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ارگان حزب دمکرات کردستان ایران
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کریم پرویزی

سخن      

ادامه در صفحه ی 2

کنگره ی راسان 
روژهالت

دمکرات  حزب  شانزدهم  کنگره 
قریب  تاخیر  با  ایران  کوردستان 
خود،  اصلی  موعد  از  یکسال  به 
 ١٣٩٦ اسفندماه  اول  سه شنبه  روز 
از  بعد  و  کرد  کار  به  آغاز  شمسی، 
چهار روز فعالیت مستمر و فشرده 
جمعه  شامگاه  در  شبانه روزی،  و 
تمام  که  حالی  در  اسفند،  چهارم 
شده  تعین  فعالیت ها  و  برنامه ها 
انجام  به  دقیق  و  منظم  صورت  به 

رسیده بود، به کار خود پایان داد.
"راسان  کنگره  زمانی  شرایط 
روژهالت"، به ویژه بعد از نابودی 
تهدید  سربرآوردن  و  داعش  تهدید 
و  شعبی  حشد  لوای  تحت  جدید 
کرکوک  سقوط  از  بعد  رویدادهای 
به عفرین و دعوت  ترکیه  و هجوم 
و  عفرین  به  اسد  رژیم  نیروهای 
هر  که  دیگر  مهم  رویداد  چندین 
و  تحلیل  نیازمند  تنهایی  به  کدام 
آن  بر  و  هستند  جداگانه ای  تفسیر 
این  به  بیشتر  آینده  در  که  هستیم 

موضوعات بپردازیم.
فعالیت های  محتوای  لحاظ  از 
کنگره نیز، اولین کنگره مقطع جدید 
روژهالت  راسان  یعنی  مبارزه 
در  کنگره  برنامه های  و  می باشد 
حزب  اقدامات  نیز  و  رابطه  این 
نیروها  با  همکاری  برای  دمکرات 
همچنین  و  کوردستانی  احزاب  و 
موضوعات مرتبط با سازماندهی و 
همه  دمکرات،  ارگانیزاسیون حزب 
و همه اهمیت ویژه ای برای تحلیل 
فرصت  در  باید  که  دارند  بیشتر 

دیگری به آن پرداخت.
اما آنچکه باید در اینجا متذکر شد:

موفقیت کنگره از لحاظ به   -
انجام رساندن فعالیت های خود در 
نکات  از  یکی  امنیتی  ویژه  شرایط 
بسیار مهمی ست که باید مورد توجه 
قرار گیرد. بی شک نمی توان بسیاری 
فرصت  چنین  در  را  جزئیات  از 
کوتاهی ذکر کرد اما اشاره ای کوتاه 
از  بعد  آمده  پیش  بغرنج  به شرایط 
شعبی  حشد  توسط  کرکوک  اشغال 
دخالت های  دامنه  شدن  وسیع تر  و 
در  پاسداران  تروریستی  سپاه 
کوردستان،  در  ویژه  به  و  عراق 
می تواند تصویری کلی از تهدیدات 
اسالمی  جمهوری  تروریست های 
روشن  را  کورد  مبارزین  به  نسبت 
رویدادی  به  نسبت  ویژه  به  سازد. 

پیروزباد، 
موفقیت تازه حزب دمکرات

حزب،  کنگره  شانزدهمین 
اول  سه شنبه  روز  بعدازظهر 
"راسان  نام  تحت  اسفندماه، 
روژهالت" آغاز به کار کرده و 
بعد از چهار روز کار مستمر و 
فشرده در شامگاه جمعه چهارم 
اسفند، ساعت بیست وسه به کار 
کنگره  این  در  داد.  پایان  خود 
مجموعه ای از تصمیمات درباره 
نحوه  و  حزب  کلی  ساختار 
تصویب  به  آینده،  در  مبارزه 
رسید. همچنین به احترام یاد و 
"چکو  شهید  رفیق  سه  خاطره 
جوانمرد"و  "کاوه  رحیمی"، 
"هیمن موالنژاد" که از اعضای 
دسته  بودند،  کنگره  منتخب 
صندلی  سه  روی  بر  گل هایی 

خالی، قرار داده شد.
از  شده  منتشر  اعالمیه  بنابر 
حزب  سیاسی  مرکز  سوی 
در  ایران،  کوردستان  دمکرات 
کنگره  برگزاری  نحوه  با  رابطه 
موفقیت آمیز  پایان  و  شانزدهم 
سرود  خواندن  با  کنگره  آن، 
دقیقه  یک  و  رقیب"  "ای  ملی 
جانباختگان  یاد  به  سکوت 
خود  فعالیت  های  آزادی،  راه 
رفیق  سپس  کرد.  آغاز  را 
کمیته  مسئول  شرفی"  "حسن 

شانزدهم،  کنگره  آماده کاری 
کمیته  فعالیت های  از  گزارشی 
در  حاضرین  تقدیم  را  مذکور 
تائید  از  بعد  که  کرد  کنگره 
گزارش خوانده شده، نمایندگان 
به  نیز  را  کنگره  مشروعیت 

تصویب و تائید رساندند.
"حسن  ماموستا  سپس 
سخنران  عنوان  به  شیوسلی" 
ایراد سخن  به  کنگره،  افتتاحیه 
گزارش  آن  از  بعد  و  پرداخت 
از سوی  مرکزی  کمیته  سیاسی 
دبیرکل  هجری"  "مصطفی 
از  بعد  و  گردید  قرائت  حزب 
به  آن،  درباره  گفتگو  و  بحث 

تائید اعضای کنگره رسید.
سیاسی  مرکز  اعالمیه  در 
با  رابطه  در  دمکرات  حزب 
شانزدهم  کنگره  فعالیت های 
بخشی  در  است:  آمده  حزب 
بحث  به  کنگره  فعالیت های  از 
ساختار  طرح  با  رابطه  در 
طرحی  شد،  پرداخته  حزب 
قدرت  تقسیم  اساس  بر  که 
تشکیالت  به  دادن  اهمیت  و 
و  اساسی  تغییراتی  داخلی، 
بنیادی در ساختار حزب ایجاد 
این  خاطر  همین  به  می کند، 
و  بحث  یکسال،  از  بیش  طرح 

گفتگوهای فراوانی را در میان 
اعضای حزب ایجاد کرده بود و 
سرانجام این طرح که از سوی 
رفیق  چند  و  حزب  دبیرکل 
از  بعد  و  بود  شده  آماده  دیگر 
اصالح و تجدیدنظر، در آخرین 
آرا  اکثریت  با  حزب  پلونوم 
مرکزی  کمیته  طرح  عنوان  به 
کنگره  به  و  رسید  تصویب  به 

شانزدهم حزب ارائه گردید.
این طرح از سوی حاضرین در 
مورد  مفصل  صورت  به  کنگره 
بحث های  و  گرفت  قرار  بحث 
با  و  برانگیخت  را  فراوانی 
توجه به رای اکثریت نمایندگان 
تغییر  طرح  عنوان  به  کنگره، 
تصویب  به  حزب  ساختار  در 

رسید.
بازخوانی  حزب  دیگر  فعالیت 
و  برنامه  در  تجدیدنظر  و 
هیئت  که  بود  حزب  اساسنامه 
به  کار  این  برای  شده  تعین 
با  پرویزی"  "کریم  سرپرستی 
توجه و تمرکز بر محتوای طرح 
در  را  تغییراتی  ساختار حزب، 
اعضای  به  که  بود  گرفته  نظر 
کنگره ارائه گردید و اعضا، در 
این رابطه پیشنهادات و نظرات 
خود را بیان داشتند و با در نظر 

و  برنامه  نظرات،  این  گرفتن 
اساسنامه حزب نیز به تصویب 

رسید.
انتخابات  مراحل،  این  از  بعد 
و  کل"  "مسئول  تعین  برای 
حزب  سیاسی  مرکز  اعضای 
مصطفی  نتیجتا،  که  شد  انجام 
کل  مسئول  مانند  به  هجری 
نفر   ١٢ و  شد  انتخاب  حزب 
دیگر از اعضای کنگره توانستند 
به عنوان اعضای مرکز سیاسی، 
رای اعضای کنگره را به دست 

بیاورند.
شانزدهم  کنگره  ترتیب  این  به 
حزب دمکرات کوردستان ایران 
در ساعت ٢٣:٠٠ جمعه شب، 
کار  به   ١٣٩٦ اسفند  چهارم 
خود پایان داد و روز بعد، شنبه 
پنجم اسفندماه، جشن اختتامیه 
کنگره، با حضور اعضای مرکز 
و  پیشمرگه  کادر،  سیاسی، 
از  بعد  گردید.  برگزار  مهمانان 
آن، مصطفی هجری، مسئول کل 
حزب دمکرات کوردستان ایران 
و  کنگره  با  رابطه  در  سخنانی 

فعالیت های آن ایراد کرد. 
در بخش دیگری از این جشن 
به رسم احترام، از سوی کنگره 
دمکرات  حزب  شانزدهم 

کوردستان ایران، لوح یادبودی 
همسر  ابراهیمی"  "کلثوم  به 
ماموستا "مال حسن شیوه سلی" 
و  مبارزه  سال ها  خاطر  به 
ابراهیمی  شد.  اهدا  فداکاری، 
به  مذکور  لوح  دریافت  از  بعد 
ایراد سخنانی پرداخت. همچنین 
که  شیوسلی"  "حسن  ماموستا 
آرا،  اکثریت  با  کنگره  از سوی 
مرکز  افتخاری  عضو  عنوان  به 
سیاسی حزب دمکرات انتخاب 
شده بود دقایقی به ایراد سخن 

پرداخت.
هنرمندان  مراسم  این  ادامه  در 
سجادی  نظام  و  فاتحی  غالم 
حاضرین  تقدیم  را  ترانه  چند 
پایان  در  کردند.  مراسم  در 
در  که  کسانی  نیز،  مراسم 
بهتر  چه  هر  برگزاری  راستای 
خود  وظایف  شانزدهم،  کنگره 
داده  انجام  احسنت  نحو  به  را 
گرفتن  قرار  تقدیر  مورد  بودند 
و نهایتا مراسم با رقص کوردی 

حاضرین به پایان رسید.
خوانندگان محترم "کوردستان" 
کامل  متن  که  می کنیم  مطلع  را 
هجری،  مصطفی  سخنان، 
همین  در  حزب  کل  مسئول 
شماره روزنامه منتشر می شود.
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شانزدهمین کنگره حزب دمکرات، به کار خود پایان دادادامه سخن
کنگره شانزدهم حزب دمکرات، 
مستمر  کار  روز  چهار  از  بعد 
ساعات  آخرین  در  مداوم  و 
شامگاه جمعه به کار خود پایان 

داد.
گزارشگر وب سایت کوردستان 
میدیا، حاضر در محل برگزاری 
کنگره شانزدهم حزب دمکرات 
کوردستان ایران گزارش داد که 
در  حزب  کنگره  شانزدهمین 
شامگاه جمعه، چهارم اسفندماه 
 ٢٣ ساعت  در  ١٣٩٦ شمسی، 

به کار خود پایان داد.
بنابر این گزارش کنگره مذکور 
اول  سه شنبه،  روز  بعدازظهر 
"راسان  نام  تحت  اسفندماه، 
روژهالت" آغاز به کار کرده و 
بعد از چهار روز کار مستمر و 

فشرده در شامگاه جمعه به کار 
در  حاضرین  داد.  پایان  خود 
،طرح  حزب  شانزدهم  کنگره 
تغییر ساختار حزب دمکرات را 
مبارزات  ادامه ی  بر  و  تصویب 
عنوان  تحت  حزب  این  نوین 
علی رغم  روژهالت"  "راسان 
موانع و مشکالت موجود تاکید 
نمایندگان  همچنین  کردند. 
را  هجری  مصطفی  کنگره 
حزب  کل  مسئول  عنوان  به 
ایران  کوردستان  دمکرات 
دمکرات  حزب  برگزیدند. 
ایران سال ١٣٢٤ در  کردستان 
رهبری  و  تأسیس  مهاباد  شهر 
مردم  دمکراتیک  ملی  جنبش 
کردستان ایران را برعهده دارد.

جشن اختتامیه کنگره  شانزدهم حزب دمکرات کوردستان ایران، برگزار گردید

موفقیت آمیز  پایان  جشن 
حزب  کنگره  شانزدهمین 
ایران،  کوردستان  دمکرات 
برگزار  حزب  اصلی  مقر  در 

گردید.
اسفندماه  پنجم  شنبه  روز 
پایان  چشن  شمسی،   ١٣٩٦
کنگره  موفقیت آمیز  یافتن 
دمکرات  حزب  شانزدهم 
حضور  با  ایران،  کوردستان 
برای  شده  انتخاب  اعضای 
مرکز سیاسی، کادر، پیشمرگه 
گردید.  برگزار  مهمانان  و 
مراسم مذکور با خواندن سرود 
ملی "ای رقیب" و یک دقیقه 
احترام  ادای  برای  سکوت 
راه  شهیدان  خاطره  و  یاد  به 

آزادی کوردستان آغاز گرید.
در بخش اول جشن، مصطفی 
حزب  کل  مسئول  هجری، 
ایران،  کوردستان  دمکرات 
منتخب کنگره شانزدهم حزب، 
سخنانی را تقدیم حضار نمود. 
به  سخنان  این  در  هجری 
اصلی  موضوعات  و  بخش ها 
ابتدا  در  او  کرد.  اشاره  کنگره 
اشاره  کنگره  امنیت  مساله  به 
تامین  امنیت  گفت:  و  کرده 
شانزدهم  کنگره  برای  شده 
حزب در نوع خود، عملی کم 
نظیر بود چرا که ما مطلع شدیم 
رژیم اسالمی ایران قصد دارد 
برگزار  کنگره  که  کجا  هر  در 
راه  به  بزرگی  آشوب  گردد، 

اندازد.
دمکرات  حزب  کل  مسئول 
به  همچنین  ایران  کوردستان 
مساله نقش و حضور زنان در 
امور حزبی اشاره کرد و گفت: 
انتخاب  زنان  تعداد  باید گفت 
در  حزب  رهبری  برای  شده 
نظیر  کم  امری  نیز  کنگره  این 
کنگره های  به  نسبت  و  بوده 
بیشتر  توانستند  زنان  قبلی، 
شرکت  حزبی  فعالیت های  در 

کنند.
در ادامه این مراسم هنرمندان 
سجادی  نظام  و  فاتحی  غالم 
تقدیم حاضرین  را  ترانه  چند 

در مراسم کردند.
از  احترام،  رسم  به  همچنین 

حزب  شانزدهم  کنگره  سوی 
دمکرات کوردستان ایران، لوح 
یادبودی به "کلثوم ابراهیمی" 
حسن  "مال  ماموستا  همسر 
سال ها  خاطر  به  شیوه سلی" 
شد.  اهدا  فداکاری،  و  مبارزه 
دریافت  از  بعد  ابراهیمی 
سخنانی  ایراد  به  مذکور  لوح 

پرداخت.
مالحسن  ماموستا  همچنین 
مراسم،  ادامه  در  شیوه سلی 
ملت  و  حاضرین  به  خطاب 
کورد سخنانی را بیان کرد. او 
به  از سخنان خود  بخشی  در 
مساله تغییر در ساختار حزب 
گفت:  و  کرد  اشاره  دمکرات 
این تغییر مهم، می تواند به نفع 

کوردستان  در  کورد  جنبش 
افزود:  ادامه  در  او  شود.  بدل 
کرد  اثبات  دمکرات  حزب 
تفاوت های  تمام  وجود  با  که 
و  یکدست  می تواند  فکری 
باب  در  کامل  همبستگی  با 
ملی،  و  حزبی  مهم  مسائل 

تصمیم گیری کند.
در پایان مراسم نیز، کسانی که 
چه  هر  برگزاری  راستای  در 
وظایف  شانزدهم،  کنگره  بهتر 
خود را به نحو احسنت انجام 
قرار  تقدیر  مورد  بودند  داده 
گرفتن و نهایتا مراسم با رقص 
پایان  به  حاضرین  کوردی 

رسید.

مرکز سیاسی حزب دمکرات مرکز سیاسی حزب دمکرات، بیانیه ای منتشر کرد
کوردستان ایران بعد از پایان 
بیانیه ای  خود  نشست  اولین 

صادر کرد.
متن کامل بیانیه:

مرکز سیاسی حزب دمکرات 
منتخب  ایران،  کوردستان 
حزب،  شانزدهم  کنگره 
هفتم  دوشنبه،  ظهر  از  پیش 
اولین   ،١٣٩٦ اسفندماه 
حضور  با  را  خود  نشست 
مصطفی  حزب،  کل  مسئول 
مرکز  اعضای  و  هجری 

سیاسی برگزار کرد.
و  وظایف  نشست،  این  در 
به  که  مرکز  این  اختیارات 
تائید کنگره ی شانزدهم حزب 

بیشتری  بررسی  مورد  رسیده، 
دیگر  بخش  در  و  گرفت  قرار 
با  رابطه  در  نیز  مذکور  نشست 
نحوه کار مرکز، تبادل نظر شد. 
در بخش پایانی این نشست و 
کل  مسئول  پیشنهاد  اساس  بر 
مرکز  اعضای  همه  رای  با  و 
سیاسی، حسن شرفی، به عنوان 
همزمان  و  سیاسی  مرکز  دبیر 
کل  مسئول  معاون  مانند  به  نیز 
حزب دمکرات کوردستان ایران 

انتخاب شد.
حزب دمکرات کوردستان 

ایران 
مرکز سیاسی

٧ اسفند ١٣٩٦ شمسی
٢٦ فوریه ٢٠١٨ میالدی

کنگره حزب دمکرات،  مانند  به  مهم 
حزبی حاضر در صحنه که موجودیت 
رژیم اسالمی را تهدید می کند، بیشتر 
را  موجود  امنیتی  شرایط  می تواند 
از  خبر  رسیده  گزارشات  کند.  بیان 
به  اسالمی  جمهوری  که  می داد  آن 
مکان  و  زمان  دارد  قصد  هر طریقی 
و  آورد  بدست  را  کنگره  برگزاری 
آشوبی ایجاد کند و با تشویق برخی 
غیرمستقیم  داشت  قصد  افکار،  از 
که  بیاورد  به دست  را  این اطالعات 
کادر  همکاری  و  حزب  هشیاری  با 
در  کنگره  مرتبط،  پیشمرگه های  و 
بنابر  و  شده  محافظت  کامال  فضایی 
برگزار  حزب  خود  پتانسیل های 
دو  یکی  که  است  ذکر  قابل  گردید. 
روز قبل از برگزاری کنگره بالجبار 
تغییر  را  نشست ها  برگزاری  مکان 
دادیم که بیان علل این امر را به زمان 
دیگری موکول می کنیم. اما برگزاری 
موفقیت آمیز کنگره مذکور در شرایط 
تنها  متاسفانه  که  فعلی  تهدید  از  پر 
یک هفته بعد از کنگره، جان و مال 
اربیل،  در  حزب  اعضای  از  یکی 
قرار  تروریستی  سوءقصد  مورد 
شرایط  کامل  بیانگر  خود  که  گرفت 
با  افتخار  و  است  تهدید  از  مملو 
موفقیت به پایان رساندن کنگره، در 

چنین شرایطی را دو چندان می کند.
در  گذشته  سال  سه  طی   -
داخل بدنه و رهبری حزب دمکرات 
در ساختار حزب،  تغیر  با  رابطه  در 
بحثی مهم و مساله ساز که تحلیل های 
و  داشت  خود  دنبال  به  را  متنوعی 
مواضع بسیار متفاوتی را باعث شد، 
به میان آمد. این مبحث مهم، تعمق و 
اندیشیدن در باب مجموع مشکالت، 
دمکرات  حزب  مشکالت  و  نواقص 
راه حلی  یافتن  و  ایران  کوردستان 
و  می شد  شامل  را  آن  برای  بنیادی 
بعد از گذشت قریب به چهار دهه از 
استقرار سیستم سازمانی، حزب بر آن 
بود تا ساختار خود را تغییر دهد. این 
بحث مهم و مواضع متفاوت در قبال 
آن، دوستان را دچار هراس کرده بود 
و لبخند را بر لب های دشمنان جاری 
این  از  تا  بودند  آن  بر  و  بود  کرده 
نابود کنند.  طریق حزب دمکرات را 
اما بعد از چند سال بحث و تحلیل، 
در  ایران  کوردستان  دمکرات  حزب 
به اجماع رای  کنگره شانزدهم خود 
تغییر در ساختار  به  رسید و تصمیم 
را  مرتبط  بحث های  و  گرفت  خود 
جمعی  تصمیمی  و  رساند  انجام  به 
از آن حاصل شد. این رویداد، زنده 
بودن و به روز بودن و وجود دیالوگ 
در  نه  را  حزبی  درون  دمکراتیک 
شعار بلکه در عمل به اثبات رساند. 
کنگره  برای  تاریخی  افتخاری  این 
کوردستان  دمکرات  حزب  شانزدهم 

ایران محسوب می شود.
سال  چند  گذشت  از  بعد   -
از آغاز راسان و تحلیل نقاط ضعف 
مبارزه،  از  جدید  مقطع  این  قوت  و 
دمکرات  حزب  شانزدهم  کنگره 
تداوم و گسترش راسان روژهالت را 
به تصویب رساند که این امر نیز در 
رابطه  که در  داد  نشان خواهد  آینده 
بلند  دست  تاریخی،  عطف  نقاط  با 
دادن،  رای  برای  معمولی  کردن های 
تغییر  را  تاریخی  جریان  می تواند 

دهد.
موفقیت  با  روژهالت  راسان  کنگره  
و  داد  پایان  خود  فعالیت های  به 
تصمیمات الزم را به تصویب رساند 
و برنامه فعالیت های آتی را مشخص 
کرد و در همین راستا رهبری، کادر، 
دمکرات  حزب  اعضای  و  پیشمرگه  
در  می توانند  ایران  کوردستان 
آیا  که  باشند  پاسخگو  تاریخ  برابر 
این  تحقق  راستای  در  عملی  قدمی 
افتخارات برداشته اند یا نه؟ و این را 
آینده ای نه چندان دور نشان خواهد 

داد.
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وزیر  سخنرانی  هنگام 
تروریستی  رژیم  دادگستری 
شورای  نشست  در  ایران، 
حقوق بشر ملل متحد، تعدادی 
نشانه ی  به  دیپلمات ها  از 
ترک  را  نشست  این  اعتراض، 

کردند.
آسوشیتدپرس،  گزارش  بنابر 
تعدادی از دیپلمات های حاضر 
شورای  نشست  ٣٧مین  در 
در  متحد،  ملل  بشر  حقوق 
علیرضا  حضور  به  اعتراض 
رژیم  دادگستری  وزیر  آوایی، 
هنگام  در  و  ایران  اسالمی 
ترک  را  جلسه  او،  سخنرانی 

کردند.
اروپا  اتحادیه  سوی  از  آوایی 
به دلیل نقض فاحش و مستمر 
تحریم های  تحت  بشر  حقوق 
همراه  او  دارد.  قرار  بین المللی 
مهرماه  در  دیگر  مقام   ٢٨ با 
١٣٩٠، در فهرست تحریم های 
گرفت.  قرار  اتحادیه  این 
را  نفر   ٢٩ این  اروپا  اتحادیه 
از  بشر  حقوق  جدی  نقض  به 
جمله با صدور و اجرای حکم 
صدور  یا  و  شکنجه  و  اعدام 
متهم  ناعادالنه،  قضایی  احکام 

کرده است. 
با تمام این اوصاف و در میان 

ناظران حقوق بشری،  ناباوری 
به  سفر  ویزای  سوئیس  دولت 
ناقض  این  برای  را  کشور  این 
حقوق بشری صادر کرده تا در 
حقوق  بین المللی  نشست  یک 
اقدام،  این  کند.  شرکت  بشر، 
اعتراض سازمان ها و گروه های 
حقوق بشری را در پی داشت 
کشور های  دیپلمات های  نیز  و 
مختلف را به واکنش واداشت. 

دیپلمات  چند  رابطه  همین  در 
مارگو  جمله  از  اروپایی 
خارجه  وزیر  والستروم، 
وزیر  سخنرانی  هنگام  سوئد، 
تروریستی  رژیم  دادگستری 

ایران، به عنوان اعتراض سالن 
بشر  حقوق  شورای  نشست 

سازمان ملل را ترک کردند. 
به  ایرانیان  از  همچنین گروهی 
مقر  مقابل  در  همزمان   طور 
سازمان ملل در ژنو تظاهرات 

کردند.
علیرضا آوایی، وزیر دادگستری 
فعلی رژیم اسالمی ایران، نقش 
زندانیان  کشتار  در  کلیدی 
نخست  سال های  در  سیاسی 
جمهوری  کارآمدن  روی 
 ٦٧ سال  قتل عام  و  اسالمی 
هیئت  اصلی  عضو  و  داشته 

مرگ در آن سال بوده است.

دیدار محرمانه ظریف و کری در مونیخ

نشریه "نیویورکر" طی گزارشی 
خارجه  وزیر  که  شده  مدعی 
خارجه  وزیر  با  ایران  کنونی 
پیشین آمریکا، در مونیخ آلمان، 
هم  با  محرمآن های  دیدار 

داشته اند.
بنابر گزارش منتشر شده ای در 
محمدجواد  "نیویورکر"،  نشریه 
رژیم  خارجه  وزیر  ظریف 
اسالمی  جمهوری  تروریستی 
حاشیه  در  گذشته  ماه  ایران، 
کنفرانس امنیتی مونیخ، به طور 

داشته اند  دیداری  هم  با  پنهانی 
برجام و شرایط  با  رابطه  و در 
جدید پیش روی این قرارداد، با 
هم به بحث و گفتگو پرداختند.

این گزارش همچنین از حضور 
کشورهای  دیگر  نمایندگان 
امضا کننده "برجام" در نشست 
مذکور خبر می دهد و می نویسد: 
ایاالت  وقت  خارجه  وزیر 
متحده آمریکا از رژیم اسالمی 
هیچ  تحت  که  است  خواسته 
شرایطی توافق هسته ای را کنار 

نکند  نقض  آنرا  یا  و  نگذارند 
حتا اگر دولت ترامپ، تصمیم به 

خروج از برجام بگیرد.
در  مونیخ  امنیتی  کنفرانس 
 ١٣٩٦ بهمن ماه  بیست وهفتم 
طول  در  و  کرد  کار  به  آغاز 
این کنفرانس مهم امنیتی، رژیم 
اسالمی ایران به صورت مکرر 
و و از سوی کشورهای متعددی 
عامل  اصلی ترین  عنواند  به 
جهان  امنیت  و  ثبات  تهدید 

معرفی شد.

بعد از گذشت دو هفته، 
مقاومت دراویش گنابادی ادامه دارد

رژیم  تروریستی  نیروهای 
شلیک  طی  ایران  اسالمی 
گنابادی،  دراویش  به  مستقیم 
را زخمی  آنان  از  تن  چندین 

و مجروح کردند.
شده،  منتشر  گزارشهای  بنابر 
سیام  دوشنبه،  روز  شامگاه 
تروریستی  نیروهای  بهمنماه، 
برای  ایران  اسالمی  رژیم 
هفتهی  دو  طی  بار  چدمین 
گنابادی  دراویش  به  اخیر 
هجوم برده و با شلیک مستقیم 
جنایت  به  دست  آنان،  به 

دیگری زدند.
در همین رابطه کسری نوری، 
دراویش  سخنگویان  از  یکی 
در گفتگو با رسانههای خارج، 
 ٩ ساعت  تا  داشت:  اظهار 
دروایش  به  بار  سه  شب 
گنابادی حمله شده که مقابله 
کردیم. او در ادامه افزود: ابتدا 
سنگ و گلوله پالستکی و گاز 
اما  کردند،  پرتاب  اشک آور 
بعد شروع به شلیک با گلوله 

جنگی کردند.
نیروی انتظامی به همراه لباس 

اخیر  هفته  دو  طی  شخصیها 
قطب  تابنده،  نورعلی  منزل 
منطقه  در  گنابادی  دروایش 
محاصره  را  تهران  پاسداران 
این  دامنه  کردهاند و هر روز 
میکنند.  تنگتر  را  محاصره 
آخرین  مورد  در  نوری 
وضعیت  تابنده گفت: در حال 
هستند  منزل  داخل  حاضر 
کردند  محاصره  را  منطقه  اما 
و  حریم  به  تجاوز  قصد  و 
قاعدتًا  دارند؛  را  ایشان  منزل 
و هر  اینجاست  ما  قرمز  خط 
ماند  نخواهد  بی پاسخ  اقدامی 
منطقه  این  به  نزدیک  اگر  و 
ما  جنازه  روی  از  باید  شوند 

عبور کنند.
دراویش  مقاومت  شدت 
هجوم  مقابل  در  گنابادی 
تروریستی نیروهای جمهوری 
آن  برا  را  رژیم  این  اسالمی، 
خود  توان  تمام  از  تا  داشته 
مرز  بیحدو  سرکوب  برای 
همین  به  کند  استفاده،  آنان 
خاطر در روز دوشنبه، نیروی 
به منطقه  نیز  نوپوی پلیس را 

تا  اعزام کرده است  پاسداران 
بر دامنهی سرکوب بیافزایند.

این سخنگوی  از سوی دیگر 
با  حمله  اتهام  دراویش 
رژیم  نیروهای  به  مینی  بوس 
خوانده  محض  کذب  را 
مینی  بوس  حمله  گفت:  و 
ما  به  ارتباطی  ماموران  به 
دراویش  اعتراض  و  نداشته 
و  است  بوده  مسالمت آمیز 
رژیم  نیروهای  میان  این  در 
خشونت  به  دست  که  هستند 
به دراویش  و شلیک مستقیم 

زده اند.
شبکه های  در  تصاویری 
که  شده  منتشر  اجتماعی 
مینی بوس  یک  می دهد  نشان 
ماموران  میان  به  رنگ  سفید 
تعدادی  و  رفت  ضدشورش 
زیر گرفت. سعید  را  آن ها  از 
سخنگوی  منتظرالمهدی 
نیروی انتظامی اعالم کرد این 
از  یکی  به  مربوط  مینی  بوس 
دراویش بوده و طی این حمله 
٣ نفر از نیروهای پلیس کشته 
و تعداد زیادی مجروح شدند.

ضرب و شتم 
٦ دانش آموز دبیرستانی در اصفهان

شدید  شتم  و  ضرب 
در  دبیرستانی  دانش آموزان 
اصفهان، ٦ دانش آموز را روانه 

بیمارستان کرد
شده،  منتشر  گزارشات  بنابر 
بیست نهم  یکشنبه  روز 
مشاور  که  هنگامی  بهمن ماه، 
ناحیه  در  جمال،  دبیرستان 
شهر  پرورش  و  آموزش  پنج 
کتک کاری  به  اقدام  اصفهان، 
با واکنش  شاگردان خود کرد 
به  و  میشود  روبرو  آنان 
مدرسه  مدیر  جهت  همین 
ناحیه  حراست  مامورین  با 

فرهنگ اصفهان تماس گرفته 
و نتیجتا با ورود این نیروهای 
و  زد  دامنه ی  سرکوبگر، 

خوردها باال می گیرد.
دانش آموزان  سخنان  بنابر 
چندین  صحنه،  در  حاضر 
با  همراه  حراست  مامور 
طرز  به  مدرسه  کارمندان 
و  ضرب  به  وحشیآن ها ی 
پرداخته اند  دانش آموزان  شتم 
که نهایتا موجب زخمی شدن 
که  گردید  دانش آموز  چندین 
 ٦ جراحات،  شدت  علت  به 
نفر از دانش آموزان مذکور به 

بیمارستان منتقل میشوند.
شاهدان  های  گفته  بنابر 
آموزان  دانش  این  عینی 
کاشانی  بیمارستآن های  به 
منتقل  مریم  بن  عیسی  و 
روابط  مدیر  اما  می گردند 
عمومی اداره فرهنگ اصفهان 
ماجرا  این  از  بعد  ساعاتی 
شاگردان  از  تن   ٤ کرد  اعالم 
مدرسه از بیمارستان مرخص 
همچنان  نفر  دو  ولی  شده اند 
پزشکی  مراقبت های  تحت 

قرار دارند.

ایران رتبه ۱۳۰ عدم شفافیت و 
فساد مالی در جهان را، 

به خود اختصاص داد

شفافیت،  بین المللی  سازمان 
ساالنه ی  گزارش  انتشار  طی 
خود به بررسی مساله ی فساد 
و  پرداخت  جهان  در  مالی 
 ١٨٠ میان  از  که  کرد  اعالم 
 ١٣٠ رده  در  ایران  کشور، 

عدم شفافیت قرار دارد.

خبرگزاری  گزارش  بنابر 
روز  رویترز،  بین المللی 
اسفندماه،  دوم  چهارشنبه 
شفافیت  بین المللی  سازمان 
در تازهترین گزارش ساالنهی 
خود به تعین کشورهای فاسد 
مالی  سیستم  که  جهان  در 
رنج  شفافیت  عدم  از  آن ها 
میبرد پرداخته و در مقابل نیز 
سیستم  دارای  که  کشورهایی 
مالی عیان و سالمی هستند را 

مشخص کرده است.
این  طرف  از  فساد  شاخص 
نهاد بین المللی از یک تا صد 
گیرد،  می  تعلق  کشورها  به 
شاخص صفر برای کشورهای 
به شدت فاسد و شاخص صد 
شفاف  کشورهای  به  متعلق 
برای  گزارش  این  در  است. 
ایران امتیاز ٣٠ در نظر گرفته 
١٣٠م  جایگاه  در  و  شده 
لحاظ  از  جهان  کشورهای 
گرفته  قرار  مالی  شفافیت 

است.
مذکور  گزارش  اساس  بر 
جهان  کشورهای  سوم  دو 
شفافیت  شاخص  لحاظ  از 
همچنین  بوده اند.   ۵٠ زیر 
فاسدترین کشور در رده بندی 
و  سومالی  سازمان  این 

نیوزلند  کشور  شفافترین 
میباشد.

متذکر  بین المللی  شفافیت 
این  مطالعات  که  میشود 
فعالین  میدهد  نشان  سازمان 
مدنی و روزنامه نگاران مستقل 
در مناطق با فساد مالی باالتر 
در  را  خود  زندگی  روز  هر 
این  میدهند.  قرار  ریسک 
گزارش میافزاید، دولتهایی که 
در ستیز با فعالیت رسانه های 
آزاد و سازمآن های غیردولتی 
مالی  فساد  لحاظ  از  هستند، 
در بدترین شرایط قرار دارند. 
در کشورهای با فساد باال، در 
هر  گذشته  سال  طی  مجموع 
هفته یک خبرنگار کشته شده 

است.

در اعتراض به سخنرانی "آوایی"، 
دیپلمات ها جلسه را ترک کردند
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 کوردستان ایران، در جشن اختتامیه کنگره شانزدهم حزب

همراهان عزیز
دمکرات پرور  و  مبارز  خلق 

کوردستان
اعضا  و  پیشمرگه  و  کادر 
دمکرات  حزب  حامیان  و 

کوردستان ایران
کنگره  موفقیت آمیز  برگزاری 
راسان  -کنگره  شانزدهم 
روژهالت- را تبریک می گویم

محترم،  برادران  و  خواهر 
شانزدهم  کنگره  خوشبختانه 
موفقیت  با  توانست  حزب 
وظایف  و  کارها  به  کامل 
به  کنگره  این  دهد.  پایان  خود 
گذشته حزب  کنگره های  مانند 
ایران،  کوردستان  دمکرات 
و  موفقیت ها  از  مجموعه ای 
دنبال  به  را  نو  دستاوردهای 
خود داشته، که مخزن تجربیات 
همچنین  و  حزب  مبارزاتی 
پربارتر  را  ایران  کوردستان 
به  بخواهم  اگر  است.  کرده 
به  کنگره  این  دستاوردهای 
کنم،  اشاره  خالصه  صورت 
پیش از هر چیزی باید به امنیت 
بدون  یافتن  پایان  و  کنگره 
مشکل آن اشاره کنم. ما با خبر 
جمهوری  رژیم  که  بودیم  شده 
اسالمی ایران، از چند ماه پیش 
برای  در تالش  کنگره  آغاز  از 
کسب اطالعات درباره زمان و 
بود حتا  کنگره  برگزاری  مکان 
باید این نکته را متذکر شوم که 
در روزهای آخر همه چیز برای 
مهیا  و  آماده  کنگره  برگزاری 
بود اما بخاطر فشار و تهدیدات 
تغییر  به  ناچار  اسالمی،  رژیم 
محل برگزاری کنگره شدیم، به 
همین خاطر هم بود که نشست 
از  تاخیر  با دو سه روز  کنگره 
برگزار  شده،  مشخص  موعد 
این  که  گفت  باید  اما  گردید. 
برای  امنیتی  لحاظ  از  موفقیت 
ما یک پیروزی بزرگ و تجربه 
می شد.  محسوب  ارزشمندی 
این تجربه شامل این امر می شد 
صورت  به  کسانیکه  تمام  که 
کنگره  برگزاری  امور  در  فعال 
توانستند  داشتند،  مشارکت 
کنگره  برگزاری  مکان  و  زمان 
را به صورت مخفی حفظ کنند 
تشکر  عزیزان  این  همه  از  و 
این  با  ارتباط  در  که  می کنم 

مساله مهم و حفظ امنیت کنگره، 
کوشیدند. همچنین از تمام کادر 
مانند  به  که  پیشمرگه هایی  و 
نماینده در کنگره حضور داشتند 
و یا پیشمرگه هایی که مسئولیت 
عهده  بر  را  کنگره  از  حفاظت 
خانواده های  از  حتا  و  داشتند 
این  در  که  "جژنکان"  کمپ 
مدت از استفاده کردن از تلفن 
و اینترنت خوداری کرده بودند، 
این  واقع  در  می کنم.  تشکر 
تجربه به ما می گوید که اگر ما 
با  متحد  و  همبسته  صورت  به 
زمینه ها  تمام  در  کنیم  کار  هم 
دست  به  موفقیت  و  پیشرفت 
از  دیگر  بار  آورد.  خواهیم 
که  پیشمرگه هایی  و  کادر  تمام 
کنگره  برگزاری  روزهای  طی 
در زیر باران و سرما، توانستند 
کنند  حفظ  را  کنگره مان  امنیت 
باید  همچنین  می کنم  تشکر 
پیشمرگه های  و  مسئولین  از 
اقلیم  حکومت  "آسایش" 
کوردستان، ارگان های مرتبط با 
امور برگزاری کنگره تشکر کنم 
وظیفه  که  پیشمرگه هایی  نیز  و 
عهده  بر  را  خدمات رسانی 
داشتند تشکر کنم چرا که همه 
این رفقا، دست در دست هم در 
موفقیت آمیز  برگزاری  راستای 
به  با توجه  کنگره عمل کردند. 
اینکه سه طرح در کنگره اخیر 
و  اساسنامه  بود،  شده  مطرح 
مرکزی  کمیته  سیاسی  گزارش 
انجام  ساختار،  تغییر  طرح  و 
بحث ها در سطوح عالی موجب 
پیشنهادی  طرح های  که  شد 

کامل تر و پربارتر شود.
آن  به  باید  که  دیگری  نکته   
که  زنانی ست  تعداد  کنم  اشاره 
آورده اند  رای  کنگره  این  در 
پیشین  کنگره  های  به  نسبت  که 
داشته  چشم گیری  افزایش 
از  قبلی  کنگره  در  اگر  است. 
دو  رهبری  اعضای  از  نفر   ٢٠
عضو رهبری زن داشتیم، حال 
در میان ١٠ نماینده که انخاب 
شده اند ٢ عضو زن داریم یعنی 
٢٠درصد  به  حضور  درصد 
هم  میزان  این  هرچند  رسیده، 
تعداد  به  نسبت  اما  است  کم 
حضور زنان و نسبت انتخابات 
محسوب  جلو  به  رو  گامی 
می شود و در اینجا باید متذکر 

زن  نمایندگان  فعالیت  که  شوم 
بوده،  تقدیر  قابل  و  چشم گیر 
به همین خاتر بر این باورم که 
از  بیش  می بایست  آنان  سهم 

این می بود.
موفقیت  من  باور  به  عزیزان 
حزب  جدید  و  دیگر  بزرگ 
این  در  کوردستان  دمکرات 
سیستم  در  تغییر  ایجاد  کنگره 
دمکرات  حزب  ساختار  و 
طرح  است.  ایران  کوردستان 
سیستم  و  ساختار  تغییر 
است  سال  دو  از  بیش  حزب 
بحث های  ایجاد  موجب  که 
میان  گسترده ای  حزبی  درون 
پیشمرگه های و اعضای رهبری 
گرفتن  نظر  در  با  بود،  شده 
مواضع  و  فکری  تفاوت های 
توانستیم  این رابطه  مختلف در 
نوعی  به  رهبری  سطح  در 
بتوانیم  تا  یابیم  دست  توافق 
رابطه  این  در  پیشنهادی  طرح 
پیشنهادی  طرح  صورت  به  را 
ارائه  کنگره  به  مرکزی  کمیته ی 
دهیم. این موضوع از دو جهت 
روبرو  موفقیت  با  و  بود  تازه 
توانستیم  ما  اینکه  اول  شد 
فکری  تفاوت های  تمام  با 
متفاوت  جهت گیری های  و 
و  تشکیالتی  مسائل  باب  در 
توافق  به  عمل  در  سیاسی، 
دست یابیم و در راستای منافع 
کنیم  پربارتر  را  طرح  حزب، 
و  ظرفیت  بیانگر  خود  این  که 
و  بود  دمکرات  حزب  قابلیت 
نکته دوم باید به اقدامات رهبر 
اشاره  قاسملو  دکتر  جاویدمان 
کنیم که در سال های پایانی دهه 
چهل شمسی، به عراق بازگشت 
اساسنامه  و  برنامه  نوشتن  با  و 
از  را  دمکرات  حزب  توانست 
و  تشکیالتی  گسست  و  ضعف 
سیاسی نجات دهد و بار دیگر 
بدمد  آن  کالبد  در  تازه  روحی 
و حزب دمکرات را به سطوح 
برساند  ترقی  و  پیشرفت  عالی 
طرح  تاکنون  زمان  آن  از  و 
شانزدهم،  کنگره  به  پیشنهادی 
قصد  که  طرحی ست  نخستین 
سیستم  و  ساختار  در  تغییر 
بنیادهای  اساس  بر  حزب 
معاصر همچون تقسیم قدرت به 
دمکراسی  بنیادی  اصلی  مانند 
که  دورانی  در  آنهم  دارد.  را 

سوی  از  قدرت  کردن  قبضه 
سیستم های  و  حکومت های 
کشتار،  جنگ،  منطقه  متحجر 
برای  را  گرسنگی  و  آوارگی 
بشریت به ارمغان آورده است، 
جدیدی  گام  دمکرات  حزب 
گام  این  شاید  است  برداشته 
اما  نباشد  ما  همه  هدف  جدید 
درگاه جدیدی به روی تغییرات 
اساسی و بنیادی باز کرده است، 
که امیدوارم در سال های مابین 
تنها  نه  هفده،  تا  شانزده  کنگره 
اصالح  مذکور  طرح  نواقص 
اساس  بر  هم  باز  بلکه  شود 
توافق در کنگره  تفاهم و  اصل 
آینده بتوانیم چند گام دیگر در 
برداریم.  قدرت  تقسیم  راستای 
گام،  این  که  باورم  این  بر  من 
به نقطه عطفی در تاریخ حزب 
بدل  ایران  کوردستان  دمکرات 
خاطر  همین  به  شد.  خواهد 
افتخار  امر  این  بر  ما  همه 
دمکرات  حزب  که  می کنیم 
منطقه،  تغییرات  ضروریات 
ایران و کوردستان را به درستی 
دادن  تطبیق  با  و  کرده  درک 
گام های  تغییرات  این  با  خود 
گام هایی  برداشته،  را  الزم 
"راسان  با  را  حزب  این  که 
می کند،  هماهنگ  روژهالت" 
قصد  ما  که  جدید  روژهالتی 
داریم آنرا به محور مبارزه بدل 
کنیم، روژهالتی که باید به منبع 
جمهوری  رژیم  علیه  مبارزه 
تحقق  برای  مبارزه  و  اسالمی 
بدل  مردم  سعادت  و  آزادی 
شود. تغییراتی که بر اساس آن 
شاخ  و  مبارزه  محور  را  مردم 
را به عنوان حامی مردم معرفی 
مکمل  شار  و  شاخ  می کند. 
دوشادوش  و   هستند  همدیگر 
گام  آزادی  سوی  به  هم 

برمی دارند.
قبلی حزب،  در سیستمی  اگر   
قبضه  در  تنها  قدرت  تمام 
در  حال  بود  مرکزی  کمیته 
که  شده  تقسیم  مرکز  دو  میان 
وظیفه  سیاسی،  مرکز  یکی 
الزم  قوانین  تصویب  و  تدوین 
ارگان های  و  دارد  عهده  بر  را 
تحت  انتخابات  و  نظارت 
و  می کنند  عمل  مرکز  این  نظر 
که  اجرائی ست  گروه  دیگری 
وظایف اجرائی حزب را تحت 

راهنمائی و هدایت این قوانین، 
که  همانگونه  می دهند.  انجام 
پیشتر متذکر شدم ما در حزب 
بحث های  شاهد  دمکرات 
نظر  اتفاق  ایجاد  برای  طویلی 
ساختار  تغییر  طرح  باب  در 
نقطه  به  طرح  این  تا  بوده ایم 
امیدی برای حزبمان بدل شود. 
پیش  در  با  توانستیم  ما  حال 
دمکراتیک  دیالوگی  گرفتن 
یابیم  دست  واال  هدف  این  به 
هرکدام  مخالفان  و  موافقان  و 
حق داشتند که نظر خود را در 
بارها  کنند. من  بیان  رابطه  این 
تاکید کرده ام که تمام کسانی که 
صورت  به  چه  طرح،  باره  در 
اظهارنظر  مخالف،  یا  موافق 
حزب  دلسوز  همه  می کنند 
یافتن  راستای  در  و  هستند 
برای  ممکن  راه های  بهترین 
پیشبردن حزب دمکرات است. 
حال نیز بر همین باورم چرا که 
موافقین  همراه  طرح  مخالفین 
بیان  با  که  داشتند  آن  بر  سعی 
پربارتر  موجب  الزم،  نقدهای 
این  حال  و  شوند  طرح  شدن 
حزب  کاری  برنامه ی  به  طرح 
کنگره  تصویب  به  و  شده  بدل 
راهنمای  به  و  شانزدهم رسیده 
کاری همه ما، چه مخالف و چه 
موافق، بدل شده است. من این 
دمکرات  حزب  در  را  قابلیت 
در  دست  ما،  همه  که  می بینم 
پیشرفت  دست هم در راستای 
برداریم.  گام  حزب  ترقی  و 
بی شک در پروسه عملی کردن 
طرح مذکور با موانع عدیده ای 
روبرو می شویم چرا که آزمون 
کنگره  اما  جدیدی ست  و  نو 
راهنمائی های الزم را مشخص 
کرده که در چنین شرایطی باید 
تصمیم  و  کنیم  عمل  چگونه 

بگیریم. 
رفقای عزیزم ما زمانی می توانیم 
پیروزی مان  که  شویم  مدعی 
عمل  در  که  است  شده  تکمیل 
اجرائی  را  مذکور  بتوانیم طرح 
کنیم. اولین گام پیروزی تقسیم 
قدرت بود. همچنین برای اولین 
بار، زنان در مرکز تصمیم گیری 
اساسی  حضور  و  نقش  حزب 
سیاسی  مرکز  در  نیز  و  دارند 
نقش  کسانی  بار  اولین  برای 
چه  اگر  که  دارند  حضور  و 
نیستند  حزب  وقت  تمام  عضو 
را  الزم  دانش  و  تخصص  اما 
گام  اولین  این  می باشند.  دارا 
را  درگاه  تا  بود  مذکور  طرح 
برای  متخصص  افراد  روی  به 
پیشبرد  جریان  در  حضور 
سرآغاز  این  کند  باز  حزب، 
حرکتی ست که حزب قصد دارد 
اعضا  تمام  پتانسیل  از  آن  طی 
کسانی  حتا  حزبی  حامیان  و 
اما دمکرات و  که غیرحزبی اند 
و  ببرد  بهره  هستند  آزادیخواه 
همه آن ها را در زیر چتر حزب 
دهنده  یاری  تا  کرده  جمع 
کورد  ملت  مبارزاتی  جریان 
امیدوارم  باشند.  کوردستان  در 
که همه ما بار دیگر بتوانیم در 
کنگره آینده شاهد موفقیت های 
و  ایده  خلق  و  بزرگتر  بسیار 
برنامه های جدیدتر باشیم. هیچ 
شکی ندارم که حزب دمکرات 

مبارزین  و  ایران  کوردستان 
کوردستان ظرفیتی بیش از این 
امر را دارند. ما آغوش خود را 
این  می گشائیم،  آن ها  روی  به 
و  دارد  تعلق  ملت  به  حزب 
دمکرات  حزب  بعد  به  این  از 
و  کادر  تعدادی  چارچوب  در 
نخواهد شد.  محدود  پیشمرگه، 
مبارزه ما علیه رژیم کهنه پرست 
و متحجر جمهوری اسالمی که 
کورد  ملت  دشمن  اصلی ترین 
و  سخت  بس  مبارزه ای  است، 
به همین خاطر  و  است  دشوار 
را  مبارزه مان  می خواهیم  اگر 
نیروی  و  توان  به  ببریم  پیش 
آزادیخواهان  و  مبارزین  همه 
کوردستان  بخش های  تمام  در 

نیاز داریم. 
اضافه  هم  را  نکته  این  باید 
ضرورت  به  توجه  با  که  کنم 
با  مشترک  کار  و  همکاری 
و  ایران  کوردستان  احزاب 
تمام  کنگره  ایرانی،  اپوزیسیون 
و  کرده  رفع  را  موجود  موانع 
کرده  مختار  را  سیاسی  مرکز 
که هر وقت الزم دانست با این 
کند،  برقرار  ارتباط  جناح ها 
و  باشد  داشته  مشرک  فعالیت 
برای  ایجاد جبهه  به  نهایت  در 
در  مبارزه  دامنه  کردن  وسیع تر 

کوردستان، دست یابد.
بار دیگر متذکر می شوم که همه 
ما از پایان کنگره مسروریم اما 
تکمیل  زمانی  خوشحالی  این 
وظایف  ما  همه  که  می شود 
به  را  کنگره  سوی  از  محوله 
اما  کنیم.  اجرائی  احسنت  نحو 
خطاب به تمام کادر، پیشمرگه، 
اعضا و حامیان حزب دمکرات 
باید بگوئیم که من به مانند یک 
را  خود  حزب،  این  پیشمرگه 
آنانی  چه  همه،  کل"  "مسئول 
موافق  یا  و  طرح  مخالف  که 
تمام  با  می دانم  بوده اند،  طرح 
تفاوت های موضع و افکاری که 
وجود دارد. آغوش من به روی 
این  در  که  عزیزانی  آن  تمام 
بازنه فعالیت و مبارزه می کنند، 
و  کمک  دست  من  است.  باز 
حمایت و فعالیت به سوی تک 
تک شما دراز می کنم و امیدوار 
و مطمئن هستم که همانگونه که 
در این کنگره با اکثریت آرا به 
تغییر پاسخ مثبت داد شد، شما 

نیز همانگونه پاسخ دهید.
تغییر  از  هراسی  نباید  رفقا 
داشته باشیم، هراس و اضطراب 
رضایت  و  تحجر  از  ناشی 
به  قناعت  و  موجود  وضع  از 
انقالبی  ما  می شود.  ایجاد  آن 
باید  انقالبی  انسان  هستیم، 
تغییر ایجاد کند، تغییر به سمت 
پیروزی،  تحقق  برای  و  جلو 
سوی  به  حرکت  ما  وظیفه ی 
امیدوارم  پیروزی ست.  و  ترقی 
سرآغازی  به  پربار  کنگره  این 
برای موفقیت حزب در به انجام 
در  ملتمان  مبارزات  رساندن 
خاورمیانه بدل شود به نمونه ای 
اراده ای  و  قدرت  تقسیم  از 
نیرومند در راستای اهداف ملت 

و میهن  تبدیل شویم.
و  مبارزات  و  فعالیت ها  در 

خدمت به حزب موفق باشید 
از همه شما سپاسگزارم
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گذر از جمهوری اسالمی علل و عوامل

گذرا  اشاره ی  اول  بخش  در 
اندیشه های  خوانش  ریشه  به 
ایران  جامعه  در  غرب  سیاسی 
تاریخی  بررسی  اهمیت  کردم، 
سیاست  حوزه  در  ترمینولوژی 
موضوع  این  که  است  این  در 
خواست  درک  می تواند 
سیاسی  و  اجتماعی  گروه های 

را به مراتب آسان تر نماید.
امروز،  سیاسی  فضای  در 
در  موجود  سیاسی  گروه های 
سپهر سیاسی ایران در برداشت 
اندیشه های  از  عملی  و  ذهنی 
غربی بسیار متفاوت از همدیگر 
اندیشیده و عمل می کنند و این 
موضوع که ریشه آن به سرآغاز 
ایران  در  اندیشه ها  این  حضور 
برمی گردد، در بخش اول مقاله 

به آن اشاره شد.
برداشت های  کنونی  شرایط  در 
متفاوت از اندیشه های غربی از 
گذشته بسیار تاثیرگذارتر است 
و دلیل تاثیرگذاری آن این است 
از  اعم  غربی  اندیشه های  که 
دمکراسی، حقوق بشر، پارلمان، 
نگاه عمومی غرب به حکومت 
اندیشه های  به   اگر   ... و 
جهانشمولی تبدیل نشده باشند، 
در سطح جامعه ایران به عنوان 
قبول  مورد  سیاسی  ارزش های 
جامعه ایران قرار گرفته اند و این 
مساله مسبب آن شده است که 
حتی مخالفین این اندیشه ها نیز 
اسماء  تحت  و  آن ها  باپوشش 
در  را  خود  دیدگا ه های  مشابه، 

جامعه مطرح کند.
بررسی  به  کوتاه  مقدمه  این  با 
از  گذر  مجدد  طرح  مساله 
اسالمی)چالش  جمهوری 

براندازی( می پردازم؟!
جمهوری  از  گذر  مساله 
نو در سپهر  اسالمی، موضوعی 
واقع  در  نیست،  ایران  سیاسی 
خوانش های  در  آنچه  برعکس 
محور  مرکز  گاها  و  رسمی 
جمهوری  می شود،  مطرح 
در  را  قدرت  حال  که  اسالمی 
نه فردای  ایران در دست دارد، 
٢٢ بهمن ١٣۵٧ به قدرت رسید 
و نه حتی بعد از همه پرسی ١٠ 
چون   ،١٣۵٨ فروردین   ١١ و 
اغراق نیست که بگویم با توجه 
که  سیاسی،  فرهنگ  همان  به 
ارزش های  مخالفین  حتی 
اندیشه های  ایران  در  غربی 
مطرح  آن ها  پس  در  را  خود 

می کنند، مردمی که به جمهوری 
اسالمی "آری" گفتند، در واقع  
طریق  از  را  اسالمی  جمهوری 
پروپاگاندای رسانه ی خمینی در 
پاریس می شناختند؛ جدا از این 
مساله، مردم در برابر "سلطنت" 
آری  اسالمی"  "جمهوری  به 

گفتند. 
است  این  در  تبیین  این  اهمیت 
رسمی  قرائت های  در  آنچه  که 
اجتماعی  پایگاه  عنوان  به 
قلمداد  اسالمی  جمهوری 
لحاظ  عدم  با  حتی  می شود، 
تحریم  و  بایکوت  مساله 
از   ١٣۵٨ فروردین  همه پرسی 
عدم  و  کوردی  احزاب  سوی 
مختلف  شهرهای  مردم  شرکت 
کوردستان در پای صندوق های 
آرا  شمارش  نتایج  باز  رای، 
مشروعیت  میزان  دهنده  نشان 
رژیم برآمده از پس آن نیست، 
مردم  انزجار  دهنده  نشان  بلکه 
از نظام سلطنت است. جمهوری 
توانست  دهه  یک  طی  اسالمی 
در  و  یابد  دست  قدرت  به 
"سرها  قدرت  این کسب  مسیر 
در  جنایت".  و  بی جرم  بریده 
برای  قدرت  کسب  مسیر  واقع 
به  مسیری  اسالمی  جمهوری 
غایت پر چالش و پر کشتار و 
دهه ٦٠  تمامی  و  بود  سرکوب 
حاکمیت  تثبیت  راستای  در  را 
و  قلع  صرف  خود،  سلطه  و 
سیاسی  مختلف  گروه های  قمع 
موضوع  اهمیت  کرد.  ایران  در 
سیاسی  گروه های  قمع  و  قلع 
جمهوری  توسط   ٦٠ دهه  در 
نقض  مساله   به  تنها  اسالمی، 
سرکوب  بعد  یا  و  بشر  حقوق 
در  بلکه  برنمی گردد،  مخالفین 
 ٧٠ دهه  جریانات  تبارشناسی 
دارد.  بسزایی  بسیار  نقش  نیز 
پس در واقع جمهوری اسالمی 
وحشت  سایه  در  را   ٦٠ دهه 
"براندازی" طی کرد و بر اساس 
دو  در  نیز  چالش  همین  رفع 
سطح سیاست داخلی و خارجی 

رفتار کرده است.
سبب  سقوط،  چالش  دهه  یک 
اسالمی  جمهوری  که  شد  آن 
حلقه قدرت را هم تنگ نماید و 
هم آنچنان امنیتی کند که کسانی 
مستقیما  دهه  این  کشتار  در  که 
از حق حضور  نداشتند  حضور 

در حلقه قدرت محروم شوند.
مسائل  این  کردن  مطرح   
اما  نیست،  جدیدی  خوانشی 
می نماید  مطرح  را  پرسش  این 
عبور   نگاه  که  شرایطی  در  که، 
از چالش "براندازی" بر قاعده 
بازی سیاسی در دو سطح  درون 

در  خارجی  سیاست  و  رژیمی 
است، چگونه  بوده  ایران حاکم 
 - اصالح طلب  مساله  می توان 

اصولگرا را تبیین کرد؟
به نظر من این پرسش را احمد 
کس  هر  از  بهتر  سالمتیان  
است،  داده  جواب  دیگری 
است  عقیده  این  بر  سالمتیان 
اصولگریان  و  اصالح طلبی  که 
یک جریان فکری مجزا نیستند، 
یک  به  وابسته  گروهی  بلکه  
گذر  تنها  که  فکری اند  نحله 
را  آن ها  روز  سیاست  و  زمان 
اگر   . می کند  مجزا  همدیگر  از 
مدنظر  را  سالمتیان  تعریف  این 
می توانیم  راحتی  به  بگیریم، 
جبهه  چرا  که  کنیم  درک 
آنچه  برابر  در  اصالح طلبی 
می شوند،  خوانده  اقتدارگرایان 
سیاسی  خواست  کف  هیچ  
این  از  جدا  ندارد؛  مشخصی 
به سهولت  تعریف  همین  مساله 
برایمان  را  پرسش  این  جواب 
آشکار می کند که چرا به راحتی 
جبهه  در  مقابل   جناح  افراد 
سران  عنوان  به  اصالح طلبی  

این جبهه شناخته می شوند؟!
عنوان  به  چه  اصالح طلبان 
امنیتی  اطمینان  سوپاپ 
شناخته  اسالمی  جمهوری 
جریانی  عنوان  به  چه  و  شوند 
در  زمانی  جبر  یک  که حاصل 
دو  هر  شوند؛  تعریف  سیاست 
به یک مفهوم است و آن اینکه 
و  جریان  این  اجتماعی  پایگاه 
حضور آن ها در قدرت تنها در 
وجود جمهوری اسالمی تضمین 

شده است.
اگر رای به این گروه را به عنوان 
اجتماعی  پایگاه  برای  نمادی 
نتایج   و  بگیریم  نظر  در  آن ها 
ارگان های  توسط   شده  اعالم 
به  را  اسالمی  جمهوری  رسمی 
عنوان یک رفتار سیاسی جامعه 
داشته  قبول  موجود  شرایط  در 
این  اجتماعی  پایگاه  باشیم، 

جریان در واقع حاصل جمِع:
یک: بخشی از پایگاه گروه های 
 ،٦٠ دهه  در  که  سیاسی ست 

ممنوع و سرکوب شده اند. 
دو: بخشی از جامعه ایران است 
قبول  را  اسالمی  جمهوری  که 
سرکوب  از  ترس  اما  نداشته، 
واداشته  را  آن ها  کشتار  و 
جمهوری  چارچوب  در  است 
اسالمی به دنبال طرح های خود 
باشند، عمار ملکی این گروه را  

"تحول خواه" نامیده است .
سه: بخشی از مردم که معیشت 
سیاسی  رفتار  یک  به  را  آن ها 
این  است،  واداشته  مشخص 
گروه را می توان "معیشت بیمان 

" نامید.
اجتماعی،  پایگاه  تبیین 
اینکه  به  توجه  با  اصالح طلبان 
گروه  این  سیاسی  رفتار  بر 
تاثیرات مستقیم دارد از اهمیتی 
بدین  است،  برخوردار  خاصی 
بخواهند  چه  آن ها  که  مفهوم 
کسب  خود  رقیب  جناح  از 
به  بخواهند  چه  و  کنند  امتیاز 
جرگه تحول خواهان بپیوندند و 
حتی به فکر گذار از جمهوری 
اسالمی باشند، در هر دو حالت 
پایگاه اجتماعی که آن ها، از آن 
کسب مشروعیت می کنند خارج 
از کمیت آن، یک پایگاه ضعیف 
این  که  چرا  می شود  محسوب 
تابع  اجباری  شرایط  در  پایگاه 
اصالح طلبان  سران  تصمیمات 
شرایط  این  حذف  با  و  است 

نیروهای  که  است  مسلم 
تصمیمات  تابع  اجتماعی 
این  و  بود  نخواهند  گروه  این 
که  می شود  آن  سبب  مساله 
یک  عنوان  به  اصالح طلبان 
گروه سیاسی، تنها به بازیگرانی 
سیاسی در چارچوب جمهوری 
اسالمی بدل شوند و هیج وقت 
از  خارج  در  بازی  اندیشه  در 

این چارچوب نباشند.
اجتماعی  پایگاه  ضعف   
تمامیت خواهی  و  اصالح طلبان 
شده  موجب  آن،   رقیب  گروه 
جریان  گذشته  سال   ٢٠ در  که 
مرسوم به اصالح طلبی، توانایی 
ساختار  و  رفتار  در  تغییر 
نداشته  را  اسالمی  جمهوری 
باشد، این مساله از این لحاظ در 
جایگاه ویژه قرار می گیرد، چون  
ساختار جمهوری اسالمی برای 
تغییر  به  قدرت  در  ماندگاری 
مدنظر  تغییرات  پس  دارد،  نیاز 
واقع  در  اصالح طلب  گروه 
تغییراتی است که برای مدیریت 
بحران گذر از جمهوری اسالمی 
الزامی  براندازی  چالش  رفع  و 
است و تغییراتی صرفا اعتقادی 
نیست،  قدرت طلبانه  حتی  و 
جبر  که  است  تغییراتی  بلکه 
زمان، منافع کشورهای خارجی 
و ساختار اجتماعی ایران آن را 
الزامی می کند، در چنین شرایطی 
ماندگاری  مفهوم  به  تغییر  عدم 
بلکه  نیست،  اسالمی  جمهوری 
هزینه های  تحمیل  مفهوم  به 
نیز  و  ماندگاری  برای  زیاد 
قدرت گیری  برای  زمینه  تحقق 

جریانات برانداز است.
خیزش دی ماه

در دی ماه سال ١٣٩٦، خیزشی 
شکل گرفت  ایران  در  سراسری 
خیزش  این  اهمیت  می توان  که 

را در این نکات یافت:
١: خیزش در جغرافیای وسیعی 

اتفاق افتاد.
معیشت  مطالبات  خیزش   :٢
این  تحقق  که  داشت،  محور 
مطالبات در شرایط کنونی برای 
ندارد  امکان  اسالمی  جمهوری 
و قشر مطالبه گر نیز بدون تحقق 

مطالبات خود توانایی زیستن و 
حیات ندارند.

جغرافیای  در  خیزش   :٣
امنیتی  نقشه های  در  که  رویداد 
جغرافیا  این  اسالمی  جمهوری 
شناخته  سبز  مناطق  عنوان  به 

می شوند.
تابع جریان سیاسی  ٤: خیزش 
ایران  از  خارج  یا  و  داخل  در 
نبود، به ادبیات امروزی خیزش 

بدون رهبری بود.
از  خارج  مطالباتی  خیزش   :۵
اسالمی  جمهوری  چارچوب 

مطرح نمود.
اصالح طلبی  مواضع  ٦: خیزش 
بازی  یک  را  اصولگرای  و 
در  و  نمود  تلقی  رژیمی  درون 
کرد:  اعالم  خود  شعارهای 
دیگه  اصولگرا  "اصالح طلب، 

تمومه ماجرا".
دی ماه،  خیزش  واقع  در  پس 
برگشتن  مرکز  به  سرآغاز 
از  بعد  که  است  جریانی 
عمل  در   ٦٠ دهه  سرکوب های 
بود،   شده  رانده  حاشیه  به 
اما  "برانداز".  جریان  همان 
باردیگر  براندازی  جریان  چرا 
ایران  جامعه  خواست  مرکز  به 
است  روایت  است؟!  بازگشته 
گویا   که  بازرگان  مهندس  از 
چند ماه قبل از انقالب ١٣۵٧، 
در نشستی خصوصی گفته بود، 
رهبر  پهلوی[  محمدرضا  "شاه] 
این انقالب است". بازرگان در 
بود،  گفته  خود  دیدگاه  تبیین 
امکان  عدم  و  شاه  عملکرد 
شرایطی  پهلوی  رژیم  اصالح 
همه  که  است  کرده  ایجاد 
سوق  انقالب  طرف  به  گروه ها 
ایران  واقعیت  اگر  داده شده اند. 
را نگاه کنیم تمامیت خواهی های 
فساد  وجود  خامنه ای،  علی 
ساختاری چند الیه در ساختار 
اسالمی،  جمهوری  رژیم 
همچنین قدرت طلبی گروه های 
وجود  نیز  و  نظامی_امنیتی 
ایدئولوژی  با  حاکم  طبقه ای 
که  شده  آن  سبب  مشخص 
در  تغییری  امکان  هیچگونه 
موجود  اسالمی  جمهوری 
نیز  باال  در  که  همچنان  نباشد. 
شرح آن رفت، مساله تغییر در 
جمهوری  برای  کنونی  شرایط 
حیاتی  امری  به  اسالمی 
قبول  به  ربطی  و  شده  تبدیل 

قبیل  از  اندیشه هایی  رد  یا  و 
آزادی  بشر،  حقوق  دمکراسی، 
موضوع  ندارد،  و...  بیان  ادیان، 
که  چالش هایی ست  رفع  سر  
اسالمی،  جمهوری  ساختار 
منافع  ایران،  اجتماعی  ترکیب 
زمان،  جبر  و  ابرقدرت ها 
است.  کرده  الزامی  را  آن ها 
چالش  مجدد  شکل گیری  پس 
جمهوری  برابر  در  براندازی 
اسالمی به ذات، ساختار و رفتار 

درون این رژیم برمی گردد.
به  بایستی  پایان  نکته ای که در 
جریانات  قدرت گیری  مساله 
اسالمی  جمهوری  برانداز 
این  زمینه  که،  است  این  افزود 
قدرت گیری را اصالحات عقیم 
فراهم نموده است اما حذف این 
زمینه ها و یا سرکوب جریانات 
برای  کنونی  شرایط  در  برانداز 
تقریبا  امری  اسالمی  جمهوری 
این  نشدنی  است،  نشدنی 
هزینه  میزان  به  تنها  موضوع 
سرکوب برنمی گردد بلکه به ذات 
نهادینه  فساد  و  تمامیت خواهی 
نیز  اسالمی  جمهوری  در  شده 
مربوط می شود. باید اظهار کرد 
با  اسالمی  جمهوری  سران  که 
اصالح طلب_اصولگرا  بازی 
وحشت  با  را  خود  دوباره 
چالش براندازی روبرو کرده اند، 
عیان است که با توجه به رفتار 
جمهوری اسالمی در دهه ٦٠ ، 
براندازی  چالش  از  گذر  برای 
اعدام  کشتار،  سرکوب،  مجددا 
راس  در  دولتی  تروریسم  و 
قرار  گروه  این  سیاست های 
که  همچنان  اما  گرفت  خواهد 
نیز اشاره شد، سرکوب  در باال 
را  سقوط  زمان  تنها  صرف 
انداخت،  خواهد  تاخیر  به 
دهه  سروکوب های  همچنانکه 
شدت  و  وسعت  علی رغم   ،٦٠
حذف  را  براندازی  گزینه  آن، 

نکرد.
که  داشت  اظهار  باید  درپایان 
بی گمان ترور دهم اسفند اربیل، 
که طی آن صالح رحمانی یکی 
حزب  نظامی  فرماندهان  از 
و  ایران  کوردستان  دمکرات 
هدف  مورد  صباح  وی  فرزند 
شروع  مفهوم  به  گرفتند،  قرار 
جمهوری  عملی  اقدامات 
از  دوباره  گذر  برای  اسالمی 

چالش براندازی است.

 بخش دوم و پایانی

آگری اسماعیل نژاد

اطالعات نسبت به برگزاری جشن نوروز 
در روستاهای مریوان هشدار داد

با  مریوان  اطالعات  اداره 
دهیارهای  و  شورا  احضار 
شهرستان،  این  روستاهای 
جشن  برگزاری  از  می خواهد 

نوروز جلوگیری کند.
طی مدت اخیر، اداره اطالعات 
بار شورا  برای دومین  مریوان 
و دهیارهای روستاهای "ننه"، 
و  احضار  "بالک"  و  "نی" 
که  است  خواسته  آنان  از 
نوروز  جشن  برگزاری  از 

جلوگیری کنند.
شورا  آگاه،  منبع  یک  گفته  به 

و دهیارهای روستاهای "ننه"، 
خواسته  این  "بالک"  و  "نی" 
رد  را  مریوان  اطالعات  اداره 
کرده اند. این منبع افزود: اداره 
کرده  تهدید  مریوان  اطالعات 
دادن  روی  صورت  در  که 
در  غیرعادی  حادثه  هرگونه 
جریان برگزاری مراسم جشن 
دهیارهای  و  شورا  با  نوروز 
خواهد  برخورد  روستاها  این 
به  شدن  نزدیک  با  نمود. 
برگزاری مراسم جشن نوروز، 
با  کوردستان  در  اطالعات 

تهدید  و  احضار  بازداشت، 
می کند  سعی  کورد  شهروندان 
که از برگزاری این جشن ملی 

جلوگیری نماید.
و  مدنی  فعاالن  گذشته  سال 
کمپینی  کوردستان  سیاسی 
"نوروز  عنوان  تحت  را 
مورد  که  راه اندازی  جامانه" 
قرار  مردم  بی نظیر  استقبال 
مردم  بی نظیر  استقبال  گرفت. 
کوردستان از "نوروز جامانه" 
اطالعاتی  نیروهای  واکنش  با 

روبرو گردید.
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پروفایل گروه های شبه نظامی شیعه تحت حمایت ایران در سوریه و عراق

در  دموکراسی ها  از  دفاع  بنیاد 
پروفایل  از  گزارشی  آمریکا، 
گروه هایی را که سپاه پاسداران 
و  تجهیز  عراق  و  سوریه  در 
نموده.  تهیه  می کند  حمایت 
توسط  که  گزارش  این  در 
آماده  بنیاد  این  پژوهشگر  دو 

گردیده آمده است که: 
ایران شبکه ای از شبه نظامی های 
بنیاد  خاورمیانه  در  را  شیعه 
جنگجویان  شمار  که  نهاده 
فراتر  نفر  هزار  ده ها  از  آن ها 

می رود. شبکه ای که مجموعه ی 
متنوعی از جنگجویان با تجربه 
سطح  حداقل  با  افرادی  تا 
در  را  نظامی  تجربه  و  آموزش 
اقصی  از  که  افرادی  گرفته،  بر 
نقاط خاورمیانه و با انگیزه  های 
گروه ها  این  به  متفاوتی 
پیوسته اند اما باید متذکر شد که 
این گروه ها در نقطه مشترک به 
نمایندگی  هم  آن  می رسند  هم 
کردن قدرت جمهوری اسالمی 
گروه های  این  است.  منطقه  در 
نقش  ایران  به  وابسته  شیعه 
حفظ  در  انکاری  غیرقابل 
داشته اند  سوریه  در  اسد  رژیم 
نظر  در  باید  دیگر  سوی  از  و 
گروه ها  این  همه  که  داشت 
آمادگی خود را برای حمله به 
دشمنان جمهوری اسالمی ابراز 
شناخته ترین  از  یکی  داشته اند. 
میلیشیایی  گروه های  این 
به  که  است  لبنان  حزب اهلل 
به  تروریستی  خاطر حمله های 
اسرائیلی،  و  آمریکایی  اهداف 
افغانستان گرفته تا آرژانتین  از 
شهرت بسیاری پیدا کرده است 
ملیشیاهای  این  دوم  نسل  اما 

شیعه کمتر شناخته شده اند.
دمکراسی ها،  از  دفاع  بنیاد 
گروه های  از  کوتاهی  پروفایل 
شیعه ی را که در عراق و سوریه 
ایران  اسالمی  جمهوری  منافع 
کرده  آماده  می کنند  دنبال  را 
مذکور  گزارش  اینکه  با  است 

است  سوریه  و  عراق  مختص 
تحرکات  از  نشانه هایی  اما 
مشترک ایران در بحرین و یمن 
این  از  نیز وجود دارد. هرکدام 
تهیه  کوتاه  بسیار  پروفایل ها 
اطالعات  حاوی  تنها  و  شده 
سال  گروه،  نام  منجمله  اولیه 
آن،  کلیدی  رهبران  تاسیس، 
آن،  اعضای  تخمینی  شمار 
مکان های عملیاتی و رابط آن ها 
و  پاسداران  تروریستی  سپاه  با 
در  اما  شیعه.  گروه های  دیگر 
میان این اطالعات و در پاورقی 
هم  پروفایل ها  این  از  هرکدام 
منابع و لینک هایی برای مطالعه 
بیشتر ارائه شده که برای کسانی 
زمینه  این  در  می خواهند  که 
کنند  کسب  بیشتری  اطالعات 
منابع  این  است،  مفید  بسیار 
انگلیسی  عربی،  زبان های  به 
دسترس  در  فارسی  گاها  و 

خوانندگان می باشد. 
در توصیف این پروفایل ها ذکر 
شده است که به منظور مختصر 
و مفید نگه  داشتن حجم مطالب 
در  اجمالی تر  پی نوشت های  از 
شده  صرف نظر  پروفایل ها  این 
اما از خوانندگان خواسته شده 
داشته  سوالی  زمینه  ای  در  اگر 
باشند می توانند با دفتر این بنیاد 
تماس بگیرند. این بنیاد همچنین 
اذعان کرده است که با احتیاط 
منتشر  اطالعات  از  باالیی 
جمهوری  رسانه های  در  شده 

اسالمی و نیز سوشیال میدیای 
این گروه ها استفاده کرده است.

با  همچنین  گزارش  این 
نوشتن  قبیل  از  مشکالتی 
درست نام های عربی به شیووه 
انگلیسی مواجه بوده است. در 
لحاض  این  به  مساله  این  واقع 
مطالعات  در  که  دارد  اهمیت 
آینده با تغییر در امالی برگردان 
تحقیقات  نام ها،  این  انگلیسی 
لینک های مرتبط  نتوانند  مشابه 

را پیدا کنند. 
داشت  اذعان  باید  پایان  در 
این  در  زیادی  موارد  هنوز  که 
باید  که  دارند  وجود  زمینه  
اما  بگیرند  قرار  کنکاش  مورد 
پیش  که  مساله ای  مهم ترین 
این مطالعات وجود دارد  روی 
ایاالت  سیاست  که  است  این 
منطقه ای اش  شرکای  و  متحده 
تهدیدها  این  با  باید  چگونه 
این  گفت  باید  شود.  روبرو 
امتداد  آنکه  دلیل  به  گروه ها 
سپاه  و  قدس  تروریستی  سپاه 
آن  از  و  می باشند  پاسداران 
لیست  در  قدس  سپاه  که  روی 
قرار  تروریستی  واحدهای 
گنجاندن  شرایط  واجد  دارند، 

در لیست تروریستی هستند. 
گروهایی که پروفایل آن ها در 
این گزارش آماده شده عبارت 

است از:
    عصائب اهل حق:

تعداد  میالدی،   ٢٠٠٦ تاسیس 

اعضای   ٢٠١٤ سال  در  اعضا: 
چهار  تا  هزار  بین  گروه  این 
اما  شده  زده  تخمین  نفر  هزار 
می شود  گفته  حاضر  حال  در 
که این گروه بیش از ١٠ هزار 
کلیدی  رهبران  دارد.  عضو  نفر 
این گروه: "قیص الخزعلی" به 
عنوان فرمانده و "حسن سالم" 
گروه.  پارلمانی  بخش  رئیس 
این گروه به لحاظ ایدئولوژیک 
صدر"  صادق  "محمد  به  قبال 
شرایط  در  اما  بوده  وابسته 
هستند.  وابسته  خامنه ای  فعلی 
این  استفاده  مورد  سالح های 
گروه شامل ام ١١٣ آمریکایی، 
سالح های ایرانی و روسی. این 
سیاسی  قتل های  به  متهم  گروه 
نژادی  عام  قتل  و  خشونت  و 
منجمله قتل عام ١٠٩ نفر اهل 
تسنن در سال ٢٠١٤ می باشد. 
صورت  به  گروه  این  امروزه 
 ٤٣  ،٤٢ تیپ های  در  قانونی 
شعبی  حشد  نیروهای  ۵٢م  و 
سازماندهی شده اند. مقر اصلی 
بغداد  از  بیرون  در  گروه  این 
قرار دارد و همچنین این گروه 
در لبنان و سوریه عملیات هایی 
مذکور  گروه  است.  داده  انجام 
کتائب  و  لبنان  توسط حزب اهلل 
پشتیبانی  و  حمایت  حزب اهلل، 

می شود. 
    سپاه بدر:

 ١٩٨٢-١٩٨٣ تاسیس  سال 
میالدی، تعداد اعضای گروه ٢٠ 

هزار نفر تخمین زده شده است. 
رهبران کلیدی این گروه شامل 
هادی العامری دبیر کل و قاصم 
االراجی وزیر داخله می باشند. 
این  ایدئولوژیک  وابستگی 
باقر  محمد  آیت اهلل  به  گروه 
خامنه ای  آن  از  پس  و  صدر 
یک  دارای  گروه  این  می باشد. 
فتح  نام  به  نیز  سیاسی  شاخه 
اسلحه هایی  می باشد.  المبین 
گروه  این  اختیار  در  که 
اسلحه های  شامل  می باشند 
آبرامز  تانک  مانند  آمریکایی 
و  مارپ  زرهی  خودروهای  و 
و  ایرانی  سالح های  همچنین 
متهم  گروه  این  است.  روسی 
است که از طریق اعضای خود 
کار  عراق  پلیس  عنوان  به  که 
را  می کنند هزاران سنی عراقی 
وضعیت  کشته اند.  و  شکنجه 
به  عراق  در  گروه  این  قانونی 
این شکل است که آن ها پانزده 
شعبی  حشد  نیروهای  از  تیپ 
همچنین  و  می دهند  تشکیل  را 
نیروهای آن ها در میان نیروهای 
امنیتی وابسته به وزارت کشور 
عراق حضور چشمگیری دارند. 
و  عراق  سرتاسر  در  گروه  این 
همچنین در حلب و دمشق در 
شرکت  گوناگونی  عملیات های 
وظیفه  گروه  این  است.  کرده 
گروه های  پشتیبانی  و  حمایت 
دیگر وابسته به ایران را نیز بر 

عهده دارد. 

بخش اول

ترجمه و گردآوری: آرش صالح

بازنده مساله کورد و 
کوردستان کیست؟

 ایجاد احساس یاس و ناامیدی 
پس  کورد  ملت  شدن  شکه  و 
سکوت  و  کرکوک  رویداد  از 
آن  از  پس  و  جهانی  جامعه 
نتیجه  آمدن  در  تعلیق  به 
کوردستان  استقالل  همه پرسی 
و حمالت کنونی ترکیه به شهر 
سوریه-  -کوردستان  عفرین 
جهانی  جامعه  سکوت  با  که 

تکرار  باعث  است  بوده  همراه 
شد  مردم  میان  در  تفکر  این 
هیچ  و  هستند  تنها  کوردها  که 
یاوری  و  دوست  و  هم پیمان 
به  هرگز  و  ندارند  جهان  در 
اهداف خود دست پیدا نخواهند 
از  جهانی  قدرت های  و  کرد  
و  ابزار  عنوان  به  فقط  کوردها 
وسیله ای موقت برای رسیدن به 
اهداف شان استفاده می کنند. اما 
جهان  در  کورد  ملت  واقعا  آیا 
تنهاست و برای همیشه باید در 
و  فارس ها  کشور  چارچوب 
ترک ها و عرب ها بدون داشتن 

حقوق اولیه خود زندگی کند و 
ابزاری  کوردی  جنبش های  آیا 
جهانی  قدرت های  دست  در 
اهداف شان  به  رسیدن  برای 
کورد  مساله  بازنده  و  هستند 

تنها خود کوردها هستند؟
برای درک بهتر موضوع و جواب 
سواالت فوق باید درک درستی 
سیاسی  ساختار  و  جهان  از 
دلیل  به همین  باشیم  داشته  آن 
نگاهی کلی به ساختار سیاسی 
و  تلخ  رویدادهای  و  جهان 
وحشتناک ناشی از آن خواهیم 
کنونی  سیاسی  ساختار  داشت، 

اساس  بر  ساختاری  جهان، 
منافع کشورهای فاتح در جنگ 
جهانی دوم است و نه بر اساس 
میان  سالم  رقابت  و  عدالت 
کشورهای  جهان.  کشورهای 
با  و  و روسیه  آمریکا  قدرتمند 
فاصله از آنان چین و انگلیس 
و فرانسه که پنج عضو شورای 
بودن  دارا  با  که  هستند  امنیت 
را  قطعنامه ای  هر  وتو  حق 
سازگاری  آنان  منافع  با  که 
کرد،  وتو خواهند  باشد  نداشته 
وجود  فراوانی  های  نمونه  که 
از  که  قطعنامه هایی  که  دارد 
عمومی  مجمع  اکثریت  حمایت 
سازمان ملل و اکثریت شورای 
امنیت )شورای امنیت ١٠ عضو 
موقت هم دارد( برخوردار بوده 
اعضای  از  یکی  توسط  است 
شده  وتو  امنیت  شورای  اصلی 
سازمان  ناکامی  دلیل  است. 
بگوییم  است  بهتر  یا  ملل 
سازمان کشورهای جهان چون 
زیادی  کشور  بدون  ملت های 
هستند که در آن سازمان حتی 
یک نماینده هم ندارند، ناتوانی 
اعمال  مقابل  در  سازمان  این 
و  جهانی ست  قدرت های  نفوذ 
در  ملل  سازمان  ساختار  تغییر 
و  است  غیرممکن  حال  زمان 
توازن  تغییر   با  آینده  شاید در 
در  نظامی  و  اقتصادی  قدرت 
فاصله  سطح جهان و کم شدن 
جهان  کشورهای  زیاد  بسیار 
سوم با قدرت های بزرگ امکان 
اصالح در ساختار سازمان ملل 
و ساختار سیاسی جهان وجود 
ذکر  به  الزم  البته  باشد،  داشته 
و  تغییر  صورت  در  که  است 
امکان  ملل  در سازمان  اصالح 
گسترده  جهانی  جنگ  بروز 
زیاد  بسیار  آینده  دهه های  در 
ساختار  در  متاسفانه  است. 

مابین  روابط  و  جهان  سیاسی 
اقتصادی  منافع  کشورها، 
و  بشر  حقوق  بر  سیاسی  و 
و  دارد  ارجحیت  دموکراسی 
در  که  غربی  کشورهای  حتی 
حد  در  خود  مرزهای  درون 
حقوق  مساله  به  باالیی  بسیار 
بشر و دموکراسی و حتی حقوق 
در  دهند  می  اهمیت  حیوانات 
عمل،  در  خود  خارجی  روابط 
هیچ تفاوت مهمی با کشورهایی 
حتی  و  چین  و  روسیه  مانند 
جهان  دیکتاتوری  کشورهای 
مساله  همین  و  ندارند  سوم 
دوگانه  رفتارهای  ایجاد  باعث 
جهان  سطح  در  متناقض  و 
شده است که نمونه آن حمایت 
و  کوزو  استقالل  از  آمریکا 
طرفی  از  و  روسیه  مخالفت 
استقالل  از  روسیه  حمایت 
مخالفت  و  جنوبی  اوستیای 
آمریکا و اروپا با آن و تناقض 
کشورهای  دوگانه  رفتار  و 
جهان کامال مشهود است چون 
استقالل خود  منطقه  دو  هر  که 
منطقه  آن  مردم  پشتیبانی  با  را 
پیمان های  بودند!  کرده  اعالم 
کشورهای  نظامی  و  اقتصادی 
غربی با کشورهای دیکتاتوری 
و نمونه های زیاد دیگری برای 
در سطح  تناقضات  دادن  نشان 

جهانی  وجود دارد.
جامعه  و  ملل  سازمان  سکوت 
جهانی نسبت به کشتار و نسل 
کشی١٨٠ هزار کورد در عراق، 
تحت عنوان انفال، طی سال های 
این  نمونه  تنها    ٨٩ و   ١٩٨٠
بلکه  نیست  جهان  در  تراژدی 
نسل کشی گسترده  جهان هرگز 
در سال ١٩٩٤در کشور رواندا 
در  که  برد  نخواهد  یاد  از  را 
هزار   ٨٠٠ از  بیش  روز   ١٠٠
بیش  به  و  شدند  عام  قتل  نفر 

از ٢۵٠ هزار زن تجاوز شد و 
اقدام  هیچ  جهانی  قدرت های 
موثری انجام ندادند در حالیکه 
سازمان  امنیت  شورای  وظیفه 
در  امنیت  و  صلح  حفظ  ملل 
جهان است و حتی در صورت 
قدرت  از  استفاده  اجازه  لزوم 
قبال  در  اما  دارند  هم  نظامی 
اقدام  رواندا هیچ  نسل کشی در 
جنگ  ندادند.  انجام  موثری 
تا   ١٩٩١ سال  در  یوگسالوی 
١٩٩٩ که  پایان آن هم همچون 
تناقض  علت  به  سوریه  جنگ 
بن  به  روسیه  و  آمریکا  منافع 
بست رسیده بود و جهان شاهد 
وحشیانه ترین قتل عام ها در آن 
آن  نمونه  یک  که  بود،  سال ها 
جوان  و  نوجوان  هزار   ٨ قتل 
پسر شهر سربرنیستا در کمتر از 
٢ روز بود در حالیکه آن شهر 
امن  توسط سازمان ملل منطقه 
اعالم شده بود و ٤٠٠ کماندوی 
شهر  از  حفاظت  مامور  هلندی 
قتل عام  روز  در  اما  بودند 
با  درگیری  از  پرهیز  برای 
نیروهای صرب و عواقب پس 
از آن چشمان خود را به روی 
شهر  این  جوان  پسران  قتل عام 
کوچک بستند! و هم اکنون هم، 
در نقاط مختلف جهان از جمله 
یمن و میانمار شاهد قتل عام و 
نسل کشی هستیم اما قدرت های 
خود  منافع  دلیل  به  جهانی 
تالشی برای پایان آن نمی کنند 
هم  دیکتاتورهای  از  حتی  و 
پیمان خود هم حمایت می کنند 
دیکتاتوری  رژیم های  البته  و 
جلب  برای  مجبورند  هم 
یا  روسیه  یا  آمریکا  رضایت 
آنان،  مجموعه  زیر  کشورهای 
سیاسی  و  اقتصادی  باج های 

زیادی بدهند!

بخش اول

مختار نقشبندی
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 مصاحبه: شهرام میرزائی

خالد درویژه در مصاحبه با کوردستان:

به باور من هدف از تغییر ساختار حزب، 
فعال تر کردن ارگانیزاسیون حزب است

حزب دمکرات کوردستان ایران 
کنگره  شانزدهمین  حالی  در 
تنها  نه  خود را برگزار کرد، که 
تغییر  شاهد  خاورمیانه  و  ایران 
و تحوالت گسترده ای بود بلکه 
این حزب نیز، از حدود دو سال 
بیست  وقفه  یک  از  بعد  پیش 
ساله، مبارزات مسلحانه خود را 
به صورت گسترده و همه جانبه 
ایران  بر  حاکم  فاشیسم  علیه 
مرحله  این  است.  کرده  آغاز 
ادبیات  در  مبارزات  از  جدید 
آزادیخواهی  جنبش  سیاسی 
یعنی  "راسان"  به  کوردستان 
گردیده  معروف  دوباره  خیزش 
تنها  مسلحانه،  مشروع  دفاع  و 
بخشی کوچکی از این پارادایم 
نو کوردها می باشد و سیاسیون 
نوشته های  و  گفته ها  در  کورد 
می کنند  تاکید  امر  این  بر  خود 
اساسی  نقش  راسان،  در  که 
بلکه  پیشمرگه  عهده  بر  نه 
و  شهرها  در  را  محوری  نقش 

مبارزات شهری قرار داده اند.
در همین رابطه و برای بررسی 
برگزاری  جوانب  بیشتر  هرچه 
کنگره شانزدهم حزب دمکرات 
با  ایران، مصاحبه ای  کوردستان 
داشته ایم  درویژه"  "خالد  رفیق 
تقدیم  آن  کامل  متن  که 
"کوردستان"  عزیز  خوانندگان 

می شود.

از  گفتگوی مان  ابتدای  در 
کنگره   ، پرسیدم  درویژه  خالد 

و  برنامه ها  شانزدهم حزب چه 
مباحثی را در دستور کار خود 
داشت که در جواب این پرسش 

گفت: 
کنگره  مستحضرید  چنانچه 
ارگان  عالیترین  حزب 
که  است  حزب  تصمیم گیری 
چهار  هر  موجود  قوانین  بنابر 
می گردد.  برگزار  یکبار  سال 
کنگره حزب، کار و فعالیت های 
ارگان ها و رهبری حزب را که 
مابین دو کنگره عالیترین مرجع 
اجرایی حزب است تحت عنوان 
گزارش کمیته مرکزی به کنگره 
بین  در  مکتوب  شیوه  به  که 
می شود،  توزیع  کنگره  اعضای 
قرار  نظر  تبادل  و  بحث  مورد 
ضعف  و  قوت  نقاط  می دهد. 
خط مشی و سیاست های پیروی 
شده را در تمامی ابعاد داخلی، 
سیاسی،  بین المللی،  منطقه ای، 
اجتماعی، فرهنگی و... را آنالیز 
واقعیت های  با  متناسب  و  کرده 
سیاسی،  مشی  خط  موجود 
پیش  برنامه های  و  اهداف 
به  کردن  اجرایی  جهت  را  رو 
رهبری منتخب می سپارد، تا در 
چارچوب چنین سیاست هایی ، 
مورد  مکانیزم های  و  راه  نقشه 
عمل  جامه  گشته،  ترسیم  نیاز 

بپوشاند.
در  که  مواردی  از  دیگر  یکی 
گرفت،  قرار  کنگره  کار  دستور 
که  بود  طرحی  پیرامون  بحث 
حزب  ساختار  کلی  چارچوب 
اهداف  داشت.  قرار  نظر  مد  را 
از  بعد  که  را  طرحی  چنین 
به  کنگره  اعضای  مشارکت 
دسانترالیزه  در  رسید،  تصویب 

تقسیم  حزب،  ساختار  کردن 
صالحیت و وظایف ارگان ها و 
ایفای نقش بهتر اعضا، مشارکت 
سطوح  در  زنان  بیشتر  دادن 
کارهای  و  سیاست گذاری 
به وضوح  می توان  و...  اجرایی 
مشاهده کرد، در واقع من هدف 
فعال تر  را  طرحی  چنین  کلی 
حزب  ارگانیزاسیون  کردن 
کنگره حزب،  همچنین  می دانم. 
اساسنامه  و  برنامه  پیش نویس 
مشارکت  از  بعد  را  حزب 
و  دید  کردن  لحاظ  و  اعضا 
برنامه  به  نسبت  آن ها  نگرش 
و اساسنامه، به تصویب رساند. 
فعالیت های  از  در بخشی دیگر 
مرتبط  کمیسیون های  کنگره، 
به  پاسخ  جهت  ضروری  و 
کنگره،  به  ارسال شده  پیام های 
به شکایات  کمیسیون رسیدگی 
بنابر  را  انتخابات  کمیسیون  و 
داد  تشکیل  موجود  ضروریات 
وظایف  بتوانند  آن  اعضای  تا 
محوله را به نحو احسنت انجام 
دهند. دستور کار آخر کنگره نیز 
اعضای  و  کل  مسئول  انتخاب 
که  بود  حزب  سیاسی  مرکز 
دمکراتیک  کامال  پروسه ای  در 

انتخاب شدند.

درویژه  از  اول  سئوال  ادامه  در 
پرسیدم که راسان در کجای این 
داشت  قرار  برنامه ها  و  مباحث 
و موضع کنگره در قبال آن چه 
بود، که او با شرحی مفصل در 

جواب این پرسش گفت:
یکی از مباحثی که با آب و تاب 
بیشتری نسبت به سایر مباحث 
حال  عین  در  و  استقبال  مورد 

اعضای  تحلیل  و  بازخوانی 
راسان  مقوله  شد،  واقع  کنگره 
علی رغم  کنگره  اعضای  بود. 
موانع  و  مشکالت  از  آگاهی 
اجرایی  روی  پیش  فراوان 
مبارزات،  از  کردن چنین فازی 
لزوم تداوم "راسان روژهالت" 
چند  از  جدی تر  را  کوردستان 
و  کار  لوحه  سر  در  اخیر  سال 
فعالیت های رهبری منتخب قرار 

دادند.
مخالفین  سطحی  برداشت های 
انتقادات  راسان،  از  حزب 
هزینه های  هواداران،  و  اعضا 
کمبود  دمکرات،  حزب  انسانی 
امکانات مالی و راه هایی تامین 
گسترس  و  تعمیم  لزوم  آن، 
وسیع تر،  جغرافیای  در  راسان 
دیگر  بیشتر  دادن  مشارکت 
احزاب کوردستان، فراگیر کردن 
و  همه  مبارزات،  هم گرایی  و 
و  مفید  ضروری،  مباحثی  همه 
جانب  از  که  بودند  سازنده یی 
اعضای کنگره در جهت تقویت 
و  بحث  مورد  راسان  تداوم  و 
گرفتند.  قرار  فشرده  گفتگوی 
که  شد  متذکر  باید  واقع  در 
به  مستقل  ارگانی  ایجاد  طرح 
نام پیشمرگه در جهت اهتمام به 

چنین مقوله ای است.

به  درویژه،  با  گفتگو  ادامه  در 
تغییر و تحوالت آنی در ایران و 
منطقه پرداختم و از او پرسیدم، 
کنگره برای آنکه حزب را آماده 
تغییرات  مقابل  در  پاسخگویی 
و  ایران  منطقه،  تحوالت  و 
را  مسیری  چه  کند  کوردستان 
در پیش روی ما گذاشته است، 

که در جواب این سئوال متذکر 
شد:

حزب  فکری-عملی  مبانی 
و  حفاظت  دستیابی،  دمکرات 
حراست از معیارها و ارزش های 
در  آنچه  است.  انسانی   واالی 
حوزه  در  بین المللی  سطح 
نسبت  ملیت ها  و  افراد  حقوق 
به آن اجماع نظر وجود دارد و 
در منشور جهانی حقوق بشر و 
مربوطه  الحاقیه های  و  میثاق ها 
محدوده  شده،  اشاره  بدان 
را  دمکرات  حزب  فعالیت های 
بگویم،  باید  می کند.  مشخص 
دادنی  حقوقی،  چنین  متاسفانه 
دادنی  گرفتنی ست،  بلکه  نیست 
نیست بدین معنی که رژیم های 
چون  دیکتاتوری  و  غیرمردمی 
جمهوری اسالمی، جهت ترویج 
و صادر کردن ایدئولوژی خرافه 
حقوق  چنین  تنها  نه  گونه اش، 
عامه پسند و جهانشمولی را برای 
مبرهن  و  ضروری  مردم  آحاد 
دستاورد  آنرا  بلکه  نمی داند 
غرب و بهانه ای برای استیال بر 
ایران  منجمله  منطقه  کشورهای 
قلمداد می کند. بر اساس چنین 
بر حق  مطالبات  که  بینشی ست 
مردم و ملیت های ایران به ویژه 
متد  وحشیانه ترین  با  کوردها، 

پاسخ داده می شود.
اما نکته تاسف برانگیزتر، موضع 
نامسئوالنه و بیشتر منفعت طلبانه 
دفاع  سنگ  که  کشورهایی ست 
سینه  به  را  بشر  حقوق  از 
برابر چنین  در  و عمال  می زنند 
و  جهل  رژیم  وحشیگری های 
فساد و خفقان، چشمان شان را 
با  بندند.  می  واقعیات  دیدن  از 
علم به چنین واقعیاتی است که 
خود  به  تنها  باید  بگوئیم،  باید 
چنین  باشیم.  متکی  ملت مان  و 
حزب  که  تلخی ست  واقعیات 
دمکرات را به مثابه حزبی واقع  
بین، که سیاست هایش را منطبق 
اتخاذ  موجود  واقعیت های  با 
می کند، وا می دارد تا برای آنکه 
معادالت  در  را  خود  جایگاه 
مشخص  منطقه ای  و  بین المللی 
و پیدا کند، به عاملی تاثیرگذار 

را  گذاری  تاثیر  شود.  بدل 
می توان از راه های تداوم راسان، 
تعمیم و فراگیر کردن مبارزات، 
اپوزیسیون  نیروهای  با  اتحاد 
مترقی  و  آزادیخواه  و  دمکرات 
تعقیب کرد.  داخلی و خارجی، 
و  کلی  سیاست  واقعیاتی  چنین 
ترسیم  را  حزب  آتی  راه  نقشه 
جهت  در  شک  بدون  و  کرده 
پراکتیزه کردن آن ها خواهد بود.

گفتگوی  این  ادامه  در  اما 
موضوعات  به  فشرده  و  مفصل 
عمق  در  عملی-فکری  حاد 
پرداختیم  نیز  کوردستان  خاک 
برای  پرسیدم  درویژه  از  و 
پر  حضور  و  نقش  حزب  آنکه 
حاشیه  به  مناطق  در  رنگ تری 
شما  نظر  به  باشد،  داشته  رفته 
پیش  در  باید  را  راهکاری  چه 
گرفت و همچنین موضع کنگره 
او  که  بود،  چه  رابطه  این  در 
بصورت خالصه در جواب این 

پرسش گفت:
و  ایالم  کرماشان،  اینکه  در 
هستند  میهن  تن  پاره  لورستان 
استراتژیکی  اهمیت  از  و 
وجود  شکی  هیچ  برخوردارند 
ندارد. تعیین محدوده جغرافیایی 
در  چنانچه  کوردستان  اقلیم 
بدان  حزب  اساسنامه  و  برنامه 
اشاره شده مهر تائیدی بر چنین 
هم،  طرفی  از  است.  ادعایی 
چشمگیر  و  فعال  حضور  عدم 
حزب در چنین مناطقی واقعیت 
تلخی ست که نه به دلیل اهمیت 
ناشی  بیشتر  بلکه  ندادن حزب، 
از اعمال سیاست های واگرایانه 
از  که  است  آسیمالسیونی  و 
طرف رژیم ضدخلقی جمهوری 
تضعیف  جهت  در  اسالمی 
مبارزات ملی-دمکراتیک ملت 
کورد به کار گرفته می شود. در 
خالء  چنین  به  علم  چارچوب 
حزب  رهبری  کنگره،  که  است 
را جهت بکارگیری راهکارهای 
متناسب و تقویت ارگان هایی که 
حزب  فعال تر  حضور  به  منجر 
واداشته  باشد،  مناطق  این  در 

است.

کنگره ملیت های ایران فدرال ترور اعضای حزب 
دمکرات در کوردستان عراق را محکوم کرد

فدرال  ایران  ملیت های  کنگره 
پیامی را در رابطه با بمبگذاری 
بر علیه اعضای حزب دمکرات 
کوردستان ایران در کوردستان 

عراق منتشر کرد.
اختیار  در  که  پیام  این  متن 
قرار  میدیا  وب کوردستان 

گرفته، عینًا درپی می آید: 
ایران  های  ملیت  کنگره  پیام 
فدرال در خصوص بمبگذاری 
حزب  اعضای  علیه  بر 
در  ایران  کوردستان  دموکرات 

کوردستان عراق
منتشره  اطالعات  اساس  بر 
دهم  پنج  شنبه  روز  عصر 
دوم  با  برابر   ،١٣٩٦ اسفندماه 
دو  هیجده  و  هزار  دو  مارس 
تن از اعضای حزب دمکرات 
اسامی  به  ایران  کوردستان 

از  رحمانی  صباح  و  صالح 
کوردستان  کامیاران  اهالی 
اربیل  در  کنونی  مقیم  و  ایران 
انفجار  طی  عراق  کوردستان 
بمب جاسازی شده در ماشین 
بن  شهرک  در  شخصی شان، 
مورد  اربیل  توابع  از  سالو 
گرفتند  قرار  تروریستی  حمله 
با نهایت تاسف و تاثر در اثر 
صالح  انسانی  ضد  عمل  این 
مجروح  شدت  به  رحمانی 
جان  صباح  ایشان  فرزند  و 
قبل  یادآوری  جهت  باختند، 
انسانی  ضد  عمل  این  از 
حزب  برجسته  فرمانده  این 
ایران  کوردستان  دموکرات 
مزدوران  طرف  از  کرات  به 
تهدید  اطالعات  وزارت 
کنگره  بود،  شده  مرگ  به 

ضمن  فدرال  ایران  ملیت های 
ضد  عمل  این  نمودن  محکوم 
حزب  به  تسلیت  و  انسانی 
و  ایران  کوردستان  دموکرات 
خانواده محترم آنها و آرزوی 
بهبودی برای مجروح این عمل 
تروریستی خواستار تحقیق از 
جهت  مسئول  مقامات  طرف 
با  نیز  و  موضوع  روشن شدن 
تهدیدهای  و  سابقه  به  توجه 
فرمانده  این  به  نسبت  اخیر 
انسانی  ضد  نظام  برجسته، 
می توان  را  اسالمی  جمهوری 
این خصوص  در  گزینه  اولین 

قلمداد نمود.

دبیرخانه کنگره ملیت های 
ایران فدرال

از سرنوشت یک فعال یارسانی اطالع دقیقی در دسترس نیست

یک فعال یارسانی ساکن کرج 
پس از دو ماه بازداشت، تاکنون 
هیچ تماس تلفنی و دیداری با 

خانواده اش نداشته است.
آژانس  از  گزارشی  براساس 
سرنوشت  ُکردپا،  خبررسانی 
به  یاری  آیین  پیروان  از  یکی 
نام "سید پیمان پدرود" ساکن 
بازداشت  ماه  دو  از  پس  کرج 

در هاله ای از ابهام قرار دارد.
تاکنون  یارسانی  فعال  این 
و  تلفن"  به  "دسترسی  از 
محروم  خانواده"  با  "مالقات 
در  اطالع رسانی  هیچ   و  بوده 
و  بازداشت  محل  با  رابطه 
اتهامات وارده به وی از سوی 
صورت  بازداشت کننده  نهاد 

نگرفته است.

مدنی  فعاالن  مشورتی  مجمع 
یارسان با تایید این خبر، اعالم 
کرده است: "این فعال یارسانی 
دی ماه سال جاری بازداشت و 
خانواده وی از طریق منابع غیر 
بازداشت او  رسمی در جریان 

قرار گرفته اند."
این  سرنوشت  بودن  نامعلوم 
یاری،  آیین  پیرو  شهروند 

درپی  را  وی  خانواده  نگرانی 
داشته است.

یارسانی  فعال  این  نیز،  پیشتر 
از  دفاع  دلیل  به  بار  چندین 
توسط  یارسان  مردم  حقوق 
بازداشت  اطالعاتی  نیروهای 

شده است.
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