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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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اشغال کرکوک 
به دست حشد شعبی و سپاه پاسداران

مهر  بیست وچهارم  دوشنبه  روز 
ارتش  و  شعبی  حشد   ،١٣٩٦
عراق با حمایت گسترده ی سپاه 
پاسداران به کرکوک هجوم برده 
و آنرا اشغال کردند. بعد از فجایع 
کوردستان  در  اخیر  روزهای 
عراق، چند جناح غربی به اعالم 
پرداختند  کوردستان  از  حمایت 
اروپا  و  آمریکا  بی تفاوتی  و 
هجوم  و  تجاوزات  قبال  در  را 
این نیروها به کوردستان عراق، 

محکوم کردند.
بالکبرن،  مارشا  آبراهام،  "رالف 
جارید پولس و مایک گاالگر" 
آمریکا  کنگره ی  نماینده  چهار 
بودند که طی نامه ای به "رکس 
تیلرسون" وزیر خارجه  ایااللت 
که  شدند  آن  خواستار  متحده، 
فی الفور با در پیش گرفتن تمام 
راه های ممکن مانع از تهاجمات 
شبه نظامیان شیعی تحت حمایت 
ایران به کوردستان عراق شوند.

ما  است:  آمده  نامه  این  در 
تحرکات اخیر حکومت عراق با 
شیعی  شبه نظامیان  با  هماهنگی 

تحت حمایت ایران را در رابطه 
با هجوم به نیروهای کورد برای 
تحت  اکنون  که  مناطقی  اشغال 
اقلیم  اداره ی حکومت  و  کنترل 
تهدیدی  را  است  کوردستان 
ما  می دانیم.  بالقوه  و  جدی 
تمام  از  تا  می خواهیم  شما  از 
خاتمه  برای  موجود  امکانات 
دژخیمانه  هجوم  این  به  دادن 
بلندمدت  راه حلی  یافتن  و 
ببرید.  بهره  دیپلماتیک،  و 
حکومت  می دانید  که  همانگونه 
سبز  دادن چراغ  نشان  با  عراق 
متجاوز  مسلح  نیروی  یک  به 
کوردستان،  اقلیم  علیه  اقدام  در 
آشوب  گسترش  موجب  تنها 
در منطقه شده است. از این هم 
موجب  اخیر  تحوالت  مهمتر 
روی  بر  الزم  تمرکز  انحراف 
جنگ با داعش می شود و تاثیر 
خواهد  منابعی  آن  بر  نیز  منفی 
ابتدای  در  آمریکا  که  گذاشت 
برای  داعش،  نابودی  برنامه ی 

این نیروها در نظر گرفته بود.
دیگر  فرانک"  "ترنت  همچنین 

در  آمریکا  کنگره  نماینده 
بیانیه ای مجزا، تهاجم به کرکوک 
را محکوم کرد و از دولت ترامپ 
کوردها حمایت  از  که  خواست 
کند و مانع از آن شود که ایران 

نفوذ خود را گسترش دهد.
فرانکس در بیانیه ی خود اظهار 
چهره ی  شعبی  حشد  داشت: 
واقعی خود را نشان داد. آن ها در 
راستای ثبات عراق و منطقه گام 
آن ها  بلعکس  بلکه  برنمی دارند 
سربازان رژیمی فاسد در تهران 
تکمیل  به  متعهد  آن ها  هستند، 
به  خاورمیانه  در  شیعی  هالل 
و  پول  صدور  استمرار  منظور 
تروریستی  گروه های  به  سالح 

همچون حزب اهلل هستند.
خبرگزاری  ارتباط  همین  در 
اعالم  گزارشی  طی  رویترز 
اعالم  اسرائیلی  مقامات  که  کرد 
ناتانیاهو"  "بنیامین  که  کرده اند 
برای حمایت از کوردستان و از 
بین بردن تهدیداتی که متوجه آن 
با آنگال مرکل و والدیمر  است 
پوتین تماس تلفنی داشته است. 

مقامات اسرائیلی متذکر شده اند 
آن  نخست وزیر  ناتانیاهو  که 
برای آن است  کشور در تالش 
جهانی  البی  یک  تشکیل  به  تا 
کوردستان  از  حمایت  برای 
ناتانیاهو  همچنین  یابد.  دست 
مسائل  باب  در  نیز  فرانسه  با 
است.  گفته  سخن  کوردستان 
یکی از مقامات اسرائیلی که نام 
خود را افشا نکرده است اظهار 
امنیتی  منافع  اسرائیل  که  داشت 
با کوردستان دارد چرا که اقلیم 
به تهران و دمشق که از دشمنان 

اسرئیل هستند نزدیک است.
خبرگزاری های  همچنین 
دفتر  که  کرده اند  آشکار  اقلیم 
ریاست جمهوری  کاخ  رسانه ای 
روسیه -کرملین- تصدیق کرده 
است که در تماس تلفنی مابین 
روسیه،  و  اسرائیل  نخست وزیر 
شرایط فعلی کوردستان موضوع 

گفتگوی دوطرفه بوده است.
نگرانی  اسرئیل  خبر  این  بنابر 
خود را از نقش ایران در عراق 
به  را  این موضوع  ابراز کرده  و 

این  متذکر شده اند و در  روسیه 
نگرانی های  روسیه  نیز  ارتباط 
است  شمرده  جدی  را  اسرائیل 
که عبارت است از تالش برای 
دخالت های  به  بخشیدن  پایان 
با  همزمان  عراق.  در  ایران 
خارجه  وزارت  تالش ها،  این 
حکومت  به  خطاب  آمریکا 
و  کرد  منتشر  بیانیه ای  عراق 
مورد  مناطق  در  که:  متذکر شد 
را  خود  فعالیت های  اختالف 

محدود کنید.
وقایع  این  که  است  ذکر  قابل 
از  بخشی  موضع گیری های  و 
سیاستمداران آمریکا و اسرائیل، 
ملل  سازمان  امنیت  شورای 
آن  و  کرد  واکنش  به  وادار  را 
نگرانی  بیانیه ای  طی  سازمان 
رویدادهای  قبال  در  را  خود 
اخیر اقلیم کوردستان به ویژه در 
شهر کرکوک بیان کرد و خواهان 
در  الزم  تالش های  که  شد  آن 
صورت  تنش  کاهش  راستای 

گیرد.

کرکوک و
 سه حقیقت

فجایعی که طی روزهای اخیر 
ملت کورد در کوردستان عراق 
با آن روبرو شد، بی شک یکی 
تاریخ  فجایع  بزرگترین  از 
مرز  تا  که  می باشد  کورد 
تحقق برخی از رویاهای خود 
ناگاه  به  اما  بود  شده  نزدیک 
تمام این رویاها را به کابوسی 
وحشتناک بدل کردند! تراژدی 
را  حقیقت  سه  کرکوک  تلخ 

برایمان به اثبات رساند:
تئوری ها،  از  برخی   -
"قلب  را  خاورمیانه 
ژئوپلوتیک" جهان می خوانند 
و همین مرکزیت، تپش مستمر 
بدین  است!  شده  موجب  آنرا 
رویداد  تپشی  هر  با  که  معنا 
حماسه های  و  تراژدی  و 
و  می کند  خلق  را  متعددی 
موجب می شود که منطقه دیگر 
ثبات و آرامشی به خود نبیند! 
چرا که ثبات برای این بخش 
است  آن  معنای  به  جهان  از 
بازماند  تپش  از  قلب  این  که 
و این یعنی اینکه منطقه کامال 
ویران شود و قلب ژئوپلوتیک 
یا  بازایستد  تپش  از  جهان 
اینکه جایی دیگر قلب جهان 
آرام  آرام،  خاورمیانه  و  شود 

تپش هایش را کم کند. 
 - در این قلب تپنده ی جهان، 
است،  نفت  از  مملو  کرکوک 
قلب  برای  خون  سرچشمه ی 
جهان  تمام  برای  واقع  در  و 
کرکوک  دیگر  معنای  به  و 
خاورمیانه  ژئوپلوتیک  قلب 
است. در این "قلب منطقه ای" 
و  ویرانی  عامل  به  نفت  نیز 
شده  بدل  مردم اش  دربه دری 
و هیچگاه نفعی از آن نبرده اند 
منتفع  آن  از  نیز  هیچگاه  و 
دولت  اینکه  مگر  نمی شوند 
آنهم  باشند،  داشته  را  خود 
از  حاصل  عواید  که  دولتی 
سالح  خرید  صرف  را  نفت 
نکند بلکه در راه رفاه مردم و 
گسترش دمکراسی صرف کند 
که این نیز از آن نوع رویاهای 
آن  تحقق  که  است  شیرینی 
بسیار  نفت  با  همسایگی  در 
هر  واقع  در  است.  سخت 

حزب دمکرات از اقشار مختلف 
کورد در کوردستان ایران 

خواست تا 
صفوف خود را علیه جمهوری 

اسالمی ایران محکم و 
متحد سازند

راسان، 
دلیل اصلی سپاه 

برای غائله کرکوک

قدرت نظامی ایران قادر به 

حفظ و پوشش  عمق استراتژیک 

رژیم جمهوری اسالمی نیست

چهارمحال و بختیاری 

در اقیانوس تشنگی 

جان می دهد

سازمان ملل 
جنایات حشد شعبی 

در کرکوک را محکوم کرد

رئیس اقلیم کوردستان 
از دبیرکل حزب دمکرات 

قدردانی نمود

میلیتاریزه کردن کوردستان 
)با نگاهی به سخنان دکتر 

قاسملو در این رابطه(
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الزم است که استراتژی جدید آمریکا سرچشمه ترور را خشک کند

هم میهنان عزیز
همانگونه که مطلع هستید، روز 
با  برابر   ١٣٩٦ مهر   ٢١ جمعه 
١٣ اکتبر ٢٠١٧، دونالد ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا، استراتژی 
رژیم  قبال  در  آمریکا  جدید 
جمهوری اسالمی ایران را اعالم 
این استراتژی  اینکه در  با  کرد. 
ایران برای  بیشتر به تالش های 
دست یابی به بمب اتمی و انتقاد 
گروه  و  ایران  مابین  توافق  از 
در  اما  بود  شده  پرداخته   ١+٥
بخشی از آن به برخی از نکات 
سیاست های  مورد  در  اساسی 
ایران  اسالمی  جمهوری  غلط 

اشاره شد.
دمکرات  حزب  مانند  به  ما 
سال های  در  ایران  کوردستان 
گذشته و در جریان نشست های 
مساله  حل  برای  بین المللی 
اسالمی  جمهوری  تالش های 
به سالح  برای دست یابی  ایران 
که  بودیم  کرده  اعالم  اتمی، 
رژیم  با  رابطه  در  اصلی  مساله 
جمهوری  همچون  مستبدی 
اسالمی تنها مشکل تالش برای 

دست یابی به سالح اتمی نیست، 
منطقه  برای  مذکور  رژیم  بلکه 
تهدید  بعد  چندین  از  جهان،  و 

محسوب می شود.
به  ایران،  اسالمی  جمهوری 
و  ایدئولوژیک  رژیمی  مانند 
و  خشونت  که  آئینی  مستبد 
گسترش  منطقه  در  را  جنایت 
که  است  دهه  چندین  می دهد، 
می کند  استثمار  را  ایران  مردم 
شیوه های  وحشانه ترین  با  و 
ممکن آن ها را سرکوب می کند. 
ملیت های  همه  اصلی  دشمن 
این  حق  در  و  است  ایران 
مردمان مرتکب هزاران جنایت 
دلیل  به  بار  ده ها  و  است  شده 
و  جامعه  حقوق  فاحش  نقض 
اقلیت های  و  ایران  ملیت های 
سازمان های  سوی  از  مذهبی 
بین المللی مربوطه محکوم شده 

است.
سپاه  تاسیس  با  رژیم  این 
و  فقیه  والیت  رژیم  پاسداران 
و  بسیج  شبه نظامیان  گسترش 
گروه های  ایجاد  با  نیز  بعدها 
مذهبی  تندروی  شبه نظامی 
و  آشوب  سرچشمه  منطقه،  در 
گسترش جنگ های مذهبی بوده 
اشاعه  راستای  در  و  هست  و 
آشوب  و  جنگ  بیشتر  هرچه 
به  مذهبی  گروه های  به  حتی 
-همچون  خود  مخالف  ظاهر 
طالبان و القاعه- کمک رسانده 
است،  کرده  آن ها حمایت  از  و 
چرا که جمهوری اسالمی ایران 
تنها در وضعیت آشوب و جنگ 
مذهبی می تواند به حیات خود 

ادامه دهد.
منبع  اسالمی  جمهوری 
بین المللی  و  دولتی  تروریسم 
در  سیاهی  پیشینیه ی  و  است 
این رابطه دارد که بر تمام جهان 

به  رژیم  این  می باشد.  آشکار 
نیروهای  ترور مخالفین خود و 
بسنده  خارجی  و  آمریکایی 
به  دست  همه  از  پیش  و  نکرد 
ملیت های  آزادیخواهان  ترور 
زد  کورد  رهبران  ویژه  به  ایران 
در چندین  نیز  رابطه  این  در  و 
شد  محکوم  بین المللی  دادگاه 
خوبی  به  جهان  تمام  اکنون  و 
بهترین  تروریست  که  آگاهند 
فقیه  والیت  رژیم  برای  شناسه 

است.
ایران  اسالمی  جمهوری  رژیم 
با اشغال  در همان بدو تاسیس 
نقض  به  دست  آمریکا  سفارت 
در  که  زد  بین المللی  قوانین 
همان دوران نیز حزب دمکرات 
نیروی  اولین  ایران  کوردستان 
رژیم  عمل  این  که  بود  سیاسی 

را محکوم کرد. 
کنون  تا  دوران  همان  از  رژیم 
و به درازای حیات خود، نقض 
و  بین المللی  عرف  و  حقوق 
منطقه ای را به عنوان بهترین راه 
تداوم سیاست های  و  بقاه  برای 
نابودی  و  مرگ  و  دانسته  خود 
محتوای درونی سیاست های اش 
را تشکیل می دهد و با زندگی و 

سعادت بشری بیگانه است.
هزینه ی  اسالمی  جمهوری 
به  دست یابی  برای  را  سنگینی 
است  شده  متحمل  اتمی  سالح 
و هم اکنون نیز در تالش است 
جمعی  کشتار  سالح  به  که 
را  توانایی  این  و  یابد  دست 
دامنه ی  گسترش  برای  تنها  نیز 
و  منطقه  در  خود  دخالت های 
اشاعه ی هرچه بیشتر تروریسم 

در جهان می خواهد.
کرده  اعالم  پیشتر  هم  ما 
اصلی  ضعف  نقطه  که  بودیم 
نشست های گروه ١+٥ با ایران 

در این است که تمام پرونده های 
استبداد  تروریستی و جنایت و 
جمهوری اسالمی ایران را شامل 
مساله ی  بر  تنها  و  نمی شود 
است  کرده  تمرکز  ایران  اتمی 
و متذکر شدیم که این مساله به 
جمهوری اسالمی اجازه می دهد 
به  وحشیانه تری  شیوه ی  به  که 
جنایت های خود در ابعاد دیگر 
سرکوب  میزان  بر  و  دهد  ادامه 
که  همانگونه  بیافزاید،  داخلی 
گذشت زمان صحت این سخنان 

را اثبات کرد.
مساله ی  باب  در  جهانی  توافق 
جمهوری  اتمی  پرونده ی 
اسالمی هیچ منفعتی برای منطقه 
و ملیت های ایران نداشته است 
بلکه با پول های ویژ ه ای که بنابر 
این توافق بدست رژیم اسالمی 
تهران و سپاسه پاسداران رسیده 
برای  بیشتر  فرصت  ایجاد  با  و 
و  سرکوب  میزان  بر  رژیم  این 
امور  در  دخالت  و  تروریسم 

کشورهای منطقه افزوده است.
بودیم  باور  این  بر  ما  همچنین 
اسالمی  جمهوری  رژیم  که 
و  خود  آنچکه  برخالف  ایران 
یا مداحانش در خارج و داخل 
مردم  سوی  از  می گویند،  ایران 
منطقه  مردم  و  ایران  آزادیخواه 
و  آشوبگر  رژیمی  مانند  به 
است  شده  شناخته  جنایتکار 
و  اقتصادی  بحران  ده ها  با  و 
اجتماعی و سیاسی روبرو است 
مانده  عاجز  آن  ها  حل  در  که 
روبه  رژیمی  خاطر  همین  به  و 
در  حتا  است،  شکست  و  افول 
مرکزی  کمیته  هفدهم  پلونیوم 
امسال  مردادماه  در  که  حزب 
سیاسی  گزارش  شد،  برگزار 
با رژیم، تحت عنوان  در رابطه 
افول  به  رو  اسالمی  "جمهوری 

است" ارائه شد.
جدید  استراتژی  که  نیز  حال 
توافق  در  بازنگری  آمریکا، 
رابطه  در  ایران  با   ١+٥ گروه 
ایران،  هسته ای  پرونده ی  با 
تحمیل تحریم بر سپاه پاسداران 
در  را  دیگر  موضوع  چندین  و 
دستور کار خود قرار داده است، 
رژیم اسالمی ایران را با تنگناها 
روبرو  عدیده ای  مشکالت  و 
می سازد و جریان افول و ضعف 
آن را شتاب بیشتری می بخشد و 
نیز در راستای منافع ملیت های 
ایران و همه خاورمیانه می باشد، 
این  پشتیبان  ما  به همین خاطر 

استراتژی جدید هستیم.
اقشار  تمام  از  راستا  همین  در 
ایران  کوردستان  در  کورد 
با  مقابله  برای  که  می خواهیم 
یعنی  خود  دشمن  درنده ترین 
متحد  ایران  اسالمی  جمهوری 
به  این عمل مصمم تر  با  شده و 
روژهالت"  "راسان  از  حمایت 
سقوط  و  افول  به  و  بپردازند 
شتاب  ایران  اسالمی  جمهوری 

بیشتری ببخشند.
هنگام  آن  باوریم،  این  بر  ما 
جهان امن و منطقه ی خاورمیانه 
ایران  ملیت های  و  آسوده 
داشت  خواهند  بهتری  زندگی 
و  تروریسم  سرچشمه ی  که 
مذهبی  آئینی و جنگ  تندروی 
که رژیم والیت فقیه اصلی ترین 
حامی آن است با همکاری همه 

جناح ها خشک شود.

حزب دمکرات کوردستان ایران
دفتر سیاسی

٢٤ مهر ١٣٩٦
١٦ اکتبر ٢٠١٧

رئیس اقلیم کوردستان 
از دبیرکل حزب دمکرات 

قدردانی نمود

کوردستان  اقلیم  رئیس 
حزب  از  ویژه  نامه ای  در 
دمکرات و دبیرکل این حزب 

تشکر و قدردانی نمود.
به  رسیده  گزارش  بنابر 
میدیا،  کوردستان  وب سایت 
پیام  از اعالم حمایت و  پس 
برگزاری  مناسبت  به  تبریک 
برای  رفراندوم  موفقیت آمیز 
سوی  از  کوردستان  استقالل 
دبیرکل  هجری،  مصطفی 
کوردستان  دمکرات  حزب 
رئیس  بارزانی  ایران، مسعود 
نامه ای  در  کوردستان  اقلیم 
موضع گیری  این  از  ویژه 

قدردانی نمود.

متن نامه به شرح زیر است:
مصطفی  آقای  گرامی،  برادر 

هجری
دمکرات  حزب  کل  دبیر 

کوردستان ایران

با درود و سالمی صمیمانه...

جنابعالی  تبریک  نامه ی 
برگزاری  مناسبت  به 
و  همه پرسی  موفقیت آمیز 
به  ملتمان  اراده  پیروزی 
نهایت  بی  رسید،  دستمان 
موضع  قدردان  سپاسگزاریم. 
شما  حمایت های  و  گیری 
احقاق حقوق ملت  در مسیر 

کوردستان هستیم.
از  بعد  کوردستان  ملت 
تجارب  و  جانفدایی ها 
انتخاب  را  خود  راه  تلخ، 
گام  استقالل  بسوی  و  کرده 
و  نیرو  هیچ  و  برمی دارد 
اراده  مانع  نمی تواند  فشاری 
ملت  مشروع  و  صلح طلبانه 

کورد شود.

با آرزوی موفقیت برای شما 

مسعود بارزانی
٥ اکتبر ٢٠١٧

مصطفی هجری به مناسبت 
در گذشت استاد "کریم زند" پیامی منتشر کرد

حزب  دبیرکل  هجری  مصطفی 
ایران  کوردستان  دمکرات 
با در گذشت  پیامی در ارتباط 
استاد کریم زند تاریخ شناس و 

جغرافی دان کورد منتشر کرد.
متن پیام:

خانواده محترم استاد کریم زند
خبر درگذشت استاد کریم زند 
جغرافی دان  و  تاریخ شناس 
رسید.  دست مان  به  کوردستان 
ناپذیر  خستگی  مبارز  این 
کردن  آماده  و  چاپ  بر  عالوه 

چندین کتاب و مقاله در رابطه 
کوردستان،  بخش های  تمام  با 
احساس  که  بخش  هر  در 
از  باشد  مفید  می تواند  می کرد 
نمی کرد،  دریغ  اقدامی  هیچ 
دوران  در  که  همانگونه 
خود  کوردستان  جمهورری 
مدت  و  رسانید  مهاباد  به  را 
مدیدی در مدارس این شهر به 
تدریس زبان کوردی پرداخت.

میهن  شخصیت  این  درگذشت 
و  غم  جای  فعال  و  دوست 

مناسبت  همین  به  دارد،  اندوه 
درگذشت ایشان را به خانواده، 
ایشان  آشنایان  و  دوستان 
را  خود  و  می گویم  تسلیت 

شریک غم آنان می دانم.

حزب دمکرات کوردستانایران
دبیرکل

مصطفی هجری
١٩ مهر ١٣٩٦
١١ اکتبر ٢٠١٧

لغو برجام در 
دستور کار ترامپ قرار دارد

جمهور  رئیس  ترامپ  دونالد 
آمریکا اعالم کرد: من به کاری 
لغو  و  دارم  ایمان  می کنم  که 

برجام در دستور کار است.
به گزارش خبرگزاری ها دونالد 
در  تصمیم  است  گفته  ترامپ 
به  ایران  نبودن  پای بند  مورد 
به کل مفاد  برجام ممکن است 

آن یعنی لغو برجام بیانجامد.
ترامپ در آغاز نشست خود با 
برخی از وزیران در کاخ سفید 
گفت: "احتمال زیادی دارد که 

برجام لغو شود".
گفته های ترامپ در حالی است، 
این  در  که  کشورهای  تمام  که 
تصمیم  با  دارند  نقش  توافق 

ترامپ موافق نیستند.
رئیس جمهور آمریکا در بخشی 
که  است  گفته  حرف هایش  از 
کاری  باید  می کنم  "احساس 

نسبت با این توافق بکنم".
انتخابات  از  قبل  ترامپ 
مسند  بر  نشستن  از  بعد  و 
با  آمریکا  ریاست جمهوری 
از  بعد  و  نبوده  موافق  برجام 
ریاست  از  ماه  پنج  گذشت 
نبودن  پای  بار  دو  جمهوری 
ایران را به توافق اتمی مشهور 

به برجام را تایید کرده است.
بود:  کرده  اظهار  ترامپ  پیشتر 
اگر کنگره در مدت کوتاهی این 
توافقنامه را هموار نکند و نتیجه 

رضایت بخش نباشد من آماده ام 
آن را به پایان برسانم، چون به 

ایران خوش بین نیستم".
جدید  استراتژی  چارچوب  در 
ایران،  با  مقابله  برای  آمریکا 
تازه  تحریم های  فرمان  ترامپ 
را  پاسداران  سپاه  کلیت  علیه 
حامی  عنوان  به  را  آن  و  داد 

اصلی ترور معرفی کرد.
تاکید  آمریکا  جدید  استراتژی 
به  ایران  دستیابی  عدم  بر 
توانای های موشکی و دستیابی 
و  هسته ای  به سالح  رژیم  این 

عدم پشتیبانی از ترور دارد.

کرکوک  بر  بتواند  که  نیرویی 
بر  است  توانسته  شود  حاکم 
از  مهمی  بخش  یا  خاورمیانه 
آن سلطه یابد، به همین خاطر 
بود که اتحادی منطقه ای و با 
جهان  ابرقدرت های  آگاهی 
آوردند  هجوم  کرکوک  به 
حاکمیت  تحت  شهر  این  تا 
نگیرد  قرار  کوردستان  دولت 
و همانگونه که مسئوالن رژیم 
جمهوری اسالمی ایران بعد از 
کردند  اعالم  کرکوک  رویداد 
نمی دهند  اجازه  آن ها  که، 
کرکوک به دست دشمن بیا فتد 
بزرگترین دشمن جمهوری  و 
است.  کوردستان  اسالمی، 
آشکار  بازیگران  تمام  حال 
و پنهان  از نفت کرکوک منتفع 
آن  در  ومشترکا  می شوند 
سهیم می گردند، تا تپش بعدی 
و تقسیم دوباره منافع و ایجاد 

توازن قوای جدید.
کوردستان  تاریخ   -
را  حماسه  و  تراژدی  همیشه 
همزادی  مانند  به  و  همزمان 
جدایی ناپذیر خلق کرده است. 
تاریخ کورد  به صفحه  صفحه 
را سطری از تراژدی و سطری 
می دهد.  تشکیل  حماسه  از 
از  سرزمین  این  تراژدی 
جغرافیای آن نشات می گیرد، 
شاهراه های  بر  که  جغرافیایی 
هر  و  گرفته  قرار  متعددی 
قصد  که  نیرویی  هر  و  گروه 
عبور و تصرف جایی را دارند 
نیز  سرزمین  این  از  عبور  با 
ضربه ای بدان وارد می کنند و 
این  می کنند.  خلق  تراژدیایی 
ضربه های مستمر و جغرافیای 
مردمانش  به  آن،  کوهستانی 
تعلیم  مقاومت  و  ایستادگی 
فرصتی  در  و  است  داده 
حماسه  و  پاخواسته  به  دیگر 
دوباره  این  اگر  است.  آفریده 
نبود،  حماسه ها  و  ایستادن ها 
کورد  پیش  سال  هزار  چند 
در  تنها  و  بود  رفته  میان  از 
از  نشانی  می بایست  موزه ها 
آن جست، اما امروزه می بینیم 
از  مهمی  بخش  کورد  که 

تحوالت است.
خاورمیانه  در  قلب  تپش 
تقسیم  نتیجتا  و  دارد  ادامه 
منافع و توازن قوا نیز دوباره 
روی می دهد، به همین خاطر 
تاریخ کورد درجریان بوده و 
اکثر اوقات نیز تکرار می شود، 
بغداد  که  فعلی  در شرایط  اما 
تپش  شده اند،  متحد  تهران  و 
دیگری در منطقه می تواند هر 

دو را از پای درآورد.
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سازمان ملل جنایات حشد شعبی 
در کرکوک را محکوم کرد

به  شعبی  حشد  هجوم  پی  در 
قتل و  به  کرکوک و دست زدن 
کوردستان،  شهر  این  در  غارت 
بیانیه ای  طی  ملل  سازمان 
را  ضدبشری  جنایت های  این 

محکوم کرد. 
شعبی  حشد  آنکه  از  پس 
تروریستی  سپاه  حمایت  با 
ایران  اسالمی  جمهوری 
به  کرد دست  اشغال  را  کرکوک 
از  بخش  این  در  غارت  و  قتل 
کوردستان زد. در پی این اعمال 
ضدبشری بسیاری از مردم شهر 
و روستاهای اطراف کرکوک را 
مناطق  سوی  به  و  کرده  ترک 

دیگر کوردستان پناه بردند.

نیروهای  که  است  ذکر  به  الزم 
حشد شعبی فقط کوردها را قتل 
و غارت نمی کنند چرا که در بین 
خانواده های  می توان  آواره ها 
مشاهده  نیز  را  عرب   و  ترکمن  

کرد.
سازمان  راستا  همین  در 
گزارش های  بنابر  متحد  ملل 
غارت  و  قتل  از  که  پراکنده ای 
عراق  کوردستان  در  شهروندان 
کرده  نگرانی  اظهار  منتشر  شده 
گزارش ها،  این  بنابر  است. 
از جمله  نظامی عراق  نیروهای 
حشد شعبی در کرکوک و حومه 
آن خانه ها و دفاتر شرکت ها را 
جوانان  شب ها  می کنند،  غارت 

آزار  خیابان ها  در  را  کورد 
و  می زنند  کتک  و  می دهند 
کردها را از شهر بیرون می کنند.

می گوید  متحد  ملل  سازمان 
گزارش هایی از توزخورماتو در 
کرده  دریافت  کرکوک  نزدیکی 
کشیده  آتش  به  از  حاکی  که 
شدن ١٥٠ خانه و منهدم کردن 
به دست حشد شعبی  ١١ خانه 
دفتر  به  این  بر  عالوه  و  است 
شده  حمله  هم  ترکمان  احزاب 
گزارش  الجزیره  شبکه  است. 
از  که  کسانی  از  بسیاری  داده 
بازگشت  از  گریخته اند  کرکوک 

به این شهر وحشت دارند.
تا  که  محـمد  رشد  کاروان 

کرکوک  در  گذشته  سه شنبه 
پلیس بود و حاال به اربیل پناه 
است:  گفته  الجزیره  به  آورده 
امن است و  "می گویند کرکوک 
شهروندان  امنیت  عراق  دولت 
را برقرار کرده اما اینها تبلیغات 
است و حقیقت ندارد. شب ها به 

را  جوان ها  می ریزند،  خیابان ها 
به  را  خانه ها  و  می زنند  کتک 
خاطر  به  من  می کشند.  آتش 
خانواده ام از شهر خارج شده ام".
عراق  کردستان  اقلیم  مقام های 
می گویند در پی تسلط نیروهای 
نفت خیز  شهر  بر  مرکزی  دولت 

هزار   ١٠٠ به  نزدیک  کرکوک 
کورد از این شهر گریخته اند.

که  شعبی  حشد  نظامیان  شبه 
تروریستی  سپاه  از  شاخه ای 
پاسداران است به تهدیدی برای 
بدیل  منطقه  و  عراق  کوردستان 

شده است.

فرماندهی کل نیروهای پیشمرگه کوردستان: 
حمله به کرکوک توسط حشدالشعبی و 

قرارگاه قدس سپاه پاسداران انجام شده است

نیروهای  کل  فرماندهی 
حمله  کوردستان  پیشمرگه 
و  عراقی  نیروهای  گسترده 
حشدالشعبی به کرکوک را اعالم 
کوردستان  مردم  علیه  جنگ 

توصیف کرد.
در این بیانیه آمده است: "صبح 
اکتبر  شانزدهم  دوشنبه  امروز 
وابسته  الشعبی  حشد  نیروهای 
به  ایران  پاسداران  سپاه  به 
با  و  پور"  "اقبال  فرماندهی 
به  عراقی  نیروهای  همکاری 
آن  اطراف  مناطق  و  کرکوک 

حمله کردند."
نیروهای  کل  فرماندهی 
می گوید:  کوردستان  پیشمرگه 
"این حمله که توسط حکومت 
و  حشدالشعبی  عراق، 

سپاه  قدس  قرارگاه  نیروهای 
است،  گرفته  پاسداران صورت 
از مردم کوردستان  انتقام جویی 

می باشد."
بیانیه  این  از  در بخش دیگری 
تعدادی  "متاسفانه  است:  آمده 
میهنی  اتحادیه  مسئوالن  از 
این  اجرای  در  کوردستان 
کوردستان  مردم  علیه  توطئه 
منطقه  چند  و  داشته اند  نقش 
درگیری  بدون  را  حساس 
الشعبی  حشد  نیروهای  تسلیم 
و  کرده اند  پاسداران  سپاه  و 
اول  معاون  رسول،  کوسرت 
تنها  را  میهنی  اتحادیه  دبیرکل 

گذاشته اند."
نیروهای  کل  فرماندهی 
می افزاید:  کوردستان  پیشمرگه 

اطمینان  کوردستان  مردم  "به 
خیانت  علی رغم  می دهیم 
توطئه  و  مسئولین  از  تعدادی 
سپاه  و  عراق  حکومت 
پیشمرگه  نیروهای  پاسداران، 
اراده ای مستحکم  با  کوردستان 
اجازه  و  کرد  خواهند  مقاومت 
مردم  دشمنان  داد  نخواهیم 

کوردستان موفق شوند."
نیروهای  کل  فرماندهی 
پیشمرگه کوردستان، "حکومت 
اصلی  مسئول  را  عبادی  حیدر 
می داند  کوردستان"  به  حمله 
"حکومت  است  کرده  تأکید  و 
حیدر عبادی باید بهای سنگین 

این ظلم را بپردازد."

ایران به جوالنگاه تروریست ها تبدیل شده است

که  تعقیب  تحت  تروریست   ١٦٠
اعمال  در  شدن  محکوم  از  پس 
شده  سلب  تابعیتشان  تروریستی، 

است و در ایران به سر می برند.
بیست وششم  چهارشنبه  روز 
شیخ  بحرین،  کشور  وزیر  مهر 
در  خلیفه،  آل  عبداهلل  بن  راشد 
"الشرق  روزنامه  با  مصاحبه ای 
االوسط" گفت: ١٦٠ متهم فراری 
و محکوم به اعمال تروریستی که 
ایران  در  شده  سلب  تابعیت شان 
به سر می برند. شیخ راشد درباره 
اعمال  گفت:  تروریست ها  اعمال 
کشته شدن  به  افراد  این  مجرمانه 
امنیتی و زخمی شدن  نیروی   ٢٥
بیش از ٣هزار نیروی امنیتی دیگر 

منتهی شده است.
این وزیر بحرینی در ادامه گفت: " 
رابطه مستقیم میان سپاه پاسداران 
در  تروریستی  اقدام های  و  ایران 

خاک بحرین آشکار است".
نامبرده افزود: بنابر اسناد و دالیل 
افراد دستگیر شده  و اعتراف های 
در این رابطه، سپاه پاسداران افراد 
ساخت  برای  را  ساله   ٤٠ تا   ٢٠
دستی  بمب های  از  استفاده  و 
آموزش  خود  اردوگاه های  در 
انجام  برای  ارتباطی  راه  و  داده 
کردن  ناامن  و  تروریستی  اعمال 
آنها  برای  را  عربستان  و  بحرین 
بن  راشد  است. شیخ  کرده  فراهم 
داشت:  اظهار  خلیفه  آل  عبداهلل 
اعمال  برای  که  منفجره ای  ماده 
ایران  رژیم  طرف  از  تروریستی 
شده  فرستاده  تروریست ها  برای 
و  کشف  را  آن  بحرین  دولت  و 
کیلوگرم   ٢٤ بر  بالغ   کرده  ضبط 
کرد:  اعالم  راشد  شیخ  می باشد. 
آشوب  به  برای  ایران  "رژیم 
به  اقدام  منطقه  و  بحرین  کشاندن 

تشکیل هسته و سازمان های کرده 
را گسترش  گرایی  فرقه  که  است 
آمریکا  رئیس جمهور  می دهند. 
برابر  در  دراستراتژی جدید خود 
رژیم اسالمی ایران اعالم کرد که 
از  القاعده  اعضای  به  رژیم  این 
جمله پسر "اسامه بن الدن" پناه 
سپاه  که  شد  متذکر  و  است  داده 
پاسداران نهاد فاسدی است. رژیم 
ایران در جهان به بزرگترین حامی 
اعمال  و  شده  شناخته  تروریسم 
باعث  سازمان  این  تروریستی 
است،  گردیده  جامعه  نابودی 
تحریم های  درگیر  را  ایران  مردم 
ذکر  قابل  و  شده اند  طاقت فرسا 
بدنام  مهره های  هرازگاهی  است 
سپاه به دست مردم کشته می شوند 
با  رژیم  مسئولین  همه  این  با  و 
بی  شرمی تمام مدعی اند که سپاه 
محبوب ترین سازمان ایرانی است.

حمایت آمریکا از نیروهای 
دمکراسی خواه برای تغییر رژیم ایران

آمریکا  خارجه  امور  وزیر 
استراتژی  در  که  کرد  اعالم 
جدید آمریکا که دونالد ترامپ 
از  است،  گفته  سخن  ان  از 
برای  دمکراسی خواه  نیروهای 
پشتیبانی  ایران  رژیم  تغییر 

خواهند کرد.
امور  وزیر  تیلرسون  رکس 
گفتگویی  در  آمریکا،  خارجه 
ان  "سی  تلویزیونی  شبکه  با 
استراتژی  کرد:  اعالم  ان" 
با  مقابله  تنها  آمریکا  جدید 
ایران  رژیم  هسته ای  برنامه 
همه جانبه  مقابله  بلکه  نیست، 

با تهدیدات رژیم ایران است.
کنفرانس  در  ترامپ  دونالد 
مهر   ٢١ جمعه  روز  خبری 
آمریکا  که  کرد  اعالم   ١٣٩٦
برابر  در  را  استراتژی جدیدی 
فعالیت های  و  ایران  رژیم 
خواهد  پیش  در  آن  هسته ای  

گرفت. این سخنان عکس العمل 
مسئوالن رژیم در پی داشت.

با  تیلرسون  گفتگو  این  در 
از  دارند  سعی  اینکه  به  اشاره 
آزادی  برای  ایران  مردم  فریاد 
و دمکراسی حمایت کنند، ابراز 
کنترل  مردم  که  کرد  امیدواری 
و  بگیرند  بدست  را  حکومت 
بازی  پایان  این  که  کرد  اعالم 
مدتی  طوالنی  بازی  و  نیست 

در پیش خواهد بود.
ایران  رژیم  دیگر  سوی  از 
در  فشارها،  این  از  فرار  برای 
سیاست های  تا  است  تالش 
غیرانسانی خود را به نام مردم 
ایران به پیش ببرد و مردم را در 

مقابل آمریکا قرار دهد.
تیلرسون با اشاره به اینکه بنابر 
استراتژی  ترامپ،  درخواست 
جدیدی برای مقابله دراز مدت 
رژیم  زیاده خواهی های  علیه 

نقاط  کردن  برطرف  و  ایران 
ضعف توافقنامه هسته ای، طرح 

ریزی شده است.
آمریکا  خارجه  امور  وزیر 
استراتژی  از  را  خود  حمایت 
جدید اعالم کرد و اضافه نمود 
که در برابر تهدیدات ایران در 
منطقه و علیه هم پیمانان شان و 
آمریکا،  امنیت  حفظ  همچینن 
موثر خواهند  اقدامی  به  دست 

زد.
مذکور  گفتگوی  در  تیلرسون 
تهران  به حمایت های  اشاره  با 
و  تروریستی  گروه های  از 
پشتیبانی  و  حوثی  شبه نظامی 
ایران  از رژیم اسد در سوریه، 
در  آشوب  اصلی  عامل  را 
رژیم  وجود  و  خواند  منطقه 
گروه های  بقاء  ضامن  را  ایران 

تروریستی در منطقه دانست.

تظاهرات مالباختگان موسسات مالی 
علیه سیستم قضائی و دولت ادامه دارد

موسسات مالی در ایران با عدم 
پرداخت اصل پول سپرده گذاران 
افراد  زندگی  نابودی  موجب 
زیادی در ایران شده اند که اکثرا 
اشخاصی از اقشار کارمند و یا 

ضعیف جامعه هستند.
بنابر فراخوان قبلی، مالباختگان 
چندمین  برای  مالی  موسسات 
بار روز یکشنبه ٢٣ مهر ١٣٩٦ 
در مقابل یکی از ساختمان های 
بلوار  در  رژیم  قضائیه  قوه ی 
و  کرده  تجمع  تهران  کشاورز 
به  نسبت  با سردادن شعارهایی 
عدم اقدام مناسب دولت و قوه ی 
سرمایه های  مورد  در  قضائیه 
برباد رفته شان، اعتراض خود را 
سپرده گذاران  این  دادند.  نشان 
عمدتًا از مالباختگان موسسات 
کاسپین، آرمان و پدیده هستند.

از  شده   منتشر  ویدئوهای  در 
با  معترضین  تظاهرات،  این 
عملکرد  شعارهایی  سردادن 
را  قوه ی قضایی رژیم  و  دولت 
محکوم می کنند. حاضرین شعار 
"کار سه قوه مون  می دادند که: 
یا  چیه پاسکاری و ماستمالیه" 
دروغ  همش  امید  نه  تدبیر  "نه 

و تزویر".

پیشتر و در خرداد و تیر امسال 
مالی  موسسات  مالباختگان 
و  متعدد  تظاهرات  به  دست 
ایران  شهرهای  در  گسترده ای 
خشونت  با  اغلب  زدندکه 
نیروهای سرکوبگر رژیم مواجه 
 شد. شهرهایی نظیر تهران، مشهد، 
گرگان،  زاهدان،آبادان،  اهواز، 
آمل، بوشهر، اردبیل، اراک، خرم 
طی  خیابان  های شان  که  آباد 
ماه های گذشته صحنه تظاهرات 
اعتباری  موسسات  مالباختگان 

نظیر آرمان و کاسپین بود.
تاسیس  سابقه  است  ذکر  قابل 
مجاز  غیر  اعتباری  موسسات 
نخستین  سال های  همان  به 
تاسیس جمهوری اسالمی ایران 
قارچ  گسترش  اما  برمی گردد، 
دهم  و  نهم  دولت  در  آن  گونه 
به وقوع پیوست. در چارچوب 
همین دولت بود که دخالت سپاه 
و  انتظامی  نیروی  و  پاسداران 
اعتباری  موسسات  در  بسیج 

افزایش یافت. 
مرکز  گزارش  تازه ترین  بنابر 
از  رژیم  مجلس  پژوهش های 
هفت هزار و ٣٣٣ مؤسسه مالی 
مؤسسه  هزار  تنها  کشور  در 

شش  تنها  و  دارند  مجوز 
»غیرمجاز«  اعتباری  مؤسسه 
حدود ١٣٣ هزار میلیارد تومان 
یعنی حدود شش درصد از کل 
دارایی های سیستم بانکی مجاز 
و غیرمجاز، نقدینگی در اختیار 
دارند. موسسه کاسپین که هدف 
اعتراضات  و  تجمعات  بیشتر 
اخیر بوده در ٢٧ اسفند ١٣٩٤ 
مجوز فعالیت بدون قید و شرط 
خود را از بانک مرکزی دریافت 
کرد اما به فاصله حدود ٩ ماه از 
بازپرداخت سود  مجوز،  صدور 
و اصل سپرده ها توسط موسسه 

با مشکل همراه و متوقف شد.
موسسات  اخیر  سال های  طی 
چون  هم  اعتباری  و  مالی 
ثامن  فرشتگان،  کاسپین، 
که   ... و  الزهرا  میزان،  الحجج، 
یا سپاهی ها  آقازاده ها  از سوی 
تاسیس شده اند میلیاردها تومان 
از سرمایه ها و سپرده های مردم 
را به یغما برده اند و تا کنون نه 
در  قضائی  سیستم  نه  و  دولت 
این رابطه دست به هیچ اقدامی 
نزده است چرا که خود آنان نیز 
در این چپاول ها مستقیما دست 

دارند.
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راسان، دلیل اصلی سپاه برای غائله کرکوک

که  سواالتی  بزرگترین  از  یکی 
به  را  بسیاری  این روزها ذهن 
خود مشغول کرده، واکنش های 
رفراندوم  از  پس  ایران  شدید 
استقالل کوردستان عراق است. 
واکنش  موارد،  ای  پاره  در 
واکنش  از  حتی  ایران  مقامات 
شدیدتر  نیز  عراقی  سران 
جنگ  در  ها  واکنش  این  بود. 
فرماندهان  حضور  و  کرکوک 
سپاه پاسداران و نیروهای سپاه 
اوج  به  این عملیات،  قدس در 

خود رسید. 
جمهوری  رژیم  مسئولین   
اسالمی حضور یا ایفای هرگونه 
در  اخیر  عملیات  در  نقش 
کرکوک و مناطق مورد مناقشه 
خبرگزاری های  کرده اند.  رد  را 
اظهارات  سه شنبه  روز  رژیم 
اسبق  وزیر  والیتی،  اکبر  علی 
امور  مشاور  خارجه،  امور 
عضو  و  رژیم  رهبر  خارجی 
نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع 
بود  گفته  که  کردند  منعکس  را 
عملیات  در  نقشی  هیچ  "ایران 
کرکوک ندارد". والیتی که طبق 
یکی  میکونوس،  دادگاه  حکم 
صادق  دکتر  ترور  آمرین  از 
فقید حزب  دبیرکل  شرفکندی، 
و  ایران  کوردستان  دمکرات 
های  استراتژیست  از  یکی 
مربوط  مسائل  زمینه  در  رژیم 
به کوردستان می باشد، همچنین 
اشغال  دلیل  که  بود  گفته 
نظامیان  شبه  سوی  از  کرکوک 
حشد شعبی را "خواست مردم 
معترض" عنوان کرده است.  اما 

فرماندهان  گفته  به  استناد  با 
منتشر  تصاویر  و  کورد  نظامی 
و  رسانه ها  سوی  از  شده 
بین المللی،  و  داخلی  نشریات 
نشان  را  دیگری  واقعیت 

می دهند. 
حکومت  میان  بازرگانی  حجم 
 ۸ به  ایران  و  کوردستان  اقلیم 
می رسد،  سال  در  دالر  میلیارد 
پس  عراق  کوردستان  یعنی 
شریک  بزرگترین  ترکیه  از 
تجاری ایران است. چه مورد یا 
مواردی وجود دارند که اهمیت 
هستند  چنان  رژیم  برای  آن ها 
که  اقتصادی  بحران  این  در  که 
اسالمی  جمهوری  گریبانگر 
تجارت  میزان  این  از  شده، 
اینچنین  و  می کند  پوشی  چشم 
و  طرح ریزی  به  اقدام  آشکار 

اجرای غائله کرکوک می کند؟
به  برای  ایران  اهداف  از  برخی 
انداختن و حضور فعال در  راه 
موارد  می تواند  کرکوک،  جنگ 
رسانه های  در  که  باشند  زیر 
منتشر شده اند،  به رژیم  وابسته 
این  نگارنده،  عقیده  به  اما 
موارد به تنهایی نمی توانند دلیل 

"اصلی" باشند:
بخشیدن  مشروعیت   -
نیروهای حشد  حیات  ادامه  به 
فرماندهان  ادعای  به  بنا  شعبی 
که  نیروها  این  شعبی،  حشد 
نیز  اینک حتی از ارتش عراق 
قوی تر هستند که پس از فتوای 
"علی سیستانی" مرجع شیعیان 
و برای مبارزه با داعش تاسیس 
شدند، زمانی که بخش وسیعی 
اشغال  تحت  عراق  خاک  از 
داعش بود، این نیروها توانستند 
تبدیل  قانونی  نیروی  یک  به 
سیاستمداران  گفته  به  شوند. 

عراقی، حشد شعبی کامال تحت 
جمهوری  قدس  سپاه  سلطه 
های  سیاست  و  ایران  اسالمی 
پیاده  عراق  در  را  ایران  رژیم 

می کند. 
آزاد  و  داعش  تضعیف  با 
شده،  اشغال  مناطق  سازی 
عدم  بر  مبنی  صداهایی  کم  کم 
در  نیروها  این  مشروعیت 
گوش  به  پساداعش  دوران 
نیروها  این  دخالت  می رسید. 
ورود  و  کرکوک  مساله  در 
آن ها به یکی از مناطق حساس 
برای  هم  و  کوردها  برای  هم 
نیرو  این  مشروعیت  اعراب، 
را حداقل برای بخشی از مردم 

عرب عراق افزایش داد. 
در حالی که رهبران کوردستان 
عراق بر حضور غیرقانونی این 
نیروها در جنگ کرکوک تاکید 
دارند، رژیم ایران حضور آن ها 
همین  در  می کند.  توجیه  را 
قمی"  کاظمی  "حسن  راستا 
عراق،  در  ایران  سابق  سفیر 
روزنامه  برای  خود  یادداشت 
دولتی ایران را با این جمله آغاز 
کرد: "دولت عراق با فراغت از 
پاکسازی  عملیات  نسبی  تداوم 
اشغال  مناطق  آزادسازی  و 
تروریستی  گروه  توسط  شده 
را  خود  تازه  عملیات  داعش، 
مناطقی  بازپس گیری  متوجه 
داعش  خروج  از  پس  که  کرد 
پیشمرگه های  کنترل  تحت 
با  ولی  بود".  گرفته  قرار  کورد 
تعمدی  دادن  قرار  هم  کنار  در 
کورد،  پیشمرگه های  و  داعش 
در ادامه یادداشت خود با اشاره 
قانونی  و  کرکوک  جنگ  به 
که  "عملیاتی  نوشت:  آن  بودن 
دیروز در کرکوک انجام شد، در 
قانون  مفاد  اجرای  چارچوب 
تمامیت ارضی  اساسی و حفظ 
بود".  عراق  ملی  حاکمیت  و 
ایران  رژیم  مقام  این  مسلما 
بود،  در عراق سفیر  که سال ها 
قانونی  مساله  به  آگاهانه  کامال 
تالش  و  می کند  اشاره  بودن 
برطرف  را  شبهه  این  دارد 
عنوان  به  شعبی،  حشد  که  کند 
در  موجود  نیروی  اصلی ترین 
نیروی  یک  کرکوک،  جنگ 
را  قانون  مفاد  که  است  قانونی 

اجرا کرده است.
به  از  ایران  "اصلی"  هدف 
فعال  حضور  و  انداختن  راه 
نمی تواند  کرکوک  جنگ  در 
ادامه  به  بخشیدن  مشروعیت 
شعبی  حشد  نیروهای  حیات 
پارلمان  اکثریت  زیرا  باشد، 
عراق در دست نیروهای تحت 
طرح  هر  و  است  ایران  اختیار 

بخواهد  که  را  الیحه ای  یا 
می تواند به راحتی تصویب کند، 
به  هرچند که در عراق معموال 
جای قانون، بیشتر عرف ریش 
قانونی  فرا  روابط  و  سفیدی 
کرکوک،  جنگ  حکمفرماست. 
تنها می تواند راه را برای ایجاد 
یا گسترش این روابط فراقانونی 
رسیدن  نتیجه  به  برای  اعراب 

این هدف را هموار کند.
نیروهای  نقش  -کاهش 

خارجی )آمریکایی(
طی سال های اخیر و به ویژه با 
و حضور  داعش  جنگ  شروع 
نیروهای ائتالف به ویژه آمریکا 
و  کوردستان  جنگ،  این  در 
نیروها  این  عراق محل حضور 
نظامی  پایان عملیات  با  بودند. 
از  ایران  رژیم  داعش،  علیه 
در  ویژه  به  نیروها  این  حضور 
سلطه  تحت  کمتر  که  مناطقی 
می کرد.  خطر  احساس  داشت، 
و  کوردستان  مناطق  از  یکی 
بود،  کرکوک  استراتژیک  شهر 
عراق  توسط  کرکوک  اشغال 
نفوذ  تواند  می  ایران(  )بخوانید 
را  منطقه  این  در  ایران  رژیم 
این  و  داده  افزایش  بسیار 
حضور  برای  عمال  را  مناطق 
یا  سخت  خارجی  نیروهای 

غیرممکن کند. 
در همین راستا "احمد وحیدی" 
وزیر سابق دفاع و عضو فعلی 
مصلحت  تشخیص  مجمع 
جنگ  از  پس  روز  یک  نظام، 
خبرنگاران  جمع  در  کرکوک 
در  کرکوک   "امروز  گفت: 
و  است  عراق  نیروهای  اختیار 
نیروهای  حضو  به  نیازی  هیچ 
هدف  اما  نیست".  خارجی 
"اصلی” ایران از به راه انداختن 
جنگ  در  فعال  حضور  و 
نقش  کاهش  نمی تواند  کرکوک 
)آمریکایی(  خارجی  نیروهای 
باشد،  خود  نفوذ  افزایش  یا 
حتی  اخیر،  سال های  طی  زیرا 
تحت  کامال  که  شهرهایی  در 
کنترل حکومت اقلیم کوردستان 
و سلیمانیه(  هولیر  )مانند  است 
حضور  که  توانسته  ایران  رژیم 
اشغال  بدون  باشد.  داشته  فعال 
کرکوک، به همین میزان نیز می 
استراتژیک  شهر  در  توانست 

کرکوک حضور داشته باشد.
دولت  تقویت   -

)شکست خورده( عراق
نباشد  توضیح  به  نیازی  شاید 
که  عراق  اتحادی  دولت  که 
تمام  از  ائتالف  یک  بود  قرار 
به  باشد،  این  ساکن  اقلیت های 
رژیم  سلطه  تحت  دولت  این 
شده  تبدیل  اسالمی  جمهوری 

این دولت طی سال های  است. 
که  بود  رسیده  نقطه ای  به  اخیر 
شیعه  جریانات  برخی  حتی 
ایران  رژیم  سیاست های  با  که 
از  را  بودند  مخالف  عراق  در 
جریانات  این  بود،  رانده  خود 
جدی  اعتراضاتی  به  دست  نیز 
سیاست ها  این  نتیجه  زدند. 
مرکزی  دولت  شدن  شقه  چند 
یک  به  آن  تبدیل  و  عراق 
دولت  یا    Failed state
در  این  بود.  خورده  شکست 
اقلیم  حکومت  که  بود  حالی 
حکومت  یک  که  کوردستان 
است،  عراق  در  مستقل  نسبتا 
اقتصادی  نظر  از  روز  به  روز 
بین المللی قوی تر  و مشروعیت 
 ٢ از  بیش  کوردستان،  می شد. 
میلیون آواره عراق )و سوریه( 
را اسکان داد. سیاست ها امنیتی 
بسیار سختی در پیش گرفت به 
گونه ای که تقریبا هیچ عملیات 
تروریستی جدی طی سال های 
اخیر در آن انجام نگرفت. این 
سیاست های  حتی  حکومت 
خارجی خاص خود را بنیاد نهاد 
و اقدام به ارتباط با کشورهای 
کرکوک  جنگ  گرفت،  مختلف 
در  برگرداند.  کامال  را  برگ 
کیهان  روزنامه  رابطه،  همین 
دیدگاه های  دهنده  انعکاس  که 
اسالمی  جمهوری  حاکمیت 
است در یکی از یادداشت های 
کرکوک  تحلیل جنگ  در  خود 
)آمریکا  کشورها  "این  نوشت: 
و اروپا(، طی ماه ها و سال های 
سیاسی  مراودات  در  گذشته 
خود با اربیل )هولیر(، بغداد را 
به  نادیده می گرفته و مستقیما 

اربیل رفت و آمد داشتند". 
که  شد  موجب  کرکوک،  جنگ 
عراق  خورده  شکست  دولت 
مسلما  ولی  بگیرد.  جان  اندکی 
راه  به  از  ایران  "اصلی"  هدف 
در  فعال  حضور  و  انداختن 
جنگ کرکوک نمی تواند تقویت 
عراق  خورده(  )شکست  دولت 
باشد، زیرا با توجه به نفوذ بیش 
ایران در عراق،  اندازه رژیم  از 
خورده  شکست  دولت  این 
دیگر  گونه های  به  می توانست 
دادن  جمله  من  شود،  تقویت 
یا  مخالفین  به  بیشتر  امتیازات 
مخالفین  رهبران  حذف  حتی 
ترورهای  اینگونه  در  رژیم  که 

دولتی مهارت خاصی دارد.
دالیل احتمالی دیگر  -

دالیل دیگری نیز می توان برای 
هدف ایران از به راه انداختن و 
حضور فعال در جنگ کرکوک 
در نظر گرفت، از جمله اهمیت 
کرکوک  شهر  استراتژیک 
هالل  استراتژی  با  رابطه  در 
اقتصادی  اهمیت  ایران،  شیعی 
حکومت  برای  هم  منطقه  این 
برای  هم  و  کوردستان  اقلیم 
نوپای  دمکراسی  عراق،  دولت 

تالش  و  عراق  کوردستان 
عقیده  به  آن.  کردن  عقیم  برای 
نگارنده هیچیک از این اهداف 
ایران  اصلی  هدف  توانند  نمی 
سوال  این  تاکنون  حتما  باشند. 
گرفته  شکل  خواننده  ذهن  در 
که  است  هدفی  چه  "پس  که 
اولویت رژیم ایران می باشد؟" 
سوال  این  پاسخ  یافتن  برای 
را  منطقه  کنونی  شرایط  باید 
بعد  به   ١٩٩٢ سال  شرایط  با 
در  تغییری  چه  کرد.  مقایسه 
به  منطقه بوجود آمده که رژیم 
چنین حضوری نیاز دارد؟ مگر 
تشکیل  سال های  از  شرایط 
حکومت)های( کوردستان پس 
ممنوع  پرواز  مدار  تعین  از 
است؟  حادتر  درجه   ٣٦
اعالم  زمان  به  نسبت  شرایط 
به  و  عراق  در  فدرالی  سیستم 
حکومت  شناختن  رسمیت 
شادی  با  )که  کوردستان  اقلیم 
مردم کوردستان ایران نیز همراه 
رفراندوم  اولین  زمان  و  بود( 
این  جواب  کرده؟  تغییری  چه 
باشد  مساله ای  باید  سوال ها 
ایران  رژیم  به  مستقیما  که 
که  تغییری  تنها  است.  مربوط 
ایجاد شده و مستقیما از سوی 
بسیار جدی  تهدید  ایران  رژیم 
تلقی می شود راسان و مرحله 
کوردستان  مبارزات  از  تازه ای 

ایران می باشد.
یک  که  درحالی  گذشته  سال 
راسان  رسمی  اعالم  از  سال 
کوردستان  مردم  بود،  گذشته 
ایران با به راه انداختن و شرکت 
"نورز جامانه"  فعال در کمپین 
یک  جامانه "  "زه ماوه ندی  یا 
کردند.  ثبت  تاریخی  حماسه 
روز  در  تاریخی  حماسه  این 
نیز  عراق  کوردستان  رفراندوم 
ئاال"  "زه ماوه ندی  کمپین  با 
همواره  که  رژیم  شد.  تکرار 
تالش کرده واقعیت مساله کورد 
این  نماید،  منحرف  یا  انکار  را 
این حضور  با  را  سیاست خود 
ایران  کوردستان  مردم  گسترده 
خورده  شکست  خیابان ها،  در 
به  داشت  قصد  و  کرده  قلمداد 
هر طریقی در برابر آن بایستد.

زاویه  از  و  چارچوب  این  در 
غائله  انداختن  راه  به  راسان، 
برای رژیم می توانست  کرکوک 
باشد:  داشته  دستاورد  چندین 
افکار  ناامیدی  و  سرخوردگی 
عمومی کوردی، تضعیف )دو یا 
چند شقه شدن( حکومت اقلیم 
افزایش  نتیجه  در  کوردستان، 
نفوذ خود )حتی بیشتر از پیش( 
)احتماال(  کوردستان عراق،  در 
این  در  ترورها  دوباره  آغاز 
خشکاندن  نهایت  در  و  منطقه 
نهال نوپای راسان که رفته رفته 
فاکتورهای  از  یکی  به  تبدیل 
مهم در معادالت منطقه می شود.

آسو صالح

کرماشان در انتهای جدول توسعه در ایران

شهرهای کوردستان با اینکه از 
لحاظ منابع نسبت به شهرهای 
ثروتمندتر  بسیار  ایران  دیگر 
توسعه  لحاظ  از  اما  هستند، 
جدول  انتهای  در  اقتصادی، 

قرار دارند.
آماری  ایران،  رژیم  هرچند 
ارائه  را  درست  و  واقعی 
آن  از  سخن  اما  نمی دهد، 
است که کرماشان در رده بندی 
توسعه پایین تر از رده ی بیستم 
قرار گرفته و یکی از سه استان 

توسعه نیافته ایران است.

هر زمان که بحث بر سر توسعه 
دالیل  و  کرماشان  نیافتگی 
کلیشه ای  پاسخی  می شود  آن 
ایران  جنگ  که  می شود  ارائه 
توسعه  اصلی  عامل  عراق،  و 

نیافتگی این استان است.
اما قریب به سی سال است که 
جنگ فارس و عرب به پایان 
امروز  به  تا  و  است  رسیده 
عامل  عنوان  به  پاسخ  همان 
توسعه نیافتگی این استان ارائه 

می شود.
و  ایران  که  نیز  زمان  آن  در 

اوج  بودند،  جنگ  در  عراق 
شهرهای  در  درگیری ها 
و  مرگ  و  بود  کوردستان 
سهم  آوارگی  و  موشکباران 
مردمان کرماشان بود و از سوی 
فارس زبان  شهرهای  دیگر 
خود،  کامل  بودجه  بر  عالوه 
بودجه ی استآن های کوردستان 
تا  می کردند  دریافت  نیز  را 
کوردها  تصاعدی  صورت  به 
استآن های  و  توسعه نیافته  تر 
توسعه یافته تر  فارس زبان 

شوند.

معضالت اقتصادی و اجتماعی 
کرماشان کامال عیان و ملموس 
این  رژیم  آمارهای  و  هستند 
بنابر  می دهند،  نشان  را  فجایع 
آمار سال ١٣٩٥ از جمعیت ٢ 
میلیونی کرماشان بیش از ٢٠٠ 
هزار نفر بیکارند و ساالنه ٣٠ 
هزار نفر به بیکاران این استان 
این  همچنین  می شوند،  اضافه 
استان در ١۸ سال گذشته، ١٥ 
ایران  بیکاری  اول  رتبه  سال 
را داشته است. از سوی دیگر 
بنابر آمار بانک مرکزی ایران، 
از  تنها  کرماشانی  خانواده  هر 
دو سوم میانگین سرانه درآمد 

بهرمند است.
کرمی،  اشرف  علی  گفته ی  به 

کرماشان،  دادستانی  معاون 
ایدز،  بیکاری،  در  استان  این 
حاشیه شینی، خودکشی، اعتیاد 
و طالق، جزء هفت استان اول 
حالیست  در  این  است.  ایران 
لحاظ  از  کرماشان،  استان  که 
روزمینی،  و  زیرزمینی  منابع 
از  بیش  وجود  کشاورزی، 
ثبت شده،  تاریخی  اثر   ٢٠٠٠
دو  وجود  و  فراوان  آب  منابع 
و  بین المللی  گمرک  بازارچه 
پتانسیل  دیگر،  متعدد  منابع 

توسعه فراوانی دارد. 
رژیم فاشیستی ایران، جدای از 
تهاجم فرهنگی و آسمیالسیون 
این  هویت  بردن  بین  از  و 
استان، همواره در حال غارت 

کوردستان  شهرهای  سرمایه ی 
با تمام توان می کوشد  است و 
تا کرماشان و تمامی شهرهای 
کوردستان را از همه ابعاد مورد 
هجوم قرار دهد و از بین ببرد 
اما در چنین شرایطی شهرهای 
سرمایه  با  ایران  مرکزی 
استعمار شده از کوردستان در 
بیش  پیشرفت  و  توسعه  مسیر 
از  برمی دارند.  گام  گذشته  از 
رژیم  مسئوالن  دیگر  سوی 
عنوان  هیچ  به  کرماشان،  در 
توجهی به معضالت این استان 
آن ها  وظیفه  تنها  و  نداشته 
پیشبرد اهداف فاشیستی رژیم 

ایران می باشد.
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مختار نقشبندی

قدرت نظامی ایران قادر به 
حفظ و پوشش  عمق استراتژیک رژیم جمهوری اسالمی نیست

و  سیستم  در   کشورهایی 
از جنگ  پس  سیاسی  ساختار 
جهانی دوم توانستند با کمترین 
اقتصادی  رشد  بیشترین  هزینه 
که  کنند  کسب  سیاسی  نفوذ  و 
قواعد بازی را به درستی درک 
و اجرا کردند و این واقعیت را 
قبول کردند که قدرت نظامی و 
می زند  را  اول  حرف  اقتصادی 
بشر  حقوق  و  دمکراسی  نه 
دمکراسی  حتی  عدالت،  و 
و  آویز  دست  بشر  حقوق  و 
به  رسیدن  برای  وسیله ای 
اهداف اقتصادی و سیاسی شده 
شامل  تنها  قدرت  البته  است. 
قدرت نظامی نمی شود و قدرت 
فرهنگی  و  فکری  و  اقتصادی 
حتی  و  هستند  مهم  بسیار  هم 
قدرت  میان  در  تناسب  عدم 
مشکل  هم  اقتصادی  و  نظامی 
نمونه  برای  بود  خواهد  آفرین 
رشد  دنبال  به  تنها  که  کشوری 
افزایش  به   و  باشد  اقتصادی 
ندهد  اهمیت  نظامی  قدرت 
درازمدت  منافع  از  نمی تواند 
جهان  سطح  در  اقتصادی اش 
سیاست  طرفی  از  کند!  دفاع 
خارجی و دخالت و حضور در 
با  متناسب  اگر  جهانی  مسائل 
قدرت اقتصادی و نظامی نباشد 

مشکل آفرین خواهد بود. 
دنبال  به  سال هاست  ایران 
برپایی  و  شیعی  هالل  ایجاد 
شیعی  امپراطوری  تحمیل  و 
این  از  جدای  است،  جهان  به 
آیا سیاست خارجی  که  مسئله 
و  بشر  حقوق  نظر  از  ایران 
سازمان  قوانین  و  دمکراسی 
و  است  غلط  یا  درست  ملل 
آیا  که  مسئله  این  از  جدای 
را  استراتیژک خود  عمق  ایران 
یا  است  کرده  تعیین  واقع بینانه 
که  مسائل  این  از  جدای  و  نه 
سوریه  در  ایران  حضور  آیا 
از  جلوگیری  برای  عراق  و 
تهران  در  تروریست ها  حضور 
اینگونه،  مسائلی  و  نه  یا  است 
می خواهیم این مسئله را بررسی 
کنیم که آیا ایران از نظر نظامی 
اهداف  به  دستیابی  به  قادر 
تعیین شده و حفظ آن می باشد 
یا نه؟ با توجه به اینکه اسرائیل 
حضور  کرده  اعالم  صراحتا 
مرزهای اش  نزدیکی  در  ایران 
آیا  کرد  نخواهد  تحمل  را 
است؟  راه  در  دیگر  جنگی 
بر  ایران  پافشاری  و  ادامه  آیا 
عربی  سرزمین های  در  حضور 
جنگ  شدن  شعله ور  باعث 
اسرائیل با ایران و یا اعراب با 
ایران خواهد شد؟ در این مقابله 
به این سوال پاسخ خواهیم داد 
که آیا ایران قادر به حفظ عمق 
استراتژیک خود در یک جنگ 
گسترده و مستقیم خواهد بود؟

شعارهای  و  ادعاها  خالف  بر 
نیروهای  ایران،  نظامی  مقامات 
حفظ  برای  حتی  ایران  مسلح 
امنیت ایران در صورت جنگی 
روبه رو  مشکل  با  گسترده 
عملیات  به  برسد  چه  هستند 
نظامی گسترده در داخل خاک 
پوشش  یا  و  دیگر  کشورهای 
 ، خود  هم پیمانان  از  دفاع  و 
ایران  هم پیمانان  از  کدام  هیچ 
مجهز  ارتشی  خاورمیانه  در 
ندارند و روسیه هم تنها به دلیل 
حفظ منافع اش در سوریه وارد 
و در صورت جنگی  عمل شد 
و  اقتصادی  دالیل  به  گسترده 
سیاسی به جز مناطق محدودی 
منافع  حفظ  برای  و  سوریه  در 
جنگ  درگیر  پایگاهای خود  و 
برای پشتیبانی از ایران نخواهد 
دریای  تا  ایران  نفوذ  شد. 
قدرت  دلیل  به  نه  مدیترانه 
اقتصادی و نظامی بلکه استفاده 
و  احساسات  و  نرم  قدرت  از 
بافت مذهبی مناطق شیعی نشین 
باعث  روند  این  ادامه  اما  بوده 
زیاد  حساسیت  و  ترس 
است  شده  منطقه  کشورهای 
احتمال  روند  این  ادامه  با  و 
از  دور  گسترده  درگیری  بروز 
همانگونه  ایران  نیست.  انتظار 
نامتقارن  جنگ  از  کنون  تا  که 
است  کرده  را  استفاده  بهترین 
هم  گسترده  جنگ  صورت  در 
به  زیادی  تلفات  راه  این  از 
کرد  خواهد  وارد  مقابل  طرف 
نیروی هوایی  اما جنگ توسط 
خواهد  ورق  طرفین  دریایی  و 

خورد نه در زمین.
 در جدول زیر آمار و ارقامی 
کشور  پنج  مهم  تسلیحات  از 
در  که  خاورمیانه  قدرتمند 
سیاست های  ادامه  صورت 
با  شدن  درگیر  احتمال  ایران 
رژیم جمهوری اسالمی را دارند 
ذکر شده است. البته پیچدگی و 
تضاد منافع دسته بندی ها را در 
کرده  پیچیده  بسیار  خاورمیانه 
درگیری  امکان  بیشترین  اما 
علیه  امارات  و  مابین عربستان 
ایران و یا اسرائیل علیه ایران و 
یا اتحادی متشکل از اعراب و 
مختصر  به طور  است.  اسرائیل 
به مشکالت ایران در دو جنگ 
خواهیم  اشاره ای  احتمالی 

داشت.
جنگ با عربستان و امارات : 

جنگ  عموم  تصور  خالف  بر 
بسیار  عربستان  و  ایران  میان 
و  تلفات تر  پر  و  خطرناکتر 
ایران  پرهزینه تر از جنگ میان 
و اسرائیل خواهد بود، البته الزم 
به ذکر است که بسیار بعید است 
عربستان بدون همراهی  کشور  
متحده  امارات  مثل  دیگری 
جنگ  وارد  ایران  با  عربی 
عربستان  هوایی  نیروی  شود. 
نسل  هواپیماهای  دارای  که 
آمریکایی  نیم  و  چهار و چهار 
هواپیمای  و  پانزده  اف  مثل 
اروپایی یوروفایتر تایفون است 
نیروی  کردن  گیر  زمین  ضمن 
ایران  قدیمی  و  فرسوده  هوایی 
نسل  هواپیماهای  از  بیشتر  که 
پیش  به چهل سال  مربوط  سه 
استفاده می کند می تواند مراکز 
نفتی ایران را چنان نابود کند که 
سال ها پس از جنگ هم صنعت 
نفت ایران نتواند به موقعیت قبل 

برای  این  و  برگردد  جنگ  از 
به معنای  ایران  اقتصاد شکننده 
بیکاری  افزایش  و  رکود شدید 
و تورم مهار نشدنی خواهد بود. 
ایران  هوایی  نیروی  وضعیت 
حتی  که  است  وخیم  حدی  به 
نیروی هوایی امارت با استفاده 
از  شانزده  اف  هواپیماهای  از 
قدرتمندتر  ایران  هوایی  نیروی 
ایران  ناتوانی  و  ضعف  است. 
یمن  حوثی های  به  کمک  در 
به  کامال  بحرین  شیعیان  و 
و  هوایی   نیروی  ضعف  دلیل 
برخالف  بود،  ایران  دریایی 
ایرانی  فرماندهان  ادعاهای 
که  کشور  این  دریایی  نیروی 
چندصد  را  قدرتش  بیشتر 
و  موشک انداز  تندرو  قایق 
دریایی  به  ساحل  موشک های 
فارس  خلیج  موشک  همانند 
نیروی  یک  دهند،  می  تشکیل 
نیروی  یک  نه  است  ساحلی 
نیروی  استراتژیک،  دریایی 
درگیری  یک  در  ایران  دریایی 
با  فارس  خلیج  کشورهای  با 
های  قایق  حمالت  از  ستفاده 
از  استفاده  همچنین  و  تندرو 
دریا  به  ساحل  های  موشک 
ضربات  کردن  وارد  به  قادر 
خواهد  مقابل  طرف  به  شدید 
توانایی  عنوان  هیچ  به  اما  بود 
از  فراتر  در  نظامی  عملیات 
خلیج فارس را دارا نمی باشد 
چون فاقد هرگونه رزم ناو و ناو 
هواپیمابر است و تعداد ناوها و 
کمتر  بسیار  ایرانی  های  ناوچه 
از آن است که بتواند عملیاتی را 
در دریای سرخ انجام بدهد چه 
برسد به دریای مدیترانه ! الزم 
به ذکر است ضعف شدید نیروی 
جنگ  هر  در  ایران  هوایی 
احتمالی باعث برتری عربستان 
و امارات در دریا پس از چند 

روز خواهد شد.
زیر  اکثر  است  ذکر  به  الزم 
ساخت  که  ایران  دریایی های 
صنایع نظامی داخل ایران است 
در حدی نیستند که تاثیر مهمی 
داشته  نبرد  صحنه  تغییر  در 
دریایی های  زیر  بقیه  و   باشند 
مقابل حمالت هوایی  ایران در 
و ناوچه های طرف مقابل بسیار 
یک  در  و  هستند  آسیب پذیر 
جنگ میان مدت و یا طوالنی 
هوایی  برتری  علت  به  مدت 

عربستان قادر به ادامه ماموریت 
هیچ  که  چرا  بود  نخواهند 
پشتیبانی  برای  دریایی  پایگاه 
نخواهد  باقی  زیردریایی ها 
که  ایران  موشکی  قدرت  ماند، 
بسیار بیشتر از قدرت موشکی 
عبرستان هم است قادر به تغییر 
خصوص  به  جنگ  سرنوشت 
در یک جنگ میان مدت و یا 
طوالنی مدت نخواهد بود چون 
تعداد و دقت موشک های ایران 
در حدی نیست که کمبود های 
نیروی هوایی را جبران کند و از 
طرفی سیستم های ضد موشکی 
به  قادر  عربستان  پاتریوت 
های  موشک  از  بخشی  انهدام 
شلیک شده ایرانی خواهد بود، 
هر چند ایران در بعضی زمینه ها 
قادر  سایبری  جنگ  جمله  از 
مقابل  طرف  به  زدن  ضربه  به 
خواهد بود و حتی موشک های 
ایرانی از جمله شهاب٣ و سجیل 
ضرباتی به زیربناهای اقتصادی 
نفت  از جمله صنعت  عربستان 
آن کشور وارد خواهند کرد اما 
هر  در  را  ضرر  بیشترین  ایران 
خواهد  متحمل  احتمالی  جنگ 
شد و زیان های اقتصادی چنین 
جنگی به حدی باال خواهد بود 
که برای سال های طوالنی ایران 
با رکود اقتصادی و بی کاری و  
خواهد  گریبان گیر  شدید  فقر 
از  هم  دستاوردی  هیچ  و  بود 
کسب  سیاسی  و  نظامی  نظر 

نخواهد کرد.
جنگ با اسرائیل :

در  که  اسرائیل  ارتش   
بسیار  کالسیک  جنگ های 
جنگ  در  کرده  عمل  موفق 
از  که  شبه نظامی  گروهای  با 
می شوند  حمایت  ایران  طرف 
با مشکالت جدی روبه رو بوده 
است و هم اکنون هم، ایران ده ها 
هزار جوان شیعه از کشورهای 
را  افغانستان  جمله  از  مختلفی 
در سوریه سازمان داده است و 
نیروهای سپاه پاسداران به طور 
آشکارا در سوریه حضور دارند 
و حتی اخباری مبنی بر تالش 
موشک  ساخت  برای  ایران 
دارد.  وجود  سوریه  داخل  در 
حضور  اسرائیل  شک  بدون 
مرزهایش  کنار  در  را  ایران 
تحمل نخواهد کرد و اگر ایران 
امکان  نشود  خارج  سوریه  از 

هر  اسرائیل  با  درگیری  بروز 
صورت  در  دارد،  وجود  لحظه 
بروز جنگ و واکنش حزب اهلل 
لبنان و موشک پراکنی به طرف 
واکنش  اسرائیل،  شهرهای 
قبل  دفعات  با  اسرائیل  ارتش 
و  بود  خواهد  متفاوت  بسیار 
نهایت  آمده  بدست  فرصت  از 
ریشه کن  برای  را  استفاده 
در  شبه نظامی  گروه های  کردن 
حداقل  یا  و  خود  همسایگی 
سنگین،  ضربات  کردن  وارد 

خواهد برد.
درگیری،  بروز  صورت  در 
به دالیل  احتماال هر دو طرف 
زیادی تنها در محدوده سوریه 
و لبنان وارد جنگ خواهند شد 
بودن  گسترده  صورت  در  اما 
به  نظامیان  راکتی شبه  حمالت 
احتمال  به  اسرائیل  شهرهای 
اهدافی  به  اسرائیل  زیاد  بسیار 
خواهد  حمله  ایران  خاک  در 
کرد، در بدترین سناریو و بروز 
با  تنها  ایران  عیار  تمام  جنگ 
استفاده از موشک و راکت قادر 
به حمله به داخل خاک اسرائیل 
سیستم  انواع  که  بود  خواهد 
ضدراکت  و  ضد موشکی  های 
از  زیادی  بخش  اسرائیل 
کرد  خواهند  خنثی  را  حمالت 
حمالت  دفع  به  قادر  ایران  اما 
خاکش  به  اسرائیل  موشکی 
نخواهد بود و حتی هواپیماهای 
به  حمله  به  قادر  اسرائیلی 
بود  خواهند  ایران  خاک  عمق 
ایران  فرسوده  هوایی  نیروی  و 
پشتیبانی  به  نمی تواند  تنها  نه 
هوایی از هم پیمانان خود دست 
بزند بلکه قادر به دفاع موثری 
از آسمان ایران نخواهد بود. به 
دالیل نظامی و سیاسی هرگونه 
جنگی میان این دو کشور کوتاه 
اسرائیل  و   بود  خواهد  مدت 
چند  متحمل  حالت  بدترین  در 
هزار قربانی حمالت موشکی و 
راکتی خواهد شد و ضربه جدی 
به قدرت نظامی و اقتصادی اش 
اسرائیل  و  شد  نخواهد  وارد 
را  سیاسی  استفاده  بیشترین 
غیرنظامیانش  شدن  کشته  از 
چنین  بروز  اما  برد،  خواهد 
نظر  از  هم  ایران  برای  جنگی 
هم  و  اقتصادی  هم  و  سیاسی 
خواهد  پرهزینه  بسیار  نظامی 
دادن  دست  از  با  ایران  و  بود 

ذخایر  از  بزرگی  بخش 
ناشی  مشکالت  و  موشکی اش 
مقابل عربستان و  از جنگ در 
قرار  ضعف  موضع  در  امارات 
با  ایران  جنگ  گرفت.  خواهد 
بر  زیادی  منفی  تاثیر  اسرائیل 
و  گذاشت  خواهد  خاورمیانه 
حتی  و  عربستان  حمله  ضمینه 
ترکیه به ایران را فراهم خواهد 

کرد.  
بی  مسیر  در  ایران  رژیم 
می کند،  حرکت  بازگشتی 
بدون  ایران  ایدئولوژیک  رژیم 
شیعی  هالل  ایجاد  برای  تالش 
در  افراط گرایی  افزایش  و 
خود  حفظ  به  قادر  خاورمیانه 
بود  نخواهد  ایران  داخل  در 
استراتژیک  عمق  طرفی  از  و 
بسیار  رژیم  سیاسی  اهداف  و 
اقتصادی  توانایی های  از  فراتر 
کامال  و  است  ایران  نظامی  و 
رژیم  چرا  که  است  مشخص 
در  نظامی  ضعف  جبران  برای 
دنبال  به  اهدافش  به  رسیدن 
سالح هسته ای بود! هرچند بعید 
است رهبران رژیم ایران دست 
از آرمان ها ی خود برای صدور 
روند  ادامه  اما  بردارند  انقالب 
کنونی جز جنگ و ویرانی چیز 
دیگری در پی نخواهد داشت و 
همانگونه که هشت سال جنگ 
با عراق به خصوص شش سال 
دستاوردی  هیچ  جنگ  آخر 
بروز  نداشت،  طرفین  برای 
ویرانی  جز  به  جنگی  هرگونه 
هیچ  اقتصادی  عقب ماندگی  و 
و  داشت  نخواهد  دستاوردی 
مردم  را  رنج  و  ضرر  بیشترین 

ایران متحمل خواهند شد.
تحلیل  در  است  ذکر  به  الزم 
و  آمریکا  نظامی  قدرت  فوق 
عنوان  به  فرانسه  و  انگلیس 
هم پیمانان کشورهای منطقه در 
بدون  و  است  نشده  گرفته  نظر 
شهرهای  به  ایران  حمله  شک 
میان مدت  جنگ  یا  و  اسرائیل 
که  عربستان  با  طوالنی مدت  و 
به بسته شدن تنگه هرمز منجر 
نظامی  واکنش  شد  خواهد 
آمریکا و احتماال مصر و اردن 
و کشورهای عربی دیگر را در 
پی خواهد داشت و حباب عمق 
بسیار  ایران  رژیم  استراتژیک 

سریع تر خواهد ترکید.   

احضار فعاالن کارگری سنندج به اطالعات نیروی انتظامی

اطالعات نیروی انتظامی چهار 
سنندج  کارگری  فعاالن  از  تن 
را احضار و باید خود را به این 

نهاد معرفی نمایند.
آژانس  از   گزارشی  براساس 
شنبه  روز  ُکردپا،  خبررسانی 

تن  چهار  مهرماه،  پانزدهم 
سنندج  کارگری  فعاالن  از 
به  کتبی  احضاریه هایی  طی 
انتظامی  نیروی  اطالعات 

احضار شدند.
براساس این احضاریه ها، غالب 

از  حسینی  خالد  و  حسینی 
برای  هماهنگی  کمیته  اعضای 
تشکل های  ایجاد  به  کمک 
ساعدپناه  شریف  کارگری، 
اعضای  از  صالح نیا  مظفر  و 
اتحادیه آزاد کارگران باید روز 

چهارشنبه نوزدهم مهرماه خود 
را به این نهاد معرفی کنند.

خبر،  این  انتشار  لحظه  تا 
احضار  دالیل  یا  دلیل  از 
سنندج  کارگری  فعاالن  این 
اطالعی در دسترس نمی باشد.

کارگری  فعاالن  این  احضار 
جمعه  روز  که  است  درحالی 
لباس  نیروهای  مهرماه،  هفتم 
منزل  به  یورش  با  شخصی 
فعال  زندی،  فواد  شخصی 
را  او  سنندج،  در  کارگری 

بازداشت کردند.
چهارم  سه شنبه  روز  همچنین 
عضو  صالح نیا،  مظفر  مهرماه، 
آزاد  اتحادیه  مدیره  هیئت 
کار  محل  در  ایران  کارگران 
خود در سنندج توسط نیروهای 
لباس شخصی بازداشت گردید.
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میلیتاریزه کردن کوردستان 
)با نگاهی به سخنان دکتر قاسملو در این رابطه(

میلیتاریزه  از  سخن  امروزه 
کردن کوردستان فراوان به میان 
روشن  باید  آنچه  اما  می آید 
ساخت این است که میلیتاریزه 
کردن "اقدامی موقتی" است در 
برهه ای از زمان و دائمی کردن 

میلیتاریزم عملی شدن نیست.
میلیتاریسم   یا  نظامی گری 
شیوه ای از رفتارهای مستبدان 
توان  است  معتقد  که  است 
منبع  و  سرچشمه  ارتشی 
در  نظامی گری  است.  امنیت  
این  به  خود  شکل  مالیم ترین 
"امنیت  که  دارد  باور  گزاره 
نظامی"  توانمندی  راه  از  رژیم 
میسر می شود و آمادگی نظامی 

به  دستیابی  راه  تنها  یا  بهترین 
امنیت است.

چهار  به  دیگر  سویی  از 
ارتش  سازمان  در  حالت 
تسلط  جنگجویي،  مانند 
دولت،  دستگاه  بر  ارتش 
و  سپاه گیری  بزرگداشت 
هدف هاي  براي  کشور  بسیج 
گویند.  ارتش ساالری  نظامي، 
برای  را  زمینه  میلیتاریسم 
دژساالری، "نازیسم ، فاشیسم 

و فاالنژیسم" فراهم مي کند.
در  کورد  ملت  زمانیکه  از 
کوردستان ایران برای دستیابی 
پا خاسته و  به  به حقوق خود 
و  دکترین سیاسی  کرد،  مبارزه 
در  کارآمده  رژیم روی  نظامی 
تهران نگاهی ویژه و برنامه های 
و  کنترل  برای  را  مختصی 
رو  پیش  کوردستان  سرکوب 
گرفتند. سرکوب، خفقان، رعب 
از  شماری   ... و  وحشت  و 
راهکاریی هستند که به وضوح 
در هر جایی از کوردستان قابل 

رویت است.
که  شرایط  این  در  امروزه 
را  دیگر  تاریخی  خاورمیانه 
ابر  جوالنگاه  و  می زند  رقم 
قدرت ها شده است بدون شک 
ساکت  هم  منطقه  بازیگران 
عاملی  به  را  خود  و  ننشسته  

کاروان  از  تا  می کنند  تبدیل 
تغییرات جا نمانند.

در این میان رژیم اسالمی ایران 
از  بیش  امروزه  خاورمیانه  در 
بحبوبه  در  دیگر  کشوری  هر 
دست  بحران   ها  و  مشکالت 
مسئوالن  می کند.  نرم  پنجه  و 
این رژیم به مانند گذشته برای 
و  دهند  نشان  خودی  اینکه 
وفور  به  باشند  داشته  هراسی 
انجام  نظامی  رزمایش های 
ادعاهای  به  بنا  بار  هر  و  داده 
خود سالحی جدید را رونمایی 

می کنند.
رفراندوم  برگزاری  از  بعد 
عراق  در  کوردستان  استقالل 
بار  هر  از  بیش  کشور  این 
گذشته  سال  چند  طی  دیگر 
گسترده ای  و  متعدد  مانورهای 
البته حتی مشترکا در خاک  را 

خود انجام داده است. 
ایران  جغرافیای  چارچوب  در 
استفاده  که  رژیمی حاکم است 
از زور نظامی را سرلوحه کنترل 
ساالمه  و  می داند  خود  جامعه 
بودجه های هنگفتی را در زمینه 
نظامی و ادوات مربوطه آن هم 
اقتصادی  شرایط  به  توجه  با 

ایران صرف می کند. 
چند  طی  ایران  رژیم  مجلس 
ماه گذشت طرحی تصویب کرد 

دولت  آن،  اساس  بر  که  است 
باید هزار میلیارد تومان بودجه 
برون  شاخه  قدس،  نیروی  به 
مرزی سپاه پاسداران، پرداخت 
هم  تومان  میلیارد  هزار  کند. 
به  توان موشکی  افزایش  برای 
داده  اختصاص  دفاع  وزارت 
می شود و این مبلغ حدود چهار 
نهادهای  بودجه  کل  درصد 
قانون  در  ایران  رژیم  نظامی 

بودجه سال ١٣٩٦ است.
در این مبحث باید بپردازیم به 
سیاست های نظامی رژیم ایران 

در کوردستان
مساحت  با  ایران  کوردستان 
سرزمین  ١٢۸/٠٠٠و   km
حاصلخیز و دارای منابع طبیعی 
غنی از دید رژیم اشغالگر ایران 
از  سوای  و  است  نمانده  بدور 
غارت این منابع به بهانه امنیت 
کوردستان  مرزی  شهرهای 
پایگا ه های  احداث  به  اقدام 

نظامی متعدد کرده است.
رژیم  جنگ  دوره  طول  در 
گوشه  هر  در  کوردستان  علیه 
و کنار از کوردستان پایگا ه های 
کنترل  که  داشت  وجود  نظامی 
منطقه ای را دربر داشت و آثار 
تا  پایگاه های  این  از  بسیاری 
است.  مانده  برجای  نیز  کنون 
مسلحانه  مبارزه  تعلیق  از  بعد 

در کوردستان ایران، رژیم ایران 
برای نشان دادن حسن نیت در 
قالب فریبکاری به گسترش این 
پایگاه های در کوردستان پایان 
اصلی  پایگاه های  تنها  و  داد 
در  گذاشت.  خود  جای  بر  را 
این  برچیدن  رژیم  هدف  واقع 
پایگا ه ها که بصورت قارچ گونه 
شده  احداث  کوردستان  در 
"هزینه های  بلکه  نبود  بودند، 
مشکالت  و  اقتصادی  گزاف 
که سران  بود  آنان  تشکیالتی" 
این رژیم را مجبور کرد که به 

جمع آوری آنان اقدام کنند.
البته باید گفت که این پایگا ه ها 
در شکل جدیدی به اسم پایگاه 
بسیج در روستاها و محله های 
که  است  گردیده  دایر  شهر 
اداره  مزدور  افراد  سوی  از 
عبدالرحمان  دکتر  می شود. 
میلیتاریزه  مورد  در  قاسملو 
کردن کوردستان ایران از سوی 
سخنانی  ایراد  به  رژیم  سران 
این  در  دارد  جا  که  می پردازد 

برهه آن را از نو بنگاریم.
باره   این  در  قاسملو  دکتر 
رژیم  همه  که  می دارد  بیان 
به  امنیتی  نگاهی  تهران  های 
اقدامی  داشته و هر  کوردستان 
را در این زمینه انجام می دهند 
رژیم های  همیشه  بلعکس  اما 
انقالبات  برابر  در  مرکزی 

داخلی ضعف داشته اند.
در  ایران  رژیم  که  اکنون 
سرتاسر نوار مرزی کوردستان 
و  پایگاه ها  ایجاد  به  اقدام 
است  کرده  نظامی  برجک های 
باید اذعان داشت که این اقدام 
موقتی بوده و دائمی نمی باشد. 

نیز  باره  این  در  قاسملو  دکتر 
در  پایگاه ها  ایجاد  می گوید 
مرزها  خصوصا  و  کوردستان 
گزاف  هزینه های  رژیم  برای 
اقتصادی دربر دارد و همچنین 
نظامی  سازماندهی  لحاظ  به 
رژیم  و  است  آفرین  مشکل 
شاید بتواند در برهه ای از زمان 
اما در دراز  اداره کند  آن ها را 
آوری  جمع  به  مجبور  مدت 
سویی  از  شد.  خواهد  آنان 
در  پایگاه ها  این  ایجاد  دیگر 
خود  العبور  صعب  مناطق 
حمل  برای  است  دیگر  مانعی 
از  و  رژیم  نیروهای  نقل  و 
امنیتی  و  ساختاری  لحاظ 
و  نیست  صرفه  به  مقرون  نیز 
در  نظامی  نیروهای  همچنین 
و  دارند  اجباری  ایران خدمت 
قبول مسئولیت تعهدی از سوی 
این نیروها در قبال حفاظت از 

مرزها منفی است.
رژیم ایران سال ۸٩  مبلغ ١٦٠ 
انسداد  برای  تومان  میلیارد 
مرزهای غرب و شمال غرب، 
ایران  شرق  جنوب  و  شرق 
میزان  این  از  که  کرد  هزینه 
تنها احداث چند کیلومتر دیوار 
مرزی در سیستان و بلوچستان 
امکان  مابقی  و  است  بوده 

اجرای آن فراهم نشده است.
کنونی  وضعیت  به  توجه  با 
منطقه و اوضاع اقتصادی ایران 
و همچنین تجربه گذشته رژیم 
نظامی  مکان های  احداث  از 
شهرهای  داخل  و  مرزها  در 
کردن  میلیتاریزه  کوردستان، 
دوش  بر  اضافی  هزینه ای  تنها 

رژیم بدون سود است.

جمال رسول دنخه 

رئیس سازمان محیط زیست: 
هر بالیی که بر سر محیط زیست آمده طی چهار دهه گذشته بوده است

طی  "فائو"  تحقیقی  گروه 
جنگل های  مورد  در  گزارشی 
اعالم   ١٣٩٣ سال  در  زاگرس 
کرده بود که وضعیت ایجاد شده 
طبیعی  زاگرس  جنگل های  در 
مسبب  انسانی  عامل  و  نیست 
بیش از ۸٠ درصد از وقایع روی 
زاگرس  جنگل های  در  داده 
ادعای  بر  که  نتیجه ای  است، 
فعاالن محیط زیستی کورد مبنی 
ایران  هدفمند  سیاست های  بر 
زاگرس  کشاندن  نابودی  به  در 

صحه می گذاشت.
رئیس سازمان  کالنتری  عیسی 
سخنانی  طی  محیط زیست 
سه  از  شک  بدون  کرد:  اعالم 
می دانستند  بسیاری  قبل  دهه 

کشور  آبی  سیاست های  که 
اعتراضی  ولی  است  نادرست 
پیشه کردند.  نکردند و سکوت 
و  تنظیم  سخنانش  ادامه  در  او 
غلط  سیاست های  از  پیروی 
که  آنچه  اصلی  سبب  را  آبی 
خواند  آبی"  "ورشکستگی  او 

دانست. 
بررسی  همایش  در  کالنتری 
مدیریت  تشکیالتی  ساختار 
محیط زیست  و  طبیعی  منابع 
اعالم کرد: طی دهه های گذشته 
محصول،  افزایش  هدف  با 
وابستگی  کاهش  خودکفایی، 
ضربات  واردات،  و  خارج  به 
محکمی به محیط زیست و منابع 
طبیعی کشور وارد شده است به 

گونه ای که در حال حاضر حتی 
زنده در  تاالب و دریاچه  یک 
ادامه  او در  ندارد.  ایران وجود 
گفت: بهایی که امروزه باید در 
خودکفایی  اصطالح  به  ازای 
که  است  این  بپردازیم  ایران 
جهان  اول  کشورهای  جزو  ما 
خاک،  فرسایش  زمینه  در 
گسترش  آبی،  منابع  استحصال 

بیابان و... است.
به گزارش خبرگزاری حکومتی 
این  در  کالنتری  "ایسنا"، 
عملکرد  و  سیاست  نشست، 
حکومت اسالمی ایران در قبال 
را  محیط  زیست  و  آبی  منابع 
بارها بدتر از اعمال اشغالگران 
دانست  ملت  یک  دشمنان  و 

اگر  سال ها  این  طی  گفت:  و 
سرزمین  این  در  دشمنی  هر 
با  را  رفتار  این  می شد  حاکم 
زیست  محیط  و  طبیعی  منابع 
آشکار  با  او  داد.  نمی  انجام 
و  هدفمند  برنامه های  کردن 
به  در  ایران  رژیم  فاشیستی 
طبیعی  منابع  کشاندن  نابودی 
اظهار  ایران  محیط زیست  و 
سر  بر  که  بالیی  هر  داشت: 
طی  آمده  ایران  زیست  محیط 
است.  بوده  گذشته  دهه  چهار 
بسیاری  مدت،  این  از  پیش 
زیستی  محیط  شاخص های  از 
جایگاه  در  آب،  مثل  کشور 

مناسبی قرار داشت.
و  فاشیستی  سیاست های 

به  که  اسالمی  رژیم  ضدبشری 
زیست  محیط  هدفمند  صورت 
و  کوردستان  ویژه  به  ایران 
است  رفته  نشانه  را  زاگرس 
گذشته  دهه ی  چهار  طی  در 
اعظمی  بخش  نابودی  موجب 
و  کوردستان  طبیعی  منابع  از 
محیط زیست زاگرس شده است. 
نابودی یک میلیون و پانصد هزار 
زاگرس،  جنگل های  از  هکتار 
سفره های  گسترده  خشکاندن 
آبی در پی اعمال سیاست های 
تونل ها  احداث  غارتگرانه، 
لوله های  یا  آب  انتقال  طویل 
جغرافیای  تغیر  و  نفت  و  گاز 
کوردستان،  و  زاگرس  طبیعی 
نهایتا  و  رودها  کردن  منحرف 

خشاکندن آن، به آتش کشاندن 
عدم  یا  زاگرس  جنگل های 
عدم  با  آتش سوزی های  کنترل 
تخصیص امکانات الزم، تدوین 
کشاورزان  آن  بنابر  که  قوانینی 
را تشویق می کند برای دریافت 
ارضی  تغیر  به  کالن  وام های 
جنگلی به زمین های کشاورزی 
مبادرت کنند، ساخت سدهایی 
همچون سد گتوند و داریان که 
منابع  نابود  آن  از  هدف  تنها 
وسعت  افزایش  و  شیرین  آب 
جمله  از  زاگرس  در  بیابان 
ایران  هدفمند  عملکردهای 
کشاندن  نابودی  به  در  اسالمی 

کوردستان و زاگرس می باشد.
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چهارمحال و بختیاری 
در اقیانوس تشنگی 

جان می دهد

تنها  که  بختیاری  و  چهارمحال 
درصد  یک  معادل  مساحتی  با 
درصد   ١٠ از  بیش  ایران  کل 
درصد   ١٥ و  روان  آب های 

را  ایران  شیرین  آب  منابع  کل 
در اختیار دارد، در تب تشنگی 

جان می دهد.
خبرگزاری  از  گزارشی  بنابر 
استان   "مهر"  حکومتی 
به  بختیاری  و  چهارمحال 
آبی  منابع  مدیریت  عدم  علت 
غارتگرانه ی  سیاست های  و 
استان  این  آب  انتقال  در  ایران 
لیست  در  مرکزی،  شهرهای  به 
گرفته  قرار  خشک  مناطق 
مدیر  پارسا  شاهرخ  است. 
و  چهارمحال  هواشناسی  کل 
مهر  بختیاری روز سه شنبه ٢٥ 
برنامه ای  نبود  که:  کرد  اعالم 
مسئوالن  توجه  عدم  و  علمی 
منابع  وضعیت  به  حکومتی 
و  چهارمحال  آبی  گسترده ی 

آن  شدن  همراه  و  بختیاری 
بارش های  شدید  کاهش  با 
ساالنه، موجب شده که نام این 
استان های  لیست  به  را  استان 

خشک و بیابانی افزوده است.
که  بختیاری  و  چهارمحال 
سرچشه ی سه رود بزرگ ایران 
زاینده رود-  و  کارون  -کرخه، 
افزایش  با  روز  هر  می باشد، 
از  و  بیابانی  مناطق  چشم گیر 
بین رفتن زمین های حاصلخیز 
امری  است،  روبرو  خود 
برانگیز  سوال  و  غیرطبیعی 
آنهم در سرزمینی که به مخزن 
بی پایان آب ایران شناخته شده 
است. البته می توان با نگاهی به 
به  آب  انتقال  عظیم  طرح های 
کمی  ایران  مرکزی  استان های 
کاست.  مساله  این  گنگی  از 
آب  انتقال  تونل  ساخت  طرح 
بنابر آن باید  "بهشت آباد" که 
و  چهارمحال  شیرین  آب های 
بختیاری به استان های اصفهان، 
از  شود  منتقل  یزد  و  کرمان 
خشکاندن  و  انتقال  نمونه های 
است.  زاگرس  استان های 
فاشیستی-مذهبی  حکومت 
ایران با به کار بردن تمام توان و 
قدرت خود در تالش است که 

با بیشترین سرعت و در کمترین 
زمان ممکن منابع آبی زاگرس 
ایران  مرکزی  استان های  به  را 
در  خاطر  همین  به  کند  منتقل 
سفر  جریان  در  و   ١٣٩٥ سال 
به  جنوبی  کره ی  رئیس جمهور 
ایران با عقد قراردادی با اعتبار 
چند  دالر،  میلیارد  چندین 
مسئول  را  جنوبی  کره  شرکت 
آب  انتقال  پروژه های  تکمیل 
کرد.  مرکزی  استان های  به 
نکته ی قابل توجه آن است این 
و  نهادها  سوی  از  حتی  پروژه 
سازمان های حکومت ایران نیز 

رد شده است.
پژوهش های  مرکز  پیشتر 
حفاظت  سازمان  مجلس، 
سازمان  و  محیط زیست  از 
با  ایران  آب  منابع  مدیریت 
اجرایی شدن این طرح مخالفت 
فاقد  را  طرح  این  و  کرده اند 
و  کار شناسی  دقیق  مطالعات 

زیست محیطی دانستند.
قابل ذکر است که تنها خشکاندن 
محیط  کشاندن  نابودی  به  و 
بختیاری  و  چهارمحال   زیست 
در دستور کار حکومت اسالمی 
عدم  بلکه  ندارد  قرار  ایران 
آبرسانی گسترده  ایجاد سیستم 

در استان، مردمان این سرزمین 
و  بهداشتی  آب  داشتن  از  را 
است.  ساخته  محروم  لوله کشی 
استاندار  راستا،  همین  در 
اعالم  بختیاری  و  چهارمحال 
مذکور  روستای   ٢٥٠ که  کرد 
شرب  آب  نیاز  آب،  تانکر  با 
با  ایران  می کنند.  رفع  را  خود 
ایجاد  در  سرمایه گذاری  عدم 
عدم  یا  و  آب  تصفیه خانه های 
در  لوله کشی  سیستم  گسترش 
به  زاگرس  مختلف  شهرهای 
را  مردم  غیرمستقیم  صورت 
وادار به ترک زادگاه خود و پناه 
بردن به شهرهای مرکزی ایران 
پیش  در  با  آنجا  در  تا  می کند 
حقارت آمیزی  زندگی  گرفتن 
در فرهنگ و زبان مرکز ذوب 

شوند.
آب  که  است  ذکر  به  الزم 
روستاهای  و  شهرها  لوله کشی 
از  نیز  زاگرس  و  کوردستان 
معمولی  حتا  یا  و  باال  کیفیت 
در  و  نیستند  برخوردار  نیز 
یا  عفونت  موجب  مواقع  اکثر 
شده  زاگرس  مردم  مسمومیت 
نیز  مواقع  اکثر  در  که  است 
تعمدی بوده است. رئیس مرکز 
بهداشت چهارمحال و بختیاری 

طی نشستی خبری در شهریور 
از قربانی شدن بیش از  امسال 
١۸٠ نفر از مردمان روستاهای 
و  داد  خبر  "اردل"  شهرستان 
گفت: تاکنون ١۸٠ نفر از مردم 
روستا های اردل بر اثر مصرف 
شده اند.  مسموم  آلوده  آب 
عوامل  به  فدایی  عبدالمجید 
اصلی آلودگی آب شرب مردم 
گفت:  و  کرد  اشاره  بختیاری 
آب  زنی"  "ُکلر  از  مسئولین 
اخیر  هفته های  و  روزها  طی 
سر باز زده اند و از سوی دیگر 
نفتی  مواد  ممتد  نشت  علت  به 
منابع  نفت،  انتقال  لوله های  از 
که  منطقه  این  زیرزمینی  آب 
آن هاست  سرچشمه آب شرب 

به کلی آلوده شده است.
دید استعماری حکومت اسالمی 
ایران نسبت به  زاگرس مانع از 
طراحی و اجرائی شدن هرگونه 
توسعه گرا  و  عمرانی  برنامه ای 
در  می شود،  استان ها  این  در 
و  دولت  برنامه های  تمام  واقع 
حکومت ایران در راستای انتقال 
روزمینی  و  زیرزمینی  منابع 
و  مرکز  استان های  به  زاگرس 
بنیادهای  کشاندن  نابودی  به 

حیات در زاگرس است.

گزارش: شهرام میرزائی

جمهوری اسالمی ایران، 
رژیمی در ورطه ی سقوط

می گذرانیم،  را  سیاهی  روزگار 
در شرایطی که نظام اقتصادی و 
و  پیچیده  ایران چنان  اجتماعی 
نابسامان شده است، که بانک ها 
از  پس  یکی  مالی  مؤسسات  و 
یا  و  شده  ورشکسته  دیگری 
می برند  بسر  سقوط  ُشُرف  در 
سپرده  و  مردم  عظیم  خیل  و 
که  پریشان  و  مایوس  گذاران 
را  خود  سرمایه  اندک  اینک، 
در  می بینند،  رفته  باد  بر  نیز 
بانک ها  جلوی  و  خیابان ها 
و  کرده  تجمع  مؤسسات  و 
دست  حقوقشان  احقاق  برای 
میزنند.  تحصن  و  اعتراض  به 
تعطیل  کارخانجات  از  بسیاری 
شده و چرخه تولید چنان فلج و 
تنها  کارفرمایان  که  گشته  بیمار 

و  کرده  پاک  را  مسأله  صورت 
دراخراج  فقط  را  چاره  بازهم 
بروز  روز  و  دیده  کارگران 
بیشتری  کارگری  های  اتحادیه 
به  اعتراض  و  تجمع  به  اقدام 

قانون کار وکارفرما می کنند. 
نظام در  که  این در حالی است 
و  گرفته  قرار  نابودی  ورطه 
مردم،  مقابل  در  مرجعی  هیچ 
خود را مسئول ومتعهد نمی داند. 
در  که  است  تأسف  قابل  بسیار 
این وضعیت پا را فراتر گذاشته 
وحتی حقوق های بسیار ناچیز 
با  را  دولت  کارمندان  ماهیانه 
تعویق های چند روزه و گاه چند 
ماهه بخاطر احتساب سود به نفع 
خویش پرداخت می کنند. نظامی 
قریب  از  بعد  است  نتوانسته  که 
رژیم اش  عمر  از  سال  چهل  به 
منسجم  و  برنامه ای مدون  حتی 
برای حیات و معیشت مردمانش 
و  شکست  جز  پایانی  بچیند، 

نابودی در انتظارش نیست چرا 
اهداف  و  برنامه ریزی ها  در  که 
جایی  اجتماعی  و  اقتصادی 
برای منافع مردم در نظر نگرفته 
و  فقط  پروژه ای  هر  از  و هدف 
محول  و  چپاول  و  غارت  فقط 
افراد  به  مذکور  پروژه ی  کردن 
و  سود  کل  کسب  برای  خودی 
مقابل جامعه  در  نبودن  جوابگو 
به  پروژه ها،  مهره چینی  است. 
و  باشند  تخصصی  آنکه  جای 
کاردان  و  متخصص  افراد  از 
آن ها  در  تبانی  تنها  ببرند،  بهره 
حرف اول را می زند به طوریکه 
آغاز  از  مدتی  از  بعد  همیشه 
به شکست  اکثریت آن ها  پروژه 
انجامیده و شرکت یا فرد طرف 
قرارداد با پول کالنی که از دولت 
بابت وام به چنگ آورده است از 
ایران خارج می شود و در نهایت 
چیزی جز الشه ای بی جان باقی 
چون  سال  سالیان  و  نمانده 

گوشه ی  در  واگشوده  عقده ای 
شهرها، چشم و دل هر بیننده ای 
را آزرده می کند. این روزها در 
شاهد  بسیار  ایران  نقاط  اقصی 
شده ای  رها  پروژه های  چنین 
ارگان و  یا  فرد  هستیم که هیچ 
مؤسسه ای مسئولیت آنرا برعهده 

نمی گیرد.
برای  همیشه  حاکم  رژیم   
عمومی  افکار  کردن  منحرف 
از  است،  زده  حواشی  به  دست 
جمله ی این ها آزار و اذیت زنان 
مطرح  و  خیابان  و  کوچه  در 
رعایت  و  حجاب  مسئله  کردن 

آن در جامعه است و چنان این 
قضیه را بزرگ و پررنگ کرده و 
در راستای انحراف فکری مردم 
چنان  به  دست  مساله  این  به 
هنگفتی  هزینه های  و  تبلیغات 
عنوان  به  یکباره  به  که  می شود 
معضل بزرگ جامعه بدل شده و 
تمامی اذهان را به خود معطوف 
به  کسی  نه  دیگر  تا  می کند 
سرمایه های یک شبه برباد رفته 
فکر کند و نه عزیزان زیرشکنجه 

جان داده را ببیند. 
یقینًا با این ترفندها رژیم اسالمی 
روز بروز بر اختناق و بازداشت 

و  دگراندیشان  و  روشنفکران 
تنها  این  و  افزاید  معترضین می 
و  بغرنج  وضعیتی  از  حاکی 
سیاهی  شرایط  دارد،  نابسامان 
که رژیم فاشیستی-مذهبی ایران 
سقوط  ورطه  به  گام  به  گام  را 
و نابودی میکشاند و این آتشی 
برافروخته اند  خود  که  است 
دگر  که  آمد  خواهد  روزی  و 
و  شده  لبریز  صبرها  کاسه ی 
صداها به یکباره یکی می شوند، 
برای  جایی  دیگر  روز  آن  در 
تعامل و گذشت باقی نمی ماند. 

آنزمان دور نیست!!!

مریم رضائی-کرماشان

فعال مدنی کرماشانی
 با وثیقه ی صد میلیون تومانی 

آزاد شد

آخرین فعال مدنی کرماشانی که 
نیروهای  سوی  از  پیش  مدتی 
"حمایت از  اتهام  به  اطالعاتی 
اعتراضات مردم بانه و اعتراض 
بازداشت  کولبران"  کشتار  به 
شده بود، با سپردن وثیقه آزاد 

شد.
آخرین  طهماسبی"  "شهریار 
فعاالن  مجموعه  از  بازداشتی 
طی  که  کرماشانی  مدنی 
سوی  از  گذشته  هفته های 
ایران  امنیتی حکومت  ماموران 
بازداشت شده بودند، با سپردن 
تومانی  میلیون  صد  وثیقه ی 

آزاد شد.
همراه  طهماسبی،  شهریار 

دیگر  مدنی  فعال  چهار  با 
شانزدهم  در  کرماشانی 
در  جاری  سال  شهریورماه 
در  آمیز  مسالمت  تجمعی 
و  کولبران  کشتار  به  اعتراض 
مردم  اعتراضات  از  حمایت 
از  که  بودند  کرده  شرکت  بانه 
سوی نیروهای امنیتی حکومت 
زندان  روانه  و  بازداشت  ایران 

دیزل آباد کرمانشاه گردیدند.
نیز  شهریورماه  بیستم  در 
این  منزل  به  امنیتی  نیروهای 
از  بعد  و  برده  یورش  فعاالن 
وسایل  ضبط  به  خانه،  تفتیش 
شخصی آنان همچون کامپیوتر 

دست زدند.

درگیری میان مردم و نظامیان حکومتی 
در سرپل ذهاب روی داد

شهروندان ُکرد در سرپل ذهاب 
اجناس  ضبط  به  اعتراض  در 
نظامیان  با  ُکرد  کاسبکار  یک 

حکومتی درگیر شدند.
به  رسیده  گزارش  براساس 
آژانس خبررسانی ُکردپا، امروز 
مهرماه،  سوم  و  بیست  یکشنبه 
تعقیب یک کاسبکار  نتیجه  در 
"الیاسی"،  روستای  اهل  ُکرد 
درگیری میان ساکنین روستای 
با  ذهاب  دشت  در  "جابری" 

نیروهای انتظامی روی داد.
خبرنگار ُکردپا در سرپل ذهاب 
انتظامی  نیروهای  داد:  گزارش 
یک  اجناس  ضبط  درصدد 
روستای  اهل  ُکرد  کاسبکار 
ساکنین  که  بودند  الیاسی 
ضبط  مانع  جابری  روستای 

ُکرد  کاسبکار  این  اجناس 
منبع آگاه،  به گفته یک  شدند. 
پوشاک  ُکرد  کاسبکار  این  بار 
آگاه  منبع  این  است.  بوده 
در  گفت:  ُکردپا  خبرنگار  به 
نتیجه درگیری مردم با نظامیان 
حکومتی، این نیروها نتوانستند 
را  ُکرد  کاسبکار  این  اجناس 

ضبط و توقیف کنند.
در همین ارتباط، روز سه شنبه 
نیز،  شهریورماه  یکم  و  بیست 
درگیری میان ساکنین روستای 
شهرستان  توابع  از  "الیاسی" 
نیروهای  و  سرپل ذهاب 
روی  ایران  حکومت  انتظامی 
از  روستا  این  ساکنین  و  داد 
کاسبکاران  اجناس  ضبط 

جلوگیری کردند. 

طی شش ماه گذشته، ١٦٠ سانحه کار
 در کرمانشاه به ثبت رسیده است

جاری  سال  اول  نیمه ی  در 
١٦٠ سانحه کار در کارگاه های 

کرمانشاه روی داده است.
کار  بازرسی  اداره ی  رئیس 
خبرگزاری  با  مصاحبه ای  طی 
"ایسنا" اعالم کرد: در شش ماه 
کرماشانی  کارگران  امسال  اول 
دچار ١٦٠ سانحه کار شده اند 
از  درصد   ٥٠ از  بیش  که 
بخش  کارگران  به  آمار  این 

ساختمانی اختصاص دارد.
رابطه  این  در  پرویزنیما،  امیر 
اعالم کرد: بیشترین آمار سوانح 
سوانح  به  کرمانشاه  در  کار 
اختصاص  ساختمانی  بخش 

دارد.
همچنین  حکومتی  مسئول  این 
متذکر شد: در سال های گذشته 

رونق  از  ساز  و  ساخت  که 
خاصی برخوردار بود، بیش از 
٦٠ درصد حوادث کار مربوط 
ساختمانی  کارگران  بخش  به 
پرویزنیما  گفته های  بنابر  بود. 
طی شش ماه اول سال ١٣٩٦ 
شمسی، ١٤هزار و ٧۸٧ مورد 
کار  بازرسی  اداره  به  مراجعه 

کرمانشاه به ثبت رسیده است.
کار  ایمنی  اصول  رعایت  عدم 
به صورت مستمر در کردستان 
دادن  روی  موجب  ایران  و 
حوادث کار می شود که موجب 
مرگ یا آسیب جدی کارگران 
می شود و تا کنون نیز حکومت 
راستای  در  موثر  اقدامی  ایران 
کاهش حوادث کار انجام نداده 

است.
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محمد نظری پس از ٨2 روز 
اعتصاب غذا به بیمارستان انتقال یافت

از  یکی  نظری،  محمد 
سیاسی  زندانیان  باسابقه ترین 
دلیل  به  کردستان  و  ایران 
پس  جسمانی  وخیم  وضعیت 
به  غذا  اعتصاب  روز   ۸٢ از 

بیمارستان منتقل گردید.
آژانس  از  گزارشی  براساس 
خبررسانی ُکردپا، محمد نظری، 
در  محبوس  سیاسی  زندانی 
پس  کرج  رجایی شهر  زندان 
به  غذا  اعتصاب  روز   ۸٢ از 

بیمارستان منتقل شد.
به گفته یک منبع آگاه از زندان 
وضعیت  کرج،  رجایی شهر 
بسیار  نظری  محمد  جسمانی 
او  حیاتی  عالئم  و  وخیم 

نگران کننده است.
این منبع آگاه افزود: این زندانی 
اعتصاب  ادامه  دلیل  به  سیاسی 
غذا بیش از ٢٥ کیلو از وزنش 
را از دست داده و قدرت تکلم 
ضعیف  شدت  به  رفتنش  راه  و 

شده است.
داشت:  اظهار  آگاه  منبع  این 
در  تاکنون  زندان،  مسئوالن 
چند نوبت به محمد نظری سرم 
تزریق کرده اند، اما او حاضر به 

نشده  خود  اعتصاب  شکستن 
خواستار  نظری  محمد  است. 
قانون  مبنای  بر  دادرسی  اعاده 
مجازات اسالمی جدید است که 
اجرا  مرحله  به   ١٣٩٢ سال  از 

درآمده است.
قانون  این  اجرای  صورت  در 
حبس  جدید،  اسالمی  مجازات 
سال   ١٥ به  نظری  محمد  ابد 

زندان کاهش خواهد یافت.
سال   ٢٤ سیاسی  زندانی  این 
حبس  در  مرخصی  بدون  است 
مجدد  رسیدگی  می برد،  بسر 
قانون  مبنای  بر  او  پرونده  به 
مجازات اسالمی جدید می تواند 
زندان  از  وی  آزادی  به  منجر 
زندانی  نظری،  محمد  شود. 
که  شاهین دژ  اهل  ُکرد  سیاسی 
روز نهم خردادماه ٧٣ از سوی 
مأموران امنیتی سپاه ابوذر شهر 
بوکان بازداشت گردیده بود، از 
قانونی  مرخصی  هرگونه  حق 

محروم می باشد.
باسابقه ترین  از  یکی  که  وی 
ُکردستان  سیاسی  زندانیان 
اتهام  به  می باشد  ایران  و 
"هواداری و تبلیغ برای احزاب 

حکومت  اپوزیسیون  ُکرد 
در  و  بازداشت  ایران"،  اسالمی 
به  دادگاه بدون حضور وکیل و 
ریاست قاضی جلیل زاده، رئیس 
اعدام  به  ارومیه  انقالب  دادگاه 
شهروند  این  شد. حکم  محکوم 
با   ٧۸ سال  در  سرانجام  ُکرد 
زندان  به  تخفیف  درجه  یک 
از آن زمان  یافت و  ابد کاهش 
و  ارومیه  زندان های  در  تاکنون 
از  و  محبوس  کرج  رجایی شهر 
هرگونه اعطای مرخصی محروم 

گشته است.
در  ُکرد  سیاسی  زندانی  این 
نشانه ی  به   ٩١ شهریورماه 
در  حبس  دهه  دو  به  اعتراض 
اسالمی  حکومت  زندان های 
لب های  دوختن  به  اقدام  ایران 
خود نمود و برای مدت ٤٠ روز 

نیز دست به اعتصاب غذا زد.
اسفندماه  سوم  سه شنبه  روز 
٩٥، دادستانی حکومت ایران با 
نظری،  محمد  به  نامه ای  ارسال 
در  محبوس  سیاسی  زندانی 
زندان رجایی شهر کرج مخالفت 

خود را با عفو وی نشان داد.

خسرو ُکردپور: 
در کردستان ایران هزینه اطالع رسانی 

آزاد زندان است

حقوق  فعال  ُکردپور،  خسرو   
خبری  آژانس  مدیر  و  بشر 
از  یکی  بازداشت  به  موکریان 
خبرنگاران این آژانس خبری 

واکنش نشان داد.
آژانس  از  گزارشی  براساس 
خسرو  ُکردپا،  خبررسانی 
خبری  آژانس  مدیر  ُکردپور، 
بازداشت  از  پس  موکریان 
بختیار خوشنام، خبرنگار این 
اعالم  سقز  در  خبری  آژانس 
ایران  کردستان  در   " کرد: 
هزینه اطالع رسانی آزاد زندان 

است."
این فعال حقوق بشر با اشاره 
به هزینه اطالع رسانی آزاد در 
را  آن  "ما  می گوید:  کردستان 

پرداخت خواهیم کرد."
حقوق  فعال  خوشنام،  بختیار 
آژانس  خبرنگار  و  بشر 
بازجویی  از  پس  موکریان 
توسط مأموران اداره اطالعات 
منتقل  سقز  مرکزی  زندان  به 

شده است.
چهارم  بشر،  حقوق  فعال  این 
محل  در  جاری  سال  مهرماه 
نیروهای  توسط  خود  کار 
اطالعاتی بازداشت و به مکان 

نامعلومی انتقال یافت.
بختیار  جاری،  سال  تیرماه 
"تبلیغ  اتهام  به  خوشنام 
با  گفتگو  طریق  از  نظام  علیه 
کشور"  از  خارج  رسانه های 
در دادگاه انقالب سقز محاکمه 

شده بود.
برادرش  و  ُکردپور  خسرو 
فعاالن  از  ُکردپور  مسعود 
سرشناس عرصه رسانه ی آزاد 
در ُکردستان می باشند. این دو 
به   ١٣٩١ اسفندماه  در  برادر 
اتهام "اجتماع و تبانی و تبلیغ 
نیروهای  توسط  نظام"  علیه 
دادگاه  و  بازداشت  اطالعاتی 
انقالب مهاباد آنها را به ترتیب 
به پنج سال حبس و تبعید به 
زندان تبریز و سه سال حبس 
دو  این  کرد.  محکوم  قطعی 
برادر با اتمام دوران محکومیت 

از حبس آزاد شده اند.

مرگ یک کاسبکار ُکرد 
درپی شلیک مستقیم 

نیروهای نظامی حکومت ایران

و  کاسبکاران  کشتار  ادامه  در 
مرزی  مناطق  در  ُکرد  کولبران 
ُکرد  کاسبکار  یک  کردستان، 
نظامیان  مستقیم  شلیک  درپی 

حکومتی جان باخت.
آژانس  از  گزارشی  براساس 
شامگاه  ُکردپا،  خبررسانی 
شلیک  مهرماه،  بیستم  گذشته 
نظامی  نیروهای  مستقیم 
حکومت ایران جان در پیرانشهر 

یک کاسبکار ُکرد را گرفت.
پیرانشهر  در  ُکردپا  خبرنگار 
را  ُکرد  کاسبکار  این  هویت 
ساله   ٣٠ محمودی"  "کامل 

اعالم کرد.

جسد  عینی،  شاهدان  گفته  به 
نیروهای  نزد  ُکرد  کاسبکار  این 
می باشد  ایران  حکومت  نظامی 
و تاکنون به خانواده اش تحویل 
عینی  است. شاهدان  نشده  داده 
ُکرد  کاسبکار  این  می گویند: 
پیرانشهر  به  بازگشت  هنگام 
نظامیان  تیراندازی  مورد 
این  حکومتی قرار گرفته است. 
و صاحب  متأهل  ُکرد  کاسبکار 

یک فرزند می باشد.
نیکبخت  محمدصالح  پیشتر، 
و  ُکرد  کولبران  مرگ  درباره 
آنان  قضایی  پرونده ی  نتایج 
کرده  اعالم  ُکردپا  خبرنگار  به 

قانونی  از مفاد  اگر هریک  بود: 
بکارگیری  قانون  در  مندرج 
مراعات  نظامیان  توسط  اسلحه 
مرگ  حالت  نگردد،  رعایت  و 
"قتل عمد" محسوب  عنوان  به 
طبق  باید  نیز  قاتل  و  می شود 
که  گردد  قصاص  قانون  همین 

حکمش اعدام است.
طی  در  نیکبخت،  گفته ی  به 
موارد  کلیه  گذشته  سال  چند 
صورت  به  ُکرد  کولبران  مرگ 
تلقی  "غیرعمد"  و  "شبه عمد" 
قانونی  پیگرد  از  و  گردیده 

مصون شده اند.

١٥ شهروند مهابادی با تودیع ثیقه از زندان آزاد شدند

از  پس  مهابادی  شهروند   ١٥
شهرستان  این  زندان  به  انتقال 
آزاد  زندان  از  وثیقه  تودیع  با 

گردیدند.
آژانس  از  گزارشی  براساس 
یکشنبه  روز  ُکردپا،  خبررسانی 
شهروند   ١٥ مهرماه،  شانزدهم 
در  شده  بازداشت  مهابادی 
همه پرسی  از  حمایت  تجمعات 
استقالل کردستان با تودیع وثیقه 

از زندان آزاد شدند.
خبرنگار ُکردپا در مهاباد گزارش 
بازداشت  شهروند   ١٥ این  داد: 
مهرماه  پانزدهم  شنبه  روز  شده 
از زندان ارومیه به زندان مهاباد 

منتقل شده بودند.
یک  از  نقل  به  ُکردپا  خبرنگار 
تن  پنج  کرد:  اعالم  مطلع  منبع 
تودیع  با  بازداشت شدگان  از 
ده  و  تومانی  میلیون  وثیقه صد 
پنجاه  وثیقه  تودیع  با  دیگر  تن 
آزاد  زندان  از  تومانی  میلیون 

شده اند.
تن  سه  هویت  ُکردپا  خبرنگار 
شده  آزاد  بازداشت شدگان  از 
مصطفی  دانش،  "اسماعیل  را 
جالل  و  سارتکه یی  رسول پور 

رازی" عنوان کرد.
همه پرسی  برگزاری  از  پس 
نیروهای  کردستان،  استقالل 

مهاباد،  شهرهای  در  اطالعاتی 
بانه،  جوانرود،  سقز،  سنندج، 
شماری  شاهین دژ  و  کامیاران 
اتهام  به  را  ُکرد  شهروندان  از 
حمایت  تجمعات  در  "شرکت 
از همه پرسی استقالل کردستان" 

بازداشت کردند.
از سرنوشت اکثر بازداشت شدگان 
اطالعی در دسترس نمی باشد و 
هیچگونه  اطالعاتی  نیروهای 
سرنوشت  بر  مبنی  را  پاسخی 
اختیار  در  بازداشت شدگان 
خانواده های آنان قرار نمی دهند.

متن کامل بیانیه:

اعتصاب  با  رابطه  در  بیانیه ای 
غذای "محمـد نظری"

سازمان های حقوق بشری
مردم آزادیخواه ایران

هم میهنان کورد
بیش از ۸٠ روز است که زندانی 
سیاسی، محـمد نظری دست به 
اعتصاب غذا زده و تنها تقاضای 
که دارد اجرای قانون جمهوری 
حکم  مدت  درباره  اسالمی 

زندانش است. 
شاهین  اهل  نظری  محـمد 
حکمی  طی  که  ساله   ٤٦  ، دژ 
از  پشتیبانی  اتهام  به  نامشروع، 
در  عضویت  و  کوردها  حقوق 
مدت  کوردی،  احزاب  از  یکی 
٢٤ سال را در حبس می گذراند.

حمایت  دلیل  به  نظری  محـمد 
کورد،  ملت  خواسته های  از 
یک  حتی  بدون  را  سال   ٢٤
زندان های  در  مرخصی  روز 
جمهوری اسالمی گذرانده است 

دفتر سیاسی حزب دمکرات در بیانیه ای از 
محـمد نظری  خواست که 

به اعتصاب غذای خود پایان دهد.
و مسئوالن رژیم حتی بر مبنای 
رفتار  او  با  نیز  خود  قوانین 
بر  را  بیشتری  ستم  و  نمی کنند 

وی روا می دارند.
جمهوری  قوانین  به  استناد  با 
می بایست مدت حبس  اسالمی 
چند  بایستی  و  می بود  کمتر  او 
محـمد  می شد.  آزاد  قبل  سال 
سال  قانون  مبنای  بر  نظری 
دادرسی  اعاده  تقاضای   ١٣٩٢
داده  او  به  جوابی  اما  دارد  را 
نشده و به همین دلیل از هشتم 
غذا  اعتصاب  به  دست  مرداد 
زده و تنها تقاضای او این است 
که قوانین جمهوری اسالمی در 

مورد او اجرا شوند.
جوامع و سازمان های بین المللی 

و حقوق بشری
دمکرات  حزب  عنوان  به  ما 
حق طلبی  صدای  خواستاریم 
نظری  محـمد  سیاسی  زندانی 
را  اسالمی  جمهوری  و  باشید 
به  که  دهید  قرار  فشار  تحت 
خواسته های او گوش فرا دهد و 
هرچه زودتر این زندانی سیاسی 

را آزاد کند.
رژیمی  مانند  اسالمی  جمهوری 
حقی  هیچ  مستبد،  ایدئولوژیک 
جامعه  اقشار  و  انسان ها  برای 
قانون های  حتی  و  نیست  قائل 
پا  زیر  هم  را  خود  متحجرانه 

می گذارد.
مبارز  از محمـد نظری، زندانی 
و حق طلب درخواست داریم که 
بنابر شرایط بغرنج جسمی خود 
اعتصاب  روز   ۸٠ از  -بیش 
پایان  اعتصاب  این  به  غذا- 
انسانی  دهد، چرا که جان هیچ 
در نزد جمهوری اسالمی اهمیتی 
خواسته ای  هیچ  به  و  ندارد 
خاطر  همین  به  نمی کند،  توجه 
از او می خواهیم که برای حفظ 
جان خود اعتصاب غذای خود 

را بشکند.

حزب دمکرات کوردستان ایران
دفتر سیاسی 

بیست و نهم مهر ١٣٩٦
بیست ویکم اکتبر ٢٠١٧


