  حضور 
و  قاسملو  دکتر  خاورمیانه.  در 
ایشان  روابط شخصی و حزبی 
حساس  مرحله  یک  در  هم 
نظر  و  عمومی  افکار  توانسته 
همراه  بیشتر  را  ذی نفوظ  افراد 
کمی  قضیه  اما  آمریکا  در  کند. 
متفاوت است. در آمریکا، بجز 
چند استثنا، افکار عمومی کمتر 
به مسائلی که در جاه های دیگر 
نشان  عالقه  می دهند  رخ  دنیا 
کوردها  مقاومت  اما  می دهند 
و  باشور  در  داعش  مقابل  در 
زیادی در  بسیار  تاثیر  روژآوا، 
در  کورد  مساله  شدن  مطرح 
مساله  که  چرا  داشته  آمریکا 
داعش خود، مساله بسیار مهمی 
اما  بود.  آمریکا  جامعه  برای 
نباید فراموش کرد این آشنایی 
وجود  قشری  میان  در  هنوز 
دارد که خاصتا عالقه به مسائل 
سیاست خارجی دارند و هنوز 

فراگیر نشده است. 

راستا  این  در  من  نظر  به  آنچه 
که  است  این  دارد  اهمیت 
در  که  بدهند  نشان  کوردها 
دمکراتیک  ارزش های  عمل، 
آن  به  عمال  و  دارند  قبول  را 
که جوامع  ارزش های  پایبندند. 
اساس  بر  غربی  دمکراتیک 
شده اند،  گذاشته  بنیان  آن ها 
حقوق  قبیل  از  ارزش هایی 
و  فردی  آزادی های  زنان، 
زیست  مسائل  اجتماعی، 
قبیل  این  از  محیطی و مسائلی 
که برای غربی ها اهمیت زیادی 
جوانان  حضور  هیمشه  دارد. 
شدن  قائل  اهمیت  و  زنان  و 
در  محیطی  زیست  مسائل  به 

به  آزادیخواهانه،  جنبش های 
این  مسائل  شدن  مطرح  بهتر 
این  می کند.  کمک  جنبش ها 
جدی  و  ملموس  کامال  مساله 
آن  به  بودن  بی توجه  و  است 
قطعا در کوتاه مدت و در دراز 

مدت بسیار مضر است. 

در این میان نقش نمایندگی های 
حزب  ویژه  به  کوردی  احزاب 
هست؟  و  بوده  چه  دمکرات 
توان  ما  نمایندگی های  آیا  و 
دنیای  دید  زاویه ی  چرخاندن 
را  کوردستان  سوی  به  آزاد 
باید  چه  زمینه  این  در  دارند؟ 

کرد؟
بگویم  می توانم  جرات  به 
حزب  دیپلماسی  دستگاه  که 
فعال ترین  از  یکی  دمکرات، 
احزاب  دیپلماسی  دستگاه های 
علی رغم  می باشد.  کوردی 
و  مالی  منابع  شدید  کمبود 
با  واقعا  اما  الزم،  امکانات 
در  سعی  پیشمرگانه  روشی 
نموده.  حزب  روابط  گسترش 
دیگر  احزاب  اگر  بگویم  باید 
مقایسه  را  آن ها  مالی  منابع  و 
دیپلماسی  دستگاه  نمائیم، 
را  بهره وری  بیشترین  حزب 
کوردهای  کل  در  است.  داشته 
نمره  زمینه  این  در  روژهالت 

بهتری خواهند گرفت.
داشته  نظر  در  را  این  باید 
یکی  دیپلماسی  کار  که  باشیم 
که  کارهاست  پرهزینه ترین  از 
دستاورد آن قابل رویت نیست. 
سرمایه گزاری  یک  واقع  در 
بسیار  که  است  مدت  دراز 
نمایندگان  است.  ضروری  هم 
حزب در نقاط مختلف جهان به 
عنوان ستون فقرات این دستگاه 
از  هرچیز  از  بیش  دیپلماسی 
خود مایه می گذارند که بتوانند 
و  احزاب  با  را  حزب  روابط 
دنیا  در  مختلف  دولت های 
این  در  باید  اما  نمایند.  حفظ 
پیش  کرد.  تالش  بیشتر  زمینه 
از هرچیز باید دانست که برای 
فعال  آزادیخواه،  جنبش های 
است  دلیلی  تنها  جنبش  بودن 
که دیپلماسی می تواند بر اساس 

آن به وجود بیاید.

مصاحبه: شهرام میرزائی

ترامپ: 
در مبارزه ملیت های ایران برای آزادی، 

در کنار آنها ایستاده ایم
رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی ساالنه ی خود در کنگره این کشور به تشریح دستاوردهای دولت 

خود طی یکسال گذشته پرداخت و به شدت به رژیم اسالمی نیز تاخت.
تا  شد  حاضر  کنگره  در  متحده،  ایاالت  رئیس جمهور  ترامپ  دونالد  بهمن ماه،  دهم  سه شنبه  روز 

سخنرانی ساالنه خود را ایراد کند.
ترامپ در بخشی از سخنان خود به نقش آشبگرانه ی رژیم ایران در منطقه پرداخت و بار دیگر 
برجام را بدترین قطعنامه ی طول تاریخ آمریکا نام برد. او در این رابطه افزود: رییس جمهوری 
آمریکا همچنین گفت، من از کنگره خواسته ام که ایراد های اساسی توافق هسته ای وحشتناک )با 

ایران( را برطرف کند.
رئیس جمهور آمریکا همچنین به اعتراضات اخیر ملیت های ایران علیه رژیم فاشیستی جمهوری 
قیام کردند، من  فاسد  ایران علیه جنایات حکومت دیکتاتور  پرداخت گفت: وقتی مردم  اسالمی 

ساکت نماندم. آمریکا در مبارزه شجاعانه مردم ایران برای آزادی، در کنار آنها ایستاده است.
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زاگرس جنوبی

 شهرام میرزائی

مرگ کودکان زلزله زده و سکوت جامعه مدنی و سیاسی کرماشان

انتشار  از  روزی  چند  هنوز 
کودک  "سارینا"  مرگ  خبر 
سرمازدگی  اثر  بر  کرماشانی 
نمی گذرد که بار دیگر رسانه های 
کودکان  باختن  جان  از  ایران 
بر  زلزله زده  مناطق  در  کورد 
عفونت های  و  سرما  شدت  اثر 
می دهند.  خبر  ریوی  شدید 
با  تسنیم  حکومتی  خبرگزاری 
جمعه  روز  در  گزارشی  انتشار 
ششم بهمن ماه، از مرگ "محمد 
ماهه  چهار  کودک  صیفوری" 
در مناطق زلزله زده ی کرماشان 

که  حالی ست  در  این  داد.  خبر 
و  استانی  عالیرتبه ی  مسئوالن 
در  اسالمی  جمهوری  کشوری 
این  مرگ  خبر  انتشار  ابتدا، 
کذب  آنرا  و  نفی  را  کودکان 

محض اعالم کرده بودند.
هوشنگ  رابطه  همین  در 
در  کرماشان،  استاندار  بازوند 
مرگ  خبر  انتشار  به  واکنشی 
سرما،  اثر  بر  ذهابی  سارینا 
طی سخنانی در هفته ی گذشته 
وقوع چنین فاجعه ای را تکذیب 
و آنرا جنگ روانی دشمن علیه 
رژیم اسالمی دانست. اما طولی 
ویدئو-کلیپی  انتشار  که  نکشید 
آن  در  که  مجازی  فضای  در 

"بهروز ذهابی" پدر سارینا -از 
روستای ناوه فره از توابع سرپل 
ذهاب- از مرگ فرزند خود بر 
اثر سرمای شدید، نبود امکانات 
سخن  چادر  زیر  در  زندگی  و 
را  از حقایق  بسیاری  می گوید، 

آشکار کرد.
نادری  شهاب  راستا  همین  در 
نماینده ی رژیم در مجلس نیز در 
پنهان فجایع  به الیه ی  سخنانی 
و  کرد  اشاره  کرماشان  زلزله ی 
سوم  سه شنبه  شامگاه  گفت: 
مردمان  از  نفر  چندین  بهمن ماه 
بر  کرماشان  زلزله زده  مناطق 
اثر شدت سرما و نبود امکانات 
داده اند.  دست  از  را  خود  جان 
چهارم  چهارشنبه  روز  که  او 
بهمن ماه این خبر را اعالم کرده 
حاکم  ناامیدی  و  یاس  به  بود، 
کرد  اشاره  زلزله زده  مناطق  بر 
مرگ ومیر  بر  عالوه  افزود:  و 
کنون  تا  سرما،  اثر  بر  کودکان 
بر  نیز  منطقه  اهالی  از  نفر   ٢٠
به  دست  موجود  فشارهای  اثر 

خودکشی زده اند.
استان  بهداشت  مسئوالن  اما 
از همان روزهای  نیز  کرماشان 
نخستین بعد از زلزله به صورت 
وضعیت  وخامت  به  مکرر 
بهداشت در این مناطق و شیوع 
علت  به  عفونی  بیماری های 
بهداشتی  امکانات  نبود  و  سرما 
همین  در  بودند.  داده  هشدار 
رئیس  شکیبا،  ابراهیم  رابطه، 
کرماشان،  استان  بهداشت  مرکز 
از  دی ماه،  هشتم  جمعه  روز 

بیماری های  اپیدمی  احتمال 
مناطق  در  عفونی  و  پوستی 
معاون  و  داد  خبر  زلزله زده 
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 
نیز نسبت به شیوع آلودگی های 
اسهال،  روده ای،  میکروبی، 

هپاتیت و حصبه هشدار داد.
که  کرماشان  آسیب دیده  مردم 
بی توجهی  و  کمک رسانی  عدم 
حکومت ایران به مناطق زلزله ده 
نسبت  بودنشان  کورد  به  را 
وضع  به  نسبت  بارها  می دهند 
رسیدگی  عدم  و  آمده  پیش 
زلزله زده  مناطق  به  حکومت 
این  اما  بودند  کرده  اعتراض 
بود  محدود  بسیار  اعتراضات 
و در این میان سکوت جامعه ی 
و  کرماشان  سیاسی  و  مدنی 
سوی  از  مناسبی  واکنش  عدم 
به  کرماشانی  اجتماعی  فعالین 
دادن  شکل  در  موجود،  وضع 
به اعتراضات منسجم و هدفمند 
مسئولین  کردن  پاسخگو  برای 
قابل  انسانی،  فجائع  قبال  در 

توجه است. 
خبری  پوشش  عدم  همچنین 
از  شده  برنامه ریزی  و  مناسب 
کرماشان،  مدنی  جامعه  سوی 
در به حاشیه رفتن مساله زلزله  
تاثیر گذار بود. اگر جامعه مدنی 
این  سیاسی  فعالین  و  کرماشان 
استان طی بیش از دو ماه گذشته، 
به  مستمر  و  ممتد  صورت  به 
در  انسانی  فجایع  افشاگری 
مناطق زلزله زده می پرداختند و 
در  اعتراضی  تجمعات  ایجاد  با 

از  مربوطه  سازمان های  مقابل 
خود کنش نشان می دادند شاید 
ما امروز شاهد مرگ بیش از ٥ 
کودک و خودکشی بیش از ٢٠ 

نفر از آسیب دیدگان نبودیم.
فعالین  بودند  میان  این  در  البته 
خبرنگاران  و  متعدد  مدنی 
متعهدی که به فاش کردن عمق 
زلزله زده  مناطق  در  فاجعه 
چشم  خار  به  و  زدند  دست 
به  شدند.  بدل  اسالمی  رژیم 
"ارژنگ زرگوش"  مثال  عنوان 
"رحمان  یا  و  کرماشان  اهل 
و  محمودی"  "ادریس  مدنی"، 
سردشت،  از  قادری"  "جوانرو 
شهروند  زرگرزاده"  "قاسم 
حسنیانی"  "مجید  کرماشانی، 
بوکان  میرآباد  روستای  اهل 
فعالین  از  فرهادی"  "شهرام  و 
این  واقعیت  اما  سنندج.  مدنی 
است که استانی با جمعیتی بیش 
نباید  نفر،  میلیون  نیم  و  دو  از 
اینگونه در مقابل فجایع انسانی 

سکوت کند.
بررسی  به  باید  دیگر  سوی  از 
میان  در  خودکشی  مساله ی 
اخیر  زلزله ی  آسیب دیدگان 
از  انسان  یک  اینکه  پرداخت. 
را  شهامتی  چنان  روانی  لحاظ 
پیدا می کند که دست به خودکشی 
بزند و خود را از ادامه ی حیات 
بی شک  پس  سازد،  محروم 
کارهای  انجام  شهامت  و  توان 
دیگری را نیز دارد. از آن روی 
طول  در  زلزله زده  مناطق  که 
کورد  ملت  مبارزاتی  تاریخ 

همیشه یکی از مراکز مبارزاتی 
احزاب  و  پیشمرگه  نیروهای 
جمهوری  است،  بوده  کوردی 
اسالمی بر آن است تا با ایجاد 
عدم  و  روانی  متعدد  فشارهای 
مردمان  نیازهای  به  رسیدگی 
یاس  به  را  آن ها  مناطق،  این 
تا  کند  دچار  مطلق  ناامیدی  و 
از این طریق یا خود به زندگی 
خود پایان دهند یا منطقه مذکور 
را رها کرده و به مکان دیگری 
جمهوری  واقع  در  بروند. 
بغرنج  شرایط  از  ایران  اسالمی 
در  می خواهد  آمده  پیش 
و  منطقه  کردن  تخلیه  راستای 
این  مبارزاتی  حس  نابودی 

مردمان استفاده کند.
دارد  خودکشی  توان  که  کسی 
رژیم  با  مبارزه  توان  بی شک 
ملی- بافاشیسم  شدن  ربرو  و 
اگر  دارد،  نیز  را  ایران  مذهبی 
جامعه  مدنی و سیاسی کرماشان 
فعال شود می تواند از این نیروها 
آرمان های  تحقق  راستای  در 
مردم  خواست های  و  انسانی 
دوباره ی  وقوع  از  پیشگیری  و 
ببرد،  بهره  انسانی  فجایع  چنین 
در واقع فعال شدن جامعه مدنی 
واکنش  و  کرماشان  سیاسی  و 
ظلم،  مقابل  در  آن  مناسب 
فرهنگ  نابودی  ملی،  تبعیض 
بیکاری  فقر،  کوردی،  زبان  و 
که  می شود  موجب  فساد  و 
توطئه های رژیم در به بن بست 
رساندن مردمان کرماشان نقش 

بر آب شود.

مناطق زلزله زده ی کرماشان نقطه ی کور خبری، 
٦٠درصد آسیب دیدگان در زیر چادر زندگی می کنند

مصائب  خبری  پوشش  عدم 
زلزله زده،  مناطق  مشکالت  و 
اسالمی  رژیم  تا  شده  موجب 
فجایع  بر  کامل  بال  فراغ  با 
شمار  بر  و  بیافزاید  مناطق  این 
قربانیان در روزهای بعد از زلزله 

افزوده شود.
فالحت پیشه،  حشمت اله 
در  مجلس،  در  رژیم  نماینده ی 
روز چهارشنبه یازدهم بهمن ماه، 
خبرگزاری  با  مصاحبه ای  طی 
حکومتی ایلنا، اعالم کرد که بیش 
آسیب دیده  مردم  درصد   ٦٠ از 
کرماشان،  آبان   ٢١ زلزله ی  در 
زیر  در  و  نگرفته  کانکس  هنوز 

چادرها زندگی می کنند.
وخیم  وضعیت  به  فالحت پیشه 
که  افرادی  و  کلیوی  بیماران 
اشاره  دارند  جسمی  مشکالت 
کرد و افزود: افراد متعددی بدون 
بیمار  و  پیوندی  کلیه  با  یا  کلیه 
این  می کنند.  زندگی  چادر  زیر 
افراد دیالیزی بوده و در معرض 

مرگ قرار دارند.

بهداشت  به وضعیت  او همچنین 
و نبود امکانات و سرویس های 
زلزله زده  مناطق  در  بهداشتی 
داشت:  اظهار  و  کرد  اشاره 
به  مبرم  نیاز  دیده  آسیب  مردم 
همچون  بهداشتی  سرویس های 
نبود  که  دارند  توالت  و  حمام 
احتمال  مرتبط،  کانکس های 
بیماری های پوستی و عفونی را 
افزایش داده است. پیشتر ابراهیم 
بهداشت  مرکز  رئیس  شکیبا، 
جمعه  روز  کرماشان،  استان 
هشتم دی ماه، از احتمال اپیدمی 
بیماری های پوستی و عفونی در 
مناطق زلزله زده خبر داد و معاون 
پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشت 
نیز نسبت به شیوع آلودگی های 
اسهال،  روده ای،  میکروبی، 
داد.  هشدار  حصبه  و  هپاتیت 
در سخنانی  زلزله زده  شهروندان 
اجتماعی  شبکه های  در  که 
رسیدگی  عدم  شده،  منتشر 
تعمدی رژیم ایران به این مناطق 
و  آن ها  بودن  کورد  از  ناشی  را 
با  اسالمی  جمهوری  دشمنی 
کوردها مرتبط می دانند. همچنین 
رژیم  نماینده ی  نادری  شهاب 

چهارشنبه  روز  در  مجلس،  در 
از  سخنانی  در  بهمن ماه  چهارم 
مرگ چندین نفر از زلزله زدگان 
بر اثر سرما و خودکشی بیش از 
زلزله،  آسیب دیدگان  از  نفر   ٢٠

خبر داد.
فالحت پیشه در ادامه مصاحبه ی 
دیگر  وضعیت  به  ایلنا،  با  خود 
و  می پردازد  زلزله  قربانیان 
متذکر می شود که: در این میان، 
نمی دهند  کانکس  مستاجران  به 
زندگی  چادر  در  عمدتًا  و 
می کنند که این شهروندان بخشی 
که  هستند  همان ٦٠درصدی  از 

هنوز کانکس نگرفته اند.
خبری  بنابر  که  است  ذکر  قابل 
اساس  بر  مهر،  خبرگزاری  از 
مسکن  بنیاد  مابین  تفاهم نامه ای 
عملیات  کلیه  پاسداران،  سپاه  و 
تخریب و آواربرداری واحدهای 
آسیب دیده، تامین مصالح، کمک 
در  همکاری  و  مصالح  به حمل 
موقت،  سرپناه  و  اسکان  تامین 
از سوی بنیاد مسکن به قرارگاه 
سپاه،  االنبیاء  خاتم  سازندگی 

سپرده شده است. 
سپاه پاسداران که مسئول اصلی 

زلزله زده  مناطق  بازسازی 
و  تعمدی  صورت  به  می باشد، 
بسیار کند، اقدام به کمک رسانی 
و بازسازی این مناطق کرده است 
شاهدان  گزارشات  بنابر  حتا  و 
کوردستان  دست  به  که  عینی 
صورت  به  یا  رسیده  میدیا 
فضای  در  کلیپ -ویدئوهایی 
نیروهای  شده،  منتشر  مجازی 
کمک های  ارسال  از  مانع  سپاه 
به آسیب دیدگان شده اند  مردمی 
فعالین  بازداشت  به  دست  و 
کمک رسانی  به  اقدام  که  مدنی 
زده  بودند،  کرده  مناطق  این  به 

است.
به  می توان  رابطه  این  در 
زرگوش  ارژنگ  بازداشت 
مدنی  رحمان  کرماشان،  اهل 
جوانرو  و  محمودی  ادریس  و 
قاسم  سردشت،  از  قادری 
کرماشانی،  شهروند  زرگرزاده 
روستای  اهل  حسنیانی  مجید 
بوکان و شهرام فرهادی  میرآباد 
اشاره  سنندج  مدنی  فعالین  از 

کرد.
این  بر  تحلیلگران  از  بسیاری 
باورند که سرپل ذهاب و نواحی 
تابعه ی این شهرستان از آن جهت 
که طی دهه های اخیر، از مناطق 
ملی-دمکراتیک  جنبش  اصلی 
مبارزه  آتش  و  بوده  کوردستان 
فاشیستی-مذهبی  رژیم  علیه 
ایران را روشن نگه داشته بودند، 
مورد قهر جمهوری اسالمی قرار 

گرفته اند.
در  که  شد  متذکر  باید  واقع  در 
حرکت های  ایجاد  عدم  صورت 
سیاست های  علیه  مدنی 
فاشیستی و ضدبشری جمهوری 
اسالمی در عدم کمک رسانی به 
مردم شهروندان عادی و استمرار 
وضع بغرنج و نابسامان فعلی، ما 
و  بیشتر  بشری  فجایع  شاهد 
میان  در  مرگ میرها  افزایش 

بازماندگان زلزله  خواهیم بود.

٦٣درصد صندوق توسعه ملی 
صرف هزینه های نظامی 

و یک درصد صرف مناطق 
زلزله زده می شود

تعیین  میلیارد دوالر  از چهار 
شده از صندوق توسعه ی ملی، 
صرف  آن  درصد  یک  تنها 
و  زلزله زده  مناطق  بازسازی 

سیل زده کل ایران، می شود.
رسانه های  گزارشات  بنابر 
اصغر  ایران،  حکومتی 
سخنگوی  یوسف نژاد 
سال  بودجه  تلفیق  کمیسیون 
کرد  اعالم  سخنانی  طی   ،٩٧
رهبر  خامنه ای،  علی  که 
اجازه ی  ایران،  اسالمی  رژیم 
دوالر  میلیارد   ٤ برداشت 
را  ملی  توسعه ی  صندوق  از 
در  زاده  یوسف  است.  داده 
درصد   ٦٣ گفت:  رابطه  این 
افزایش  صرف  مبلغ،  این  از 
ایران  موشکی  و  نظامی  توان 

می شود.
او در ادامه ی سخنان خود به 
سیل زده  و  زلزله زده  مناطق 
در سراسر ایران اشاره کرد و 
گفت: از چهار میلیارد مذکور، 
یعنی  دالر  میلیون   ١٠٠ تنها 
درصد،  نیم  و  یک  از  کمتر 
مناطق  کل  بازسازی  برای 
زلزله زده و سیل زده در سراسر 

ایران اختصاص یافته است.
قابل ذکر است، با گذشت بیش 
زلزله ی  وقوع  از  روز   ٧٠ از 
بیست ویکم  در  کرماشان 

آبان، نه تنها هیچ کمپی برای 
نشده  احداث  آسیب دیدگان  
مسئولین  اظهارات  بنابر  بلکه 
حکومتی، تنها ١٠درصد مردم 
و  شده اند  کانکس  صاحب 
نتوانسته  ایران  اسالمی  رژیم 
تهیه  کانکسی  سایرین  برای 

کند.
محلی  رسانه های  همچنین 
از  متعددی  گزارش های  در 
مرگ ٥ کودک در این مناطق 
شدن  مبتال  و  سرما  اثر  بر 
خبر  شدید،  عفونت های  به 

داده اند.
بنابر  که  حالی ست  در  این 
نوبخت،  باقر  گفته های 
روحانی،  دولت  سخنگوی 
با  ایران  نظامی  بودجه ی 
افزایش ١٢٨ درصدی روبرو 
 ٢٦ روز  نوبخت  است.  بوده 
دی ماه نیز در جمع فرماندهان 
بخش طرح و برنامه نیروهای 
چند  هر  بود:  گفته  مسلح 
افزایش  هرگونه  با  دولت 
مخالف  مجلس  در  بودجه 
هر  می دهیم  قول  اما  است، 
گونه افزایش بودجه ای که در 
مطرح  مسلح  نیروهای  حوزه 
شود، نه تنها مخالفت نکنیم که 
دولت در مقام دفاع از آن بر 

خواهد خواست.

 گزارش: شهرام میرزائی
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سازمان دفاع از حقوق بشر کوردستان خواهان لغو حکم اعدام 
رامین حسین پناهی و هدایت عبداهلل پور شد

از  منتشر شدهای  بنابر گزارش 
سوی آژانس خبررسانی ُکردپا، 
بشر  حقوق  از  دفاع  سازمان 
شانزده  از  بیش  که  کوردستان، 
بر  نظارت  زمینه ی  در  سال 
در  بشر  حقوق  نقض  وضعیت 
فعالیت  کوردستان  استان های 
سنندج  در  آن  مقر  و  می کنند 
بیانیه ای  انتشار  طی  دارد،  قرار 
هدایت  علیه  صادره  احکام  به 
عبداهلل پور و رامین حسین پناهی 

اعتراض کرده است.
متن کامل این پیام:

انقالب  دادگاه  از  شعباتی  اخیراً 
برای  ارومیه  و  سنندج  در 
نام های  به  ُکرد  شهروند  دو 
هدایت  و  حسین پناهی  رامین 

صادر  مرگ  حکم  عبداهلل پور 
از  هریک  اتهام  کرده اند. 
و همکاری  نامبردگان عضویت 
با احزاب ُکرد اپوزیسیون عنوان 
حسین پناهی  رامین  است.  شده 
که دستگاه های امنیتی مدعی اند 
درگیری  یک  جریان  در 
در  گردیده،  دستگیر  امنیتی 
در  جاری  سال  تابستان  اوایل 
زندانی  و  بازداشت  سنندج 
خانواده  گفته  به  بنا  است.  شده 
به  صرفًا  او  وی،  نزدیکان  و 
مادرش  و  پدر  با  دیدار  قصد 
بود  کرده  مراجعت  سنندج  به 
اقدام  اما  نه ماموریت حزبی.  و 
خشونت بار دستگاه های امنیتی 
رامین  کردن  دستگیر  جهت 

شدن  کشته  به  حسین پناهی 
دوستان  و  بستگان  از  چندتن 
وی منجر گردید. دادگاه انقالب 
با  گذشته  روزهای  سنندج طی 
اعدام  به  را  وی  صدور حکمی 

محکوم کرده است.
دادگاه  از  شعبه ای  همچنین 
هدایت  اخیراً  ارومیه  انقالب 
به  را  اشنویه  اهل  عبداهلل پور 
ُکرد،  احزاب  در  عضویت  اتهام 

به اعدام محکوم نموده است.
بشر  حقوق  از  دفاع  سازمان 
تاسف  بیان  ضمن  کوردستان 
برای  اعدام  احکام  صدور  از 
احکامی  چنین  نامبردگان، 
و  مدنی  حقوق  با  مغایر  را 
حقوق  اصول  و  شهروندی 

براینکه  تاکید  با  می داند.  بشر 
احکام صادره توسط دادگاه های 
و  موازین  خالف  انقالب 
استانداردهای حقوقی و قضایی 
و  پذیرش  مورد  دادگری  و 
بشر  حقوق  بین المللی  منشور 
می باشند، این سازمان خواستار 
لغو احکام ناعادالنه اعدام برای 
هدایت  و  حسین پناهی  رامین 

عبداهلل پور است.

تاریخ: ٩ بهمن ١٣٩٦ / ٢٩ 
ژانویه ٢٠١٨

سازمان دفاع از حقوق بشر 
کوردستان

بازداشت فله ای شهروندان کورد 
توسط نیروهای اطالعاتی ایران 

ادامه دارد

 در ادامه بازداشت های شهروندان کورد به اتهامات واهی، سه 
نفر از اهالی شهرستان اشنویه به دست نیروهای اطالعاتی رژیم 

اسالمی بازداشت شده اند.
بازداشت سه  از  گزارشی  انتشار  ُکردپا طی  آژانس خبررسانی 

شهروند کورد ساکن شهرستان اشنویه از توابع ارومیه خبر داد.
شمسی،   ١٣٩٦ بهمن ماه  ششم  جمعه  روز  گزارش  این  بنابر 
نیروهای اطالعاتی جمهوری اسالمی ایران همزمان با بازداشت 
سه  اشنویه،  توابع  از  "نرزیوه"  روستای  در  ُکرد  شهروند  هفت 
روستای  اهل  فضلی"  "محمدامین  نام های  به  دیگر  شهروند 
"بیمضرتی"، "محمد محمودتاش" اهل روستای "خورشت" و 

"حامد ظریفه" اهل روستای "خورشت" را بازداشت کرده اند.
آژانس خبررسانی ُکردپا به نقل از منبع خبری خود مدعی ست 
از  یکی  با  "همکاری  اتهام  به  نیز  کورد  شهروند  سه  این  که  

احزاب ُکرد اپوزیسیون حکومت ایران" بازداشت شده اند.
قابل ذکر است همزمان با این بازداشت ها، نیروهای اطالعاتی به 
روستای "نرزیوه" از توابع اشنویه یورش برده و هفت شهروند 
نوبخت،  عمر  علیکرد،  مامند  علیکرد،  "فتاح  نام های  به  کورد 
کمال نوبخت، جمال نوبخت، عثمان نوبخت و ابوبکر نوبخت" 

را بازداشت کردند.

یک خبرنگار توسط اداره اطالعات 
رژیم در مهاباد احضار و 

تهدید به بازداشت شد

نیشتمان اسعدی" خبرنگار آژانس خبری موکریان در ماه های 
اخیر دست کم دو بار به اداره اطالعات رژیم در شهرستان مهاباد 

احضار و تهدید به بازداشت شده است.
پنجم  پنج شنبه  روز  مهاباد  شهرستان  در  رژیم  اطالعات  اداره 
از  بار  دومین  برای  تلفنی  تماس  طی  سال جاری،  بهمن ماه 
خواسته  موکریان  خبری  آژانس  خبرنگار  اسعدی"  "نیشتمان 
است برای ارائه پاره ای توضیحات روز شنبه به این اداره مراجعه 
کند. همچنین در اقدامی کم سابقه به وی گفته اند؛ خانواده اش را 
از احضار خود مطلع کند، چرا که احتمال دارد مراجعه وی منجر 

به بازداشت این خبرنگار شود.
برخالف خواست دستگاه امنیتی رژیم ایران، خبرنگار موکریان 
از مراجعه به این نهاد امتناع و تاکید کرده است که بدون حکم 

قضایی مبنی بر احضار خود، به این اداره مراجعه نمی کند.
عدم مراجعه اسعدی در روز شنبه، ماموران اداره رژیم اطالعات 
را واداشته تا تهدید کنند که اگر حداکثر تا روز چهارشنبه این 

خبرنگار به آن اداره مراجعه نکند، وی را بازداشت کنند.
بار اول در دوم آذرماه امسال اداره اطالعات رژیم در مهاباد پس 
از احضار اسعدی از وی خواسته بود فعالیت های رسانه ای خود 
مصاحبه های  و  گزارش ها  محتوای  این که  مگر  کند.  متوقف  را 

خبری را از قبل با این نهاد امنیتی هماهنگ کند.
این خبرنگار زن طی سال  های اخیر در حوزه زنان فعال بوده و 
بیشتر از یک سال است که با آژانس خبری موکریان همکاری 

دارد.

حکم اعدام زندانی سیاسی کورد برای بار دوم تائید شد

شهرستان  اهل  کورد  شهروند 
اشنویه، برای بار دوم در دادگاه 
و  محاکمه  ارومیه  شهر  انقالب 

محکوم به اعدام شد.
شده،  منتشر  گزارشات  بنابر 
بیست وهشتم  پنج شنبه  روز 
دی ماه، هدایت عبداهلل پور فرزند 
ابوبکر، اهل روستای "قرسقل" 

اشنویه،  شهرستان  توابع  از 
از  یکی  با  همکاری  اتهام  به 
احزاب اپوزیسیون کورد مخالف 
جمهوری اسالمی ایران برای بار 
تشریفاتی  محاکمه ای  طی  دوم 
انقالب  دادگاه  در  نمایشی،  و 
اعدام  به  ارومیه  شهرستان 

محکوم شده است.

هدایت عبداهلل پور همراه با چند 
حاصل  نام های  به  دیگر  تن 
فرامرزی،  محمدظاهر  عزیزی، 
یعقوب بااکرام، جالل مسروری، 
صدیق  و  مسروری  کمال 
نیروهای  هجوم  از  بعد  بااکرام 
به  پاسداران  سپاه  تروریستی 
منطقه  در  پیشمرگه  نیروهای 

از   ،١٣٩٥ خرداد  در  اشنویه 
رژیم  اطالعاتی  نیروهای  سوی 

اسالمی بازداشت شدند.

تروریستی  نیروهای  واقع  در 
برای   ١٣٩٥ خرداد  در  ایران، 
خفت بارشان  شکست  از  انتقام 
تنها  نه  پیشمرگه  نیروهای  از 

جسد دو شهروند ُکرد مفقود شده زیر بهمن پیدا شد + تکمیلی

اهل  کورد  شهروند  دو  جسد 
منطقه ترگور ارومیه که درحین 
بهمن  سقوط  درپی  کولبری 
مفقود شده بودند، پس از چهار 

روز جستجو پیدا شد.
چهارشنبه  امروز  ظهر  از  بعد 
یازدهم بهمن ماه، جسد دو کولبر 
ُکرد به نام های "جدیح و صبری 

ولی نژاد" اهل روستای "آوک" 
از توابع منطقه ترگور که از روز 
درحین  بهمن ماه  هفتم  شنبه 
مارمیشو  ارتفاعات  در  کولبری 
بهمن  زیر  در  ارومیه  مرز  در 
مفقود شده بودند، کشف گردید.

پس از ناپدید شدن این دو کولبر 
کورد، خانواده و بستگان آنان و 

روز  چند  از  پس  منطقه  اهالی 
پیدا  را  قربانیان  جسد  جستجو 
عینی،  شاهدان  گفته  به  کردند. 
نیروهای هالل احمر برای یافتن 
این دو شهروند کورد اقدامی را 
عینی  شاهدان  نداده اند.  انجام 
می گویند: این دو کولبر درحین 
مارمیشو  ارتفاعات  در  کولبری 

زیر بهمن مفقود و به دلیل باقی 
متمادی  ساعت های  در  ماندن 
زیر برف جان خود را از دست 
کولبر  دو  این  مرگ  با  داده اند. 
باخته  جان  کولبران  تعداد  ُکرد، 
سرما،  درپی  جاری  سال  طی 
پنج  به  بهمن  و  کوالک  و  برف 

تن رسید.

روستای  توپباران  به  اقدام 
به  دست  بلکه  کردند  قرسقل 
تعدادی  کورکورانه ی  بازداشت 
روستا  این  عادی  شهروندان  از 

نیز زدند.
آژانس  از  گزارشی  بنابر 
اسفندماه  در  ُکردپا،  خبررسانی 
سال ١٣٩٥ شمسی، شعبه یکم 

حکم  ارومیه  انقالب  دادگاه 
اعدام برای هدایت عبداهلل پور و 
١٠٠ سال زندان را برای هریک 
محمدظاهر  عزیزی،  حاصل  از 
فرامرزی، یعقوب بااکرام، جالل 
و  مسروری  کمال  مسروری، 

صدیق بااکرام صادر کرده بود.


