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سخن       راسان متوقف نخواهد شد
ایران  کردستان  دمکرات  حزب 
نیروهای  عقب نشینی  شایعه ی 
مرزهای  از  خود  پیشمرگه ی 
کردستان  اقلیم  و  ایران  کردستان 
نمود.  تکذیب  قویًا  را  عراق 
به  رسانه ها  برخی  که  آن  از  پس 
گونه ای هدفمندانه خبر عقب نشینی 
حزب  پیشمرگه ی  نیروهای 
دمکرات از مناطق مرزی را منتشر 
در حزب  مربوطه  مقامات  نمودند، 
خبر  این  ایران  کردستان  دمکرات 
را ساختگی و کذب اعالم نمودند.
رابطه، رستم جهانگیری،  در همین 
عضو دفتر سیاسی و مسئول شورای 
نظامی حزب دمکرات در گفتگویی 
نمود:  اعالم  تیشک  تلویزیون  با 
بی اساس  ما شایعه ای  "عقب نشینی 
دیداری  و  نشست  هیچ  در  و  بوده 
چنین مسأله ای را مطرح ننموده ایم. 
در این رابطه زیر بار هیچ فشاری 
مسئولیت  با  من  و  رفت  نخواهیم 
کامل این خبر را تکذیب می کنم".
در  حزب  نظامی  شورای  مسئول 
"زمانی  داشت:  اظهار  گفتگو  این 
نوینی  مرحله ی  گرفتیم  تصمیم  که 
کردستان  در  را  خود  مبارزات  از 
جوانب  تمامی  نماییم،  آغاز  ایران 
و  گرفته  نظر  در  را  مبارزه  این 
خواستار یاری و همکاری در مسیر 
و  دوستانمان  سوی  از  مبارزه  این 

از  و  شدیم  کرد  ملت  فرزندان 
کردستان  اقلیم  در  برادرانمان 
داریم که دست کم  انتظار داشته و 
اگر نمی توانند با ما همکاری کنند، 
نیز  محدودیت  و  مشکل  برایمان 
کنونی  مبارزات  زیرا  نکنند،  ایجاد 
ما در کردستان ایران که دشمن را به 
لرزه انداخته، پشتوانه ی مهمی برای 
نیز  آن  احزاب  و  کردستان  اقلیم 
خواهد بود که بیش از این به رژیم 
تحت  را  اقلیم  ندهند  اجازه  ایران 
تبدیل  را  منطقه  و  داده  قرار  فشار 
به میدان تاخت و تاز خود نماید".
با  رابطه  در  جهانگیری  آقای 
توقف  جهت  موجود  فشارهای 
حزب  مبارزات  نوین  مرحله ی 
"فشار  داشت:  اظهار  دمکرات 
و  مبارزه  ساختن  متوقف  جهت 
کردستان  داخل  در  مقاومتمان 
باشد،  که  سویی  هر  از  را  ایران 
آن  بار  زیر  و  دانسته  مردود  کاماًل 
نخواهیم رفت. از همان روز نخست 
تصمیمی  چنین  حزب  رهبری  که 
گرفت، بر اساس تحلیل و خوانش 
وضعیت  از  سیاسی  واقعگرایانه ی 
سال  چندین  و  بود  ایران  و  منطقه 
تالش  مسأله  این  برای  که  است 
محدودیت های  و  موانع  و  نموده 
را  مبارزه  این  راه  سر  بر  موجود 
عراق  کردستان  جانب  از  تنها  که 

و  نموده ایم  ارزیابی  نبوده،  نیز 
در  نیز  را  مبارزه  این  هزینه های 
نظر گرفته ایم، از همین رو برای به 
ثمر رساندن این مبارزه نیز آماده ی 
همه گونه فداکاری بوده و هستیم".
"بهایی  افزودند:  همچنین  ایشان 
بهترین  خون  با  امسال  که 
نمودیم،  پرداخت  فرزندانمان 
حاضر  که  بود  حقیقت  این  بیانگر 
هستیم". بهایی  هر  دادن  به 
ضمن  ادامه  در  جهانگیری  آقای 
بخش های  نگاه  ضرورت  بر  تأکید 
به  یکدیگر  به  کردستان  مختلف 
اعالم  استراتژیک،  عمق  عنوان 
پشتوانه ی  ما  "مبارزات  نمود: 
و  عراق  کردستان  برای  بزرگی 
امنیت  و  ثبات  تأمین  برای  عاملی 
به  است.  کردستان  از  بخش  این 
نباید  اقلیم  حکومت  دلیل،  همین 
قرار  فشار  تحت  را  ما  همانگونه 
دهد که رژیم های حاکم بر کردستان 
نیز علیه مبارزان بخش های مختلف 
ما  زیرا  می کنند،  عمل  کردستان 
در  ما  منافع  و  هستیم  ملت  یک 
قرار  یکدیگر  از  الینفک  پیوند 
فلسفه ی  خالصه،  طور  به  دارند. 
مبارزه ی ما اینست که دیگر هرگز 
به  ایران  کردستان  ندهیم  اجازه 
بیش  ملتمان  و  شود  کشانده  انزوا 
گیرد". قرار  استثمار  مورد  این  از 

مریوان، علیه جاده های مرگ خروشید

به  اعتراض  در  مریوان  مردم 
در  رژیم  مقامات  سهل انگاری 
حمل  تانکرهای  خطرات  قبال 
زندگی  و  جان  که   سوخت 
تهدید  را  شهر  این  ساکنان 
آمدند. خیابان ها  به   می کنند، 
آژانس  گزارش  اساس  بر 
سه شنبه  روز  ُکردپا،  خبررسانی 

سیزدهم مهرماه  ١٣٩٥ خورشیدی، 
مردم مریوان نسبت به  رفت و آمد 
در  که   سوخت  حمل  تانکرهای 
جاده های این شهر آمد و شد دارند 
خطر  به   را  شهروندان  زندگی  و 
کردند. اعتراض  است،  انداخته 

مریوان  شهروندان  اعتراض 
مسئوالن  کم توجهی  به   نسبت 

ناگواری  حوادث  به   حکومتی 
حمل  تانکرهای  که   است 
جاده های  در  ساالنه  سوخت 
می آورند. بار  به   منطقه  این 
تحت  کمپینی  زمینه   این  در 
از  مرگ"  تانکر  به   "نه   عنوان 
که   شده   برپا  کرد  فعاالن  سوی 
و  رفت  مشکالت  حل  خواستار 
آمد تانکرهای سوخت هستند که  
زندگی شهروندان را تهدید می کند.

تانکرهای سوخت تاکنون چندین 
شهرهای  در  را  ناگوار  حادثه ی 
شده اند. موجب  کردستان  مختلف 

ایران و وزارت راه   مقامات رژیم 
و ترابری تاکنون هیچ اقدامی برای 
نداده اند. انجام  مشکل  این  حل 

مریوان پس  مردم  اعتراضات  این 
شب   ١٠ ساعت  که   است  آن  از 
جاده   در  مهرماه  ششم  سه شنبه  
نگلـ  مریوان در پی واژگون شدن 
اتومبیل   ٦ سوخت،  تانکر  یک 
شدند. حادثه  دچار  نیز  دیگر 

شهروند  یک  حادثه  این  طی 
عمیدی"  "عمار  نام  به  مریوانی 

دست  از  را  خود  جان  بالفاصله 
داد و چندین تن دیگر نیز به  شدت 
زخمی شدند که ٣ تن از آنان نیز 
جان  بیمارستان  به  انتقال  از  پس 
هویت  دادند.  دست  از  را  خود 
آذری  "میالد  جانباختگان:  این 
بازگیر  اسماعیل  مریوان،  ساکن 
قره"  "حسن  روستای  ساکن 

ساکن  سوزه  شروین  و  مریوان 
است. شده   اعالم  "نودشه" 

غیراستاندارد  جاده های  وجود 
مصارف  و  اهداف  با  اکثراً  و 
ملی  جنبش  علیه  نظامی  صرفًا 
از  یکی  کردستان،  دمکراتیک 
جاده ای  حوادث  علل  مهمترین 
می گردد. تلقی  کردستان  در 

جنگ روانی

جمهوری اعدام اسالمی از طریق 
سازماندهی  و  نظامی  هجوم 
همچون  سرکوبگری  نهادهای 
اطالعات  و  اطالعات  وزارت 
راسخ  فعالین  و  مبارزین  سپاه، 
و  داده  قرار  هدف  را  کردستان 
سرکوب  دامنه ی  گسترش  با 
شناسایی  صدد  در  شکنجه،  و 
فعالین  و  متعهد  شهروندان 
و  ملی  آرزوهای  به  باورمند 
موضع  که  است  دمکراتیکی 

راسخی علیه ظلم و ستم دارند.
دشمن  دیگر،  بُعدی  از  لیکن 
یعنی جمهوری  کرد  ملت  اصلی 
سیاست های  با  ایران  اسالمی 
فاشیستی و شوینیستی و تاکتیک 
"تفرقه بینداز و حکومت کن" و 
جنگ  فنون  و  ابزارها  کاربرد 
می خواهد  تبلیغی  و  روانی 
درون  از  را  کردستان  جامعه ی 
به زانو  دچار فروپاشی نموده و 

درآورد.
و  جنگ  در  اگر  رژیم 
قادر  تنها  نظامی  تاکتیک های 
به فشار بر افراد و اعدام افرادی 
یکی  می تواند  یا  بوده  جامعه  از 
ملت  پا خاسته ی  به  فرزندان  از 
کرد را به شهادت برساند، لیکن 
سیاست های  و  تبلیغی  جنگ  با 
پلید خویش در صدد به بردگی 

کشاندن کل جامعه است. 
بسیار  ابعاد  دارای  روانی  جنگ 
از  یکی  لیکن  ا ست،  مختلفی 
جنگ،  این  ابعاد  خطرناک ترین 
اسالمی  جمهوری  که  است  آن 
"تفرقه  سیاست  به  توسل  با 
آنجا  تا  کن"  حکومت  و  بینداز 
و  نیروها  میان  که  می رود  پیش 
جریانات و حتی آحاد جامعه ی 
که  کسانی  ویژه  به  کردستان، 
و  بوده  انقالبی  مواضع  دارای 
می ایستند،  و ستم  ظلم  برابر  در 
به  کند  ایجاد  تفرقه  و  اختالف 
به  نسبت  تردید  بذر  که  گونه  ای 
یکدگر را در میان آنان بکارد تا 
یکدیگر را واداده و روحیه باخته 
آن  و  دشمن  این  به  وابسته  و 
و  مبارزات  و  بخوانند  دشمن 
تالش های یکدیگر را خدمت به 
این و آن تلقی کنند و این یکی 
به آن یکی بگوید که تو در راه 

منافع دشمن گام بر می داری.
این پدیده ی نفاق افکنی و ایجاد 
روز  یک  و  بی اعتمادی  جو 
روز  و  یکی  این  از  حمایت 
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مدرن و اندیشه ی آزادیخواهی تعلیم دهند

دمکرات  حزب  سیاسی  دفتر 
کردستان ایران با صدور بیانیه ای 
در رابطه با آغاز سال تحصیلی در 
ایران، فرایند آموزشی و تحصیلی 
غیرمادری  زبان  به  ایران  در 
خواند. فرهنگی  ژینوساید  را 
متن این بیانیه به شرح زیر است:

آغاز سال نو تحصیلی بر دانش  
خجسته  آموزگاران  و  پژوهان 

باد، هم میهنان گرامی!
ایران،  در  تحصیلی  سال  آغاز 

و  پاییز  فصل  آغاز  با  همزمان 
در  هوایی  و  آب  شرایط  تغییر 
ایران است و همزمان با کاهش 
از  نوینی  فصل  هوا،  گرمای 
دانش اندوزی  راه  در  تالش 
می شود. آغاز  یادگیری  و 

فصل دانش اندوزی و تحصیل در 
دانش آموزان  تمامی  برای  ایران 
سال  سرآغاز  علم اندوزان،  و 
تعلیم  و  رشد  فرایند  از  دیگری 
خود  تا  است  علمی  پرورش  و 

آگاهی  و  دانش  سالح  به  را 
برای در دست گرفتن سرنوشت 
نمایند. مجهز  کشور  آینده ی 

در همین حال، سال نو تحصیلی 
برای آموزگاران مدارس نیز فصل 
نوینی از تالش برای پرورش و 
کشور  جوانان  و  کودکان  تعلیم 
کوشش  و  زحمت  با  تا  است 
را  کشور  آینده ی  نسل  خود، 
و  نموده  آشنا  نوین  دانش  با 
برهانند. بیخبری  و  جهل  از 

دبیرکل حزب دمکرات 
از وزارت خارجه ی آلمان دیدار نمود

حزب  دبیرکل  هجری،  مصطفی 
ادامه ی  در  ایران  کردستان  دمکرات 
در  خود  دیپلماتیک  دیدارهای 
امور  وزارت  مقامات  با  آلمان، 
نمود. دیدار  کشور  این  خارجه ی 

 ٩ جمعه  روز  دمکرات  حزب  دبیرکل 
همراه  به  خورشیدی   ١٣٩٥ مهرماه 
در  حزب  نماینده ی  بهرامی،  هیوا 
امور  وزارت  از  بازدید  ضمن  آلمان 
مقامات  با  کشور،  این  خارجه ی 
نمود. گفتگو  و  دیدار  وزارتخانه  این 

در بدو ورود، مسئول بخش خاورمیانه  
و همچنین مسئول میز ایران در وزارت 
حزب  هیأت  از  آلمان  خارجه ی  امور 
نمودند.  استقبال  گرمی  به  دمکرات 
قبیل  از  مهمی  مسائل  دیدار،  این  در 
مسأله ی کرد در کردستان ایران و اعالم 
مرحله ی نوین مبارزه )راسان( از سوی 

و  برجام  پیامدهای  دمکرات،  حزب 
و  ایران  داخلی  اوضاع  بر  آن  تأثیرات 
نقش رژیم ایران در تنش های خاورمیانه 
گرفتند. قرار  گفتگو  و  بحث  مورد 

تشریح  ضمن  دمکرات  حزب  دبیرکل 
میزبان،  هیأت  برای  موضوعات  این 
برجام  که  نمود  تأکید  مسأله  این  بر 
پیامد  هیچ  اقتصادی  لحاظ  از  تاکنون 
کردستان  و  ایران  مردم  برای  مثبتی 
اطمینان  با  لیکن  است،  نداشته  پی  در 
آزادشده ای  سرمایه های  گفت  می توان 
رژیم  دست  به  طریق  این  از  که 
ویرانگرانه  مداخالت  صرف  می افتند، 
همچون  کشورهایی  داخلی  امور  در 
می گردند. یمن  و  لبنان  سوریه،  عراق، 

افزودند:  رابطه  این  در  هجری  آقای 
پس از توافق میان رژیم و غرب، دست 
سرکوب  برای  اسالمی  جمهوری  رژیم 

مردم ایران بازتر شده و اعدام، سرکوب 
دگراندیشان  و  فعاالن سیاسی  پیگرد  و 
میانه رو  اصطالح  به  دولت  سایه ی  در 
در  و  است  یافته  افزایش  روحانی 
مناطق  سایر  مقایسه  در  نیز  کردستان 
ایران، ظلم و سرکوب علیه آزادیخواهان 
دارد. ادامه  بیشتری  شدت  با 

مصطفی هجری با 
فراکسیون حزب 

دموکرات مسیحی 
در پارلمان آلمان 

دیدار نمود

حزب  دبیرکل  هجری،  مصطفی 
پارلمان  در  ایران  کردستان  دمکرات 
حزب  فراکسیون  با  دیدار  در  آلمان 
دمکرات مسیحی آلمان اظهار داشت: 
اعالم  ایران  درکردستان  را  راسان  ما 
نمودیم تا از این طریق بتوانیم از یک 
اجحاف  و  ظلم  از  را  کرد  ملت  سو 
به  دیگر  سوی  از  و  بداریم  مصون 
بر  ما  که  نماییم  اعالم  ایران  رژیم 
پافشاری  خود  برحق  خواسته های 
موضع  از  عنوان  هیچ  به  و  می نماییم 
کرد. نخواهیم  عقب نشینی  خود 
 ١٣٩٥ شهریور   7 چهارشنبه  روز 
دمکرات  حزب  هیأت  خورشیدی، 
مصطفی  از  متشکل  ایران  کردستان 
دمکرات  حزب  دبیرکل  هجری، 
بهرامینماینده  هیوا  و  ایران  کردستان 
از پارلمان  حزب دمکرات در آلمان، 
مارتین  جانب  از  و  نمود  دیدار  آمان 
وابسته  پارلمان  اعضای  از  پازیلت 
دموکرات  پارت  فراکسیون  به 
اعضای  از  و  سی.دی.یو  مسیحی 

پارلمان  در  بشر  حقوق  کمیسیون 
گرفتند. قرار  استقبال  مورد  آلمان، 

ضمن  پازیلت  آقای  دیدار،  این  در 
هیأت  با  دیدار  از  خرسندی  ابراز 
حزب، اظهار داشت: این نخستین بار 
از  یکی  با  مستقیم  طور  به  که  است 
احزاب کرد در کردستان ایران نشست 
و دیدار داشته ایم و این موضوع برای 
پازیلت  می باشد.آقای  مهم  بسیار  من 
ماالمال  را  کرد  ملت  تاریخ  ادامه  در 
و  دانست  ستمگران  زور  و  ظلم  از 
برخی  و  اروپایی  کشورهای  افزود: 
سهم  تاجرمسلک  سیاستمداران  از 
از  آکنده  فضایی  ایجاد   در  عمده ای 
ظلم و زور برای ملت کرد داشته اند. 
در  همفکرانم  و  من  رو،  همین  از 
مسیحی،  دمکرات  حزب  فراکسیون 
به  اسلحه  دادن  بحث  که  هنگامی 
علیرغم  آمد،  میان  به  کردستان  اقلیم 
و خشونت،  جنگ  افکار ضد  داشتن 
به  مهمات  و  اسلحه  که  دیدیم  الزم 
اقلیم کردستان داده شود تا بتوانند در 

برابر دشمنانشان از خود دفاع نمایند.
را  خود  آمادگی  همچنین  نامبرده 
در  کرد  ملت  حقوق  از  دفاع  برای 
افزود:  و  نموده  ابراز  ایران  کردستان 
حمایت  شما  برحق  خواست های  از 
می نماییم.پس از آن، مصطفی هجری، 
کردستان  دمکرات  حزب  کل  دبیر 
ایران ضمن ابراز تقدیر و خرسندی از 
فرصت برگزاری این نشست، دیدگاه 
بعضی  مورد  در  را  دمکرات  حزب 
و  ایران  کردستان،  در  مهم  مسائل  از 
در  هجری  داشت.آقای  بیان  منطقه 
ادامه ضمن تشریح برخی از مشکالت 
اعالم  ایران،  کردستان  در  کرد  ملت 
نمود: علیرغم این که حزب دمکرات 
پی  در  همواره  گذشته  سال   ٣7 در 
برای  مسالمت آمیز  راه حلی  یافتن 
ایران  کردستان  در  کرد  مسأله ی  حل 
رهبر  برزرگترین  راه  این  در  و  بوده 
ولی  است،  داده  دست  از  را  خود 
در  بودن  مسالمت آمیز  و  صلح طلبی 
اسالمی  جمهوری  وجودی  جوهره ی 

دبیرکل حزب دمکرات در رابطه با راسان 
نیروی  رویارویی  و  ایران  کردستان 
پاسداران  اشغالگر  سپاه  با  پیشمرگه 
بیست  اسالمی  جمهوری  داشت:  اظهار 
کرد  مسأله ی  که  داشت  فرصت  سال 
حل  دیالوگ  و  مسالمت آمیز  راه  از  را 
دالیل  از  بخشی  گرچه  نماید.  فصل  و 

ایران وجود ندارد و این رژیم راه حل 
تمامی مشکالت را در اجبار و زور و 

سرکوب مخالفان خود می داند.
کل  دبیر  همچنین  ارتباط،  این  در 
ایران اظهار  حزب دمکرات کردستان 
داشت: ما راسان را در کردستان ایران 
سو  یک  از  بتوانیم  تا  نمودیم  اعالم 
ملت کرد را از ظلم و اجحاف مصون 
بداریم و از سوی دیگر به رژیم ایران 
خواست های  بر  ما  که  نماییم  اعالم 
به  و  می نماییم  پافشاری  خود  برحق 
هیچ عنوان از موضع خود عقب نشینی 
نخواهیم کرد.آقای هجری در ادامه به 
در  ایران  رژیم  مخرب  و  منفی  نقش 
منطقه اشاره نمود و جمهوری اسالمی 
منافع  که  دانست  نیرویی  را  ایران 
و  ناامنی  ایجاد  در  را  خود  بقای  و 
جنگ و تفرقه انگیزی و بحران آفرینی 
همین  از  و  می داند  خاورمیانه  در 
و  تنش  ایجاد  اصلی  عامل  به  رو 
است. شده  تبدیل  منطقه  در  بحران 

ما،  سوی  از  مسلحانه  مبارزات  توقف 
بود،  کردستان  اقلیم  وضعیت  مراعات 
را  تمامی تالش خود  لیکن در حقیقت 
ایران  در  کرد  مسأله ی  تا  بردیم  کار  به 
لیکن  کنیم،  هدایت  امنی  ساحل  به  را 
اسالمی  جمهوری  که  است  آن  حقیقت 
حقوق  به  اعتقادی  هیچ  اساسًا  ایران 
تحت  ملیت های  سایر  و  کرد  ملت 
معتقدیم  رو  همین  از  ندارد،  ایران  ستم 
رژیم  بر  را  فشارهایمان  بایستی  که 
بر  مبنی  ما  تصمیم  لذا  دهیم،  افزایش 
کردستان  عمق  در  پیشمرگه ها  حضور 
دقیق  مطالعه ی  و  بررسی  از  ایران پس 
اتخاذ  حزب  رهبری  سوی  از  اوضاع 
گردید و اکنون به صورت بسیار جدی 
هستیم. حضور  این  گسترش  حال  در 

بخش  مسئول  اشنایدر  آقای  سپس 
خارجه ی  امور  وزارت  خاورمیانه ی 

آلمان ضمن ابراز خرسندی از دیدار با 
هیأت حزب، اظهار داشت: ارزیابی های 
خاورمیانه  مسائل  از  دمکرات  حزب 
نقش  همگان  و  بوده  واقع بینانه  بسیار 
به منفی ایران در منطقه معترف و واقف 
اتمی  مسأله ی  که  است  هستند، درست 
شده،  فصل  و  حل  غرب  و  ایران  میان 
ایران  با  دیگری  بارز  اختالفات  لیکن 
وجود دارد که تا هنگامی که تغییر مثبتی 
در این رژیم ایجاد نشود، این اختالفات 
ماند. خواهند  باقی  خود  قوت  به 
امیدواریم  ما   : افزود  همچنین  نامبرده 
به  و  ایران  رژیم  با  شما  اختالفات 
طور کلی تمامی مشکالت و اختالفات 
حل  خونریزی  و  جنگ  بدون  منطقه 
منطقه  اوضاع  لیکن  شوند،  فصل  و 
است. این  از  غیر  واقعیتی  بیانگر 

مراتب  مناسبت،  بدین 
تمامی  تقدیم  را  خود  شادباش 
دانش اندوزان  دانش آموزان، 
فرهیخته  معلمان  کلیه ی  و 
ایران  در  دانش دوست  و 
سال  در  امیدواریم  و  نموده 
خرمن  جدید،  تحصیلی 
و  امروزی  انسانی  دانش 
در  و  مدارس  در  انسان محور 
گردد. پرثمرتر  کودکان،  اذهان 

تحصیلی  سال  آغاز  با  همزمان 
دیگری  رنج  و  مشکل  جدید، 
دانش اندوزان  راه  سر  بر  نیز 
دارد  قرار  ایران  در  معلمان  و 
درس های  گنجاندن  همانا  که 
در  واپسگرایانه  و  ایدئولوژیک 
است  تحصیلی  دروس  زمره ی 
که رژیم والیت فقیه، در نهایت 
پرورش  و  آموزش  با  ضدیت 
علمی و انسان محور، درس جهل 
و  کودکان  به  را  واپسگرایی  و 
جوانان ایران می آموزد که تمامی 
این تالش های مذبوحانه اش نیز 
با شکست مواجه شده است، زیرا 
کودتای  از  سال   ٣٦ گذشت  با 
دانشگاه ها  علیه  فرهنگی شان 
خورشیدی،   ١٣٥٩ سال  در 
همچنان از تداوم فرایند اسالمی 

و  می گویند  آموزش  کردن 
ایران  جوانان  دسته  دسته  هنوز 
تحت  آموزش  فرایند  در  که 
والیت  ایدئولوژی  سیطره ی 
فقیه، تحصیالت خود را به پایان 
صالبت  با  و  استوار  رسانده اند، 
تروریستی  بنیان های  برابر  در 
اندیشه ی والیت فقیه می ایستند.

و  فرهیخته  معلمان  رسالت 
دانش دوست و بشردوست است 
که برخالف آموزه های جمهوری 
اسالمی، کودکان و جوانان را با 
اندیشه ی  و  مدرن  آموزش 
دانش دوستی  و  آزادیخواهی 
دهند. تعلیم  و  نموده  آشنا 

در ایران تحت سلطه ی حکومت 
ستمگران، سال تحصیلی جدید، 
از حذف  نوینی  فصل  با  همزان 
سازمان یافته  یورش  و  امحا  و 
است.  مادری  زبان  علیه 
در ایران تحت اشغال زمامداران 
فرایند  آزادی ستیز،  و  متمرد 
آموزش با ممنوعیت زبان مادری 
ملیت های  کودکان  و  شده  توأم 
کرد  ملت  جمله  از  ستم  تحت 
آنان  برای  که  زبانی  به  بایستی 
فرایند  بیگانه محسوب می شود، 
تحصیل و یادگیری را طی کنند 

ژینوساید سفید  این سرآغاز  که 
فرهنگی در ایران است. در این 
بر  خطیری  مسئولیت  رابطه، 
دوش جوانان آگاه و آموزگاران 
مبارز و انقالبی قرار می گیرد که 
راه های  گشودن  از  عبارتست 
ممکن برای تحصیل و یادگیری 
طریق،  این  از  تا  مادری  زبان 
را  خویش  مادری  زبان  هم 
مقابل  در  هم  و  بدارند  پاس 
رژیم  شوینیستی  سیاست های 
بایستند. حاکم  ایدئولوژی  و 
با امید به آن که با سرنگونی رژیم 
آموزشی  سیستم  فقیه،  والیت 
ملیت های  میان  در  و  ایران  در 
سیستمی  به  تبدیل  ایران 
دور  به  و  انسان محور  امروزی، 
گردد. مبدل  تبعیض  و  امحا  از 
تحصیلی  سال  دیگر،  یکبار 
دانش آموزان  تمامی  بر  جدید 
ایران  در  ایران،  در  معلمان  و 
و  دانش اندوزان  ویژه  به 
باد. خجسته  کرد  آموزگاران 

ایران کردستان  دمکرات  حزب 
دفتر سیاسی

٣ مهرماه ١٣٩٥ خورشیدی
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هیأتی از حزب دمکرات در مراسم روز 
استقالل عربستان سعودی شرکت نمود

کردستان  دمکرات  حزب  از  هیأتی 
استقالل  روز  مراسم  در  ایران 
اربیل،  شهر  در  سعودی  عربستان 
پایتخت اقلیم کردستان حضور یافت.

کوردستان  وب سایت  گزارش  به 
مهرماه،  پنجم  دوشنبه  روز  میدیا، 
در  سعودی  عربستان  کنسولگری 
به  مراسمی  ویژه  کردستان  اقلیم 
با  عربستان  استقالل  روز  مناسبت 
اقلیم  رئیس  بارزانی،  مسعود  حضور 
شماری  سرکنسول های  کردستان، 
دیپلمات های  و  کنسولگری ها  از 
شخصیت های  و  عربی  و  خارجی 
سیاسی و سرشناس کرد و عرب در 
نمود. برگزار  اربیل  در  دیوان  هتل 

عبدالمنعم  ابتدا  مراسم،  این  در 
سرکنسول  محمود،  عبدالرحمن 
پیامی  سعودی  عربستان 
کرد. قرائت  مناسبت  بدین 

به  خیرمقدم  ضمن  پیام،  این  در  وی 
مراسم،  این  در  شرکت کننده  مهمانان 
دوستانه  ارتباط  پیرامون  سخنانی 
به  و  منطقه  ملت های  با  کشورش 
نمود. ایراد  تروریسم  با  مبارزه  ویژه 

سرکنسول عربستان سعودی همچنین 
پیشرفت های  به  خود  سخنان  در 
تاکنون   ١٩٢٣ سال  از  کشور  این 
اشاره  تولید  و  صنعت  لحاظ  از 
عربستان  مستمر  تالش  بر  و  نمود 
برای  کشور  این  دوستان  اتفاق  به 
کرد. تأکید  انسانیت  به  خدمت 

در  محمود  عبدالرحمن  عبدالمنعم 
از  خود  سخنان  از  دیگری  بخش 
در  کردستان  اقلیم  رئیس  حضور 
نمود. تشکر  و  تقدیر  مراسم  این 

کردستان  اقلیم  رئیس  پیام  سپس 
مسئول  مصطفی،  فالح  توسط 
حکومت  خارجی  روابط  دفتر 
گردید. قرائت  کردستان  اقلیم 

با  جنگ  بر  پیام  این  در  بارزانی 
تروریسم و داعش تأکید به عمل آورده 
و از دوستان عرب و هم پیمانان کرد 
پروسه ی  و  آزادی شهر موصل  برای 
شهر  این  حکومتی  سیستم  تأسیس 
دعوت به همکاری نمود که تجربه ی 
نشود. تکرار  دیگر  بار  گذشته  تلخ 

حزب  از  هیأتی  مراسم،  این  در 
دمکرات کردستان ایران به سرپرستی 
محمدنظیف قادری، عضو دفتر سیاسی 

نیز  ایران  کردستان  دمکرات  حزب 
پیام  مناسبت  بدین  و  یافت  حضور 
و  دمکرات  حزب  رهبری  تبریک 
مصطفی  درودهای  و  احترام  مراتب 
دمکرات  حزب  دبیرکل  هجری، 
سرکنسول  به  را  ایران  کردستان 
ابالغ  اربیل  در  سعودی  عربستان 
نمایندگان  از  تن  چندین  با  و  نمود 
جمله  از  خارجی  کشورهای  سیاسی 
کشورهای عربی دیدار و گفتگو نمود.

نمایندگان  دیدارها،  این  در 
کشورهای  دیگر  و  عربی  کشورهای 
سیاسی  روابط  به  نسبت  خارجی 
دمکرات  حزب  با  دوستانه  و 
نمودند. عالقه  ابراز  ایران  کردستان 

مسئول کمیته ی حزب دمکرات در خارج از 
کشور:

 این حرکت ما، دفاع مسلحانه در مقابل 
وحشی گری های جمهوری اسالمی در کردستان است

حزب  کمیته ی  مسئول  حسینی،  شاهو 
از  خارج  در  ایران  کردستان  دمکرات 
کشور طی گفتگویی با رادیو فرانسه بر 
دمکرات  حزب  نوین  مبارزات  تداوم 
کرد. تأکید  ایران  کردستان  داخل  در 
شاهو حسینی در این گفتگو در ارتباط 
با مبارزات نوین حزب دمکرات اعالم 
ایران،  کردستان  دمکرات  حزب  کرد: 
رویکرد  و  اقدامات  از  دهه  دو  حدود 
مبارزاتی  اهداف  پیشبرد  در  مسلحانه 
سرانجام  به  با  اما  گزید،  دوری  خود 
پی  در  و  سیاسی  رویکرد  نرسیدن 
برابر  در  و  کرد  فعاالن  درخواست 
رویکرد جمهوری اسالمی در مقابله با 
خواسته های ملت کرد، حزب دمکرات 
به  مسلحانه  دفاع  شیوه ی  به  دیگر  بار 
مدنی  فعالیت های  از  پشتیبانی  منظور 
روی آورده است و این حرکت ما، دفاع 
وحشی گری های  مقابل  در  مسلحانه 
و  کردستان  در  اسالمی  جمهوری 

است. مدنی  مبارزات  از  حمایت 
بر  مبنی  ادعا  گونه  هر  همچنین  وی 
تسلیحاتی  و  مالی  کمک های  دریافت 
جمله  از  منطقه  کشورهای  از 
نمود. تکذیب  را  سعودی  عربستان 

حسینی،  شاهو  سخنان  به  واکنش  در 
علی اکبر امیدمهر، دیپلمات سابق رژیم 
کمپین  اعضای  از  و  ایران  اسالمی 
حرکت  این  شد:  مدعی  سبز  سفارت 
شدن  رادیکال  موجب  دمکرات  حزب 
این  و  می شود  داخلی  جنگ  و  جامعه 
می شود. ایران  تجزیه ی  موجب  قضیه 
این دیپلمات سابق رژیم در سخنان خود 
همچنین مدعی شده که حزب دمکرات از 
عربستان سعودی کمک های تسلیحاتی 
و  شواهد  وجود  بر  و  کرده  دریافت 
می کند. تأکید  رابطه  این  در  اسنادی 

ملی  فعال  کاظمیان،  مرتضی  همچنین 
اکثر  که  دارد  ادعا  مرکزگرا  مذهبی   -
مسلحانه  مبارزه  اتخاذ  کردستان  مردم 

معیشتی  مشکالت  و  بیکاری  دلیل  به 
مسلحانه ی  شیوه  و  نمی کنند  تأیید  را 
چه  هر  شدن  نظامی  به  مبارزاتی، 
بیشتر،  فشار  اعمال  و  منطقه  بیشتر 
بلکه  کرد،  ملت  و  احزاب  بر  تنها  نه 
و  سیاسی  فعاالن  و  اقشار  تمامی  بر 
می شود. منتهی  ایران  سراسر  در  مدنی 

جانشین  شرفی،  حسن  قبل،  روز  چند 
کردستان  دمکرات  حزب  دبیرکل 
خبرگزاری  با  مصاحبه ای  طی  ایران 
آسوشیتدپرس تأکید کرده بود: وقتی که 
می بینیم مردم کردستان توسط نیروهای 
رژیم ایران بازداشت و شکنجه و روانه 
حفظ  برای  مبارزه  می شوند،  زندان 
ضروری  را  کردستان  مردم  کرامت 
نیروهای  گرفتیم  تصمیم  و  می دانیم 
داشته  حضور  مردم  میان  در  پیشمرگه 
مسلحانه. مبارزه ی  برای  نه  اما  باشند، 

بیانیه ی شورای نظامی حزب دمکرات، 
درباره ی درگیری پیرانشهر

دمکرات  حزب  نظامی  شورای 
وقوع  با  رابطه  در  ایران  کردستان 
پیشمرگه های حزب  میان  درگیری 
و نیروهای ضد خلقی رژیم اشغالگر 
جمهوری اسالمی ایران در منطقه ی 
نمود. منتشر  بیانیه ای  پیرانشهر، 

اختیار  در  که  بیانیه  این  متن 
قرار  میدیا  کوردستان  وبسایت 
گرفته است، به شرح زیر می باشد:

ـ  سیاسی  گشت  ادامه ی  در 
حزب  پیشمرگه های  تشکیالتی 
در  ایران  کردستان  دمکرات 
ساعت  حوالی  موکریان،  منطقه ی 
 ٢٨ یکشنبه  روز  ظهر  از  بعد   ٨
خورشیدی   ١٣٩٥ شهریورماه 
برابر با ١٨ سپتامبر ٢٠١٦ میالدی 
پیشمرگه ی  نیروهای  از  واحدی 
در  و  پیرانشهر  منطقه ی  در  حزب 
"قه بری  روستاهای  فاصل  حد 
نیروهای  با  "پردانان"  و  حسین" 
اثر  بر  شدند.  درگیر  رژیم  مزدور 
نیروهای  از  شماری  درگیری  این 

رژیم کشته و زخمی شدند و یکی 
دمکرات  حزب  پیشمرگه های  از 
"رحیم  نام  به  ایران  کردستان 
موسوم  ابوبکر،  فرزند  عبداهلل نژاد" 
مجروح  نیز  گرگولی"  "رحیم  به 
به علت شدت  متأسفانه  که  گردید 
روز  چند  از  پس  وارده،  جراحات 
پیوست  شهیدان  کاروان  صف  به 
خاک  به  همسنگرانش  سوی  از  و 

شد. سپرده  کردستان  مقدس 
ایران  کردستان  دمکرات  حزب 
خانواده   با  همدردی  ابراز  ضمن 
عبداهلل نژاد  رحیم  شهید  گرامی 
مردم  تمامی  و  همسنگرانش  و 
شهید  این  راه  تداوم  منطقه، 
یادش  می کند.  آرزو  را  واالمقام 
باد. پررهرو  راهش  و  گرامی 

دیدار هیأت های نمایندگی اتحاد برای 
دمکراسی در ایران و حزب دمکرات 

کردستان ایران
هیأت های  بین  مشترکی  نشست 
در  دمکراسی  برای  اتحاد  نمایندگی 
کردستان  دمکرات  حزب  و  ایران 
گردید. برگزار  پاریس  در  ایران 

میدیا،  به گزارش وب سایت کوردستان 
شهریورماه،  ششم  و  بیست  جمعه  روز 
هیات های  بین  مشترکی  نشست 
نمایندگی اتحاد برای دمکراسی در ایران 
و حزب دمکرات کردستان ایران جهت 
برگزار شد. پاریس  دیدار و گفتگو در 

در  سیاسی  اوضاع  نشست  این  در 
جدید  رویکرد  و  منطقه،  و  ایران 
ایران  کردستان  دمکرات  حزب 
گرفت. قرار  گفتگو  و  بحث  مورد 

ضرورت  بر  طرفین  دیدار  این  در 
جهت  در  کوشش ها  کردن  یگانه 
و  ایران  در  دمکراسی  برقراری 

به  اتکا  با  تبعیض  هرگونه  رفع 
اعتراضی  حرکات  و  مدنی  جنبش های 
داشتند. تاکید  ایران  در  سراسری 

گفتگو  گسترش  ضرورت  همچنین 
نیروها  همه  میان  هدفمند  دیالوگ  و 
برای  ایرانی  سیاسی  جریان های  و 
گذار  نحوه  سر  بر  توافق  ایجاد 
نظام  یک  استقرار  و  دمکراسی  به 
بود. تفاهم  مورد  ایران  در  دمکراتیک 

کردستان  دمکرات  حزب  نمایندگان 
این دیدار ضمن توضیح علل  ایران در 
اتخاذ سیاست جدید، بر خصلت تدافعی 
فشردند  پای  خود  مسلحانه  ی  رویکرد 
به  تنها  را  رویکرد  این  کردند  تأکید  و 
و  مدنی  مبارزات  پشتوانه ی  عنوان 
کرده اند. اتخاذ  مردم  خشونت آمیز  غیر 

دمکراسی  برای  اتحاد  نمایندگی  هیات 

بر تجربه های جهانی  تاکید  با  ایران  در 
ایران  در  موجود  شرایط  براساس  و 
ضرورت  مورد  در  را  خود  دیدگاه 
مدنی  مبارزات  و  جنبش ها  به  اتکا 
تحول  ایجاد  برای  پرهیز  خشونت  و 
راهبرد  و  ایران  در  سیاسی  بنیادی 
رأی  به  اتکا  با  دمکراسی  به  گذر 
کرد. تشریح  مردم  آزاد  انتخاب  و 
گفتگوها  این  تداوم  ضرورت  پایان  در 
و گسترش آن به همه نیروهای سیاسی 
دیالوگ  ایجاد  راستای  در  ایرانی 
سیاسی  چالش های  سر  بر  سراسری 
حزب  تأکید  و  توافق  مورد  موجود، 
اتحاد  و  ایران  کردستان  دمکرات 
گرفت قرار  ایران  در  دمکراسی  برای 

یک مزدور رژیم در کامیاران به سزای 
خیانت های خود رسید

در ادامه  ی مجازات مهره ها و عوامل رژیم 
ایران در منطقه ی کامیاران، یکی دیگر 
به  به کردستان و ملت کرد،  از خائنین 
سزای اعمال خیانتکارانه ی خود رسید.

وب سایت  به  رسیده  گزارش  طبق 
میدیا، حوالی ساعت ٥:٠٠  کوردستان 
مهرماه  نهم  جمعه  روز  ظهر  از  بعد 

رژیم  مزدور  یک  خورشیدی،   ١٣٩٥
"صدیق  نام  به  کامیاران  منطقه ی  در 
ساکن  گر"  "صدیق  به  ملقب  امینی" 
ضرب  به  زنگی"  "تخت  روستای 
درآمد. پای  از  ناشناس  افراد  گلوله ی 

خانه باغ  در  خائن  مزدور  این 
گویز"  "ته وقه  راه  در  واقع  خود 

علیه  خیانت هایش  سزای  به 
رسید. خود  ملت  و  خاک 
این مزدور رژیم در مورخه ی دوازدهم 
خورشیدی   ١٣7٣ فروردین ماه 
قرار  مسلح  افراد  هجوم  مورد  نیز 
اعمال  سزای  به  تا  بود  گرفته 
شد. مجروح  تنها  اما  برسد،  خود 
ایران  انقالب  اوایل  از  نامبرده 
خدمت  در  مهره ای  عنوان  به 
اشغالگرانه ی  سیاست های 
است. بوده  کردستان  در  رژیم 
کوردستان  خبرنگار  همچنین 
جمعه،  روز  که  داد  گزارش  میدیا 
دیگر  یکی  کامیاران  در  مهرماه   ٩
"جبار  نام  به  رژیم  عوامل  از 
است. رسیده  هالکت  به  ابراهیمی" 
از  شماری  اخیر،  هفته های  در 
به  کردستان  در  رژیم  مهره های 
رسیده اند. خویش  خیانت های  سزای 

مراسم یادبود شهیدان میکونوس، در درسیم 
برگزار شد

شهیدان  یاد  گرامیداشت  مراسم 
درسیم  شهر  در  میکونوس 
شد. برگزار  ترکیه  کردستان 
 ١٣٩٥ مهرماه  سوم  شنبه  روز 
تن  ده ها  حضور  با  خورشیدی 
شخصیت های  و  نویسندگان  از 
کردستان  درسیم  شهر  نامدار 
سوسیالیست  حزب  همت  به  ترکیه، 
یاد  به  ویژه ای  مراسم  کردستان، 
تروریستی  فاجعه ی  شهیدان 
نمایندگی حزب  میکونوس، در دفتر 
سوسیالیست در این شهر برگزار شد.

دبیرکل  تک،  مسعود  مراسم  این  در 
کردستان  سوسیالیست  حزب 
واالی  شخصیت  با  رابطه  در 
و  شرفکندی  صادق  دکتر  شهید 
دمکرات  حزب  مبارزات  حقانیت 
نمود. ایراد  سخنانی  ایران  کردستان 

به تشریح  ایشان در سخنان خویش 
کردستان  دمکرات  حزب  مبارزات 
به  حزب  این  رهبران  نقش  و  ایران 
عنوان  به  محمد  قاضی  پیشوا  ویژه 
جمهوری  و  حزب  مؤسس  و  بانی 
دکتر  شهیدان  همچنین  و  کردستان 

ادامه ی سخن
تعیین کننده ی میدان جنگ و قوانین و  به  تبدیل  باعث می شود که جمهوری اسالمی  به آن یکی،  دیگر ضربه زدن 
چارچوب های رفتاری شود و بدیهی است که بازی را به گونه ای پیش خواهد برد که تمامی گروه ها در ضعف و 
تضادی همیشگی با یکدیگر باقی بمانند و نهایتًا نیز همچنان چشم به الطاف اربابی باشند که آنان را به دور هم گرد 
می آورد.خطرناک تر از همیشه زمانی  است که اراده و هویت انسانی و ملی مبارزان و افراد دارای مواضع مستقل را 
چنان مخدوش نموده و در هم شکسته و به انحراف بکشاند که از کشته شدن آن دیگری به دست دشمنان ابراز شور 
و شعف نمایند!! این نهایت انحطاط شخصیت و فروپاشی اراده و کرامت یک انسان است که با کشته شدن یکی از 
فرزندان میهنش به دست دشمنان کردستان ابراز خوشحالی نماید، همانگونه که نمونه هایی از آن را در میان هواداران 

برخی از سازمان های بخش های مختلف کردستان شاهد بوده ایم.
جنگی که از لحاظ سیاسی و تبلیغی، به ویژه توسط جمهوری اعدام اسالمی انجام می گیرد، هدف از آن همانا درهم 

شکستن اراده ی ملت کرد است و آحاد مبارز جامعه ی کردستان، بایستی مراقب این جنگ ضد بشری باشند.

ترور  و  شرفکندی  دکتر  و  قاسملو 
این دو رهبر بزرگ ملت کرد )یکی 
ایران  رژیم  با  مذاکره  میز  سر  بر 
دیگری  و  کرد  مسأله ی  حل  برای 
ایرانی(  اپوزیسیون  با  نشست  در 
و  دیپلمات ها  اصطالح  به  توسط 
تروریست های اعزامی رژیم پرداخت.

در  همچنین  تک  مسعود  آقای 
اظهارات خویش بر روابطه دوستانه ی 
حزب  و  دمکرات  حزب  دیرین 
ضرورت  و  اهمیت  و  سوسیالیست 
نمود. تأکید  روابط  این  تحکیم 
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سیاست، 
در بین هنر و ایدئولوژی

کریم پرویزی

جستار  این  نگاشتن  از  هدف 
دخول به مباحث عمیق و فلسفی 
ایدئولوژی  و  هنر  با  مرتبط 
نگارنده  قصد  بلکه  نیست، 
مطرح کردن دو خط جداگانه ی 
عالم  در  عملی  و  فکری 
البته سیاست  سیاست می باشد، 
نه به معنای پوپولیستی و ادبی 
مشخصه اش  وجهه ی  که  آن 
دروغگویی و دورویی می باشد. 
فکری-عملی  تالشی  سیاست، 
دخالت  و  قدرت  اداره ی  برای 
اساس،  این  بر  است.  آن  در 
منسجم  اندیشه ای  سیاست 
است  اطاعت  مورد  و  شده 
و  داده  سامان  را  جامعه ای  که 
متناوبًا خود را بازتولید می کند.
به باور من، سیاست در دو مسیر 
اصلی و مجزا قرار می گیرد که 
کردن  بالفعل  راستای  در  یکی 
و  جامعه  بالقوه ی  توانایی های 
فرمانبردار  مسیر  در  دیگری 
قرار  آن  کردن  مطیع  و  کردن 
جای  به  که  سیاستی  می گیرد. 
کردن  منفعل  و  مطلق  سروری 
آن  ساختن  فعال  بر  جامعه 
در  را  سیاست  می کند،  تأکید 
تعریف  ورزیدن  هنر  معنای 
کرده است. هنری که از اندیشه 
و  می گیرد  سرچشمه  تفکر  و 
مخاطب  را  جامعه  و  انسان 
این اساس  بر  قرار می دهد، که 
تعریف  کارا  و  موفق  سیاستی 
خلقت  و  آفرینش  که  می شود 

می دهد. قرار  خود  مالک  را 
انجماد  از  هنر  حوزه،  این  در 
تبدیل  سیاست  و  شده  دور 
می شود. ممکن  هنر  به 
مطیع  هدفش  که  سیاستی  اما 
ساختن جامعه و رمه وار کردن 
آن است، از هویت انسانی دور 
شده و به آغوش وهم و سراب 
که  آن  جای  به  می برد.  پناه 
دهد،  قرار  مخاطب  را  جامعه 
بدل  اصلی  معیار  به  "شعار" 
مشارکت  جای  به  و  می شود 
امور،  اداره ی  در  جامعه  دادن 
برابر  در  را  تهدید  و  ترس 
در  می کند.  خود  پیشه ی  آن ها 
هیچ  نمی توان  چهارچوب  این 
فقیه  والیت  پیام  میان  تفاوتی 
و  پرولتاریا  دیکتاتوری  پیام  و 
یا  و  هخامنشی  باستانی  تمدن 
کاهنان سومر متصور شد، شاید 
باشند،  متفاوت  پیام ها  ظاهر 
نسبت  دیدگاه  نوع  واقع  اما در 
پیام ها  و  یکیست  جامعه   به 
خارج  و  فرد  ارعاب  برای 
شده  تعیین  مسیر  از  او  نشدن 
قدرت  انحصارگران  توسط 
از  که سیاست  اینجاست  است. 
شده  دور  خود  انسانی  معنایی 
قرار  ایدئولوژی  قالب  در  و 
چهارچوب  این  در  می گیرد. 
دیانت  عین  سیاست  که  است 
باستانی  تمدن  یا  ایدئولوژی  و 
منظر  این  از  می شود.  تعریف 
ایدئولوژی  خطوط  رعایت 
و  انسان  زندگی  از  حتی 
خوشبختی و آسایش جامعه نیز 
می شود. ارزشمندتر  و  مهم تر 

ایدئولوژیک سازی  جریان  در 
به  شعار  دادن  سر  سیاست، 
خود  که  می رسد  حدی  چنان 
آن  در  قدرت  انحصارگران 
همچون  شعارهایی  می مانند. 
"جنگ  امپریالیسم"،  بر  "مرگ 
بر  "مرگ  پیروزی"،  تا  جنگ 
شیطان بزرگ" و یا شعارهایی 
با  دشمنی  راستای  در 
"ناسیونالیسم ناپاک" و "مرگ 
مقدس سازی  یا  بورژوازی"  بر 
مرزهای ایران با شعاری همچون 
 ... و  کوروش"  "سرزمین 
آنچنان تکرار می شوند که حتی 
انحصارگران قدرت را نیز دچار 
می کند. آشفتگی  و  سرگیجه 
توافق  به  بزرگ  شیطان  با 
هنوز  که  حالی  در  می رسند، 
شعار "مرگ بر شیطان بزرگ" 
با  جاری ست،  زبان ها  بر 
تحت  و  آمریکایی  سالح های 
فرمان ژنرال های آمریکایی در 
جنگ سوریه مشارکت می کنند 
مرگ  شعار  حال  همان  در  و 
و  می دهند  سر  امپریالیسم  بر 
آمریکا  توطئه های  به  نسبت 
و  همرزم  می دهند.  هشدار 
رژیم  دست  به  همسنگرشان 
خمینی اعدام می شود، اما با این 
ایران در  با رژیم اسالمی  حال 
مقدس"  "مرزهای  حفظ  برابر 
ایران  تجزیه ی"  "خطر  و  آن 
پشتیبانی  و  می کنند  همدردی 
جمهوری  رژیم  از  را  خود 
می کنند. اعالم  اسالمی 
از  نوع  این  در  ایدئولوژی 
دچار  را  آنان  سیاست ورزی، 

فراموش  و  می کند  سرگردانی 
ایدئولوژی شان  که  می کنند 
خارج  گردونه  از  مدت هاست 
اوضاع  و  شرایط  با  و  شده 
و  ندارد  همخوانی  دیگر  امروز 
آن  عیب   و  نقص  مورد  صدها 
اوصاف  این  با  اما  شده،  برمال 
هنوز توهم رسیدن به "مدینه ی 
فاضله" آن ها را رها نکرده است.
ممکن  هنر  بنابر  را  سیاست 
تعریف و عمل کردن، به معنای 
نیست،  جامعه  کردن  سرگردان 
در  جامعه  با  دیالوگی  بلکه 
راستای آفرینش و خلق دنیایی 
جامعه  آن  در  که  است  جدید 
آزادی  به  انسان  و  آسایش  به 
شعار  فضا  این  در  یابد.  دست 
نتیجه ی  بلکه  ندارد،  اهمیتی 
هنری اهمیت دارد که در میان 
دنبال  به  ممکن ها  از  انبوهی 
امکان  مناسب ترین  و  بهترین 
قدرت  در  مشارکت  برای 
به  تبدیل  را  سیاست  یا  است 
و  نموده  مداخالتش  هدف 
را  آن  گرفتن  قدرت   مبانی 
انحصارگران  تا  نماید  متزلزل 
قدرت بدانند دریابند که فرایند 
هدف  به  آنان  فریبکارانه ی 
جامعه  و  نرسیده   خویش 
رمه وار  توده ی  آن  به  تبدیل 
است. نشده  آنان  نیاز  مورد 
همانند  حزبی  که  اینجاست 
کردستان  دمکرات  حزب 
ایران، هم در داخل و خارج از 
کردستان و هم در ایران و منطقه 
دروازه ایست  دنبال  به  جهان  و 
که به روی آن گشوده شود تا از 
آن طریق اعالم کند که ملت کرد 
در ایران تحت ستم والیت فقیه، 
نمی خواهد رمه وار زندگی کنند.

که  است  خاطر  همین  به 
آشکارا و در حد امکان، بر هر 
می کوبد  دیپلماتیکی  دریچه ی 
سیاسی  روابط  ایجاد  برای  و 
به  دمکرات  حزب  می کوشد. 

ملی- جنبش  نماینده ی  عنوان 
کردستان  در  کرد  دمکراتیک 
نشده  آن  منکر  هیچگاه  ایران 
است  تالش  در  که  نمی شود  و 
بر  جنبش  برای  هم پیمانانی  تا 
راستای  در  بیابد.  خود  حق 
هماهنگ کردن احزاب کرد در 
تالش  نهایت  ایران  کردستان 
به  می دهد،  خرج  به  را  خود 
و  ترک  و  و عرب  بلوچ  سراغ 
و  احزاب  با  می رود،  ترکمن  
جریان های دمکرات و سکوالر 
می کند  برقرار  ارتباط  منطقه 
طریق  این  از  بتواند  شاید  تا 
حمایت آن ها را جلب کند. در 
میان دولت ها به دنبال حامی و 
مبارزه  از  تا  می گردد  پشتیبان 
که  چرا  کنند،  حمایت  برحقش 
امروزه  دیپلماتیک  روابط  در 
به  انسانی"  "مداخله ی  اصل 
عنوان اصلی پذیرفته شده آرام 
آرام به عرفی بین المللی تبدیل 
دیکتاتوری  دولت  های  و  شده 
مطلق  اختیارات  آن  از  دیگر 
نیستند  برخوردار  گذشته 
به  بتوانند  طریق  آن  از  تا 
باشند. بی اعتنا  انسانی  قوانین 
دمکرات  حزب  اساس  این  بر 
برقراری هرگونه رابطه ای را با 
هر گروه و جریانی که تشخیص 
خود  حق  بداند،  الزم  و  بدهد 
می داند،  کرد  برحق  جنبش  و 
با  رابطه  این  اگر  ویژه  به 
احزاب، جریانات و دولت هایی 
و  اسالمی  جمهوری  که  باشد 
و  نفی  را  آن  ایدئولوژی اش 
می خواهد  حال  می کند،  نهی 
یا  باشد  عربستان  با  رابطه  این 
اسرائیل یا آمریکا و یا انگلیس، 
هدف  میان  این  در  که  چرا 
حامی   یافتن  دمکرات  حزب 
برای جنبش برحق ملتی تحت 
ستم است. نیت حزب دمکرات 
برقراری  ایران،  کردستان 
ساختن  توانمند  برای  ارتباط 

و  است  ستم  تحت  جامعه ای 
را  این  باید  دیگری.  چیز  نه 
برقراری  که  گرفت  نظر  در  نیز 
طرفه  دو  ارتباطی  هرگونه 
مخاطب  طرف  شاید  و  است 
می رود،  انتظار  که  گونه  آن 
که  نیاید  پیش  و  نکند  عمل 
این خود مبحث دیگری است.

جستار  این  پایان  در  که  آنچه 
است  این   می باشد،  ذکر  قابل 
که  می کنند  وانمود  برخی  که 
برقراری هرگونه ارتباطی میان 
یا  دولت ها  با  کردی  احزاب 
چهارچوب  در  دیگر  جریانات 
قرار  سرسپردگی  و  وابستگی 
افکار  اینگونه  البته  می گیرد. 
تاریخی  واقعیت  این  از  ناشی 
هرگونه  برقراری  که  ا ست 
ارتباطی از سوی اغلب احزاب 
با  کردی  غیر  یا  و  کردی 
دیگر،  دولت های  یا  جریانات 
و  وابستگی  بجز   سرنوشتی 
به  آن ها  برای  سرسپردگی 
ارمغان نداشته است. وجود این 
تجربیات تلخ و شکست خورده، 
که  کرده  ایجاد  را  ذهنیت  این 
با فالن  ارتباط حزب دمکرات 
حزب یا دولت را اشتباه خوانده 
از  راستای  در  عاملی  را  آن  و 
فکری- استقالل  دادن  دست 

امری  می دانند،  حزب  عملی 
احزاب  حتی  و  دشمنان  که 
در  آن  نشر  در  نیز  وابسته 
هستند. دخیل  جامعه  سطح 

ایران  کردستان  دمکرات  حزب 
نشان  خود  سیاسی  تاریخ  طی 
بر  حد  چه  تا  که  است  داده 
انقالبی  ملی،  پرنسیپ  اساس 
و  کرده  عمل  دیپلماتیک  و 
خود  استقالل  حفظ  مسیر  در 
نیز  سنگینی  هزینه های  متحمل 
حزب  دیدگاه  در  است.  شده 
میان  ایران،  کردستان  دمکرات 
وابستگی،  و  ارتباط  برقراری 
اقیانوسی از فاصله وجود دارد.

جمهوری اسالمی 
خواهان چگونه اقلیم کردستانی است؟

 
ملت کرد به طور کلی و کردستان 
همواره  خاص،  طور  به  عراق 
سیاست های  توجه  کانون  در 
داشته  قرار  اسالمی  جمهوری 
اسالمی  جمهوری  زیرا  است. 
خویش  فکری  تز  مبنای  بر 
مرزها،  از  در خارج  دفاع  یعنی 
هر  داخلی  امور  در  مداخله 
موجه  خود  برای  را  کشوری 
تالش  آن  راستای  در  و  دانسته 
بسنده  نیز  این  به  و  می نماید 
را  ویژه ای  سپاه  حتی  و  ننموده 
بدان  الزم،  امکانات  تمامی  با 
لیکن  است.  داده  اختصاص 
اسالمی  جمهوری  که  سؤال  این 
چگونه ُکردی و به ویژه چگونه 
مطلوب  را  کردستانی  اقلیم 
از  می کند،  قلمداد  خویش 
اهمیت بسیاری برخوردار است.

سؤال  این  به  پاسخگویی  با 
و  مربوطه  اقدامات  می توان 
را  سیاستی  چنین  پیامدهای 
و  مردم  آنگاه،  داد.  توضیح 
کردستان  سیاسی  گروه های 
مجددی  تأمل  می توانند  بهتر 

و  رابطه  برقراری  چگونگی  بر 
گوناگون  همکاری های  دریافت 
باشند. داشته  ایران،  رژیم  از 

قبل از هر مسأله ای، وجود یک 
خاورمیانه،  در  آرام  منطقه ی 
در سیاست جمهوری  جایگاهی 
هر  وجود  زیرا  ندارد،  اسالمی 
توجه  منطقه،  در  ثباتی  گونه 
منطقه  کشورهای  ابرقدرت ها، 
نیز  را  ایران  مردم  خود  حتی  و 
ضد  و  کجروانه  سیاست های  به 
خواهد  معطوف  رژیم  بشری 
راه  در جستجوی  آنگاه  و  نمود 
از  ناشی  مشکالت  برای  حلی 
این سیاست ها بر خواهند آمد که 
نهایتًا به نابودی جمهوری اسالمی 
ختم خواهد گردید. از همین رو، 
باند های حاکم در ایران به خوبی 
به این امر واقف بوده و برای بر 
ثباتی  و  نظم  گونه  هر  زدن  هم 
در سرتاسر منطقه تالش می کنند.

این ناآرامی در مرحله ی نخست 
و  شده  شروع  خاورمیانه  از 
و  بزرگ  آن  حلقه ی  سپس 
دنیا  سرتاسر  تا  می شود  بزرگتر 
جهت  آن  از  گیرد.  بر  در  را 
در  که  دنیا  سراسر  می گوییم 
آفریقا  و  جنوبی  آمریکای 
و  مداخله  آثار  می توانیم  نیز 
لوای  تحت  را  رژیم  جاسوسی 
کنیم. مشاهده  انقالب  صدور 

برای  کرد  ملت  میان،  این  در 
از  بیش  مراتب  به  اهمیتی  ایران 
هر  اینکه  نخست  دارد.  دیگران 
به  کردها  مثبت  فعالیت  گونه 
 ١٥ حدود  بر  مستقیم  غیر  طور 
مرزهای  داخل  در  کرد  میلیون 
تأثیر می گذارد. هر  ایران  کنونی 
تأثیری می تواند به انقالبی منجر 
جمهوری  سرنوشت  که  شود 
نماید.  تهدید  کاماًل  را  اسالمی 
به همین دلیل در وهله ی نخست 
می کوشد تا ملت چندان نیرومند 
باشد.  تأثیرگذار  بتواند  که  نشود 
قدرت،  مبنای  ابتدایی ترین  اگر 
با  باشد،  کرد  ملت  همبستگی 
مشکل  و  نزاع  اختالف،  ایجاد 
این  کرد،  مختلف  نیروهای  میان 
همبستگی را غیرممکن می نماید.

بیفکنیم،  تاریخ  به  نگاهی  اگر 
مدام این نکته را مشاهده می کنیم 
که هر گونه همکاری رژیم ایران 
منوط  کرد  سیاسی  نیروهای  با 
جریان  یک  با  آنان  دشمنی  به 
است. بوده  دیگر  کردی  سیاسی 

نزاع  هر  پرده ی  پس  در  اکنون 
بدون  کردها،  میان  کشمکشی  و 
قرار  ایران  رژیم  دست  تردید 
حتی  موارد  برخی  در  که  دارد 
دست  این  می توان  وضوح  به 
بهتر  یا  نمود. جالبتر  را مشاهده 
همه  از  خطرناکتر  بگویم  است 

این  برای حل  که  هنگامی است 
اختالفات از ایران به عنوان داور 
که  می شود  دعوت  میانجی  و 
نامطلوب  وضعیت  آن،  نتیجه ی 
است.  کردستان  اقلیم  کنونی 
مبنی  ایران  سیاست  این،  بنابر 
آنچنان  کرد  ملت  تضعیف  بر 
واضح و آشکار است که وجود 
جریان  یک  نامحدود  روابط 
پیش  را  سؤال  این  سیاسی 
مزبور  جریان  آیا  که  می آورد 
ندارد  از مسأله  مناسبی  خوانش 
یا منافع شخصی و حزبی آنقدر 
ارزش دارد که حدود و مرزهایی 
برای این رابطه تعیین نشود؟ در 
همان حال، جمهوری اسالمی با 
دنبال محو  به  تضعیف ملت کرد 
و یا الاقل تضعیف اقلیم کردستان 
تا سرحد ممکن است. این مسأله 
گوناگونی  روش های  به  نیز  را 
نیز  حدودی  تا  و  نموده  اجرا 
تضعیف  است.  کرده  عمل  موفق 
انحای  به  را  کردستان  اقلیم 
نمود. گوناگون می توان مشاهده 

بحران  شکل گیری  سرآغاز 
و  ایجاد  کردستان،  اقلیم  کنونی 
رسانه هایی  با  گسترده  همکاری 
است که گفتن هر حرفی را برای 
خود مشروع می داند و به هر نحو 
این  سیاه نمایی  دنبال  به  ممکن 
از  پس  است.  سیاسی  تجربه ی 

آن، دستور دادن به مالکی برای 
و  کردستان  اقلیم  بودجه ی  قطع 
ایجاد اختالف میان بغداد و اربیل 
و تالش جهت مانع تراشی بر سر 
راه پیشرفت های اقلیم کردستان، 
راستای  در  دیگری  گام 
است. بوده  سیاست ها  این 

برای اثبات این مسأله تنها پاسخ 
ما  به  می تواند  سؤال  یک  به 
کمک کند: اگر مالکی و بغداد تا 
این حد وابسته به ایران هستند، 
ایران  بدون  چگونه  امر  این 
هم  این  به  است؟  شده  محقق 
حمالت  مسیر  تغیر  ننمود.  اکتفا 
کردستان  اقلیم  سوی  به  داعش 
این  در  اقلیم  ساختن  درگیر  و 
نیروهای  تشکیل  دشوار،  جنگ 
سپاه دجله و سپس تشکیل چند 
اقلیم  مرزهای  در  مسلح  گروه 
ـ  شعبی  حشد  همانند  کردستان 
و  تنهایی حقوق  به  نیرو  این  که 
دستمزد ١٥٠ هزار نیروی مسلح 
از سوی حکومت مرکزی عراق 
ـ  است  شده  تأمین  آن  برای 
تمامی اینها و چنیدن مورد دیگر 
علنًا تنها در راه یک هدف انجام 
نابودی  همانا  که  است  گرفته 
اقلیم کردستان می باشد که گام به 
گام در مسیر اجرای آن حرکت 
نیز  می کند و حتی موفقیت هایی 
است. نموده  راه حاصل  این  در 

این موفقیت رژیم به یُمن وجود 
برخی کردها حاصل شده است. 
اگر همکاری برخی کردها برای 
رژیم  توطئه های  این  اجرای 
اجرای  شک  بدون  نبود،  ایران 
زیرا  می شد  دشوارتر  بسی  آن 
ملت کرد می تواند نیرویی همانند 
و  بشکند  هم  در  را  داعش 
سرزمین های خارج از حاکمیت 
خود  پرچم  زیر  به  را  خویش 
بازگرداند و مرزهای نوینی برای 
یارای  لیکن  نماید،  ترسیم  خود 
اختالفات  برابر  در  ایستادن 
همین  به  ندارد.  را  خود  داخلی 
اقلیم  یک  خواهان  ایران  دلیل، 
است،  تضعیف شده  کردستان 
چنان ضعیف که دچار اختالفات 
ایران  و  شود  داخلی  جنگ  و 
کردهای  و  جهانیان  تمامی  به 
اگر  کنید!  "نگاه  بگوید  ایران 
به آزادی برسید، چنین  نیز  شما 
خواهد  انتظارتان  در  سرنوشتی 
بود" و در این راستا نیز از هیچ 
کرد. نخواهد  فروگذار  تالشی 

سیاسی  نیروهای  رو،  همین  از 
سیاسی  جریان  هر  یا  کردستان 
رژیم  به  بخواهد  که  دیگری 
روی  و  نموده  اتکا  ایران 
آن  پشتیبانی  و  همکاری 
یکبار،  بجای  باید  کند،  حساب 
نمایند. تفکر  و  تأمل  بار  چند 

البرز رویین تن

ترجمه: هوراز
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انتخابات  برگزاری  زمان  در 
ریاست جمهوری ایران در سال 
همچون  خورشیدی،   ١٣٩٢
نمایش،  این  قبلی  دوره های 
حکومت  تبلیغات  سویی  از 
دیگر  انتخابات  تمامی  همانند 
برای  دروغین  وعده های  و 
و  مردم  فریب  و  ساختن  گمراه 
کشاندن آنها به پای صندوق های 
دیگر  از  و  بود  شده  آغاز  رأی 
ُکرد  فعالین  از  برخی  نیز  سو 
در  سعی  مختلف  توجیهات  با 
در  شرکت  به  مردم  تحریک 
حکومت  داشتند.  را  انتخابات 
سیاسی  اهداف  برای  همواره 
نظام  به  بخشیدن  مشروعیت  و 
اقدامات  کلیه ی  سیاسی خویش 
انتخابات  که  دارد  نظر  مد  را 
گرنه  و  ابزارهاست  این  از  یکی 
سازوکار  که  می دانند  نیک  همه 
به  خود  خودی  به  انتخابات 
نمی شود  تعبیر  معنای دمکراسی 
نظیر  پیش شرط هایی  بدون  و 
نمی توان  سیاسی  آزادی های 
را  دمکراتیک  انتخابات  نام 
نمایش  تنها  و  گذاشت  برآن 
خیمه شب بازی  عروسک های 
عراق  نمایش های  قماش  از 
کره ی  و  حسین  صدام  زمان 
همین  به  است،   ... و  شمالی 
به سیاست  اینجا فقط  جهت در 
از  گروهی  یعنی  مقابل  طرف 
فعالین ُکرد پرداخته خواهد شد.

توجیهاتی  از  بسیاری  احتمااًل 
در  شرکت کننده  طرف های  که 
ایران  رژیم  انتخابات  نمایش 
و  عجیب  زیاد  می کنند  مطرح 
هرصورت  در  و  نباشند  بدیع 
راستای سیاست و مصلحت  در 
و  بوده  آنان  گروهی  و  فردی 
اما  باشد.  کرده  ایجاب  چنین 
درست  که  بود  آن  غیرعادی 
و  انتخابات  برگزاری  از  قبل 
و  مدنی  "مبارزه ی  عنوان  زیر 
بدون خشونت" و حتی "پیروان 
مشی گاندی" به شدت مردم را 
صندوق های  پای  در  به حضور 
آشکار  می کردند.  ترغیب  رأی 
بود که آنان نه درکی از مبارزه ی 
غیرخشونت آمیز  و  مدنی 
روش  و  راه  با  نه  و  داشتند 
مبارزات  نام آور  شخصیت های 
غیرخشونت آمیز آشنایی چندانی 
داشتند و تنها برای سوء استفاده ی 
و سیاق  فرصت طلبی  و  سیاسی 
بدان  خویش  محافظه کارانه ی 
پناه می بردند. غافل از آن که این 
در جهان  و شیوه ها  راه  و رسم 
شناخته  شده و به آسانی نمی توان 
به هرحال  گیرند.  قرار  دستاویز 
عدم  جهانی  روز  آستانه ی  در 
خشونت، فرصتی برای یادآوری 
است. مسلک  این  به  نگاهی  و 

بدان  غیرخشونت آمیز  مبارزه ی 
خشونت  و  زور  از  که  معناست 
یا  و  سیاسی  تغییرات  برای 
این  نگردد.  استفاده  اجتماعی 
مختلف  طرق  در  خط مشی 
مبارزه ی  از  است  عبارت  خود 
در  مقطعی  غیر  و  مدنی  مداوم 
در  و  اهداف  به  دستیابی  جهت 
این راستا از تمامی فرصت ها و 

مجال ها و طیفی از راهکارهای 
مدنی که فارغ از خشونت باشد، 
نافرمانی  از  می شود؛  استفاده 
مدنی و تحصن تا نماز و روزه ی 
برای  ابزاری  مثابه  به  سیاسی 
نارضایتی ها  و  مخالفت  بیان 
چنین  نوع  از  برد.  بهره  می توان 
جنبش  به  می توان  جنبش هایی 
در  گاندی  همکاری"  "عدم 
استقالل طلبی  نهضت  عصر 
مدنی"  "حقوق  جنبش  هند، 
آمریکا،  در  کینگ  لوتر  مارتین 
ماندال  آپارتاید"  "ضد  شورش 
"انقالب  و  جنوبی  آفریقای  در 
قدرت" مردم فیلیپین اشاره نمود.

طریقه ی  و  سرگذشت  زندگی، 
مبارزاتی رهبران بزرگ و مؤثر 
غیرخشونت آمیز  خط مشی 
او  از  بعد  و  گاندی  همچون 
به  ماندال،  و  لوترکینگ  مارتین 
که  است  نکته  این  مبین  راحتی 
و  مقطعی  اقدامات  و  تالش ها 
معدودی  عده ی  فرصت طلبانه ی 
آن هم در رویداد موقتی دیگری 
و  مستقیمًا  که  انتخابات،  نظیر 
تقویت  جهت  در  مستقیم  غیر 
سیاست های مستبدانه ی رژیم ها 
محسوب  مبارزه  نه  می باشد، 
می شود و نه به تنهایی در دایره ی 
مشی مبارزاتی غیرخشونت آمیز 
است. به همین دلیل نگاهی گذرا 
به طرق مبارزاتی این  خط مشی 
می رسد.  نظر  به  ضروری 
عدم  جهانی  روز  که  همچنان 
زادروز  مناسبت  به  خشونت 
مهاتما گاندی نامگذاری شده، این 
بزرگ ترین  بنیانگذار،  بزرگمرد، 
مشی  رهبر  تأثیرگذارترین  و 
غیرخشونت آمیز  مبارزات 
مبارزات  می رود.  شمار  به 
بریتانیا  استعمار  علیه  گاندی 
داشت.  ادامه  متمادی  سال های 
تا  و  انتخابات  وجود  علی رغم 
پیش شرط های  بسیاری  حد 
انتخابات همچون آزادی تحزب 
آزادی  و  سیاسی  جریان های  و 

اما   ... و  مطبوعات  و  بیان 
خود  مبارزه ی  گاه  هیچ  گاندی 
را به انتخابات و مقطع انتخابات 
و  احزاب  گرچه  نکرد.  محدود 
سازمان ها به ویژه حزب کنگره و 
رهبران سیاسی تر در این دوران 
اکثریت  و  می کردند  فعالیت 
اختصاص  خود  به  را  رأی ها 
از  وقت  هیچ  اما  می دادند. 
فعالیت سیاسی دائم علیه بریتانیا 
دست نکشید و استراحت چهار 
تنها  که  نداشت  ساله  پنج  ــ 
کار  باشند.  انتخابات  امید  به 
بود  مداوم  فعالیت  و  سیاسی 
برای  انتخابات  در  را  مردم  که 
و  کنگره  حزب  به  دادن  رأی 
نمایندگان حقیقی ترغیب می کرد 
به سبب گسترش  هم  بریتانیا  و 
تالش های  و  رهبران  نفوذ 
شد. تسلیم  بعدها  که  بود  مردم 

گاندی مدام با سخنرانی، نوشتن، 
فعالیت مدنی و... در حال تالش 
فرصت آفرینی  و  بود  حرکت  و 
انتخابات  زمان  منتظر  می کرد. 

نبود، هدف و استراتژی داشت و 
در این راه غیر از خشونت، همه 
گونه تالشی به عمل می آورد و 
از کار و تالش باز نمی ایستاد. به 
مسلمانان  جنبش خالفت  یاری 
شتافت و این کار را با نافرمانی 
رژیم  با  همکاری  عدم  و  مدنی 
کاالهای  از  استفاده  عدم  و 
محافل  برگزاری  و  خارجی 
سخنرانی،  گردهمایی ها،  و 
و  گرفتن  روزه  خواندن،  نماز 
به زندان  ادامه داد.  سمبل سازی 
از  لیکن  شد،  شکنجه  و  افتاد 
هدف خویش که همانا استقالل 
هندوستان بود، دست برنداشت.

که  بود  حالی  در  اینها  تمامی 
برای  دمکراتیک  و  آزاد  بستری 
بود.  فراهم  اهداف  پیگیری 
رهبری  تحت  کنگره  حزب 
فعالیت  قانونًا  گاندی،  معنوی 
گاندی  از  پس  می کرد.  سیاسی 
خط  این  کشورها  سایر  در  نیز 
و  خشونت پرهیز  مستمر،  مشی 
پیگیری  دشوار  حال  عین  در 
با  لوترکینگ  مارتین  شد. 
استوار  معنویت  و  مردم  تشویق 
خویش در جنبش حقوق مدنی 
خطابه های  و  سخنرانی  با  و 
به  ریختن  به  را  مردم  آتشین، 
راه  در  و  برانگیخت  خیابان ها 
هیچ تالش  از  برابری  و  عدالت 
نورزید.  دریغ  مسالمت آمیزی 
این در حالیست که بستر آزادی 
و  قانونی  فعالیت  و  سیاسی 
انتخابات آزاد فراهم بود. با این 
حال نیز بدون آگاه سازی مردم و 
گردهمایی،  و  راهپیمایی  آزادی 
به تنهایی کافی  انتخابات  وجود 
نیست، از همین رو، متد مبارزات 
خیابانی را برگزید و به پیگیری 
ادامه  عدالت خواهانه اش  هدف 
داد و گرچه جان خود را در این 
جنبش  لیکن  داد،  دست  از  راه 
زیادی  حد  تا  رهبری اش  تحت 
گردید. نائل  خویش  اهداف  به 

در آفریقای جنوبی، ماندال خود 

و  کرد  ملتش  رهایی  وقف  را 
خویش،  آرمان  به  رسیدن  تا 
دست از تالش بر نداشت و نام 
جاویدنامان  زمره ی  در  را  خود 
خشونت پرهیز  مبارزات  تاریخ 
کشور دست  این  در  نمود.  ثبت 
که  بود  فراهم  فرصت  این  کم 
و  فراوان  زجر  تحمل  با  بتوانند 
تالش و کوشش، فعالیت سیاسي 
آینده ای  از  و  داده  ادامه  را 
و  شوند  برخوردار  روشن 
گردد.  برآورده  خواست هایشان 
رهبران،  این  مبارزه ی  روش 
شرایط  و  آنان  ویژگی های 
نشاندهنده ی  کشورهایشان، 
ویژگی هاست  و  جوانب  برخی 
به  توسل  عدم  خط مشی  که 
خشونت در مبارزه و این امر را 
که در چه شرایطی این خط مشی 
تعیین  بود،  خواهد  موفق 
از: عبارتند  این جوانب  می کند. 

کشورها  سیاسی  وضع  نخست، 
)ولو  الزم  باز  فضای  وجود  و 
سیاسی.  فعالیت  برای  اندک( 

دوم، محدود نساختن زمان مبارزه 
و تداوم آن تا دستیابی به هدف.

سوم، محافظه کار و فرصت طلب 
فعاالن سیاسی  و  نبودن رهبران 
و  فداکاری  روحیه ی  وجود  و 
کردن  وقف  و  راهشان  به  ایمان 
آنان. سوی  از  راه  در  خویش 

این سه نکته می توانند سه معیار 
باشند  این  برای تشخیص  عمده  
مبلغان  کار  آیا  سو،  یک  از  که 
در  انتخابات  در  کرد  فعاالن  و 
زمره ی مبارزات مسالمت آمیز و 
مدنی قرار می گیرد یا خیر؟ و از 
آیا صرفًا در پیش  سوی دیگر، 
می تواند  راهی،  چنین  گرفتن 
نه؟ یا  باشد  مناسب  ایران  برای 

ایران  کشور  در  اینکه  نخست 
حداقلی از آزادی سیاسی وجود 
صرفًا  بتوان  که  است  نداشته 
عدم  و  سیاسی  مبارزه ی  به 
خشونت توسل جست. سرکوب 
در  و  بیرحمانه  سیاسی  فعاالن 
است.  بوده  خود  حد  باالترین 
عنوان  به  که  کشورهایی  در 
گرچه  شد،  اشاره  آنها  به  مثال 
به  فعاالن  و  سیاسی  رهبران 
سختی هایی  و  افتاده  نیز  زندان 
نیز کشیده اند، لیکن در خارج از 
فعالیت  مردم،  میان  در  و  زندان 
داشته،  ادامه  آنان  از  حمایت  و 
چنین  ایران  در  که  حالی  در 
نبوده است. حتی در میان خود 
فارس ها نیز چند سالی است که 
بازداشت  سبز  جنبش  رهبران 
اجتماعی  حقوق  تمامی  و  شده 
سرکوب  و  شده  سلب  آنان 
گردیده اند. در همین رابطه، فقدان 
مبارزات مبتنی بر عدم خشونت 
فقدان  معنای  به  همواره  نیز 
خشونت در این کشورها نیست، 
هندوستان  در  مثال،  عنوان  به 
و  سیاسی  آزادی  بر  عالوه 
مبارزه ی مدنی و قانونی، برخی 
ایمان  دارای  و  تندرو  جریانات 
انقالبی نیز بودند که تمام کننده ی 
به  بودند.  انقالب خشونت پرهیز 
هرحال، قبل از انتخابات، وجود 
آزادی  قبیل  از  پیش شرط هایی 

احزاب و سازمان ها، آزادی بیان 
مشارکت  آزادی  و  مطبوعات  و 
که  می یابد  ضرورت  قدرت  در 
ایران  در  اینها  از  یک  هیچ  از 
وجود  که  هرچند  نیست.  اثری 
رقابت  و  سیاسی  مبارزه ی 
به  لزومًا  انتخابات،  در  حزبی 
مسالمت آمیز  مبارزه ی  معنای 
به عنوان  تنها می تواند  و  نیست 
تلقی  آن  از  کوچکی  بخش 
شرایطی  در  نیز  آن  گردد، 
موجود  سیاسی  آزادی  که 
نباشد. خیمه شب بازی  و  بوده 

مبارزات  که  این  دوم 
به معنای محدود  خشونت پرهیز 
زمان  به  مبارزه  به  نمودن 
انتخاباتی غیر  انتخابات، آن هم 
نیازمند  بلکه  نیست  دمکراتیک 
تالش مداومی است که در ایران 
چنین حقی وجود  ندارد. کردهای 
اصالح طلب از یک انتخابات تا 
و  استراحت  در  دیگر  انتخاباتی 
آنان  از  صدایی  و  بوده  خواب 
و  صحت  حتی  و  نمی آید  در 
که  را  دروغینی  وعده های  سقم 
به آنان داده می شود نیز پیگیری 
هنگامی  نمی کنند.  و  نکرده 
فعالیتی  گونه  هر  بر  عرصه  که 
در  که  آنچه  همانند  شده،  تنگ 
گونه  هیچ  و  بود  هندوستان 
و  نداشت  آزادی سیاسی وجود 
فعاالن سیاسی و احزاب سیاسی 
گوناگون به ویژه از ملت کرد و 
به  قادر  ایران  ملیت های  سایر 
به  امید  و  اتکا  نبودند،  فعالیت 
کنونی  شرایط  در  راهی  چنین 
باشد.  راه حل  یگانه  نمی تواند 
این گروه،  کار  این که، در  سوم 
وقف  و  چشمگیر  ملی  تعهد 
تالشی  پای  به  خویش  نمودن 
نشده  مشاهده  مستمر،  و  پیگیر 
بیشتر مشاهده شده،  که  آنچه  و 
شخصی  منافع  دانستن  ارجح 
از  پس  نتایج  است.  بوده 
داده  نشان  همواره  نیز  انتخابات 
است که هرگز در چنان اوضاع 
در  کرد  ملت  منافع  احوالی،  و 
دایره ی  از  و  نشده  گرفته  نظر 

منافع شخصی فراتر نرفته است، 
مواقع،  اغلب  در  که  گونه ای  به 
فعاالن کرد حکومتی به دریافت 
اداری،  ساده ی  مناصب  برخی 
رضایت داده و تا زمان انتخابات 
چندانی  فعالیت  صدد  در  بعدی 
موقعیت  این  مبادا  نیامده اند،  بر 
خویش را از دست دهند و لذت 
مشکالت  بدون  عادی  زندگی 
گردیده  سلب  آنان  از  روزمره 
چنین  در  حال،  هر  به  است. 
مسدودی  کاماًل  سیاسی  فضای 
برای  فرصتی  سو  یک  از  که 
و  ندارد  وجود  مدنی  فعالیت 
جامعه نیز سرکوب شده و قادر 
فعاالن  و  زندانیان  از  دفاع  به 
تجمعات  و  نیست  سیاسی 
و  سخنرانی ها  آزاد،  خیابانی 
محافل  و  نشست ها  برگزاری 
مطبوعات،  آزادی  و  آزاد 
و  احزاب  تشکیل  بیان،  آزادی 
سازمان ها و ... ممنوع است و از 
انتخابات  مروجان  دیگر،  سوی 
اغلب افرادی ماهیتًا محافظه کار 
بوده و حاضر نیستند هیچ گونه 
هزینه و فداکاری خاصی از خود 
نشان دهند، تبلیغ برای مبارزه ی 
هم  آن  مسالمت آمیز  سیاسی 
انتخابات،  هنگام  در  صرفًا 
ناروا  توجیهات  از  غیر  چیزی 
برای  و  نسنجیده  استفاده ی  و 
نیست.  عمومی  افکار  فریفتن 
بر این اساس، خط مشی "عدم 
خشونت" دست کم در وضعیت 
ویژگی های  با  و  ایران  کنونی 
پاسخگو  تنهایی  به  آن،  فعلی 
به  نزدیک  تجربه ی  و  نیست 
جمهوری  زمامداری  دهه  چهار 
که  می دهد  نشان  ایران  اسالمی 
یک  وجود  بدون  سیاسی  تغییر 
اهرم فشار و خشونت داخلی و 
خارجی، دشوار بوده و حکومت 
به  تغییر  گونه  هر  از  سرکوبگر 
بشر  حقوق  وضعیت  در  ویژه 
کردستان در راستای حقوق ملت 
می آورد. عمل  به  ممانعت  کرد 

بیریار

ترجمه: کوردستان

در هندوستان عالوه بر آزادی سیاسی و مبارزه ی 
مدنی و قانونی، برخی جریانات تندرو و دارای 

ایمان انقالبی نیز بودند که تمام کننده ی انقالب 
خشونت پرهیز بودند.
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بررسی راسان از دریچه ی یک خبر 

 ١٣٩٥ مهرماه  یازدهم  روز 
تلویزیونی  کانال  خورشیدی 
یک  از  نقل  به   "٢4 "کوردستان 
این  با  خبری  نامشخص،  منبع 
مضمون منتشر نمود که: "نیروهای 
دمکرات  حزب  پیشمرگه ی 
میان  مرزهای  از  ایران  کردستان 
کردستان  اقلیم  و  ایران  کردستان 

عقب نشینی کردند".
آن،  از  پس  ساعت  یک  از  کمتر 
کردستان  دمکرات  رهبری حزب 
تکذیب  قویًا  را  خبر  این  ایران 
علیرغم  خبر  این  لیکن  نمود، 
انعکاس  آن،  بودن  ساختگی 
داخلی  رسانه های  در  وسیعی 
ایران و کردستان به دنبال داشت.

سوی  از  ساختگی  خبر  این 
به  اسالمی  جمهوری  رسانه های 
منتشر  شتابزده ای  بسیار  گونه ی 
از  برخی  که  طوری  به  گردید، 
رسمی  ادبیات  رسانه ها  این 
را  اسالمی  جمهوری  رسانه ای 
مثال،  عنوان  به  نمودند،  نقض 
از  یکی  که  "زریان"  خبرگزاری 
کردستان  داخلی  خبرگزاری های 
بوکان  ایران است و مرکز آن در 
رهبری  که  بود  نوشته  دارد،  قرار 
گرفته  تصمیم  دمکرات  حزب 
برابر  در  مسلحانه"  "دفاع  است 

ایران را متوقف نماید.
دلیل  چه  به  که  اینجاست  سؤال 
عقب نشینی  ساختگی  خبر 
دمکرات  حزب  پیشمرگه های 
با  ایران  کردستان  مرزهای  از 
در  وسعتی  و  گستردگی  چنین 
بازتاب  ایران  داخلی  رسانه های 

می یابد؟
بایستی  سؤال  این  به  پاسخ  در 
گرچه  بیابیم،  را  خبر  مهم  عنصر 
از  عنصر   ٦ خبر،  یک  تنظیم  در 
تا  برخوردارند  اساسی  اهمیت 
پیام  و  معنا  کاماًل  بتواند  مخاطب 
هیچ  در  لیکن  دریابد،  را  خبر 
از  عنصر   ٦ این  تمامی  خبری 
اهمیت یکسانی برخوردار نیستند، 
در این خبر نیز دو عنصر اساسی 
نقش  "کجا؟"  و  کسی؟"  "چه 

عمده  را ایفا می کنند.
همانا  این خبر،  در  "چه کسی؟" 
ایران  کردستان  دمکرات  حزب 
است و "کجا؟" ارتفاعات مرزی 
اقلیم  و  ایران  کردستان  میان 
اینجا  در  است.  عراق  کردستان 
می آید:  میان  به  دیگری  پرسش 
ارتفاعات  این  ترک  اهمیت  دلیل 
از سوی حزب دمکرات چیست؟

که حضور  بگوییم  باید  پاسخ  در 
عراق،  کردستان  خاک  عمق  در 
را  ایران  کردستان  جنبش 
عمده  بحران  چهار  دستخوش 

نموده است:
1: از آنجا کــه پایگاه های احزاب 
جنبــش  رهبــری  در  دخیــل 
کردســتان ایــران در عمق خاک 
کردستان عراق واقع شده و اکنون 
حکومت اقلیم کردســتان و ایران 
به عنوان دو همســایه با یکدیگر 
تعامل می نماینــد و روابط عادی 
دیپلماتیک، فرهنگی و حتی امنیتی 
رهبری  اســت،  برقرار  آنان  میان 
جنبش کردســتان ایران نمی تواند 
ایران  میان  عادی  روابط  به  نسبت 
و کردستان عراق بی تفاوت بوده و 
از آنجا بــه طراحی عملیاتی علیه 
جمهوری اســالمی بپردازد، بنا بر 
این، تداوم حضور و ماندگاری در 
عمق خاک کردستان عراق مستلزم 
نوعی کاهلــی و کرختی در روند 

کار جنبش است.
2: کوهستان در فرهنگ مبارزاتی 
ذهنیت  در  همچنین  و  کردســتان 
آحاد ملت کرد نماد ایســتادگی و 
پیشمرگه  حضور  و  است  مقاومت 
در کوهستان مستقیمًا بر روحیه و 
کردستان  داخل  در  مردم  مقاومت 
تأثیرگذار اســت، بنا بر این، عدم 
منزله ی  به  کوهســتان  در  حضور 
فروپاشی این نماد ذهنی در ذهنیت 

فرد کرد است.
3: جغرافیــای ارتفاعــات واقع 
و  ایران  کردســتان  فاصل  حد  در 
نظامی  جغرافیای  عراق،  کردستان 
ویژه ای است که از دو جنبه دارای 

اهمیت می باشد:
الــف: وارد کردن ضربات نظامی 
پیشمرگه ی  نیروهای  به  ســنگین 
مســتقر در این منطقــه، عالوه بر 
هزینه های ســنگین آن، کار بسیار 

دشواری نیز هست.
پارتیزانی  نظامی  نیروی  یک  ب: 
اگر در کوهســتان مستقر باشد، از 
وظایف  اجرای  برای  ذهنی  لحاظ 
و امور مربوطه، از آمادگی بیشتری 

برخوردار است.
این در حالیست که محل استقرار 
عمق  در  ایران  کردستان  احزاب 
لحاظ  از  عراق  کردستان  خاک 
نظامی فاقد این ویژگی ارتفاعات 
از  بخش  دو  این  میان  مرزی 

کردستان است.
4: حضور نیروهای پیشــمرگه ی 
جنبش کــرد در ارتفاعات مرزی 
میــان دو بخش از کردســتان، از 
لحاظ عملی، هم از جنبه ی زمانی 
حمایتی  مرزهای  جنبه ی  از  هم  و 
به معنــای مجال بیشــتری برای 
حمایت از مبارزات توده های مردم 
کردستان ایران و همچنین برقراری 
ارتباط بهتر با این توده هاســت که 
حضور در عمق خاک کردســتان 
عراق بدون تردید فاقد این ویژگی 

است.
در کنار این عوامل، اگر بخواهیم 
این واقعیت را بپذیریم که سیاست 
در ٢٥ سال  اقلیم"  منافع  "حفظ 
کردستان  جنبش  فقط  گذشته 
نکرده  مواجه  با رخوت  را  ایران 
این  رهبری  بخش  بلکه  بود، 
در حلقه ی  گونه ای  به  را  جنبش 
یک محاصره ی اعالم نشده گرفتار 
از  که  محاصره  ای  بود،  نموده 
لحاظ نظامی در صورت وقوع هر 
نیروهای دشمن  برخوردی،  گونه 
را در موضع قدرت قرار می دهد، 
این مسأله نه صرفًا به خاطر توان 
به  بلکه  دشمن،  بیشتر  نظامی 
محل  جغرافیایی  موقعیت  خاطر 
استقرار رهبری جنبش نیز هست.

 از لحاظ سیاسی نیز این سیاست 
سطح  آن،  از  ناشی  رخوت  و 
را  دمکرات  حزب  جایگاه  و 
بدین  بود،  داده  تنزل  عمل  در 
حزب  عملی،  لحاظ  از  که  معنا 
تناسب  به  نمی توانست  دمکرات 
پایگاه مردمی خود به ایفای نقش 
نیز  مسأله  این  بپردازد.  سیاسی 
دمکرات  حزب  برای  بُعد  دو  از 

مشکل ساز می شد:
1: این که دســت حزب دمکرات 
بــرای تبدیل پایــگاه مردمی اش 

به قدرت سیاســی باز نبود، سبب 
گردیده بود که ایــن حزب نتواند 
از جایگاه شایســته ی خویش در 
ایران  کردستان،  سیاسی  بازی های 

و منطقه برخوردار گردد.
سیاســی  جایــگاه  فقــدان   :2
در  دمکــرات  حزب  شایســته ی 
بازی های سیاسی، یعنی جایگاهی 
که درخور پایگاه مردمی  آن باشد، 
باعث شــده بود که بدنه ی مردمی 
حزب دمکرات، رهبری این حزب 
آماج انتقادات خود قرار  را شدیداً 
داده و نوعی نگرانی و بی اعتمادی 
بر روابط میــان هواداران حزب و 

رهبری آن حکمفرما شود.
عالوه بر این مباحث، از آنجا که 
اصلی  پرچمدار  دمکرات  حزب 
گفتمان ملی دمکراتیک کردستان 
"حفظ  سیاست  می باشد،  ایران 
رکود  کردستان"و  اقلیم  منافع 
چنین  گرفتن  پیش  در  از  ناشی 
این  که  بود  شده  باعث  سیاستی 
و  فکری  لحاظ  از  هم  گفتمان 
نوعی  دچار  عملی  لحاظ  از  هم 
ضعف شود که این ضعف نیز خود 
پدیده  دو  شکل گیری  زمینه ساز 

گردید:
1: تشــتت و پراکندگی در صفوف 
عدم  و  اندیشــه  ایــن  حامیــان 
میان  در  اجماعــی  شــکل گیری 

اندیشمندان معتقد به این گفتمان.
2: حمــالت ناروا علیــه پایگاه 
مردمــی و فکــری جنبش ملی 
ایران و  – دمکراتیک کردســتان 
انتشار بذر تردید و یأس در میان 
با  مردم و هــواداران این جنبش 
پراکندگی  و  تفرقــه  ایجاد  هدف 
در صفوف مــردم و باورمندان به 
کردستان  دمکراتیک  ملی  جنبش 
ایران.بــا آغاز پروژه ی راســان 
کردستان ایران و بازگشت نیروی 
به  دمکرات  حزب  پیشــمرگه ی 
کوهســتان های مرزی حد فاصل 
کردستان  اقلیم  و  ایران  کردستان 
عراق، نخستین دستاورد حاصله، 
این بود که جنبش کردستان ایران 
از آن محاصــره ی اعالم نشــده 
رهایی یافت. مهمترین معنای این 
امر از لحاظ سیاســی این بود که 
با آغاز  ایران  جنبش کردســتان 
اجتماعی  پایگاه  راسان،  پروژه ی 
خویش را از پراکندگی و اتهامات 

ناروا رهایی داده و راسان باعث 
جمع شــدن مردم حــول محور 
جنبش ملــی – دمکراتیک و از 
آن طریق نیــز تحریک و تهییج 
افــکار عمومی برای آغاز نمودن 
تأثیرگذار  مسالمت امیز  مبارزات 

بر رژیم خواهد شد.
بنا بر این، یکی از مهمترین عوامل 
ساختگی  خبر  وسیع  بازتاب 
حزب  پیشمرگه های  عقب نشینی 
وهله ی  در  که  بود  این  دمکرات، 
نخست، راسان حلقه ی محاصره ی 
شدید علیه جنبش کردستان ایران 
برای  الزم  بستر  و  شکست  را 
مبارزات  گسترش  و  شکل گیری 
را  کردستان  در  مسالمت امیز 

فراهم نموده است.
وسیع  بازتاب  عامل  تنها  این 
ساختگی  خبر  چشمگیر  و 
حزب  پیشمرگه های  عقب نشینی 
دمکرات نبود، بلکه علل و عوامل 
تأثیرگذار  و  دخیل  نیز  دیگری 

بودند.
می توان  عوامل  این  مهمترین  از   
به این موضوع اشاره نمود که به 
دنبال نبردهای حماسی اشنویه و 
کوساالن که طی آنها چند تن از 
به  دمکرات  حزب  پیشمرگه های 
انتشار  با  رژیم  رسیدند،  شهادت 
همچنین  و  دروغین  آمارهای 
نمایش ویدیوهایی که گویا مربوط 
به این درگیری ها بودند، در صدد 
در  و وحشت  نوعی رعب  ایجاد 
البته  بود،  کردستان  مردم  میان 
رژیم برای ایجاد رعب و وحشت 
تشدید  طریق  از  مردم  میان  در 
بازداشتن  منظور  به  سرکوب 
مردم از گرویدن به راسان، اقدام 
در  گسترده  دستگیری های  به 
کردستان نمود و بر اساس برخی 
آمارها، در 4 ماه گذشته بیش از 
7٠ تن در کردستان توسط رژیم 
این  با  بازداشت شده اند. همزمان 
مسأله، رژیم از طریق رسانه های 
گسترده ای  روانی  جنگ  خویش 
را علیه راسان آغاز نموده است، 
لیکن هیچ یک از این راه ها که به 
عنوان پروژه ی سرکوب از سوی 
شده اند،  گرفته  پیش  در  رژیم 
نتوانسته اند که مردم کردستان ایران 
را از پیوستن به راسان بازدارند، 
گرچه  رژیم  سرکوب های  یعنی 
بوده،  وحشیانه  و  گسترده  بسیار 
خویش  هدف  به  نتوانسته  لیکن 
جامعه  در  رعب  ایجاد  همانا  که 
ارتباط  از  مانع  و  نائل شود  بود، 
گرفتن مردم با راسان گردد، بلکه 
به  را  راسان  کردستان  جامعه ی 
عنوان روند مبارزه ی برحق ملت 
در  وسیعًا  حتی  و  نگریسته  کرد 
شبکه های اجتماعی حمایت خود 
را از آن اعالم می نماید و راسان 
در کانون مباحث روزانه ی زندگی 

اجتماعی قرار گرفته است. 
عالوه بر این، برخی از کسانی که 
می کردند،  حمل  را  رژیم  سالح 
تحت تأثیر راسان، سالح هایشان 

را به زمین گذاشتند.
 همزمان، در کنار نیروی پیشمرگه، 
در  مخفی  مسلح  نیروی  یک 
شکل  نیز  کردستان  شهرهای 
شاهد  که  گونه  همان  و  گرفته 
سرکوب های  علیرغم  هستیم، 
این  تاکنون  رژیم،  گسترده ی 
عملیات  چندین  مخفی  نیروی 
مسلحانه انجام داده است. تفاوت 
آنان با نیروی پیشمرگه این است 
که آنان نیرویی مخفی و در میان 

مردم و جامعه هستند، بنا بر این، 
که  معناست  بدین  آنان  فعالیت 
نیروی  علیه  رژیم  خشونت های 
و  عقب نشینی  باعث  پیشمرگه 
است.  نشده  نیرو  این  وحشت 
گفت  می توان  دیگر  عبارت  به 
رژیم  سرکوب  ماشین  گرچه  که 
خویش  سبوعیت  تمام  با  اکنون 
است،  ایستاده  راسان  مقابل  در 
اصلی  هدف  به  نتوانسته  لیکن 
خویش که ایجاد رعب و وحشت 
با  و  نرسیده  می باشد،  جامعه  در 
نیز  زمانی  لحاظ  از  راسان  تداوم 
تأثیرات  از  روزبه روز  مطمئنًا 
رژیم  که  وحشتی  و  رعب  اندک 
شدید  نظامی  سرکوب  طریق  از 
کاسته  نموده،  ایجاد  جامعه  در 
معناست  بدین  این  شد.  خواهد 
مهمترین سالح خویش  رژیم  که 
در  سیاست هایش  اجرای  برای 
همانا  که  را  کردستان  جامعه ی 
طریق  از  وحشت  و  رعب  ایجاد 
به  است،  بوده  سرکوب  به  توسل 

تدریج از دست می دهد.
این دومین دستاورد مهم راسان   
عنوان  به  سرکوب  زیرا  است، 
و  رعب  ایجاد  جهت  ابزاری 
در  بذری  همانند  که  وحشتی 
برای  و  می شود  کاشته  افراد  دل  
کار  به  کردستان  جامعه ی  کنترل 
سالح  همواره  می شود،  گرفته 
بوده  کردستان  در  رژیم  نیرومند 
پس  که  حالیست  در  این  است. 
رژیم  این سالح  راسان،  آغاز  از 
است  نتوانسته  کافی  اندازه ی  به 
که رعب و وحشت را در دل های 
برعکس  بلکه  بکارد،  مردم 
رژیم  سرکوب  دستگاه  استیالی 

در هم شکسته شده است.
مهمترین  که  معناست  بدان  این   
اجرای  برای  رژیم  سالح 
ایران  سیاست هایش در کردستان 
رفته رفته کارایی خود را از دست 

می دهد.
دوم،  گام  در  راسان  این،  بر  بنا 
دستگاه سرکوب رژیم را زمینگیر 
استمرار  تردید  بدون  و  نموده 
بحران  تعمیق  معنای  به  راسان 
در دستگاه سرکوب رژیم خواهد 

بود.
انتشار خبر مجعول ناکامی راسان 
به  رژیم،  رسانه های  سوی  از 
موفقیت آمیز  برای  تالش  نوعی 
دستگاه  اقدامات  دادن  جلوه 
سرکوب رژیم است که در مدت ٦ 
ماه اخیر در عرصه ی واقعیت های 
میدانی نتوانسته است که به اهداف 

خود در کردستان نائل شود.
سرکوب  دستگاه  شکست  البته 
بدین  دیگر  جنبه ای  از  رژیم 
دیپلماسی  دستگاه  که  معناست 
شکست  به  برای  رژیم  ترور  و 
خواهد  کار  به  راسان  کشاندن 
افتاد که این به منزله ی هشداری 
راسان  بود.  خواهد  راسان  برای 
بیش  بایستی  کنونی  شرایط  در 
مقابله  برای  را  خود  گذشته  از 
و  دیپلماسی  دستگاه  اقدامات  با 

ترور رژیم آماده کند.
شد،  اشاره  بدان  که  عاملی  دو 
خبر  بازتاب  عوامل  مهمترین 
ساختگی در رابطه با عقب نشینی 
رسانه های  در  راسان  شکست  و 
تحوالت  این  است.  ایران  داخلی 
در  راسان  که  است  آن  از  حاکی 
باید  و  بوده  موفق  نخست  گام 
گام های  و  مراحل  برای  را  خود 

بعدی آماده کند.

آگری اسماعیل نژاد

ترجمه: سالم اسماعیل پور
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لرها کیستند و لرستان کجاست؟

مقدمه :
از  بزرگی  بخش  عنوان  به   لرها 
ساکنین  و  کردستان  جامعه ی  
زاگرس،  گسترده ی  رشته کوه های 
زندگی  شروع  ابتدای  همان  از 
تمدن  شده ی  نوشته   تاریخ  و 
و  دشت ها  و  کوه ها  دامنه ی   در 
جغرافیا،  از  قسمت  این  دره های 
خاک  از  دفاع  با  و  زیسته  اند 
و  خویش  زبان  و  فرهنگ  و 
تنها  نه   اساسی  نقشی  ...غیره ، 
آن  در  دیرباز  از  که   مناطقی  در 
اتفاقات  در  بلکه   بوده اند،  ساکن 
و رویدادهای اجتماعی، سیاسی، 
و  فرهنگی  نظامی،  اقتصادی، 
غیره  داشته اند که  میان دولت ها و 
ملت های همسایه  رخ داده  است.

سر  بر  که  آنچه   برتمام  عالوه  
طی  کرد  ملت  از  بخش  این 
است،  آمده   سال  هزار  چندین 
اگرچه ، حتی زبان و لهجه  ی آنها 
رسمی  و  دستوری  به  شیوه  ی 
و  آداب  نرفته ،  کاغذ  روی  بر 
موسیقی  و  ادب  فرهنگ،  رسوم، 
به   هنوز  لُری  زبان  لهجه  ی  و 
شیوه  ی گفتاری باقی مانده  است، 
آنقدر  لری  جامعه ی   سیستم  اما 
است  محکم  و  دار  ریشه   و  کهن 
ویژگی های  بیشتر  تاکنون  که  
نحو  بهترین  به   را  خویش  اصیل 
حفظ کرده  و تالش دشمنان ملت 
کردن  آسیمیله   جهت  در  کرد 
است. نرسیده   سرانجامی  به   لرها 
"لر": کلمه ی  معنی 
یا  "لور"  کلمه ی   معنی  مورد  در 
گوناگون  نظر  چندین  "لویر" 
بعضی  در  کلمه   این  دارد،  وجود 
جاهایی  به   لرنشین  مناطق  از 
پر  جنگلی  که   می شود  گفته  
همین  به   باشد،  داشته   درخت 
که   باورند  این  بر  عده ای  علت 
لرنشین  مناطق  بیشتر  چون 
هستند،  جنگلی  و  کوهستانی 
منطقه   این  بر  لرستان  و  لر  نام 
شرفخان  میر  است .  شده  گذاشته  
بدلیسی، تاریخ نویس معروف کرد 
دربار  در  صفویان  دوران   در  که  
رسیدگی  صفوی،  طهماسب  شاه 
و  کردنشین  مناطق  کارهای  به  
صفویان  سلطه ی   تحت  لرنشین 
کتاب  در  داشت،  عهده   بر  را 
شرفنامه  عالوه  بر این که  لرها را 
یکی از طایفه های مهم ملت کرد 
باور است  این  بر  معرفی می کند، 

به این  کرد  ملت  از  بخش  این  که  
دلیل لور خوانده  می شوند که   که  
)بخشی  "مانرود"  منطقه ی   در 
در  ایران  کردستان  جنوب  در 
روستایی  هرمز(  خلیج  نزدیکی 
در  و  "کرد"  نام  به   دارد  وجود 
واقع  بخشی  روستا  این  نزدیکی 
گفته   "کول"  آن  به   لری  به   شده  
نیز  دیگری  بخش  در  و  می شود 
جایی به نام "لر" وجود دارد و به  
دلیل اینکه  طایفه  ی لرها در اصل 
نام  و  بوده  اند  منطقه   این  ساکن 
نهاده اند. "لر"  همان  را  خودشان 
قسمت شمالی شهر  در  از طرفی 
استان  توابع  از  که   اندیمشک 
می شود،  محسوب  خوزستان 
نام  به   ویران  و  کهنه   شهری 
به جا  آثار  که   دارد  وجود  "لور" 
و  امپراطوری  چندین  از  مانده  
پارت ها،  مادها،  مانند  دولت، 
سده های  و  اشکانیان  ساسانیان، 
و  شده   پیدا  آن  در  اولیه  اسالمی 
این  بر  نویسان  تاریخ  از  عده ای 
باورند که  این شهر مورد حمله ی 
رفته  بین  از  و  واقع شده   مغوالن 
نیاکان  موطن  شهر  این  چون  و 
لرها بوده ، نام لر و لرستان از آن 
دیگری  عقاید  است.  شده    گرفته  
که   دارد  وجود  مورد  دراین  نیز 
و  مانده اند  فرضیه   حد  در  چون 
اثبات  برای  مدرکی  و  سند  هیچ 
از  لذا  ندارد،  وجود  هنوز  آنها 
می کنیم. خودداری  آن  به   اشاره  
لرها: گویش  و  لهجه  

به دلیل این که  لهجه  و زبان لری به  
شیوه ای آکادمیک مورد  بحث و 
تحقیق قرار نگرفته  است و تاکنون 
ساکن  که   آنهایی  به ویژه  لرها 
می باشند،  ایران  لرنشین  مناطق 
و  به کارگرفتن  برای  دستوری 
نوشتن زبانشان ندارند، در بیشتر 
در  ترک ها  و  فارس ها  اوقات 
لهجه ی   و  لرها  که   بوده اند  تالش 
لری را به  عنوان به خشی از ملتو 
برای  یا  کنند،  معرفی  خود  زبان 
کرد  و  لر  میان  بتوانند  اینکه  
تفرقه افکنی کنند، لهجه  ی لری را 
زبانی مستقل از زبان کردی تعریف 
کرده اند و چندین تئوری بلندباال و 
مدارک ساختگی نیز ارائه  داده اند.

طبقه بندی:

این مسأله  که  لهجه ی  لری بخش 
لهجه های  مابقی  از  جدایی ناپذیر 
سوی  از  است،  کردی  زبان 
بسیاری از شخصیت های بلندپایه  
متخصص  ده ها  و  محققان  و 
اگر  است ،  تأیید شده  زبان شناس 

فرصت  زبان شناس،  متخصصین 
این که  تحقیقی میدانی و پراکتیکی 
در مورد لهجه های زبان کردی به  
چهار  هر  در  عمومی  صورت 
و  کردستان  اشغال  تحت  بخش 
مناطق  در  تخصصی تری  بررسی 
صد  می دادند،  انجام  لرنشین 
این  تردیدی  هیچ  بدون  درصد 
نه   که   می کردند  قبول  را  واقعیت 
بلکه  فرهنگ و  لهجه  ی لری  تنها 
آداب و رسوم و اغلب فاکتورهای 
همانند  کرد  و  لر  اجتماعی 
و  پیوسته   به هم  تاریخی  و  بوده 
متخصصین  بیشتر  دارند.  کهن 
را  کردی  زبان  لهجه های  زبان، 
کرده اند. مشخص  گونه   بدین 
لرها: سکونت  محل  و  جغرافیا 

آن  در  لرها  که   مناطقی  بیشتر 
کردستان  در  دارند،  سکونت 
از  پس  و  شده   واقع  ایران 
در  ها  لر  از  زیادی  تعداد  آن، 
می کنند. زنگی  عراق  کردستان 

در ایران نزدیک به  ٦  استان به  طور 
کلی از لحاظ  جمعیت و جغرافیای 
طبیعی و سیاسی، محیط تاریخی 
و معاصر لرهاست که  عبارتند از:

چهار  خرم آباد،  یا  لرستان 
و  کهگیلویه   بختیاری،  و  محال 
به   اکنون  که   شیراز  احمد،  بویر 
شناخته   فارس  استان  عنوان 
هرمزگان. و  بوشهر  می شود، 
عالوه بر این، لرها و مناطق لرنشین 
اجتماعی  پیکره ی  از  بخشی 
را  استان ها  این  جغرافیایی  و 
کرماشان،  می دهند:  تشکیل  نیز 
اصفهان،  مرکزی،  همدان،  ایالم، 
خوزستان. و  کرمان  جنوب 

در کردستان عراق و سایر مناطق 
این  در  لرها  نیز  عراق  کشور 
کرکوک،  اربیل،  ساکنند:  استان ها 
میسان.  و  واسط  دیاله ،  سلیمانیه ، 
و  شهرک ها  شهرها،  در  آنان 
چمچمال،  مانند  دشت هایی 
جلوال،  توزخرماتو،  خانقین، 
دشت اربیل، دشت کویه ، شهرزور، 
جسان،  مندلی،  بیتوین،  دشت 
بایرا،  زرواتیه ،  هشیمه ،  ترصاق، 
علی غربی، علی شرقی، باغسای، 
می کنند. زندگی   ... و  کوت 

از  زیادی  تعداد  اینها،  از  به غیر 
لرها در مناطقی دور از جغرافیای 
به  می کنند،  زندگی  خویش 
از  بزرگی  بخش  مثال،  عنوان 
در  ایران  شمال  در  ایران  لرهای 
مازندران،  و  گیالن  استان های 
قزوین،  خراسان،  شمال  در 
زنجان و منطقه ی  شاهیندژ استان 

بیشتر  که   می کنند  زنگی  ارومیه 
پاپی"،   " "چگین"،  طایفه ی   از 
"بیرانوند" و "چاردولی" هستند.
لرستان رسوم  و  فرهنگ 
: سیقی مو

موسیقی لری، با موسیقی "ردیفی 
دستگاهی" رابطه ای نزدیک دارد 
آهنگ های  از  عظیمی  بخش  و 
لری با ریتم و آهنگ های مناطق 
همخوانی  کرماشان  و  ایالم 
این  از  زیادی  قسمت های  دارند، 
نواخته   "کمانچه "  با  موسیقی 
کمانچه ی   از  گونه ای  که   می شود 
منطقه ای است که  هنر دست خود 
لرهاست و این کمانچه  حتی تأثیر 
رسمی  موسیقی  بر  چشمگیری 
ایران )ردیف( گذاشته  است. بیشتر 
لرستان  آهنگ های  و  موسیقی 
خوانده   "ماهور"  دستگاه  در 
کمانچه   آنها  بیشتر  در  و  می شود 
موسیقی  می شود،  گرفته   کار  به  
بخش"مراسم،  چهار  به   لرستان 

موسیقی کار، موسیقی عروسی و 
موسیقی بیت تقسیم شده  و رقص 
لرستان  در  مرسوم  آهنگ های  و 
هستند. ملی  و  حماسی  بیشتر 
لر: زنان  لباس 
طبق  لر،  زنان  پوشش  و  لباس 
و  اقتصادی  اجتماعی،  جایگاه 
بر  دیگر  طرف  از  و  فرهنگی 
به   و  بوده   متفاوت  سن،  اساس 
علت سیستم عشیره ای و طایفه ای، 
خانواده های  و  طوائف  از  برخی 
مخصوص  لباس های  آنها،  به نام 
تفاوت  این  و  دارند  را  خود  به  
است. چشمگیرتر  زنان  میان  در 
پارچه   از  بیشتر  لر  مسنتر  زنان 
و  قماش های ساده  و سه روین  و 
سیاه  رنگ های  با  شه ده  )گلو نی( 
گلونی  می کنند.  استفاده   سفید(  و 
طرح های  و  رنگ ها  دلیل  به 
و  دارد  خاصی  زیبایی  متفاوتش 
که   لرهاست  خود  دست ساز  هنر 
تاریخی دور و دراز دارد. شلوار 

نوع  روی  از  لر،  زنان  )پانتول( 
دو  با  پارچه   نوع  دو  از  رنگ  و 
از  می شود،  استفاده   رنگ  جور 
پارچه ای  از  زانو  سر  تا  پایین 
سفید و گلدار و قسمت باالی آن 
تشکیل  گلدار  و  دیگر  رنگی  از 
لباس  دیگر  قسمت های  می شود. 
زنان که  روی لباس را می پوشاند 
می شود. شناخته   "ُکلنجه"   نام   به 

لر  زنان  لباس  از  دیگری  بخش 
زیر  در  که   است  )که ت(  "کت" 
قسمت  تا  می شود  بسته   گلونی 
قسمت  دو  و  می آید  پشت  میانی 
شانه ها  روی  در  آن  دیگر 
می گیرد. قرار  سینه   پایین  تا 

زنان  لباس های  از  تعدادی  نام 
طوایف لرستان عبارتند از: دالپلون، 
زرمشکی،  کرون،  رونگی،  کالو 
پشکلی،  چال  کوشک،  جوزو، 
چووزر،  لینگرو،  کمربند،  قووه ، 
گرزوو. و  گوله مانگ  هیلوو، 

زاگرس، بلوط، پیشمرگه

پرسیدند  امپراطور شعر جهان  از  وقتی 
جواب  ساده  خیلی  کجاست،  کردستان 
داد: "از جایی که بلوط آغاز می شود تا 
آنجا که بلوط به پایان می رسد". نگاهی 
شمالی ترین  از  کردستان  جغرافیای  به 
نقطه ی  جنوبی ترین  تا  زاگرس  نقطه ی 
آن مسلم بودن این گزاره را به ما نشان 
بلوط  سرزمین  ما،  سرزمین  می دهد. 
که  خاکی  کره ی  این  از  نقطه ای  است 
آغوش  در  را  کردها  جمعیت  بیشترین 
حکومت  شکل گیری  مهد  و  گرفته 
جهانی  استعمار  اولین  نابودی  و  مادها 
کردها  است.  بوده  آشور(  )امپراطوری 
عاشق زاگرس هستند و به همین خاطر 
با طبیعت آن –که شاهرگ حیاتشان نیز 
بوده و هست- عجین شده اند و هیچ گاه 
نخواسته اند که از آن بگذرند. به همین 
آفرینش  به  هرگز دست  که  بود  خاطر 
هیچ ایدئولوژی متافیزیکی نزدند و آنچه 
میترا و مزدکیسم  از   – که خلق کردند 
موسیقی  و  هلپرکه  تا  گرفته  یارسان  و 
همه  و  همه  زندگی شان-  شیوه ی  و 
هستی   عریان  واقعیت  پذیرش  بیانگر 
ملل  با  متفاوت  سرگذشتی  این  است، 
همسایه ی کردهاست که البته اشغالگران 
می شوند. محسوب  نیز  سرزمین شان 
که  است  زاگرس  ساکن  دیگر  بلوط، 
شرایط  سخت ترین  در  سال  هزاران 
و  دوانده  سنگ   در  ریشه  کوهستانی 
خشن  طبیعت  با  بی پایان  جدالی  در 
و  کرده  نرم  پنجه  و  دست  مرگ  با 
حاضر به تسلیم نشده است. این جدال 
در  زنده  افسانه ای  بلوط  از  تراژیک 
میان کردها خلق کرده که بخش عظیمی 
از ناخودآگاه جمعی شان را شکل داده 
است، ناخودآگاهی که رفتار جمعی این 
مردمان را نیز کنترل و هدایت می کند. 
سمبل ها در میان ملت ها نقش محوری و 
ناخودآگاهی در زایش، کنترل و هدایت 
عهده  بر  اجتماع  یک  اعضای  رفتار 
دارند، رفتارهایی که در گذر زمان بارکد 
ژنتیکی به خود گرفته و به مشخصه ی 
می شوند. بدل  جامعه  یک  رفتاری 
و  مقاوم  سرشت  دلیل  به  بلوط 
آفات  و  خشکی  برابر  در  سرسختش 
و مبارزه بی پایانش با سلطه ی قهرآمیز 
و عشق  مایه ی حیرت  قرن ها  طبیعت، 
کردها بوده و هست، همزیستی هزاران 
ساله ی این دو در کنار هم، بلوط را به 
نمادی از مقاومت و ایستادگی بی پایان 
است،  کرده  بدل  کرد  انسان  ذهن  در 

نمود  می توان  که  روانشناختی  امری 
آفریده  هنر  و  ادبیات  در  را  آن  عینی 
شده در کردستان یافت. از سوی دیگر 
بهترین  و  محکم ترین  سال ها  کردها 
ابزارهای جنگی شان را از چوب بلوط 
دفاع  برای  که  ابزارهایی  می ساختند، 
به  سرزمین شان  اشغالگران  با  جنگ  و 
اشغال  و  تجاوز  برای  نه  می رفت،  کار 
زندگی  قرن ها  همچنین  دیگران.  خاک 
زاگرس  صعب العبور  کوهستان های  در 
و در دسترس نبودن گندم کافی، کردها 
آشنا  آرد  به  بلوط  تبدیل  امکان  با  را 
ادامه  امروز  به  تا  آشنایی  این  ساخت. 
دارد و حیات این مردمان را در بدترین 
شرایط آب و هوایی ممکن ساخته است، 
کشفی که به بلوط نقش "حیاتبخش"ی 
نیز افزود. از همه ی این ها که بگذریم، 
مبارزات کردها در  بلوط ها همیشه در 
اساسی  نقش  سرزمین شان  از  دفاع 
بردن  بهره  با  کرد  مبارزان  داشته اند، 
هجوم  و  اختفا  برای  بلوط  پوشش  از 
ناگهانی بر دشمن اکثر اوقات توانسته اند 
دشمنانشان  شکست  و  وحشت  مایه ی 
نقش  بلوط  به  توانایی  این  شوند. 
است. داده  نیز  تکیه گاه  و  جان پناه 

مبارزه  "مقاومت،  همچون  مفاهیمی 
بودن"،  "حیات بخش  سرسختی"،  و 
طی  بودن  "جان پناه"  و  "تکیه گاه" 
آمیخته  هم  در  بلوط  با  سال  هزاران 
مفاهیمی  مجموعه  صورت  به  و  شده 
ناخودآگاه  در  سمبلیک  و  درهم تنیده 
به  است،  گرفته  جای  کردها  جمعی 
یادآوری  یا  و  مشاهده  با  که  گونه ای 
نام بلوط مجموعه ای از مفاهیم مذکور 
می آورند،  بر  سر  کرد  انسان  ذهن  در 
مبارزان  به  را  آن  کردها  که  مفاهیمی 
و جنگاوران آزادیخواه خود نیز نسبت 
سمبل  کار  این  با  واقع  در  می دهند. 
موجودیت  کردها  انتزاعی  و  ذهنی 
عرصه ی  به  پا  و  گرفته  خود  به  عینی 
که  کردها  اجتماعی-سیاسی می  گذارد. 
ترسیم  بلوط  کنار  در  همواره  را  خود 
کرده اند در توصیف نیروهای آزادیخواه 
مبارز،  همچون  مفاهیمی  از  پیشمرگه 
بخش،  حیات  سرسخت،  مقاوم، 
می کنند.  استفاده  پناه  جان  و  تکیه گاه 
یکی  از  خبر  روانشناختی،  تالقی  این 
دارد. طبیعت  و  کرد  ناخودآگاه  بودن 

اما چرا آتش؟!

و  پیام  حاوی  انسان  کنش های  تمام 
تحلیل  به  بخواهیم  اگر  حال  معنا ست، 
توتالیتر  حکومت های  کنش های 
سرزمین های  به  نسبت  اشغالگر  و 

زیردستش  مردمان  و  اشغال شده 
نوعی  به  ناچار  به  بپردازیم، 
سلطه  و  معنا  عمل،  دیرینه شناسی 
نیازمندیم. با توجه به آنچه که گفته شد 
ایرانی ها  تاریخی-اجتماعی  و شناخت 
جنگل های  کشیدن  آتش  به  کردها،  از 
برای  مناسب  بستری  ایجاد  و  زاگرس 
از  بلوط  روزافزون جنگل های  نابودی 
سوی حکومت فاشیستی-مذهبی ایران 
تنها با هدف نابود کردن حس مقاومت 
و مبارزه و تثبیت بیش از پیش سلطه ی 
حکومت مرکزگرای ایران انجام می شود.

همان گونه که در سطور باال ذکر شد، 
بلوط در ناخودآگاه جمعی کردها سمبل 
حیات  سرسختی،  مبارزه،  "مقاومت، 
بخشی، تکیه گاه و جان پناه بودن" است 
آتش  به  با  ایرانی   حاکمان  واقع  در  و 
کشیدن بلوط ها و به نابودی کشاندن این 
جنگل ها سعی در نابودی صورت عینی 
این  از  تا  دارند  ناخودآگاه  ذهنیت  این 
سیستماتیک  صورت  به  بتوانند  طریق 
ذهنیتی  شکل دهی  به  حساب شده  و 
بپردازند.  سلطه پذیر  و  ناتوان  عاجز، 
آتش سوزی های  اصلی  هدف  واقع  در 
بردن  بین  از  زاگرس،  اخیر  سال های 
سلطه ناپذیری  و  مقاومت  حس 
مرکزنشین  ستمگران  وقتی  کردهاست. 
به  را  زاگرس  جنگل های  راحتی  به 
و  سوخته  سرزمینی  و  می کشند  آتش 
با  کرد  انسان  می گذارند،  جای  بر  بایر 
مشاهده ی مکرر و پیاپی آن به صورت 
واقعیت  و  تناقض سمبل  به  ناخودآگاه 
دست  آن  از  ناشی  یأس  نتیجتًا  و 
می یابد، هدفی فاشیستی که انسان کرد 
را برای تسلیم شدن و سلطه پذیری به 
راحت الحلقومی بدل می سازد. سیاستی 
دهه ی  دو  را طی  آن  مثال  می توان  که 
اخیر در مقابله با حضور ذهنی و معنوی 
پیشمرگه در جامعه ی کردستان مشاهده 
کرد. طی بیش از دو دهه که نیروهای 
خاک  عمق  در  پیشمرگه  آزادیخواه 
حکومت  نداشتند،  حضور  کردستان 
کوشید  بسیار  ایران  فاشیستی-مذهبی 
که با بهره گیری از روش ها و ابزارهای 
مختلف عدم حضور پیشمرگه –به عنوان 
نماد عینی مقاومت و سلطه ناپذیری- را 
به صورت برچیده شدن و نابودی این 
نیروی آزادیخواه نشان دهد تا با از بین 
به  مبارزه،  و  مقاومت  عینی  نماد  بردن 
مبارز  و  سلطه ناپذیر  ذهنیت  نابودی 
مهره ای  به  کرد  انسان  تبدیل  و  کرد 
مسخ شده دست یابد تا بتواند سلطه و 
کند. تکمیل  کردستان  بر  را  خود  نفوذ 

شریف فالح
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