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  رئيس جمهور محترم ايران

  جناب آقاي حسن روحاني

  با سالم

زنـدان را   سـتبر نگاري هستم كردستاني كه هفتمين سـال زنـدگي پشـت ديوارهـاي سـنگين و       من روزنامه

كـنم كـه خـارج از     گذرانم اما در اين مقال و مجال قصد گشودن حكايت خويش را ندارم و ادعا هم نمـي  مي

ي  تنها دغدغـه و منظـورم از نگـارش ايـن مرقومـه     . ام ام و نفسي نكشيده ي ايران كاري نكرده قوانين موضوعه

اي »مسـاله «اكميت شماست كه داراي ح و يادآوري شرايط حاكم بر بخشي از كشور تحت حآميز طر مخاطره

تـرين مسـايل    كم در تاريخ معاصر ايـران همـواره در رديـف مهـم     تاريخي و بسيار حائز اهميت است، و دست

  .اجتماعي و سياسي اين سرزمين بوده است

 هاي مديدي بود در هيچ انتخاباتي شركت نكـرده و بـه   اما پيش از آغاز بگذاريد حقيقتي را بازگو نمايم؛ سال

كـردم   تصـور نمـي   88ها بودم و پس از انتخابات اعتمادشكن و اعتبارسوز سـال   عبارتي همواره جزو تحريمي

ولي چون سياست را نه . ديگر اصالً حضور در فرآيندهاي رسمي سياست در ايران محلي از اعراب داشته باشد

سرنوشت مردم را مـورد لجاجـت    امري متصلب و ايدئولوژيك بلكه امري سيال و پويا دانسته و معتقدم نبايد

ي ايـن   قرار داده و آن را به قضا و قدر سپرد، امسال من هم به سان بسياري از مردمان رنج كشيده و خسـته 

و با پذيرش ريسك بسيار محتمـل تكـرار وقـايع چهـار سـال قبـل و عـدم        سرزمين ترديدها را كنار گذاشته 

خواهان يعني  انتخابات شركت و به كانديداي اجماعي تحولخوانش آراي واقعي، در وضعيت دشوار زندان در 

البته نيل به . و ترغيب نمودمعالي رأي دادم و كسان بسياري را هم به مشاركت و گزينش شما تشويق  جناب

ي سياسي خود را به نقد نشستم و از خـالل مواضـع    اي از گذشته اين تصميم چندان آسان نبود؛ بخش عمده

قابل تحقق، و با ها و راهكارهاي واقعي  ته، در پرتو فهم حقيقي وضعيت موجود و فرصتصحيح و اشتباه گذش

زند، اميد  اميد به تحول و تغيير مسالمت آميز و پرهيز از تكثير خشونتي كه در بطن فرد فرد جامعه موج مي

. اعتبار شده بـود ام را به همان صندوق رأيي سپردم كه در آخرين آزمون، سخت كم  خواهانه و آرزوهاي تحول

ممكن بـود  ي چاپي  و معدودي مطبوعه پيگيري اخبار پيش، هنگام و پس از انتخابات تنها از طريق تلويزيون

زا  مقدار استرس تواند چه ي حساسي مي اي در چنين هنگامه و شايد براي شما قابل درك نباشد كه فقر رسانه

  .و ترديد افكن باشد

اند و من  چنان تحريمي ماندند به تدبير و اميد دولت شما اميد بسته كه همبه هرحال اكنون حتي آنهايي هم 

ي تـاريخي   هم بر مبناي همين اميد تصميم به نگارش اين نامه گرفتم، با اين نيت كه بتوانم در ايضاح مساله

انم كه د و صدالبته نيك مي. ي جديد از تاريخ سياسي ايران اندك نقشي داشته باشم كردستان در اين مرحله

گيريد و نبايد سطح انتظارات را انفجاري باال ببريم كـه در تـوان نباشـد و پـس از مـدتي       اي تحويل مي خرابه



٢ 

 

اي باشد كه  ها به گونه ام بر اين است طرح درخواست پس سعي. تولي شودسكوتاه مجدداً نااميدي بر جامعه م

  .اين آسيب خطرآفرين گرفتار نشومدر دام 

  

  : ي كرد ضرورت بازنگري در نگرش حكومتي و رسمي به مساله

  گذار از نگرش امنيتي به نگرش غير امنيتي در پرتو فهم حقيقي موضوع

كنترل : اي از مطالبات مردم كردستان دقيقاً همان مطالبات عمومي مردم ايران است بدون ترديد بخش عمده

مبـارزه بـا فسـاد و    هاي مشروع و قانوني، برقراري عدالت،  مين آزاديأتورم، ايجاد اشتغال، گسترش صنايع، ت

حق است كه  اما بخش ديگري از مطالبات ما تا حدودي اختصاصي و متفاوت اما كامالً مشروع و به. مانند اينها

ها را تحت تأثير قرار داده و موجبات خنثي سازي يا كم اثـر   ي اجراي مابقي خواسته شايد غفلت از آنها نحوه

هاي عمـومي   البته در اين قسمت هم باز برخي از مطالبات جزو خواسته. اقدامات مثبت را فراهم آوردنمودن 

بخشـي و   شود، امـا اولويـت   پوشاني كاملي مابين آمال مردم كردستان و مابقي مردم ايران ديده مي بوده و هم

  .ميزان تأكيد بر آنها متفاوت است

اگر نگوييم تعمداً در صـدد قلـب   اند،  كرد اكثراً به مشكل برخورده ي لهاي ايران در فهم مس هاي حاكمه دولت

ي عـدم توسـعه و    اي كه صـرفاً زاده  لهاترسيم و معرفي اين پديده به عنوان مس. اند ماهيت و تعليل آن برآمده

. ي كردستان بوده اسـت  لهاترين روش حاكميت در مواجهه با مس باشد، اصلي اقدامات عمراني انجام نشده مي

ها در اين منطقه شـده   شود كه سرعت كم روند توسعه موجب بروز برخي نارضايتي تر ادعا مي به عبارت ساده

هاي ناشي از اقدامات چند گروه مسلح و تروريست دست  يافتگي هم به ناامني كه البته علت اصلي كم توسعه

كه اتفاقاً خود كردها مانع و سد راه شود  بدين ترتيب چنين عنوان مي گردد، ي اجانب و بيگانگان برمي پرورده

ها و احزاب منحله دست از سر  پس اساساً مشكلي وجود ندارد و اگر تروريست! اند شان بوده ي سرزمين توسعه

  .مردم بردارند اندك اعتراضات موجود هم به تدريج از بين خواهد رفت

هـاي گونـاگون بلكـه در ميـان      و جنـاح  هاي مختلـف  تنها در اليه ي كرد نه لهامتأسفانه چنين خوانشي از مس

هاي ايراني هم رواج دارد، خوانشي كه ابتناء بر تئوري توطئه و دخالت اغيـار   بخشي از نخبگان و آكادميسين

بياييـد قـدري در موضـوع    . ها و وقايع كردستان نيست گونه اصالتي براي احزاب، جريان داشته و قايل به هيچ

بنيادي ديدگاه مزبور عيان گردد؛ از تولد اولين حـزب كـردي    ا سستي و بياحزاب معارض كرد تأمل نماييم ت

تنها بـه   هاي كرد نه و اين حزب به همراه ديگر احزاب و سازمان گذرد سال مي 70در مفهوم مدرن آن حدود 

كه همگي غيرقـانوني، مسـلح و خـارج از كشـورند، كماكـان در       رغم اين دهند بلكه علي زندگي خود ادامه مي

ايـن  . كننـد  سيم معادالت و اتفاقات سياسي، اجتماعي و فرهنگي كردستان نقش غيرقابل انكاري ايفـا مـي  تر

. ها به معناي تأييد يا رد روش و خط مشي آنها نيست، بلكه صرفاً توصيف و بيان حقـايق موجـود اسـت    گفته

اي  هاي ماهواره مقابل رسانه اكنون هم كه به هر دليل حضور عملياتي و عيني آنان در داخل كاهش يافته، در

. گيري دارنـد  اي مردم كردستان تبديل و مرجعيت و مقبوليت چشم ترين منبع رسانه و اينترنتي آنها به اصلي

ناپذير آنها بر جامعه موضوعي نيست كـه  اي احزاب كرد و تأثيرات انكار ههپايايي و ماندگاري چندين و چند د
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دار علمـي را مـأمور    طرف و صالحيت ي بي مؤسسهكنم يك  شنهاد مي، پيبتوان به سادگي از كنار آن گذشت

نماييد با انجام يك نظرسنجي علمي و اصولي و تحليل نتايج آن چگونگي و كيفيت حضور و نفوذ اين احزاب 

  .ي كردستان بررسي كند تا صحت مدعاي بنده اثبات و عيان گردد را در جامعه

بايسـتي پـس از اتمـام     انگان و فاقد اصالت اجتماعي بودند قاعدتاً ميي بيگ اگر احزاب كرد ساخته و پرداخته

هاي مصنوع قطعاً تاريخ انقضا دارند و به هيچ  رفتند، جريان ي محوله و تغيير شرايط سياسي از بين مي وظيفه

سو مگر كردسـتان چنـد سـال درگيـر     ديگراز . توانند براي مدت طوالني به حيات خود ادامه دهند وجه نمي

هاي مسلحانه و ناامني بوده است؟ يك سال در زمان جنگ دوم جهـاني و سـه چهـار سـال در اوايـل       اليتفع

جـا الزم   در ايـن  ـانـد    هاي سياسـي مشـغول بـوده    ي حيات خود صرفاً به فعاليت انقالب، احزاب كرد در بقيه

اميـدوارم ذكـر ايـن    بـوده و  آميز  دانم بيان كنم كه بنده اساساً مخالف هر نوع فعاليت مسلحانه و خشونت مي

ي كردستان معرفي كرد؟ كدام  توان عدم امنيت را دليل عدم توسعه پس آيا مي .تفاهم نشودموارد موجب سوء

حقيقت دارد كه ! عدم امنيت؛ ناامني نسبي كوتاه مدت و منقطع و غير مستمر در تنها يكي دو مقطع كوتاه؟

هـاي مقطعـي و    اما هم عدم توسعه و هم ناامني مانده استعميقاً جاايران نقاط كردستان در توسعه از مابقي 

ي انساني و هويتي  لهاي كردستان بدون ترديد بيش از هرچيز يك مس لهامس. نسبي هردو معلول علتي ديگرند

دشوار است بتوان پاياني بـر آن   محور مورد تحليل قرار نگيرد است و تا در چارچوب يك راه حل جامع هويت

  .بودمتصور 

البته مراد از اين گزاره پذيرش (هويت جويي و هويت خواهي فرآيندي است كه با ذات بشر عجين شده است 

كـه  «انسان چه به لحاظ فردي و چه جمعي در يـافتن پاسـخ پرسـش بنيـادين     ). ديدگاه ذات باورانه نيست

كه نهايت آن برساختن  گذارد قدم در پيچيده راهي مي  ـيعني پرسش از هستي و چيستي خويش  ـ» هستم

يـي اسـت كـه در    »هـا  تمايزهـا و تفـاوت  «ترين عنصـر در برسـاختن هويـت     پرپيداست اصلي. است» هويت«

نـد و اميـدوارم تفـاوت، هـم ارز و هـم عـرض برتـري و خـود         انماي ها رخ مـي  مناسبات فردي و جمعي انسان

ي  است تا در سايه» ديگري«هاي خود با  تسازي تفاو انسان همواره در پي برجسته. پنداري انگاشته نشود برتر

ها هويت و شخصيت مستقل خود را برساخته و آن هنگام كه اين شخصيت خاص را تثبيت نمـود   اين تفاوت

نفي ديگري يـا خـود   طلبي به مفهوم خواهي و تمايز بر اين اساس هويت. با ديگري مبادرت ورزد» تعامل«به 

توان و بايد ساختاري جهـت همزيسـتي    هاي متمايز و مستقل مي هويتانگاري نيست، بلكه از خالل اين ربرت

تـاكنون دموكراسـي   . مسالمت آميز ساخته و پرداخته كرد تا حيات بشري و حقوق انساني به مخاطره نيافتد

بهترين نمونه و مدل از چنين ساختاري بوده است، و بدون ترديد دموكراسي بايد با ابتناء بر پذيرش تكثـر و  

هاي ساليق مختلف و متنوع  مين حقوق و آزاديضي تنوام تكوين يابد تا در تحقق اين هدف مهم ـ يع تنوع ق

  .بشري ـ به موفقيت برسد

ما نبايد چرخ را از اول باز اختراع كنيم، علـم و دانـش بشـري از خـالل تجربيـات صـدها و هـزاران سـاله و         

وضـوعات را قطعـي و   اي مسـايل و م  ا بداهت پارههاي منتج از آنه ها و توفيق متراكمي پديد آمده كه شكست

ي بشري بر ما محرز نمـوده كـه در جوامـع متكثـر و      تجربيات جداگانه و نيز كليت تجربه .مسلم نموده است

كراتيك مبتني بـر  تنها با استقرار نظام دم... بي ومتنوع به لحاظ نژادي، زباني، قوميتي، ديني، فرهنگي، مذه
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جـز ايـن هـيچ راه    . جامعه وحدت بخشيده آن را به سمت سعادت و ثبات رهنمون شدتوان به  پلوراليسم مي

خواهي در اين سرزمين قدمتي صد و چند ساله دارد بـا   ديگري وجود ندارد و خوشبختانه جنبش دموكراسي

 حياتي و» پلوراليسم«اين جنبش همانا  ي شدهي گم  اما شايد حلقه. هايش و نشيبتمام كم و كاستي و فراز 

  .ترين و متكثرترين جوامع ضروري مورد اشاره باشد، از ياد نبريم كه ايران يكي است از متنوع

ي ايجاد چنين ساختاري موجود و به سادگي قابل مراجعـه اسـت؛ قرابـت     آن كه بنيادها و عناصر اوليه رفهُط

آميـز   شـترك و مسـالمت  هاي جمعيتي و قوميتي اين جغرافيا فراوان است، زيسـت م  نژادي و زباني ميان اليه

شود، برخالف برخـي كشـورهاي    ديرينه دارد، در هم تنيدگي فرهنگي و هنري به وضوح مشاهده مي يتمقد

و حتي منازعات خونين يـا طـوالني ميـان مردمـان سـاكن در آن بـه وقـوع        كشي  و نسل» ژنوسايد«منطقه 

قاعـدتاً  پس طبيعتـاً، منطقـاً و   . گرو بسياري موارد دينپيوسته است، دين اكثريت مطلق مردم مشترك است 

  .كراتيكي بوده و به موفقيت آن اميد داشتتوان با عزمي راسخ در صدد ايجاد چنين نظام دم مي

بود كه به زعم بنده بايد در  لهد، از باب ايضاح و تبيين كليت مساذكر اين مقدمات مختصر، چنان كه گفته ش

جمهوري اسالمي ايران مورد استفاده و مبنا قرار گرفته و در پرتو هاي كالن  ها و سياست ريزي استراتژي طرح

در ايـن مقـال   . گويي و اجابت مطالبات مردم كردستان شـكل بگيـرد   اصول و حقايق مذكور راهكارهاي پاسخ

ام بر آن است از اين بيشتر بـه توضـيحات تئوريـك نپرداختـه و وارد عينيـات شـوم، و مـواردي را كـه          سعي

گيـرد يـا تصـميمات و اقـدامات وي      ئيس جمهور قـرار مـي  ي وظايف، اختيارات و قدرت ر وزهمستقيماً در ح

گيـري و   عيان ساختن موانع عيني فراروي شكل. يمثر باشد تشريح نماگيري آنها مؤ تواند در روند و جهت مي

عـالي   نابو ج كند دهي به آينده بسيار كمك مي كراتيك مطمئناً به ما در جهتتقويت ساخت و چارچوب دم

افـات، انحرافـات و   حجهـا، ا  شـكني  قل چهـار سـال آينـده بـا اطـالع از قـانون      به عنوان رئـيس جمهـور حـدا   

توانيـد   مانـده، مـي   هـاي مغفـول   كاركردهاي نهادهاي حكومتي و دولتي در كردستان، و نيز علم بر ظرفيتكژ

يـن راه بـا ذكـر برخـي مـوارد و      تالش خـواهم كـرد در ا  . اي از اين موانع مخرب را مرتفع نماييد بخش عمده

ي و يشايد برخي موارد و موانع به ظاهر جز. هاي عيني قابل ارجاع، بحث خود را مستند و مستدل نمايم نمونه

اغفال و فراموشـي  اي است كه مجالي براي  كم اهميت بنمايد، اما تراكم و تأثيرات مضاعف منفي آنها به گونه

  .گذارد باقي نمي

  

  انون اساسياجراي بي تنازل ق

عالي بياغازيم، يعني اجراي  خواهان ايران و ازجمله شخص جناب ي تحول بگذاريد مجدداً از شعار چندين ساله

ي مهمـي را متـذكر شـوم؛     اما ابتدا بايد نكته. كامل قانون اساسي و مخصوصاً اصول معطل مانده و مغفول آن

خواست اجراي بي تنازل قانون اساسي به هيچ وجه به معناي تأييد كامل اين قانون نيست، اتفاقاً بر اين باورم 

مـثالً ممنوعيـت رياسـت    . گردد موجود به همان قانون اساسي برميهاي  ي بخش عظيمي از تبعيض كه ريشه

ي  جمهوري براي شهروندان غير تشيع كه مشخصاً يك تبعيض غير قابل انكار بوده و در تضاد كامل با اعالميه

ي برابري شهروندان و گـردش   هاي جهاني، اصول پذيرفته شده ها و كنوانسيون جهاني حقوق بشر، پيمان نامه

جالب است كه شرط مذكور براي رئيس جمهور، در تناقض . باشد بگان و حتي مسلمات دين اسالم ميآزاد نخ
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خواه،  اما من به عنوان فردي تحول. باشد ها و مقدمات آن مي با خود همان قانون اساسي نيز بوده و نافي وعده

داشـته و از دخالـت دادن   گرايي اعتقـاد   ي سياست به عمل هاي واالي خويش، در عرصه با وجود حفظ آرمان

هـا را فرامـوش    مدت خود موقتاً برخـي آرمـان   عملي و كوتاهي  قل در برنامهنمايم يا حدا آليسم پرهيز مي ايده

ي سياسـت ورزي مبتنـي بـر     بنده خواستار اصالح تدريجي، مسالمت آميز و واقـع گرايانـه بـر پايـه    . كنم مي

هاي بزرگ در تضاد با امر واقـع   دانم بعضاً برداشتن گام مي هاي موجود و پرهيز از شعارزدگي هستم و واقعيت

هاي  ئن را بر گامهاي كوچك اما مطم پس بايد گام. تنها شكست و يأس خواهد بودقرار گرفته و سرانجام آن 

هاي  ها و پتانسيل هايش ظرفيت ي كاستي همين قانون اساسي مستقر با همه. آميز ترجيح دادبزرگ اما ترديد

كراتيـك  حركت به سـوي اسـتقرار يـك نظـام دم     ي ي هم دارد كه در صورت فعليت يافتن آنها زمينها بالقوه

ام اجراي بي تنازل قـانوني   به همين جهت من هم به سان شما خواسته. شود انساني تكثرگرا بسيار هموار مي

اگر همان مقـدار  اي محروم نموده است، اما در عين حال  است كه شخص خودم را از مزاياي شهروندي عمده

و البته از ياد هم نبايد بـرد كـه   . ام نيز رعايت و استيفا شود به آينده اميدوارم حقوق به رسميت شناخته شده

ي همـين   بينـي كـرده و چـه بسـا روزي بـه پشـتوانه       قانون اساسي ايران امكان بازنگري در خود را هم پيش

ذيالً برخـي از اصـول قـانون     .موجود را برطرف كرد ها و اشكاالت تبعيضظرفيت بتوان در آن بازنگري كرده 

ي كرد از اهميت و اولويت بيشتري برخوردارند ذكر و مختصراً تشريح  مسالهاساسي را كه به زعم من در حل 

  .نمايم مي

مردم را سـلب كـرد، امـا     عهاي مشرو به نام حفظ استقالل و تماميت ارضي كشور آزاديتوان  نمي:  9اصل ـ 

هاي  ي سياسي كردستان و مرزي بودن استان با توجه به پيشينه. بسيار رايج استاي در كردستان  چنين رويه

ها و حقوق مشروع مردم كردستان تحت عنوان حفظ يكپارچگي كشـور و   اي از آزادي كردنشين، بخش عمده

راسـتا اختيـارات و   در همـين  . شـود  ها، همواره نقض شده و مي مقابله با تجزيه طلبي و امثال اين گونه بهانه

بار و شـنيعي شـده    ها و وقايع تأسف پديده دقدرت نهادهاي نظامي و امنيتي به حدي گسترش يافته كه موج

؛ چنان كه ...كنم و ديگر خود حديث مفصل بخوان هاي اخيراً كشف شده اشاره مي تنها به يكي از نمونه. است

ضد انقالب و حفاظـت از مرزهـاي كشـور اختيـاراتي      گفته شد نهادهاي نظامي و امنيتي تحت لواي مقابله با

اند كه اين امر در سـپاه پاسـداران تـا     گسترده و مصونيتي فرا قانوني به نيروهاي تحت امر خويش اعطا كرده

در  امر موجب پيدايش باندها و افراد جنايتكار و مافيايي همين. تر از مابقي نهادها بوده است حدودي برجسته

ادها شده كه مورد اخير آن بانـدي اسـت جنايـت پيشـه و مخـوف بـه سـركردگي يكـي از         گونه نهداخل اين

ي استان كردستان اقدام به قتل وسيع و  كه در محدوده» هيوا تاب«فرماندهان بلندپايه سپاه كردستان به نام 

ايـن طريـق    آنـان از . كردنـد  و معرفي آنها به عنوان اعضا و هواداران احزاب كرد مـي پنهاني شهروندان عادي 

ها و منافع فـراوان سياسـي و اقتصـادي راه     آوري كرده و با استفاده از آن، رانت قدرتي عظيم براي خود جمع

كه قريب سه سال قبل  اين باند مخوف حدود دو دهه به اقدامات شنيع خود ادامه دادند تا اين. انداخته بودند

ر روابط سپاه و اطالعات، خوشـبختانه دسـتگير و   هايشان و ايجاد شكاف د با افشاي مستند و مستدل جنايت

نفـر و جـازدن    150رسمي تاكنون به قتل بيش از اخبار غير برابر . اند ها در تهران محبوس شده طبق شنيده

هـاي متعـدد، سـرقت مسـلحانه و غـارت و چپـاول امـوال         زنـي  و نيز راه» اعضاي ضد انقالب«آنان به عنوان 

هـاي   ي نهادهـا و سـازمان   العاده بود و كليـه  قاي تاب داراي قدرت و نفوذي فوقآ. اند شهروندان اعتراف كرده
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و حفظ تماميت ارضي نبـود  » امنيت«نظامي و حكومتي حرف شنوي كاملي از وي داشتند، اگر رانت دولتي، 

  گيري چنين باندهايي وجود داشت؟ آيا امكان شكل

. كردستان از دولت تدبير و اميـد باشـد   ي وني جامعهي قان مطالبهترين  اجراي اين اصل شايد مهم: 15اصل ـ 

قـانون اساسـي بـه رسـميت      15هاي كردستان طبق اصل  تدريس زبان و ادبيات كردي در مدارس و دانشگاه

ي مـا فراتـر از آن،    ي نشر كتب و نشريات كردي نيست، مطالبـه  ي ما صرف اجازه مطالبه. شناخته شده است

. باشد ي مقاطع تحصيلي از ابتدايي تا تحصيالت تكميلي و آكادميك مي كليهتدريس زبان و ادبيات كردي در 

گمان نكنم نيازي به تبيين داليل ضرورت اجراي اين اصل مترقي و انسـاني باشـد، نفـس درج آن در قـانون     

  .اساسي، خود مبين همه چيز است

ي  نخبگان و شايستگان كـرد در اداره اي برابر و يكسان هستند چرا از  اگر مردم از هر قوم و قبيله: 19اصل ـ 

التحصـيالن كـرد در     بهتر اسـت آمـار فـارغ   شود؟  ي مناطق كردنشين استفاده نمي كم در اداره كشور يا دست

هاي مختلف دانشگاهي را از وزارت علوم استعالم بفرماييد تـا متوجـه كثـرت روزافـزون نخبگـان كـرد        رشته

گـر  گـر دي  توانـد يـاري   موردنياز خود را تأمين نمايد بلكه مـي انساني  تواند نيروي تنها مي كردستان نه. بشويد

التحصيالن با كيفيت و مجرب كرد در بهترين حالت به عنوان كارمند  اما دريغ كه فارغ. مناطق ايران نيز باشد

ن افتد در مديريت كالن و حتي مياني مناطق كردنشـي  و به ندرت اتفاق مي شوند ي ادارات استخدام مي ساده

ناً تفويض مديريت اين مناطق به نخبگان بومي و استفاده از توان آنان موجب كـم  ئمطم .از آنها استفاده شود

تـر ايـن نيروهـا از     زمان با توجه به شناخت بهتـر و دقيـق   شدن شكاف مردم كردستان و حاكميت گشته هم

  .تر خواهد شد و با ثبات تر كردستان و مشكالت و مطالبات مردم، روند توسعه بسيار پوياتر و سريع

حتـي در  . تر از ميـانگين كشـوري   تر و عمومي تفتيش عقايد در كردستان بسيار رايج است؛ رايج:  23اصل ـ 

ي اداري نيز بعضاً تفكر و عقايد افراد و گرايش يا عدم گرايش آنها به يك جريان سياسـي   امورات خيلي ساده

در غيـر  ونات قلبي خود را پنهان نمايند، نم اكثراً ناچارند مكگيرد و مرد يا فكري خاص مورد پرسش قرار مي

  .اين صورت از حقوق اجتماعي و مشروع خود محروم خواهند شد

هـا   ييپيمـا  هـا و برگـزاري اجتماعـات و راه    اگرچه موانع فراروي تشكيل احـزاب و تشـكل  :  27و  26اصول ـ 

گيـري   سياسي كردستان و غلظت ديد امنيتـي، شـكل  ي  اما با توجه به پيشينهمعضلي عام و سراسري است، 

ي  به نحوي كه حتـي در دوره . سترو با موانع بسيار بيشتري روبه ها و برگزاري تجمعات در اين منطقه تشكل

اصالحات هم تقاضاهاي ارايه شده به وزارت كشور جهت تأسيس يك حزب قانوني كردي بي پاسـخ گذاشـته   

  !ماند تا واقعيتي ممكن بيشتر به طنز ميبرگزاري تجمع قانوني هم كه . شد

صراحت اين اصول، به كرات اتفاق افتاده كه افرادي بدون حكم قضايي يـا حتـي   برخالف :  37و  32اصول ـ 

ي مردم مجرمند مگر خالف  در كردستان همهشوند،  هماهنگي ساده با مراجع قضايي دستگير و بازداشت مي

منيتي و اطالعاتي در مراجع قضايي بـه قـدري وسـيع اسـت كـه حتـي       اعمال نفوذ نهادهاي ا !آن ثابت شود

هاي طـوالني بـدون حكـم و     شود و چه بسا افرادي كه مدت قانون هم رعايت نميترتيبات و تشريفات شكلي 

  .اند دستور قضايي تحت بازداشت بوده
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از ايـن   خواهنـد  اگـر مـي   شود ي فعالين يا زندانيان سياسي توصيه مي در برخي موارد به خانواده:  33اصل ـ 

اي  اي رويه اگرچه چنين پديده. همه گرفتاري رهايي يابند بهتر است به منطقه و استاني ديگر مهاجرت كنند

بـه  هـاي   شود، اما همـين توصـيه   كامالً سيستماتيك نبوده و از نيروي قهري هم براي تحقق آن استفاده نمي

در ميـان مـردم يـك    . قـانون اساسـي باشـد    33و نافي اصـل  تواند ناقض  دار هم مي ظاهر دلسوزانه اما هدف

شود و البته چنـين برداشـتي    ي يك دستور آمرانه نگريسته مي ي نهادهاي امنيتي نيز به مثابه ي ساده توصيه

  . ي اين نهادها دارد ريشه در سابقه

عيين وكيل تسخيري هاي مكرر متهم جهت ت رغم درخواست ام كه علي هايي را شاهد بوده پرونده:  35اصل ـ 

سال حبس، اساساً امكان ورود  30و  20تر چون  و با وجود انتساب اتهاماتي سنگين و صدور احكامي سنگين

و در قانون آيين دادرسي كيفري به صراحت قيد شـده كـه اگـر     35در اصل . وكيل مدافع فراهم نشده است

ر صـدو . ف است بـراي وي وكيـل تعيـين نمايـد    متهم توانايي تعيين وكيل مدافع را نداشته باشد دادگاه موظ

يك . شود قانوني است، چرا كه امكان و فرصت دفاع اصولي از متهم سلب ميحكم در چنين مواردي كامالً غير

گر وفور محروميت شـهروندان از حـق    هاي مطروحه در محاكم قضايي كردستان بيان تفحص ساده در پرونده

  .دفاع اصولي و تعيين وكيل مدافع است

هاي امنيتـي و انتظـامي كردسـتان انـواع مصـاديق       گاهمتأسفانه هنوز هم در بازداشت:  39و  38، 36اصول ـ 

شود كـه شـكنجه    شود كه بعضاً چنين عنوان مي ي روحي و جسمي و هتك حرمت افراد مشاهده مي شكنجه

پس از اتمام دادرسي و  پر واضح است كه تعزير تنها! شود محسوب مي» تعزير«به دستور مقام قضايي بوده و 

در قسمت بعدي اين نوشتار . ي بازجويي و تحقيقات قطعي قابل اعمال است نه در مرحلهصدور حكم قضايي 

  .ي عيني و قابل ارجاع را مورد اشاره قرار خواهم داد چند نمونه

ي  گـذاري و توسـعه   اي فـراروي سـرمايه   ي عديـده  هاي نانوشـته  ها و محدوديت ممنوعيت:  48و  44اصول ـ 

ها و مناطق  مندي يكسان استان ي متوازن و عمومي و بهره تنها اصل توسعه نه. اقتصادي كردستان وجود دارد

گـذاري   راه سـرمايه  شود بلكه آشكارا و تعمداً موانع فراواني بر سر هاي اقتصادي رعايت نمي از منابع و ظرفيت

رغـم وجـود سـرمايه و پـول نسـبتاً مناسـب در اقتصـاد         علي. شود بخش خصوصي در كردستان قرار داده مي

ي  و وجـود موانـع بازدارنـده موجـب شـده صـاحبان سـرمايه بـه حـوزه         كردستان، اما فقدان بسـتر مناسـب   

هاي خدماتي، ساخت و ساز و حتـي   ي خود را بيشتر در بخش هاي توليدي ورود پيدا نكرده و سرمايه فعاليت

هاي حقوقي، عيني و مادي توسعه را مهيا نمايد شايد بتوان با پول  اگر دولت زمينه. قاچاق به گردش درآورند

ها را جبران و فراتر از آن حتي به افزايش ارزش  ماندگي اي از عقب ي خود مردم منطقه بخش عمده و سرمايه

بـا  . كمك شاياني كردهاي توليدي و صنعتي كل كشور  و گسترش فعاليت افزوده، رشد توليد ناخالص داخلي

ي كشـور عـراق، احـداث     كردنشين و در دسترس بودن بـازار تشـنه و آمـاده   هاي  توجه به مرزي بودن استان

ترديد توجيه اقتصادي دارد اما در اين خصوص هم باز همـان مشـكل قـديمي نگـرش      بيمناطق آزاد تجاري 

هاي مركـزي بسـيار    تبعيض اقتصادي مابين كردستان و استان. تحقق چنين تصميماتي استامنيتي مانع از 

عميق است، به نحوي كه كل واحدهاي توليدي و صـنعتي موجـود در كردسـتان بـه مراتـب كمتـر اسـت از        

  .هاي مركزي واحدهاي مشابه در تنها يك شهر كوچك استان
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غني، زيبا و جذاب است، اما متأسفانه در ساليان اخير  كردستان داراي محيط زيست و طبيعتي:  50اصل  ـ 

تخريـب محـيط زيسـت    . و با دخالت عامل انساني سرعت تخريب آن به طرز اعجاب آوري شدت گرفته است

به قدري وسيع و سريع شده كه به برخي شايعات مبني بر وجود انگيزه و عامل امنيتي و سياسـي  كردستان 

هاي كردستان از سوي چند  سوزي وسيع جنگل شود كه آتش جمله گفته مي نم. در اين روند دامن زده است

گيرد تا امكـان اسـتتار را از نيروهـاي وابسـته بـه احـزاب كـرد درصـورت          نهاد نظامي و اطالعاتي صورت مي

هاي ذيصـالح   هاي مردم نهاد هم كه در غياب سازمان اندك تشكل. بازگشت احتمالي به منطقه، سلب نمايند

ي آن دارنـد، متأسـفانه بـا     عي در پيشگيري از تخريب بيشتر محيط زيست و اطالع رسـاني دربـاره  دولتي س

ي اروميه را  درياچه. اشاره نمود» انجمن سبز چيا«توان به  اند كه مشخصاً مي برخوردهاي امنيتي مواجه گشته

ي  شود، سرنوشـت درياچـه   نميپيش گرفته و هيچ فكري هم به حال آن  نگاه كنيد كه چگونه راه مرگ را در

ي زريبـار اسـت كـه     هاي آب شيرين جهـان يعنـي درياچـه    اروميه اكنون در انتظار يكي از بزرگترين درياچه

اي  صـرف بودجـه  . انـد  خيال شده و سرنوشتش را به قضا و قـدر سـپرده   مسئولين مربوطه در قبال آن هم بي

بيعت ها و ط تواند اين درياچه و جنگل و مشخص مي چندان سنگين و اتخاذ برخي راهكارهاي مطالعه شده نه

  .كردستان را از مرگ نجات دهد، اما گويا مرگ طبيعت براي مسئولين محترم واجد هيچ اهميتي نيست

باالتر اسـت كـه   در كردستان ميزان دخالت قوا در وظايف همديگر از ميانگين كشوري به مراتب :  57اصل ـ 

  . بخش بعدي مورد اشاره قرار خواهم داد در اين خصوص نيز مواردي را در

سي و چهار سال از استقرار جمهوري اسالمي و تصويب قانون اساسي گذشته اما هنـوز تكليـف   : 168اصل ـ 

هاي كردسـتان همـواره پـذيراي خيـل فعـالين       ها زندان در طول اين سال. جرم سياسي مشخص نشده است

غير علني و اكثراً سريع و  تهاي انقالب، در جلسا در دادگاههمگي سياسي و فرهنگي كرد بوده كه متأسفانه 

ي امنيت مردم و  كار و به عنوان تروريست يا برهم زننده كوتاه مدت، تحت قضاوت تنها يك قاضي عمدتاً تازه

كند كه محاكمات سياسـي بايـد علنـي و بـا حضـور       تأكيد مي 168درحالي كه اصل . اند اكمه شدهحكشور م

تـر   و انتظار همه اين است كه در اين بخـش جـدي   ايد حضرت عالي حقوق خوانده. گزار شودهيئت منصفه بر

در . المللي تهيه و به تصويب مجلس برسـانيد  ي جرم سياسي را مطابق با استانداردهاي بين وارد شده و اليحه

ا زنـداني امنيتـي   ي ما ر كنند در ايران زنداني سياسي وجود ندارد و همه حال حاضر مقامات مسئول ادعا مي

شما بهتر از هركس واقف هستيد كه حتي استفاده از اسلحه هم اگر با مقاصد سياسي باشد، . كنند قلمداد مي

جـرم  مي  حـال انگيـزه   هـر  گيـرد و در  ي مجازات است اما در چارچوب جرم سياسي قرار مي اگرچه شايسته

ي مجـازاتيم،   اگر امثال بنده جرمي مرتكب شده و شايسته. مندانه است اي شرافت سياسي بدون ترديد انگيزه

شايسته نيست در خفا، بدون هيئت منصفه، با يك قانون عمومي تحقيرآميز و از سوي يك قاضي كم تجربـه  

هـاي سياسـي سـبب شـده      هعدم شفافيت در رسيدگي بـه پرونـد  . و فاقد صالحيت محاكمه و مجازات شويم

تنها احكام صادره در مورد متهمين سياسي را عادالنه و صحيح ندانـد بلكـه آنهـا را     جامعه و افكار عمومي نه

تنهـا در تحقـق اهـداف خـود در ايـن مـورد        ي قضـائيه نـه   واقـع قـوه   در. تبديل به قهرمان و الگو هم بنمايد

ي  توانيد بـا تـدوين و تصـويب اليحـه     شما مي. ه استي معكوس هم گرفت خصوص موفق نبوده بلكه نتيجه به

اسـتقالل  «گونه كـه مصـدق    نام خود يادگار بگذاريد، همان جرم سياسي يك اقدام مهم تاريخي را محقق و به

  .را از خود به يادگار گذاشته است» وكال
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مقصود ما بدون ترديد ي فوق تنها بخشي از اصول قانون اساسي هستند و البته در رابطه با  صول مورد اشارها

تواند و نبايد  باشد، او نمي رئيس جمهور دومين مقام كشور و مسئول اجراي قانون اساسي مي. ترين اصول مهم

انتظار اجراي قانون اساسي موجود و مسـتقر كـف مطالبـات    . با هيچ توجيهي از اجراي قانون شانه خالي كند

ربوط به تشكيل شوراها را محقق و اجـرا نمودنـد شـما    ي م ماست و چنان كه آقاي خاتمي اصل معطل مانده

توانـد معتـرض    توانيد مابقي اصول معطل مانده يا پايمال شده را به مورد اجرا بگذاريد كسي هم نمـي  هم مي

دان بـيش از ديگـران بـر اهميـت      يك رئيس جمهور حقوق! كنيد شما بشود كه چرا قانون اساسي را اجرا مي

  .قانون اساسي عالم است

  

  :نهادهاي امنيتي و اطالعاتي

  نماد اقدامات فرا قانوني و ضرورت اصالح آنها

گسترده بوده است و با توجـه بـه    ي عمل و كاركرد نهادهاي امنيتي در كردستان همواره محل انتقادات نحوه

هـاي كـالن حكومـت، هرگونـه تغييـر و تحـولي در        گونه نهادها در تدوين سياسـت  ي اين نقش تعيين كننده

تأثير هاي زندگي شهروندان را تحت  ي حوزه ي عمل آنها پيامدهاي بسيار مهمي را در پي داشته و كليه حوهن

به عبارتي گوياتر، اتخاذ هرگونه تصميم و سياستي در رابطـه بـا كردسـتان از صـافي نظـر و      . قرار خواهد داد

گذرد، پس پرداختن به چگونگي كاركرد و نقـد اقـدامات آنهـا متـرادف اسـت بـا        تحليل نهادهاي امنيتي مي

ي اين نهادها جايگاهي به مراتب هاي حاكميت در كردستان، يعن گذاري ي سياست تحليل و آشكارسازي نحوه

ي منـاطق كردنشـين تبـديل    »همـه كـاره  «ي وظايف قانوني خويش پيدا كرده و در عمل به  تر از حوزه رفيع

دهـم بيشـتر بـه     جو در كردستان پرشمار است اما ترجيح مـي  گونه نهادهاي مداخله اگرچه تعداد اين. اند شده

ي وجودي نهادهايي چون حفاظت اطالعـات   ريم كه اساساً فلسفهذاز اين بگ(عملكرد وزارت اطالعات بپردازم 

دانان و حتي كارشناسان نظامي حضور چنين ارگاني در  سپاه پاسداران خود محل ترديد بوده و به زعم حقوق

بـدين دليـل وزارت   ) ي عمومي جامعه كامالً غيرقانوني است اندازي به عرصه هاي برون سازماني و دست حوزه

و وزيـر آن را رئـيس جمهـور تعيـين       بـوده » خانـه  وزارت«دهم كه  در كانون بحث خود قرار مياطالعات را 

هاي ديگري هم  ي خاص مقامات و ارگان خانه ام كه در تعيين وزير و نظارت بر اين وزارت كند ـ البته واقف مي

. تا حدودي محدودتر اسـت ها  خانه وزارتي اختيار رئيس دولت در مقايسه با ديگر  دخالت مؤثر دارند و حوزه

تواند  اتفاقاً اگر بخواهد ميي عملكرد آن نقشي ندارد،  توان گفت رئيس جمهور در جهت دهي به نحوه اما نمي

  .ي اصالحات چنين تأثيري را تاحدودي تجربه كرديم كه در دوره آثار مثبت و بزرگي باشد، كما اين منشاء

شور است و اگر متوجه طرح، توطئه يـا مـوردي عليـه امنيـت     د اوضاع امنيتي كصي وزارت اطالعات ر وظيفه

كشور شد موظف است آن را به مراجع قضايي منعكس نمايد تا از مجراي قانوني مورد تعقيب و رسيدگي قرار 

گيـرد كـه    هاي دولتي و حاكميتي مورد استعالم و مشاوره قرار مـي  وارد هم از سوي ارگاندر برخي م. بگيرد

ي  بـر ايـن اسـاس وزارت اطالعـات وظيفـه     . االطاعه نيست براي نهادهاي مذكور الزاماً واجبالبته نظريات آن 

قانون آيين دادرسي  15ي  ماده(شود  ضابط قضايي هم محسوب نمياجرايي چنداني را بر عهده ندارد و حتي 

خيـر در  هـاي ا  صـرفاً در سـال  ) كيفري ضابطين قضايي را مشخص نموده كه نامي از اطالعات در آن نيسـت 
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با اختيارات محدود شناخته شده ) و نه عام(نامه به عنوان ضابط خاص  برخي موضوعات اقتصادي و طي بخش

ي عمل خود  وزارت اطالعات حوزهبينيم هيچ تناسبي با آنچه كه بايد باشد ندارد؛  اما آنچه در عمل مي. است

شـايد  ! انـد  و غير قابل نظارتش را پذيرفتـه  را چنان بسط داده كه شهروندان ايران نقش و عملكرد فرا قانوني

ي اقدامات اينچنيني  كمتر كسي بداند كه اطالعات قانوناً حق بازداشت و بازجويي از متهمين را ندارد و كليه

دستگير ورزد بلكه آنها را  ي مظنونين مبادرت مي تنها به تعقيب مستقالنه اطالعات نه. آن خارج از قانون است

هاي اختصاصي خود مورد تحقيق و بازجويي قرار داده و تا تكميل به اصطالح تحقيقات حتي  بازداشتگاهو در 

دهد و اگر هم بعضاً اجـازه دهـد در سـطح بسـيار      ي رؤيت پرونده و متهم را نمي به مقامات قضايي هم اجازه

قانوني وزارت اطالعات و مخصوصـاً  ذيالً برخي از اقدامات فرا قانوني و غير. ماند محدود و كم اهميتي باقي مي

  .شمارم ادارات اطالعات مناطق كردنشين را برمي

ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور بوده و  ـ تأسيس و ايجاد زندان و بازداشتگاه حق انحصاري سازمان زندان

يرقانوني اعـالم كـرده   ي اختيار آن سازمان ممنوع و غ اندازي هرنوع زنداني را خارج از حوزه قانون وجود و راه

هـا خـود    هاي اختصاصي بوده و هستند، در اين بازداشتگاه اما ادارات اطالعات از قديم داراي بازداشتگاه. است

مسئولين اطالعاتي فعال مايشاء و حاكم مطلق بوده و هيچ نظارتي از سوي هيچ ارگان و نهادي بر آنها وجود 

فـرد غيـر اطالعـاتي    گيـرد و هـيچ مقـام يـا      ي اطالعات صورت ميها از سوي بازجوها ي بازجويي كليه. ندارد

باشند  ها به شدت حفاظت شده، پنهاني و دور از چشم مردم مي اين بازداشتگاه. ي ورود به آنجا را ندارد اجازه

واقـع چنـين امـري يـك     اما دراند  ها قرار گرفته و اگرچه در ساليان اخير به ظاهر تحت نظارت سازمان زندان

انـدازي زنـدان و    با توجـه بـه ممنوعيـت قـانوني راه    . باشد كامالً صوري مي يساده بيش نبوده و ادعايشوخي 

ي اقدامات انجام گرفته در آن، از بازداشـت و بـازجويي تـا حـبس      بازداشتگاه اختصاصي، به طريق اولي كليه

بعضـاً  . وجاهت قـانوني اسـت  جه و فشارهاي جسمي و روحي، فاقد و تشكيل پرونده و گاهاً ايراد شكنانفرادي 

ي حاضر شده و غالبـاً بـدون معرفـي خـود و صـرفاً      يها هاي اداري چنين بازداشتگاه مقامات قضايي در قسمت

نمايند، جالب است كه مـتهم   ي تشريفات قانوني اقدام به بازجويي و تحقيق از متهم مي جهت انجام فرماليته

از ديگر سو اساساً انجام مراحل ! داند يز يك بازجوي امنيتي ميداند ايشان يك مقام قضايي است و او را ن نمي

غيـر  تحقيق و دادرسي در اماكن غير قضايي، مخصوصاً در اماكني كه احتمال مرعوب شدن فرد وجـود دارد،  

قانون احتـرام بـه    6الخصوص بند  ي كشور، علي موضوعهبرخالف صراحت مؤكد قوانين . قانوني و ممنوع است

بند، تحقيـر،   بند و دست كه استفاده از چشم 15/2/1383روع و حفظ حقوق شهروندي مصوب هاي مش آزادي

ايــزا و اســتخفاف مــتهم از هــر طريــق ممنــوع شــده و پيگــرد قــانوني دارد، چنــين اعمــال و اقــداماتي در   

برچيـدن  . شـود  هاي مذكور اموري عادي و بديهي محسوب و جـزو لزومـات تحقيـق قلمـداد مـي      بازداشتگاه

  .ترين واجبات است اختصاصي ادارات اطالعات در رديف واجبهاي  اشتگاهبازد

. قانون اساسي ايران ممنوع و براي متخلف مجازات مقـرر شـده اسـت    38برابر اصل ـ شكنجه در هر نوع آن 

هـاي   لبريـز از شـكنجه  هـاي خودمختـار اطالعـات     ي جسمي يا روحي و زنـدان  شكنجه اعم است از شكنجه

انسـان  . شـود  زنداني انفرادي است و نفس حبس انفرادي شكنجه محسوب ميزندان اطالعات . گوناگون است

و خسـارات روحـي و    تألمـات كه موجودي اجتماعي است اگر از جامعه منتزع و تحت تجرد قرار گيرد دچار 

ه مرعوب شده و روانش پريشـان اسـت بـه    بازجويي از فردي ك. شود رواني گشته و از حالت طبيعي خارج مي
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گيـرد و طبعـاً    اكراه و اجبار و به دور از اختيار و اراده صورت مـي هيچ وجه جايز نيست و اظهارات وي تحت 

هـاي   شود و متأسفانه هنوز هم شـكنجه  اما شكنجه و فشار تنها به اين خالصه نمي. فاقد وجاهت قانوني است

تنهـا دو  . مانـد  هاي قرون وسـطي مـي   ضاً بسيار شديد گشته و به شكنجهشود كه بع جسمي به كار گرفته مي

ي  ي اطالعات سنندج را بازگو كرده و از اطالـه  هاي اخير بازداشتگاه اداره شكنجهي عيني قابل ارجاع از  نمونه

  :كالم پرهيز خواهم كرد

هـام تبليـغ عليـه نظـام     ي حقوق دانشگاه پيام نور سنندج بـه ات  يك دانشجوي رشته 1386زمستان سال ـ 1

ي وي اطالع داده شد كـه فرزندشـان    دستگير و به بازداشتگاه مذكور منتقل شد، پس از چند روز به خانواده

ي شـواهد از مـرگ    حالي بود كه كليهاين در. اقدام به خودكشي كرده و جسد وي به خاك سپرده شده است

كردند كه وي با استفاده از دوش حمام خـود   مي وي بر اثر شكنجه حكايت داشت اما مسئولين اطالعات ادعا

بنده خود تنها سه چهار ماه پيش از آن حادثه به مدت بيش از دو ماه در بازداشـتگاه  . آويز كرده است را حلق

پالسـتيكي بـود و مطلقـاً     ي ها از جنس لولـه  هاي آن دارم؛ دوش سلول مذكور بوده و آشنايي كاملي با سلول

بـه  . آويز كردن خود موجود نبود حلقامكان خودكشي از طريق آن وجود نداشت و هيچ راه ديگري هم جهت 

ي جسمي داللت داشـت امـا    عالوه تنها گزارش موجود پزشكي قانوني هم بر مرگ وي بر اثر شكنجه و ضربه

بخت كه از بهترين و متعهـدترين   حمد صالح نيكي وكيل پرونده جناب آقاي م هاي مجدانه رغم پيگيري علي

مل يا عـاملين  مانع از كشف حقيقت و مجازات عاي اطالعات  دانان كشور است، اعمال نفوذ اداره وكال و حقوق

اش دفن و تاكنون  چنان كه گفته شد جسد وي نيز در خفا و بدون اطالع خانواده. هي شدال مرگ ابراهيم لطف

  .به آنان داده نشده است) كه شايع شده با بتون پوشانده شده(ي نبش قبر  نيز اجازه

چند ماه قبل يك فرد اهل كردستان عراق به نام جالل محمـد احمـد مـورد ظـن قـرار گرفتـه و پـس از        ـ 2

شود و بازجويان  ها حاضر به قبول هيچ اتهامي نمي طي بازجويي. شود بازداشت به همان بازداشتگاه منتقل مي

كنند كه كشـيدن   اي مي كنندههاي جسمي و روحي مشمئز  مال شكنجهارگيري اقدام به اعمربوطه جهت اقر

بنده وي را در زندان مركزي . هاي اعمال شده است هاي انگشتان دو دستش تنها يكي از شكنجه تمامي ناخن

يـد امـا   سنندج مالقات و شخصاً شكايتي را برايش تنظيم نمودم تا از طريـق قـانوني موضـوع را پيگيـري نما    

ي اطالعات به محض اطالع از قصد وي در محل همـين زنـدان وي را احضـار و تهديـد كـرده       بازجويان اداره

هاي بيشتري قـرار   بودند در صورت پيگيري و ادعاي شكنجه شدن مجدداً به اطالعات منتقل و تحت شكنجه

هـايم را   نـدان نـاخن  خـودم بـا د  «گويـد   وي نيز كه به شدت مرعـوب شـده بـود اكنـون مـي     . خواهد گرفت

اش نيـز در دادگسـتري همـان شـهر در حـال       در حال حاضر به زندان مريوان منتقل و پرونـده . »!ام درآورده

  .رسيدگي است

تنها عموماً افرادي كم سواد، غيـر متخصـص و فاقـد هرگونـه      كاركنان ادارات اطالعات مناطق كردنشين نهـ 

آنها از اوايل انقالب در اين منطقه حضور داشته و با توجه بـه  نگرش اجتماعي و فرهنگي هستند، بلكه بيشتر 

وقايع سياسي آن دوران خاطرات تلخ و ناگوار شخصي و خانوادگي از كردستان دارند كه منجر به ايجاد كينه 

مثالً عضوي از اعضاي خانواده و اقربـا يـا دوسـتي    . و نفرتي عميق نسبت به كردستان در نزد آنان شده است

كه خود از سـوي احـزاب كـرد     اند يا اين ي ابتداي انقالب از دست داده در جريان منازعات مسلحانها رنزديك 
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گونه افراد صالحيت دخالت و فراتر از آن مديريت مسايل سياسي و  طبيعي است كه اين. اند آسيب و آزار ديده

بيني است اما كينه و نفرت  اقعطرفي و رعايت و امنيتي كردستان را ندارند، مديريت امنيتي مستلزم حفظ بي

شود، كما اينكه آنان مسايل شخصي خـود   تحقق اين شرايط الزم و مهم مينهفته در درون اين افراد مانع از 

نيروهـا و سـاختار ادارات    شبـازنگري در چيـن  . دهنـد  را كامالً در وظايف كاري خـويش دخالـت داده و مـي   

هـاي وزيـر    به مسايل سياسي و اجتمـاعي بايـد از اولويـت   آنان اطالعات كردستان و ايجاد تحول در نوع نگاه 

جو و بي صالحيت فقط بـه تشـديد مشـكالت     سواد، كينه ي مديريت افراد بي ادامه. اطالعات دولت شما باشد

  .انجامد سياسي و امنيتي كردستان مي

ز سوي ادارات اطالعات و دخالت در وظايف و اختيارات ديگر ادارات و نهادها ا قانون اساسي 57ـ نقض اصل 

ي و هنگـامي كـه امثـال بنـده خواهـان      يحتـي در جلسـات بـازجو   . كردستان موضوعي غير قابل انكار اسـت 

قانون و دادگـاه و دادسـتان كشـك    «شود كه  شويم به صراحت اعالم مي مندي از حقوق قانوني خود مي بهره

گويم مراجع قضايي هيچ اختياري از خود ندارند و تابع بي قيد و شرط افسران  نمي. »است و اصل نظر ماست

هـاي سياسـي بـه     گيـرد و پرونـده   اي صورت مي اعمال نفوذ گسترده و مأمورين اطالعاتي هستند، اما حقيقتاً

كردستان حتي اعطاي يك مرخصي سـاده  در حال حاضر در . شود سادگي از مسير دادرسي عادالنه خارج مي

ي اطالعـات   يا آزادي مشروط كه جزو حقوق قـانوني محكـومين سياسـي اسـت، تنهـا بـا نظـر مسـاعد اداره        

گيري در مـورد   ها و قضات كه طبق قانون جايگاهي بس رفيع دارند اختيار تصميم دادستان. پذير است امكان

ي اطالعـات واگـذار كـرده و حاضـر بـه پـذيرش        زندانيان سياسي را تقريباً به طور كامل بـه بازجويـان اداره  

نسبي است و ام كه استقالل قوا همواره امري  كامالً واقف. مسئوليت قانوني خود در قبال اين زندانيان نيستند

توان نهادهاي حاكميتي را جزايري مجزا از هم قلمداد كرد، اما ارتباط و همكاري قوا با دخالت در وظايف  نمي

دهنـد دخالـت    همديگر دو امر كامالً متفاوت است و بدون ترديد آنچه را ادارات اطالعات كردستان انجام مي

زنـدان  (بنـده  ي زندان محـل سـكونت    تي در محوطهآنان ح. الغيردر اختيارات دستگاه قضايي است و آشكار

آوري اخبار مرتبط با زندانيان سياسي مشغولند، بـه   دفتري مستقل تأسيس و روزانه به جمع) مركزي سنندج

كننـد كـه البتـه     ترين رفتارها، حركات و اظهارنظرهايمان را نيز رصد و ثبت مـي  اي كه ريزترين و جزيي گونه

هاي موجـود در   طلبي هاي طبيعي يا منفعت واصله كذب و ناشي از عداوت و كينهاي از گزارشات  بخش عمده

ي اطالعات از اعمال عفو رهبري به مناسبت عيد فطر بـه   مورد جالب ديگر ممانعت اداره. ميان زندانيان است

محكومين امنيتي و سياسي است، مثالً و مشخصاً با نظر آنان عفـو مـذكور بـه محكـومين سـالح و مهمـات       

  .يا اصالً تعلق نگرفت يا با تأخير و موانع فراوان تعداد اندكي مشمول آن قرار گرفتندغيرمجاز 

ـ زندانياني را داريم كه به هر دليل مدتي را به احزاب كرد پيوسته و پس از مدتي از آنـان جـدا و بـه كشـور     

موجود مشمول هيچ مجازاتي قرار اينان به نوعي به نظام جمهوري اسالمي پناه آورده و در عرف . اند بازگشته

ايم كه افراد بدون  مواردي را داشته. گرفتند، اما در ساليان اخير نوع تعامل با آنان تفاوت جدي كرده است نمي

ترين اقدام مؤثري عليه جمهوري اسـالمي انجـام داده باشـند پـس از      كه در مدت عضويت در احزاب ساده آن

قـبالً جـدا   . انـد  مدت ـ گاهاً تا شش سال و بيشتر ـ محكوميت يافته  هاي عجيب و طوالني  بازگشت به حبس

دانم اين تغيير  گرفت، حقيقتاً نمي تنها مجازاتي در پي نداشت بلكه مورد تشويق هم قرار مي شدن از احزاب نه

بيند  يي اطالعات نفع خود را در تداوم عضويت افراد در احزاب م ي فاحش را چگونه تبيين كنم؛ آيا اداره رويه
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هـاي   ي آسيب كه در نتيجه اند و يا افراد محجور و روان رنجوري بوده! ي ديگري در ميان است؟ لهايا پاي مس

متعاقب اطالع مسئولين احزاب اند اما  خود متواري و مدتي كوتاه به احزاب پيوسته ي بيماري رواني از خانواده

ير ثاألسـف محـاكم قضـايي تحـت تـأ      اما مع. اند ردهاز وضعيتشان، آنها را به بازگشت تشويق و حتي مجبور ك

عمل اينگونه افراد اقدام به صدور احكـام زنـدان بـراي     بدون توجه به وضعيت رواني و منشاء ي اطالعات اداره

محجور بوده و پس از رسيدن به سن قانوني دادگاه براي وي در همين زندان فردي را داريم كه . اند آنها نموده

تنها به تحمل سه سـال حـبس محكـوم     كرده است، همين فرد پس از بازگشت به كشور نه ولي قهري تعيين

  .شده بلكه حتي با اعطاي مرخصي و آزادي مشروط نيز به وي مخالفت شده است

كنند، بدين  مي» دام گذاري«ي اطالعات و برخي نهادهاي نظامي و انتظامي براي شهروندان كردستان  ـ اداره

ـ  ذب يك سري افراد عادي كرده و آنها را به عنوان خريدار اقالم ممنوعه ـ مخصوصاً اسلحهنحو كه اقدام به ج

ي پيشـنهادي اغـوا كننـده سـعي در جلـب       هتاده و آنان نيز با ارايبه سراغ افراد مشخص يا غيرمشخص فرس

كـه قـبالً بـه     آنچه بسيار افرادي كـه در دام ايـن معـامالت صـوري افتـاده و بـدون       . نمايند اعتماد افراد مي

شان  افتند و زندگي كاري عوامل نهادهاي مزبور به زندان مي هاي غيرقانوني مشغول بوده باشند با فريب فعاليت

  .شود تباه مي

صـورت  خورنـد كـه در   سات اسالمي سوگند مـي به ائمه و قرآن و مقدـ بازجوهاي اطالعات در روند بازجويي 

ارتكاب آن، متهم را كمك مؤثر نموده مـانع از صـدور محكوميـت بـراي وي     پذيرش اتهام انتسابي و اقرار به 

هايشان كذب بوده و اقارير مـتهم عليـه خـودش بـه كـار گرفتـه        شود كه وعده بعداً مشخص مي. خواهند شد

دهند كه  خوريد، پاسخ مي آنان در پاسخ به اين پرسش كه چرا به مقدسات اسالمي سوگند دروغ مي. شود مي

توانيـد سـوگند دروغ    ي اطالعاتي مظنونين مي كه جهت تخليه اند م تقليد براي ما فتوا صادر كردهمراجع عظا

عـالي كـه دروس    جنـاب !! چون شما حافظ كيان نظام اسالمي و سرباز گمنام امـام زمـان هسـتيد   ياد كنيد، 

و شريعت اسـالمي   اي را منطبق بر فقه شويد آيا چنين فتوا و اجازه حوزوي هم خوانده و مجتهد محسوب مي

  دانيد و آيا اصالً چنين فتوايي وجود خارجي دارد؟ مي

ي اطالعات در مناطق كردنشين بود و مطمئن باشيد اقدامات آنهـا بـه    اين تنها بخشي از عملكرد منفي اداره

هـاي كردسـتان بـه     ي اطالع رساني وقايع و پديده ترين بخش آن نحوه شايد مهم. شود اين موارد محدود نمي

مـثالً در  . باشد كه شديداً گمراه كننده است، چه در موارد جزيي و چه در موضوعات كالن و عمـده  مركز مي

پاسخ استعالم شـوراي عـالي امنيـت كشـور     اي پيدا كرده بود در  ي خاص كه بازتاب وسيع رسانه يك پرونده

. شـده اسـت   زيـاد كشـف و ضـبط   مه سنگين به تعداد اعالم كرده بودند كه از متهم پرونده سالح سبك و ني

تالش اطالعات در ترسيم . درحالي كه چنين امري از اساس كذب بوده و اصالً سالحي از وي كشف نشده بود

قل براي من مشـخص  اامن از كردستان چنان عيان است كه نيازي به اثبات ندارد و داليل آن حد اي نا چهره

اد كردن كردسـتان ارتقـاي منزلـت شـغلي و تـأمين منـافع       امن قلمد انديشد كه آيا نا آدم با خود مي. نيست

  شخصي، باندي و گروهي كاركنان اطالعات كردستان را در پي ندارد؟ 

هـا   هاي وزارت اطالعات موجب واگرايي مردم كردستان از مركز و به تبع آن گرايش روزافزون به ايده سياست

بر صدور و اجراي احكام اعـدام بـراي متهمـين    اصرار اطالعات . و احزاب مخالف جمهوري اسالمي شده است
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ي برجسته  بگذاريد خيلي مختصر به دو نمونه. سياسي به اين پديده ـ يعني واگرايي از مركز ـ دامن زده است

احسان فتاحيان در دادگاه بدوي به تحمل ده سال حـبس محكـوم شـد كـه بـا فشـار اطالعـات،        : اشاره كنم

تشـديد حكـم در دادگـاه    . دادگاه تجديدنظر آن را به اعدام تبـديل نمـود  دادستان به حكم صادره اعتراض و 

قـبالً رخ  هاي نادري است كه گمـان نكـنم    تجديدنظر آن هم از حكم حبس به حكم سلب حيات جزو پديده

پس از اجراي حكم بالفاصله واكنش منفي و اعتراض عمومي جامعه برانگيخته و تجمعات مردمي . داده باشد

فرهـاد وكيلـي، شـيرين    (ي اعـدام فـرزاد كمـانگر و همراهـانش      يا در قضـيه . آن شكل گرفت در اعتراض به

مي بـا اجـراي آن، پافشـاري    مـدت افكـار عمـو    رغم مخالفت آشكار و طـوالني  علي )هولي و علي حيدريان علم

تان نهادهاي امنيتي باعث اجراي حكم شد كه بالفاصله جامعه به آن پاسخ داده و مردم چندين شـهر كردسـ  

تواند اهداف مدنظر را محقـق و   اجراي حكم قضايي تنها هنگامي مي. دست به اعتصاب و تعطيلي بازارها زدند

موجب بازدارندگي شود كه افكار عمومي آن را عادالنه دانسته و از صدور و اجراي آن حمايـت كنـد، در غيـر    

احسـان فتاحيـان، فـرزاد    . شود ي مياعتباري دستگاه قضاي صورت كاركرد معكوس پيدا كرده و موجب بي اين

تنها تروريست و مخل امنيت عمومي نيستند بلكـه تبـديل بـه     كمانگر و امثال آنان در نظر مردم كردستان نه

برآينـد   .اند اي خلق كرده رثاي آنان آثار برجستهقهرمان ملي شده و شاعران، هنرمندان و نويسندگان كرد در 

اطالعات تقويت روزافزون موضع احزاب كرد و تضـعيف موضـع حكومـت و    اقدامات نهادهاي امنيتي و وزارت 

  .هاي رسمي، قانوني و اصالح گرايانه بوده است حتي معتقدان به فعاليت

انگارانه نسبت به فعالين سياسي  هاي رسمي و قانوني، ترويج و تقويت ديدگاه توطئه تنگ كردن فضاي فعاليت

آميـز   هاي رسمي، برخورد تـوهين  ي فعاليت كردستان و باال بردن هزينهسازي براي فعالين  و فرهنگي، پرونده

هـاي   جمعي آنـان، ممانعـت از تشـكيل نهادهـا و تشـكل      ي زندانيان سياسي و بعضاً بازداشت دسته با خانواده

رت در كدام قسمت قـانون تأسـيس وزا  ... شود هاي مخفي و براندازانه مي قانوني كه موجب گرايش به فعاليت

بـه زعـم بنـده تصـحيح عملكـرد وزارت اطالعـات در       ! تعريف شـده اسـت؟   ات چنين وظايفي براي آناطالع

هاي فراوان وارد شده به روابط مردم كردستان و حاكميـت   ها و آسيب كردستان و پيشگيري از تداوم خسارت

عات كردستان از چراكه نيروها و كاركنان حال حاضر اطال. جز با تغيير و جايگزيني نيروهاي آن ممكن نيست

در تداوم يك سو قادر به تغيير ذهنيت و افكار خود نيستند و از سوي ديگر منفعت شخصي و گروهي خود را 

اند به سادگي حاضـرند منـافع كـالن ملـي را فـداي       دانند و به كرات ثابت كرده نگاه امنيتي به كردستان مي

ه با توجه به نقش بي بـديل وزارت اطالعـات در   كنم ك مجدداً تكرار مي. مطامع شخصي و باندي خود نمايند

نوع تحول و تالشي ي كردستان، هر الهكالن نظام جمهوري اسالمي در باب مسهاي  طراحي و تدوين سياست

  .مستلزم تغييرات عمده در ساختار اداري و نيروي انساني ادارات اطالعات كردستان است

  

  :تكمله

كنم، اما بـاور كنيـد نشـان دادن وخامـت اوضـاع       عذرخواهي مي! مقالهام و تبديل آن به  از طوالني شدن نامه

من و مردم كردسـتان بـار ديگـر راه     ،ها ي ناماليمات و تبعيض با وجود همه. مستلزم از اين بيشتر هم هست

ر و بسيا ندبيني ناپذير گويند مردم ايران پيش گران اجتماعي مي تحليل. ايم آميز را انتخاب كرده تغيير مسالمت
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هم چنـدين دوره   كند، اين مطلب مطمئناً براي مردم كردستان صادق نيست و گواه آن زود نظرشان تغيير مي

و رأي اول كردسـتان   ي توكلي منتقد وضع موجود ظاهر شدآقا 1372سال . انتخابات رياست جمهوري است

كـه   از ميانگين كشوري بودستان فراتر ميزان آراي آقاي خاتمي در كرد 1376را به خود اختصاص داد، سال 

در مجمـوع رأي اول   طلبان با وجود تشتت و تفـرق  اصالح 1384سال هم تكرار شد،  1380اين امر در سال 

ها وزارت كشور، آقاي موسـوي را   ي حرف و حديث با وجود همه 1388مردم كردستان را كسب كردند، سال 

درصد رأي مـردم  72عالي بيش از  امسال هم كه جنابو . تهران و كردستان: تنها در دو استان اول اعالم كرد

قل از اين مردم حدا. هاي ديگر ايران تانبسيار بيشتر از تهران و تمام اس كردستان را به خود اختصاص داديد؛

هم از طريق صندوق  ند، آنوجود راضي نبوده و خواستار تغييراند كه از وضع م همواره اعالم كرده 1372سال 

تـوان   ي ايـران مـي   چنين ثبات طوالني مدتي را در كمتر نقطـه . كراتيكو دمآميز  ر مسالمتيعني تغيي رأي؛

  .مشاهده كرد

  !جناب آقاي رئيس جمهور

خواهيم از ديگران نه برتر باشيم و نه كمتر، نه در پـي اسـقاط    ميمطالبات ما هم مشروع است و هم قانوني، 

معجزه هم نداريم؛ استيفاي حقوق بـه رسـميت شـناخته     انتظار. نظام هستيم و نه در پي تداوم وضع موجود

نگـرش غلـيظ امنيتـي از     خـواهيم  مـي . ها و فرآيندهاي تبعـيض آميـز   مان در قانون اساسي و رفع رويه شده

مـان   خواهيم كرامت انسـاني و ملـي   خواهيم ما هم شهروند درجه يك باشيم، مي ميكردستان برداشته شود، 

خـواهيم رونـد    مان مشـاركت داده شـويم، مـي    ي در مديريت كشور و منطقه خواهيم ميمحترم شمرده شود، 

  ...خواهيم با زبان خود بخوانيم و بنويسيم كردستان پاياپاي باقي مناطق ايران باشد، مي ي توسعه

ي وضعيت كنوني كردستان را تأييد كنيم؛ وضعيتي كـه در آن افـراد غيـر كردسـتاني بـر        توانيم ادامه ما نمي

كردستان تسلط دارند و چه بسيارند شايستگان كردي كه با برچسب ضدانقالب به كنج انزوا پرتاب سرنوشت 

توانستيد براي چند روز كرد شويد تا احساس ما را درك كنيد آن هنگام كه در شـهر و   كاش مي اي. شوند مي

كند كـه   نامه مي بخشي آموزش و پرورش كرمانشاه  شويم و آن هنگام كه اداره ديار خود بيگانه محسوب مي

من عميقاً معتقدم انسان تنها يكي است در تمام جهان و ! هيچ معلمي حق ندارد به زبان كردي تدريس كند

پس چـرا بايـد در   . شمول است و براي همه يكسان هيچ انساني را بر ديگري برتري نيست، حقوق بشر جهان

كجـاي ايـن   ! صيل به زبان خود را نداشته باشم؟ي تح كنند اجازه هايم بر آن حكومت مي كشوري كه عموزاده

  طبيعي و عادي است؟  مساله

  ! آقاي رئيس جمهور

انجامـد و اتفاقـاً    ي كرد به پايـان آن نمـي   مسالهنيست، انكار  مسالهبه معناي نبود  مسالهپاك كردن صورت 

ت سـال حاكميـت يـك    پس از هشمن اوضاع بسيار وخيم كشور را . كند تر هم مي تر و بغرنج مشكل را عميق

ول تدا هم گفـتم مخـالف افـزايش غيـر معقـ     كنم و چنان كه در اب دانش هرج و مرج طلب درك مي طيف بي

يك شبه حل كنيد و به سهم خودم سعي خواهم كرد در برقراري توازن توقع هم ندارم مشكالت را . انتظاراتم

شي ايفـا كـرده مـانع از تحميـل فشـارهاي      داشت و توقعات مردم نق هاي عملي و چشم بين امكانات و توانايي



١٦ 

 

 اگرچه به دليل محبوس بـودن شـايد چنـدان كـاري از دسـتم بـر      (غيرمنطقي اجتماعي به دولت شما گردم 

ويض آهسته و آرام برخي اختيارات به مردم و نخبگان منطقـه، حمايـت از   تمركز زدايي تدريجي و تف). نيايد

ن واسط بين دولت و مردم كردستان، شريك كردن نخبگان كرد نهاد به عنوا تشكيل نهادهاي مستقل و مردم

انـدازي يـك    نظري و نگرش غير علمي به كردستان و مسـايل آن و راه  مقابله با تنگدر مديريت كالن كشور، 

كـه  (اي ايران  به مناطق قومي و حاشيه جمهوري جهت پيگيري امورات مربوط نهاد مشخص در نهاد رياست

ازجمله اقـدامات عاجـل و ممكنـي     )درخصوص ايجاد معاونت اقوام باشدهمان پيشنهاد آقاي عارف  دتوان مي

  .توانيد در همان يك سال اول به انجام برسانيد است كه مي

گـاه   رسـند كـه داراي قـدرت و احتـرام برابـر باشـند و هـيچ        دو فرد يا دو ملت تنها زماني به همزيستي مـي 

مشاركت دادن ما در تعيين سرنوشت خودمان تنها راه تداوم زيست . نبوده استهاي اجباري پايدار  چسباندن

ايـد   ساز بخت آن را يافتـه  آميزمان است و شما اكنون و در اين مقطع حساس و سرنوشت مشترك و مسالمت

بـرخالف اظهـارات    رعايـت حقـوق قـانوني و مشـروع مـا     . كه منادي چنين تحول و دستاورد عظيمي باشـيد 

شود بلكه اتفاقاً تماميت ارضـي   ي ايران و جدا شدن كردستان نمي تنها موجب تجزيه بي دانش، نهنظران  تنگ

ي اصالحات كه رعايت حقوق مردم كردستان در جهت مثبتي قـرار گرفتـه    در دوره. كند ايران را تضمين مي

دي و افزايشـي گرفتـه   ي دانشگاهي ميزان گرايش به مركز سير صعو نامه چندين تحقيق و پاياني  بود بر پايه

ي  جامعـه . بود و هرچه از قواعد آن دوران دور شـديم مـردم كردسـتان هـم از مركـز دورتـر و دورتـر شـدند        

تر شده و اتفاقاً بيش از  تر و منطقي ي ايران در اين هشت سال دشوار به مراتب بالغ كردستان هم به سان بقيه

و بحران اقتصـادي بـه شـرايط سياسـي و ثبـات و رشـد       ضرورت گذار تدريجي و آرام از شرايط امنيتي بقيه 

شما كه ها ريخته شد،  هم آراي فراواني است كه به نام شما به صندوق اقتصادي را درك كرده است، شاهد آن

مطمـئن باشـيد اگـر    . گرايانـه بـود   و توسـعه  دمكراتيكتان  هم كانديداي تغييرخواهان بوديد و هم شعارهاي

ي كردستان به حمايت خـود از شـما    تنها جامعه قق اين اهداف مهم برداريد نههاي محكمي در جهت تح قدم

دهي به افكار  توان نقش آنها را در جهت حال نميسلح كرد هم، كه به هرادامه خواهد داد بلكه حتي احزاب م

 منـد آقـاي خـاتمي را    ارزشچه خوب است كه شما شعارهاي . عمومي ناديده گرفت، تغيير رويه خواهند داد

ي شما معانـد را بـه مخـالف،     ورزي هوشمندانه ي ايرانيان باشد و سياست محقق نماييد؛ ايران واقعاً براي همه

  .مخالف را به منتقد و منتقد را به همراه تبديل كند
  

  .ي كردستان است موفقيت شما خواست قلبي جامعه
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