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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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ادامه در صفحه ی 2

وحشت از 

ترقەبازی

اسالمی  رژیم  پاسداران  سپاه 
خرداد  سه شنبه30  روز  ایران 
اعالم کرد که افراد دستگیر شده 
وابستگی  هیچ  عربستان  توسط 
و یک  ندارند  پاسداران  به سپاه 
کرده  اعالم  نیز  آن  از  پیش  روز 
به  موشک  پرتاب  با  که  بود 
گفته  -به  سوریه  در  "دیرالزور" 
تروریست ها  مواضع  خودشان- 
را در سوریه هدف قرار داده اند.

عربستان روز دوشنبه اعالم کرد 
که چند قایق سپاه  پاسداران که 
متعلق  مرجان  نفتی  سکوی  به 
نزدیک  خلیج  در  کشور  این  به 
نیروهای  شلیک  با  بودند،  شده 
آن  طی  و  متوقف  کشور  این 
را  پاسدار  چند  توانستەاند 
بازداشت کنند و دو قایق دیگر 
خربگزاری های  شدەاند!  متواری 
نیز روز دوشنبه اعالم  بین املللی 
کردند که مواضع اپوزیسیون در 
حمله  مورد  سوریه  "دیرالزور" 
راه  و  است  گرفته   قرار  موشکی 
را برای حمله زمینی به نیروهای 
بشاراسعد باز کرده است. وقوع 
با  است  زمان  هم  اتفاقات  این 
سوری  هواپیامی  کردن  منهدم 
توسط نیروهای آمریکایی  و لغو 
تفاهم نامه خط ارتباطی ویژه با 
آمریکا از سوی روسیه در منطقه 
تغییرات  این  سوریه.  جنگی 
میادین  در  امنیتی  و  نظامی 
به  چنان  خاورمیانه  در  جنگ 
آتش  که  می دهند  روی  رسعت 
کردەاند. شعله ورتر  را  جنگ 

حوادث  وقوع  شتاب  از  اگر 
بیشرتی  دقت  با  و  بکاهیم 
تحوالت مذکور را پیگیری کنیم، 
رقابت  میدان  در  واقعیت هایی 
الزم  که  می شوند  منایان  قدرت 
نشوند. گرفته  نادیده  است 

رژیم  پوشالی  امنیت  تهران،  در 
گزاف های  و  الف  و  اسالمی 
افتاده  خطر  به  پاسداران  سپاه 
اسالمی  جمهوری  "رامبو"ی  و 
عراق  از  جایی  در  روز  هر  که 
منترش  را  عکس هایش  سوریه  و 
حرم ها  امنیت  گویا  که  می کنند 
بادکنکی  می کند،به  حفظ  را 
نتوانست  و  شد  تبدیل  توخالی 
بنیانگذار  قرب  و  مجلس  امنیت 
کند. حفظ  را  رژیمشان 

خامنه ای که هیبت دروغین اش به 
خطر افتاد، دست به گزافه گویی 
زیادتری زد که گویا می خواهند 
سازی  رسنوشت  و  نهایی  جنگ 
این  باشند،  داشته  تروریسم  با 
چه  تروریسم  که  حالی ست  در 

حزب دمکرات کردستان ایران: 

تصمیم به اعالم استقالل تصمیمی 

تاریخی و مهم است

ترقه بازی، 

بهانەی حکومت وحشت

هویت عامالن حمالت تروریستی 

تهران، یک مسالە

"آسمیالسیون فرهنگی" 

پروسەای برای نابودی کوردها

تیلرسون: 

سیاست ما حامیت از 

تغییر رژیم ایران است

نگاهی به کارنامه نزدیک به 

40 سال 

شکست اقتصادی جمهوری 

اسالمی ایران

در باب استقالل کردستان

جنبش کردستان 

وقایع روز چهارشنبه 17 خرداد 1396 

شمسی در تهران و حمله به مجلس 

ایران و قرب خمینی با  رژیم اسالمی 

رسید. پایان  به  زخمی  و  کشته   54

برخی از ناظران سیاسی این رویداد را 

مواجهەی تروریسم جمهوری اسالمی 

و سپاه پاسداران با سلفی جهادی و 

که  گروەهایی  دانستەاند.  داعش 

حامیت  اسالمی  جمهوری  سوی  از 

گروەهای  نیز  پیشرت  و  می شدند 

نظارت  تحت  و  آگاهی  با  بنیادگرا 

رژیم  امنیتی-اطالعاتی  سازمان های 

سوی  از  حتا  و  می گردیدند  تقویت 

برای  مناسبی  بسرت  رژیم  نهادهای 

رشد آن ها مهیا می شد تا جوانان کرد 

انجام  برای  و  کشانده  بیراهه  به  را 

افغانستان  به  انتحاری  عملیات های 

بفرستند. و...  سوریه  و  عراق  و 

عادت  که  تامل  قابل  نکتەی 

اکرث  و  است  رژیم  همیشگی 

فعالین حقوق  و  سیاسی  جناح های 

برشی نیز در این مورد هشدار داده 

رژیم  مذبوحانەی  تالش های  بودند، 

آمده  پیش  فرصت  از  بهرەگیری  در 

جمهوری  است.  وقایع  این  از  بعد 

اسالمی که آتش بنیادگرایی دامن او 

را نیز گرفته است با متام توان خود 

در تالش است تا از این واقعه بهره 

کامل را برده و به این بهانه دست 

به بازداشت های خودرسانه و حذف 

ویژه  به  خود  داخلی  مخالفین 

و  سیاسی  مذهبی،  مدنی،  فعالین 

فرهنگی کرد و بلوچ و عرب زده و 

آن ها را به اتهام ارتباط با گروەهای 

افکند. زندان  در  تروریستی 

تهران،  رویدادهای  از  بعد  بالفاصله 

وزارت  و  سپاه  رسکوبگر  نیروهای 

از  بسیاری  در  رژیم  اطالعات 

دیگر  مناطق  و  کردستان  شهرهای 

فتوای  تحت  ایران،  ملیت های 

خامنەای،  علی  اختیار"  به  "آتش 

که  کردند  دستگیر  را  زیادی  افراد 

اعظم  بخش  رسنوشت  کنون  تا 

است. ابهام  از  هالەای  در  آن ها 

علی خامنەای در سخنانی رسشار از 

کینه و انزجار نسبت به آزادیخواهان 

به  وابسته  نیروهای  به  خطاب  و 

 3٨ گذشت  از   بعد  و  رهربی  بیت 

علیه  خمینی  جهاد  فتوای  از  سال 

ملت کرد، بنا به متد جدیدی فتوای 

جهاد صادر کرد و به مانند مشخص 

تروریست های  برای  مسیر  کردن 

خواست  آن ها  از  رژیم،  به  وابسته 

به  تام  استقالل  با  و  مستقیام  که 

بگیرند. موضع  و  آمده  میدان 

خامنەای  کینەی  از  پر  سخنان  این 

با  دیدار  در  خرداد   17 روز  در  که 

بیت  پیرو  دانشجویان  اصطالح  به 

دهندەی  نشان  است،  شده  بیان 

ضدبرشی  تفکر  دوباره  بازتولید 

احیای  و  وحشت  و  ترس  ایجاد 

سال  در  خمینی  جهاد  پلید  فرمان 

و  کرد  ملت  علیه  شمسی   135٨

می باشد.  ایران  آزادیخواهی  سنگر 

دمکرات  حزب  ارتباط  همین  در 

کردستان ایران طی بیانەای عالوه بر 

محکوم کردن رفتارهای خودرسانه و 

بازداشت و زندانی کردن شهروندان 

جمهوری  مدت  این  در  کرد:  اعالم 

افکار  کردن  منحرف  برای  اسالمی 

به  عموم،  نظر  جلب  و  عمومی 

مسائل  به  ایران  ملیت های  ویژه 

حاشیەای و عدم توجه به مشکالت 

سیاست های  محصول  که  داخلی 

تعدادی  طراحی  با  است،  رژیم 

سناریو و یا بهرەگیری از مجموعەای 

داشته  آن  بر  سعی  رویدادها،  از 

موجود  شکست های  و  مشکالت 

کند  منتسب  خارجی  منبعی  به  را 

مردم  میان  در  پراکنی  هراس  با  و 

مانع از ابراز نارضایتی و شکل گیری 

بهانه  این  به  اعرتاضی  حرکت های 

اعرتاض  زمان  فعلی  رشایط  در  که 

مردم  بی شامر  مشکالت  و  رژیم  به 

اتحاد  و  انسجام  وقت  بلکه  نیست 

ایران  و  اسالم  دشمنان  برابر  در 

شده  ایجاد  فضای  این  در  و  است 

بازداشت  و  رسکوب  خشونت، 

به  دگراندیشان  و  سیاسی  فعاالن 

ایران  ستم  تحت  ملیت های  ویژه 

بهانەی  به  دینی  اقلیت های  و 

و...  خارجی  دشمنان  به  وابستگی 

می یابد. افزایش  پیش  از  بیش 

به  بیانیه،  این  از  دیگری  بخش  در 

متذکر  و  شده  اشاره  تهران  وقایع 

روز  در  تهران  وقایع  که:  می شود 

1396 شمسی  خرداد   17 چهارشنبه 

و  میالدی   2017 ژوئن   7 با  برابر 

اسالمی  شورای  مجلس  به  هجوم 

ایران و قرب خمینی، بهانەای مناسب 

بهرەگیری  با  رژیم  تا  بود  فرصتی  و 

را  خود  تروریستی  اعامل  آن  از 

الپوشانی و در هامن حال به فشار 

بر مخالفین و منتقدین داخلی تحت 

لوای مقابله با تندروی بیفزاید. این 

اسالمی  رژیم  که  حالی ست  در 

اصلی ترین  از  یکی  خود  ایران 

گروەهای  حامیان  و  بنیانگذاران 

است. منطقه  در  تروریستی 

با توطئەهای رژیم خدشەدار منی شود



شامره ۷۰۳- ۳۱ خرداد 21396
خرب

ادامه سخن

حزب دمکرات کردستان ایران: 

تصمیم به اعالم استقالل تصمیمی 

تاریخی و مهم است

دمکرات  حزب  سیاسی  دفرت 

با  ارتباط  در  ایران،  کردستان 

کردستان  اقلیم  حکومت  تصمیم 

اعالم  رفراندوم  برگزاری  در  عراق 

کرد. منترش  بیانیه ای  استقالل، 

منت بیانیه:

دمکرات  حزب  سیاسی  دفرت  بیانیه 

کردستان ایران در رابطه با برگزاری 

عراق کردستان  در  رفراندوم 

تبادل  و  بحث  مدت ها  از  پس 

برگزاری  لزوم  با  ارتباط  در  نظر 

فرد  آرای  به  مراجعه  و  رفراندوم 

عراق  کردستان  در  کرد  ملت  فرد 

از  خارج  کردستانی  مناطق  و 

تعیین  برای  عراق،  کردستان  اقلیم 

کردستان،  از  بخش  آن  رسنوشت 

 2017\6\7 با  برابر  چهارشنبه  روز 

با  و  ویژه  جلسەای  در  میالدی 

جناح های  و  احزاب  اکرث  حضور 

و همچنین  عراق  کردستان  سیاسی 

اقلیم  رئیس   بارزانی،  مسعود 

کردستان عراق، رسانجام با موافقت 

روز  جلسه،  در  حارضین  همه 

روز  عنوان  به  میالدی   2017\9\25

برگزاری همه پرسی مشخص گردید.

برگزاری  نحوه  جلسه،  همین  در 

برای  الزم  هیئت  و  رفراندوم 

و  گردید  مشخص  امر  این  انجام 

پایان  انتظارات  به  شیوه  این  به 

عنوان  به  رفراندوم  و  شد  داده 

رضورتی  و  انکارناپذیر  حقیقت 

شد. زده  آن  بر  تائید  مهر  تاریخی 

حزب دمکرات کردستان ایران عالوه 

عنوان  به  را  تصمیم  این  اینکه  بر 

مهم  قدمی  و  تاریخی  تصمیمی 

مشخص  راستای  در  مسلم  حق  و 

این  رسنوشت  تعیین  حق  کردن 

شامر  به  عراق  کردستان  از  بخش 

به  را  خود  تربیک  پیام  می آورد، 

ریاست کردستان عراق و احزاب و 

جریان های سیاسی و مردم کردستان 

و  تصمیم  و  می کند  تقدیم  عراق 

را  خود  برادران  و  خواهران  ارادە 

محرتم  کردستان  از  قسمت  این  در 

خوهان  و  امیدوار  و  می شامرد 

در  کرد  ملت  آحاد  که  است  آن 

هرگونه  از  دور  به  عراق،  کردستان 

از  احسنت  نحو  به  سازمانی  تنش 

و  برده  بهره  تاریخی  فرصت  این 

متامی جریان ها و جناح ها نیز مبانند 

تعهدی ملی در راستای تشویق تک 

در  مشارکت  در  جامعه  افراد  تک 

رسنوشت  و  تاریخی  تصمیم  این 

ساز گام بردارند تا حضور چشمگیر 

دهنده گان  رای  و  رشکت کنندگان 

مقیاس  در  ملی  موضوع  این  به 

باشد،  تاریخی  تصمیم  این  اهمیت 

دلسوزان  و  دوستان  چه  که  امری 

کدام  هر  کرد  دشمنان  چه  و  کرد 

دوختەاند.  آن  به  چشم  نحوی  به 

الزم است که کرد در چنین رشایطی 

برای این هدف همبستگی و اتحاد 

که  نحوی  به  دهند  نشان  را  خود 

جامعه  به  همه پرسی  این  نتیجه 

رفراندوم  که  کند  اثبات  جهانی 

مذکور بیانگر ارادەی همه جریان ها 

و خواست همه شهروندان کرد بوده 

و آنچه که از صندوق بیرون می آید 

نشان دهنده خواست همه فرزندان 

ملت کرد در اقلیم کردستان عراق و 

مناطق کردستانی خارج از آن است.

دمکرات  حزب  راستا  همین  در 

برای  رفراندوم  که  ایران  کردستان 

حق تعین رسنوشت را حق مسلم و 

انکارناپذیر کردها در کردستان عراق 

وظیفه ای  آنرا  برگزاری  و  دانسته 

تاریخی به شامر می آورد، از متامی 

می خواهد  خود  حامیان  و  اعضا 

مثر  به  دهندەی  یاری  و  حامی  که 

و  تاریخی  تصمیم  این  نشسنت 

در  خود  برادران  و  خواهران  ملی 

هامنگونه  باشند،  عراق  کردستان 

و در  که حزب محبوبشان همیشه 

هر حالتی پشتیبان و حامی احقاق 

فرزندان  آزادی   کسب  و  حقوق 

کردستان  از  قسمت  هر  در  کرد 

مقطعی  هر  در  و  هست  و  بوده 

و  خواست  و  اراده  به  تاریخ  از 

است. گذاشته  احرتام  آمال هایشان 

در  رفراندوم  که  آرزو  این  با 

و  متام  موفقییت  با  عراق  کردستان 

مانند  به  متام تر  هرچه  یکپارچگی 

وظیفەای ملی پیش رود و نتیجەی 

آن تضمینی بر تحقق و حفظ منافع 

باشد. کرد و حقوق و آزادی هایش 

حزب دمکرات کردستان ایران

دفرت سیاسی

20 خرداد 1396 خورشیدی

10 ژوئن 2017 میالدی

پیام همدردی مصطفی هجری در ارتباط با 

درگذشت "عزیز محمد"

حزب  کل  دبیر  هجری  مصطفی 

ارتباط  در  ایران  کردستان  دمکرات 

محمد"،  "عزیز  درگذشت  با 

کمونیست  حزب  وقت  کل  دبیر 

کرد. منترش  تسلیتی  پیام  عراق، 

پیام: کامل  منت 

حزب  کل  دبیر  تسلیت  پیام 

دمکرات کردستان ایران به مناسبت 

محمد" "عزیز  رفیق  درگذشت 

درگذشت استاد "عزیز محمد"، دبیر 

عراق  کمونیست  حزب  پیشین  کل 

"کوردایتی"،  عرصەی  بزرگمرد  و 

جریاناتی  و  شخصیت ها  متام  برای 

و  می شناختند  را  ایشان  که 

بی امان  مبارزه  سال  دەها  بر 

واقف  او  ناپذیر  خسگی  و 

بود. جانکاه  و  تلخ  خربی  بودند، 

کرد  ملت  ایشان،  درگذشت  با 

نیروهای انتظامی تحصن ساکنین روستاهای 

"آق دره" را به خشونت کشیدند
با  ایران  حکومت  انتظامی  نیروهای 

یورش به ساکنین معرتض روستاهای 

تکاب  شهرستان  توابع  از  دره"  "آق 

در استان آذربایجان غربی، شامری از 

معرتضان از جمله چندین زن را زخمی 

کردند. بازداشت  نیز  را  شامری  و 

روز  عرص  رسیده،  گزارشات  به 

خردادماه،  پنجم  و  بیست  پنج شنبه 

"آق  روستاهای  ساکنین  از  شامری 

"آق  و  سلفی"  دره  "آق  علیا"،  دره 

دره وسط" واقع در مجاورت معدن 

اعرتاض  در  که  تکاب  دره"  "آق 

غیربومی  کارگران  بکارگیری  به 

دست  معدن  این  در  بیکاری  و 

یورش  با  بودند  زده  تجمع  به 

شدند. مواجه  انتظامی  نیروهای 

به  توسل  با  انتظامی  نیروهای 

مساملت آمیز  تجمع  این  به  زور 

روستاهای  ساکنین  روزه  بیست 

دادند. پایان  دره"  "آق 

یکی از ساکنین "آق دره" به آژانس 

به  "ما  است:  کرده  اعالم  موکریان 

از  شدید،  بیکاری  به  اعرتاض  نشانه 

قراردادهای  و  مراتعامن  رفنت  بین 

فصلی، دست به تحصن زدیم. اعرتاض 

خواسته هایامن  و  مساملت آمیز  ما 

گذشته  روزهای  در  است.  برحق 

اطالعات  ادارە  به  ما  از  نفر  چندین 

و  بودند  شدە  فراخواندە  سپاه 

صورت  در  کە  بودند  شدە  تهدید 

علیه  اقدام  اتهام  با  تحصن  ادامه 

شد." خواهیم  مواجه  ملی  امنیت 

این  معرتضان  به  انتظامی  نیروهای 

زنان  و  یورش  مساملت آمیز  تجمع 

داده اند. قرار  و شتم  مورد رضب  را 

گزارشات منترشه از بازداشت چندین 

تن از ساکنین این روستاها از سوی 

می دهند. خرب  حکومتی  نیروهای 

از  شامری  می شود،  گفته 

بازجویی  از  پس  بازداشت شدگان 

شده اند. آزاد  کتبی  تعهد  اخذ  و 

معدن طالی آق دره در 30 کیلومرتی 

کیلومرتی   15 و  تکاب  شهرستان 

مجموعه میراث فرهنگی و گردشگری 

آذربایجان  جنوب  در  سلیامن  تخت 

معدن  از  بعد  و  شده  واقع  غربی 

موته اصفهان به عنوان دومین معدن 

طالی کشور و یکی از معادن بزرگ 

می گردد. محسوب  خاورمیانه  طالی 

میدان  بزرگ  مبارزین  از  یکی 

دست  از  را  خود  اخوت  و  صلح 

خالی اش  جای  که  مبارزی  داد، 

برای  اما  شد  خواهد  پر  سختی  به 

این  دمکرات،  حزب  عنوان  به  ما 

واقع  در  امر  این  بر  عالوه  ضایعه 

از دست دادن دوستی دلسوِز ده ها 

و  دادن  شکل  در  که  بود  سالەمان 

ایجاد روابط عمیق و مستمر مابین 

دمکرات  حزب  و  کمونیست  حزب 

و  اصلی  نقشی  ایران  کردستان 

رابطەای  است،  داشته  چشم گیری 

که تا به امروز نیز رو به تعالی ست.

بزرگ،  ضایعەی  این  بهانەی  به 

حزب  تقدیم  را  خود  تسلیت 

کمونیست، اعضای خانوادەی محرتم 

و  دوستان  متام  و  بزرگ  استاد  این 

را رشیک  خود  و  می کنیم  رفقایش 

غم از دست دادن ایشان می دانیم .

حزب دمکرات کردستان ایران

دبیر کل

مصطفی هجری

11خرداد 1396 شمسی

11ژوئن 2017 میالدی

روستای "زعفران" توسط نیروهای رژیم اسالمی 

ایران توپباران شد

رژیم اسالمی ایران بعد از وقایع تهران بر اقدامات رسکوبگرانه و دژخیامنه خود 

در  اخیر،  روزهای  طی  متعدد  بازداشت های  بر  عالوه  و  افزوده  کرد  ملت  علیه 

آخرین واکنش خود اقدام به توپباران یکی از روستاهای رسپل ذهاب کرده است.

جمعه  میدیا،  کوردستان  وب سایت  به  رسیده  گزارشات  و  اخبار  بنابر 

به  دست  ایران  اسالمی  رژیم  نظامی  نیروهای  شب   10 ساعت  راس  شب 

است. زده  ذهاب  رسپل  شهرستان  توابع  از  "زعفران"  روستای  توپباران 

قرب  و  مجلس  به  حمله  و  تهران  در  اخیر  وقایع  بهانه  به  که  توپباران  این 

علیه  رژیم  ویرانگرانەی  سیاست های  ادامه  در  است،  شده  انجام  خمینی 

گردد. مردم  میان  در  هراس  و  ترس  اشاعه  موجب  تا  می باشد  کردستان 

طی روزهای اخیر نیروهای امنیتی رژیم اسالمی به بهانەی وقایع تهران در مناطق 

مختلفی از ایران و کردستان به منازل شخصی شهروندان کرد وغیر کرد هجوم برده 

و تعداد کثیری از شهروندان را بازداشت و به مکان های نامعلومی منتقل کردەاند.

مرکزی  بخش  توابع  از  روستایی  زعفران  روستای 

است. ایران  کرمانشاه  استان  در  ذهاب  رسپل  شهرستان 

از نوع شیعی آن و چه سنی اش 
اسالمی  جمهوری  سوی  از 
اما  می یابد.  گسرتش  و  حامیت 
بیانگر  منطقەای  رویدادهای 
در  تنها  و   دیگری ست  چیز 
قرب  و  مجلس  به  حمالت  سطح 
خمینی و واکنش های مرتبط به 
آن محدود منی باشد، بلکه نشان 
از تغییر  قدرت در منطقه است.

آن  از  سخن  منابع  از  بعضی 
موشک هایی  گویا  که  می گویند 
دیرالزور  به  پاسداران  سپاه  که 
از  حقیقت  در  کرده،  شلیک 
در  روسیه  موشکی  پایگاه 
جوابی  و  شده  پرتاب  همدان 
هوا پیامی  به  آمریکا  حمله  به 
نیروهای  به  و  بوده  سوری 
مرزهای  به  تا  کرده  کمک  اسد 
شوند. تر  نزدیک  عراق 

پازل در خاورمیانه  این  قطعات 
شدن  تکمیل  حال  در  کم کم 
قطر  عربی  کشورهای  است، 
داده اند  قرار  فشار  تحت  را 
باشد،  راستا  یک  در  آنها  با  که 
نظامی  و  امنیتی  تنش  سطح 
مابین عربستان و ایران افزایش 
نیروهای  سوریه  در  می یابد، 
نیروهای  به  مستقیام  آمریکایی 
اسد حمله می کنند، جنگ موسل 
کرد  مشکل  و  است  پایان  روبه 
آمده،  پیش  عراق  در  شیعه  و 
مشخص  رفراندم  برگزاری  زمان 
اسالمی  جمهوری  می شود، 
کردستان  تا  می کند  پیدا  بهانه 
پوتین های  زیر  در  را  ایران 
ترس  از  و  کند  خفه  پاسداران 
مهامت  انبار  احتامال  بازی  ترقه 
و... کند  منفجر  کردستان  در 

کنار  در  را  کلی  تصاویر  وقتی 
هم قرار دهیم و نگاهی عمیق 
بیندازیم،  نهایی  تصویر  به 
تیلرسن  ریک  حرف های  آنگاه 
گفت:  که  می آید  خاطر  به 
در  را  خود  سیاسی  اسرتاتژی 
داد  خواهیم  تغییر  خاورمیانه 
در  مساملت آمیز  تغییر  به  و 
داخل ایران کمک خواهیم کرد.

به  فوق  تحلیالت  به  توجه  با 
با  که  می رسیم  واقعیت  این 
بازی،  ترقه  از  خامنه ای  ترس 
آینده  در  می رود  احتامل 
پایش  زیر  بیشرتی  ترقه های 
مانند  به  و  شوند  منفجر 
گیرد. فرا  را  زندگی اش  کابوسی 
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تیلرسون: 

سیاست ما حامیت از 

مداخالت گسرتده رژیم ایران در امور 

داخلی کشورهای منطقه و حامیت از 

ترورسیم بین املللی که وقوع و گسرتش 

کشورها  این  در  را  داخلی  جنگ های 

در پی داشته است، دولت ترامپ را به 

این قناعت رسانده که بجز تغیر رژیم 

اسالمی ایران راه حلی نهایی برای پایان 

دادن به مناقشات منطقه وجود ندارد.

آمریکا  خارجه  وزیر  تیلرسون،  رکس 

که روز چهارشنبه ۲۴ خرداد در کمیته 

منایندگان  مجلس  خارجی  روابط 

به ترشیح  یافت طی سخنانی  حضور 

سیاست ها سازمان متبوع اش در ارتباط 

با ایران و مسائل خاورمیانه پرداخت.

عامل  را  ایران  نشست،  این  در  او 

تروریسم  گسرتش  و  بی ثباتی  اصلی 

رژیم  تغیر  بر  و  دانست  منطقه  در 

اصلی  هدف  عنوان  به  ایران  اسالمی 

سیاست های دولت آمریکا تاکید کرد.

که:  شد  متذکر  ارتباط  این  در  وی 

از  پشتیبانی  متحده  ایاالت  سیاست 

سازمان یا گروەهایی ست که به تغییر 

مساملت آمیز این حکومت منجر شود.

"تد  جواب  در  آمریکا  خارجەی  وزیر 

درباره  که  جمهوریخواه،  سناتور  پو"، 

سپاه  دادن  قرار  و  ایران  رژیم  تغییر 

رژیم در فهرست گروه های  پاسداران 

گفت:  بود  کرده  سئوال  تروریستی 

مورد  در  آمریکا  خارجی  "سیاست 

ایران در حال شکل گیری است و هنوز 

به رییس جمهوری ارائه نشده است."

تیلرسون در ادامه تاکید کرد که وزارت 

بررسی  حال  در  همچنین  خارجه 

بین املللی  و  دیپلامتیک  پیامدهای 

در  پاسداران  سپاه  کلیت  دادن  قرار 

است. تروریستی  گروه های  فهرست 

موضوع  به  نشست  این  ادامه  در  او 

از  پس  گفت:  و  پرداخت  "برجام" 

با  هسته ای  توافق  برجام،  مطالعه 

یافتەایم. ضعیف"  "توافقی  را  ایران 

و  ادامه  در  مذکور  اظهارنظرهای 

تاکیدی است بر سخنان دونالد ترامپ 

که پیشرت ایران را محور اصلی اشاعه 

برای صلح  تهدیدی  و  در جهان  ترور 

بود. کرده  معرفی  خاورمیانه  ثبات  و 

10 روز از قطع شدن آب شهر و 

روستاهای سومار می گذرد

از  62درصد  وجود  علی رغم 

استان های  در  ایران  آبی  منابع 

و  شهرها  از  بسیاری  کردستان، 

مختلف  استان های  روستاهای 

آبرسانی  سیستم  از  کردستان 

آب  به  دسرتسی  یا  و  مناسب 

هستند. محروم  سامل  آشامیدنی 

منترش  گزارشات  و  اخبار  بنابر 

روستاهای  و  سومار  شهر  شده، 

است  روز   10 از  بیش  آن  اطراف 

سامل  آب  به  دسرتسی  از  که 

اسالمی  رژیم  و  بوده  محروم 

نتوانسته  روز   10 این  طی  ایران 

این  آبرسانی  سیستم  مشکل  است 

کند. برطرف  را  کردستان  از  بخش 

کرمانشاه  استان  توابع  از  سومار 

استان  این  گرمسیری  مناطق  از  و 

اوخر  در  که  می شود  محسوب 

گرمای  با  تابستان  فصل  و  بهار 

روبرست  فرسایی  طاقت  و  شدید 

سانتیگراد  55درجه  تا  گاها  که 

میزان  حال  این  با  و  می رسد  هم 

خدمت گذاری به این منطقه بسیار 

اوقات  بیشرت  بوده و حتا در  پائین 

قطع های  و  آب  کمبود  مشکل  با 

می شود. مواجه  مستمر  و  مکرر 

"ایسنا"  حکومتی  خربگزاری 

قطعی  موضوع  به  گزارشی  در 

روستاهای  و  سومار  در  آب 

از  نقل  به  و  است  پرداخته  آن 

این  می نویسد:  کرد  شهروندان 

شهرداری  اطالع  به  موضوع 

فرماندای  بخشداری،  سومار، 

استانداری  حتی  و  قرصشیرین 

متاسفانه  اما  رسیده،  کرمانشاه 

است. نرسیده  نتیجه  به  تاکنون 

اساس همین گزارش بخش هایی  بر 

فقط  ساعت   4٨ در  منطقه  این  از 

یک ساعت آب داشتەاند که این هم 

در مورد اکرث مناطق صدق منی کند.

رژیم ایران برای مقابله با نیروهای پیشمرگه 

اسلحه و مهامت تازه به کردستان 

ارسال می کند

نیروهای  کردن  تجهیز  توطئەی 

کردستان  در  رژیم  مردمی  ضد 

چند  راستا  این  در  و  دارد  ادامه 

محموله  چندین  گذشته  روز 

شهرهای  به  مهامت  و  سالح  از 

گردید. ارسال  "نقده"  و  "اشنویه" 

بر اساس گزارش رسیده به وب سایت 

کردستان میدیا، در چند روز گذشته 

اسالمی  جمهوری  پاسداران  سپاه 

کردن  ملیتاریزه  نقشه ی  ادامه  در 

کردستان  شهرهای  بیشرت  هرچه 

و  مقر  بیشرت  چه  هر  تجهیز  و 

پایگاه های نظامی. چندین محموله 

شهرهای  به  را  مهامت  و  اسلحه 

است. کرده  ارسال  اشنویه  و  نقده 

در  رژیم  مثر  بی  تالش های  این 

گذشته  ماه  چند  در  که  حالی ست 

از  تسلیحات  مواد  محموله  چندین 

استان های مرکزی ایران به شهرهای 

کردستان ارسال شده و همچنین در 

مرزی،  روستاهای  از  کثیری  تعداد 

بنا  جدید  نظامی  پایگاه  و  مقر 

کرده است. عالوه بر این، نیروهای 

امنیتی رژیم اسالمی ایران از مردم 

خواستەاند هرگونه تحرکات مشکوک 

را  منطقه  در  پیشمرگه  حضور  و 

از  خواسته  این  که  کنند  گزارش 

است. مانده  پاسخ  بی  مردم  سوی 

چند  در  رژیم  دیگر  سوی  از 

بیشرت  هرچه  برای  گذشته  روز 

کردستان  شهرهای  کردن  ملیتاریزه 

خفقان  و  پلیسی  فضایی  ایجاد  و 

کرده  حمله  شهروندان  منازل  به 

تروریست  تهمت  به  را  افرادی  و 

است. کرده   دستگیر  بودن 

عقیده اند  این  بر  سیاسی  ناظران 

که متام این تالش های رژیم از ترس 

رشوع  از  اسالمی  جمهوری  رسان 

مرحله جدید قیام کردستان –راسان- 

می گیرد. رسچشمه  تاثیراتش،  و 

مناینده حزب دمکرات 

سفیر رژیم در اتحادیه اروپا را 

به چالش کشید

ایران  با عنوان روابط  کنفرانسی 

منع  پیامن  از  اروپا،  اتحادیه  و 

تا  هسته ای  تسلیحات  گسرتش 

همکاری های اجتامعی اقتصادی 

شد. برگزار  بروکسل  شهر  در 

شانزدهم  سه شنبه  روز   

عنوان  با  کنفرانسی  خردادماه، 

از  اروپا،  اتحادیه  و  ایران  روابط 

تسلیحات  گسرتش  منع  پیامن 

همکاری های  تا  هسته ای 

مرکز  در  اقتصادی  اجتامعی 

از مراکز تحقیقاتی  CEPS یکی 

اروپا  اتحادیه  با  همسو  معترب 

گردید. برگزار  بروکسل  شهر  در 

عهده  به  پنل  این  مدیریت 

"استیون بلوکزمن" مسئول بخس 

اتحادیه  خارجی  سیاست های 

و  بود   CEPS مرکز  در  اروپا 

عبارت  نشست  این  سخرنانان 

کرونربگن"  "تاریا  خانم  از  بودند 

 SIPRI برجسته  اعضای  از 

مذاکرات  کتاب  نویسنده  و 

ایران  با  جانبه  چند  هسته ای 

میان  گفتگوها  این  روند  به  که 

آقای  می پردازد.  اروپا  و  ایران 

ارشد  اعضای  از  ویمونت"  "پییر 

و  کارنیگی  بنیاد  اروپایی  دفرت 

خارجه  روابط  اسبق  مسئولین 

جمهوری  سفیر  و  اروپا  اتحادیه 

اسالمی نزد اتحادیه اروپا بلژیک 

سعادت. پیامن  لوکزامبورگ  و 

این نشست که قرار بود به نوعی 

به سود رژیم به البی گری مثبت 

با  بیانجامد  اقتصادی  و  سیاسی 

خطاب قرار دادن مستقیم سفیر 

رژیم و طرح سواالت چالشی از 

سوی آقای کاوه آهنگری مناینده 

حزب دمکرات کردستان ایران در 

شد. کشیده  مناظره  به  بلژیک 

سواالت  میانه  در  آهنگری  آقای 

خود به رشایط خفقان آور سیاسی 

دامئی  نقض  ایران،  در  حاکم 

و  اقوام  ویژه  به  و  برش  حقوق 

ملیت های ایرانی اشاره کرد و از 

خانم کرونربگن درخواست کرد تا 

با افزایش فشارهای سیاسی رژیم 

ایران را الاقل به کاهش رسکوب 

وی  دارد  وا  ملیت ها  و  اقوام 

همچنین با اشاره به توییت هامن 

حق  بر  مبنی  ظریف  جواد  روز 

عنوان  به  گرفنت سالح  در دست 

حق دفاع از خود سفیر رژیم را 

به چالش کشید و مستقیام آنچه 

را که رژیم با عنوان عناد با رژیم 

مسلم  حق  می کند  یاد  آن  از 

دانست. ُکرد  ستم  تحت  مردم 

در پاسخ به آقای آهنگری خانم 

طول  در  که  کرد  اشاره  کرونربگ 

برای  رصفا  هسته ای  مذاکرات 

از  پرهیز  و  رسیدن  نتیجه  به 

تسلیحات  به  ایران  یابی  دست 

برشی  حقوق  مسائل  هسته ای 

اینکه  اما  بودند  کمرنگ تر 

نوع  هامن  ادامه  به  نیاز  امروز 

حقوق  مسائل  برای  گفتگوها 

قرار  استفاده  مورد  برشی 

دانست. مثبت  امری  را  گیرد 

آهنگری  کاوه  جواب  در  اما 

از  انحراف  با  رژیم  سفیر 

و  حق طلبی  هرگونه  موضوع 

قالب  در  حتی  مسلحانه  مبارزه 

اقدامی  را  دفاعی  رصفا  امری 

در  گفت  که  خواند  تروریستی 

و  اقدامات  چنین  با  نیز  اروپا 

تروریست  عنوان  با  گروه هایی 

در  این  می شود.  برخورد 

مردم  مبارزات  که  است  حالی 

کاتالونیا  جدایی طلبان  باسک، 

به  امروز  شاملی  ایرلند  و 

کارنامه  در  عطفی  نقطه  عنوان 

است  اروپا  دمکراسی خواهان 

و  سیاسی  مبارزه  سال ها  اگر  و 

نظامی انجام نپذیرفته بود امروزه 

و  مدنی  حقوق  به  مردمان  این 

سیاسی خود دست نیافته بودند.

تغییر رژیم ایران است
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نگاهی به کارنامه نزدیک به 40 سال 

شکست اقتصادی جمهوری اسالمی ایران

متام  در  ایدئولوژیک  حکومت های 

و  می کنند  دخالت  کشور  یک  امور 

به  خود  ایده  اساس  بر  را  چیز  همه 

پیش می برند تا به قول خودشان دنیا 

و  کنند  تبدیل  فاضله"  "مدینه  به  را 

همچون  دینی  ایدئولوژی های  حتی 

فراتر  را  پا  ایران  اسالمی  حکومت 

مرگ  از  پس  زندگی  برای  و  گذاشته 

قول  به  و  دارند  برنامه  هم  افراد 

دنیا  که  ایم  آمده  "ما  خمینی  آقای 

و قیامت شام را آباد کنیم!". حاال با 

نگاهی به کارنامه اقتصادی جمهوری 

اسالمی می خواهیم بدانیم که تا چه 

اند! کرده  آباد  را  مردم  دنیای  حد 

طبق سخنان و  آمار رسمی  نهادها 

اقتصاد  اسالمی،  مقامات جمهوری  و 

ایران در رشایط بسیار بدی قرار دارد 

خطر  با  ایران  اقتصاد  که  بگونه ای 

پایین  بسیار  رشد  یا  مجدد  رکود 

تولید  رشد  بیشرت  چون  است  مواجه 

سال  چند  در  ایران  داخلی  ناخالص 

گذشته به خاطر صادرات نفت بوده 

سقف  حدود  به   ایران  رسیدن  با  و 

تولید تعیین شده امکان رشد صادرات 

نفت بسیار کم است و همچنین در 

صورت بهم خوردن توافق هسته ای یا 

اقتصادی  جدید  تحریم های  تصویب 

از سوی آمریکا اقتصاد ایران با بحران 

که  چرا  شد  خواهد  مواجه  شدید 

عالوه بر گرانی و مشکالت اقتصادی، 

حکومت ساالنه نیازمند ایجاد حدود 

تعداد  به  تا  است  شغل  میلیون  یک 

به  توجه  با  نشود.  اضافه  بیکاران 

را  فردی  هر  ایران  آمار  مرکز  اینکه 

کار  ساعت  یک  حداقل  هفته ای  که 

تعداد  می کند،  محسوب  شاغل  کند 

دویست  و  میلیون  سه  را  بیکاران 

سوی  از  اما  و  کرده  اعالم  نفر  هزار 

مجلس  پژوهش های  مرکز  دیگر 

میلیون   7 حدود  را  بیکاران  تعداد 

نفر اعالم کرده است!. البته وضعیت 

خوب  وجه  هیچ  به  هم  شاغلین 

حداقل  امسال  که  بطوری  نیست 

اعالم  تومان  هزار   930 کارگر  حقوق 

پژوهش های  مرکز  حالیکه  در  شده 

سال   10 در  تورم  اساس  بر  مجلس 

گذشته و هزینه های کنونی خط فقر 

را در سال 1395 حدود یک میلیون و 

هشتصد هزار تومان اعالم کرده بود 

و حتی بعضی کارشناسان وابسته به 

جناح های رژیم این رقم را تا حدود 

3 میلیون تومان اعالم کرده اند و این 

عمق فقر در ایران حتی برای شاغالن 

را به روشنی مشخص می کند!) حدود 

طور  به  دولت  که  است  سال   10

رسمی خط فقر را اعالم نکرده است(.

و  جهانی  بانک  حالی  در  همچنین   

نسبت  دیگری  اقتصادی  موسسات 

موسسات  و  بانک ها  ورشکستگی  به 

بدون  اکرثا  که  ایران  اعتباری  و  مالی 

داده اند  هشداره  هستد،  موجوز 

ترس  از  خارجی  رسمایه گذاران  که 

جنگ  بروز  یا  و  آمریکا  تحریم های 

در  گسرتده  از رسمایه گذاری  ایران  با 

حالیکه  در  می کنند  خوداری  ایران 

اقتصاد ایران به خصوص صنعت نفت 

رسمایه  نیازمند  شدت  به  آن  گاز  و 

متام  کنار  در  است!.  خارجی  گذاری 

فساد  بحث  فشارها  و  مشکالت  این 

هم به معضل بزرگی تبدیل شده به 

طوری که سازمان شفافیت بین املللی 

در رتبه بندی سال 2016 در میان 176 

کشور رتبه ایران از نظر فساد را 131 

آمار و سخنان خود  اعالم کرد! طبق 

تا   20 بین  چیزی  حکومتی  مقامات 

سند  اقتصادی  مباحث  از  درصد   30

بیشرت  که  ساله  بیست  چشم انداز 

کرده  طی  را  خود  عمر  نصف  از 

محقق شده و با توجه به آمار منابع 

وجه  هیچ  به  ایران  جهانی  معترب 

نزدیکی  به  حتی  بود  نخواهد  قادر 

انداز  چشم  سند  اقتصادی  اهداف 

هم برسد . برای درک بهرت از کارنامه 

بهرت  اسالمی  جمهوری  اقتصادی 

قبل  رقبای  با  را  ایران  اقتصاد  است 

اکنون مقایسه کنیم  انقالب 57 و  از 

. معموال حکومت های ایدئولوژیک و 

فریب  برای  دیکتاتوری  حکومت های 

تبلیغات  در  همیشه  عمومی  افکار 

اقتصادی خود زمان حال را با قبل از 

روی کار آمدن حکومت شان مقایسه 

اشتباه و کاری  این بسیار  می کنند و 

در  دنیا  متام  چون  است  فریبکارانه 

بررسی  برای  و  است  پیرشفت  حال 

است  بهرت  كشوری  اقتصادی  کارنامه 

آن  رقبای  با  را  نظر  مد  زمان  مدت 

کشور و اقتصاد جهانی مقایسه کرد.            

روشن  خوبی  به  فوق  جدول  بنابر 

اسالمی  جمهوری  که  است  منایان  و 

ایران نه تنها نتوانسته باعث پیرشفت 

ایران ىشود بلکه حتی باعث  اقتصاد 

عقب  ماندگی ایران نسبت به دوران 

قبل از انقالب شده است. در جدول 

باال تنها کشور عربستان است که به 

آن  دلیل  و  داشته  نسبت، رشد کمی 

عربستان  اقتصاد  قبال  که  است  این 

بسیار وابسته به نفت بود و به مرور 

حتی  و  صنعتی  تولیدات  افزایش  با 

اکنون  هم  است  توانسته  کشاورزی 

تولید ناخالص داخلی بیشرتی از ایران 

نیروی  و  منابع  ن  ایرا  باشد!  داشته 

در  خوبی  بسیار  ارزان  و  جوان  کار 

کشوری  همچنین  و  داشت  اختیار 

جذاب برای توریست ها است و تنها 

از  ایران  اقتصاد  ماندگی  عقب  دلیل 

طرح های  شکست  جهانی  جامعه 

اقتصادی جمهوری اسالمی و فساد و 

جنوبی  کره  است،  ناکارآمد  مدیریت 

اقتصادی  امتیازهای  از  هیچکدام  که 

تولید  اکنون   هم  نداشته  را  ایران 

از  بیشرت  برابر   3 داخلی اش  ناخالص 

نیز  چین  کشور  است!  ایران  کشور 

اقتصاد  توانسته  سال   35 مدت  در 

موجب  این  و  کند  برابر   57 را  خود 

حیرت همه جهان شده ااست اما اگر 

نسبت  هامن  به  اسالمی  جمهوری 

هم  کرد  می  پیرشفت  ترکیه  کشور 

داخلی اش  ناخالص  تولید  اکنون 

بیشرت از 2 برابر کنونی می بود یعنی 

متوسط  طور  به  ایران  مردم  درآمد 

ایران  آنکه  حال  بود!  امروز  برابر   2

بهرتی  بسیار  وضعیت  و  امکانات 

نسبت به ترکیه و کره جنوبی داشت.

ایران  مردم  کامل  استفاده  راه  تنها 

انسانی  نیروی  و  طبیعی  امکانات  از 

بر  تغییر رژیم حاکم  و فکری کشور 

ایران است چون برای ریشه کنی فساد 

آزادی  که  است  بیان  آزادی  به  نیاز 

بیان جزء خطوط قرمز حکومت های 

و  است  ایران  جمله  از  دیکتاتوری 

هرگز  اسالمی  جمهوری  وجود  با 

نخواهد شد چونکه  کن  ریشه  فساد 

فساد  رسچشمه  رژیم  رهربان  خود 

گسرتده  رسمایه گذاری  برای  هستند! 

ثبات  و  امنیت  به  نیاز  خارجی 

حداقل  و  دوستانه  روابط  و  سیاسی 

که  است  غرب  جهان  با  غیرخصامنه 

امکان  اسالمی  جمهوری  وجود  با 

است!. غیرممکن  روابطی  چنین 

و  امنیت  نیازمند  اقتصادی  رشد   

عدالت در جامعه است که با وجود 

و  ملیت ها  هرگز  اسالمی  جمهوری 

مذاهب مختلف درون ایران احساس 

نخواهند  آسایش  و  آزادی  و  عدالت 

کرد! اگر از خطر جنگ هم بگذریم و 

اوضاع به همین شیوه به پیش برود 

نسبت  به  ایران  اقتصاد  روزبه روز 

دیگر کشورها عقب خواهد افتاد اما 

در صورت رسنگونی رژیم و ایجاد یک 

كشور دمکرات می توان با استفاده از 

همه امکانات به رشد رسیع اقتصادی 

حکومت  خمینی  آقای  یافت.  دست 

جهان  مستضعفین  حکومت  را  ایران 

اکنون  قربی بسیار  اما هم  می نامید 

600هزار  مساحت  با  و  قیمت  گران 

و  است  کرده  اشغال  را  مربع  مرت 

فقرا حتی یک مرت برای خواب شبانه 

گورستان ها  در  مجبورند  و  ندارند 

دنیای  کردن  آباد  این  اگر  بخوابند! 

که  آخرتی  بر  وای  بود  ایران  مردم 

  ! می داد  را  وعده اش  خمینی  آقای 

مختار نقشبندی

ترقه بازی، بهانەی حکومت وحشت

روز چهارشنبه  وقایع  و  طی حمالت 

بنابر  که  -17خرداد-  تهران  در 

اطالعاتی  سازمان های  اطالعیەهای 

پنجاه  به  قریب  و  کشته   17 ایران، 

در  آنچکه  گذاشت،  برجایی  زخمی 

هویدا  و  آشکار  جهان  عموم  دید 

شاهد  جهانیان  آن  طی  و  شد 

اسالمی  رژیم  حقیقی  چهرەی 

از: است  عبارت  بودند  ایران 

- سال هاست که رژیم اسالمی ایران 

اغتشاش  و  آشوب  اصلی  رسچشمه 

در منطقه و حامی بی چون و چرای 

تروریسم بین املللی ست و مخفیانه با 

جهادی  سلفی  تروریستی  گروەهای 

بسی  جای  دارد.  و  داشته  ارتباط 

شگفتی ست که رژیمی بر مبنای تفکر 

افراطی  گروەهای  با  فقیهی  والیت 

همکاری  و  رابطه  جهادی  سلفی 

هستی  که  گروەهای  باشد،  داشته 

خود را با تفکراتی همچون جمهوری 

می کنند!! تعریف  ایران  اسالمی 

حمالت  همچون  واقعەای  طی  اما 

شد  آشکار  تهران  در  خرداد   17

سوی  از  شده  تغذیه  تروریسم  که 

را  او  خود  گریبان  اسالمی  جمهوری 

همین  از  یکی  و  گرفت  خواهد  نیز 

متحدان در دل پایتخت و در مجلس و 

در محوطەی مقربەی موسس رژیم اش 

رس برمی آورد و نیش خود را می زند.

جمهوری  تروریسم  میان  درگیری 

سلفی  با  پاسداران  سپاه  و  اسالمی 

برحق  نشانەی  داعش،  و  جهادی 

نیست  طرفین  از  یکی  بودن 

موقتی  منافع  تداخل  بیانگر  بلکه 

آن هاست و احتامال این دو اهریمن 

و  رسیده  توافق  نوعی  به  دوباره 

شوند. بدل  همدیگر  حامی  به 

سازمان های  و  پاسداران  سپاه   -

اطالعاتی و رسکوبگر رژیم به صورت 

که  می کردند  تبلیغات  گسرتدەای 

عراق  در  را  "حرم"  امنیت  گویی 

اینگونه  می کنند!  تامین  سوریه  و 

خاورمیانەی  در  که  می دادند  نشان 

مناطق  و  ایران  امنیت  جنگ زده، 

آن ها  تنها  را  نشین خاورمیانه  شیعه 

واقعیت  این  اما  کردەاند.  تامین 

القاعده،  با  که  می کردند  مخفی  را 

و  توافقات  و...  داعش  طالبان، 

و  دارند  پنهانی  و  رسی  ارتباطات 

این رشط حامیت  با  گروەها  این  از 

می کند که در ایران و مناطق مدنظر 

ندهند! انجام  عملیاتی  هیچ  رژیم 

به  هجوم  همچون  رویدادی  در 

مجلس رژیم و قرب خمینی آشکار شد 

رسکوبگر  نهادهای  و  سازمان ها  که 

شکنجەی  و  برای رسکوب  تنها  رژیم 

و  وبالگ نویسان  و  عادی  مردم 

"بدحجاب"  زنان  و  دانشجویان 

پوشالی   امنیت  و  دارند  دست بزن 

به  جرقەای  با  بودند  آن  مدعی  که 

تنها  که  گونەای  به  می رود،  فنا  باد 

توانستند  داعشی  مسلح  فرد  پنج 

ناامن  را  ایران  رستارس  و  پایتخت 

اعالم  به  ناچار  را  رژیم  و  کرده 

حالت آماده باش در کل ایران کنند.

- خامنەای از ترس این گروه کوچک 

شده  فراگیر  هراسی  دچار  مسلح 

بگوید،  چه  که  منی دانست  و  بود 

اگر چه این رویداد را به "ترقەبازی" 

تشبیه کرده بود! اما به متام نیروهای 

بود  داده  باش  آماده  فرمان  رژیم 

نکرده  اکتفا  هم  امر  این  به  تنها  و 

بدست هایش  چامق  به  و  بود 

کرد. صادر  اختیار"  به  "آتش  فرمان 

در چنین رشایطی که نابودی امنیت 

شدید  استیصال   رژیم،  پوشالی 

داشت  پی  در  را  مطبوع اش  سیستم 

اجرا  در  –داعش-  متحدش  -احتامال 

انجام  توافق  موعد  از  پیش  کردن 

شده زیاده روی کرده باشد!- دست 

در  ارعاب  و  تهدید  و  رسکوب  به 

رسارس ایران زد و در همین راستا در 

بسیاری  افراد  ایران  نقطەی  چندین 

کردن  روانه  با  و  کرده  بازداشت  را 

نیروهای امنیتی به خیابان ها اقدام به 

ایجاد وحشت در میان معرتضین کرد.

اما از همه مهرت، سیاست پلید رژیم 

در قبال کردستان است که قصد دارد 

و  کردستان  اخیر  وقایع  بهانەی  به 

کرد و جنبش حق طلبانەی این ملت 

کند  معرفی  تروریست  عنوان  به  را 

کردستان  که  دهد  نشان  اینگونه  و 

است. تروریسم  پایگاه  و  مرکز 

گروه های  که  حالی ست  در  این 

تندرو اسالمی در کردستان با آگاهی 

رژیم  اطالعاتی  دستگاهای  ونظارت 

طرف  از  حتی  و  یافته  گسرتش 

مناسبی  زمینەی  رژیم  دستگاهای 

تا  شده  مهیا  آنها  پیرشفت  برای 

منحرف  را  کرد  جوانان  بتوانند 

انجام  منظور  به  را  آنها  و  کرده 

افغانستان،  به  انتحاری  عملیات های 

بفرستند. و...  سوریه  عراق، 

چندین  کار  این  با  اسالمی  رژیم 

سویی  از  می کرد  تعقیب  را  هدف 

ملی  مسائل  از  را  کرد  جوانان  ذهن 

دور نگه می داشت و هم با قدرمتند 

کردن گروه های تندرو اسالمی، مانع 

ملی-دموکراتیک  تفکرات  گسرتش  از 

دیگر  سوی  از  و  می شد  جامعه  در 

عوامل مورد نیاز برای آشوب و مبب 

دیگر  کشورهای  در  را  گذاری هایش 

تامین می کرد. اما حال که زبانه های 

آتش رو به خود رژیم زبانه کشیده، 

دیگر منی تواند خود را غسل تعمید 

سازد. متهم  را  کردستان  و  دهد 

کردستان،  ملی-دموکراتیک  جنبش 

مخالف  خود  فکری  بنیادهای  بنابر 

و  فقیه  والیت  ایدئولوژی  رسسخت 

سلفی های  تندرویی  تفکرات  ضد 

جهادی مانند القاعده و داعش است 

مانند  به  را  داعش  و  فقیه  و والیت 

دو دیو با بنیادهای فکری ضدبرشی 

جمهوری  تاریخچه  می کند.  تعریف 

متامی  در  که  داده  نشان  اسالمی 

سیاست های  اتفاقات،  و  رویدادها 

گرفته  پیش  در  شیطانی  و  شوم 

منطقەای  و  جهانی  گفتامن  از  و 

ضدتروریسم، برای رسکوب معرتضین 

می کند. سواستفاده  آزادیخواهان  و 

نیز  گذشته  در  ایران  اسالمی  رژیم 

جنبش  به  زیادی  ناروای  تهمت های 

است،  زده  کردستان  آزادیخواهانه 

و  ساخته  بیگانه،  به  وابستگی  از  

امپریالیسم، جاسوس  پرداخته دست 

حامیت  تا  گرفته  و...  صهیونیسم 

تحرکات  از  ارسائیل  و  عربستان 

جنبش  اما  اواخر.  این  در  پیشمرگه 

از  کردستان  ملی-دموکراتیک  برحق 

به  تاریخ  و  بوده  دور  تهمت ها  این 

جنبش  که  می دهد  گواهی  روشنی 

و  حق  بر  کامال  جنبشی  کردستان 

انسانی بوده و هست و این جمهوری 

حامی  و  رسچشمه  که  اسالمی ست 

این  در  و  بوده  بین املللی  تروریسم 

میان کرد و حزب دمکرات در جبهەی 

و  آزادی  کسب  برای  مبارزه  مقدم 

مخالفت با تروریسم قرار دارد و آن 

زمان که حزب دمکرات و رهربانش، 

را  تروریستی  فعالیت های  و  ترور 

اسالمی  جمهوری  می کردند،  محکوم 

تروریستی اش  گروەهای  ایران 

در  بعد ها  و  لبنان  و  اروپا  در  را 

داد. می  گسرتش  سوریه  و  عراق 

به  باید  این جستار  پایان  در  آنچکه 

آن اشاره کرد این است که، تالش های 

کردن  پنهان  برای  اسالمی  جمهوری 

بدنام  و  خود  تروریستی  کارنامه ی 

ملی  جنبش  و  کردستان  کردن 

بیهوده  تالشی ست  کرد،  دمکراتیک 

و عبثناک که هیچ سودی برای رژیم 

ندارد چرا که آنچنان در آشوب ها و 

رفته  فرو  منطقه  در  موجود  باتالق 

که با تهدید و فشار و آدرس اشتباه 

دادند دیگر منی تواند خود را از غرق 

شدن در گردابی که خود درست کرده 

رهایی بخشد. جنبش بر حق کردستان 

به  نیازی  هیچ  کرد  آزادیخواهان  و 

پاک نشان دادن و استدالل برای مربا 

جمهوری  تهمت های  از  خود  کردن 

با  جنبش  این  بلکه  ندارند،  اسالمی 

کارنامه و تاریخچه پاک و انسانی اش 

جنبشی  به  جهانیان  محرض  در 

شناخته  حق طلب  و  آزادیخواه 

اسالمی ست  جمهوری  این  و  شده 

تروریسم  منشا  عنوان  به  او  از  که 

می شود. یاد  منطقه  در  آشوب  و 

متهم"   " جایگاه  در  کرد  جنبش 

جمهوری  که  است  نگرفته  قرار 

باشد،  دادگاه  آن  قاضی  اسالمی 

حقوق  برای  کردستان  جنبش  بلکه 

والیت  و  می کند  مبارزه  برحق اش 

خود  بقا  تداوم  برای  نیز  فقیه 

هم پیامن داعش است و مار دو رس 

اصلی  متهم  منطقه  در  تروریسم 

است. در واقع جنگ علیه تروریسم 

می رسد  پیروزی  به  وقت  آن  تنها 

و  ایران  اسالمی  جمهوری  هم  که 

به  –که  جهادی  سلفی  جریان  هم 

معشوق اند- رسکوب  و  عاشق  مانند 

شوند. نابود  هم  با  دو  هر  و  شوند 

کریم پرویزی

ترجمه: پژمان رشیعتی
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هویت عامالن حمالت تروریستی 

تهران، یک مسالە

تنها چند دقیقە پس از انجام حمالت 

تروریستی در تهران گامنەزنی ها در 

کلی  طور  بە  و  لهجە  زبان،  مورد 

هویت اتنیکی حملە کنندە ها آغاز 

اصلی  مباحث  از  یکی  بە  و  شد 

بودن  کورد  انعکاس  شد.  تبدیل 

بە  کنندە ها  حمل  این  از  نفر  چند 

در  کە  شد  تبدیل  جدی  مسالەای 

تقریبا  اجتامعی  شبکەهای  سطح 

آن  بە  حملە  خرب  خود  اندازە  بە 

کرد.  پیدا  انعکاس  و  شد  پرداختە 

کە  می رسد  نظر  بە  دیگر  سوی  از 

اگر چە این مقولە بە صورت آشکار 

در جامعە مورد بحث قرار منی گیرد 

اما یک نگرانی عمیق در جامعە را 

تشکیل می دهد کە اگر چە چونان 

منی شود  صحبت  آن  از  مگو"  "رس 

آورد. می  بیرون  رس  گاها  اما 

چرا کورد بودن این افراد اهمیت پیدا 

می کند؟ چرا این اهمیت پیدا کردن، 

جدای از جنبەهای خربی و امنیتی، 

دارای یک بعد تاریک و پنهان است؟ 

تروریستی  حملە  این  از  پس  چرا 

کە  بودیم  آن  شاهد  ما  تهران،  در 

در  امضا  جمع آوری  موج  چندین 

و  فعالین  میان  در  چە  کوردستان 

نخبەها و چە در میان عموم مردم 

پرداخنت  برای  است؟  گرفتە  شکل 

می رسد  نظر  بە  سواالت  این  بە 

بە  می توان  کە  مفهومی  بهرتین 

است  مفهومی  جست  توسل  آن 

یا  دیگری"  "بازمنایی  عنوان  تحت 

بە   ."representation of other"

روند  این  در  آنچکە  سادە  زبان 

اتفاق می افتد عبارت است از اینکە 

معنا  و  توصیف  در  برشی  جوامع 

قالب های  "دیگری"های شان  کردن 

ایدئولوژیک خود را بە این شناخت 

و  می کنند  تحمیل  کردن  معنا  و 

از  را  دیگری  از  آگاهی  و  شناخت 

ایدئولوژیک  قالبهای  این  رهگذر 

اما  می دهند.  شکل  فرهنگی  یا  و 

این  منی شود.  ختم  اینجا  بە  مساله 

قالب ها و بە تبع آن این شناخت نه 

تنها ناشی ازروابط قدرتی است کە 

بین این گروه های برشی وجود دارد 

بلکە تضمین تداوم آنها نیز هست. 

برایامن  کمی  مسالە  اینکە  برای 

می زنیم.  مثالی  شود  ملموس تر 

بە  غرب  فرهنگ  در  "هندی"ها 

عنوان انسان هایی خصیص، بزدل و 

می شوند.  معرفی  اعتامد  قابل  غیر 

هامن  درواقع  شدن  معرفی  این 

بخشیدن شکل ایدئولوژیک بە دال 

"هندی"ست. این امر باعث می شود 

زاویە  از  را  دنیا  کە  کسانی  کە 

الاقل  یا  و  می بینند  غرب  فرهنگ 

فرهنگ  دید  زاویە  از  را  "هندی" 

غرب معنا می کنند این صفات را بە 

همە هندی هایی کە می بنند تعمیم 

دهند و در وقایع اجتامعی مختلف 

در  کنند.  دخیل  خود  قضاوت  در 

دادن  انعام  مثال،  همین  ادامە 

مهمرتین  از  یکی  رستوران ها  در 

است.  غرب  فرهنگ  خصیصە های 

فردی  کە  می افتد  اتفاق  گاها  اما 

این کار را انجام منیدهد و یا انعام 

می کند.  ارائە  پیشخدمت  بە  کمی 

برخورد پیشخدمت ها اعم از سفید 

و غیر سفید زمانی کە مشرتی سفید 

یا هندی است کامال متفاوت است. 

باشد  سفید  مشرتی  کە  صورتی  در 

نهایتا طرف با صفت خصیص مورد 

قضاوت قرار می گیرد اما اگر زمانی 

اینکە  امکان  باشد  هندی  مشرتی 

خصیص"  "هندی  عنوان  بە  طرف 

قضاوت شود بیشرت است. در عرف 

انعام  برای  گزینە  دو  رستوران ها 

می شود  ارائە  مشرتی  بە  دادن 

دیگری  و  خرید  از  درصد   10 یکی 

سفید  شهروند  یک  اگر  درصد.   15

کند  انتخاب  را  درصدی   10 انعام 

امکان اینکە بە عنوان خصیص مورد 

است  کم  بسیار  گیرد  قرار  قضاوت 

همین  هندی  شهروند  یک  اگر  اما 

کار را انجام دهد اینکە بە این عنوان 

حتی  است،  بیشرت  شود  شناختە 

زمانی کە پیشخدمت غیر سفید، بە 

عنوان مثال فارس یا کرد باشد، چرا 

از  را  این شناخت  کرد  یا  فارس  کە 

غالب  فرهنگ  ایدئولوژیک  دریچە 

است. آوردە  دست  بە  غرب  در 

بە  خود  خودی  بە  اما  مقولە  این 

اینجا نرسیدە بلکە ناشی از سال ها 

مابین  فی  کە  است  قدرتی  روابط 

سفیدها از یک سو، و مستعمرەها، 

غیر سفیدها و جهان سوم از دیگر 

سال ها  هندی ها  دارد.  وجود  سو 

علی  و  سفیدها  با  خود  روابط  در 

الخصوص بریتانیا فرودست بودەاند 

دال  امروز  کە  مدلول های  این  و 

در  آن ها ختم می شود  بە  "هندی" 

فرادست  رابطە  این  دل  از  نهایت 

است. آمدە  بیرون  فرودست  و 

شبکەای  نیز  ما  امروز  مسالە  در 

است  خوابیدە  قدرت  روابط  از 

روابط  سدە  یک  از  بیش  برای  کە 

کوردها را با فارس ها در ایران و یا 

بهرت است بگوئیم با دیگری هایشان 

و  بخشیدە  سازمان  خاورمیانە  در 

عنوان  بە  کوردها  دادەاند.  شکل 

همسایەهایشان  سوی  از  "دیگری" 

سلطە  روابط  این  دریچە  از  و 

مثال  عنوان  بە  می شوند.  تعریف 

با  "کورد"  دال  مدت ها  برای 

همراه  بربریت  چون  مدلول هایی 

یا  غیرتی  رسبریدن،  بعدها  بودە. 

ضد زن و ... بە این مدلول ها اضافە 

صفات  این  چرا  اما  است.  شدە 

منفی  قضاوتی  بار  دارای  و  "بد" 

می شود؟  دادە  نصبت  کوردها  بە 

"معمول ترین شیوە بازمنایی دیگری 

یعنی  است،  تاریک تر  بخش  هامنا 

متضاد دوگانە خود". اگر ملتی خود 

خود  مقابل  در  میداند  متمدن  را 

گروهی را کە تحت کنرتل و سلطە 

متمدن  دوگانە  متضاد  می کشد 

می خواند.  بربر  یا  وحشی  یعنی 

نشات  آنجا  از  مسالە  این  اهمیت 

روابط  یا  سلطە  کە  می گیرد 

از  بیش  فرهنگ  بخش  در  قدرت 

و  می کند  عمل  دیگری  هرجای 

آن  بە  میکند،  پیدا  رنگ  آنجا  در 

و  می شود  بخشیدە  مرشوعیت 

می شود.  فراهم  تداومش  زمینە 

برای یک ملت متمدن تحت سلطە 

تحت  از  بیش تر  بربریت  کشیدن 

دیگر  متدن  یک  کشیدن  سلطە 

می کند.  جلوە  اخالقی  و  مرشوع 

دنبال اثبات کردن اینکە تروریست ها 

کورد بودند می تواند بە خودی خود 

اما  باشد  نداشتە  مسالەای  هیچ 

زمانی کە این مساله در کانتکستی 

مورد بحث قرار می گیرد کە نزدیک 

شبکە  و  سلطە  روابط  قرن  دو  بە 

واقع  در  خوابیدە  آن  پشت  قدرت 

مثال  عنوان  بە  می شود.  مساله ساز 

چندان اهمیت ندارد کە کسی یک 

اما  بداند  خصیص  را  پوست  سفید 

درصد   10 هندی  یک  کە  زمانی 

و  بدهد  پیشخدمت  بە  را  انعام 

شکل  ذهن  در  خصاصت  مفهوم 

بگیرد یک مسالە بسیار جدی ست. 

ختم  اینجا  بە  فاجعە  عمق  اما 

منی شود. بلکە برای اینکە بیشرت بە 

بگویم  باید  بپردازیم  فاجعە  عمق 

جوامع  کە  می رسد  نظر  بە  کە 

و  شناخت  باشند  سنتی  بیشرت  تا 

دارند  آنها  از  دیگران  کە  معنای 

آن  خود  تعریف  و  درک  در  بیشرت 

پیدا  نقش  نیز  خودشان  از  جوامع 

هندی ها  مثال  عنوان  بە  می کند. 

برای مدت ها در شناخت خود این 

پوست ها  سفید  یا  اروپائیان  عنرص 

مقولە  این  دادەاند.  دخالت  نیز  را 

در محصوالت فرهنگی رنگ بسیار 

یک  کە  راسل"  "پیرت  دارد.  زدایی 

کانادایی  هندی  اصالتا  پرداز  طنز 

است بیش از هر کس یا چیز دیگری 

خصاصت  بە  را  خود  طنزهای 

می دهد.  اختصاص  هندی ها 

این مقولە باعث می شود در قضیە 

کوردستان در عرض دو روز چندین 

"پاک  برای  امضا  جمع آوری  موج 

پیشانی  بر  ننگ  لکە  این  کردن 

پر  است.  گرفتە  شکل  کورد"  ملت 

حجمی  و  رسعت  کە  است  واضح 

مساله  این  کردن  محکوم  کە 

توسط کوردها بە همراه داشت در 

منی خورد.  چشم  بە  دیگر  حوادث 

بە هر حال این مساله کامال روشن 

است کە درکی کە عامە و نخبە کورد 

هامن  دارد  "کورد"  دال  و  خود  از 

است کە روابط سلطە و شبکەهای 

قدرت فی مابین ملل ایران آنرا شکل 

در  دلیل  همین  بە  است.  بخشیدە 

از  اعم  کورد  موارد جامعە  بسیاری 

نخبە و عام بیش از اینکە سعی در 

انجام اکتی واقعی داشتە باشند در 

پی تربئە کردن "خود" کورد هستند. 

می توان از این بحث و یا در مقابل 

متفاوت  موضع  دو  پدیدە  این 

کە  گفت  می توان  ابتدا  داشت. 

بودن  کورد  بە  بودن  ترورسیت 

تروریست ها  این  و  ندارد  ربطی 

هرجایی  اهل  کە  می توانستند 

چیز  هیچ  موضع  این  اما  باشند. 

کسانی  حتی  منی کند.  عوض  را 

می کند  تکرار  را  موضع  این  کە 

درکی  و  شناخت  از  منی توانند 

تولید  آنها  برای  قدرت  شبکە  کە 

یک  تنها  کنند.  پیدا  رهایی  منودە 

کە  سیاسی ات  سازشکارانە  موضع 

هیچ جای قضیە را تغییر منی دهد.

است  این  موضع  دومین  اما 

باید  مساله  این  مقابل  در  کە 

تنها  مقاومت  و  کرد  مقاومت 

در  سعی  کە  دارد  امکان  زمانی 

منود.  سلطە  مناسبات  ریخنت  بهم 

مناسبی ست  جای  بسیار  فرهنگ 

سلطە. مناسبات  بازشناخت  برای 

هیچ  پدیدە  یک  بازشناخت  اما 

کمکی بە ما منی کند اگر نتوانیم در 

راستای قضاوت اخالقی آن و تغییر 

برداریم.  قدم  بنیادینش  و  اساسی 

این درک کە شناخت علمی شناختی 

آبجکتیو و بە دور از قضاوت است 

و یا این گذارە کە کار من مطالعە 

با  دارد  رفتە  رفتە  است  شناخت  و 

روی آوردن دیسپلین های جدید بە 

امروزە  می رود.  بین  از  دانشگاه ها 

اخالقی  قضاوت  با  باید  شناخت 

و  باشد  همراه  شناخت  سوژە 

دربرگیرندە  سلطە  روابط  شناخت 

است.  نیز  آن  تغییر  برای  اقدام 

امکان  راهی  چە  از  تغییر  این  اما 

گفتاری  در  است،  شدنی  و  دارد 

پرداخت.  خواهم  آن  بە  دیگر 

آرش صالح

سنای آمریکا متممی به طرح 

تحریم های ایران افزود

در راستای تالش های بین املللی برای 

کنرتل و مهار آشوب های خاورمیانه، 

طرحی مبنی بر افزایش تحریم های 

قانونگذاری  سیستم  در  ایران  علیه 

آمریکا مطرح شده است که مراحل 

قانونی تصویب خود را طی می کند.

چهارشنبه  روز  آمریکا  سنای 

طرح  بررسی  با  ماه  خرداد   ۲۴

با  ایران  علیه  تحریم ها  افزایش 

متمم  یک  افزودن  قاطع  اکرثیت 

تصویب  به  را  مذکور  طرح  به 

تحریم های  اعامل  شامل  که  رساند 

می باشد.  روسیه  علیه  تازه ای 

جمهوری  رییس  متمم  این 

کند  می  موظف  را  آمریکا 

تحریم های  کاهش  برای  که 

بگیرد. اجازه  کنگره  از  روسیه 

این  هدف  رویرتز  گزارش  به 

دلیل  به  روسیه  تنبیه  تحریم ها 

ریاست  انتخابات  در  مداخله 

آمریکا،   ۲۰۱۶ سال  جمهوری 

و  کریمه  جزیره  شبه  الحاق 

است. سوریه  حکومت  از  حامیت 

پس  آسوشیتدپرس،  گزارش  به 

تحریم های  طرح  تصویب  از 

به  طرح  این  سنا،  توسط  ایران 

و  رود  می  منایندگان  مجلس 

به  امضا  برای  تصویب  از  پس 

شد. خواهد  فرستاده  سفید  کاخ 

به  ایران  علیه  تحریم ها  اعامل 

بالستیک  موشکی  برنامه  سبب 

فعالیت های  از  این کشور، حامیت 

همچنین  و  بین املللی  تروریستی 

می باشد. حقوق برش  نقض 

این  کلیت  تصویب  صورت  در 

رژیم  پاسداران  سپاه  طرح، 

گروەهای  لیست  در  نیز  ایران 

می گیرد. قرار  بین املللی  تروریستی 
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در باب استقالل کردستان

بودن  مختار  از  سوای  فردی  هر 

بر زندگی و رسنوشت خود در هر 

جهانی  مسائل  بعد  در  مسائلی 

بر  سیاسی  و  اجتامعی  خاصا  و 

بی  حاکمی  خویش  رسنوشت 

آن  پس  در  و  چراست  و  چون 

قانون  برابر  در  خود  زندگی  در 

توسط  شدە  تدوین  مقررات  و 

چه  و  شخصی  -چه  حکومت 

عمومی- متعهد و مسئولیت دارد.

بر  چنین  کلی  مقدمە  این  ذکر  با 

می آید کە "افراد کرد" و در معنای 

و  حاکم   کرد"  ملت   " آن  وسیع 

خویش اند  رسنوشت  بە  مختار 

هر  با  ملتی  هیچ  و  کس  هیچ  و 

محتوای فکری و عقلی حق ندارد 

منکر آن شود و به جای ملت کرد 

بە  این جملە  بگیرد. شاید  تصمیم 

جایی  خود  یا  باشد  آشنا  ما  گوش 

"دولت های  که  خواندەایم  را  آن 

نام  میهن پرست  را  فاشیست" 

"ملت ها"ـی   آن  پس  در  اما  بردە 

و  میهن  دشمن  را  ستم  تحت 

کنند. قلمداد  وطن  یکپارچگی 

دولت ها و بە ویژه "حکومت های 

فردی" خودشان )مستبد، دیکتاتور، 

خود  معموال  و  بوده  پرست(  نژاد 

قرشی از فاسدترین و سودجوترین 

به گرد خود جمع  را  افراد جامعه 

از قدرت  کردە که جز سواستفاده 

هدفی ندارند. این دولت های فوق 

الذکر همچنین در غارت و چپاول 

ثروت های ملی خود نامدار هستند.

در اینگونە موارد از دولت ها، وقتی 

نبود  از  سخنی  نتوانند  افراد  که 

بیاورند  میان  به  جامعە  در  آزادی 

در  را  تازه  اندیشه ای  و  فکر  و 

کالبد جامعە بدمند  دیگر "آزادی 

عمومی آن ملت" حرف بی معنایی 

دقیقا  این  و  بود  نخواهد  بیش 

هامن تائید هامن جملە فوق است 

همیشه  حاکمە"  "دولت های  کە 

آزادی  طرفدار  و  میهن پرست 

"ملت ها"  آن  پس  در  اما  هستند 

را دشمن آزادی و میهن می دانند.

اکنون در میان فاشیسم دولت  های 

منطقه و حق طلبی ملت های تحت 

استقالل  و  رفراندم  مساله  ستم 

کردستان عراق در کجا جای خواهد 

گرفت؟ آیا معنایی برای ملت کرد 

وجود دارد کە خواهان حقی باشد 

که این دولت ها مخالف آن باشند؟

نخست: همچنان کە گفتە شد حق 

در  و  فردی  چە  رسنوشت  تعیین 

استقالل  مانند  عمومی  آن  پهنای 

حق هر ملتی است و به هیچ فرد 

یا دولت و سازمانی مرتبط نیست.

شاخصه  چهار  هر  کرد  ملت  دوم: 

اینکە  و  دارد  را  بودن  دولت 

در  آب  بردارند  ساز  مخالفانی، 

نیست. بیش  کوبیدنی  هاون 

استقالل  مساله  خصوص  در  سوم: 

کردستان کە امروز از مباحث داغ 

می باشد  جهان  سیاسی  محافل 

طول  در  حق  این  کە  گفت  باید 

شدە  گرفته  کرد  ملت  از  تاریخ 

از جنگ جهانی دوم  بعد  و  است 

رسنوشت  تعیین  حق  این  نیز 

مسائل  و  سیاسی  دالیل  بە  بنا 

ننشست. مثر  بە  کردستان  داخلی 

سوی  از  کردستان  استقالل  مساله 

رژیم  ویژە  بە  منطقە  کشورهای 

مورد  شدت  بە  ایران  اسالمی 

قرار  نابخردانە  نکوهش  و  هجوم 

ادبیات  سطح  از  کە  طوری  گرفته 

دیپلامتیک نیز گذر کردە و عدوت 

کار  بە  خود  توان  همە  با  را  خود 

از  رژیم  این  حاکامن  گرفتەاند. 

دولت  مانند"  کلامتی  و  واژەها 

بە  زدن  دامن  صهیونیسم،  دوم 

تاریخی  اشتباه  بحران های منطقه، 

کردها، تجزیە طلبان غرب، بازی از 

سعودیە  تالش های  و  باخته  پیش 

آخرین  در  کردەاند.  استفادە  و..." 

با  را  خود  مخالفت  که  مطلبی 

بیان  کردستان  استقالل  مساله 

خود  مهر  خربگزاری  در  کردەاند 

"بنویسیم  عنوان  با  را  مطلبی 

دولت  بخوانیم  و  کردستان  کشور 

بودند. کردە  منترش  داعش" 

نوشته  و  گفته  کە  آنچە  همە 

کمبود  جز  نیست  چیزی  می شود 

درک و فهم رسان این کشورها چرا 

این  رسان  عقل  بیانگر  تاریخ  که 

کشورها و آن را در کفه ترازو قرار 

پان فارسیسم  نژادپرستی  می دهد. 

و  آریایی  "توهامت  از  ترکیبی  با 

نتیجە  عرشی"  اثنی  اسالمی  امت 

و  داخل  در  کشتار  و  ترور  آن 

سوی  از  است.  شدە  مرزها  خارج 

می  نژادپرستانەای  سیاست  دیگر 

امپراطوری  مالیخولیای  خواهد 

کند،  زندە  منطقه  در  را  عثامنی 

است. کرد  ملت  مطالبات  مخالف 

به  کرد  ملت  رشایطی  چنین  با 

از  جدا  کامال  ملت  یک  مثابه 

تفکرات  و  منطقه  ملت های  همە 

و  تاریخ  طول  در  جویانە  آشتی 

هم اکنون منایندە جهان در جنگ 

میان  در  کە  است  بدیهی  ترور، 

دشنام   همە  پیکان  دولت  دو  این 

گیرد. قرار  آنان  خردی های  بی  و 

رژیم  مخالفت  دیگر  علل  

را  کردستان  استقالل  با  ایران 

کرد: ترشیح  اینگونه  می توان 

تحقیقات نشان دادە کە رژیم ایران 

با وجود ایدئولوژی کنونی کە طی 

مدت دو دهە گذشتە ابعاد زیادی 

بە خود گرفته و پرستش آیین شیعه 

برای  کابوسی  بە  را  فقیه  والیت 

مخالف  کردە  بدل  مردم  زندگی 

در  باالنس  خوردن  برهم  هرگونە 

آزادیخواهی  بە  کە  بودە  منطقه 

ببخشد. توسعه  دگراندیشی  و 

در  نیز  دیگر  مختلفی  عوامل 

استقالل  با  شدید  مخالفت  مورد 

کردستان بە موارد زیر بر می گردد:

احساسی  ـ  عاطفی  گفتامن  تغلب 

"تشیع  والیت فقیه" و به  تبع آن 

رشد ادبیات مذهبی مختص به آن

مذهبی  آشوبگرانەی  سیاست 

جمهوری اسالمی در توسعه و کنرتل 

چون  اهدافی  با  مذهبی  مجالس 

توده ای بسیج  برای  ظرفیت سازی 

مربوط  اجتامعی  ـ  روانی  دالیل   

به جامعه ی دین داران )به خصوص 

به  نیاز  نظیر  دین دار(  جوانان 

فضاهای تخلیه ی روانی ـ هیجانی

تسلط  برای  تالش  و  توسعه   

کهن  تاریخ  از  منحرفانه  خوانشی 

منطقه کە  تنها هخامنش و کوروش 

رهایی بخش  اسطورە  مانند   ... و 

شناخته شوند و همە فرهنگ های 

مخالف  فرهنگ های  مانند  دیگر 

این  بە  شوند.  قلمداد  مدنیت 

دیگر  ملت های  تاریخ  طریق 

هژمونی  تحت  را  کردها  بخصوص 

ملل  و  دادە  قرار  تحریف آمیز 

دارند. نگە  اسارت  در  را  دیگر 

بە  می توان  موارد  این  ذکر  با 

ایران  رژیم  کە  رسید  نتیجە  این 

استقالل  کە  است  کردە  درک 

واقعی  و  اصلی  هویت  کردستان 

تاریخی،  "جغرافیایی،  لحاظ  از  را 

کرد  فرد  بە  فرهنگی"  و  اجتامعی 

باز می گرداند کە این نیز مستقیام 

ملل  سایر  از  کرد  ملت  شدن  جدا 

شدن  تبدیل  برای  است  دیگر 

مستقل. رسزمینی  و  دولت  بە 

استقالل  مساله  آنکە  سخن  کوتاە 

و  کردستان  ملت  بە  کردستان 

نە  است  مرتبط  کرد  رهربان 

بودە  پردە  پشت  در  کە  کسانی 

جنایت  آن ها  واقعی  سیاست  و 

است. دشمنی  و  کشتار  و 

ن: جامل رسول دنخه

شیرین عبادی از ایجاد "نفرت و تفرقه" در میان 

ملیت های ایران انتقاد کرد

شیرین عبادی، مدافع حقوق برش و 

برنده جایزه صلح نوبل، حمالت اخیر 

رسکوب  برای  "دستاویزی  را  تهران 

کردن  ساکت  و  ایران  ملیت های 

صدای هر منتقد مدنی" عنوان کرد.

شیرین عبادی، مدافع حقوق برش و 

بنیانگذار مرکز حامیان حقوق برش 

دولتمردان  به  بیانیه ای  انتشار  با 

ایران هشدار داد که از ایجاد "نفرت 

و تفرقه در سطح ملی" پرهیز کنند.

ُکردی،  "احزاب  آمده  بیانیه  این  در 

قبال  ُکرد  سیاسی  و  مدنی  فعالین 

چندین مرتبه خطر نفوذ داعش را در 

مناطق ُکردنشین گوشزد کرده و به 

بودند  داده  ایران هشدار  حکومت 

نشد." توجهی  آنها  به هشدار  ولی 

بازداشت  برش  حقوق  مدافع  این 

بهانه  به  بلوچ  و  ُکرد  شهروندان 

را عامل  "داعش"  با گروه  همکاری 

میلیتاریزه  و  بیشرت  تنش  "ایجاد 

در  ویژه  به  ایران  فضای  منودن 

آن  ساکنین  اکرث  که  شهرهایی 

گروه های اتنیکی هستند"، دانست.

امنیتی،  مقامات  از  عبادی  شیرین 

انقالب  دادگاه های  و  دادرسا 

با  مقابله  جای  به  که  می خواهد 

"سهل انگاری"  به  مدنی  فعالین 

خود در حفظ امنیت اعرتاف کنند.

تهران،  اخیر  حمالت  از  پس 

کردستان  در  امنیتی  نهادهای 

به  و  بازداشت  را  تن  ده ها 

کردند. منتقل  نامعلومی  مکان 

از  تاکنون  امنیتی  نهادهای 

با  بازداشت شدگان  هویت  احراز 

خودداری  نیز  اختصاری  عنوان 

هویت  و  تعداد  از  و  کرده اند 

در  دقیقی  اطالع  بازداشت شدگان 

منی دهند. قرار  رسانه ها  اختیار 

بیانیه ای  انتشار  با  اطالعات  وزارت 

خودافراد  رسمی  وب سایت  در 

گروهک  "عنارص  را  شده  بازداشت 

آنها  و  خوانده  داعش"  وهابی 

عملیاتی  "تیم های  به  مربوط  را 

ارتباطی  رسُپل های  همچنین  و 

دانسته  است. تدارکاتی"  و 

طوفان توییرتی با هدف حامیت از کولربان ُکرد و تحت فشار قرار 

دادن حکومت ایران راه اندازی شد

کردستان  مدنی  و  سیاسی  فعاالن 

طوفان  اندازی  راه  با  ایران 

کولربان  از  حامیت  در  توییرتی 

حکومت  می خواهند  ُکرد 

دهند. قرار  فشار  تحت  ایران 

و  سیاسی  فعاالن  از  شامری 

انتشار  با  ایران  کردستان  مدنی 

اجتامعی  شبکه های  در  فراخوانی 

که  می خواهند  کردستان  مردم  از 

در  ُکرد  کولربان  از  حامیت  برای 

کنند. رشکت  توییرتی  طوفان  این 

اندازی  راه  از  هدف  فعاالن  این 

این طوفان توییرتی را دفاع از حق 

کولربان  انسانی  کرامت  و  حیات 

کشتار  تداوم  به  اعرتاض  و  ُکرد 

و  دولتی  ماموران  سوی  از  آنان 

به  اعرتاض  این  صدای  رساندن 

برشی  حقوق  جهانی  سازمان های 

منوده اند. عمومیعنوان  افکار  و 

زمان در نظر گرفته شده برای آغاز این 

طوفان توئیرتی، روز یکشنبه بیست 

به   21 ساعت  خردادماه  هشتم  و 

وقت کرمانشاه اعالم گردیده است.

هشتگ  با  توییرتی  طوفان  این 

 #K u r d i s h L i v e s M a t t e r

می شود. آغاز 

هدف از این کار، "داغ" کردن هشتگ 

حامیت از کولربان ُکرد می باشد که 

توییرتی  داغ  موضوعات  از  یکی  به 

تبدیل شود و رسانه های معترب بیشرت 

به این موضوع بپردازند و حکومت 

دهند. قرار  فشار  تحت  را  ایران 

چالش  بزرگرتین  یکی  کولربی 

مرزی  مناطق  مردم  روبروی  های 

از  زیادی  خانواده های  و  است 

می کنند. معاش  امرار  راه  این 

مختلف  مناطق  در  آماری  مقایسه 

ُکردستان با دیگر مناطق برخوردار 

یک  کولربی  که  می دهد  نشان 

اجبار  یک  بلکه  نیست  انتخاب 

دیگری  شغل  انتخاب  اگر  و  است 

بدون  بود  امکان پذیر  ُکردستان  در 

این  به  کولربان  اکرثیت  تردید 

منی آوردند. روی  طاقت فرسا  حرفه 

با استناد به آمار ثبت شده در مرکز 

آمار آژانس خربرسانی ُکردپا، در سال 

95 در مجموع 154 کولرب کشته و 

آنان  از  نفر  زخمی شده اند که 66 

کشته و ٨٨ تن دیگر زخمی شده اند.

زخمی شدن  و  کشته  جریان  در 

ساله   16 17و  کولرب   3 کولربان 

نیروهای  مستقیم  شلیک  براثر 

شده اند. زخمی  و  کشته  نظامی 
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 شهرام میرزائی

"آسمیالسیون فرهنگی" 

پروسەای برای نابودی کوردها

کرد  ملت  ژنوساید  پروسەی 

از زمان  تاریخی که  واقعیتی است 

خاورمیانه  بر  آشوری ها  حکومت 

دورەهای  و  مراحل  امروز  به  تا 

داده،  اختصاص  خود  به  گوناگونی 

و  پاکسازی  برای  تالش  با  که  امری 

و  بارها  مردمان  این  ملی  نابودی 

تکامل  اما  است  شده  تکرار  بارها 

ما  دشمنان  برشی،  جوامع  تاریخی 

که  رساند  قناعت  این  به  اجبارا  را 

مردمان  قتل عام منی تواند  و  کشتار 

یا وادار به  نابود و  این رسزمین را 

تسلیم مناید، در نتیجه نیمه ی دوم 

کوردها  ژنوساید  پروسه ی  تکمیل 

فرهنگ،  زبان،  نابودی  راستای  در 

اجتامعی  باورهای  هویت،  تاریخ، 

می توان  که  خورد  استارت  و... 

شکست  و  هخامنشی  حکومت 

امر  این  مبدا  را  مادها  امپراطوری 

فرهنگی"  "آسمیالسیون  دانست. 

تحلیالت،  و  باورها  متام  برخالف 

اشغالگران  با  کوردها  اصلی  جنگ 

می باشد،  و  بوده  رسزمین شان 

نزد  در  امروز  به  تا  که  پروسەای 

خود کوردها و جنبش های مختلف 

شکل گرفته بخصوص در قرن حارض 

قرار  بی توجهی  و  غفلت  مورد 

به  قریب  اکرث  که  حالی  در  گرفته 

ماندن  عقیم  و  شکست ها  اتفاق 

تالش های آزادیخواهان برای تحقق 

واقع  در  کورد  ملت  آرزوهای 

نشات  ملت مان  آسمیالسیون  از 

امروز  به  تا  که  جنگی  می گیرد، 

ناآشناست.   و  غریب  ما  برای  نیز 

با  آشنایی  برای  و  راستا  همین  در 

مجموعه  فاشیستی  پروسەی  این 

است  شده  گرفته  نظر  در  مقاالتی 

که در شامرەهای مختلف روزنامه 

"کوردستان" در دسرتس خوانندگان 

مقاالتی  می گیرد.  قرار  روزنامه 

با  و  آغاز  مفاهیم  تعاریف  از  که 

تحلیل مسائل و جنبەهای مختلف 

می رسد. پایان  به  آسمیالسیون 

آن گونەهای  و  آسمیالسیون 

فرآیندی  فرهنگی  آسمیالسیون 

پیچیده، سازماندهی شده و هدفمند 

زبانی،  گروهی  آن  طی  که  است 

فرهنگی، ملی و یا مذهبی در گروه 

غالب ادغام و همگون می شود. در 

همگون  و  ادغام  از  منظور  اینجا 

فرهنگی- شدن  یکسان  سازی، 

آسمیالسیون  می باشد.  هویتی 

را  معنا  چندین  لغت  در  فرهنگی 

به خود می گیرد که همگون سازی، 

بوده  جمله  آن  از  ادغام  و  جذب 

به  را  آنها  از  کدام  هر  می توان  و 

شناختی  جامعه  مفهومی  صورت 

موقعیت های  تفسیر  و  تحلیل  در 

کارکوردی  و  برد  کار  به  متفاوت 

عنوان  به  بخشید.  آن  به  خاص 

پروسەی  توضیح  به  "جذب"  مثال 

کشور  فرهنگ  با  مهاجر  تطبیق 

سیر  با  او  همنوای  میزان  و  مقصد 

فرهنگی جامعه ی میزبان می پردازد 

پروسه  همگون سازی،  که  حالی  در 

یا پروسه های تدوین شده از سوی 

حکومت ها برای ادغام ملل و اقوام 

فرهنگ  در  مرزهایش،  در  محصور 

غالب را تفسیر و توضیح می دهد. 

کردن  آسمیله  مدون  برنامه های 

حکومت  سوی  از  آمریکا  بومیان 

منونه ی  متحده،  ایاالت  مرکزی 

یا  سازی  همگون  عینی  و  بارز 

می باشد،  فرهنگی  آسمیالسیون 

به  قریب  اکرثیت  آن  طی  که 

فرهنگ،  زبان،  رسخپوستان  اتفاق 

را  خود  تاریخی  هویت  و  مذهب 

از دست داده و به یک رسخپوست 

و  زبان  انگلیسی  آمریکایی، 

شدند.  تبدیل  مذهب  کاتولیک 

به  می تواند  آسمیالسیون  پروسەی 

دهد  روی  آنی  یا  تدریجی  صورت 

و یا اینکه آسمیالسیون فرهنگی به 

فرهنگ  از  ترکیبی  یا  کامل  صورت 

انقیاد،  تحت  فرهنگ  و  غالب 

مثال  عنوان  به  کند.  منایان  را  خود 

دلیل  به  ترکیه  کوردهای  از  بخشی 

در  فرهنگی  آسمیالسیون  گسرتدگی 

به  تکلم  از کردستان در  این بخش 

زبان مادری خود ناتوان بوده و از 

کمرتین شناختی نسبت به فرهنگ 

و هویت تاریخی ملت شان آگاهند 

و  معرتف  خود  بودن  کورد  به  اما 

آگاه هستند )آسمیالسیون ترکیبی و 

در  یا حکومت سوریه  و  تدریجی( 

چندین  کرد  ملت  تعریب  راستای 

عرب  مناطق  به  را  اکراد  از  عشیره 

نشین آن کشور کوچانده و با قرار 

یک  در  فرزندانشان  و  آنها  دادن 

پان عربیستی،  فاشیستی  پروسەی 

گذشته  دهه های  طی  توانسته 

تاریخی  هویت  از  را  عشایر  این 

از  بخشی  به  و  ساخته  دور  خود 

کنند  بدل  سوریه  عرب  جامعه ی 

همچنین  کامل(.  )آسمیالسیون 

می تواند  فرهنگی  آسمیالسیون 

یا به زور روی دهد.  خود به خود 

     فرهنگی که توانایی به روز کردن 

خود را نداشته و پاسخگوی نیازهای 

امروزین جامعه ی خود نیست و یا 

حامالن آن فرهنگ ازابزار و توانایی 

کافی برای آپدیت کردن آن محروم 

هستند، هنگام رویارویی با فرهنگ 

غنی تر، مضمحل شده و در فرهنگ 

غالب ادغام و آسمیله می شود 

زور  و  فشار  حربه ی  از  استفاده 

افراد  فرهنگی  کردن  آسمیله  در 

یا  حکومت ها  توسط  جوامع،  و 

به  که  می شود  انجام  گروەهایی 

منسجمی  و  منظم  نظامی  نیروی 

با  می توانند  و  داشته  دسرتسی 

فشار  اهرم های  سایر  از  استفاده 

پروسەی  اقتصادی،  سیستم  هامنند 

به  کنند.  تکمیل  را  آسمیالسیون 

عنوان مثال تدوین و تصویب قانون 

دوران  در  بومی  پوشش  ممنوعیت 

ارتشی  وجود  بدون  که  رضاخان 

منظم و رسکوبگر و یک بروکراسی 

و  می بود  اجرا  غیرقابل  متمرکز 

همین امر باعث شد در اکرث مناطق 

کردستان برای چندین دهه پوشش 

شود  سپرده  فراموشی  به  کوردی 

گردد  بیگانه  آن  با  بعدی  نسل  و 

در  فرهنگی  تضاد  ایجاد  سبب  و 

میان اقشار مختلف کردستان شود. 

با  متشابه  اصطالحات  و  مفاهیم 

آسمیالسیون و تفاوت کربردی آن ها

باید  آسمیالسیون  مطالعه ی  در 

اصطالحات  و  مفاهیم  کاربرد  در 

نباید  و  بوده  دقیق  و  آگاه  کامال 

بجای  اشتباه  به  را  اصطالح  این 

تعبیر  برای تفسیر و  مفاهیم دیگر 

آسمیالسیون  برد.  کار  به  رویدادها 

زیر  اصطالحات  با  فرهنگی 

دارد:  معنایی  و  تعبیری  تفاوت 

فرهنگ پذیری: به تغیرات فرهنگی-

موجب  به  که  جامعه  روانی 

مختلف  گروەهای  عادی  تعامالت 

می دهد  روی  یکدیگر  با  فرهنگی 

تعامالت  می گوئیم.  پذیری  فرهنگ 

و روابط تنگاتنگ گروەهای انسانی 

انتقال بخش هایی  با یکدیگر سبب 

و  دیگر  به فرهنگ  از یک فرهنگ 

خود،  امر  این  که  میگردد  متقابال 

رفتاری-روانی  الگوی  تغیر  موجب 

در جامعه می شود. به عنوان مثال 

به  بندری  رسزمین های  گذشته  در 

با  اقتصادی  گسرتدەی  تبادل  علت 

بیشرتین  پذیرای  دیگر  کشورهای 

میزان فرهنگ پذیری بودند. گاهی 

پذیری"  "فرهنگ  مساله ی  اوقات 

اجتامع  در  بنیادی  دگرگونی  باعث 

چشمگیر  تحوالت  و  می شود 

سیاسی- اجتامعی را در پی خواهد 

اندیشمندان  امر  همین  و  داشت 

گذشته های  از  را  حکومت ها  و 

مشغول  خود  به  امروز  به  تا  دور 

در  کتبی  سند  اولین  است.  ساخته 

راەهای  و  پذیری"  "فرهنگ  باب 

کتیبه های  به  آن  از  پیشگیری 

برمی گردد  ق.م-   2730- سومری 

ستد  و  داد  رشایط  به  آن  در  که 

و  پرداخته  خارجی ها  با  تعامل  و 

برای حفظ فرهنگ و سنن جامعه، 

در  را  گسرتدەایی  محدودیت های 

در  نیز  افالطون  است.  گرفته  نظر 

مساله  این  به  خود  آثار  از  یکی 

با  گسرتده  تعامل  و  منوده  اشاره 

اختالل های  موجب  را  بیگانگان 

نابهنجاری های گسرتده  و  اجتامعی 

می داند. به همین خاطر او پیشنهاد 

می کند که به هیچکس نباید اجازه 

داد تا پیش از 40 سالگی به خارج 

بنادر  در  یا  و  کند  سفر  کشور  از 

کشور باید محدودیت های شدیدی 

تعامل و متاس مردم  زمینه ی  در  را 

خارجی  تجار  و  مسافران  با  بومی 

برخالف  پذیری  فرهنگ  کرد.  وضع 

امر  یک  فرهنگی،  آسمیالسیون 

است،  پیشگیری  غیرقابل  و  طبیعی 

که  ما  امروز  جهان  در  ویژه  به 

گسرتدەی  پیرشفت های  خاطر  به 

از  دهکدەایی  به  تکنولوژیک 

فرهنگ های متفاوت بدل گردیده و 

تنها گروەهایی از "فرهنگ پذیری" 

محیط  دارای  که  هراس اند  در 

انعطافی  غیرقابل  و  بسته  فکری 

فرهنگی-اجتامعی  نظام  باشند. 

منونه ی  ایران  اسالمی  جمهوری 

بارز این الگو می باشد که به خاطر 

این  حاکم  فرهنگ  انطباق  عدم 

حکومت  امروز،  دنیای  با  سیستم 

سیاسی مذکور دچار فوبی "فرهنگ 

خطر  بیشرتین  و  می باشد  پذیری" 

می داند. بین املللی  تعامالت  از  را 

دوکلمه ی  از  ژنوساید  ژنوساید: 

و  قبیله  نژاد،  معنای  "به   geno"

کشنت  یا  کشتار  معنی  "cide"به 

جمعی  کشتار  به  که  شده  تشکیل 

یا  نژادی  قومی،  ملی،  گروە  یک 

مذهبی و با قصد نابودی آنها اشاره 

کنوانسیون  در  که  امری  می کند. 

آن  به  مفصال   -194٨  - ژنوساید 

هیچ  در  اما  است  شده  پرداخته 

مباحث  به  کنوانسیون  این  کجای 

اقدام  امکان  و  هویتی  فرهنگی، 

صحبتی  آن  نابودی  علیه  دولت ها 

ژنوساید  است.  نیامده  میان  به 

لحاظ  از  فرهنگی  آسمیالسیون  و 

حوزەی  دو  عملی،  و  مفهومی 

اما مرتبط به هم هستند.  متفاوت 

بین  از  قصد  حکومت  ژنوساید  در 

بردن یک گروه ملی، قومی، نژادی 

حذف  به  و  دارد  را  مذهبی  یا 

ممکنی  روش  هر  از  آنها  فیزیکی 

پروسەی  در  اما  می ورزد  مبادرت 

آسمیالسیون فرهنگی دولت ها طی 

برنامه های پیچیده و مدون سیاسی، 

و  اجتامعی  فرهنگی،  اقتصادی، 

فرهنگی- سازی  تهی  به  مذهبی 

هویتی یک گروه خاص ملی، قومی، 

و  می زنند  دست  مذهبی  یا  نژادی 

مورد  فرهنگ  جایگزینی  در  سعی 

نظر خود را دارند. البته باید متذکر 

تاریخ  طی  دولت ها  اکرث  که  شد 

از آسمیالسیون  حیات سیاسی خود 

پروسەی تکمیل  به عنوان  فرهنگی 

جسته اند،  بهره  ژنوساید  کنندەی 

همزمان  یا  بعد  که  معنا  این  به 

آسمیالسیون  به  ژنوساید  با 

می پرداختند.  بازماندگان  فرهنگی 

بار  اولین  برای  فرهنگی:  ژنوساید 

 1944 سال  در  ملکین"  "رافائل 

میالدی این اصطالح ترکیبی را به کار 

برد و طی نوشته های خود به بسط 

متام  با  اما  پرداخته  آن  گسرتش  و 

تالش های صورت گرفته، این مفهوم 

کنوانسیون  بندهای  از  درهیچکدام 

اینکه  تا  نگرفت،  جای  ژنوساید 

پیش  نگارندگان  میالدی   1994 در 

نویس "اعالمیه ی سازمان ملل متحد 

مادەایی  بومی"،  حقوق  مورد  در 

فرهنگی"  "ژنوساید  عنوان  تحت  را 

جهانی  تعریفی  تا  افزودند  آن  به 

فرهنگی"  کشی  "نسل  از  فراگیر  و 

برای  شود  راهی  تا  دهند  بدست 

پیشگیری از نابودی فرهنگ جوامع 

نویس  پیش  این   7 مادەی  برشی، 

اعالم می دارد که: 1 .هرگونه اقدام 

محروم  به  منجر  که  سیستامتیکی 

ملی،  قومی،  گروه  یک  کردن 

از یکپارچگی شان  یا مذهبی  نژادی 

مردمی  عنوان  به  را  آنان  و  شود 

از ارزش های  یا  متامیز نشان دهد، 

ملی-  هویت های  یا  خود  فرهنگی 

شوند  داشته  نگه  دور  شان  قومی 

2 .هرگونه اقدامی که هدف از آن 

از رسزمین ها،  این مردمان  ید  خلع 

.هر   3 باشد  منابع شان  و  قلمروها 

با  که  جمعیت  انتقال  از  شکلی 

یک  هر  نقض  یا  تضعیف  هدف 

مردمان شود  این  از حقوق حقه ی 

یا  سازی  همگون  از  شکلی  .هر   4

یا  و  دیگر  فرهنگ های  با  ادغام 

بر  زندگی  سبک  هرگونه  تحمیل 

مقننه،  قوەی  توسط  مردمان  این 

اقدامات  دیگر  یا  و  دولتی  ادارات 

مقدر 5 .هرگونه تبلیغی علیه آنان.

می دهند  نشان  مذکور  جمله های 

پیش  این  طراحان  دیدگاه  از  که 

به  فرهنگی"  "آسمیالسیون  نویس 

عنوان بخشی از "ژنوساید فرهنگی" 

تعریف و در این پیش نویس جای 

گرفته است. اما تعاریف و تالش برای 

علیه  بین املللی  جبهه ی  یک  ایجاد 

پیش  در  تنها  فرهنگی"  "ژنوساید 

ذکر  ملل  سازمان  اعالمیه ی  نویس 

گردید و نهایتا در شصت و دومین 

جلسه ی مجمع عمومی سازمان ملل 

- 2007 میالدی- پیش نویس مذکور 

– آن  به  مربوط  تعاریف  و  اصالح 

گردید. حذف  نویس-  پیش   7 بند 

جذب: اصطالحی که میزان پذیرش 

و تطابق با فرهنگ کشور مقصد را 

از سوی مهاجرین، سنجیده و مورد 

جذب،  در  می دهد.  قرار  بررسی 

مهاجر می کوشد که عالوه بر حفظ 

خویش  تاریخی  هویت  و  فرهنگ 

اجتامع و فرهنگ کشور  با  را  خود 

در  و  کند  همساز  و  همنوا  مقصد 

آموزش  با  حکومت  نیز  راستا  این 

الزم،  و  متناسب  امکانات  ایجاد  و 

فرد مهاجر را برای پذیرش و جذب 

در  کند.  آماده  جدید  جامعه ی  در 

واقع جذب یک امر طبیعی در مورد 

زندگی مهاجرین می باشد و شخص 

مهاجر و نیز نسل آیندەی او عالوه 

بر حفظ فرهنگ و هویت تاریخی 

خود به تعامل با فرهنگ جدید نیز 

شد  متذکر  باید  البته  می پردازند. 

که در این میان امکان شکل گیری 

تلفیقی  هویت  و  فرهنگ  نوعی 

وجود دارد و یا اینکه میزان جذب 

ادغام  یک  که  باشد  باال  آنچنان 

کامل روی دهد و شخص کامال در 

جدید  تاریخی  هویت  و  فرهنگ 

حکومت ها  جذب  در  شود.  جذب 

سیستامتیک  نابودی  پی  در 

و  زبان  فرهنگ،  هدفمند  و 

نیستند. مهاجر  تاریخی  هویت 

ل
و
 ا
ش

خ
ب

وضعیت بالتکلیفی یک شهروند گیالنغربی

بعد از 11 سال از صدور حکم اعدام

شهرستان  اهل  ُکرد  شهروند  یک 

پیش  سال   11 که  "گیالنغرب" 

اعدام  حکم  دادگاهی  در 

در  امروز  به  تا  است،  گرفته 

دارد. قرار  بالتکلیفی   وضعیتی 

بنابر خرب رسیده به آژانس خربرسانی 

ُکردپا، این شهروند ُکرد، یازده سال 

به  دادگاهی  پیش طی محاکمه در 

اعدام  به  قتل"  در  "همکاری  اتهام 

این  امروز  به  تا  که  شد  محکوم 

اجرائی نشده و در وضعیتی  حکم 

است. شده  داشته  نگه  بالتکلیفی 

اهل  شهرستان  فیروزی"  "یحیا 

 2٨ و  کرمانشاه  توابع  از  گیالنغرب 

ساله، مشخصات فرد مذکور می باشد.

این  در  ایران  برش  حقوق  سازمان 

یحیا  است:  کرده  اعالم  رابطه 

شمسی   13٨5 سال  در  فیروزی 

به  است  داشته  سال   17 تنها  که 

بازداشت  قتل  در  همکاری  اتهام 

محاکمەاش  پروسه  طی  و 

می شود. اعدام  به  محکوم 

فیروزی در دادگاه اولیه، به همراه 

برادرش به اتهام "همکاری در قتل" 

به 15 سال زندان محکوم می شوند. 

ایران  عالی  دیوان  در  و  بعدا  اما 

مستقیم  مشارکت  به  مذکور  اتهام 

اعدام  حکم  و  کرده  تغییر  قتل  در 

می شود. صادر  فیروزی  یحیا  برای 

علت  به  فیروزی  خانوادەی 

برای  وکیل  اختیار  توان  فقر 

نداشتەاند. را  فرزندشان 

ازاعضای  یکی  عنوان  به  ایران 

و  مدنی  حقوق  بین املللی  "میثاق 

سیاسی" و نیز " کنوانسیون حقوق 

اعدام  به  است  متعهد  کودکان" 

عدم  و  سال   1٨ زیر  افراد  نکردن 

بین املللی. معاهدات  این  نقض 

گزارشات  اساس  بر  اوصاف  این  با 

برشی  حقوق  سازمان های  متعدد 

این  ناقض  کشورهای  از  یکی  ایران 

کشورهایی   جمله  از  و  تعهدات 

است که اقدام به صدور حکم اعدام 

برای افراد زیر هجده سال می کند.
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کولربی رسدشتی درپی شلیک مستقیم نظامیان حکومتی جان سپرد

ُکرد در رسدشت  از کولربان  شامری 

نیروهای  مستقیم  شلیک  هدف 

انتظامی حکومت ایران قرار گرفتند.

آژانس  به  رسیده  گزارش  براساس 

چهارشنبه  روز  ُکردپا،  خربرسانی 

بیست و چهارم خردادماه، نیروهای 

گروهی  ایران  حکومت  انتظامی 

رسدشت  در  را  ُکرد  کولربان  از 

که  داده اند  قرار  گلوله  هدف 

جان  کولربان  از  یکی  نتیجه  در 

است. داده  دست  از  را  خود 

گزارش  رسدشت  در  ُکردپا  خربنگار 

بیتوش  این کولربان در منطقه  داد: 

تیراندازی  مورد  رسدشت  توابع  از 

گرفته اند. قرار  حکومتی  نظامیان 

جان  کولرب  هویت  ُکردپا  خربنگار 

خانه خلی"  "سیروان  را  باخته 

کرد. اعالم  رسدشت  اهل 

انتظامی  نیروهای  می شود،  گفته 

را  کولربان  این  قبلی،  اخطار  بدون 

هدف شلیک مستقیم قرار داده اند.

با استناد به آمار ثبت شده در مرکز 

آمار آژانس خربرسانی ُکردپا، در سال 

95 در مجموع 154 کولرب کشته و 

آنان  از  نفر   66 که  شده اند  زخمی 

کشته و ٨٨ تن دیگر زخمی شده اند.

زخمی شدن  و  کشته  جریان  در 

ساله   16 17و  کولرب   3 کولربان 

نیروهای  مستقیم  شلیک  براثر 

شده اند. زخمی  و  کشته  نظامی 

کولربان  دادن  قرار  شلیک  مورد 

در حالی صورت  آنان  و کشنت  ُکرد 

می گیرد که بیشرت شهروندان ُکرد به 

اقتصادی،  نامناسب  وضعیت  دلیل 

وبیکاری  شغلی  فرصت های  نبود 

مجبور  ایران،  ُکردنشین  مناطق  در 

با خطر  و  می شوند  کولربی  کار  به 

می کنند. نرم  پنجه  و  دست  مرگ 

سیاسی  فعالین  ارتباط  همین  در 

منظور  به  کردستان  در  مدنی  و 

حامیت از کولربان ُکرد و تحت فشار 

قرار دادن حکومت ایران، اقدام به 

کردند. توئیرتی  طوفان  اندازی  راه 

فراخوانی  انتشار  با  فعالین  این 

مردم  از  اجتامعی  شبکەهای  در 

که  بودند  خواسته  کردستان 

این  در  کولربان  از  حامیت  برای 

کنند. رشکت  توئیرتی  طوفان 

هشتک  با  توئیرتی  طوفان  این 

طی   #KurdishLivesMatter

ساعت  دوشنبه  و  یکشنبه  روزهای 

21 به وقت کرمانشاه راه اندازی شد.

نیروهای امنیتی به بازداشت های فله ای در 

کردستان ادامه می دهند
شهروند  چندین  امنیتی  نیروهای 

بوکان،  رسدشت،  شهرهای  در  را 

با  ارتباط  در  روانرس  و  پیرانشهر 

کردند. بازداشت  تهران  حمالت 

آژانس  به  رسیده  گزارش  براساس 

روز  چند  طی  ُکردپا،  خربرسانی 

توسط  کردستان  در  نفر  ده ها  اخیر، 

به  و  بازداشت  امنیتی  نیروهای 

مکان های نامعلومی منتقل گردیدند.

بازداشت  از  بوکان  در  ُکردپا  خربنگار 

سه نفر خرب داد و هویت دو تن از آنان 

را "فتاحی پور" و "محمدی" اعالم کرد.

تا لحظه  مخابره ی این خرب، از رسنوشت 

این سه تن اطالعی در دسرتس نیست.

ُکردپا  خربنگار  نیز،  رابطه  همین  در 

از  یکی  کرد:  اعالم  رسدشت  در 

محمد  دکرت  نام  به  رسدشت  پزشکان 

سوی  از  کارش  محل  در  خرضی 

نیروهای امنیتی بازداشت شده است.

از  ُکردپا  آژانس  به  ارسالی  گزارشات 

نام  به  دیگر  شهروند  یک  بازداشت 

"ابراهیم" در پیرانشهر خرب می دهند.

ُکردپا در کرمانشاه  همچنین خربنگار 

بازداشت شدگان  از  یکی  هویت 

"یارس  را  روانرس  شهرستان 

کرد. عنوان  ساله   34 ولدبیگی" 

امنیتی  نهادهای  اخیر،  روزهای  طی 

حکومت ایران در کردستان ده ها تن 

را پس از حوادث تهران بازداشت و به 

کرده اند. منتقل  نامعلومی  مکان های 

وزارت اطالعات با انتشار بیانیه ای در 

وب سایت رسمی خود از بازداشت 41 

نفر در استان های کرمانشاه، کردستان، 

داده  خرب  تهران  و  آذربایجان غربی 

از  رسانه ها  برخی  درحالیکه  است 

بازداشت بیش از 70 نفر خرب می دهند.

افراد  امنیتی،  نهاد  این  بیانیه  در 

گروهک  "عنارص  را  شده  بازداشت 

آنها  و  خوانده  داعش"  وهابی 

عملیاتی  "تیم های  به  مربوط  را 

ارتباطی  رسُپل های  همچنین  و 

دانسته  است. تدارکاتی"  و 

 KMMK-G

خواستار تشکیل کمیسیون تحقیق برای بررسی 

وضعیت حقوق برش در ایران شد

برش  حقوق  جمعیت  مناینده ی 

و  سی  در  ژنو   – ایران  ُکردستان 

پنجمین نشست شورای حقوق برش 

زندانیان  مسئله  به  ملل  سازمان 

پرداخت. ُکرد  کولربان  و  سیاسی 

به گزارش رسیده به آژانس خربرسانی 

و  بیست  پنج شنبه  روز  ُکردپا، 

الیاسی،  تیمور  خردادماه،  پنجم 

برش  حقوق  جمعیت  مناینده ی 

و  سی  در  ژنو   – ایران  ُکردستان 

پنجمین نشست شورای حقوق برش 

منود. ایراد  را  سخنانی  ملل  سازمان 

برش  حقوق  جمعیت  مناینده ی 

ُکردستان ایران – ژنو در این نشست 

نسبت  را  خود  عمیق  نگرانی 

شهروندان  بازداشت  افزایش  به 

مرزی  کولربان  کشتار  و  ُکرد 

کرد. اعالم  ایران  حکومت  توسط 

ناعادالنه  زندان  حکم  الیاسی  تیمور 

مصطفی پور  عثامن  و  نظری  محمد 

احزاب  در  عضویت  اتهام  به  که  را 

اسالمی  حکومت  اپوزیسیون  ُکرد 

است  سال  بیست  از  بیش  ایران 

نشانه  می برند،  برس  حبس  در 

برش  حقوق  منشور  آشکار  نقض 

دانست. بیان  آزادی  و  ملل  سازمان 

برش  حقوق  جمعیت  مناینده ی 

بخش  در  ژنو   – ایران  ُکردستان 

دیگری از سخنان خود به وعده های 

اشاره  کردستان  مردم  به  روحانی 

این  از  هیچکدام  تاکنون  که  منود 

برعکس  و  نیافته  تحقق  وعده ها 

به  مستقیم  شلیک  اعدام،  شامر 

شهروندان  بازداشت  و  کولربان 

است. یافته  افزایش  کردستان  در 

سخنان  پایان  در  الیاسی  تیمور 

سازمان  برش  حقوق  شورای  از  خود 

نقض  دلیل  به  که  خواست  ملل 

و  بین املللی  معاهدات  آشکار 

برش  حقوق  سیستامتیک  نقض 

گذشته  سال  هفت  و  سی  طی 

کمیسیون  ایران،  حکومت  توسط 

وضعیت  بررسی  برای  را  تحقیقی 

دهد. تشکیل  ایران  در  برش  حقوق 

ایران  ُکردستان  جمعیت حقوق برش 

برشی  حقوق  سازمان  اولین  ژنو   –

با  مرتبط  گزارش های  که  می باشد 

نقض حقوق برش در ُکردستان را به 

سازمان م لل و گزارشگر ویژه آن در 

امور حقوق برش ایران ارائه می دهد.

دو جوان ُکرد پس از بازداشت توسط اطالعات سپاه 

به مکان نامعلومی انتقال یافتند

پاسداران  سپاه  اطالعات  حفاظت 

دو  مریوان  در  ایران  حکومت 

کردند. بازداشت  را  ُکرد  جوان 

به  رسیده  گزارش  براساس 

چند  ُکردپا،  خربرسانی  آژانس 

اطالعاتی  نیروهای  قبل،  روز 

اطالعات  حفاظت  به  وابسته 

ُکرد  جوان  دو  پاسداران  سپاه 

به  و  بازداشت  مریوان  در  را 

کردند. منتقل  نامعلومی  مکان 

خربنگار ُکردپا در مریوان اعالم کرد: 

رسنوشت این دو جوان ُکرد پس از 

بازداشت توسط نیروهای اطالعاتی 

نگهداری  محل  از  و  نامعلوم 

نیست. دسرتس  در  اطالعی  آنان 

خربنگار ُکردپا هویت این دو جوان 

ُکرد را "امیر ارژنگی" فرزند مختار 

روستای  اهل  بشتام"  "باسط  و 

"نی" از توابع مریوان عنوان کرد.

خرب،  این  مخابره  لحظه  تا 

ُکرد  جوان  دو  این  رسنوشت 

مبهم و از اتهامات وارده به آنان 

منی باشد. دسرتس  در  اطالعی 

گزارش  جدیدترین  به  استناد  با 

سال  برای  ُکردپا  آژانس  آماری 

شهروندان  از  نفر   564 گذشته، 

ُکرد بنابه فعالیت سیاسی، مدنی، 

زیست محیطی  و  وبالگنویسی 

نفر   119 برای  که  شده  بازداشت 

است. گردیده  صادر  زندان  حکم 

نیروهای  گزارش  این  به  بنا 

قوه  و  امنیتی  و  اطالعاتی 

اصلی  مرتکبین  از  قضائیه 

نقض حقوق برش در ایران هستند.

مختلف  نهادهای  ایران  در 

و  می باشند  فعال  اطالعاتی 

بدنه  از  بخشی  اطالعات  وزارت 

دولت است و چند نهاد اطالعاتی 

پاسداران  سپاه  کنرتل  تحت 

حفاظت  سپاه،  اطالعات  هستند: 

سپاه.  حفاظت  و  سپاه  اطالعات 

سپاه"،  اطالعات  "سازمان 

اطالعات  حفاظت  "سازمان 

سه  سپاه"  "حفاظت  و  سپاه" 

پاسداران  سپاه  زیرمجموعه 

وظایف  انجام  به  که  می باشند 

می پردازد. امنیتی   - اطالعاتی 


