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و  عمیق  ریشه های  شوینیسم، 
ادبیات  و  فرهنگ  در  دیرپایی 
و  اساطیری  عصر  از  فارسی 
داستان های کهن گرفته تا دوران 
دارد.  تاریخ مکتوب و آشکار 
غیرفارس ها  اساطیر،  این  در 
به عنوان دیو و اهریمن  مدام  
تاریخ  در  شده اند.  شناخته 
خود  هخامنشیان  نیز  مکتوب 
را دارای فره ایزدی و دیگران 
را بدشگون و نحس شمرده اند 
و داریوش پیکر گئوماته را به 
کتیبه ای  و  انداخته  پایش  زیر 
می گذارد. یادگار  به  آن  از 
شاهنامه ی  در  نیز  بعدها 
شوینیسم،  این  فردوسی 
خودبرتربینی  عظمت طلبی، 
خود  انگاشتن  متفاوت  و 
اوج  نقطه ی  به  دیگران  از 
شاهنامه  سرتاسر  و  رسیده 
نزد  آن  نگارش  اندیشه ی  و 
تحقیر  مبنای  بر  فردوسی 
و  دیگر  خلق های  و  ملل 
غیرفارس ها شکل گرفته است.

در  و  دور  گذشته های  در 
تاریخ  و  اساطیری  دوره های 
خونبار بشریت، رگ و ریشه ی 
در  عظمت طلبی  و  شوینیسم 
ویژه  به  ملت ها  اغلب  میان 
اشغال  سودای  که  آنهایی 
سر  در  را  دیگران  خاک 
می پرورانده اند، وجود داشته و 
این امر منحصر به ملتی خاص 
است.  نبوده  فارس ها  از جمله 
به  و  معاصر  دوران  در  لیکن 
ویژه پس از جنایات و فجایع 
دنبال  به  و  موسولینی  و  هیتلر 
و  رضاخان  وحشیگری های 
در  دیگر  شوینیسم  آتاتورک، 
جهان  ملت های  تمامی  نزد 
تبدیل به امری مذموم و ناپسند 
گردیده و قاطعانه رد شده است 
و هر ملتی که ذره ای هر چند 
و  شوینیستی  سیمای  از  ناچیز 
دهد،  بروز  خود  از  فاشیستی 
تمامی ملت ها و خلق های دیگر 
می ایستند. آن  برابر  در  متفقًا 
آنچه که مایه ی حیرت و شگفتی 
می باشد، این است که در میان 
ریشه های  هنوز  فارس  ملت 
و  عمیق  بسیار  شوینیسم 
که  تفکر  این  و  بوده  مستحکم 
ملت های  تحقیر  با  را  خود 
دیگر تعریف می نمایند، در آنها 
بسیار نیرومند است. هنوز این 
متحجرانه   و  پوسیده  اندیشه ی 

اعدام، زبان گویای رژیم ایران است

در تداوم روند ارعاب، تشدید فرقه گرایی 
ایران،  رژیم  سوی  از  سیاسی  خفقان  و 
طی چند روز اخیر ده ها تن از زندانیان 
شدند. اعدام  کرد  عقیدتی  سیاسی 

حزب  سرکوب ها،  این  به  واکنش  در 
دمکرات کردستان ایران با صدور بیانیه ای 
تشدید روند سرکوب ها در ایران از سوی 
رژیم جمهوری اسالمی را محکوم نمود.

در بیانیه ی دفتر سیاسی حزب دمکرات 
که روز چهارشنبه 13 مرداد ماه منتشر 
شماری  اعدام  به  اشاره  ضمن  گردید، 
عقیدتی  و  سیاسی  زندانیان  از  زیادی 
آمده  کرج  رجایی شهر  زندان  در  کرد 
"اعدام این عده از فرزندان ملت  است: 
در  مردادماه   12 سه شنبه  روز  در  کرد 

کرد  جنبش  که  گرفت  انجام  حالی 
و  رشد  به  رو  روند  ایران  کردستان  در 
نسبت  نارضایتی  و  پیموده  شکوفایی 
آن  سرکوبگر  دستگاه های  و  رژیم  به 
تصور  رژیم  و  رسیده  خود  اوج  به 
توانست  خواهد  گونه  بدین  که  می کند 
مشارکت  از  و  نموده  مرعوب  را  مردم 
نماید". جلوگیری  مبارزه  در  آنان 
همچنین  دمکرات  حزب  بیانیه ی 
تشدید  و  تداوم  نمودن  محکوم  ضمن 
اتهامی،  و  بهانه  هر  به  اعدام ها  روند 
بشر  حقوق  مدافع  سازمان های  از 
که  دارد  تقاضا  بین المللی  سازمان های 
روند  توقف  برای  ممکن  طریق  هر  از 
ایران  اسالمی  جمهوری  توسط  اعدام ها 

بی عدالتی های  به  نسبت  و  نمودد  تالش 
احکام  صدور  و  رژیم  قضایی  دستگاه 
نمایند. اعتراض  آن  سوی  از  ناروا 
حسین،  رعد  زید  ماه  مرداد   1۵ در 
ملل  بشر  حقوق  عالی  کمیسر 
عین حال  در  را  اعدام ها  این  متحد، 
کرد. توصیف  فجیع"  "بی عدالتی 
عبدالحمید،  مولوی  ایران  داخل  در 
اعدام  از  زاهدان،  اهل سنت  امام جمعه 
و  کرده  انتقاد  سنی مذهب  زندانیان  این 
منطقه  "حساس"  شرایط  به  اشاره  با 
دوراندیشی  از  "به دور  را  اقدام  این 
نمود. توصیف  سعه ی  صدر"  و 
به  ایران  بشر  حقوق  مدافعان  کانون 
فدراسیون  و  عبادی  شیرین  ریاست 

بشر  حقوق  جامعه های  بین المللی 
کرده اند. محکوم  را  اعدام ها  این  نیز 

افزایش  از  بین الملل  عفو  گذشته  سال 
خبر  ایران  در  اعدام ها  شمار  شدید 
چنین  که  را  دادگاه هایی  و  داد 
هر  فاقد  می کنند،  صادر  احکامی 
خواند. بی طرفی"  و  "استقالل  گونه 

سال  در  ایران  بین الملل،  عفو  گفته  به 
کشور  دومین  چین  از  بعد  گذشته 
است. بوده  اعدام ها  تعداد  نظر  از  دنیا 

پیش  هفته  نیز  بشر  حقوق  دیده بان 
تاکنون  جاری  سال  در  کرد  اعالم 
شده اند. اعدام  ایران  در   23۰ حداقل 
ایران  بشری  ضد  رژیم  کل  دادستان 
بود  گفته  مرداد   1۴ پنجشنبه  روز 

مرتکب  وی  ادعای  به  که  نفر   2۰
بودند،  شده   تروریستی"  "اقدامات 
با  شده اند.  اعدام  کشور،  استان  سه  در 
ضدونقیضی  گزارش ها  هنوز  حال  این 
در  اعدام شدگان  شمار  افزایش  از 
می شود. منتشر  اخیر  روز  چند 
تشدید روند کشتار انسان ها به بهانه های 
گوناگون از سوی رژیم ایران در حالیست 
که مقامات رژیم و مزدوران آنها در داخل 
این  به  توجه  بدون  کشور،  از  خارج  و 
کشتارها، همواره ایران را جزیره ی ثبات 
در منطقه عنوان نموده و خفقان و کشتار 
رژیم  سوی  از  شهروندان  روزمره ی 
می کنند. تلقی  "اقتدار"  و  "امنیت"  را 

سازمان ملل: حوثی ها مردم یمن را سپر انسانی قرار داده اند
که  می گوید  متحد  ملل  سازمان 
رژیم  مزدور  حوثی  شبه نظامیان 
ایران، از غیرنظامیان به عنوان سپر 
انسانی در جنگ یمن استفاده می کنند.

در  رویترز  خبرگزاری  گزارش  به 
شورای  توسط  که  گزارش  این 
امنیت سازمان ملل تهیه شده است، 
و  که حوثی ها سالح ها  است  آمده 
مناطق  نزدیکی  در  را  خود  افراد 
غیرنظامیان  میان  در  و  مسکونی 
صورت  به  المخا  و  تعز  استان  در 
عمدی مخفی کرده اند تا در معرض 
ائتالف  جنگنده های  حمالت 
نظر  از  اقدام  این  و  نگیرند  قرار 
حقوق  آشکار  نقض  بین المللی 
حوثی هاست. سوی  از  بشر 

 6 صفحه ای   1۰۵ گزارش  این 

مخفیانه  صورت  به  پیش  ماه 
درگیری های  مناطق  اوضاع 
است. کرده  بررسی  را  یمن 

ملل  سازمان  گزارش  در 
که  است  آمده  همچنین  متحد 
بیمارستان ها  حوثی  شبه نظامیان 
نظامی  پایگاه های  عنوان  به  را 
دادند. قرار  استفاده  مورد 

مشاور  منصور،  احمد  بن  منصور 
حقوقی و سخنگوی رسانه ای ائتالف 
عربی حامی دولت قانونی یمن تأکید 
کرد که تحقیقات دقیق نشان می دهد 
که تنها در نزدیکی یکی از مواضع 
هفت  شده،  بمباران  که  حوثی ها 
دادند. دست  از  را  خود  جان  نفر 

متحد  ملل  سازمان  گزارش  در 
همچنین آمده است که شبه نظامیان 

اشغال  را  صنعا  که  هنگامی  حوثی 
کردند، حدود 1۰۰ میلیون دالر را 
ارزی  ذخایر  از  خود  جنگ  برای 
بانک  مرکزی  بانک  در  خارجی 
اقدامات  مرکزی یمن خارج کردند 
حوثی ها باعث شد که ارز خارجی 
ماه  در  میلیار   ۴.6 از  کشور  این 
نوامبر 2۰1۴ به 1.3 میلیارد دالر در 
ماه ژوئن سال 2۰16 کاهش یابد.
متحد  ملل  سازمان  گزارش  در 
 2۰16 سال  در  که  است  آمده 
تسلیحاتی  محموله ی  چندین  است 
عدن  خلیج  و  عرب  دریای  در 
شده  ارسال  حوثی ها  سوی  به 
محموله ها  این  از  برخی  است. 
بود. شده  ارسال  ایران  از 

سخن      
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کردستان  دمکرات  حزب  سیاسی  دفتر 
و  مردم  به  خطاب  نامه ای  ایران 
سازمان های سیاسی ایران منتشر نمود.
می آید: درپی  عینًا  نامه  این  متن 
ایران! عزیز  مردم 
استبدادی  از  ما  همه   که   زمانیست  دیر 
و  بافت  در  ریشه   که   می بریم  رنج 
استبدادی  دارد.  جامعه  مان  ساختار 
قربانی  را  ما  از  زیادی  نسل های  که  
را  جامعه   این  اکنون  و  ساخته   خود 
اساس  بر  و  زمینه ها  از  بسیاری  در 
مسیری  در  بین المللی  معیارهای 
امروز کارکرد  قهقرایی قرار داده  است. 
اصلی نهادهای حاکم بر ایران در صدد 
نژادپرستی  دادن  بیشتر گسترش  هرچه  
نسل های  فراروی  دیگرهراسی  و 
تبعیض آمیز  قوانین  است.  آینده مان 
ما  جامعه ی   اقلیت ها،  ضد  و  زن  ضد 
قرار  اخالقی  پرتگاهی  لبه ی   در  را 
جامعه   این  که   حکومتی  و  است  داده  
تحکیم  به   تنها  گرفته ،  گروگان  به   را 
بر ُگرده  ی  چنگال های استبداد خویش 
این جامعه  می اندیشد حتی اگر به  قیمت 
به جای ماندن ویرانه ای از آن تمام شود.

تبعیض های  از  لبریز  اگرچه   استبداد 
هیچ  بر  امر  یک  در  اما  است  بی پایان 
بر  حتی  نمی دارد  روا  تبعیضی  کس 
کارگزاران آن، و آن هم ایجاد جامعه ای 
کشاندن  بردگی  به  منظور  به  است 
انسان ها و غصب آزادی از آن. این اما 
بسی روشن است که  هویت های مختلف 
جامعه   مانند  زده ای  استبداد  جامعه   در 
تبعیض های  مبنای  می توانند  ایران 
مثال  عنوان  به   گیرند.  قرار  مضاعف 
ستم  منشأ  ایران  در  جنسی  هویت 
است.  بیشتر  سرکوب  و  مضاعف 

پُر واضح است که  زنان تنها و تنها به  خاطر 
هویت جنسی خود رنج بیشتری بر دوش 
می کشند و کمتر از مردان در فعالیت های 
داده   دخالت  سیاسی  و  اجتماعی 
قدرت  ساخت  قربانیان  که   چرا  می شوند 
مردساالرانه  در این جامعه ی  استبداد زده  
هستند. بر کسی پوشیده  نیست که  امروزه  
فقر  ایران،  بلوچستان  اسفناک  وضعیت 
دادن  قرار  محاق  در  اهواز،  روزافزون 
آسیمیالسیون  و  ترکمن ها  غنی  فرهنگ 
در  ترک ها  سیستماتیک  و  شده   نهادینه  
و  زبان  هویت،  حذف  راستای  در  ایران 
با آن متولد شده اند در  فرهنگی است که  
میان آن زندگی می کنند و به  واسطه ی  آن 
تعریف می شوند و بنا بر آن فکر می کنند. 
اگر من به  عنوان یک ایرانی از نبود آزادی 
نیز  ُکرد  یک  عنوان  به   برده  ام،  رنج  بیان 
به   تحصیل  حق  سیستماتیک  سلب  از 
زبان مادری خود در عذابم. اگر به  عنوان 
زیر  و  فاسد  اقتصادی  دارای  ایرانی  یک 
سلطه ی  سپاه هستم، به  عنوان یک ُکرد نیز 
استان های  در  اقتصاد  نام  به   ویرانه ای  با 
به   اگر  هستم.  روبرو  خود  زندگی  محل 
عنوان یک ایرانی نمی توانم در چارچوب 
اجتماعی  رفتار  خود  فردی  آزادی های 
را آن گونه  که  می خواهم تنظیم نمایم، به  
عنوان یک کرد نیز ناچار هستم که  وجود 
فرهنگی و جمعی خود را همیشه  در زیر 
تیغی امنیتی ببینم. اگر به  عنوان یک ایرانی 
نسنجیده  تصمیم های  نتیجه  ی  تاوان  باید 
یک هیأت حاکمه ی  نامشروع را بر دوش 
بکشم، به  عنوان یک کرد نیز کمترین نقشی 
ندارم.  خود  جامعه   و  زندگی  اداره  ی  در 
فردی  آینده ی   ایرانی  یک  عنوان  به   اگر 
استبداد  شوم  سایه ی   زیر  را  خود 
کرد  یک  عنوان  به   می انگارم،  تباه شده  

به   را  خود  سرنوشت  تعیین  حق  نیز 
می بینم. ضایع شده   سیستماتیک  شیوه ای 

بی شک اما این ستم های مضاعف نه تنها 
ایران  کردستان  جامعه   که   نتوانسته اند 
خود  هویت  از  و  آورند  در  زانو  به  را 
این  در  را  آزادی  بلکه  عطش  کنند،  تهی 
همیشه   این جامعه   کرده  اند.  بیشتر  مناطق 
ایرانی  آزادیخواهان  پناهگاه  هرگاه  و 
تاریخ  در  کردستان  بود.  خواهد  و  بوده  
برای  تسخیرناپذیر  قلعه ای  ایران  معاصر 
ما  هست.  و  بوده   آزادی  واالی  ایده  ی 
نقشی  عنوان  به   آزادی  به   را  خود  تعهد 
در  و  می انگاریم  خود  برای  تاریخی 
راستای آن آماده  ی تقبل هرگونه  هزینه ای 
مستبدان  که   است  دلیل  همین  به   هستیم. 
حاکم بر ایران همیشه  جهت سرکوب این 
ملت  مطالبات  تخطئه ی   در  سعی  قلعه  
این مطالبات کرده اند. کرد و جرم انگاری 
بر  ما  که   تاریخی  نقش  همین  بر  بنا 
اساس  بر  و  دوش خود احساس می کنیم 
آزادی  مفهوم  به   که   راسخی  اعتقاد 
داریم،  انسانی  جوهر  الزمه   عنوان  به  
و  همیشه   ایران  کردستان  دمکرات  حزب 
بخشیدن  اعتال  و  سازماندهی  در  هرگاه 
نقشی  کرد  ملت  آزادیخواهی  جنبش  به 
اساس  همین  بر  است.  کرده   ایفا  بنیادین 
هر  از  که   کرده  ایم  سعی  همیشه   که   است 
نیل  راستای  در  مشروعی  روش  و  ابزار 
به  این مهم استفاده  نماییم. پس از سال ها 
توسل  با  داشته   سعی  دمکرات  حزب  که  
ناچار  را  حاکمیت  مدنی  فعالیت های  به  
مقابل خواست جامعه   تسلیم شدن در  به  
نماید، اما با قبضه  نمودن روزافزون قدرت 
در دستان دیکتاتور و خشونت آمیز شدن 
در  استبداد  نظام  پایه های  پیش  از  بیش 
شدن  گذاشته   باز  با  همچنین  و  ایران، 

و  جهل  پاسداران  عنوان  به   سپاه  دست 
عرصه های  همه ی   کردن  غصب  در  فساد 
اجتماعی  اقتصادی، سیاسی، دیپلماسی و 
شده   روشن  پیش  از  بیش  همگان  برای 
منظور  به  ساختاری  زمینه های  که   است 
بودن  پاسخگو  به  حاکمیت  نمودن  وادار 
مردم  دمکراتیک  خواست های  مقابل  در 
از  مبارزه،  گوناگون  اشکال  از  باید 
کرد.  استفاده  هم  قهرآمیز  مبارزه ی  جمله 
کردستان  دمکرات  حزب  دلیل  همین  به  
تمهید  با  که   دانسته   خود  وظیفه ی   ایران 
و  مردم  به   جدید  تاکتیک های  و  متد 
فعالین کمک نماید که  خود را برای مقابله  
سازماندهی  پیش  از  بیش  دیکتاتوری  با 
مستلزم حضور  جدید  متدهای  این  کنند. 
عنوان  به   و  دفاع  برای  ما  پیشمرگه های 
و  مردم  مبارزات  برای  قوی  پشتوانه ای 
است  اساس  همین  بر  می باشند.  فعالین 
که  حزب دمکرات کردستان ایران حضور 
پیشمرگه های خود را در سطحی وسیع تر 
و در راستای یک تاکتیک دفاعی در بیشتر 
داده   افزایش  ایران  کردستان  خاک  نقاط 
به   تازه ای  انرژی  حزب  اقدام  این  است. 
جنبش آزادیخواهی در کردستان بخشیده  
و خواهد بخشید، چراکه  همگان به خوبی 
هدف  با  حرکت  این  چگونه   که   می بینید 
حاکمیت  که   دروغینی  اقتدار  دادن  قرار 
سرکوبگر برای شهروندان ایران و مردم دنیا 
استبداد  پایه های  است،  کرده  توهم سازی 
در سراسر ایران را به  لرزه  در آورده  است.

در همین راستاست که  جمهوری اسالمی 
پاسخگویی  جای  به  تنها  همیشه   چون 
به  متوسل  مردم،  دمکراتیک  مطالبات  به 
این  مسئوالن  است.  شده  تهدید  و  اتهام 
رژیم به  جای مطرح کردن مسأله   و تالش 
برای حل مشکل، مانند همیشه  در نهایت 

عصبیت و به  دور از هرگونه  منطقی، شروع 
به  دروغ پراکنی و اتهام زنی کردند و سعی 
می نمایند جنبش آزادیخواهانه ی ملت کرد 
و مبارزه حزب دمکرات کردستان ایران را 
طرح بیگانگان و دشمنان ایران به حساب 
نمایند.  خدشه دار  آنرا  اصالت  و  آورند 
اسالمی  جمهوری  همیشگی  شیوه  ی 
ناشی  را  مردم  دمکراتیک  خواست های 
بدین  تا  می داند  دیگران  دخالت  از 
آن  چه   زند؛  باز  سر  آنها  حل  از  وسیله 
ایادی  همگی  را  روزنامه نگاران  که   زمان 
که   معرفی می کند و چه  آن وقت  آمریکا 
دخالت های  اسم  به   را  مردم  مطالبات 
از  و  زده   امنیتی  مهر  بیگانه   کشورهای 
دمکرات  حزب  می رود.  طفره   آن  حل 
مدرن  حزب  هر  مانند  ایران  کردستان 
را  خود  مالی  منبع  مهم ترین  امروزی 
و  اعضا  مالی  کمک های  و  عضویت  حق 
روشی  چنین  است،  داده   قرار  هواداران 
بر  دمکرات  راسخ حزب  اعتقاد  از  ناشی 
تصمیم سازی  در  استقالل  حفظ  اصل  دو 
بودن  پاسخگو  به   اعتقاد  و  آنها  اجرای  و 
می باشد.  ما  هواداران  و  اعضا  برابر  در 
که  هموطنانی  از  دسته  آن  به  خطاب  لذا 
کمبود  دلیل  به  یا  و  رژیم  القائات  تحت 
ساله  هفتاد  تاریخ  یا  و  افکار  با  آشنایی 
ایران،  کردستان  دمکرات  مبارزات حزب 
و  کردستان  در  جنبش  این  نتایج  نگران 
تیغ  لبه ی  که  گروهی  یا  و  هستند،  ایران 
انتقادات شان بر این اصل استوار است که 
بیش  را  فضا  می تواند  جنبش ها  اینگونه 
امنیتی  که   باید گفت  کند،  امنیتی  پیش  از 
نبودن فضا در نظامی سیاسی که  مبتنی بر 
مبارزات  مدل های  و  شیوه ها  تمام  حذف 
دمکراتیک است. تنها نشان دهنده  آن است 
که  ما در حال زندگی کردن در چارچوب 

زیست  و  تفکر  مدل های  از  یکی 
هستیم؛  حاکمیت  سوی  از  تعریف شده  
مدل هایی که  به  ما تحمیل شده اند تا در 
سایه ی آنها بتوانند استبداد خود را هرچه  
اذهان  بر  مسلط  شوم  سایه  ی  به   بیشتر 
تبدیل نمایند. لذا طبیعی است که  ارائه ی  
آلترناتیو و جایگزین، خواب آرام  مدلی 
پر  اما  می کند.  پریشان  را  دیکتاتورها 
واضح است که  تنها با ارائه ی  این آلترناتیو 
است که  می توان استبداد دیرپای حاکم را 
به  چالش کشید و هم باز پر واضح است 
که  تفکر و زیست در چارچوب مدل های 
به   تنها  حاکمیت  سوی  از  ارائه شده  
استقرار روز افزون استبداد کمک می کند. 
عرض  به   را  نکته   این  باید  پایان  در 
دمکرات  حزب  مبارزه ی   که   برسانیم 
برای  مبارزه ای  ماهیتا ً  ایران  کردستان 
همه ی  ایران، برای برافراشته نگاه داشتن 
دهه هاست  استبداد  که   است  پرچمی 
دارد.  آن  کشیدن  زیر  به   در  سعی 
حزب  جدید  کمپین  و  مبارزه   این 
به  معنی  "راسان"  به  عنوان  دمکرات که  
است  شده   شناخته   برخاستن"  "دوباره  
مبارزه ایست که  می خواهد ایده  ی آزادی 
مختلف  مدل های  از  آواری  زیر  از  را 
بزک شده  ی استبداد نجات داده  و دوباره  به  
جامعه  معرفی نماید. به همین جهت حزب 
حق طلبانه ی  مبارزات  ادامه ی  برای  ما 
خود از همه ی آزادیخواهان ایران انتظار 
وی  حامی  و  یار  کارزار  این  در  دارد 
باشند و در جهت گسترش آن بکوشند. 

حزب دمکرات کردستان ایران
139۵/۵/۴ شمسی 

دفتر سیاسی
2۰16/٧/2۵ میالدی

نامه  دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان ایران خطاب به  مردم
 و سازمان های سیاسی ایران

بیانیه ی دفتر سیاسی حزب دمکرات در 
رابطه با اعدام دسته جمعی جوانان کرد

بر اساس گزارش های منتشر شده 
جمهوری  جمعی  رسانه های  در 
اسالمی، روز سه شنبه 12 مردادماه 
 2 با  برابر  خورشیدی   139۵
رژیم  میالدی،   2۰16 آگوست 
جمهوری اسالمی ایران شماری از 
زندانیان کرد زندانیان "رجایی شهر" 
است. نموده  اعدام  را  کرج 

استان  دادگستری  بیانیه ی  گرچه 
کردستان که از تلویزیون این استان 
شمار  به  اشاره ای  گردید،  پخش 
خبرها  لیکن  ننموده،  اعدام شدگان 
اعدام شدگان  شمار  که  حاکیست 
می رسد. نظر  به  نفر  ده  از  بیش 

ایران  اسالمی  جمهوری  رژیم 
به  خود  آمدن  کار  روی  بدو  از 
فرزندان  آزادیخواهان،  اعدام 
پیروان  دگراندیشان،  کرد،  ملت 
بطور  و  دیگر  مذاهب  و  ادیان 
شیوه ای  به  بشر  نقض حقوق  کلی 
پرداخته  گسترده  و  سیستماتیک 

نیز  آنان  از  اعدام هر یک  برای  و 
اتهامات گوناگون و دور از حقیقت 
لیکن  است،  داده  نسبت  آنها  به  را 
افزایش  به  رو  اخیراً  روند  این 
حالیست  در  این  است.  نهاده 
خانواده های  درخواست  که 
دیدار  آخرین  برای  اعدام شدگان 
وکالی  درخواست  فرزندانشان،  با 
مدافع متهمان برای تجدید نظر در 
احکامشان و نامه و تقاضای علمای 
با  دیدار  برای  سنت  اهل  مذهبی 
نهادهای  از  برخی  و  خامنه ای 
مانده است. پاسخ  بدون  حکومتی 

اعدام این عده از فرزندان ملت کرد 
در  مردادماه   12 سه شنبه  روز  در 
حالی انجام گرفت که جنبش کرد 
در کردستان ایران روند رو به رشد 
نارضایتی  و  پیموده  شکوفایی  و 
دستگاه های  و  رژیم  به  نسبت 
رسیده  خود  اوج  به  آن  سرکوبگر 
بدین  که  می کند  تصور  رژیم  و 

را  مردم  توانست  خواهد  گونه 
مشارکت  از  و  نموده  مرعوب 
نماید. جلوگیری  مبارزه  در  آنان 

ایران  کردستان  دمکرات  حزب 
این  اعدام  نمودن  محکوم  ضمن 
هر  به  کرد  ملت  فرزندان  از  عده 
سازمان های  از  اتهامی،  و  بهانه 
سازمان های  بشر  حقوق  مدافع 
هر  از  که  دارد  تقاضا  بین المللی 
روند  توقف  برای  ممکن  طریق 
اسالمی  جمهوری  توسط  اعدام ها 
به  نسبت  و  نمایند  تالش  ایران 
قضایی  دستگاه  بی عدالتی های 
ناروا  احکام  صدور  و  رژیم 
نمایند. اعتراض  آن  سوی  از 

حزب دمکرات کردستان ایران
دفتر سیاسی

13 مردادماه 139۵ خورشیدی
3 آگوست 2۰16 میالدی

حزب دمکرات به اتهامات و 
دروغ پراکنی های محسن رضایی پاسخ داد

با  ایران  کردستان  دمکرات  حزب 
صدور بیانیه ای ضمن رد ادعاهای 
رضایی،  محسن  کذب  سراسر 
اشغالگر  رژیم  پوشالی  سرلشکر 
سپاه  اسبق  فرمانده ی  و  ایران 
تداوم  بر  پاسداران،  تروریستی 
کرد  ملت  رهایی  راه  در  مبارزه 
نمود.  تأکید  ایران  کردستان  در 
بیانیه به شرح زیر است: متن این 

حزب  سیاسی  دفتر  بیانیه ی 
ایران کردستان  دمکرات 

سرکوبگر  نیروهای  اخیر  حمالت 
ایران  اسالمی  جمهوری  رژیم 
علیه کادرها، پیشمرگان و مبارزان 
حزب دمکرات در کردستان ایران 
از خویش  مبارزان حزب  دفاع  و 
پی  در  را  درگیری هایی  وقوع 
مقامات  رابطه  این  در  داشت. 
حکومتی  و  نظامی  بلندپایه ی 
زبان  با  و  نوعی  به  هرکدام  رژیم 
تهدید به سخن آمده و حتی عماًل 
عمران  حاجی  مرزی  مناطق  نیز 
نموده  توپ باران  را  سیدکان  و 
جانی  تلفات  و  مالی  خسارات  و 
نمودند. وارد  مناطق  این  مردم  به 

و  تهدیدات  این  ادامه ی  در 
یکشنبه  روز  رژیم،  بلوف های 
خورشیدی،   139۵/۴/2٧
اسبق  فرمانده ی  رضایی  محسن 
دبیر  و  رژیم  پاسداران  سپاه 
نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع 
ضمن  تلویزیونی  گفتگویی  طی 
و  منطقه  کشور  چنیدن  از  انتقاد 
نمود  متهم  را  آنان  آنان،  تهدید 
کردستان  سیاسی  نیروهای  از  که 
مناطق  در  و  نموده  حمایت  ایران 
آنان  برای  پایگاه هایی  مرزی 
به  رابطه،  همین  در  نموده اند.  دایر 
آقای مسعود بارزانی، رئیس اقلیم 
کردستان هشدار داد که اگر فکری 
برای حل این مسأله نکند، به زودی 

اقدامات نظامی ویرانگرانه علیه این 
این نیروها را آغاز خواهند نمود و 
مسئولیت عواقب آن را نیز متوجه 
دانستند. کردستان  اقلیم  رئیس 
بی اساس  ادعاهای  این  تمامی  ما 
اظهارات  و  اسالمی  جمهوری 
رابطه  این  در  رضایی  محسن 
اعالم  و  نموده  رد  قاطعانه  را 
در  مبارزه  گسترش  که  می کنیم 
سیاست  علیه  ایران  کردستان 
و  سرکوب  حقوق،  نقض  تبعیض، 
ایران  اسالمی  جمهوری  ارعاب 
اراده ی  از  ناشی  کرد،  ملت  علیه 
ایران  کردستان  دمکرات  حزب 
مردم  توده های  درخواست  به  و 
کردستان ایران است. مبارزه ای که 
تا تحقق کامل حقوق و آزادی های 
ادامه  ایران  ملت کرد در کردستان 
و  تهدید  هیچ  و  یافت  خواهد 
نخواهد  نیز  افترایی  و  اتهام زنی 
توانست علیرغم تمامی سختی های 
نماید. سست  را  آن  گام های  راه، 
رضایی  محسن  اظهارات  اینگونه 
ادامه ی همان سیاست ها و اقدامات 

علیه  ایران  اسالمی  جمهوری 
ایران  در  ناراضیان  و  مخالفان 
حزب  آنان،  همگی  پیشاپیش  و 
که  است  ایران  کردستان  دمکرات 
کار  آغاز  همان  از  آن،  مبنای  بر 
و  و فصل مشکالت  به جای حل 
تأمین حقوق، هر صدای مخالفی را 
با آهن و آتش و ویرانگری پاسخ 
زمان،  از  برهه ای  هر  در  و  داده 
به  وابستگی  به  را  خود  مخالفان 
اقدام  این  و  نموده  متهم  این و آن 
نه  گاه  هیچ  که  بوده  سیاستی  و 
قادر به اثبات آن بوده و نه ثمره ی 
جمهوری  برای  امیدوارکننده ای 
اسالمی ایران به دنبال داشته است و 
اکنون نیز سودی از آن نخواهد برد. 

حزب دمکرات کردستان ایران
دفتر سیاسی

139۵/۴/3۰ خورشیدی
2۰16/٧/2۰ میالدی
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ادامه ی سخن

دبیرکل حزب دمکرات کردستان 
ایران با پارت دمکرات کردستان 

ترکیه  دیدار نمود

هیأتی از حزب دمکرات کردستان 
مصطفی  سرپرستی  به   ایران 
با  حزب،  این  دبیرکل  هجری 
هیأتی از پارت دمکرات کردستان 
نمود. گفتگو  و  دیدار  ترکیه  

روز شنبه  9 مرداد ماه  139۵ یک 
کردستان  دمکرات  حزب  هیأت 
مصطفی  سرپرستی  به   ایران 
هیأتی  با  حزب  دبیرکل  هجری، 
کردستان  دمکرات  پارت  از 

نمود. گفتگو  و  دیدار  ترکیه  
حزب  هیأت  دیدار  این  در 
دمکرات کردستان ایران از طرف 
پارت  دبیرکل  بوجاک،  سرتاج 
دمکرات کردستان ترکیه  و هیأت 
همراه  مورد استقبال قرار گرفتند.

حزب  دبیرکل  مذکور  دیدار  در 
پایان  ایران  کردستان  دمکرات 
پارت  کنگره ی   موفقیت آمیز 
را  ترکیه   کردستان  دمکرات 

هیأت  و  حزب  این  دبیرکل  به  
گفت. تبریک  آن  جدید  رهبری 

کرد  مسأله ی  طرف  دو  سپس 
کردستان  بخش های  همه   در  را 
قرار  بررسی  و  تحلیل  مورد 
هماهنگی  ضرورت  بر  و  داده  
احزاب  و  نیروها  همکاری  و 
کنونی  وضعیت  در  کردستانی 
روابط  توسعه  ی  همچنین  و 
نمودند. تأکید  حزب  دو  میان 

هیأت های حزب دمکرات و کومله در 
اربیل با هم دیدار نمودند

حزب  و  دمکرات  حزب  هیأت های 
کومله کردستان ایران در دیداری در شهر 
اربیل، آخرین تحوالت و مسائل مشترک 
مورد عالقه را تحلیل و بررسی نمودند.
 139۵ مردادماه   1۰ یکشنبه  روز 
دمکرات  حزب  از  هیأتی  خورشیدی، 
مصطفی  سرپرستی  به  ایران  کردستان 
هجری، دبیرکل حزب از دفتر نمایندگی 
در  ایران  کردستان  کومله ی  حزب 
هیأتی  سوی  از  و  نمود  دیدار  اربیل 
دبیرکل  مهتدی،  عبداهلل  سرپرستی  به 
گرفت. قرار  استقبال  مورد  کومله 
مهتدی  آقای  ابتدا  مزبور،  نشست  در 
ضمن خیرمقدم به هیأت حزب دمکرات 
هیأت  با  دیدار  از  خرسندی  اظهار  و 

در  را  مهمی  نکات  دمکرات،  حزب 
دو  میان  متقابل  همکاری های  زمینه ی 
نمود. ابراز  هم پیمان  و  دوست  حزب 

دیگر  بار  یک  همچنین  کومله  دبیرکل 
حزب  با  را  خود  همدردی  مراتب 
از  جمعی  شهادت  خاطر  به  دمکرات 
طی  که  حزب  پیشمرگان  و  کادرها 
هفته های اخیر در رویارویی با نیروهای 
اشغالگر جمهوری اسالمی در کردستان 
ایران جان پاک خود را فدای آرمان های 
داشت. ابراز  نمودند،  کرد  ملت 

دبیرکل  هجری،  مصطفی  آقای  سپس 
در  سخنانی  ایراد  به  دمکرات  حزب 
میان  موجود  همکاری های  با  رابطه 
همکاری  این  تأثیرات  و  حزب  دو 

و  کردستان  از  خارج  و  داخل  در 
همکاری های  کردستان،  اقلیم  در 
ایران  ملیت های  کنگره ی  در  دوجانبه 
هیأت های  مشارکت  نحوه ی  و  فدرال 
این  آینده ی  کنگره ی  در  حزب  دو 
حزب  رویکرد  و  پرداخت  سازمان 
مشارکت  این  به  نسبت  دمکرات 
و  رساند  کومله  رفقای  اطالع  به  را 
ضروری  سیاسی  نقش  ایفای  خواستار 
گردید. میان  این  در  حزب  دو  هر 
تداوم  لزوم  بر  طرفین  نیز  خاتمه  در 
اشتراک  و  عملی  همکاری های 
میان  مختلف  زمینه های  در  مساعی 
آوردند. عمل  به  تأکید  حزب  دو 

هیأت حزب دمکرات کردستان ایران از 
مرکز تحقیقاتی MERI دیدار نمود

هیأتی از حزب دمکرات کردستان ایران 
دبیرکل  هجری،  مصطفی  سرپرستی  به  
که    MERI تحقیقات  مرکز  از  حزب 
مطالعات  حوزه   در  تحقیقاتی  نهادی 
به  عمل آورد. خاورمیانه  است، دیدار 

یک   139۵ ماه   مرداد   9 شنبه   روز 
کردستان  دمکرات  حزب  هیأت 
هجری،  مصطفی  سرپرستی  به   ایران 
 MERI مرکز  از  حزب  دبیرکل 

حوزه   در  که   است  نهادی  که  
خاورمیانه   مطالعات  و  تحقیقات 
نمود. دیدار  می کند،  فعالیت  شناسی 
دمکرات  حزب  هیأت  دیدار  این  در 
مصطفی  سرپرستی  به   ایران  کردستان 
هجری از سوی هیأتی از این مرکز به  
عبدالعزیز  دالور  پروفسور  سرپرستی 
 )MERIمرکز )رئیس  عالءالدین 
گرفتند. قرار  استقبال  مورد  گرمی  به  

در نشست این دو هیأت که  دو ساعت به  
طول انجامید، مباحث مرتبط با منطقه ی  
خاورمیانه ، کشورهای منطقه  و مسأله ی 
کرد در هر کدام از بخش های کردستان 
مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. 
همکاری های  و  بیشتر  ارتباط  لزوم 
یکی  آینده ،  در  دوجانبه  
و  بحث  محورهای  از  دیگر 
بود. دیدار  این  در  نظر  تبادل 

هیأتی از حزب دمکرات کردستان ایران با 
اتحاد اسالمی کردستان دیدار کرد

حزب  دبیرکل  هجری،  مصطفی 
دیدار  در  ایران  کردستان  دمکرات 
کردستان  اسالمی  اتحاد  از  هیأتی  با 
در  آنان  با  نظر  تبادل  و  بحث  به 
پرداخت. منطقه   مسائل  مورد 

 139۵ ماه   مرداد   1۰ یکشنبه   روز 
کردستان  دمکرات  حزب  از  هیأتی 
هجری  مصطفی  سرپرستی  به   ایران 
دبیرکل حزب، با صالح الدین بهاءالدین 
و  کردستان  اسالمی  اتحاد  دبیرکل 
حزب  این  اجرایی  هیأت  اعضای 
اتحاد  هیأت  سوی  از  و  نمود  دیدار 

صالح الدین  سرپرستی  به   اسالمی 
گرفت. قرار  استقبال  مورد  بهاءالدین 

در این دیدار مصطفی هجری دبیرکل 
حزب دمکرات ضمن تبریک برگزاری 
و  کردستان  اسالمی  اتحاد  کنگره  ی 
بهاءالدین  صالح الدین  آقای  انتخاب 
اظهار  حزب،  این  دبیرکل  عنوان  به  
امیدواری نمود تا اتحاد اسالمی بتواند 
میهنی، ضمن  و  ملی  مواضع  اتخاذ  با 
نیرو های  بین  سیاسی  تعادل  حفظ 
از  گذار  به   عراق،  کردستان  سیاسی 
احزاب  بین  روابط  در  موجود  تصلب 

منظور  به   کردستان،  از  بخش  این 
مقابله  با بحران های منطقه  در موقعیت 
کند.  کمک  کرد،  ملت  کنونی  حساس 
بررسی  ضمن  طرف  دو  هر  سپس 
کرد  جنبش  وضعیت  تحلیل  و 
و  کردستان  بخش های  همه ی   در 
و  کرد  ملت  پیش روی  مخاطرات 
رویدادهای سیاسی موجود در منطقه ، 
همکاری  و  ارتباط  ضرورت  بر 
در  کردستانی  احزاب  و  نیروها 
خدمت  و  دستاوردها  حفظ  راستای 
نمودند. تأکید  کردستان  مردم  به  

مصطفی هجری، در گفتگو با اورشلیم پُست:
رژیم ایران دشمن مشترک حزب دمکرات و 

اسرائیل است
پوست"  "اورشلیم  روزنامه ی 
مبارزات  با  رابطه  در  مصاحبه ای 
ایران،  کردستان  دمکرات  حزب  نوین 
حزب  دبیرکل  هجری"  "مصطفی  با 
داده  انجام  ایران  کردستان  دمکرات 
این مصاحبه درپی می آید: است که متن 

شاه  محمدرضا  حکومت  اینکه  از  پس 
پهلوی در انقالب 19٧9 ایران سقوط کرد، 
حزب دمکرات خواستار استقرار سیستمی 
دمکراتیک بود، اما جمهوری اسالمی در 
تهران روی کار آمد، هجری، دبیرکل حزب 
به  دارد  نگاهی  ایران  کردستان  دمکرات 
شیعی. رژیم  این  علیه  مبارزه  سال   3٧

دمکرات  حزب  اخیر،  ماه  چند  طی 
آغاز  مجدداً  را  پاسداران  سپاه  به  حمله 
درگیری  در  ایرانی  نظامی  ده ها  و  نموده 
رسیده اند. هالکت  به  پیشمرگه ها  با 

می گوید:  این باره  در  هجری  مصطفی 
دیدیم  که  وقتی  میالدی،   2۰1۵ "سال 
حل  برای  انگیزه ای  هیچ  ایران  رژیم 
اعزام  به  تصمیم  ندارد،  کرد  مسأله ی 
گرفتیم". ایران  به  پیشمرگه  نیروهای 
از  ایران  "رژیم  افزود:  ادامه  در  هجری 
داخل  در  حزب  پیشمرگه های  حضور 
با  اینکه  دلیل  به  اما  بود،  مطلع  کشور 
بود،  مذاکره  درحال   1+۵ کشورهای 
آرام  کشور  که  دهد  نشان  می خواست 
است و هیچ گونه مشکل داخلی ندارند".
دمکرات  حزب  پیشمرگه های   اکنون 
نیروهای  با  مقابله  در  ایران  کردستان 
سال های  طی  شده اند.  فعال تر  ایران 
حزب  رهبران   ،1992 و   1989
کشورهای  در  ایران  کردستان  دمکرات 
شده اند. ترور  آلمان  و  اتریش 

تهدید  ایران  رژیم  گذشته،  ماه  یک  طی 
کرد در صورت عدم توقف عملیات های 
اقلیم  در  "کویه"  شهر  دمکرات،  حزب 
نمود. خواهد  بمباران  را  عراق  کردستان 

در  هجری  مصطفی  سخن  نخستین 
اسرائیل  با  ایران  چرا  که  رابطه  این  

دشمن  "ما  گفت:  می کند،  دشمنی 
کشورها  اکثریت  اما  داریم،  مشترک 
می کنند". حمایت  اسرائیل  از 
ایران  کردستان  دمکرات  حزب  دبیرکل 
صرف  زیادی  پول  "ایران  داشت:  اظهار 
علیه  حماس  و  حزب اهلل  از  حمایت 
اسرائیل  من  نظر  به  و  می کند  اسرائیل 
خود  اصلی  دشمن  را  ایران  رژیم  باید 
تلقی نموده و در جهت تضعیف آن تالش 
کمک های  حماس  و  حزب اهلل  نماید. 
می کنند  دریافت  ایران  از  فراوانی  مالی 
با  دشمنی  جهت  در  ایران  با  نیز  آنان  و 
دلیل  همین  به  دارند،  همکاری  اسرائیل 
اپوزیسیون  احزاب  از  اسرائیل  باید 
نماید". حمایت  ایران  رژیم  علیه  ایران 
میلیون   6 اپوزیسیون،  احزاب  میان  در 
کرد در ایران وجود دارند که از مطالبات 
حزب  همچنین  می باشند،  محروم  خود 
دمکرات کردستان ایران از مردم کردستان 
را  رژیم  انتخابات  که  خواست  ایران 
مبارزه  دهه  یک  از  پس  کنند.  بایکوت 
در  سال   2۰ ایران  کردهای  مسلحانه، 
نمودند،  سکوت  آیت اهلل  رژیم  مقابل 
ایران  کردستان  دمکرات  حزب  اما 
رژیم  رفتارهای  در  تغییری  هیچگونه 
نکرد. مشاهده  کردها  به  نسبت  ایران 

هنگامی   2۰۰6 سال  در  هجری 
با  رابطه  در  آمریکا  گردید  مقرر  که 
کند،  مذاکره  ایران  با  هسته ای  مسأله ی 
اروپایی ها  و  آمریکا  که  داد  هشدار 
و  بشر  حقوق  از  حمایت  روی  باید 
نمایند. تمرکز  کشور  این  در  دمکراسی 

هسته ای  توافق  که  نمود  اعالم  هجری 
اقتصادی  دستاورد  گذشته،  سال 
باعث  این  و  است  داشته  رژیم  برای 
می شود. رژیم  شدن  قدرتمندتر 

کردستان  دمکرات  حزب  دبیرکل 
آنان  که  می کند  اشاره  امر  این  به  ایران 
خواستار یک حکومت دمکراتیک فدرال 
به  "ما  می گوید:  زمینه  این  در  و  هستند 

ما  هستیم،  دمکراتیک  حکومتی  دنبال 
می خواهیم تمامی ملیت ها از خودمختاری 
نماینده ی  ملتی  هر  و  باشند  برخوردار 
خود را در حکومت مرکزی داشته باشد".
دمکرات  حزب  که  کرد  تأکید  هجری 
فدرال  ایران  ملیت های  کنگره ی  با 
ملیت های  احزاب  که  می کند  همکاری 
عرب،  آذری،  ملیت های  از  اعم  دیگر 
به  و  می گیرد  دربر  را  ترکمن  و  بلوچ 
می باشند. خود  مطالبات  تحقق  دنبال 
کردها  در  خیانت  و  بدبینی  احساس 
دارد  وجود  آمریکا  و  اروپا  به  نسبت 
و  دمکراسی  از  آنان  اینکه  دلیل  به 
نکرده اند. حمایت  ملیت ها  حقوق 

اروپایی  "بازرگانان  می افزاید:  هجری 
می کنند  سفر  ایران  به  مستمر  صورت  به 
بپردازند  اقتصادی  فعالیت های  به  تا 
می کنند.  امضا  اقتصادی  قرارداد  و 
توافق  دلیل  همین  "به  داد:  ادامه  وی 
صرفًا  و  منطقه  مردم  زیان  به  هسته ای 
است  بوده  ایران  اسالمی  رژیم  سود  به 
طرف های  از  یک  هیچ  آنان  از  غیر  و 
دیگر، سودی از این توافق نبرده  است".

ایران  کردستان  دمکرات  حزب  دبیرکل 
به   غرب  چرا  که   پرسش  این  طرح  با 
دمکراسی اهمیت نمی دهد؟ اظهار داشت: 
زمان  به   صرفًا  آمریکا  سیاست  نگاه   "
نظر  مد  را  آینده  اما  است،  معطوف  حال 
نقشه ای  آنان  مثال،  برای  نمی دهند.  قرار 
اما  داشتند،  صدام  کردن  ساقط  برای 
نداشتند". آن  از  بعد  برای  راه  حلی  هیچ 

سال های  طی  آمریکا  اینکه  از  هجری 
را  خود  دوستان  و  مشروع  نفوذ  گذشته 
است،  نگران  داده ،  دست  از  منطقه   در 
جنگ  در  آنان  سال،   ۵ گذشت  با  زیرا 
به   و  خورده   شکست  سوریه  داخلی 
داده اند  اجازه   ایران  رژیم  تروریست های 
از  و  شده   وارد  کشور  این  خاک  به   که  
رژیم دیکتاتور بشار اسد حمایت کنند".

در میان آنها وجود دارد که می گوید من ایرانی )به معنای فارس( ملتی هستم که مانند ترک و کرد 
و عرب و بلوچ و لر و گیلک و ... عقب مانده نیستم. به ویژه اکنون که صدای اعتراض ملیت های 
غیر فارس در ایران رساتر شده و مبارزات ملیت های کرد، ترک، بلوچ، عرب، لر و ... نیرومندتر 
است. بیشرمانه تر شده  و  ریشه ای تر، شدیدتر  نیز  آنان  شوینیستی  اهانت های  گردیده،  منسجمتر  و 

ایران  ملیت های  از  یکی  به  فکری،  عجز  و  ناتوانی  نهایت  در  و  گوشه   یک  از  روز  هر 
تالشی  در  که  است  فاشیسم  استیصال  و  درماندگی  بیانگر  خود  این  که  می کنند  توهین 
می کند. پرخاش  خود  اطرافیان  به  توهماتش،  فروپاشی  از  جلوگیری  جهت  مذبوحانه  

شد  مرتکب  را  اشتباه  این  نمی توان  و  نیستند  اینگونه  فارس  ملیت  آحاد  تمامی  البته 
از  قبل  فارس  آزادیخواهان  لیکن  خواند،  فاشیست  را  ملت  یک  اعضای  تمامی  که 
نیز  آلمان  در  که  همچنان  نمایند،  محکوم  را  فاشیسم  این  که  موظفند  دیگری  کس  هر 
می کنند. محکوم  را  نازیستی  گروه های  ظهور  دیگری،  کس  هر  از  پیش  آلمانی ها  خود 
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مصطفی هجری، دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران: 
هر مبارزه ی آزادیخواهانه ای نیاز به پشتیبانی بین المللی دارد

حزب  دبیرکل  هجری،  مصطفی 
طی  ایران  کردستان  دمکرات 
صالح،  آسو  با  مصاحبه ای 
سوئد  مقیم  کرد  روزنامه نگار 
مبارزات  مختلف  زوایای  به 
می پردازد. دمکرات  حزب  نوین 

این روزنامه نگار کرد طی سفری به 
اقلیم کردستان عراق این مصاحبه 
دمکرات  حزب  دبیرکل  با  را 
می آید: درپی  عینًا  که  داده  انجام 

حزب  که  است  عنوانی  راسان، 
برای  ایران  کردستان  دمکرات 
مرحله تازه از مبارزاتش انتخاب 
به  لغت  در  راسان  است.  کرده 
می باشد  برخاستن"  "دوباره  معنی 
از  تازه ای  دور  آغاز  از  حاکی  و 
مسلحانه ی  عمدتًا  فعالیت های 
ایران  کردستان  در  حزب  این 
حزب  رهبران  گفته ی  به  است. 
پانزدهم  کنگره ی  در  دمکرات، 
مسأله ی  پیش(  سال   ۴ )حدود 
مسلحانه  مبارزه ی  دوباره ی  آغاز 
این کنگره،  از  مطرح شده و پس 
رهبران حزب به صورت جدی تر 
کردند. دنبال  را  مسأله  این 

سال  بهار  در  که  شد  آن  نتیجه 
حزب  بدنه ی  از  بخشی  گذشته 
دمکرات از اردوگاه های کردستان 
منتقل  مرزی  مناطق  به  عراق 
درگیری  به  انتقال  این  شدند. 
کردستان،  کارگران  حزب  با 
از  یکی  شدن  کشته  و  پ.ک.ک 
منجر  دمکرات  حزب  پیشمرگان 
دخالت  با  ابتدا  درگیری  این  شد. 
و سپس  کردستان  اقلیم  حکومت 
خاتمه  جانبه  دو  مذاکرات  با 
دمکرات  حزب  نهایتًا  و  یافت 
کوهستان های  از  بخش هایی  در 
شد. مستقر  عراق  و  ایران  مرزی 

حزب  رهبران  گفته ی  به  بنا 
دمکرات، از سال گذشته تیم هایی 
ایران  کردستان  خاک  داخل  به 
تماس  در  مردم  با  و  شده  اعزام 
نهایتًا  نیرو  اعزام  این  بوده اند. 
اشنویه،  در  درگیری هایی  به 

مهاباد  و  بانه  سقز،  سروآباد، 
انجامید. اخیر  ماه های  در 

مبارزات  تازه ی  دور  یا  راسان 
سؤال هایی  با  دمکرات  حزب 
سفری  در  است.  بوده  همراه 
داشتم،  عراق  کردستان  به  که 
هجری،  مصطفی  با  که  توانستم 
کردستان  دمکرات  حزب  دبیرکل 
از  برخی  و  کنم  مالقات  ایران 
این  در  شده  مطرح  سؤاالت 
بگذارم. میان  در  با وی  را  راستا 

به  این باره  در  سؤال  عمده ترین 
که  می شود  مطرح  صورت  این 
و  داخلی  سطح  در  تغییراتی  چه 
روی  جهانی  حتی  یا  منطقه ای 
دمکرات  حزب  که  است  داده 
مسلحانه  مبارزه ی  به  دیگر  بار 
عبارت  به  است؟  آورده  روی 
از زمان؟ برهه  این  دیگر چرا در 

را  مسأله  این  هجری،  مصطفی 
بیش از هر چیز دیگر به مهمترین 
عرصه ی  در  گذشته  سال  رخداد 
می دهد،  ربط  ایران  سیاست 
 .1+۵ کشورهای  با  توافقنامه 
به  گونه  "این  هجری:  گفته ی  به 
پس  گویا  که  بود  شده  القا  مردم 
و  اقتصادی  وضعیت  برجام  از 
بهتر  جامعه  در  بیکاری  میزان 
خواهد شد، ولی این گونه نشد و 
چه بسا در مواردی نیز بدتر شد. 
ویژه  به  و  مردم  دیگر  سوی  از 
پس  داشتند  انتظار  آزادیخواهان 
از این گشایش در زمینه ی رابطه 
در  هسته ای،  توافق  و  غرب  با 
گشایشی  چنین  شاهد  هم  داخل 
امنیتی  خشن  فضای  و  باشیم 
شود.  باز  حدودی  تا  بسته،  و 
بود". بی حاصل  هم  انتظار  این 
کردستان  دمکرات  حزب  دبیرکل 
"کشورهای  می دهد:  ادامه  ایران 
رسیدند  نتیجه  این  به  نیز  غربی 
تحریم ها  لغو  از  پس  اگر  که 
جمهوری  دست  به  سرمایه ای 
اسالمی برسد، نه برای خدمت به 
مردم، بلکه برای کمک به گروه ها 

و  منطقه  تروریستی  دولت های  و 
دخالت در امور داخلی کشورها از 
آن استفاده می کند". هجری در این 
امضای  که  می گیرد  نتیجه  راستا 
موجب  هسته ای  توافقنامه ی 
متخاصم  تا کشورهای  است  شده 
تهدیدها  برابر  در  منطقه  در  رژیم 
اسالمی  جمهوری  دخالت های  و 
صورت  به  و  شوند  متحد  ایران 
نمودن  خنثی  برنامه  جدی تر 
باشند. داشته  را  رژیم  توطئه های 

مصطفی هجری اما دلیل مهمتر از 
آغاز  برای  هسته ای  توافقنامه ی 
دور تازه ای از مبارزه ی مسلحانه 
شدید  سرکوب  و  خشونت  را 
اسفناک  وضعیت  و  کرد  مردم 
این باره  در  و  می داند  اقتصادی 
از  فضایی،  چنین  "در  می گوید: 
حزب  از  مردم  خواست  جمله 
برنامه ای  اجرای  برای  دمکرات 
برای  آنها  آمادگی  و  جدی تر 
پیشمرگه موجب  نیروی  به  کمک 
دمکرات  حزب  رهبری  تا  شدند 
و  تحقیق  از  پس  ایران  کردستان 
نتیجه  این  به  جانبه  چند  بررسی 
 139۴ سال  ابتدای  از  تا  برسد 
برنامه ای را به تصویب برساند که 
گذشته  از  بیشتر  پیشمرگه  نیروی 
کنند". پیدا  مردم حضور  میان  در 
رهبری حزب دمکرات با وجودی 
کرده اند،  اعالم  را  راسان  که 
مبارزه ی  اصطالح  از  هنوز  ولی 
مسلحانه استفاده نمی کنند و ترجیح 
"حضور  اصطالح  از  می دهند 
مواردی  در  یا  مردم"  میان  در 
کنند. استفاده  مشروع"  "دفاع  نیز 
دلیل  این  اما  منتقدین  از  برخی 
برای  متبوعش  حزب  و  هجری 
کافی  را  مسلحانه  مبارزه  آغاز 
توجه  با  که  معتقدند  و  نمی دانند 
در  روحانی  حسن  وعده های  به 
زمینه ی اجرای برخی مواد قانون 
اساسی در رابطه با اقلیت های ملی، 
این اقدام حزب دمکرات کردستان 
ایران نمی تواند مشروعیت داخلی 

آورد. بدست  را  بین المللی  و 
این راستا  اما مصطفی هجری در 
ضمن اشاره به این که رئیس جمهور 
نماینده ی  اسالمی  جمهوری  در 
رژیم  مهره ی  بلکه  نیست،  مردم 
بر  نمی تواند  گاه  هیچ  و  است 
اقدام  رژیم  کلی  سیاست  خالف 
"مشروعیت  می کند:  تأکید  کند، 
دیگران  که  نیست  این  در  مبارزه 
آن را بپسندند. امروزه هر چیزی 
برآورد  زیان  و  سود  پیمانه ی  با 
برای کشورهای صاحب  می شود. 
قدرت دنیا پیمانه این است که با 
رژیم جمهوری اسالمی تا چه حد 
از  موارد  دیگر  سودمند می شوند، 
حقوق  آزادی ها،  سرکوب  جمله 
چندم  اولویت های  در  و...  بشر 
قرار دارند. به همین دلیل ملت ها 
الزم نیست که از دیگران به دنبال 
کسب مشروعیت برای مبارزاتش 
باشند، بلکه مشروعیت از مردمی 
که  می آید  دست  به  سرکوب شده 
برای ما در اولویت نخست هستند".
دمکرات  حزب  راسان  منتقدین 
ـ فایده  هزینه  معادله ی  بُعد  از 
به  می نگرند.  اقدام  این  به  نیز 
اخیر  ماه  دو  طی  آنها  اعتقاد 
نیروهای  از  زیادی  تعداد 
در  دمکرات  حزب  پیشمرگه ی 
و  باخته اند  جان  درگیری ها 
یابد،  ادامه  صورت  این  به  اگر 
هزینه ی این دور تازه از مبارزات، 
بود. خواهد  آن  سود  از  بیشتر 
کردستان  دمکرات  حزب  دبیرکل 
این  به  دیگر  گونه ای  به  ایران 
هجری  مصطفی  می نگرد.  مسأله 
می گوید: "سود و زیان یک مبارزه 
ماه  دو  رخدادهای  با  )طوالنی( 
از  بلکه  نمی شود،  برآورد  اخیر 
بررسی  انتها  تا  ابتدا  پروسه ی 
وجود، حزب  این  با  شد.  خواهد 
اول  ماه  دو  همان  از  دمکرات 
وارد  رژیم  به  سنگینی  ضربه ی 
سردرگمی  دچار  را  آن  و  کرده 
همچنین  هجری  است".  نموده 

که  می کند  اشاره  گذشته  سال  به 
داخل،  به  تیم ها  اعزام  وجود  با 
را  خود  جان  پیشمرگه ای  هیچ 
می کند:  تأکید  و  نداد  دست  از 
به  درگیری ای  هیچ  گذشته  "سال 
رژیم  نیروهای  و  نپیوست  وقوع 
به پیشمرگه های ما حمله نکردند. 
ما نیز به پیشمرگه های خود گفته 
بودیم که در صورت عدم حمله از 
سوی دشمن، آنها نیز از درگیری 
نیروهای  امسال  ولی  کنند.  پرهیز 
پیشمرگه ها  و  کردند  حمله  رژیم 
نمودند". دفاع  خود  از  نیز 

مسلحانه،  مبارزه ی  از  که  زمانی 
یا  مشروع  دفاع  نوع  از  حال 
صحبت  دشمن،  مواضع  به  حمله 
پشتیبان  و  حامی  وجود  می شود، 
مفهوم  این  به  است.  مهم  بسیار 
خارجی  نیروی  یک  یا  دولت  که 
لجستیکی  حمایت  مبارزه  این  از 
حزب  آیا  آورد.  عمل  به  مالی  و 
پشتیبانی  نیروی  چنین  دمکرات 
سران  صحبت های  آیا  دارد؟ 
زمینه ی  در  اسالمی  جمهوری 
کمک برخی از کشورهای منطقه، 
از  اسرائیل،  و  عربستان  جمله  از 
دارد؟ صحت  دمکرات  حزب 

رد  ضمن  هجری  مصطفی 
مبنی  اسالمی  جمهوری  ادعاهای 
کشورهای  از  کمک  دریافت  بر 
مبارزه ی  هر  که  کرد  اعالم  دیگر 
پشتیبانی  به  نیاز  آزادیخواهانه ای 
صورت  در  که  دارد  بین المللی 
می رسد. آن  به  تداوم  و  ثبات 
می کند  اضافه  ادامه  در  هجری 
راستای  در  دمکرات  حزب  که 
معادالت  در  خود  تأثیر  افزایش 
منطقه ای قدم برداشته و می خواهد 
برسد.  اثرگذاری  از  میزان  این  به 
مسأله  این  به  حال  عین  در  وی 
دمکرات  حزب  که  می کند  اشاره 
استقبال  رابطه ای  از  هیچگاه 
و  منافع  آن  ازای  در  که  نمی کند 
دیگر  بخش های  دستاوردهای 
یا  و  بیافتد  خطر  به  کردستان 

ایران  در  دمکراسیخواهی  روند 
شود. مشکل  دچار  منطقه  و 
کردستان  دمکرات  حزب  دبیرکل 
ایران در ادامه به واقعیات مبارزه 
در  می تواند  که  می کند  اشاره 
آینده در راستای منافع یا بر ضد 
هجری  باشد.  طرف هایی  منافع 
"این  می دارد:  اظهار  این باره  در 
خود  نوبه ی  به  هرکدام  تأثیرات 
مبارزات  پروسه ی  بر  می توانند 
ما تأثیرگذار باشند، به ویژه اینکه 
جمهوری اسالمی به عنوان دشمن 
یکی  عراق  در  و  منطقه  در  ما، 
می آید". حساب  به  قدرت ها  از 
مبارزات  از  تازه  آغاز دور  اعالم 
حزب دمکرات با واکنش هایی از 
سوی اپوزیسیون ایران روبرو شده 
است. مصطفی هجری در این باره 
الزم  دمکرات  که حزب  می گوید 
را  نیروها  این  کند  تالش  است 
نه  مبارزاتمان  که  کند  متقاعد 
تنها بر ضد ایران نیست، بلکه در 
راستای آزادی ایران و تأمین منافع 
بود. خواهد  آزادیخواهان  تمام 
کردستان  دمکرات  حزب  دبیرکل 
ایران در پایان، خاطرنشان می کند: 
"متأسفانه در میان فعالین و حتی 
که  کسانی  فارس،  عمومی  افکار 
دیگر  و  کرد  ملت  مبارزات  از 
می کنند،  حمایت  ایران  ملت های 
که  این در حالیست  نیستند.  زیاد 
خواست این مبارزات باید بخشی 
شهروندان  همه ی  دغدغه های  از 
در  حتی  متأسفانه  باشد.  ایران 
کسانی  هستند  اپوزیسیون  میان 
به  دریچه ای  همان  از  اغلب  که 
که  می کنند  نگاه  مبارزات  این 
گشوده  را  آن  اسالمی  جمهوری 
رژیم  مانند  دلیل  همین  به  است. 
به  گمان  و  با شک  همراه  نگاهی 
این مبارزات دارند و به گمانشان 
تجزیه ی  برای  ملت ها  مبارزات 
خاک ایران می باشد که با توطئه ی 
دشمنان این کشور انجام می گیرد".
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تلفیق مبارزات مدنی مردم کردستان و دفاع مشروع پیشمرگان 
حزب دمکرات و نامه ی دکتر اسماعیل نوری عال

جهانبخش خوش هیکل

در  عال  نوری  اسماعیل  آقای 
که  آنچه  از  نمایندگی  به  نوشته ای 
ایران"  دمکراسی  سکوالر  "جنبش 
هفته ی  سرگشاده ی  نامه ی  به  نامیده، 
کردستان  دمکرات  حزب  گذشته 
سیاسی  سازمان های  و  مردم  به  ایران 
است. داده  نشان  واکنش  ایران 

خود  نوشته ی  در  عال  نوری  جناب 
در  مثبت  نکات  به  اشاره  ضمن 
ایران  کردستان  دمکرات  حزب  نامه ی 
این  از  نیت  ُحسن  با  "ما  می نویسد: 
دعوت استقبال می کنیم، اما با این وجود 
در چهار بخش جداگانه به انتقاد و زیر 

سؤال بردن مضامین و اصطالحات بکار 
دمکرات  حزب  نامه ی  در  شده  برده 
است". پرداخته  ایران  کردستان 
قبل از این که به این چهار مورد اشاره 
کنیم، به یک مشکل انشایی در نوشته ی 
می کنیم.  اشاره  عال  نوری  جناب 
ساده نویسی و قابل فهم بودن، مشخصه ی 
نظرهای سیاسی  ابراز  و  بیانیه ها  اصلی 
مغلق نویسی  و  پیچیدگی  که  چرا  است 
و  می شود  خواننده  سردرگمی  باعث 
نویسنده را منحرف می کند.  پیام اصلی 
زبان  فارسی  زبان  که  این  وجود  با 
مادری جناب نوری عالست و برخالف 
نویسنده ی این سطور از ریزه کاری ها و 
و  است  آگاه  خوبی  به  آن  ظرافت های 
وجود  این  با  دارد،  آن  بر  کافی  تسلط 
این  در  قبلی وی  نوشته های  بر خالف 
طوالنی  سطور  و  پارگراف ها  جوابیه 
بار  چندین  با  خواننده  که  دارد  وجود 
خواندن نیز پیام نویسنده را درک نمی کند. 
گویا  که  آخر  پاراگراف  مثال،  برای 
ترک ها  آسیمیالسیون  بر  ردی  و  ایراد 
خواندن  با  خواننده  است،  ایران  در 
پیام  و  می شود  سردرگم  پاراگراف  این 
نمی کند.  درک  خوبی  به  را  نویسنده 
منظور  خواننده  اگر  گفته اند  قدیم  از 
خود  احتمااًل  نکند،  درک  را  نویسنده 
نویسنده نتوانسته مقصودش را بیان کند 
است  نوشته  شیوه ای  به  تعمداً  اینکه  یا 

تنها  نوشته اش  و  نباشد  فهم  قابل  که 
است. بوده  عریضه  کردن  پُر  منظور  به 
دمکراسی  سکوالر  جنبش  سخنگوی 
از  خود  ایرادات  اول  بخش  در  ایران 
نامه ی  در  مشروع  واژه ی  بردن  کار  به 
خرده  ایران  کردستان  دمکرات  حزب 
می گیرد و می نویسد: "الفاظ »مشروع« 
و  »نامشروع« برآمده از »شریعت«اند 
و  سکوالر  و  مدرن  حزب  یک  و 
حقوق  جهانگستر  اعالمیه ی  به  معتقد 
اسالمی  حکومت  نمی تواند  بشر، 
شرع  لحاظ  به  را  کشور  بر  مسلط 
بلکه  بداند،  نابهنگام  و  نابجا  اسالم 
کرده  عدول  حکومِت  این  است  الزم 
را  دموکراتیک  موازین  همه ی  از 

باید  که  بخواند  غیرقانونی  پدیده ای 
شود." سرنگون  شده  که  وسیله  هر  به 
معلوم نیست که جناب نوری عال در این 
"مشروع"  کلمه ی  به  چرا  مورد خاص 
سیاسی  ادبیات  در  مصطلح  واژه ای  که 
آن  بر  و  گرفته  ایراد  است  ایران  امروز 
فرهنگ  دو  هر  در  است.  نموده  تمرکز 
معین  و  دهخدا  که  فارسی  معتبر  لغت 
نوشته اند، برای کلمه ی "مشروع" معانی 
مختلفی ذکر شده که تنها یک معنی آن 
جایز بودن از دیدگاه شریعت است. در 
معنایی  بار  به  اشاره ای  موارد  بقیه ی 
و  است  نشده  کلمه  این  دینی و شرعی 
و  راست  سازگار،  روا،   "جایز،  معانی 
درست و قانونی" برای کلمه ی مشروع 
از  دهخدا  مشخصًا  است.  شده  آورده 
در  مشروع  معنی  به  "قانونی"  کلمه ی 
است.  کرده  استفاده  خود  لغت  فرهنگ 
جناب نوری عال از نادیده گرفتن همه ی 
در  مشروع  واژه ی  دینی  غیر  معانی 
فرهنگ های فارسی و محدود و مختص 
کردن معنی این واژه تنها به بار معنایی 
خاصی  هدف  و  دلیل  شاید  آن  دینی 
این  نویسنده ی  برای  که  است  داشته 
سطور گرچه تا حدی قابل حدس است، 
می شود.  خوداری  آن  به  اشاره  از  اما 
امید است که خود جناب نوری عال در 
این زمینه اگر دلیلی هست ارائه نمایند.

دو  به  سیاسی  علوم  در  مشروعیت 

آسمانی  مشروعیت  یعنی  بخش 
زمینی  مشروعیت  و  دینی  یا 
می شود. تقسیم بندی  مردمی  یا 
در  که  توضیحاتی  و  معانی  بر  اضافه 
این  شد،  ذکر  مشروع  کلمه ی  مورد 
در  آیا  اصواًل  که  می شود  مطرح  سؤال 
کردستان  دمکرات  حزب  نامه ی  متن 
استناد  به  که  دارد  وجود  نکاتی  ایران 
مشروع  را  مشروع  واژه ی  بتوان  آن  به 
خالف  بر  دقیقًا  کرد؟   تفسیر  دینی 
تمامی  در  عال  نوری  جناب  برداشت 
دمکرات  حزب  نامه ی  پاراگراف های 
کردستان ایران نکات و مفاهیمی وجود 
دارند که اثبات کننده ی غیر مشروع بودن 
زمینی رژیم و دیکتاتوری و غیر مردمی 

است.  ایران  اسالمی  حکومت  بودن 
این  در  "مشروع"  واژه ی  بردن  بکار 
مردمی  مشروعیت  عدم  معنی  به  نامه 
نه  است،  اسالمی  جمهوری  حکومت 
حکومت. این  الهی  مشروعیت  عدم 
که  می نویسد  عال  نوری  جناب 
کلمه ی  از  مشروع  جای  به  می بایستی 
در  این  می شد.  استفاده  "قانونی" 
منظور  نیست  مشخص  که  حالیست 
قانون  کدام  "قانون"  کلمه ی  از  وی 
جمهوری  مصوب  قانون  است؟  
قبل  پادشاهی  مصوب  قانون  اسالمی؟ 
در  تصویب شده  قانون  یا  انقالب؟   از 
قانونی  چه  طبق  بر  مشروطه؟  انقالب 
شود؟  پذیرفته  نباید  اسالمی  جمهوری 
کدام  عال  نوری  جناب  دیدگاه  از 
گیرد؟  قرار  معیار  و  مالک  باید  قانون 
برای  ملتی  هر  موضوعه ی  قوانین 
را   کشوری  هر  اداره ی  و  حاکمیت 
خود مردم همان کشور می نویسند و با 
قوانین دیگر کشورها متفاوت است. در 
اجماع  با  که  ندارد  قانونی وجود  ایران 
همه ی مردم و ملیت های ایران تصویب 
دمکرات  حزب  که  این  تا  باشد  شده 
قانون،  آن  به  استناد  با  ایران  کردستان 
بنامد. غیرقانونی  را  اسالمی  جمهوری 
که  اسالمی  جمهوری  خود  قانون  طبق 
بخش ناچیزی از مردم ایران به آن رأی 
حکومتی  اسالمی  جمهوری  داده اند، 

قانونی است، اما قوانین دیگری در ایران 
وجود ندارد که مورد قبول همه ی مردم 
ایران باشد تا اینکه بتوان بر اساس آن 
جمهوری اسالمی را غیر قانونی نام نهاد.
با توجه به این توضیحات نتیجه می گیریم 
در  "مشروع"  کلمه ی  بردن  بکار  که 
ایران  کردستان  دمکرات  حزب  نامه ی 
و  سکوالر  ماهیت  مخالف  تنها  نه 
بلکه  نیست،  حزب  این  بودن  دمکرات 
کلمه ی  از  درستتر  و  مناسبتر  کلمه ای 
عال  نوری  جناب  که  است  "قانونی" 
این  که  آن را صحیح تر می پندارد، چرا 
رژیم مشروعیتش را از همه مردم ایران 
نگرفته است. قانونی در ایران نیست که 
همه ی ملیت های ایران برای تصویب آن 

آن  مبنای  بر  بتوان  که  باشند  داده  رأی 
جمهوری اسالمی را غیر قانونی نام نهاد.
نوری  جناب  نقد  از  دیگری  بخش  در 
گذشته اش  نظرهای  اظهار  همانند  عال 
و  "ملت"  کلمات  روی  را  تمرکز 
و  است  داده  قرار  "قوم"  و  "ملیت" 
بکار بردن کلمه ی "ملت" را در نامه ی 
گناهی  ایران  کردستان  دمکرات  حزب 
نابخشودنی دانسته و به گفته ی وی گویا 
بردن  نام  "ملت"  عنوان  به  را  کردها 
بین المللی  شده ی  تثبیت  معانی  مخالف 
است و ادبیات بکار رفته در آن مربوط 
به پیش و پس از جنگ دوم جهانی است.
غیر  و  انتزاعی  معانی  روی  بر  تمرکز 
همچون  کلماتی  عمومی  اجماع  قابل 
ملت، ملیت و قوم در دنیای سیاست و 
جمهوری  دیکتاتوری  که  مرحله ای  در 
و  است  حاکمیت  رأس  در  اسالمی 
عال  نوری  گروه  همچون  اپوزیسیونی 
سرنوشت  تعین  در  عملی  توان  هیچ 
سوء  ایجاد  جز  ندارند،  ایران  جامعه ی 
ندارد. نتیجه ای  وقت  اتالف  و  تفاهم 
این  معنایی  بار  روی  بر  مداوم  تمرکز 
را  عال  نوری  جناب  از سوی  واژگان  
در  وی  که  کرد  تفسیر  چنین  می توان 
بودن  ملت  به  باوری  و  اعتقاد  اصل 
هر  در  بلکه  ایران،  در  تنها  نه  کردها 
کلی  طور  به  کردستان  بخش  چهار 
ندارد و در پی آن است که از واژه های 

"طایفه"  و  "قوم"  همچون  محدودتری 
مواقع  در  تا  کند  استفاده  کردها  برای 
لزوم و در بزنگاه های تاریخی با استفاده 
از  را  کردها  بی مسما،  واژه های  این  از 
منصرف  خود  ملی  مطالبات  پیگیری 
حاکمیت  همچنان  تا  نماید  منحرف  و 
کنند. قبول  خود  بر  را  حاکم  ملت 

بخش  در  عال  نوری  اسماعیل  جناب 
"حق  ترکیب  به  نوشته اش  از  دیگری 
حزب  نامه ی  در  که  سرنوشت"  تعیین 
است،  آمده  ایران  کردستان  دمکرات 
ترکیب  این  بردن  بکار  و  می گیرد  ایراد 
کردستان  دمکرات  حزب  نامه ی  در  را 
"تجزیه طلبی"  خواست  معنی  به  ایران 
می کند. تعریف  و  تفسیر  حزب  این 

ایرادي که در اینجا به جناب نوری عال 
وجود  با  که  است  این  می باشد،  وارد 
به  باورمندی  بر  مبنی  نامبرده  ادعای 
اما  بشر،  حقوق  جهانی  کنوانسیون های 
همه  همانند  کرد  ملت  بدیهی  حق  به 
سرنوشت  تعیین  برای  دنیا  ملت های 
سیاسی خود احترام نمی گذارد. این که 
حزب دمکرات از حق تعیین سرنوشت 
برای کردها در این نامه یاد کرده است، 
نه تنها نباید تجزیه طلب بودن حزب را 
آن  از  باید  بلکه  کرد،  استنباط  آن  از 
این  اصولی  و  عمیق  اعتقاد  عنوان  به 
کنوانسیون های  و  اعالمیه ها  به  حزب 
برد. نام  بشر  حقوق  جهانی 

برای  را  حق  این  مدام  دمکرات  حزب 
محفوظ  ایران  کردستان  در  کرد  ملت 
دمکرات  حزب  است.  داشته  و  دانسته 
همه ی  منتخب  و  نماینده  را  خود 
همیشه  بلکه  ندانسته،  ایران  کردهای 
کردستان  مردم  اکثریت  حزب  را  خود 
همین  بر  است.  کرده  معرفی  ایران 
اساس اگر در فرصت و شرایط خاصی 
مردم  برای  فرصت و حق تصمیم  گیری 
وجود داشته باشد، حزب دمکرات این 
محفوظ  کردستان  مردم  برای  را  حق 
از  جدایی  یا  ماندن  برای  که  می داند 
چارچوب مرزهای ایران کنونی تصمیم 
مربوط  ملی  تصمیم  این  و  بگیرند 
از  و  است  کردستان  مردم  همه ی  به 

رسید. آن  به  می توان  همه پرسی  طریق 
نه مخالفت جناب نوری عال و حاکمان 
عدم  یا  پشتیبانی  نه  و  ایران  کنونی 
پشتیبانی حزب دمکرات کردستان ایران 
در این زمینه حرف آخر را نخواهد زد.  
بلکه این رأی مردم است که هم حزب 
دمکرات و هم جناب نوری عال و  هم 
حاکمان دیکتاتور ایران باید به آن گردن 
نهند. به همین دلیل، بکار بردن اصطالح 
مردم  برای  سرنوشت"  تعیین  "حق 
درخواست  با  مغایرتی  هیچ  کردستان 
دمکرات  حزب  نامه  مضمون  و 
ندارد. ایران  مردم  به  ایران  کردستان 
ملت  سرنوشت  تعیین  حق  با  مخالفت 
جهان  در  دیگری  ملت  هر  یا  و  کرد 

سازمان،  حزب،  نهاد،  هر  توسط 
دیدگاه های  نشانگر  دولتی  یا  و  نهضت 
هیچ  و  است  دیکتاتوری  و  شوینیستی 
و  زشتی  و  کراهت  نمی تواند  بهانه ای 
را  اندیشه ای  چنان  بودن  انسانی  ضد 
توجیه کرده و آن را قانونی جلوه دهد.
که  است  ضروری  نوشته  این  پایان  در 
اشاره ای  بحث  این  اصلی  موضوع  به 
شود و آن این که چرا جناب نوری عال 
یعنی  موضوع  اصل  خود  نوشته ی  در 
تلفیق مبارزات مدنی مردم  "راسان" و 
پیشمرگان  مشروع  دفاع  با  کردستان 
از  بیش  ازسرگیری  به  تصمیم  و  حزب 
پیش حضور پیشمرگان حزب دمکرات 
ایران در میان مردم کردستان  کردستان 
هیچ  و  سپرده  فراموشی  بوته ی  به  را 
گونه موضع مشخصی به صورت تأیید یا 
مخالفت در این زمینه ابراز نداشته است.
که  عال  نوری  جناب  بود  ضروری 
و  داشته  کافی  فرصت  نوشته اش  در 
حزب  نامه ی  اصلی  غیر  موارد  به 
جزئی  بخش هایی  بعضًا  و  پرداخته 
ارزیابی  مثبت  نیز  را  حزب  نامه ی  از 
موضوع  اصل  به  مشخصًا  است،  کرده 
حزب  مبارزه ی  جدید  شیوه ی  یعنی 
نیز  ایران"راسان"  کردستان  دمکرات 
زمینه  این  در  و  می داد  نشان  واکنش 
را  متبوعش  جنبش  و  خود  دیدگاه 
می کرد. اعالم  رسمی  صورت  به 
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جنگ روانی از نوع روسی و تالش برای بدنام کردن جنبش "راسان"
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 2۵ در  ریسرچ"  "گلوبال  نشریه ی 
جوالی مطلبی تحت عنوان "آمریکا 
و عربستان برای عقب نشینی نیروهای 
ایران از سوریه برنامه ریزی می کنند" 
به قلم اندرو کوریبکو" منتشر نموده 
برخی  طرح  با  نگارنده  آن  در  که 
آنها  نامگذاری  و  خویش  توهمات 
توطئه چینی  سناریوی  عنوان  به 
علیه  عربستان  و  آمریکا  کشور  دو 
در  تیری  ایران،  اسالمی  جمهوری 
تاریکی رها نموده که هدفی کلی را 
از آن تعقیب می کند و آن نگه داشتن 
ایران در دام خطرناک تأمین کننده ی 
است،  )روسیه(  بزرگ  منافع خرس 
خواه دولت روسیه از این امر مطلع 
دلیل  به  اینجا  در  نه.  خواه  و  باشد 
طوالنی  بسیار  مذکور  مطلب  اینکه 
آن  در  که  نیست  توهمی  و  بوده 
صرفًا  می کوشیم  باشد،  نشده  مطرح 
بپردازیم  بدان  خاصی  جنبه های  از 
آنهایی  برای  باشد  توضیحی  هم  تا 
دقیقی  و  درست  اطالعات  به  که 
مجدد  )خیزش  راسان  درباره ی 
ندارند  دسترسی  دمکرات(  حزب 
کسانی  برای  افشاگری  نوعی  هم  و 

و  توطئه ها  از  اطالعی  که  باشد 
جهت  ابرقدرت ها  برنامه ی 

در  ایران  داشتن  نگه 
عقب ماندگی  ورطه ی 

این  به  وابستگی  و 
قدرت  قطب  آن  یا 
گفتنی  ندارند. 
وبسایت  است 
ل  نشنا "
روز  اینترست" 
جوالی   28
تحت  مطلبی 
"چرا  عنوان 
از  پس  ایران 
سال،  بیست 

این  با  مجددا 
کرد  گروه 

 " ؟ می جنگد
قلم  به 
ت  بر و ر "
 " و ر ند ا

منتشر 
د  نمو

پاسخ  که 
به  مناسبی 

مقاله ی  این 
می باشد. کذب  سراسر 
چیست؟ وهم آلود  سناریوی 

وهم آلود،  سناریوی  این  اساس  بر 
گویا آمریکا و عربستان در تالشند 
بر  فشار  اعمال  با  طریق  سه  از  تا 
نمایند که  این رژیم را وادار  تهران، 
سوریه  از  را  خود  نظامی  نیروهای 
جبهه ی  گونه  بدین  و  کند  خارج 
غرب و کشورهای حاشیه ی جنوبی 
جبهه ی  بر  سوریه  جنگ  در  خلیج 
سه  این  آیند.  فائق  روسیه  و  ایران 
گسترش  1ـ  از:  عبارتند  طریق 
بلوچستان  کردستان،  در  جنگ 
اقدامات  انجام  2ـ  اهواز،  و 
توسط  انفجاری  و  تروریستی 
داعش و 3ـ انقالب رنگی در مرکز.

هیچ  است  دریافته  که  نویسنده 
سناریوی  چنین  خوانندگان  از  یک 
ساختگی و داستان سرایی بی اساسی 
آدم  هر  و  نمود  نخواهند  باور  را 
عاقلی می داند که ممکن است آمریکا 
با  دیگری  یا هر کشور  یا عربستان 
بورزند  خصومت  اسالمی  جمهوری 
ایران  ستم  تحت  مردم  همزمان  و 
یا  کشور  هیچ  با  ارتباط  بدون  نیز 
علیه  و  شکسته  را  سکوت  جریانی 
خواه  استبدادی  و  دیکتاتور  رژیم 

از  خواه  و  مسلحانه  دفاع  طریق  از 
رنگی  انقالب  و  راهپیمایی  طریق 
گروهی  نیز  همزمان  و  خیزند  پا  به 
هر  به  داعش  همانند  تروریستی 
تهران  رژیم  دشمن  به  تبدیل  دلیلی 
اقدامات  انجام  درصدد  و  شده 
کوشیده  برآید،  ایران  در  تروریستی 
است تا با ارائه ی اطالعاتی نادرست 
و انحرافی، به توهم خویش جامه ی 
طریق  این  از  تا  بپوشاند  حقیقت 
شود.  نائل  خویش  مقصود  به 
نارضایتی  از  وجه  هیچ  به  نویسنده 
عمومی و سرکوب وحشیانه ی مردم 
توسط رژیم سخنی به میان نمی آورد 
باز  سر  امر  این  فهم  از  عامدانه  و 
در  است  ممکن  چگونه  که  می زند 
کشوری مردم تا این اندازه تبدیل به 
مهره و آلت دست قدرت های بزرگ 
خوب  و  شوند  منطقه ای  و  جهانی 
روی  در  مستقیمًا  غربی ها  که  است 
دارودسته ی  و  خمینی  آوردن  کار 
را  این  گرنه  و  داشته اند  نقش  وی 
اثبات  برای  مدرکی  عنوان  به  نیز 
می نمود.  ارائه  مزبور  سناریوی 
و  شاخ  برای  مطلب،  از  بخشی  در 
برگ دادن به این سناریوی تخیلی به 
این بحث می پر دازد که شاید در آینده 

ب  حز

ت  ا مکر د
حزب  همراه  به  ایران  کردستان 
بسیار  اخیراً  که  کردستان  کارگران 
بکوشد  شده اند،  نزدیک  یکدیگر  به 
حمله  ایران  به  ترکیه  خاک  از  تا 
و  آنکارا  میان  جنگ  آتش  تا  کند 
بسیار  برنامه ای  برافروزد،  را  تهران 
ساده انگارانه که شاید به ذهن کسی 
غیر از نویسنده ی این مطلب خطور 
نکند. در جای دیگری برای آن که 
که  بقبوالند  خواننده  به  بتواند  بهتر 
عربستان در مبارزات سه ملت تحت 
ایران  در  عرب  و  بلوچ  کرد،  ستم 
نقش دارد، می گوید که این سه ملت 
سنی مذهب هستند. این در حالیست 
کردستان  کردهای  اکثریت  که 
اتفاق  به  قریب  اکثریت  و  ایران 
عرب های ایران شیعه مذهب هستند.

است  این  وی  نهایی  نتیجه گیری 
گفته ی  به  اسالمی  جمهوری  که 
و  افتاد  خواهد  آمریکا  دام  به  وی 
را  نیروهایش  شد  خواهد  ناگزیر 
داخل  در  تا  کند  خارج  سوریه  از 
جلوگیری  مردم  انقالب  از  کشور 
ترکیه  با  پنهانی  که  روسیه  و  نماید 
بر سر سوریه به توافق رسیده و از 
می کند،  حمایت  اسد  از  هوایی  راه 
مواجه  پیاده نظامی  عقب نشینی  با 

نهایی  پیروزی  برای  که  شد  خواهد 
خواهند  نیاز  بدان  غرب  جبهه ی  بر 
داشت. روبرت اندرو در مقاله ی خود 
که پیشتر بدان اشاره شد، با ارائه ی 
شواهد و استدالل هایی منطقی ثابت 
در  کرد  جنبش  خیزش  که  می کند 
نیابتی  جنگ  عنوان  هیچ  به  ایران 
 )prox warfare(
از  نمایندگی  به  خواه  نیست، 
اسرائیل. خواه  و  باشد  عربستان 

کریبکو  کیست؟اندرو  نویسنده 
مقاله  یکصد  به  نزدیک  نویسنده ی 
با  و  ادبیات  همان  با  دست،  این  از 
واژه هایی  از  همیشگی  استفاده ی 
هایبرد  دیمنشنال  "مولتی  همچون 
بُعدی  چند  "جنگ  یعنی  وار" 
با  رابطه  در  که  است  ترکیبی" 
تا  گرفته  برزیل  از  کشورها  اکثر 
قرقیزستان، ترکمنستان، هند، ترکیه، 
چین و حتی مقدونیه قلم زده است. 
نیز  مقاالتش  تمامی  در  وی  هدف 
جنگ  هم  آن  و  مسأله  یک  تنها 
شایان  است.  روسیه  سود  به  روانی 
و  "آمریکا  مقاله ی  است  ذکر 
عربستان برای عقب نشینی نیروهای 
ایران از سوریه برنامه ریزی می کنند" 
وبسایت  در  جوالی   26 روز 
fort-russ . روسی"

و  چاپ  نیز   "com
گردید. منتشر 
شی  تال

م  جا فر نا
علیه خیزش 

ایران کردستان 
بخش  نویسنده 

به  را  مقاله  اش  اعظم 
تحلیل به گفته ی خویش برافروخته 

اختصاص  پیرامونی"  "جنگ  شدن 
داده و در این بخش نیز بیشتر بر روی 
میان حزب دمکرات  اخیر  نبردهای 
پاسداران  سپاه  و  ایران  کردستان 
است.  نموده  تمرکز  ایران  رژیم 
بخش  این  نخست  پاراگراف  در 
تحت عنوان "بحران کردها که کسی 
می گوید  نمی زند"  حرفی  آن  از 
که  می کند  وانمود  دمکرات  حزب 
دولت به توافق آتش بس و تعهدات 
سیاسی اش پشت پا زده و به همین 
دلیل آتش جنگ شعله ور شده است" 
می کند  تصور  نداند  کسی  اگر  که 
جمهوری  رژیم  نه  تهران  در  که 
و  قانونمدار  دولتی  بلکه  اسالمی، 
مشروع روی کار است که آتش بس 
سیاسی  تعهدات  و  نموده  اعالم 
است. داده  کردها  به  نیز  خاصی 

اسالمی  جمهوری  که  حالی  در   
حقوق  پذیرفتن  به  حاضر  هیچگاه 
حل  راستای  در  تا  نشده  کرد  ملت 
می نویسد  سپس  بردارد.  گام  مسأله 

آنان تبدیل به بخش از جنگ ترکیبی 
اینکه  برای  و  شده اند  ایران  علیه 
مسأله را واقعی جلوه دهد، به این امر 
اشاره می کند که "عالوه بر این، گروه 
مزبور خواستار استقالل نیستند، بلکه 
سیستم  که  هستند  نظامی  خواهان 
جمهوری  از  کاماًل  را  ایران  سیاسی 
هویت خواه  فدراسیونی  به  اسالمی 
شعار  که  حالی  در  دهد"،  تغییر 
"تأمین  دمکرات  حزب  استراتژیک 
چهارچوب  در  کرد  ملت  حقوق 
یک ایران دمکراتیک فدرال" است.

در پاراگراف دوم این بخش، سکوت 
رسانه  های جریان عمده ی وابسته به 
کردستان  خیزش  قبال  در  آمریکا 
وجود  از  نشانه ای  عنوان  به  ایران 
خیزش  این  از  بین المللی  حمایت 
این  از  ناشی  را  آن  و  نموده  قلمداد 
مسأله می داند که آمریکا حساسیت 
به  را  تهران  با  کنونی اش  رابطه ی 
توافقنامه ی  امضای  از  پس  ویژه 
اتمی در نظر دارد. این در حالیست 
که از سویی نیویورک تایمز به عنوان 
این  از مشهورترین رسانه های  یکی 
با درج خبر و  بار  جریان عمده  دو 

مسأله  این  از  تحلیلی  فل خبر  غا
از  و  نمانده 

ی  سو

دیگر، اصاًل منطقی نیست که سکوت 
به عنوان نشانه ی پشتیبانی تلقی گردد.

از  بحث  به  سوم  پاراگراف  در 
در  جایگزین  رسانه های  سکوت 
قبال خیزش کردستان ایران پرداخته 
و علت آن را به این امر بازمی گرداند 
این  و  است  منفی  حرکتی  گویا  که 
دام  در  افتادن  دلیل  به  نیز  رسانه ها 
به  کرد  ملت  از  غرب،  تبلیغات 
عنوان "قهرمان" یاد کرده اند و اینک 
قادر به درک واقعیت ها در رابطه با 
کردهای ایران و سوریه نیستند. این 
در حالیست که اگر هرکسی شناخت 
جمهوری  اساسی  قانون  از  اولیه ای 
اعمال  و  اقدامات  و  اسالمی 
از یک قرن  تروریستی آن داشته و 
مبارزه ی کردها در راه دمکراسی و 
یافت  در خواهد  باشد،  آگاه  آزادی 
که این مبارزات و تالش ها با نگارش 
شد. نخواهد  بدنام  مقاالتی  چنین 

بحث  به  چهارم  پاراگراف  در 

که  می پردازد  مسأله  این  از 
داخل  در  دمکرات  حزب  مقرهای 
و  دارند  قرار  کردستان  اقلیم 
که  کند  وانمود  چنین  می خواهد 
یعنی  کردستان  در  حزب صحاکم 
از خیزش  کردستان  دمکرات  پارت 
لجستیکی  پشتیبانی  ایران  کردستان 
به عمل می آورد و می گوید به همین 
اسالمی  جمهوری  که  است  دلیل 
اپوزیسیون  عمده ی  حزب  دو  از 
حکومت اقلیم حمایت و پشتیبانی به 
نیز  این مسأله  عمل می آورد. پاسخ 
دمکرات  حزب  است،  واضح  بسیار 
در داخل کشور فعالیت نموده و اگر 
داشته  کردستان  اقلیم  در  نیز  مقری 
درخواست  پذیرفتن  از  ناشی  باشد، 
اقلیم بوده که تحت  احزاب عمده ی 
چنین  اسالمی  جمهوری  فشار 
و  نمودند  مطرح  را  درخواستی 
حضور  مرزها  در  نیز  پیشتر  گرنه 
که  است  سالی  اکنون یک  و  داشت 
است. بازگشته  مرزی  مناطق  به 

"اتحادیه ی  این،  از  گذشته   
نیز  تغییر"  "جنبش  و  میهنی" 
نیستند. حکومت  اپوزیسیون 

بخش،  این  بعدی  پاراگراف  دو  در 

همکاری  به 
و  کردستان  اقلیم  و  عربستان 
آمریکا  میان  توافقنامه ای  امضای 
واقلیم کردستان اشاره شده و وانمود 
کشور  دو  این  کمک های  که  می کند 
حزب  دست  به  کردستان،  اقلیم  به 
دمکرات کردستان ایران نیز می رسند. 
هزینه ی  که  می کند  وانمود  نویسنده 
از  بایستی  لزومًا  مبارزه ای  مالی هر 
شود،  تأمین  ابرقدرت  یک  جانب 
این در حالیست که حزب دمکرات 
دریافت هرگونه کمک خارجی را رد 
اعضا و هواداران  دارای  و  می نماید 
پرشمار و متکی به کمک های اعضا، 
است. کردستان  مردم  و  هوادارن 

بخش،  این  پایانی  پاراگراف  دو  در 
بسیار  سناریوی  دو  نویسنده 
می نماید.  مطرح  را  ساده انگارانه 
حزب  هم پیمانی  دو،  این  از  یکی 
دمکرات و حزب کارگران کردستان 
برافروختن  جهت  )پ.ک.ک(  ترکیه 
جنگ علیه ایران و ترکیه و دیگری 
احتمال هم پیمانی حزب دمکرات و 

کردستان  در  خلق  مدافع  واحدهای 
است.  ایران  به  حمله  جهت  سوریه 
را  سناریو  دو  این  نمودن  مطرح 
ارزیابی  می توان  راستا  این  در  تنها 
خود  می خواهد  نویسنده  که  نمود 
مسائل  به  نسبت  خبره  فردی  را 
نشان  کردستان  بخش های  سایر 
به  تبدیل  مسأله  این  تا  دهد 
قلمفرسایی های  برای  پوششی 
سیستماتیک و تنگ نظرانه اش گردد.
مقاله ی  اصلی  مقصود  سخن  کوتاه 
نسیت  چیزی  ریسرچ"  "گلوبال 
غیر از جنگی روانی که هدف از آن 
ایران یا مردم  نه مردم کردستان  نیز 
ایران  اسالمی  بلکه جمهوری  ایران، 
است. در درجه ی نخست، می خواهد 
به این رژیم هشدار دهد تا در دامی 
نیفتد که آمریکا برایش گسترده است 
و نیروهایش را از سوریه خارج نکند 
نیز هست،  مهمتر  که  و در گام دوم 
اسالمی  جمهوری  به  می خواهد 
دشمن  همچنان  آمریکا  که  بگوید 
آن است و مبادا به آن نزدیک شود.
جمهوری  به  نگارنده  رویکرد  شاید 
اسالمی و چگونگی تصمیم گیری در 
و  بوده  عادی  رویکردی  رژیم،  این 
این  سران  که  باشد  پنداشته  چنین 
رژیم به دنبال منافع و مصالح ایران 
منطقًا  رو  همین  از  و  هستند 
باشد  کرده  تصور  چنین 
نهایتًا  رژیم  این  که 
خروج  به  تصمیم 
یش  ها و نیر
سوریه  از 
هد  ا خو
فت  گر
بیش  و 
این  از 

فرزندان 
ن  ا یر ا
تبدیل  را 
سوخت  به 
یک  آتش 
فرقه ای  جنگ 
آنان  و  کرد  نخواهد 
بشار  بقای  خاطر  به  را 
کشتن  به  مستبد  اسد 
چوب  چهار  در  و  داد  نخواهد 
غرب  و  آمریکا  به  منافع  همین 
طریق  بدین  و  شد  خواهد  نزدیک 
ایران  تاراج سرمایه های  از  را  خود 
رهانید. خواهد  روسیه  توسط 
که  باشد  کرده  تصور  چنین  شاید 
تسلیم  نهایت  در  اسالمی  جمهوری 
تحت  ملیت های  خواسته های 
سرتاسر  آزادیخواه  مردم  و  ستم 
به  آغوش  و  شد  خواهد  ایران 
گشود  خواهد  دمکراسی  روی 
کشورهای  منافع  گونه  بدین  و 
افتاد. خواهد  خطر  به  طفیلی 
پیش فرض ها  این  با  نگارنده  اگر   
نگارش  به  و  برده  قلم  به  دست  به 
سناریوهای متوهمانه  در چهارچوب 
خود  سیستماتیک  نوشته های 
پرداخته باشد، در این صورت بسیار 
سران  زیرا  بود،  خواهد  اشتباه  در 
رژیم در نهایت، منافع سیستم خویش 
را در نظر خواهند گرفت، همان گونه 
ورزیده اند  اصرار  آن  بر  همواره  که 
همچون  نیز  منافع  این  تأمین  و 
همیشه ، منوط به هدر دادن و حراج 
است. ایران  سرمایه های  و  ثروت 
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زاگرس جنوبی

اهمیت جنبش آزادیبخش 
کردستان برای جنوب زاگرس

حسام دست پیش

وقتی لک ها "خار چشم" می شوند

استان  سه  لرستان  و  ایالم  کرماشان، 
که  هستند  زاگرس   استراتژیک 
استثماری-استعماری  سیستم  در 
اسالمی،  جمهوری  پان ایرانیسم 
شاهرگ حیاتی مرکزنشینان ایران و در 
پاشنه ی  زاگرس  آزادیخواهی  جنبش 
که  این  می شوند .  محسوب  آن  آشیل 
نوزدهم  قرون  طی  زاگرس نشینان  ما 
همانند  نتوانسته ایم  میالدی  بیستم  و 
ملی  حکومت  جهان  دیگر  ملت های 
خود را برپا سازیم و دولت-ملت خود 
را شکل دهیم، واقعیت  تلخی است که از 
علل و عواملی تلخ تر نشأت می گیرد. 
ملی،  شعور  و  آگاهی  گسترش  عدم 
نبود بستری مناسب برای گذار انسان 
کرد از عقالنیت عشیره ای به عقالنیت 
ملی و از همه مهمتر سکوت و سکون 
برابر  در  کرد  سیاسی-اجتماعی  فعال 
ساختار رخوت انگیز سنتی-عشیره ای 
بازتولید  در  عوامل  اصلی ترین  از 
"چرخه ی ناآگاهی ملی" که این خود 
برنامه های  پیشبرد  در  کاتالیزوری  
اسالمی  ایران  مرکزگرایان  استعماری 
شتاب  و  کردستان  بر  سلطه  تداوم  و 
فرهنگی  آسمیالسیون  به  بخشیدن 
است. ایالم  و  کرماشان  در  کردها 
کن حکومت  و  تفرقه بینداز 

کهن  آئین  و  ملیت  هویت،  به  توهین 
برای  تازه  و  ناآشنا  مقوله ای  کردها 
دیر  که  امری  نیست  مردمان  این 
ایرانی  نخبه ی  هدایت  با  بازی ست 
فاشیستی- حکومت  طریق  از  و 

و  شده  اجرا  و  طراحی  ایران  مذهبی 
می شود. از آن زمان که نخبه ی ایرانی 
فرا  جهت  بار  اولین  برای  مرکزگرا 
اروپا  به  مدرن  دانش  و  علم  گرفتن 
سیاسی- حیات  تأثیر  تحت  و  رفت 

شیرین  توهم  در  دیار  آن  اجتماعی 
تشکیل دولت-ملت به ایران بازگشت، 
تخریب  در  را  اساسی  و  اصلی  نقش 
فرهنگی  آسمیالسیون  و  ملی-هویتی 
ایران  مرزهای  در  محصور  ملیت های 
آن  در  که  پروسه ای  است،  داشته 
و  سویی  از  ایرانی  روشنفکر  و  نخبه 
از  ایران  فاشیستی-مذهبی  حکومت 
به  اخیر  قرن  یک  طی  دیگر  سویی 
مشارکتی  با  و  سیستماتیک  صورت 
برنامه های  و  کرده  عمل  تنگاتنگ 
می برند. و  برده  پیش  به  را  مرتبط 

انتشار ترانه ای توهین آمیز که سرتاسر 
لک  کردهای  تمسخر  و  هجو  آن 
بارزترین  و  جدیدترین  از  می باشد، 
بی حرمتی  و  هتاکی  نمونه های 
و  هویت  به  ایرانی  مرکزگراهای 

که  امری  می باشد.  ما  شخصیت 
و  مردم  گسترده ی  خشم  و  واکنش 
را  کردستان  سیاسی-اجتماعی  فعالین 
اعتراضات  بر  عالوه  و  داشته  پی  در 
در  کردها  بی سابقه ی  و  گسترده 
و  راهپیمایی  اجتماعی،  شبکه های 
علیه  بیانیه  و  طومار  چندین  نوشتن 
این عمل فاشیستی را نیز در پی داشت 
از وسیع ترین و  نورآباد  که راهپیمایی 
در  بود.  حرکت ها  این  چشمگیرترین 
متنوعی  و  متعدد  مقاالت  میان  این 
اینگونه  شکل گیری  علت  تحلیل  در 
شبکه های  و  سایت ها  در  توهین ها، 
شدکه  منتشر  و  نوشته  اجتماعی 
گسترده ی  حضور  همچون  عواملی 
عمده ی  شهرهای  در  لک  مردم 
این  اقتصادی  پیشرفت های  کردستان، 
این  فرهنگی  پیشرفت های  و  مردمان 
مردمان را عامل واکنش منفی و تولید 
می دانند. لک ها  علیه  آثاری  چنین 

است،  عیان  مقاالت  این  در  آنچه 
کارشناسی  غیر  و  سطحی  تحلیل های 
ناشی  تنها  که  نوشتارهاست  گونه  این 
شناخت  عدم  و  احساسات  تهییج  از 
سیاسی-اجتماعی  بوم  زیست  صحیح 
کردستان و زاگرس است. تحلیل های 
نادرست و غیر علمی نه تنها سبب گم 
زیاده گویی ها  میان  در  حقایق  شدن 
فعال  گمراهی  باعث  بلکه  می شود، 
مدنی-سیاسی ما نیز می گردد. مگر در 
دهه های 6۰ و ٧۰ شمسی کردهای لک 
در شهرهای عمده ی کردستان همچون 
مگر  نداشته اند؟  حضور  کرماشان 
صاحبان ثروت و معتمدین بازاری از 
این مردمان نبوده اند؟ اما سؤال اساسی 
سال ها،  آن  در  چرا  که  است  این 
گسترده ی  هجوم  مورد  لک  کردهای 
مرکزگراهای ایرانی آن گونه که امروزه 
و  نگرفتند؟  قرار  هستیم  آن  شاهد 
و  توهین  از  وسیع  هجمه ی  این  چرا 
شمسی   8۰ دهه ی  در  لک  به  هتاکی 
اوج خود می رسد؟ به  و  شکل گرفته 
سیاسی- تحوالت  به  نیم نگاهی 

به  شمسی   8۰ دهه ی  اجتماعی 
حضور  که  می دهد  نشان  روشنی 
موجب  کردستان  دمکراتیک  جنبش 
در  هویت خواهی  جریان  شکل گیری 
آگاهی  گسترش  و  لک  جوانان  میان 
که  امری  را گردید،  آنان  ملی-هویتی 
کردهای  عیان   و  فعال  حضور  سبب 
سیاسی-اجتماعی  کنش های  در  لک 
صفوف  به  آنان  پیوستن  و  کردستان 
آزادیخواهان شد. مجموعه این عوامل 
موجی عظیم از انرژی نهفته در بدنه ی 
ساخت  آزاد  را  زاگرس  جامعه ی 
را  لک ها  حق طلبانه  تالش های  که 
و  اولیه  حقوق  احقاق  راستای  در 

انسانی شان در پی داشت. امری که در 
عامل  اساسی ترین  و  اصلی ترین  واقع 
گسترده  هجمه های  شکل گیری  در 
این  هویتی  تخریب  و  توهین  از 
می باشد. مرکزگراها  سوی  از  مردمان 

حکومت  ترس  گفت  باید  واقع  در 
گسترش  از  ایران  فاشیستی-مذهبی 
کردستان  دمکراتیک  جنبش  نفود  و 
این  در  لک  کردهای  فعال  حضور  و 
فکری-فاشیستی  سیستم  جنبش، 
حاکم بر ایران را بر آن داشته تا طی 
و  ممتد  صورت  به  گذشته  سال  های 
سیستماتیک به توهین و هجو هویتی-

علی الخصوص  کردها  شخصیتی 
طریق  این  از  تا  بزند  دست  لک ها 
میان  در  نفاق  و  تفرقه  به  بتواند 
ایالم  و  کرماشان  متعدد  گویشوران 
آگاهی  افزایش  از  مانع  و  زده  دامن 
آزادیخواهی  جنبش  گسترش  و  ملی 
استان  ها  شود. این  در  کردستان 
کرد؟ باید  چه 

ایران  فاشیستی-اسالمی  جمهوری 
بر  خود  استعمار  و  سلطه  تداوم  برای 
چشم پوشی  جنایتی  هیچ  از  زاگرس 
تفرقه ی  از  کرد.  نخواهد  و  نکرده 
ایجاد  تا  گرفته  زاگرس  در  مذهبی 
مردمان  مابین  گویشی  نفاق  و  تفرقه 
این  مردمان  آسمیالسیون  و  زاگرس 
دیار و اعدام و حذف فیزیکی فعالین و 
روشنفکران این سرزمین. در این میان 
روشنفکران، نخبگان و فعالین سیاسی-

اجتماعی زاگرس به عنوان شعور آگاه 
تفرقه افکن  با شناخت سیاست  جامعه 
نظام فاشیستی ایران می توانند از یک 
بخشیدن  وسعت  و  گسترش  با  سو 
سیاسی-اجتماعی- فعالیت های  به 
تعالی  و  توسعه  بر  خود  فرهنگی 
زاگرس  مردمان  ملی  آگاهی  سطح 
وسعت  با  دیگر  سوی  از  و  بیفزایند 
منطقه ای  میان  ارتباطات  به  بخشیدن 
پیوند  کردن  مستحکم  و  برقراری  و 
میان اقشار مختلف حاضر در جنبش 
راستای  در  زاگرس،  هویت خواهی 
عمیق تر  و  بیشتر  آشنایی  ابهام زدایی، 
استحکام  و  فکری  پیوندهای  کردن 
هرچه بیشتر حس اتحاد گام بردارند.

اگر جامعه کردستان به بیراهه برود، اگر 
زاگرس دچار تفرقه و نفاق شود، اگر 
بشری  ضد  و  فاشیستی  سیاست های 
به  این سرزمین  در  اسالمی  جمهوری 
موفقیت هایی دست یابد، انگشت اتهام 
این  از  خاصی  قشر  سمت  به  باید  را 
جامعه کشید و عدم توانایی این قشر در 
شناخت صحیح زمان و مکان خویش 
مناسب  کنش  انتخاب  در  ناتوانی  و 
دانست. شکست  این  اصلی  عامل  را 

شهرام میرزائی

جمله   از  زاگرس  جنوبی  مناطق 
برخالف  که   ا ست  مناطقی 
فرهنگی  اجتماعی،  زمینه های 
تحمیلی  هویت  سیاسی اش،  و 
منطقه ی مذکور را از هویت اصلی 
عبارت  به   است.  کرده   جدا  خود 
دیگر، هر آنچه  و هر آن کس که 
این  نماینده  ی  عنوان  به   را  خود 
جنوب  می کند،  معرفی  مناطق 
برای  میدانی  تنها  را  زاگرس 
می داند،  خود  اهداف  به   رسیدن 
نه  بخشیدن فاعلیت به  این منطقه . 
که   پرسید  می توان  مثال  عنوان  به  
منطقه   این  که   خانی"  رضا  "نظام 
خطاب  ایرانی  اصالت  جزو  را 
اهمیت  و  سهم  هیچ  چرا  می کرد، 
سیاست  در  آن  برای  استراتژیکی 
نظام  در  یا  نبود؟  قائل  پهلوی ها 
جمهوری اسالمی که هویت شیعه  
قدرت  ساخت  پایه های  مانند  به  
تعریف و مشخص شده  است، چرا 
قدرت  عمق  در  زاگرس  جنوب 
است؟  غایب  اسالمی  جمهوری 
این  باید  که   است  منظر  همین  از 
چه  که   کرد  مطرح  را  پرسش 
زاگرس  جنوب  در  خصوصیتی 
نتوانسته  جایگاه  و  است که  هنوز 
پایگاه  الزم خود را به دست آورد؟

الزم  پرسش  این  به   پاسخ  برای 
این  اصلی  به  هویت  نگاهی  است 
منطقه  انداخت و در مقابل، هویت 
طلبید.  چالش  به   را  تحمیلی 
و  مبتنی  زاگرس  جنوب  هویت 
شکل  "کردی"  هویت  اساس  بر 
گرفته  است. یعنی کرد بودن است 
معنادار  را  منطقه   مردم  وجود  که  
پهلوی  مدل  که   حالی  در  می کند. 
و جمهوری اسالمی سنخیتی با آن 
نداشته  و ندارد. در همان حال از 
زاگرس  جنوب  کارکردی  لحاظ 
جهت  الزم  بنیان های  سرزمین 
اگر  است.  قدرت  تولید  و  تثبیت 
نظام  ابزاری  استفاده   به   نگاهی 
این  انسانی  نیروی  از  پهلوی 
ایدئولوژیک  استفاده ی   و  منطقه  
مناطق  این  از  اسالمی  جمهوری 

داشته  باشیم، متوجه  خواهیم شد که  
جهت  ابزاری  تنها  زاگرس  جنوب 
بازتولید و نگه داشتن قدرت ایرانیان 
و مرکزگراها بوده است. دلیل اصلی 
هیچ  که   است  این  رویکردی  چنین 
منطقه   این  مذکور  نظام های  از  یک 
سرچشمه   و  زادگاه   مانند  به   را 
بلکه   نکرده اند.  قلمداد  خود  قدرت 
که   بوده اند  واقف  امر  این  بر  آنها 
چهارچوب  در  زاگرس  جنوب 
متفاوتی  تمدنی-هویتی  حوزه ی 
قرار دارد که  در نهایت راه  خود را 
از نظام های حاکم جدا خواهد کرد. 
می توان  حالت  این  در  که   پرسشی 
جنبش  که   است  این  کرد  مطرح 
جذابیتی  چه   کردستان  رهایی بخش 
دارد  زاگرس  جنوب  ساکنان  برای 
بردارند؟ گام  آن  راستای  در  تا 

کردستان،  رهائی بخش  جنبش 
برخاسته   و  ملی  جنبشی  را  خود 
از بنیان های تمدنی و هویتی انسان 
کرد تعریف نموده  که  در نهایت "کرد 
بودن" است که  به  آن معنا می دهد. 
قرار  زاگرس  جنوب  میان  این  در 
یعنی  آن  اصلی  هویت  که   دارد 
مسیر  که   نبوده   عاملی  بودن"  "کرد 
زندگی آنها را مشخص کند و عامل 
غایب در زمان پهلوی ها و جمهوری 
چنین  در  می باشد.  و  بوده  اسالمی 
آیا جذابیت گفتمان کردی  شرایطی 
حاکم؟  گفتمان های  یا  است  بیشتر 
و  کردستان  جنبش  سرنوشت  آیا 
با یکدیگر  جنوب زاگرس می تواند 
همخوانی و همزیستی داشته  باشد؟ 
این  میتوان  که   است  منظر  همین  از 
استدالل را مطرح کرد که  فعال شدن 
همراه   و  همگام  زاگرس  جنوب 
نوعی  کردستان،  مناطق  دیگر  با 
هویتی  بیداری  و  هویتی  بازگشت 
نتیجه  ی  را سبب خواهد شد که  در 
آن بخش اعظم نیرو و پتانسیل های 
شد،  خواهند  آزاد  زاگرس  جنوب 
سیاسی،  مدل  هرگونه   که   چرا 
فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی، 
زمانی می تواند ادعای توانمند شدن 
بر  مذکور  مدل های  که   باشد  داشته  
مبنای زمینه های چهارگانه  باشد. به  
با  باید  قدرت  ساخت  که   معنا  این 

همخوانی  ملت  یک  کالن  هویت 
اجتماعی  عدالت  باشد.  داشته  
از  استفاده   اساس  بر  را  خود 
تعریف  مغلوب  و  غالب  هویت 
فرهنگی  بنیان های  باشد.  نکرده  
برای جذب و استحاله  ی فرهنگی 
بنیان  اجتماعی  نیروهای  و  نباشد 
در  آن.  ابزار  نه   باشند،  قدرت 
رهائی بخش  جنبش  میان  این 
با  جدی  تضاد  دارای  کردستان 
اول  گام  در  نیست.  مذکور  موارد 
هویت کالن جامعه  ی کرد، هویتی 
عدم  که   است  متکثر  و  فراگیر 
مناطق  این  گسترده ی  حضور 
در  نقصان  و  کاستی  عنوان  به   را 
همان  در  می بیند.  کردی  جنبش 
که   است  آگاه   امر  این  از  حال 
مانند  به   ارائه ی مدلی  در صورت 
برای  جذابیتی  حاکم،  دولت های 
داشت.  نخواهد  کردستان  مردم 
جنبش  این  تصور  حال  همان  در 
جذب  و  یکی  طرد  مبنای  بر 
قرار  کردستان  جامعه   در  دیگری 
دولتی  ایجاد  که   چرا  نگرفته ، 
کردستان  اداره ی  مبنای  را  مدنی 
مشروعیت  آن  در  که   می داند 
است.  زمینی  بلکه   الهی،  نه  
در پایان باید گفت مردم و نخبگان 
این سؤال را  باید  جنوب زاگرس 
آن  زمان  آیا  که   بپرسند  خود  از 
رهائی بخش  جنبش  که   نرسیده  
آیا  و  بگیرند  جدی  را  کردستان 
با  قرن  یک  به   نزدیک  تجربه ی  
جمهوری  و  پهلوی  نظام های 
بگویند  تا  نیست  کافی  اسالمی 
خطاست"؟ آزمودن  را  آزموده    "

سرنوشت  و  مسیر  راه ، 
غالب  هویت  از  زاگرس نشینان 
نظام  و  جداست  تحمیلی  و 
باعث  که   است  کرد  انسان  تمدنی 
شد.  خواهد  مناطق  این  پویایی 
به   روز  که   حاضر  شرایط  در 
ناسیونالیسم  عمر  پایان  به   روز 
نزدیک  عرب  و  ترک  فارس، 
ناسیونالیسم  مقابل  در  شویم،  می 
ایجاد  و  رشد  حال  در  کرد 
بنیان های مدنی فردای خود است.  

حسام دست پیش

اعتراضات مردم لک به توهین سیستماتیک علیه آنان
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تداوم روند اعدام ها در ایران

در  اعدام های  روند  ادامه ی  در 
بزرگ  تهران  زندان  در  ایران، 
هم اکنون  "فشافویه"  به  موسوم 
 32 سن  زیر  زندانی    ۵2
احکام  اجرای  انتظار  در  سال 
می برند. سر  به  خود  اعدام 

منتشره،  گزارش های  اساس  بر 
در  زندانی   32 تعداد،  این  از 
در  زندانی   2۰ و  یک  تیپ 
محبوس  زندان  این  دو  تیپ 

اجرای  انتظار  در  و  هستند 
می برنند. سر  به  اعدام  حکم 
به گفته ی "ناوی پیالی" کمیسر 
سازمان  بشر  حقوق  بلندپایه ی 
ملل متحد، هم اکنون 16۰ نفر که 
جرم  مرتکب  کودکی  سنین  در 
شده اند، در زندان های ایران در 
انتظار حکم اعدام خود هستند.
تازه ترین  در  قبل،  چندی 
گزارش عفو بین الملل اعالم شد 

گذشته  سال  در  ایران  رژیم  که 
اعدام  را  تن   99٧  )2۰1۵(
سال  با  مقایسه  در  که  نموده 
روندی  نفر(   ٧۴3( آن  از  پیش 
می دهد. نشان  را  افزایش  روبه 

سازمان عفو بین الملل در گزارش 
سال 2۰13 خود اعالم کرده بود 
که رژیم ایران یکی از رژیم هایی 
است که باالترین میزان اعدام ها 
می دهد. انجام  جهان  در  را 

شش شهروند ُکرد دیگر
 اعدام شدند

ایران  رژیم  قضایی  دستگاه 
شهروند  شش  اعدام  حکم 
زندان های  در  را  ُکرد 
درآورد. اجرا  به  ُکردستان 

خبررسانی  آژانس  گزارش  به 
چهارشنبه  روز  سحرگاه  ُکردپا، 
زندانی  سه  مردادماه،  سیزدهم 
با  سقز  شهر  در  محبوس 
و  امنیتی  مقامات  حضور 
شدند. اعدام  ایران  قضایی 
جوان  زندان،  همین  در 
مصطفی  هویت  با  دیگری 
که  نیز  ساله   23 سلیم زاده 
محکوم  نفس  قصاص  به 

شد. آویخته  دار  به  بود،  شده 
داد  گزارش  ُکردپا  خبرنگار 
 ۴ از حدود  زندانی  سه  این  که 
سال قبل در زندان های سنندج 
حکم  و  شده  نگهداری  سقز  و 
اعاده ی  علیرغم  آنان  اعدام 
عالی  دیوان  توسط  دادرسی، 
بود. رسیده  تأیید  به  کشور 
همچنین روز چهارشنبه هفته ی 
خوی  زندان های  در  گذشته 
ارومیه،  استان  در  سلماس  و 
اسامی  با  ُکرد  شهروند  سه 
محمدی  داود  رستگار،  احمد 
شدند. اعدام  هشتیان  شاپور  و 

آنان همزمان با اعدام شش زندانی 
دیگر ُکرد در محوطه زندان دریا 
بودند. شده  اعدام  ارومیه  در 

سوی  از  که  آماری  برپایه ی 
سازمان حقوق بشر ایران انتشار 
از  نفر   2۵۰ دست کم  یافته، 
 1  (  9۴ دی ماه  یازدهم  تاریخ 
تیرماه 9۵ ) 2۰  تا 3۰  ژانویه( 
جوالی( در ایران اعدام شده اند.
در  نیز  جاری  هفته ی  اواسط 
حداقل  کرج  رجایی شهر  زندان 
2۵ فعال عقیدتی ُکرد به دستور 
شدند. اعدام  امنیتی  مقامات 

احضار یکی از اعضای خانواده  ی یک فعال 
مدنی به اداره ی  اطالعات

بازجویی  و  فشار  و  احضار  ادامه   در 
از خانواده های فعاالن مدنی و سیاسی 
نیروهای  کردستان،  شهرهای  در 
چندین  مریوان  شهرستان  اطالعات 
مدنی  فعالین  از  یکی  همسر  بار 
نموده اند. احضار  را  شهرستان  این 

هفته ی   طی  ُکردپا،  آژانس  گزارش   به 
رژیم  اطالعات  نیروهای  گذشته، 
بار  چندین  مریوان  شهرستان  در 
احضار  را  قادری"  "عدنان  همسر 

داده اند. قرار  بازجویی  مورد  و 
یکی از بستگان این خانواده در ارتباطی 
تلفنی با آژانس کردپا اظهار داشت که" 
همسر عدنان قادری به نام شادیه فتحی 
به مدت 1۰ روز است که همه روزه به 
احضار  شهر  این  اطالعات  اداره ی  
بازجویی قرار می گیرد". شده و مورد 

همچنین  گزارش  این  ادامه ی  در 
پنجشنبه  روز  "از  که:  است  آمده 
عدنان  همسر  بار   ۵ شنبه،  روز  تا 

که  نموده اند  تهدید  و  احضار  را 
 ، عدنان  بازگشت  عدم  صورت  در 
کرد". خواهند  ویران  را  وی  منزل 
یکی  قادری"  "عدنان  که  است  گفتنی 
ادبی  ـ   فرهنگی  انجمن  فعاالن  از 
می باشد.  مریوان  شهرستان  "وژین" 
اطالعات  نیروهای  ارتباط،  همین  در 
جوانرود،  شهرستان  در  ایران 
"وهاب  نام  به  خانواده ی شهروندی 
داده اند. قرار  فشار  تحت  را  فخری" 

بازداشت ها در ُکردستان ادامه دارد
امنیتی  بازجویی های  و  احضار  ادامه  در 
ُکرد  دیگر  ایران سه شهروند  ُکردستان  در 
شد. بازداشت  سقز  و  قروه  مهاباد،  در 

ُکردپا،  خبررسانی  آژانس  گزارش  به 
رژیم  امنیتی  مأموران  گذشته  هفته ی 
یک  بازداشت  به  اقدام  ایران  اشغالگر 
کردند. مهاباد  در  ساله   3۵ شهروند 

جهانی"  "فایق  ُکرد  شهروند  این  هویت 
فرزند علی است که پس از احضار به ستاد 
خبری شهرستان مهاباد، دیگر از سرنوشت 
نمی باشد. دسترس  در  اطالعی  وی 

مهاباد،  از  مطلع  منبع  یک  گفته ی  بنابه 
پیگیری خانواده ی جهانی جهت اطالع از 
وضعیت فایق تاکنون نتیجه ای در بر نداشته 
تلفنی  احضار  در  تنها  امنیتی  نیروهای  و 
است. امنیتی"  مورد  "یک  که:  گفته اند 
عضویت  اتهام  که  کرد  اضافه  منبع  همین 

اپوزیسیون  ُکرد  احزاب  از  یکی  در 
شهروند  این  برای  ایران  رژیم 
بود. نخواهد  انتظار  از  دور  مهابادی 

نام  به  ُکرد  شهروند  یک  نیز  قروه  در 
و  احضار  از  پس  حسین پناهی  آرش 
دهگالن،  اطالعات  اداره  در  بازجویی 
به  مردادماه،  سیزدهم  چهارشنبه  روز 
یافت. انتقال  شهر  این  مرکزی  زندان 

روز   1۰ از  کمتر  طی  بار  دومین  این 
احضار  بنابه  آرش  که  می باشد  اخیر 
می شود. بازداشت  امنیتی،  نهادهای 

که  می رسد  گزارش  سقز  از  همچنین 
بازداشت  از  روز  بیست  علی رغم گذشت 
سرنوشت  از  هنوز  جوان،  دختر  یک 
نیست. دسترس  در  موثقی  خبر  وی 

سحر فیضی 2۴ ساله و دانشجوی دانشگاه 
منزل  در  امسال  تیرماه   2۴ روز  تبریز 

بازداشت  سقز  در  "مصطفی"  پدرش 
یافت. انتقال  نامعلومی  مکان  به  و  شده 

خانواده ی  به  امنیتی  مأموران  از  برخی 
زندان  به  سحر  که  گفته اند  فیضی 
اما  شده،  منتقل  سنندج  مرکزی 
چنین  هویت  از  زندان  این  مسئوالن 
می کنند. بی اطالعی  ابراز  فردی 

ثالث  در  ُکرد  شهروند   9 نیز  پیشتر 
کرمانشاه  استان  در  باباجانی 
آنها  سرنوشت  که  شدند  بازداشت 
دارد. قرار  ابهام  از  هاله ای  در  نیز 

شهروند  ده ها  از  بیش  اخیر  ماه  دو  طی 
ُکرد در شهرهای اشنویه، سنندج، مریوان، 
مهاباد، ثالث بابجانی، نودشه، سقز، بوکان، 
سروآباد، سردشت ، دهگالن و … بازداشت 
وزارت  انفرادی  سلول های  به  و  شده 
یافته اند. انتقال  شهرها  این  در  اطالعات 

اعدام زندانیان برای ایجاد رعب 
در ُکردستان است

حقوق بشر  مدافع  نهاد  یک 
را  ایران  رژیم  در  اعدام  ُکرد، 
نزد  در  پسند  مورد  رویه ای 
کرد. توصیف  قدرت  اربابان 
به گزارش آژانس خبررسانی ُکردپا، 
اعدام گروهی و بی سابقه ی فعالین 
عقیدتی ُکرد در زندان رجایی شهر 
کرج با واکنش شدید سازمان دفاع 
از حقوق بشر ُکردستان روبرو شد.

مدافع  نهاد  این  بیانیه ی  در 
ماه  سیزدهم  روز  که  حقوق بشر 
"ظالمانه  با  یافته  انتشار  جاری 
اعدام  خواندن  غیرقانونی"  و 
ُکرد  مذهبی  زندانی   2۵ حداقل 
و  رعب  "ایجاد  عنوان  به  آن  از 
سیاسی  فعالین  میان  در  وحشت 
می کند. یاد  ُکردستان"  مدنی  و 
به  که  اعدام  از  همچنین  سازمان 
دستگاه  در  موردپسند  "رویه ای 

اسالمی"  جمهوری  قضایی 
عمیق  تأسف  ابراز  شده،  مبدل 
روند  "توقف  خواستار  و  نموده 
مجازات های  اینگونه  دامنه دار" 
است. شده  انسانی  غیر 

همزمان با این اطالعیه، فدراسیون 
بین المللی جامعه های حقوق بشر و 
جامعه ی  آن،  عضو  ایران  سازمان 
دفاع از حقوق بشر در ایران، اعدام 
ده ها زندانی اهل سنت را در ایران را 
به شدیدترین وجه محکوم کردند.

رئیس  الهیجی،  عبدالکریم 
جامعه های  بین المللی  فدراسیون 
حقوق بشر در این باره گفته است: 
به  نمی تواند  بین المللی  "جامعه ی 
فاحِش  نقِض  این  گرفتن  نادیده 
دولتمردان  دست  به  حقوق بشر 
ایران ادامه دهد. اعدام شمار زیادی 
از زندانیان ُکرد اهل سنت بر اساس 

محاکمه ی  و  اجباری  "اعترافات" 
اساسی ترین  به  توهینی  ناعادالنه، 
است". بشر  حقوق  موازین 
مرداد   12 سه شنبه  روز  سحرگاه 
در زندان رجایی شهر کرج دستکم 
به  ُکردستان  عقیدتی  فعال   2۵
اسامی "کاوه ویسی، طالب ملکی، 
شریفی،  کاوه  شاه نظری،  بهروز 
مومنی فر،  کیوان  شریفی،  آرش 
برماشتی،  عالم  قادری،  وریا 
رحیمی،  مختار  رحیمی،  بهمن 
ابراهیمی،  شاهو  رحیمی،  یاور 
نعمتی،  آدریس  امیدپیوند، 
هنرجو،  فرزاد  نصیری،  احمد 
غریبی،  محمد  امجدصالحی، 
شهرام احمدی، کیوان کریمی، امید 
محمودی، پوریا محمدی به همراه 
و  عراقی  حمزه  عراقی،  حکمت 
شدند. آویخته  دار  به  عراقی  علی 

تیراندازی به کولبران ُکرد ٦ قربانی گرفت

ضد  رژیم  مسلح  نیروهای  کمین  در 
بشری ایران در نقاط مرزی سردشت، 
یک کولبر جان خود را از دست داد.
خبررسانی  آژانس  گزارش  به 
 6 چهارشنبه  روز  شامگاه  ُکردپا، 
مستقیم  شلیک  درپی  مردادماه 
نزدیکی  در  سردشت  مرزی  هنگ 
 ۴۰ کولبر  "بزیله"،  روستای 
فرزند  صداقت  عزیز  نام  به  ساله ای 
دست  داد. از  را  خود  جان  یوسف 

روستای  مسیر  در  ُکرد  شهروند  این 
مذکور سرگرم امرار معاش از طریق 
حمل کاال با اسب بارکش بوده است.
در حمله ی مزبور نیز پدر عزیز به همراه 
نام "صالح ویسی"  به  کولبر دیگری 
مراکز  به  و  شده  مصدوم  شدت  به 
است. یافته  انتقال  سردشت  درمانی 
اهالی  از  قربانی  کولبران 
توابع  از  "سوره چوم"  روستای 
هستند. سردشت  مرکزی  بخش 
همچنین عصر روز سه شنبه ی هفته ی 

سردشت  شهرستان  مرز  در  جاری 
روستای  نزدیکی  در  بار  این  و 
به  حکومتی  نیروهای  "بیتوش" 
ُکرد  کاسبکاران  از  گروهی  سوی 
آن  نتیجه ی  در  که  کردند  شلیک 
شدند. زخمی  ُکرد  شهروند  دو 
عبداهلل  مصدوم،  کاسبکار  دو  هویت 
می باشد  رسولی  رسول  و  رسولی 
ُکردپا،  خبرنگار  گزارش  بنابه  که 
و  وخیم  عبداهلل  عمومی  وضعیت 
دارد. قرار  پزشکی  مراقبت  تحت 
کولبر  نیز  جاری  هفته ی  اوایل 
اسماعیلی  هیدی  نام  به  جوانی 
"مرگاسه"  روستای  حوالی  در 
هدف  سردشت  آالن  منطقه  در 
از  و  گرفت  قرار  نظامیان  گلوله ی 
شد. زخمی  شدت  به  کمر  ناحیه 
تروریستی  سپاه  مرزی  هنگ 
عالوه  ارومیه  استان  در  پاسداران 
ُکرد،  شهروندان  دادن  قرار  هدف  بر 
را  کاسبکاران  بارکش  اسب های 

که  می دهد  قرار  گلوله  هدف  نیز 
اقدام  این  از  مورد  تازه ترین  در 
رأس   2۰ حدود  نظامی،  نیروهای 
در  ُکرد  شهروندان  به  متعلق  اسب 
یک تیراندازی در مرز سردشت تلف 
به همراه کاالی  نیز  شدند و تعدادی 
کاسبکاران توقیف و مصادر گردیدند.
و  حقوقی  شخصیت  هیچ  تاکنون 
مستقیم  با شلیک  ارتباط  در  حقیقی 
مرزی  کاسبکاران  و  کولبران  به 
قرار  قانونی  پیگرد  مورد  ُکردستان 
نگرفته و پرونده ی قضایی افرادی نیز 
که زخمی و یا جان خود را از دست 
می دهند به بهانه ی "حفظ و صیانت از 
مرزها" به نتیجه مشخصی نمی رسد.

مراکز  نبود  دلیل  به  ُکردستان 
سرمایه گذاری  عدم  نیز  و  صنعتی 
اقتصادی  پایدار  توسعه ی  از  دولتی 
در  بیکاری  نرخ  و  گشته  محروم 
دیگر  با  مقایسه  در  آن  استان های 
باالست. نسبتا  ایران،  مناطق 

زندان فشافویه


