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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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روزی  منی کردیم  تصور  که  "ما 
انتشارات  و  چاپخانه  صاحب 
پروردگار  یاری  با  حال  شویم، 
اولین شامره روزنامه "کوردستان" 
روزنامه  این  کردەایم،  منترش  را 
دمکرات  حزب  سوی  از  که 
قصد  می شود  منترش  کردستان 
اتحاد  از  فوالدین  بنایی  دارد،  آن 
بنیادش  که  کند  ایجاد  برادری  و 
تشکیل  سالمت  و  هرن  و  علم  را 
مقابل  در  بتواند  تا  می دهد 
و  تفرقه  و  دستگی  دو  سیالب 
استقالل  رضر  به  که  رفتاری  هر 
کند.  ایستادگی  و  مقاومت  باشد، 
مستمرا  که  بنا  این  امیدواریم 
از  می کنیم  مستحکم تر  آنرا 
شود  برخوردار  استحکامی  چنان 
آن  علیه  نتواند  نیرویی  هیچ  که 
حمیدی محمد  سید  بایستد". 

رسمقاله  از  بخشی  باال  نوشته 
اولین شامره روزنامه "کوردستان" 
 1324 دی   20 در  که  است 
در   1946 ژانویه   11 با  برابر 
جمهوری  پایتخت  مهاباد، 
است. شده  منترش  کردستان 

آنرا  دمکرات  حزب  که  بنا  این 
که  است  سال   70 کرد،  پایەریزی 
بر روی پاهای خود ایستاده و نه 
وجود  آن  فروریخنت  احتامل  تنها 
روز،  شدن  سپری  با  بلکه  ندارد 
ماه و سال محکم تر و مستحکم تر 
و  مقاومت  قلعه  به  گذشته  از 
روشنفکری و چشم بیدار و تیزبین 
جامعه کردستان بدل شده است.

شامره  اولین  انتشار  از  سال   71
تاسیس  از  سال   71 و  کوردستان 
جمهوری  موجودیت  اعالم  و 
با  که  است  گذشته  کردستان 
روزنامه،  اخیر  شامره  احتساب 
آن  شامره  700مین  کنون  تا 
واقع  در  است.  شده  منترش 
طبقەی  700مین  آنرا  باید 
آمال  و  افتخارات  ثبت  بنای 
با  و  مبارز  ملتی  آالم های  و 
دانست.  کرد  همچون  اراده 
هامنگونه  کوردستان  روزنامه 
"سید  رسمقاله  از  بخشی  در  که 
به  است،  آمده  حمید"  محمد 
تا  شده  بدل  فوالدینی  قلعەی 
خود  استقالل  آرزوهای  ملتی 
برای  باشد.  نظارەگر  آن  در  را 
با  را  خود  بتواند  ملت  این  آنکه 
از  بتواند  و  کند  همراه  عرصش 
و  گیرد  بهرە  روز،  پیرشفت های 
بنایی از اتحاد بر پایه علم و هرن 
نهد. بنیاد  اجتامعی  سالمت  و 

آن  کوردستان  روزنامه  هدف 
باشد  ملتی  فصیح  زبان  که  بوده 
دارند.  را  زبانش  نابودی  که قصد 
علم  پیرشفت  که  بوده  آن  بر 
دیگر  ملل  دستاوردهای  و  روز 
ملت  و  نوشته  کردی  زبان  با  را 

هدف ما 

ادامه در صفحه ی 2

به 
سوی

مستمر  و  گسرتده  تبلیغات  از  فارغ 

در  ایران  اسالمی  رژیم  مسئولین 

که  انتخابات  اصطالح  به  با  ارتباط 

برگزار  اردیبهشت   29 است  آن  بر  قرار 

این  که  نیز  جناح هایی  تعداد  شود، 

تحریم  و  بایکوت  را  خیمەشب بازی 

می شود. بیشرت  روز  به  روز  می کنند 

 6 شمسی،   1396 اردیبهشت   7 مورخ 

که  کردستان  سیاسی  جناح  و  حزب 

کردستان  دمکرات  "حزب  از  عبارتند 

زحمتکشان  کومله  حزب  ایران، 

ایران،  کردستان  کومله  حزب  کردستان، 

کومله  ایران،  کردستان  خبات  سازمان 

کمونیست  حزب  کردستانی  سازمان 

بیانەای  طی  پیشین"  رفقای  ایران، 

جمهوری  ریاست  انتخابات  مشرتک 

کردند. بایکوت  را  ایران  اسالمی  رژیم 

است:  آمده  بیانیه  این  از  بخشی  در 

روز  این  در  انتخابات  عنوان  به  آنچه 

ایران  اسالمی  رژیم  حاکمیت  تحت 

معیار  هیچ  تحت  می شود،  برگزار 

دمکراتیک و مدرنی منی تواند انتخاباتی 

آزاد تلقی شود. در رشایطی کە احزاب 

ایران  در  رژیم  اپوزیسیون  سیاسی 

فعالیت  از  و  شدە اند  اعالم  غیرقانونی 

آنها جلوگیری می شود، ابراز آزادی بیان 

انگاشتە می شود  ایران جرم  در رستارس 

حقوق  ابتدایی ترین  از  کرد  ملت  و 

می باشد،  محروم  خود  انسانی  و  ملی 

محروم کردن  معنای  به  انتخابات  این 

شهروندان کرد از حق تعیین رسنوشت 

خود است و بە عنوان عاملی در راستای 

دیکتاتور  و  مستبد  حاکمیت  تداوم 

می باشد. ایران  در  اسالمی  جمهوری 

متام  به  خطاب  بیانیه  این  ادامه  در 

طبقات و قرشهای کردستان آمده است: 

می خواهیم  کردستان  مردم  همه  از 

مقابل  در  قاطع  واکنشی  عنوان  به 

در  حقوق؛  نبود  و  محرومیت ها  این 

اردیبهشت ماه  نهم  و  بیست  انتخابات 

در  مشارکت  عدم  با  و  ننامیند  رشکت 

روشن  پیامی  منایشی  انتخابات  این 

که  رژیمی  مقابل  در  اتحاد  و  اراده  از 

نقض  را  و مرشوع شام  انسانی  حقوق 

می کند به گوش جهان برسانید. تحریم 

هامن  در  منایشی  انتخابات  این  فعال 

هر  تحمیل  با  مقابله  برای  راهی  حال 

نوع فشار و رسکوب تحت 

از  است.  انتخابات  عنوان 

عرصه های  فعاالن  متامی 

مدنی،  و  اجتامعی  مبارزه 

جریانات  سیاسی،  فعاالن 

سیاسی  شخصیت های  و 

از  استقبال  با  می خواهیم 

نیرومندتر  و  فراخوان  این 

به  اتحاد  صفوف  کردن 

آزادیخواهانه  وظیفه 

منایند. عمل  خود 

بیانیه  این  انتشار  از  بعد 

خود  نوع  در  که  مشرتک 

بر  عالوه  نظیراست،  کم 

و  داخل  سیاسی  فعالین 

شاهد  کردستان  خارج 

دیگر  جناح  چند  همراهی 

انتخابات  بایکوت  در 

 15 مورخ  بودەایم. 

از  مجموعەای  اردیبهشت 

معلمین مدارس کرماشان با 

انتشار بیانەای اعالم کردند 

کرد. نخواهند  رشکت  انتخابات  در 

سال  چهار  است:  آمده  بیانیه  این  در 

در  فقیه  والیت  ننگین  عمر  از  دیگر 

ریاست  نیز  و  شهر  شورای  انتخابات 

است  رسیده  پایان  به  جمهوری 

رئیس  اصطالح  به  عمر  از  چهارسال 

دفاع  ماسک  با  را  خود  که  جمهوری 

حاصل  و  شد  تحمیل  آنان  بر  مردم  از 

و  جنایت  جز  چیزی  سال  چهار  این 

رسکوب و زندانی کردن آزادیخواهان و 

اعدام آنها چیزی دیگری نداشته است.

این بار نیز به مانند این سی و هشت 

چپاول  و  بیکاری  و  گرانی  جز  سال 

است،  نگردیده  مردم  ما  نصیب  چیزی 

از  جمعی  ما  موارد  این  راستای  در 

به  کرمانشاه  دبیرستان های  دبیران 

بازی ها  شب  خیمه  این  برگزارکنندگان 

انتخابات  این  در  و  منی نهیم  وقعی 

در  رشکت  که  چرا  منی کنیم  رشکت 

و  کشتار  و  اعدام  تأیید  را  انتخابات 

آزادیخواهان  منودن  زندانی  و  تبعید 

فهیم  مردم  باوریم  این  بر  و  می دانیم 

پشتیبانی  راستای  در  شهرمان  مبارز  و 

آزادیخواه  و  مبارز  نیروهای  از 

وظیفه  انتخابات  تحریم کننده  و 

می گذارند. منایش  به  را  خود  انقالبی 

در همین راستا مجموعەای از معلمین 

شهر پاوه نیز با انتشار بیانەای حامیت 

انتخابات  تحریم  و  بایکوت  از  را  خود 

و  شهر  شورای  و  جمهوری  ریاست 

اشاره  بر  عالوه  و  کردند  اعالم  روستا 

رژیم  ظاهری  دستەبندی های  به 

مردم  از  عمومی   افکار  فریب  برای 

در  حضور  عدم  با  خواستند  کردستان 

بار دیگر وفاداری خود  پای صندوق ها 

دهند. نشان  کردستان  احزاب  به  را 

 10 کردستانی،  جناح های  بر  عالوه 

از طوایف معروف  اردیبهشت تعدادی 

محمد  "بهورایی،  مانند  بلوچستان 

به  نورخان"  خدا  و  خان  علم  حسنی، 

اعالم  و  پرداختند  انتخابات  تحریم 

کردند: ما ملت بلوچ هیچگاه در منایش 

انتخاباتی رژیم رشکت نخواهیم کرد و 

خون شهدایامن را فراموش نخواهیم کرد.

آمده  بیانیه  این  از  دیگری  بخش  در 

است: هامنگونه که می دانید نزدیک به 

4 دهه از عمر ماالمال سیاهی حاکمین 

رسزمین  این  بر  ظامل  و  ناشایست 

با  غارتگران  این  همیشه  و  می گذرد 

مردم  انتخابات  منایش  انداخنت  راه  به 

محروم از حقوقشان را به پای صندوق ها 

خود  برای  طریق  این  از  تا  کشاندەاند 

بیائید  پس  کنند  کسب  مرشوعیت 

ندهیم. آن ها  به  را  مرشوعیت  این  ما 

طی  فدرال  ملیت های  کنگره  همچنین 

تحت  ملیت های  به  خطاب  بیانیەای 

ستم ایران اعالم کردند انتخابات ریاست 

را  روستا  و  شهر  شورای  و  جمهوری 

تحریم وبایکوت می کنند. در این بیانیه 

ایران  ملیت های  کنگرە  است:  آمده 

از همه ی ملیت های تحت ستم  فدرال 

مضاعف، و همه ی آزادیخواهان، فعالین 

کە  می خواهد  ایران  سیاسی  و  مدنی 

درمقابل این بیداد و آزادی ُکشی رژیم، 

رشکت  اردیبهشت   29 انتخابات  در 

نکنند و با این عمل خود، پیامی روشن 

جهان  آزادیخواه  مردمان  و  رژیم  بە 

بدهند. رژیمی کە ازهیچ گونە رسکوب، 

تبعیض و جنایتی، ابایی نداشته و ندارد. 

بایکوت هامهنگ و همە جانبە منایش 

همه ی  و  ملیت ها  ازطرف  انتخابات، 

ایران می تواند هم، راهی  آزادیخواهان 

فشار  و  از رسکوب  در جهت جلوگیری 

بیشرت بە بهانە انتخابات باشد و هم بە 

کنند. عمل  خود  آزادیخواهانە  رسالت 

برای  "اتحاد  گروه  راستا  همین  در 

 15 جمعه  روز  ایران"  در  دمکراسی 

بیانیەای  طی  شمسی  اردیبهشت 

را  رژیم  جمهوری  ریاست  انتخابات 

نیروهای  از  و  کرده  تشبیه  منایش  به 

سیاسی  فعالین  و  دمکراسی خواه 

خواستند که در انتخابات رشکت نکنند.

در بخشی از این بیانیه آمده است: "اگر 

به  انتخابات  در  مشارکت  گذشته،  در 

بوده  بدتر  و  بد  مابین  انتخاب  معنای 

این  امروز واقعیت ها نشان دهنده  اما 

حداقل  حتا  انتخابات  این  که  امرست 

معنای خود را نیز از دست داده است 

و این انخابات تنها در میان افراد کامال 

می شود  انجام  ولی فقیه  به  وابسته 

می باشد". شده  مهندسی  کامال  و 

تبار"  زوقی  "شاهین  راستا  همین  در 

گوهردشت  زندان  در  سیاسی  زندانی 

سیاسی  زندانی  داودی"  "ارژنگ  و 

جداگانه  صورت  به  زابل  زندان  در 

و  تحریم  را  رژیم  انتخابات  منایش 

از مردم خواستند که  بایکوت کردند و 

خواست ها  به  آشکار  و  رسا  فریادی  با 

بگویند. "نه"  ولی  فقیه  عوامل  ناروای 

بایکوت

بیانیه دفرت سیاسی حزب دمکرات 

کردستان ایران در ارتباط با 

برگزاری 16مین پلنوم 

کمیته مرکزی

بایکوت 

چه تغیری ایجادکرده است؟

روحانی، 

مهره ای حیاتی برای نظام

رستم جهانگیری:

کردستان بدون کرماشان، ایالم و 

ارومیه به مانند کالبدی ناقص است

سخنگوی حدکا: 

هجوم ترکیه توجیه ناپذیر است

احزاب روژهالت 

انتخابات ریاست جمهوری و 

شورای شهر و روستای 

رژیم ایران را تحریم کردند

فرهنگیان کرمانشاه: 

رشکت در انتخابات تأیید اعدام، 

کشتار، تبعید و زندانی منودن 

آزادیخواهان است
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بیانیه دفرت سیاسی حزب دمکرات کردستان ایران در ارتباط با 

برگزاری 16مین پلنوم کمیته مرکزی
دمکرات  حزب  مرکزی  کمیته 

کنگره 15م  منتخب  ایران  کردستان 

حزب، شانزدهمین پلنوم خود را با 

علی البدل  و  اصلی  اعضای  حضور 

کمیته مرکزی و نیز مناینده اعضای 

کرد. برگزار  خارج  در  حزب  رهربی 

شنبه،  روز  9صبح  ساعت  در  پلنوم 

برابر  شمسی،   1396 اردیبهشت   9

با 29 آوریل 2017 میالدی و با یک 

دقیقه سکوت به احرتام یاد و خاطره 

شیهدان کردستان، آغاز به کار منود. 

در ابتدای آغاز به کار پلنوم دبیرکل 

هجری،  مصطفی  دمکرات،  حزب 

در مورد دستور کار پلنوم که پیشرت 

بود  رسیده  حارضین  اطالع  به 

بعد  و  پرداخت  سخنانی  ایراد  به 

موارد  پلنوم،  کار  دستور  تائید  از 

مورد  کار  دستور  در  شده  ذکر 

گرفت. قرار  نظر  تبادل  و  بحث 

بخش اول موضوعات پلنوم به بحث 

کل  دبیر  سوی  از  طرحی  مورد  در 

حزب در باب لزوم تغیر در ساختار 

حزب اختصاص داده شد که پیشرت 

در اختیار اعضای رهربی حزب قرار 

گرفته بود. در همین راستا اکرثیت 

پلنوم  در  اتفاق حارضین  به  قریب 

در  تغیر  ایجاد  لزوم  بر  تاکید  با 

ساختار حزب، به اظهار نظر در این 

مورد و بیان عقایدشان در این باب 

امر  این  بر  نهایت  پرداختند که در 

بیشرت،  مشورت  برای  که  شد  تاکید 

حزب،   دلسوزان  دیدگاه  و  نظر 

دمکرات  حزب  اعضای  ویژه  به 

کردستان ایران در باب تغیر ساختار 

دیگری،  مرتبط  طرح  هر  و  حزب 

چند  از  که  هیئتی  و  شود  پرسیده 

شده  تشکیل  مرکزی  کمیته  عضو 

بررسی  و  تحلیل  از  بعد  است 

طرح های  و  پیشنهادات  و  نظرات 

مشخص  زمان  مدت  طی  رسیده، 

طرحی برای تغیر در ساختار حزب 

به منظور ارائه در کنگره 16م حزب، 

برساند. مرکزی  کمیته  تصویب  به 

کمیته  مسئول  پلنوم،  کار  ادامه  در 

16م،  کنگره  برای  کاری  آماده 

با  مرتبط  امور  باب  در  گزارشی 

نحوه  ویژه  به  حزب،   16 کنگره 

هر  نتیجه  و  کنفرانس ها  برگزاری 

تقدیم  را  کنفرانس ها  این  از  کدام 

اعضای  و  کرد  جلسه  در  حارضین 

چگونگی  از  را  حزب  رهربی 

مطلع  کنگره  با  مرتبط  امور  اجرای 

به  اشاره  با  نیز  پلنوم  ساخت. 

با  مرتبط  کاستی های  از  تعدادی 

آماده  کمیته  راپورت  موضوع،  این 

کرد. تصویب  را  کنگره  برای  کاری 

پلنوم  کار  دستور  از  دیگری  بخش 

به بحث درباره موضع دفرت سیاسی 

در  ایران  کردستان  دمکرات  حزب 

اردیبهشت   29 انتخابات  با  رابطه 

1396 شمسی در جمهوری اسالمی 

موضع  بنابر  که  داشت،  اختصاص 

مذکور حزب دمکرات کردستان ایران 

و 5 حزب و جناح سیاسی کردستان 

ایران بعد از بررسی رشایط موجود 

و تبادل نظر و با توجه به بی نتیجه 

آنرا  بایکوت  انتخابات،  این  بودن 

دادند. قرار  خود  کار  دستور  در 

این  به  اشاره  با  پلنوم  در  حارضین 

اصطالح  به  منایش  که  حقیقت 

سازمان های  سوی  از  انتخابات، 

طراحی  چنان  رژیم  رسکوبگر 

نامزدهای  نهایت  در  که  می شود 

از  نامشان  حکومت  پسند  مورد 

صندوق خارج شود و عمال مناینده 

چارچوب  در  و  هستند  رژیم 

برمی دارند،  گام  رژیم  سیاست های 

موضع دفرت سیاسی و 5حزب دیگر 

رساندند. تصویب  به  را  کردستان 

درباره  بحث  به  پلنوم  دیگر  بخش 

روش  این  تداوم  لزوم  و  "راسان" 

اختصاص  "شار"،  و  "شاخ"  قیام  از 

با  پلنوم  در  حارضین  شد.  داده 

تاکید براهمیت راسان و امیدبخش 

و  کردستان  مردمان  برای  آن  بودن 

نیز ارتقای روحیه کادر و پیشمرگه 

از این طریق، استمرار و تداوم این 

روش از مبارزه و وسعت بخشیدن 

به دامنه نفوذ آنرا الزم و مهمرتین 

کردستان  دمکرات  حزب  وظیفەی 

با  راستا  همین  در  دانست،  ایران 

موضوع  این  جانبه  همه  تحلیل 

راهکار  و  برنامه  تعدادی  مورد  در 

بردن  پیش  بهرت  هرچه  بر  ویژه 

پرداختند  نظر  تبادل  به  راسان 

برای  را  مرتبطه  ارگان های  و 

منودند. موظف  آن  کردن  اجرائی 

اهمیت  گرفنت  نظر  در  با  پلنوم 

و  راهکارها  بر  تاکید  و  راسان 

ارتباط  این  در  که  برنامەهایی 

مشخص کرده است، تصمیم گرفت 

وظایف  کردن  اجرائی  راستای  در 

16م حزب  کنگره  راسان،  با  مرتبط 

بیندازد. تعویق  به  مدتی  برای  را 

بررسی  پلنوم  کار  بخش  آخرین 

که  بود  حزب  هیئت های  گزارشات 

ایجاد  راستای  در  گذشته  ایام  طی 

و  حزب  شدن  نزدیک  و  هم رایی 

این  با  کردستان،  سیای  جناح های 

احزاب و جناح های سیاسی نشست 

با  پلنوم  است.  داشته  گفتگو  و 

بررسی و تحلیل نتایج هر نشستی، 

برای  را  نشست ها  این  استمرار 

هم رای  و  دیدگاه ها  شدن  نزدیک 

این  در  و  دانست  رضوری  شدن 

کرد. موظف  را  سیاسی  دفرت  باره 

مرکزی  کمیته  پلنوم  شانزدهمین 

و  بحث  و  کار  روز  سه  از  بعد 

تبادل نظر، ساعت یک بعداز ظهر 

با  برابر  اردیبهشت   11 2شنبه  روز 

پایان داد. به کار خود  1می 2017 

حزب دمکرات کردستان ایران

دفرت سیاسی 

12 اردیبهشت 1396 شمسی

2 می 2017

آن  بر  سازد.  آگاه  آن  از  را  کرد 
ا  ر  هرن  حرمت  هم  که  بوده 
کردستان  هرن  هم  و  دارد  نگه 
از  این راه  را تعالی بخشد و در 
هیچ کوششی دریغ نکرده است. 
قصد آن داشته که ترویج دهنده 
اخالقی سامل و متمدنانه باشد که 
جامعه کردستان را از آسیب های 
اجتامعی دور سازد و به استقالل 
سازد. نزدیک  اجتامعی  و  ملی 

روزنامه  اهداف  شد  ذکر  آنچکه 
700مین  تا  ابتدا  از  کوردستان 
واقع  در  و  بوده  آن  شامره 
قلعه  این  از  طبقه  هفتصدمین 
می توانیم  که  بوده  فوالدین 
پرنسیپ های  همچون  آن  از 
اهداف  و  اخالق  ارزشمند 
کنیم. یاد  کردی  مطبوعات 

این  از  هرکدام  ساخت  برای 
 71 این  طول  در  طبقه  هفتصد 
اندیشەی مرتقی  هزاران  از  سال، 
و  کادر  و  روشنفکر  و  نویسنده 
پرسنل فنی و مبارزینی که وظیفه 
به  کوردستان  روزنامه  رساندن 
را  عالقمندان  و  عاشقان  دست 
شده  برده  بهرەها  داشتەاند، 
آنان رنج ها و زحمت های  است. 
در  حتی  و  کشیدەاند  فروانی 
دست  از  را  خود  جان  راه  این 
که  آنانی  نیستند  کم  دادەاند. 
تنها به جرم داشتند صفحەای از 
روزنامه کوردستان بازداشت شدە 
و  گرفتەاند  قرار  مورد شکنجه  و 
دست  به  شکنجه،  زیر  در  حتا 
والیت  رژیم  و  پهلوی  جالدان 
رسیدەاند. شهادت  به  فقیه 

تحریریه  هیئت  از  منایندگی  به 
کوردستان،  روزنامه  متصدیان  و 
رنج  و  زحمت  همه  آن  قدردان 
و مبارزه متام کسانی هستیم که 
این 71 سال و 700 شامره،  طی 
محافظت  فوالدین  بنای  این  از 
روز  به  روز  آنرا  و  کردەاند 
مستحکم تر و بزرگرت کردەاند. یاد 
کوردستان  روزنامه  فعالین  متام 
امروز  به  تا  آن  کار  به  آغاز  از 
نیز  امروز  می داریم.  گرامی   را 
درون  پیشمەرگەهای  بر  عالوه 
ده ها  کوردستان،  روزنامه  سنگر 
یاری  جهان  نقاط  اقصی  از  نفر 
بخشیدن  وسعت  و  دفاع  دهند 
دستان  هستند.  قلعه  این  به 
و  می فشاریم  را  مهربانشان 
روزنامه  شامره  700مین  انتشار 
می گوئیم. تربیک  همه  به  را 

سخنگوی حدکا: 

هجوم ترکیه توجیه ناپذیر است

حزب  سخنگوی  رشفی،  حسن 

طی  ایران  کردستان  دمکرات 

ارتش  تجاوز  کرد،  اعالم  بیانیەای 

بنابر  کردستان  خاک  به  ترکیه 

نیست  پذیر  توجیه  قانونی  هیچ 

است. بین املللی   عرف  خالف  و 

منت کامل بیانیه:

 5 سه شنبه  بامداد   2 ساعت 

 25- شمسی   1396 اردیبهشت 

آوریل 2017 میالدی- نیروی هوایی 

ترکیه هجوم گسرتدەای علیه  ارتش 

کوردستان،  اقلیم  پیشمرگە های 

مبارزین  و  پ.ک.ک  گریالهای 

شنگال  در  سوریە  کردستان 

نفر  چندین  آن  طی  که  داد  انجام 

خسارات  و  شدند  زخمی  و  شهید 

دو  هر  متوجه  نیز  را  وسیعی 

سوی  از  تهاجم  این  کرد.  طرف 

بنابر  همسایه  کشوری  ارتش 

نیست  پذیر  توجیه  قانونی  هیچ 

بین املللی ست. عرف  خالف  و 

حزب دمکرات کردستان ایران عالوه 

را  اندوه خود، خود  و  غم  ابراز  بر 

همدرد خانوادەی شهیدان این واقعه 

آسیب دیدگان  بهبودی  و  می داند 

است. آرزومند  را  مذکور  رویداد 
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احزاب روژهالت انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر و روستای 

رژیم ایران را تحریم کردند

در  روژهالت  سیاسی  حزب  شش 

نشستی مشرتک بر تحریم انتخابات 

و  شهر  شورای  و  ریاست جمهوری 

روستای رژیم ایران به توافق رسیدند.

اردیبهشت ماه،  پنج شنبه هفتم  روز 

روژهالت،  سیاسی  حزب  شش 

موضع  اتخاذ  و  بررسی  جهت 

ریاست  انتخابات  نسبت  مشرتک 

و  شهر  شورای  و  جمهوری 

حزب  مقر  در  ایران  رژیم  روستای 

حزب  کردستانی  سازمان  کومله، 

آمدند. گردهم  ایران  کمونیست 

حزب  از  هیأتی  نشست،  این  در 

به  ایران  کردستان  دمکرات 

قادری،  محمدنظیف  رسپرستی 

دمکرات  حزب  سیاسی  دفرت  عضو 

داشت. حضور  ایران  کردستان 

نشست  پایان  در  روژهالت  احزاب 

انتخابات  تحریم  رس  بر  خود 

شورای  و  جمهوری  ریاست 

رسیدند. توافق  به  روستا  و  شهر 

روژهالت،  احزاب  نشست  این  در 

جریانات  از  هرکدام  که  شد  توافق 

تحریم  برای  سیاسی  نیروهای  و 

این  چارچوب  در  انتخابات  فعال 

سیاست  براساس  و  مشرتک  موضع 

بردارند. گام  خود  تصمیامت  و 

پیشین  رفقای  است  ذکر  شایان 

کومله،  به  نامه ای  ارسال  طریق  از 

سازمان کردستانی حزب کمونیست 

انتخابات  تحریم  کارزار  به  ایران 

شهر  شورای  و  جمهوری  ریاست 

پیوستند. ایران  رژیم  روستای  و 

احزاب روژهالت: انتخابات را تحریم می کنیم 

و از مردم کردستان می خواهیم در انتخابات رشکت نکنند
روژهالت  سیاسی  حزب  شش 

انتخابات  مشرتک  بیانیه ای  در 

شورای  جمهوری،  ریاست 

کردند. تحریم  را  روستا  و  شهر 

اختیار  در  که  بیانیه  این  منت 

میدیا  کوردستان  وب سایت 

می آید: درپی  عیناً  گرفته،  قرار 

مشرتک بیانیه ی 

کردستان! مبارز  مردم  توده های 

و  بیست  ایران  اسالمی  جمهوری 

انتخابات  امسال،  اردیبهشت ماه  نهم 

و  شهر  شورای  جمهوری،  ریاست 

به  آنچه  می کند.  برگزار  را  روستا 

تحت  روز  این  در  انتخابات  عنوان 

برگزار  ایران  اسالمی  رژیم  حاکمیت 

می شود، تحت هیچ معیار دمکراتیک 

آزاد  انتخاباتی  منی تواند  مدرنی  و 

احزاب  کە  رشایطی  در  شود.  تلقی 

ایران  در  رژیم  اپوزیسیون  سیاسی 

از  و  شدە اند  اعالم  غیرقانونی 

می شود،  جلوگیری  آنها  فعالیت 

ایران  رستارس  در  بیان  آزادی  ابراز 

جرم انگاشتە می شود و ملت کرد از 

انسانی  و  ملی  حقوق  ابتدایی ترین 

انتخابات  این  می باشد،  خود محروم 

شهروندان  محروم کردن  معنای  به 

خود  رسنوشت  تعیین  حق  از  کرد 

راستای  بە عنوان عاملی در  و  است 

دیکتاتور  و  مستبد  حاکمیت  تداوم 

می باشد. ایران  در  اسالمی  جمهوری 

در این رابطه از همه مردم کردستان 

می خواهیم به عنوان واکنشی قاطع 

نبود  و  محرومیت ها  این  مقابل  در 

نهم  و  بیست  انتخابات  در  حقوق؛ 

با  و  ننامیند  رشکت  اردیبهشت ماه 

انتخابات  این  در  مشارکت  عدم 

منایشی پیامی روشن از اراده و اتحاد 

انسانی  در مقابل رژیمی که حقوق 

به  می کند  نقض  را  شام  مرشوع  و 

گوش جهان برسانید. تحریم فعال این 

انتخابات منایشی در هامن حال راهی 

برای مقابله با تحمیل هر نوع فشار و 

رسکوب تحت عنوان انتخابات است.

مبارزه  عرصه های  فعاالن  متامی  از 

سیاسی،  فعاالن  مدنی،  و  اجتامعی 

سیاسی  شخصیت های  و  جریانات 

می خواهیم با استقبال از این فراخوان 

به  اتحاد  نیرومندتر کردن صفوف  و 

وظیفه آزادیخواهانه خود عمل منایند.

ایران کردستان  دمکرات  حزب 

کردستان زحمتکشان  کومله  حزب 

ایران کردستان  کومله  حزب 

ایران کردستان  خبات  سازمان 

کردستانی  سازمان  ـ  کومله 

ایران کمونیست  حزب 

پیشین رفقای 

هفتم اردیبهشت ماه 1396

بیست و هفتم آوریل 2017

فرهنگیان کرمانشاه: رشکت در انتخابات تأیید اعدام، 

کشتار، تبعید و زندانی منودن آزادیخواهان است

دبیرستان های  دبیران  از  شامری 

اعالم  اطالعیه ای  انتشار  با  کرمانشاه 

انتخابات  در  رشکت  از  که  کرده اند 

کرد. خواهند  خودداری  رژیم 

اختیار  در  که  اطالعیه  این  منت 

میدیا  کوردستان  وب سایت 

می آید: درپی  عیناً  گرفته،  قرار 

اطالعیه جمعی از دبیران دبیرستان های 

کرمانشاه در رابطه با انتخابات ریاست 

روستا و  شهر  شوراهای  و  جمهوری 

که  هامنطور  کرمانشاه  مبارز  مردم 

سال  چهار  دوباره  هستید  مطلع 

در  فقیه  والیت  ننگین  عمر  از  دیگر 

ریاست  نیز  و  شهر  شورای  انتخابات 

نیاز  است  رسیده  پایان  به  جمهوری 

این چهار  این منیرود که در  به تکرار 

رسکوب  و  جنایت  جز  آخری  سال 

و  آزادیخواهان  منودن  زندانی  و 

ریاست  اصطالح  به  این  آنها  اعدام 

از  با ماسک دفاع  را  جمهور که خود 

است. پایان  به  رو  تحمیل منود  مردم 

این بار نیز به مانند این سی و هشت 

چپاول  و  بیکاری  و  گرانی  جز  سال 

چیزی نصیب ما مردم نگردیده است، 

از  جمعی  ما  موارد  این  راستای  در 

به  کرمانشاه  دبیرستان های  دبیران 

برگزارکنندگان این خیمه شب بازی ها 

انتخابات  این  در  و  منی نهیم  وقعی 

در  رشکت  که  چرا  منی کنیم  رشکت 

و  کشتار  و  اعدام  تأیید  را  انتخابات 

آزادیخواهان  منودن  زندانی  و  تبعید 

می دانیم و بر این باوریم مردم فهیم 

و مبارز شهرمان در راستای پشتیبانی 

آزادیخواه  و  مبارز  نیروهای  از 

وظیفه  انتخابات  تحریم کننده  و 

می گذارند. منایش  به  را  خود  انقالبی 

گروهی از دبیران دبیرستان های 

کرمانشاه

هند واردات نفت از ایران را 

کاهش می دهد

دارد  قصد  هندوستان  دولت 

به  را  ایران  از  نفت  واردات  که 

دهد. کاهش  چشم گیری  میزان 

نرشیه "تایم" طی گزارشی اعالم کرد: 

دولت هندوستان در تالش است که 

میزان 25  به  را  ایران  از  نفت  خرید 

درصد نسبت سال گذشته کاهش دهد.

وزیر نفت هند به مناینده رشکت ملی 

کشورش  که  داد  اطالع  ایران  نفت 

واردات نفت از ایران را به ۱۹۰ هزار 

بشکه در روز کاهش می دهد. او از 

پاالیشگاه های کشورش خواسته است 

واردات خود را از ایران کاهش دهند.

پیشرت  نو"  "دهلی  مسئولین 

ساخته  مطلع  را  ایرانی  مسئولین 

تعلق  عدم  صورت  در  که  بودند 

"فرزاد  گازی  میدان  توسعه  امتیاز 

کشور،  این  از  کنرسسیومی  به  بی" 

ایران  از  خود  نفت  وارادت  میزان 

داد. خواهند  کاهش  شدت  به  را 

خریدار  بزرگرتین  ازچین  بعد  هند 

از  یکی  و  است  ایران  از  نفت 

که  است  کشورهایی  معدود 

علیه  غرب  تحریم های  رغم  به 

اسالمی،  جمهوری  امتی  برنامه 

می کرد. خریداری  نفت  ایران  از 
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بایکوت چه تغیری ایجادکرده است؟

یا مشارکت  بایکوت کردن  موضوع 

در انتخابات از مباحث مهم و اصلی 

و  جناح هایسیاسی  و  نیروها  مابین 

کردستانطی  ویژه  به  ایران  فعالین 

در  استو  بوده  اخیر  دهه  چندین 

ایام نزدیک به این خیمه شب بازی 

بخشی از هامن سخنان و تحلیل ها 

تکرار  دوباره  موضع گیری ها  و 

دورەهای  همه  واقع  می شود.در 

رشایط  در  انتخابات  اصطالح  به 

برگزار  مشابهی  اوضاع  و  یکسان 

دورەهای  می توانیم  است.  نشده 

به اصطالح انتخابات در ایران را به 

انتخابات  چهار دسته تقسیم کنیم: 

ریاست جمهوری، انتخابات مجلس، 

شوراها. و  خربگان  انتخابات 

انتخابات خربگان بجز  به طور کلی 

دور اول آن در سال 135٨،اهمیت 

چندانی برخوردار نبود و در فضای 

ایران به آرامی برگزار شده  سیاسی 

است و مردم هم آنچنان حساسیتی 

در قبال آن نداشتەاند و اگر گهگاه 

تا  کوشیده  ایران  اسالمی  رژیم  نیز 

باشکست  کند  بازار گرمی  آن  برای 

امری  مانند  به  و  شده  روبرو 

رویدادهای  میان  در  حاشیەای 

است. شده  سپری  سیاسی 

روستا: و  شهر  شورای  انتخابات 

در  شوراها  انتخابات  دور  اولین 

ایران،  ملیت های  انقالب  ابتدای 

صورت  به  نقاط  از  بعضی  در 

شهری  در  و  شد  برگزار  خودجوش 

مردمی  شورایی  سنندج،  همچون 

و  راهکارها  اگرچه  شد.  تشکیل 

مشکالتی  آن  برگزاری  چگونگی 

دیدگاه های  و  آرا  بیانگر  و  داشت 

که  آنجا  از  اما  نبود  مردمان  همه 

از دل مردم برخاسته بود به مانند 

است. ثبت شده  تاریخی  رویدادی 

این  تکرار  از  مانع  رژیم  بعدها 

رویداد شد تا در دوران به اصطالح 

اصالح طلبان، انتخابات شورای شهر 

از آن  و روستا دوباره برگزار شد و 

رو که شورا"سیاسی" نبود، رژیم در 

آنچنانی  فیلرتی  از  نامزدها  گزینش 

موجب  امر  این  و  نکرد  استفاده 

واقعی  منایندگان  از  تعدادی  تا  شد 

و  شوند  شوراها  وارد  بتوانند  مردم 

بعدها که معلوم شد خلق توانسته 

استفاده  آمده  پیش  فرصت  این  از 

والیت  رژیم  حکومتداران  کند 

مصدوم  نیز  را  روزنه  این  فقیه 

حد  تا  را  فیلرتگزینش  و  کردند 

شورای  نهایتا  و  کردند  تنگ  ممکن 

برای فساد  شهر و روستا به محلی 

منافع  تامین  و  زمین  تصاحب  و 

شد. بدل  عشیرەای  و  خانوادگی 

جمهوری ریاست  انتخابات 

به  این  دورەهای  متامی  در  رژیم 

خود  توان  همه  انتخابات  اصطالح 

پای  به  را  مردم  تا  کرده  بسیج  را 

به  و  بکشاند  رای  صندوق های 

برای  ابزاری  به  را  آن   کلی  صورت 

و  فکر  چارچوب  کردن  مشخص 

بازی در درون موازنەهای مشخص 

شده از سوی بیت رهربی بدل کرده 

به طور کلی رژیم جمهوری  است. 

از  که  است  کرده  تالش  اسالمی، 

انتخابات،  اصطالح  به  این  طریق 

تصویر  به  را  اسالمی  واحده  امت 

بازی های  راستا  در همین  و  بکشد 

همین  بر  نیز  را  خود  داخلی 

است. کرده  برنامەریزی  اساس 

انتخابات مجلس:

که  انتخابات  این  اول  دور  در 

حکومت  گزینش  فیلرتهای  هنوز 

وفرصتی  بود  نشده  تنگ  و  فرشده 

مناینده  بتوانند  مردم  تا  شد  مهیا 

کنند  انتخاب  را  خود  واقعی   های 

مردم  تا  شد  باعث  امر  همین  و 

ایران و ملت کرد نیز بتوانندمناینده 

اسالمی  رژیم  اما  برگزینند،  را  خود 

ایران که متوجه شده بود منایندگان 

منویان  با  کردستان  در  برگزیده 

کردستان  در  نیستند،  همسو  رژیم 

اعالم  باطل  را  انتخابات  نتایج 

کرد  ملت  منایندگان  نتیجتا  و  کرد 

شوند.  مجلس  وارد  نتوانستند 

در دورەهای بعدی که هم تجربەی 

رژیم بیشرت گشته و هم از فیلرتهای 

نامزدهای  گزینش  در  بیشرتی 

انتخاباتی استفاده می شد و هم در 

مهندسی انتخابات تبحر یافته بود، 

دیگر فرصت و روزنەای برای مردم 

باقی مناند که منایندگان واقعی خود 

منایش  این  متام  و  کنند  انتخاب  را 

و  بد  میان  انتخاب  به  مردم  برای 

که  موردی  تنها  شد!!  بدل  بدتر 

برخی از فعالین کوردگەگداری به آن 

اشاره می کنند، فراکسیون کردها در 

مجلس است که آنان نیز با انتشار 

بیانیەای علیه دادگاه میکونوس برگ 

سیاهی در تاریخ فعالیت های خود 

ثبت کردند و از این طریق ماموریت 

منایندگی رژیم را به امتام رساندند.

عمیق تر  صورت  به  بخواهیم  اگر 

اصطالح  به  تحلیل  به  وسیع تر  و 

بر  باید  بیشرت  بپردازیم  انتخابات 

ریاست  و  مجلس  انتخابات  دو 

جمهوری رژیم تامل و دقت کنیم:

انتخابات مجلس رژیم

شد،  اشاره  پیشرت  که  هامنگونه 

منایش  نامزدهای  گزینش  فیلرتهای 

کهنەپرستانه  صورت  به  انتخاباتی 

و  تنگ  متامیت خواهانەای  و 

اوقات  گاهی  اگر  و  شد  تنگ تر 

از  اتفاقی  صورت  به  نامزدی 

دوران  در  و  می گذشت  فیلرتها 

حضورش در مجلس رفتارش مطابق 

در  نبود  رژیم  خواست  و  میل 

می شد. صالحیت  رد  بعدی  دوره 

که  آغازین  مرحله  هامن  از  رژیم 

اصل  است،  شدن  نامزد  شامل 

انتخاب آزاد و دمکراتیک را پایامل 

طی  اگر  کردند.  خفه  را  آزادی  و 

نفر  هزاران  و  صدها  سال ها  این 

شورای  باشند،  کردە  نامزد  را  خود 

نگهبان با تیغ بی رشمانەی سانسور، 

آن ها را رد کرده و تنها افراد پایبند 

افرادی  یا  نظام  به  خورده  قسم  و 

اجتامعی  پایگاه  ناتوان و بدون  که 

است. کرده  تائید  را  بودەاند 

در  پروسه  این  گفت،  باید  البته 

منوال مدیریت  بر همین  کردستان 

در  که  حالی  در  است  شده 

در  ویژه  به  ایران  دیگر  مناطق 

گونەی  به  معادالت  مرکز،مدیریت 

دیگری بوده است. در واقع در این 

مناطق رقابت مابین باندهای رژیم 

است.  بوده  فیلرتها  کننده  تعین 

بزرگ  شهرهای  و  مراکز  در  البته 

باندهای  به  وابستگی  بجز  ایران 

یا  لیربال  که  کسانی  متام  رژیم، 

مرشطەخواه  یا  سوسیالیست 

 ... و  مجاهدین   به  گرایشی  یا 

داشتەاند متاما رد صالحیت شدەاند. 

در مرحلەی دوم که شامل پروسەی 

و  دادن  رای  و  انتخابات  تبلیغات 

نتیجەی  نهایی  تائید  و  آرا  شامرش 

در هر  رژیم  است،  بوده  انتخابات 

دورەای توطئەی متناسب با رشایط 

هر  در  و  داشته  چنته  موجوددر 

در  خاصی  تجربەی  نیز  دورەای 

باب مهندسی انتخابات کسب کرده 

بهره  آن  از  بعدی  دورەهای  در  و 

برده است. نتیجتا، رژیم با مهندسی 

خواسته  که  را  آنکس  نام  انتخابات 

و باب دلش بوده از صندوق بیرون 

واقع خیمه شب  در  است.  کشیده 

بازی انتخاباتبه پروسەای بدل شده 

به  را  مردم  طریق  آن  از  رژیم  تا 

و  بکشاند  رای  صندوق های  پای 

بر  که  کنند  احساس  اینگونه  مردم 

در  و  تاثیرمیگذارند  سیاسی  امور 

نهایت رژیم بتواند به اهداف خود 

پروسه  این  امتام  از  بعد  و  برسد 

دستان  با  دیگر  بار  برای  نیز  مردم 

برگشتەاند. خانەهایشان  به  خالی 

متامیت خواهی  و  فیلرتها  متام  با 

دوم  مرحلەی  اگر  رژیم،  ذاتی 

از  فارغ  انتخابات  اصطالح  به  این 

یا  می بود،  تحریف  و  دست کاری 

مردم  واقعی  رای  دیگر  عبارت  به 

تعین  مردم  ورای  می شد  شامرش 

کننده می بود که چه کسی انتخاب 

بهره  امکان  نه،  کسی  چه  و  شده 

این  از  از کوچکرتین فرصت  جسنت 

داشت  انتخابات وجود  اصطالح  به 

خود  فریاد  مردم  طریق  این  از  تا 

هم  اگر  میان  این  در  و  برآورند  را 

خود  واقعی  منایندەی  منی توانستند 

را به مجلس بفرستند حداقل با رای 

می کردند  اعالم  موضع گیریشان  و 

است  رژیم  پسند  مورد  آنچه  که 

را  دیگری  کس  و  منی خواهند  را 

انتخاب کردەاند، اما تجارب پیشین 

این را به اثبات رسانده که رژیم نام 

از صندوق  آنکس را که می خواهد 

او  به  مردم  حال  می آورد،  بیرون 

رای داده باشند یا نه، مهم نیست.

انتخابات ریاست جمهوری

انتخابات  اصطالح  به  این 

دارد. دیگری  داستان 

ریاست  انتخابات  از  دوره  چندین 

ایران  اسالمی  رژیم  جمهوری 

نیز  دوره  هر  و  است  شده  برگزار 

تحت رشایط خاصی برگزار گردیده 

برنامەی  دوره  هر  در  رژیم  و 

است. کرده  اجرا  را  خود  خاص 

و  شوراها  انتخابات  برخالف 

مجلس و خربگان، انتخابات ریاست 

از  اول  دور  ازهامن  جمهوری 

فیلرتهای ویژەی خود برخوردار بود 

و متاما مهندسی شده و سیستامتیک 

بارز و عیان  اما ویژگی  برگزار شد. 

ریاست جمهوری در سیستم والیت 

"خامنەای"  بجز  که  بود  این  فقیه 

فقیهی  والیت  به  خود  بعدها  که 

رسید و "رجائی" که کشته شد، متام 

رئیس جمهورها بعد از امتام دوران 

خشم  مورد  جمهوری شان  ریاست 

گرفتند  حاکمقرار  سیستم  غضب  و 

و به عنوان دشمن یا عامل فتنه و 

حتی  و  شدەاند  نامیده  خرابکار  یا 

به کسی چون بنی صدر اصال  اجازه 

ریاست جمهوری اش  دوران  ندادند 

متام شود و او را مجبور کردند با فرار 

دهد. نجات  را  خود  جان  ایران  از 

جمهوری  ریاست  انتخابات  منایش 

تا  آغازش  اول  روز  هامن  از  رژیم 

ردصالحیت ها  و  نامزدها  ثبت نام 

گفتامن  مدیریت  و  آرا  مهندسی  و 

آمدن  بیرون  نهایتا  و  حاکم 

همه  صندوق ها،  از  رژیم  خواست 

شده  تعین  پیش  از  برنامەای  با 

توان  متام  با  رژیم  و  شده   اجرائی 

گرفته  آنرا  سنبەهای  سوراخ  خود 

مهمرتسیاستی  همه  از  اما  است. 

است که رژیم در انتخابات ریاست 

یعنی  می کند  تعقیب  جمهوری 

سیاسی  چارچوبی  کردن  مشخص 

و برنامه کاری و ایجاد نوعی بازی 

در بسرتی که نهایتا رژیم برنده آن 

به  نیز دست  میان  این  در  و  باشد 

متنوعی  توطئەهای  چیدن  و  بازی 

این طریق مردم را به  از  تا  زدەاند 

چنان  و  بکشانند  صندوق ها  پای 

داخلی  سیاسی  جناح های  و  مردم 

در  که  دهند  بازی  را  خارجی  و 

احساس  انتخابات  از  دوره  هر 

از  و  بوده  متفاوت  دوره  این  کنند 

و  است  برخوردار  بسزائی  اهمیت 

شد؟! اینگونه  چرا  ندانند  پایان  در 

دیدگاه  و  اندیشه  و  فکر  در سطح 

جامعه نیز، رژیم از منایش انتخابات 

در راستای کنرتل چارچوب سیاست 

برده  بهره  ایران  در  اندیشیدن  و 

میدان  در  را  مردم  آنچنان  و  است 

فقیه  والیت  اسالمی  ایدئولوژی 

تحت  اسالمی  واحده  امت  یعنی 

زمان چرخانده  امام  مناینده  رهربی 

که  نشود  ایجاد  شکی  هیچ  که 

رژیم،  مطلوب  رفتار  و  عقاید  بجز 

ممکن هست. نیز  دیگری  گزینەی 

انتخابات  خیمه شب بازی  در  رژیم 

چارچوب  هم  جمهوری،  ریاست 

می کند  مشخص  را  سیاسی  بازی 

به  نسبت  مردم  دید  زاویه  هم  و 

رژیم  را.  سیاسی  بازی  و  سیاست 

انتخابات  این  در  ایران  اسالمی 

می کند  دنبال  را  هدف  چندین 

اهداف  به  بتواند  طریق  آن  از  تا 

از: کهعبارتند  برسد  خود  شوم 

تاثیر  و  نقش  نهایی  کننده  تعین   -

تنها  و  تنها  چیز،  همه  نتیجه  و 

رهربی ست. بیت  و  فقیه  ولی 

- مردم ایران مردمانی ناآگاه هستند 

از  فریب شان  امکان  لحظه  هر  که 

اسالم  دشمنان  و  بیگانگان  سوی 

کشیده  بیراهه  به  و  دارد  وجود 

شوند به همین خاطر الزم است که 

عقل و بصیرت ولی فقیه از طریق 

باشد. راهنامیشان  نگهبان  شورای 

انتخاب  برای  امکان  یک  تنها   -

از  انتخاب  آنهم  و  دارد  وجود 

در  که  است  اصلح  و  صالح  میان 

گفتامن به اصطالح اصالح طلبان و 

ورشکستگان خارج نشین توجیه گر 

اعامل رژیم، به نام "انتخاب میان بد 

و بدتر" تبدیل و توجیه  گشته است.

- هر نوع هویت و شناسە سیاسی و 

گروه متفاوتی باید پاک و حذف شود 

هویت مشخص  در  باید  را  خود  و 

کند. تعریف  رژیم  سوی  از  شده 

برای  ویرتینی ست  جمهور  رئیس   -

رژیم  مرشوعیت  ممتد  بازتولید 

مردمی  گسرتده  حضور  طریق  از 

جامعەای  خواهان  -رژیم  وار.  گله 

دستەبندی  و  گروه بندی  دارای  که 

باشد  مجزا  و  متفاوت  قرشهای  و 

نیست، بلکه جامعە را هامنند گلەای 

چوب دستی  حرکات  با  که  می بیند 

می رود-. سو  آن  سو  این  چوپان 

تنگ  ازدریچه  کوچکی  فرصت   -

جمهور  رئیس  برای  که  هم  قدرت 

به وجود می آید در میان گروەهای 

رژیم  باندهای  و  حکومت  درون 

باالنس  تا  می شود  به دست  دست 

قدرت به نفع بخشی از حاکمیتتامم 

نشود و در این میان ولی فقیه به 

مورد  این  در  نشود،  رانده  حاشیه 

رد  از  درست  خوانش  به  می توانیم 

صالحیت های رفسنجانی و احمدی 

نژادو گروەهای به اصطالح راست و 

چپ حاکمیت در دورەهای مختلف 

باالنس  وقتی  هربار  که  برسیم.چرا 

قدرت به نفع جناح خاصی نامتوازن 

جربان  بعدی  دورەی  در  می شود، 

"فصل الخطاب"  تا  می شود  مافات 

باشد. فقیه  ولی  همچنان 

سازمان های  و  جمهور  رئیس   -

اجرائی تحت امرش که در مقایسه 

امر  تحت  نهادهای  و  سازمان ها  با 

ندارند  آنچنانی  قدرت  فقیه  ولی 

تا  کنند  بازی  را  سپری  نقش  باید 

نام  به  رژیم  گندکاری های  همه 

دامن  همچنان  تا  شود  متام  آن ها 

شود. داده  نشان  پاک  فقیه  ولی 

باال ذکر شد نکات  آنچه در سطور 

جمهوری  اسرتاتژی  اصلی  و  کلیدی 

ریس  انتخاب  در  ایران  اسالمی 

است  وحراف"  قدرت  جمهور"فاقد 

که  چیزی  تنها  میان  این  در  و 

جمهور  رئیس  مطبوع  باند  عاید 

مادی ست  می شودجنبەهای 

می دهد  آن  به  را  اجازه  این  که 

به  را  بی شامری  مادی  تاامتیازات 

از  فقیرتر  نیز  مردم  و  بربد  تاراج 

ایران  در  نیز  سیاست  همیشهو 

باشد. گذشته  از  انحصاری تر 

مشارکت  یا  بایکوت 

که  اینست  اساسی  سوال  حال 

بایکوت کردن یا مشارکت کدامیک 

شود؟ تغیر  موجب  می تواند 

سالەی  تجربەی چندین  که  آنچنان 

اسالمی  رژیم  ظاملانه  حکومتداری 

عدم  است،  رسانده  اثبات  به  ایران 

بر  انتخابات  در  مردم  حضور  تاثیر 

و  می باشد  انتخابات  نهایی  نتیجه 

در هر دوره و مرحلەای،رژیم بنابر 

لزوم، دست به توطئه زده و صحنه 

منایش را بنابر خواست خود طراحی 

که  نیز  هنگام  آن  و  است  کرده 

مهندسی انتخابات مورد قبول مردم 

دستبه  خواستەاند  افرادی  و  نبوده 

 -13٨٨ سال  –مبانند  بزنند  اعرتاض 

با کشتار و شکنجه و تجاوز روبرو 

رژیم  ناراضی  باندهای  و  شدەاند 

اختیار کردەاند چرا که  نیز سکوت 

بنیاد  و  اساس  مردم  تظاهرات  در 

گرفته  قرار  خطر  مورد  رژیمشان 

است و در نهایت با ولی فقیه همراه 

چند  از  بعد  باندها  این  شدەاند. 

نیز که فکر می کنند مردم آن  سال 

رویدادها را به فراموشی سپردەاند، 

دوستی  خامتی،درخواست  همچون 

با ولی فقیه را به میان می کشند و 

خامنەای نیز آن ها را آشتی منی دهد!

در حالت کلی در ایران نه ریاست 

از قدرتی برخوردار است  جمهوری 

به  آنرا  مردم  منافع  راستای  در  که 

کمی  که  کسی  به  نه  و  گیرد  کار 

کاندید  می دهند  اجازه  باشد  بد 

رای  که  می دهند  اجازه  نه  و  شود 

باشد  داشته  تاثیری  آنچنان  مردم 

که حتی از میان مهرەهای انتخاب 

شود. انتخاب  کسی  رژیم  شده 

تعین  پیش  از  پروسەی  چنین  در 

وجود  چیزی  هیچ  فرصت  شدەای، 

حضور  به  تنها  مشارکت  و  ندارد 

منایش  صندوق ها  پای  در  مردم 

دوربین   طریق  از  تا  می شود  ختم 

رسانەهای بین املللی به جهان نشان 

از  ایران  اسالمی  رژیم  که  دهند 

و  است  برخوردار  الزم  مرشوعیت 

مردم  رسکوب  و  کشتار  همه  باآن 

می روند. جالد  تیغ  پیشوازی  به 

اصطالح  به  این  از  تعدادی  در 

به  صدایی  گاهگاهی  انتخابات 

این  از  می توان  که  می رسد  گوش 

پروسه یعنی کاندید شدن و فضای 

بازی های  و  انتخاباتی  تبلیغات 

برده  بهره  گرفته،  شکل  سیاسی 

خواست هایشان  بتوانند  مردم  تا 

مردم  حداقل  و  کنند  مطرح  را 

استدالل  این  بزنند.  را  خود  حرف 

دارد:  اساسی  مشکل  چندین 

مردم  که  سال هاست  اینکه،  اول   -

کورد  ملت  علی الخصوص  و  ایران 

به شیوەهای گوناگون خواست های 

خود را مطرح کردەاند و دهەهاست 

آزادی  خواستار  مردمان  این  که 

و  شهید  هزاران  وجود  و  شدەاند 

هزاران نفر که تجربه زندان هایرژیم 

اسالمی ایران را دارند و هم اکنون نیز 

زندان های رژیم پر است از زندانیان 

سیاسی،سند غیرقابل انکاری ست بر 

از  سال هاست  مردم  که  ادعا  این 

گفتەاند. سخن  خواست هایشان 

استدالل  این  خود  اینکه،  دوم   -

خدمت  و  رژیم  منافع  راستای  در 

را  این شبهه  به آن قرار می گیرد و 

ایجاد می کند که گویی مردم در آن 

روزها می توانند از خواست هایشان 

منایش  نتیجتا  و  بگویند  سخن 

آزاد  و  باز  فضایی  در  انتخابات 

برگزار می شود. در حالیکه به خوبی 

کوردستان  در  ویژه  به  که  آگاهیم 

چه شبکەهای جاسوسی و مزدوری 

شده  ایجاد  گزاف  هزینەهای  با 

کوچکرتین  از  کسی  اگر  که  است 

دچار  بگوید  سخن  مردم  خواست 

زندان  در  و  شده  رسنوشتی  چه 

است. راهش  به  چشم  چیزی  چه 

- سوم اینکه، تعدادی از کانال هایی 

گرفنت  شکل  در  حکومت  خود  که 

روزهای  در  داشتەست،  دست  آن 

پیش از انتخابات به صحنه فرستاده 

کوردستان-  در  ویژه  -به  می شوند 

مردم  تریبون  به  اصطالح  به  و 

خواست های  از  و  می شوند  بدل 

سطح  آنان  می گویند.  سخن  مردم 

آنچنان  را  کورد  ملت  خواست های 

نازل و پائین می آورندکه با کمرتین 

ایران  اسالمی  رژیم  معیارهای 

هامهنگشود و در حالی که از زبان 

ملت کورد سخن می گویند، خواست 

می کنند. فروش  ارزان  را  ملت 

- چهارم اینکه، تعدای کانال و مهره 

– چه ازسوی حکومت شاررژ شوند 

کنند-  عمل  خود  اراده  با  چه  و 

وجود دارد که دایره فعالیت سیاسی 

احقاق  برای  مردم  مبارزاتی  و 

حقوقشان را آنچنان تنگ و محدود 

هر  در  را  خود  تنها  که  می کنند 

چهار سال یک بار و آنهم در منایش 

تعریف  و  ببیند  رژیم  انتخابات 

ایجاد  آنان در فضای سیاسی  کنند. 

شده به ایراد سخنانی می پردازند  و 

کریم پرویزی

م: شهرام میرزائی
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کردستان  در  حکومت  باندهای 

آمال های  که  حارضند  آنان  و  شود 

بفروشند. پسامندەای  به  را  ملتی 

مهمرت  سیاسی  بازی  خود  از  اما 

با  فقیه،  والیت  رژیم  که  آنست 

جمهوری  ریاست  انتخابات  منایش 

که  می برد  پیش  را  اسرتاتژی  نوعی 

ایران  دادن  نشان   " از،  عبارتاست 

و  اسالمی"  واحده  امت  مثابه  به 

کردن  جمع  گلەای  چون  را  مردم 

کردن. ایفا  را  چوپان  نقش  و 

این  رژیم اسالمی در اجرائی کردن 

بزرگی  موانع  اسرتاتژیک،  سیاست 

مهمرتین  که  دارد  خود  روی  پیش 

امت  سیاست  است.  کردستان  آن، 

همه  داردکه  قصد  اسالمی  واحده 

تفاوت های  متام  با  را  ایران  مردم 

جغرافیایی  فرهنگی،  آئینی،  ملی، 

و... از هویتشان تهی کرده و بنابر 

خواهان  حکومت  که  تعریفی 

آنست به بازتعریف آن ها بپردازد و 

کردن  یکرنگ  و  سازی  یکدست  به 

اینگونه نشان می دهند که در حال 

مبارزەاند و در پایان هر منایش و با 

به  نیز  آنها  پرده آخر  کشیده شدن 

می روند  چهارساله  زمستانی  خواب 

جنبششان  به  دیگری  منایش  در  تا 

نیز  را  مبارزه  حتی  آنان  درآورنند. 

ارزان فروش می کنند و آنرا به منادی 

بی خطر و پاستوریزه بدل می کنند.

 ، مشارکت  موضع  مقابل  در 

دارد  وجود  کردن  بایکوت  موضع 

که  است  راسخ  عزم  این  بر  که 

بازی های  و  منایش ها  متام  در 

چارچوب  و  نکند  رشکت  سیاسی 

می کند. طرد  را  رژیم  قبول  مورد 

"بایکوت  موضع  بارها  که  سوالی 

مورد  رسارسی  سطح  در  را  کردن" 

آیا  که  بوده  این  داده  قرار  خطاب 

ایران  کردن  بایکوت  می خواهیدبا 

عراق  مشابه  رسنوشتی  دچار  را 

کنید؟  سوریه  نیز  حاال  و  لیبی  و 

در  که  آن هایی  نیز  کوردستان  در 

دارند  رشکت  رژیم  سیاسی  بازی 

کردن  بایکوت  خوب  می پرسند: 

داده  تغیر  را  چیزی  چه  بحال  تا 

و  کهنه  موضع  این  دوباره  که 

گرفتەاید؟ پیش  در  را  فرسوده 

از کشور  نیز که در خارج  آن هایی 

به  اپوزسیون  ظاهر  به  سیامی 

ترویج  را  گفته  این  می گیرند  خود 

میکنندکه بایکوت کردن یعنی دچار 

سوریه  و  لیبی  رسنوشت  به  شدن 

مهرەهای  اینان  واقع  در  عراق،  و 

سازمان های  توسط  شده  تحریک 

اسالمی  رژیم  اطالعاتی  و  امنیتی 

گفتامنی  اینگونه  که  هستند  ایران 

که  دیگری  کسان  و  داده  رواج  را 

ندارند،  اوضاع  از  درستی  خوانش 

سیاسی،  اصطالح  به  ژست  دام  به 

روشنفکری، وطن دوستی مهرەهای 

رژیم می افتند و می گویند که برای 

شویم  ایران  ویرانی  از  مانع  آنکه 

سازمان گزارشگران بدون مرز: 

بیش از ۵۵ میلیون رأی دهنده ایرانی از اطالعات آزاد و مستقل محروم هستند

سازمان گزارشگران بدون مرز طی 

را  ایران  خود،  گزارش  جدیدترین 

در ارتباط با نبود آزادی اطالعات و 

عدم استقالل رسانەها، محکوم کرد.

این سازمان جدیدترین گزارش خود 

را تحت عنوان "بیش از ۵۵ میلیون 

و  آزاد  اطالعات  از  دهنده  رأی 

مستقل محروم هستند" منترش کرد. 

مسدود  به  اشاره  با  گزارش  این 

با  اینستاگرام  زنده  پخش  شدن 

متذکر  قضایی  دستگاه  دستور 

به  ایران  در  اینستاگرام  شد: 

به  اماهنوز  می شود  مهار  شدت 

است.  نشده  مسدود  کامل  شکل 

سخنان  به  همچنین  گزارش  این 

دادستان عمومی ایران در رابطه با 

صوتی  متاس  امکان  کردن  مسدود 

اشاره کرده و افزوده: ۳ اردیبهشت، 

جعفر  "محمد  کل  دادستان 

منتطری" با دفاع از مسدود کردن 

درباره  تلگرام  صوتی  متاس  امکان 

علت آن گفت " متام دستگاه های 

اطالعاتی، امنیتی و انتظامی عنوان 

دالیلی  به  سیستم  این  که  کردند 

با  است."  کشور  امنیت  خالف 

شبکه های  بودن  ممنوع  وجود 

کاربردی  نرم افزارهای  و  اجتامعی 

در ایران به مانند توئیرت، فیس بوک 

نقشی  شبکه ها  این  اما  و... 

ایفا  اطالع رسانی  عرصه  در  مهم 

حساب های  و  صفحه ها  می کنند. 

رسمی  مقامات  از  برخی  کاربری 

در  نیز  انتخابات  کاندیداهای  و 

هستند. فعال  بسیار  شبکه ها  این 

حاکم  رشایط  به  گزارش  این  در 

نیز  ایران  پیش روی  انتخابات  بر 

بد  مابین  مردم  که  آنست  بهرت 

و  رایدهند  بد  گزینه  به  بدتر،  و 

حتام  جدید  جمهور  رئیس  انشالله 

چیزی را در ایران تغیر خواهد داد!!

باید متذکر شویم   از هر چیز  پیش 

رژیم،  که عدم مشارکت در منایش 

و  بیگانه  برای  نوکری  معنای  به 

ایران  به  تروریسم  ورود  آرزوی 

انتخاباتی  آنکس که منایش  نیست! 

این  با  می کند  بایکوت  را  رژیم 

اعالم  خود،  سیاسی  موضع گیری 

قبول  را  رژیم  این  من  که  می کند 

اسالمی ست  جمهوری  این  ندارم. 

برنامەهایش  بردن  پیش  با  که 

که  دهد  نشان  اینگونه  می خواهد 

ویران شدن  یا  اسالمی  یا جمهوری 

ایران، کدامیک را انتخاب می کنید؟ 

این  نیز  سوریه  در  که  هامنگونه 

نقشه را عینا اجرا کردند و با کمک 

به گروه های تروریستی چون داعش 

و النرصه به جهانیان گفتند که اگر 

باشید  نابودی اسد نقش داشته  در 

داعش  اورا  جای  کنید،  کمک  و 

به  سیاست  این  گرفت.  خواهد 

است.  آینده  گرفنت  گروگان  معنای 

و  جمهوریاسالمی  اینصورت  به 

فریب خوردەهایش،  و  مهرەها 

اینگونه نشان می دهند که آیندەی 

بدون جمهوریاسالمی یعنی ویرانی 

مطیع  باید  خاطر  همین  به  و 

باید  آرزوهایتان  و  امید  و  باشید 

بازی هایش  و  فقیه  ولی  اختیار  در 

باشد و چشم به راه رافت او باشید 

ببخشد. شام  به  چیزی  شاید  تا 

کوردستان  در  که  هم  آن هایی 

را  چیزی  چه  بایکوت  می گویند 

منایش  بنیاد  است؟  داده  تغیر 

هنوز  و  نکردەاند  درک  انتخاباترا 

انجام  آنچه که ولی فقیه  منی دانند 

بازی  یک  تنها  و  تنها  می دهد، 

نصیب  آن  نتایج  که  سیاسی ست 

می شود  حکومت  درون  باندهای 

نصیب  پسامندەای  هم  شاید  و 

به  وابسته  مهرەهای  از  بعضی 

آن ها که تنها نظارەگر یک نقطه –

یعنی جامران- باشند، بپردازد و متام 

امیدشان را در سخنان و  آرزوها و 

ببینند. فقیه  ولی  نورانی  سیامی 

تالش  در  رژیم  که  سال هاست   

خود  هویت  از  را  کردستان  ا ست، 

شده  مشخص  هویت  و  کند  تهی 

آن هابقبوالند.  به  را  تهران  از سوی 

را  مذکور  اسالمی،سیاست  رژیم 

و  می برد  پیش  ایران  نقاط  متام  در 

کردستان  به  نسبت  علی الخصوص 

بیشرتی  حساسیت  با  کرد  ملت  و 

می خواهد مردمکرد را در بازی های 

رشکت  تهران  منایش های  و  سیاسی 

دهد و آرمان هایشان را غصب کند.

هم  در  را  چارچوب  این  متام  و   

خواهم ریخت. موضع بایکوت بازی 

ملتی ست  انقالبی  اراده  فقیه،  ولی 

که به رژیم می گوید "نه". این"نه" 

آینده  و  حال  و  گذشته  در  گفنت، 

و  داشت  خواهد  و  داشته  بازتاب 

تاریخ مجزایی را برای ملت کرد به 
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شدن  پایامل  و  شده  پرداخته 

از  ایران  حقوق شهروندی مردمان 

بحث  مورد  حاکمه  دستگاه  سوی 

از  این بخش  در  است  قرار گرفته 

فضای  در  حتا  است:  آمده  گزارش 

اصلی  قربانی  انتخاباتی،  کارزار 

جناح های  میان  قدرت  جنگ 

انگاشنت  نادیده  ایران،  در  نطام 

رسانی  اطالع  آزادی  متام  و  تام 

است.  شهروندان  دانسنت  حق  و 

گزارشگران بدون مرز تأسف خود 

بر  شده  تحمیل  سانسور  از  را 

رسانه ها و رسکوب روزنامه نگاران، 

اطالع  نقش  ایفای  از  را  آن ها  که 

انتخابات  باره  در  آزاد  رسانی 

می کند.  ابراز  می کند،  محروم 

است:  آمده  گزارش  ادامه  در 

زندانی،  گزارشگر   ۲۸ با 

بزرگ  زندان   ۵ از  یکی  ایران 

روزنامه نگاران  برای  جهان 

است. رسانه ای  فعاالن  و 

ایران  دفرت  مسئول  معینی،  رضا 

این  در  مرز  بدون  گزارشگران 

دسرتسی  "حق   : می گوید  باره 

پیش رشط  اطالعات  به  آزاد 

زندانی  با  است.  دادن  رأی  حق 

سانسور  و  روزنامه نگاران  کردن 

کردن  مسدود  روزنامه ها، 

و  رسانی  اطالع  سایت های 

رسکوب  و  اجتامعی  شبکه های 

انتخاباتی  برگزاری  منتقدان، 

است.  ناممکن  دمکراتیک 

به  باید  ایران  اسالمی  جمهوری 

این وضعیت غیر قابل قبول پایان 

همه  کاری  هر  از  پیش  و  دهد 

فعاالن رسانه ای زندانی را آزاد کند 
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روحانی، مهره ای حیاتی برای نظام

تحلیل  سال،  چهار  از  پس  شاید 

انتخاب  و  روحانی  رشکت  چگونگی 

یازدهمین  عنوان  به  وی  )آوردن( 

ایران  اسالمی  رژیم  جمهور  رئیس 

باشد،  نداشته  آنچنانی  رضورتی 

به  توان  می  رشایط  مقایسه  با  ولی 

رشکت  که  رسید  توجهی  قابل  نتایج 

دوازدهم  انتخاب  در  رشکت  عدم  یا 

حال  عین  در  و  کنند  می  توجیه  را 

کند.  می  آشنا  نظام،  بازی  با  را  ما 

ابتدا  یادداشت  این  اول  بخش  در 

انتخابات  مهندسی  چگونگی  به 

نگاهی  گذشته  جمهوری  ریاست 

اینگونه  دلیل  سپس  و  اندازیم 

مهندسی و انتخاب )آوردن( روحانی 

بخش های  در  شد.  خواهد  بیان 

اخیر  سال  چهار  کارنامه  بعدی، 

شعارهای  با  آن  مقایسه  و  روحانی 

شد. خواهد  بررسی  شده،  داده 

الزم است که به این امر اشاره شود 

که دلیل به کار گرفنت لغت “آوردن” 

است  نگاهی  “انتخاب”  جای  به 

در  انتخابات  پروسه  به  نگارنده  که 

واژه  از  چرا  اینکه  دلیل  دارد.  ایران 

به  نیز،  نشده  استفاده  “انتصاب” 

ایران  در  انتخابات  به  نگاهم  نوع 

نگارنده  عقیده  به  گشت.  بازخواهد 

به  ایران  اسالمی  جمهوری  رژیم 

دالیلی نیاز دارد که پروسه انتخابات 

را در ایران انجام دهد، ولی در عین 

به طرز مضحکی  انتخابات  این  حال 

)مهندسی(  دستکاری  تواند  می 

مهندسی  اگر  نهایت  در  یا  شود 

نظر  مورد  کاندید  نباشد،  پاسخگو 

وظایف  یا  وظیفه  به  )باتوجه 

از صندوق رای خارج شود. محوله(، 

مهندسی  با  روحانی  آوردن 

“انتخابات” روانی 

رجوع  تاریخی یامن  حافظه  به  اگر 

پیش  تا  که  شویم  می  متوجه  کنیم، 

تائید  کاندیداهای  اسامی  اعالم  از 

شورای  سوی  از  شده  صالحیت 

از  دوره  یازدهمین  برای  نگهبان 

اسالمی  رژیم  جمهوری  ریاست 

از  یک  هیچ  در  روحانی  نام  ایران، 

اصالح طلبان  اصولگرایان،  لیست های 

قرار  نژاد\مشایی  احمدی  طیف  و 

نداشت. اصوال نام روحانی در تقابل 

گویی  شد،  مطرح  نامزدها  دیگر  با 

انتخابات،  از  دوره  آن  مهندسی  که 

بلکه  افزاری،  سخت  طریق  از  نه 

از  روانی،  مهندسی  یک  بیشرت 

ها)نامزدهای  مهره  چیدمان  طریق 

بود. اصولگرا(  و  طلب  اصالح 

در اردوگاه اصالح طلبان، همه چشم 

آمادگی  اعالم  و  خامتی  ممدص  به 

دوخته  او  کاندیداتوری  برای  وی 

اظهاراتی  طی  خامتی  ولی  بودند، 

اعالم  تلویحا  مختلف،  زمان های  در 

وی  حضور  اجازه  خامنه ای  که  کرد 

پس  است.  نداده  را  انتخابات  در 

طلبان  اصالح  نگاه های  وی،  از 

معطوف  رفسنجانی  هاشمی  به 

شدن  نامزد  برای  که  کسی  شد، 

رد  و  نداشت  الزم  را  "آقا"  ی  اجازه 

نداشت.  اعراب  از  محلی  صالحیتش 

شد. صالحیت  رد  هم  هاشمی  ولی 

با رد صالحیت هاشمی، اصالح طلبان 

چشم  عارف  و  روحانی  به  حکومتی 

دوختند. عارف انرصاف داد و روحانی 

تنها نامزدی باقی ماند که بخشی از 

حاکمیت تحت عنوان اصالح طلبان، 

خود را به وی نزدیکرت می دیدند. اما 

بود  نیاز  روانی،  مهندسی  یک  برای 

که ارودگاه اصولگراها هم دستکاری 

شود. بدین ترتیب با وجود چند نفر 

آنها  از چهره های اصولگرا )در راس 

ارودگاه  قالیباف(،  و  والیتی  جلیلی، 

این  شد.  انشقاق  دچار  اصولگرایان 

تا  که  طلبان  اصالح  که  بود  درحالی 

چند روز پیشرت با رد صالحیت هاشمی 

مطرح  را  رشکت  عدم  از  صحبت 

کرده بودند )اشاره به نامه مصطفی 

به  روحانی  از  زندان(،  از  تاجزاده 

عنوان نامزد واحدشان حامیت کردند.

صورت؟ این  به  مهندسی  چرایی 

مهندسی  برای  عمده  دلیل  دو 

جمهوری  ریاست  یازدهم  انتخابات 

از  رئیس جمهور  یک  آوردن  و 

از: عبارتند  )اعتدالگرا(  میانه  طیف 

جناحی  درون  اختالفات  کاهش  اول، 

و  اصولگرایان(  و  طلبان  )اصالح 

از  پس  حاکمیت.  منودن  یکدست 

و   ۱۳۸۸ سال  جنجالی  انتخابات 

ی  دایره  مردم،  گسرتده  اعرتاضات 

و  شده  تنگ  بسیار  "خودی"ها 

بی  انشقاق  یک  دچار  حاکمیت 

سابقه شده بود. جدا شدن بخشی از 

بدنه حاکمیت )برای مثال دیپلامت ها 

در دستگاه روابط خارجی و پناهنده 

خارجی(،  کشورهای  به  آنها  شدن 

حاکمیت  از  دیگری  بخش  حذف 

رسان  از  برخی  بازداشت  طریق  )از 

دولتی  های  پست  پیشرت  که  نظام 

داشتند، و محاکمه آنها( و اختالفات 

جدی رسان عالیرتبه نظام )برای مثال 

اختالف هاشمی رفسنجانی و خامنه 

امامت  از  رفسنجانی  طرد  و  ای 

این  بر  دال  همه  تهران(،  جمعه 

شکاف عمیق در حاکمیت جمهوری 

فردی  وجود  داشتند.  ایران  اسالمی 

که طیف طرد شده، آن را کاندیدای 

منودن  یکدست  برای  بدانند  خود 

روحانی  بود.  الزم  حاکمیت  دوباره 

طرد  هم  چون  بود،  ای  مهره  چنین 

می  خود  به  نزدیک  را  او  شدگان 

حساسیت  اصولگراها  هم  دانستند، 

و  خامتی  با  مقایسه  )در  کمرتی 

داشتند.  وی  به  نسبت  رفسنجانی( 

روحانی الزم بود که در عین حال که 

باید  کند،  می  بلند  را  تغییر  "کلید" 

تضمین هم مناید که از چارچوب های 

تجاوز  اصولگرایان  شده  تعیین 

ضمن  ترتیب  بدین  کرد.  نخواهد 

اینکه در هامیش های انتخاباتی خود 

خواستار شکسنت فضای امنیتی و رفع 

سخرنانی  به  )اشاره  شد  می  حرص 

روحانی در ستاد جوانان حامی خود 

به  همزمان  جامران(،  حسینیه  در 

رهربی اطمینان می داد که مطیع و 

همراهش خواهد بود. در همین راستا 

روحانی یک هفته قبل از انتخابات به 

خامنه ای نامه ای نوشت و بر "مطیع 

و همراه بودن" خود تاکید کرد. خرب 

اصولگرایان  سوی  از  نامه  این  ارسال 

رئیس  نایب  باهرن  رضا  )محمد 

می  نشان  که  شد  منترش  مجلس( 

ارودگاه  از  را  نگرانی ها  روحانی  داد 

است. داده  کاهش  اصولگرایان 

حسن روحانی همچنین در حالی که 

و  خامتی  از  خود  پیروزی  بیانیه  در 

رفسنجانی تشکر کرده بود، سخنانش 

پس  مطبوعاتی  کنفرانس  اولین  در 

از  انتخابات،  در  پیروزیش  اعالم  از 

سوی اصولگرایان تحت عنوان "عمل 

به  )اشاره  شد  تلقی  اصولگرایانه" 

مجلس  عضو  خامتی  احمد  سخنان 

قرار  آنها  استقبال  مورد  و  خربگان( 

نشان  روحانی  ترتیب  بدین  گرفت. 

داد که هم دغدغه های اصالح طلبان 

و  کرده  رفع  را  اصولگرایان  هم  و 

آوردن  هم  گرد  برای  عالی  مهره ای 

اسالمی  جمهوری  خانواده  دوباره 

)اصالح طلبان و اصولگرایان( خواهد 

بود، چیزی که در آن زمان، برای نظام 

شد. می  تلقی  حیاتی  ایران،  اسالمی 

روحانی،  آوردن  برای  دلیل  دومین 

که  بود  جدی  های  بحران  حل 

اسالمی  جمهوری  نظام  گریبانگیر 

بحران  آنها  مهمرتین  بود.  شده 

اقتصادی  بحران  و  خارجی  سیاست 

برای  بودند.  ها(  تحریم  نتیجه  )در 

زمینه  در  که  بحران  مهمرتین  حل 

سیاست خارجی بود، وجود یک تیم 

با ادبیات معتدل تر که سابقه حضور 

را  دیپلامسی  در مذاکرات و دستگاه 

رسید.  می  نظر  به  رضوری  داشت، 

آمریکا  دیپلامسی  دستگاه  که  گویی 

فردی  چنین  وجود  برای  را  خود  نیز 

)تیمی( آماده کرده بودند، به طوری 

نامزدهای  صالحیت  رد  از  پس  که 

اصالح طلبان، جان کری، وزیر وقت 

امور خارجه آمریکا واکنش نشان داد.

دبیر  مقام  در  مدتی  روحانی،  حسن 

جریان  در  ملی  امنیت  عالی  شورای 

غرب  با  آنها(  راس  در  )و  مذاکرات 

های  چهره  از  یکی  و  داشت  قرار 

بود. همین  برای غرب  شناخته شده 

مانند  فردی  بر  را  وی  اهمیت  امر 

علی اکرب والیتی که زمان زیادی وزیر 

کرد.  می  دوچندان  بود  خارجه  امور 

به عالوه علی اکرب والیتی در لیست 

قرار  غربی  کشورهای  از  برخی  ترور 

توانست  می  امر  همین  و  داشت 

لطمه  غرب  با  مذاکرات  روند  به 

که  بود  فردی  والیتی همچنین  بزند. 

بخش دیگر حاکمیت )اصالح طلبان( 

منی کردند. نزدیکی  احساس  وی  با 

بحران  حل  ایران  اسالمی  رژیم 

خود  اولویت  در  را  خارجی  سیاست 

قرار داده بود. آنها معتقد بودند که 

بیشرتی  شتاب  با  اقتصادی  بحران 

)به  است  تعمیق  و  در حال گسرتش 

ویژه با کاهش قیمت نفت و تحریم 

بود  دلیل الزم  به همین  آن(.  فروش 

پادگانی-  )دولت  نظامی  سیستم  که 

سیستم  یک  به  نژاد(  احمدی 

گر- مذاکره  )دولت  دیپلامتیک 

روحانی( تغییر داده شود. مقصود از 

پادگانی، نه  یا دولت  سیستم نظامی 

)سپاه(،  نظامیان  قدرت  افزایش  تنها 

باید  آن  در  که  است  بلکه سیستمی 

باشد  مطلق  صورت  به  اطالعت 

وجود  حق  معرتضی  هیچگونه  و 

از  سیستم  این  حال  عین  در  ندارد. 

مدام  و  دارد  فاصله  دیپلامتیک  زبان 

مانور زبانی )تهدید( و نظامی برگزار 

نژاد  احمدی  اول  دولت  کند.  می 

چنین  آن  دوم  دولت  حدودی  تا  و 

دولت ها  این  ولی  بودند.  سیستمی 

هیچ  نژاد(  احمدی  دهم  و  )نهم 

نتیجه مثبتی در داخل و در زمینه حل 

می  تاکید  نداشتند.  اقتصادی  مساله 

زمینه  در  چون  "داخل"،  در  که  کنم 

کشورهای  در  ایران  نفوذ  افزایش 

در  ایران  حضور  تثبیت  و  منطقه 

توانسته  دولت  این  مرزها،  از  خارج 

بود که موفق عمل مناید. اما حضور 

تثبیت شده بود و تغییر  ایران دیگر 

اقتصادی  مشکل  حل  برای  سیستم 

الزم به نظر می رسید. اولویت رژیم 

بود که بسرت  بود و الزم  تغییر کرده 

اولویت  این  به  نیل  برای  مناسبرتی 

به  توجه  با  شود.  گرفته  مدنظر 

می  دولتش  و  روحانی  فوق،  موارد 

توانستند چنین بسرتی را فراهم کنند. 

مهندسی  برای  نیز  دیگری  دالیل 

وجود  شده  بیان  طرز  به  انتخابات 

دارند که از اهمیت کمرتی نسبت به 

این  از  یکی  برخوردارند.  فوق  موارد 

تعداد  که  بود  فضایی  ایجاد  دالیل 

انتخابات  از مردم در  بیشرتی  هرچه 

رشکت کنند. حاکمیت این احتامل را 

بسیار قوی می دانست که مردم که در 

انتخابات گذشته هزینه های فراوانی 

کمرت  بسیار  بودند،  شده  متحمل  را 

به  کنند،  رشکت  جاری  انتخابات  در 

همین دلیل الزم است فضایی )کنرتل 

تا درصد مشارکت  ایجاد شود  شده( 

ایجاد  کنار  در  یابد.  افزایش  مردم 

ضامنت  این  دادن  هیجانی،  فضای 

بود که در انتخابات جاری کاندیدای 

این  شد.  خواهد  انتخاب  مردم 

ضامنت می توانست از سوی اصالح 

طلبان، به عنوان یکی از جریاناتی که 

در جریان اعرتاضات سال ۸۸ یکی از 

شود  داده  بودند،  دخیل  طرف های 

مردم  نزد  بیشرتی  مقبولیت  از  تا 

اصالح  نامزد  وجود  شود.  برخوردار 

انتخابات،  در  آنها  رشکت  و  طلبان 

بود. ضامنت  این  اعالم  معنی  به 

رژیم برای ایجاد این فضا از اقداماتی 

آوردن  و   ۷۶ سال  انتخابات  مشابه 

در  مثال  برای  کرد.  استفاده  خامتی 

کدخدایی  عباسعلی  نادر،  اقدام  یک 

که  گفت  نگهبان  شورای  سخنگوی 

روحانی ابتدا رد صالحیت شده بود، 

ولی با وساطت احمد جنتی )ریاست 

بدین  گردید.  صالحیت  تائید  شورا( 

نظام  برابر  در  را  روحانی  ترتیب 

حاکم  طیف  برابر  در  حداقل  یا 

کردند. معرفی  )اصولگرایان(  نظام 

مهندسی  در  روانی  اقدامات  این 

با  چنان  گذشته  انتخابات  روانی 

موفقیت از سوی حاکمیت انجام شد، 

رسانه ای"  جان  نیمه  "اپوزیسیون  که 

خارج  اپوزیسیون  از  بخشی  )منظور 

های  سفارتخانه  به  که  کشور  از 

رژیم رفته و رای خود را در صندوق 

هرگونه  فاقد  طیف  این  انداختند. 

تریبون  تنها  و  باشد  می  تشکیالت 

خارج  در  طلبان  اصالح  رسانه های 

از کشور را در اختیار دارند( پیروزی 

روحانی در انتخابات را جشن گرفتند. 

جمهوری خواهان  اتحاد  مثال  برای 

ابراز  ای ضمن  بیانیه  با صدور  ایران 

خرسندی از انتخاب روحانی اعالم کرد 

که "امید به تغییر پیروز شده است". 

)اکرثیت(  خلق  فدائیان  سازمان 

در  "پیروزی  ای  بیانیه  انتشار  با  نیز 

تربیک  ایران"  مردم  به  را  انتخابات 

گفتند. اپوزیسیون نیمه جان رسانه ای 

ایران  مردم  دمکراتیک  حزب  دیگر 

ملت  درخشان  "پیروزی  تیرت  که  بود 

ایران در انتخابات ریاست جمهوری" 

بودند. برگزیده  خود  بیانیه  برای  را 

بدین ترتیب حسن روحانی یازدهمین 

رئیس جمهور رژیم اسالمی ایران شد. 

آیا  بود،  داده  را  وعده هایی  روحانی 

خواهد  نادیده  را  وعده ها  این  متام 

برای  شده  تعیین  وظیفه  گرفت؟ 

می  انجام  صورت  چه  به  روحانی 

سعی  بعدی  شامره های  در  گیرد؟ 

با  سوال  دو  این  پاسخ  که  شود  می 

شود. داده  اخیر،  چهارسال  بررسی 

آسو صالح
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رستم جهانگیری:

کردستان بدون کرماشان، ایالم و ارومیه به مانند کالبدی ناقص است

در گفتگویی اختصاصی با روزنامەی "کردستان"

وقتی از "ظلم ملی" سخن می گوئیم 

اشاره  ملتی  تاریخ  به  واقع  در 

سال   2500 از  بیش  که  می کنیم 

فرهنگی،  آسمیالسیون  ژینوساید، 

استثامر،  رسزمین اش،  اشغال 

محیط  نابودی  و  زندان  تبعید، 

استخوان   و  پوست  با  را  زیست اش 

با  و  است  کرده  تجربه  و  ملس 

ماالمال  تاریخی  اوصاف  این  متام 

بدست  برای  مبارزه  و  مقاومت  از 

سایسی  حاکمیت  و  آزادی  آوردن 

در  انسانی  زندگی  یک  ساخت  و 

ثبت  دیارش  جغرافیای  چارچوب 

تاریخ  این  در  است.  کرده  و ضبط 

تفاوت های  براساس  ما  تراژیک، 

ژئوپلوتیکی و همچنین بنابر رشایط 

اجرای  و  طراحی  شاهد  موجود، 

راستای  در  مدونی  برنامەهای 

از  قسمت  هر  در  ملتامن  نابودی 

سوی  از  کردستان،  رسزمین مان 

اشغالگران این دیار، بوده و هستیم. 

در این شامره از "باشوور زاگروس" 

تا برای بررسی هرچه  بر آن شدیم 

سیاسی-اجتامعی  فضای  بیشرت 

اجرای  شیوەهای  و  کردستان 

ملت  علیه  دشمنامنان  توطئەهای 

و  مهم  بسیار  بخش  دو  در  کرد، 

اسرتاتژیک کردستان یعنی کرماشان 

و ارومیه، که نقشی متام کننده در 

دارند،  ملتامن  آزادیخوهانه  قیام 

رستم  مبارز،  رفیق  با  گفتگویی 

جهانگیری، عضو دفرت سیاسی حزب 

داشته  ایران  کردستان  دمکرات 

مصاحبه  این  کامل  منت  که  باشیم، 

از نظر خوانندگان  پائین  در سطور 

روزنامه "کردستان" خواهد گذشت.

تالش های  و  مادری  زبان  مسالەی 

نابودی  برای  ایران  اسالمی  رژیم 

ارومیه،  و  کرماشان  در  کردی  زبان 

که  تهدیدی ست  اصلی ترین 

کردستان  آزادیخواهانەی  جنبش 

و  احزاب  روبروست،  آن  با 

سیاست  این  برابر  در  کرد  فعالین 

ش  دو  بر  وظیفەای  چه  فاشیستی 

کرد؟ چه  باید  رابطه  در  و  دارند 

ایران،  رژیم های  کە  دارد  حقیقت   

از  صدد  در  دیگری،  از  پس  یکی 

دو  این  در  کردی  زبان   بردن  بین 

تالشی  در  حتی  بودەاند،  استان 

در  تا  داشته  آن  بر  سعی  مستمر 

ملت  مادری  زبان  کردستان  رسارس 

کرد را کمرنگ  و آسمیلە کنند، اما 

فاشیستی  این سیاست  این همە  با 

باشد. موفق  نتوانستە  تاکنون 

–یعنی  را  مسالە  این  نباید  البته 

عدم موفقیت رژیم در نابودی زبان 

فعال  احزاب  فعالیت  بە  کردی- 

بە  بلکە  ساخت،  مرتبط  کردستان 

آگاهی  سطح  بودن  ژرف  من  نظر 

بە  کردها  وافتخار  کرد  ملت  ملی 

پربارشان،  فرهنگ  و  لباس  زبان، 

با  مردمان  این  که  حالی  در  آنهم 

قیام ها  بی رحامنەی  رسکوب های 

بوده  روبرو  فرزندانشان  اعدام  و 

وهستند، از دالیل اصلی و مهم برای 

زبان  آسمیلەی  نقشەهای  شکست 

کردی و فرهنگ ملت کرد می باشد.

کردهای خراسان مستندات زندە و 

غیر قابل انکاری هستند بر صحت 

این واقعیت. آنان با توجه به اینکه 

تبعیدی  در  کە  است  سال  صدها 

و  خاک  از  کیلومرت  هزاران  اجباری 

آب و وطن خویش زندگی می کنند 

و  زبان  نیز  اوصاف  این  متام  با  اما 

احسات  مهمرت  همە  از  و  فرهنگ 

در  کردەاند،  حفظ  را  خود  ملی 

رژیم  کە  بگوئیم  می توانیم  اینجا 

فاشیست ایران نتوانستە در اجرایی 

موفق  خود  شوم  نقشەهای  کردن 

فرزندان  برابر  در  همیشە  و  باشد 

است. بودە  ناتوان  کرد  غیور 

در استان ارومیە نیز با همین مساله 

روبرو هستیم. با اینکە فاشیست ها 

وسیعی  هجوم  به  دست  هجوم 

جهت آسمیالسیون فرهنگی ملتامن 

در  همیشە  مثل  کردها   اما  زدند، 

برابر این توطئه دست به مقاومت 

زدند و همیشە برای حفظ فرهنگ 

در  خود  زبان  و  رسوم  و  آداب  و 

سخت  رشایط  این  بودەاند.  تالش 

آزادی خواهانەی  عقاید  تنها  نه 

بە  روز  بلکە  نکرد  تضعیف  را  آنها 

دلیل  بەهمین  و  یافته  تعالی  روز 

در  ایران  رژیم  رفتارهای  و  حرکات 

این مناطق بسیار پررنگرت و شدیدتر 

می باشد. کردستان  مناطق  سایر  از 

البته در این میان نیز باید به نقش 

در  دمکرات  حزب  ویژە  بە  احزاب 

دوران جمهوری کردستان تا بە امروز 

اشاره کرد، کە همیشە درصدد بودە 

تا از طریق  مقالە و نرشیە و بعدا 

بە صدای  تلویزیون  و  رادیو  راه  از 

و  حفظ  در  و  شود  بدل  ملت اش 

پیرشفت زبان  و فرهنگ کرد نقش 

خود را ایفا کند و بە مانعی قوی در 

برابر توطئه دشمنان کرد در رسارس 

کردستان بە ویژە استان های اورمیە 

شدە  تبدیل  ایالم  و  کرماشان  و 

است و واقعا تاثیرات مثبتی نیز در 

است. گذاشتە  جای  بر  مساله  این 

برنامەهای  تفاوت های  و  شباهت 

برای  ایران  حکومت  فاشیستی 

طریق  از  چه  کرد  ملت  نابودی 

آسمیالسیون  چه  و  ژینوساید 

از  بخش  دو  این  در  فرهنگی 

می بینید؟ چگونه  را  کردستان 

گفتامن  و  سیاست  رفتار،    

ایرانی چە در دوارن  فاشیست های 

دورەی  در  چە  و  قبل  رژیم های 

رژیم کنونی ایران، تشابهات زیادی 

با فاشیست های تورک  و عرب در 

کشورهای ترکیە و عراق، در دورەی 

بعث، دارد. آنان علنا و به طور آشکار 

بە زبان و فرهنگ و علی الخصوص 

بی احرتامی  کردها  لباس   بە 

حکومتی،  ادارات  در  میکردند، 

بی احرتامی  مورد  محافل  و  بازار 

این  تالش  و  می گرفتند  قرار 

نابودی  بر  فاشیستی  حکومت های 

غرور و شخصیت کردها استوار بود.

بودەاند  صدد  در  فرهنگی  نظر  از 

تا زبان کردی را ممنوع کنند، اجازە 

ندادەاند کە بە زبان کردی بخوانند 

اجازەی  کنند،  صحبت  حتی  و 

و هرگونە  روزنامە  انتشار  و  نوشنت 

وجود  کردی  زبان  بە  نرشیەای 

نداشتە، تا کردها را با زبان خویش 

فرهنگ  و  زبان  از  و  کنند  بیگانە 

خود دور شوند و احساس و عشق 

اما  بربند،  یاد  از  را  بودن خود  کرد 

تنها  نە  انسانی  ضد  سیاست  این 

بی اثر بلکە برعکس  باعث شد کە 

کردها بیشرت از پیش در برابر زبان 

مسئولیت  احساس  خود  فرهنگ  و 

کنند و نقشەهای رژیم را خنثی کند.

نتوانستەایم  کنون  تا  ما  چرا 

فرهنگی  آسمیالسیون  برابر  در 

تا  شاه  رضا  دوران  از  که  ملتامن 

مضاعفی  حدت  و  شدت  با  کنون 

است،  اجرا شده  گذشته  به  نسبت 

پیش  در  مشخص  و  کارا  سیاستی 

بگیریم؟ به عبارت دیگر چرامبارزه 

از  کردی  نیروهای  نزد  در  فرهنگی 

نیست؟ برخوردار  مناسبی  جایگاه 

بە  رضاشاه  حکومت  دوران  در 

به  مردم  رسکوب  کە  دلیل  این 

صورت گسرتدەای آغاز شده بود و 

از چنان قدرت  نیز  نیروهای کردی 

نبودند،  برخوردار  توجهی  قابل 

رژیم حاکم توانست تا حدودی به 

اهداف خود دست یابد و سیاست 

اما  کند.  اجرایی  را  کرد  آسمیلەی 

در  مناسب  فرصت های  ایجاد  با 
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انقالب  پیروزی  دوران  همچنین  و 

متام   ،1357 سال  در  ایران  مردم 

نتیجە  بی  کرد  مخالفین  تالش های 

توانستند  کرد  فرزندان  زیرا  ماند، 

طی آن سال ها خود را سازماندهی 

صدها  فرهنگی  بخش های  در  و 

که  کنند  منترش  روزنامە  و  کتاب 

قابل  استقبال  مورد  مردم  سوی  از 

این  همەی  گرفت.  قرار  توجهی 

اقدامات بە پیرشفت و قدرت گرفنت 

تاثیرات  و  ملی گرایانە  احساس 

انجامید.  کردها  اتحاد  در  بسزایی 

هرچند کە رژیم برای تعطیلی مراکز 

انتشار کتاب و روزنامە و همچنین 

دستگیری نویسندگان و روشنفکران 

بسیار کوشید و آنها را بە حبس های 

اما  کرد،  محکوم  مدت  دراز 

و  ملی گرایانە  اعتقادات  نتوانست 

آزادی خواهانەی آنان را قبضه کند.

به  روشنی  بە  کە  است  تاریخ  این 

منی توان  را  کردها  می گوید،  ما 

آسمیلە کرد. این یک حقیقت است 

متامی  به  توجه  با  کرد  ملت  کە 

حمالتی  و  هجوم ها  رسکوب ها، 

زمانی  حتی  و  شده  آن ها  به  که 

تبعید  خویش  وطن  از  را  آنها  کە 

کردەاند، توانستەاند مقاومت کنند 

و فرهنگ و زبان و خود را در برابر 

انسانی رژیم های  سیاست های ضد 

حاکم حفظ کنند. درست است کە 

کردها هنوز نتوانستەاند بە حقوق 

اما  یابند،  کامل و حقه خود دست 

تاکنون مقاوم بودەاند و همیشە بر 

قیام خود جهت دستیابی و احقاق 

کردەاند. پافشاری  خویش  حقوق 

دو  مثابه  به  کرماشان  و  ارومیه 

که  کردستان  بزرگ  و  اصلی  شهر 

اهمیت  از  ژئوپلوتیکی  نظر  از 

چه  و  کردها  برای  -چه  خاصی 

برخوردارند، همیشه  ایرانیان-  برای 

هدف اصلی سیاست های فاشیشتی 

مرکزی  حکومت های  ضدبرشی  و 

ایران بودەاند تا ازاین طریق بتوانند 

مانع از گسرتش جنبش آزادیخواهی 

شوند.  شهرها  این  در  کردستان 

دمکرات  حزب  مانند  به  ما  وظیفه 

و  سیاست  این  با  مقابله  برای 

ملی-دمکراتیک  جنبش  گسرتش 

ملت کرد در این دو شهر چیست؟

و  کرماشان  مناطق  من  نظر  بە   

نظر  از  کردستان  رشق  در  ارومیە 

گفتگو: شهرام میرزائی

جغرافیای  موقعیت  و  ژئوپولتیکی 

و همچنین نیروی انسانی هم برای 

حائز  آنها  دشمنان  هم  و  کردها 

این  در  باید  کردها  است.  اهمیت 

شهرها نیروهای خود را سازماندهی 

باورم  این  بر  و قدرمتند منایند. من 

در آیندە هر جریانی کە بر شهرهای 

تسلط  ایالم  و  کرماشان  ارومیە، 

هژمونی  می تواند  باشد،  داشتە 

خود را بر دیگر جریانات بقبوالند.

از نظر رسزمینی، این مناطق بخشی 

از کردستان محسوب می شوند، برای 

کە  هستم  باور  این  بر  من  همین 

اگر در آینده این مناطق بخشی از 

نباشند،  کردستان  سیاسی  حاکمیت 

لرزان  و  حاکمیت سخت  آن  حفظ 

خواهد بود، درست مثل یک انسان 

استان ها  این  اگر  ناقص العضو، 

کردستان  حاکمیت  از  بخشی 

انسان  مانند  حاکمیت  این  نباشند، 

حرف  می تواند  تنها  کە  فلجی ست 

ادامه  خود  حیات  به  و  ب زند 

پاهای  روی  بر  منی تواند  اما  دهد 

خود بایستد و راه برود. یعنی کرد 

می باشد. فلج  استان ها  این  بدون 

در مرحلەی نوین قیام آزادیخواهی 

که  راسان-  به  معروف   – کردستان 

است،  مبارزه  و  قیام  مرکز  "شار" 

سیاسی-فرهنگی-مدنی  فعالین 

و  خود  می توانند  چگونه  کرد 

جایگاهشان را در این مرحله تاریخی 

کنند؟ تعریف  ملتامن  مبارزات  از 

در دور جدید مبارزات کردها، متام 

بخش  هر  و  بود  سهیم  استان ها 

خواهند  را  خود  تاثیر  کردستان  از 

کە  است  الزم  همه  بر  داشت، 

مسئوالنە نقش خود را ایفا منایند و 

به باور من اگر در "راسان" کرماشان 

فعال  شیوەای  بە  ارومیه  و  ایالم  و 

دو  در  که  هامنگونه  یابند،  حضور 

دوره حساس و مهم تاریخ مبارزاتی 

مطمئنا  رسیده،  اثبات  به  ملتامن 

بود.  خواهد  حتمی  ما  موفقیت 

تاسیس  سال های  به  دوره  اولین 

که  برمی گردد  کردستان  جمهوری 

شهرهای  نداشنت  قرار  علت  به 

چارچوب  در  ارومیە  و  کرماشان 

حاکمیت کردستان، میزان مقاومت 

در  نهایتا  و  ضعیف  حکومت  این 

آن  سقوط  به  کوتاهی  زمان  مدت 

انجامید. همچنین در سال 1357 و 

در پی قیام ملیت های ایران از آنجا 

کە مردمان کرماشان، ایالم و ارومیە 

نداشتند  توجهی  قابل  نقش  آن  در 

ملتامن  ملی-دمکراتیک  جنبش   ،

که  چرا  شد،  اساسی  ضعف  دچار 

جنبش  از  بخشی  مناطق  این  اگر 

ملی-دمکراتیک  قیام  می بودند، 

خاک  وسعت  نظر  از  چه  کردستان 

قدرت  چه  و  انسانی  نیروی  چه  و 

قرار  دیگری  موقعیت  در  اقتصادی 

بە  منی توانست  دشمن  و  داشت 

عقب  بە  ناچار  را  کردها  آسانی 

سطح  در  حتی  و  بکند  نشینی 

دپلامتیک  جایگاه  از  نیز  بین املللی 

می گرفتیم. قرار  چشگیری  بسیار 

جوانان  تا  برای همین رضوری ست 

ایالم، کرماشان و ارومیە دوشادوش 

جوانان سنە و موکریان وارد میدان 

مبارزە شدە و ایفای نقش منایند و 

توان خود را نشان دهند. آن زمان 

ما  مبارزە  کە  کرد  ادعا  می توان 

اینصورت  غیر  در  و  بودە  رستارسی 

منودم  اشارە  باال  در  کە  هامنطور 

و  می باشد  ناقص  کردی  حاکمیت 

بایستد. خود  پاهای  رو  منی تواند 

زخمی شدن یک شهروند آبدانانی 

در پی شلیک مستقیم 

نیروهای انتظامی ایران

 2٨ جوانی  منترشه  اخبار  بنابر 

ساله اهل شهرستان آبدانان برای 

به  خواست هایش  به  رسیدگی 

شهر  این  در  عشایر  امور  اداره 

مشاجره  به  نهایتا  که  بود  رفته 

با مسئولین این اداره می انجامد.

عدم  پی  در  خرب،  بنابراین 

رسیدگی مسئولین به خواست ها این 

شهروند، جر و بحث و مشاجرەای 

مربوطه  مسئولین  و  او  مابین 

نیروهای  نهایتا  که  می گیرد  شکل 

ایران  اسالمی  جمهوری  انتظامی 

شلیک  با  و  شده  حارض  صحنه  در 

مستقیم به این شهروند غیر مسلح 

موجب زخمی شدن او می شوند.

بنابر این خرب نیروهای پلیس چهار 

گلوله به سوی او شلیک می کنند.

"ایسنا"  حکومتی  خربگزاری 

تائید  به  گزارشی  طی 

است. پرداخته  خرب  این 

ترجمه: ژیال مستاجر
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