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ارگان کمیـته مرکزی حزب دمکرات کردستان ایران

تـأمین حقوق ملی خلق کرد در چهارچوب ایرانی دمـکراتیک و فـــدرال
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جهت  احتمالی  گزینه های  شدن  مطرح 
آمریکا،  جدید  کابینه ی  اعضای  انتخاب 
موجب نگرانی شدید رژیم ایران شده است.

در  آمریکا  پیشین  سفیر  بولتون،  جان 
سازمان ملل متحد، که از او به عنوان یکی 
از کاندیداهای مقام وزیر خارجه دولت 
در  پنجشنبه  می شود،  برده  نام  ترامپ 
مصاحبه ای گفته است: "آیت اهلل ها تهدید 
اصلی علیه صلح بین المللی و امنیت در 
آن ها  سرنگونی  البته  هستند.  خاورمیانه 
نمی کند  حل  را  منطقه  مشکالت  همه 
برد". می  بین  از  را  اصلی  تهدید  اما 

ایاالت  که  دارد  تأکید  بولتون  جان 
ایران  رژیم  سرنگونی  برای  باید  متحده 
کند. حمایت  اپوزیسیون  گروه های  از 

نمی کنم  "فکر  می گوید:  بولتون 
مردم  میان  در  محبوبیتی  از  رژیم 
در  اسلحه  اما  باشد،  برخوردار  ایران 
راه هایی  می کنم  فکر  و  دارد  دست 
برای  رژیم  مخالفان  از  حمایت  برای 

نیاز  بدون  دیگر  حکومتی  به  دستیابی 
دارد". وجود  آمریکا  نظامی  نیروی  به 

ترامپ،  دونالد  رابطه،  همین  در 
آمریکا،  منتخب  جمهوری  رئیس 
جهت  را  سیشنز  جفرسون  سناتور 
مایک  و  دادگستری  وزارت 
نمایندگان  مجلس  عضو  پومپیو، 
اطالعات  آژانس  ریاست  برای  را 
کرد.  انتخاب  سیا(  )سازمان  مرکزی 
همچنین ژنرال مایکل فلین نیز برای پست 
است.  شده  انتخاب  ملی  امنیت  مشاور 
برای  ترامپ  گزینه  پومپئو،  مایک 
ترین  سرسخت  از  یکی  سیا  ریاست 
در  هسته ای  گفتگوهای  دشمنان 
سفر  اروپا  به  پیشتر  او  بود.  کنگره 
بانک ها  بازرگانان،  به  تا  بود  کرده 
در  سرمایه گذاری  درباره  دولت ها  و 
در  که  بگوید  و  دهد  هشدار  ایران 
در  جمهوریخواهان  پیروزی  صورت 
تحریم های  جمهوری،  ریاست  انتخابات 

شد. خواهند  اعمال  دوباره  ایران 
پومپیو، روز پنج شنبه در تویتر خود درباره 
توافق هسته ای با ایران نوشته بود: "منتظر 
برچیدن این توافق فاجعه بار با بزرگترین 
هستم". جهان  در  تروریسم  حامی 

که  نیز  فلین  مایکل  بازنشته  ژنرال 
در  بود،  خواهد  ملی  امنیت  مشاور 
کرده،  منتشر  جاری  سال  که  کتابی 
شده  ارسال  نامه  "یک  که:  می گوید 
القاعده  که  می کند  افشا  الدن  بن  برای 
شیمیایی  سالح های  روی  بر  ایران  در 
است". می کرده  کار  بیولوژیک  و 

برجام  انعقاد  از  پس  روز  چند  فلین 
چندانی  دستاورد  آمریکا  که  بود  گفته 
روس ها  و  نداشته  توافق  این  از 
هستند. توافق   این  اصلی  برنده 

ترامپ  گزینه ی  سشن"  "جف  سناتور 
کل  دادستان  مسند  بر  نشستن  برای 
سرسخت  حامیان  از  نیز  آمریکا 
در  پاسداران  سپاه  نام  گنجاندن 

است. تروریستی  گروه های  لیست 
نیوز،  فاکس  خبری  شبکه  گزارش   به 
متیس"  "جیمز  ژنرال  پیش بینی می شود 
از منتقدان سرسخت توافق اتمی با ایران، 
وزارت  هدایت  برای  اصلی  گزینه  ی 
باشد. ترامپ  دولت  در  )پنتاگون(  دفاع 

واشینگتن پست می گوید او خواستار تنبیه 
و  اقدامات  به خاطر  متحدانش  و  ایران 
تحرکات آن ها از جمله خواستار اقدامات 
مخفیانه برای بازداشت یا کشتن نیروهای 
برابر  در  مانع  ایجاد  و  ایران  عملیاتی 
بود. شده  کشور  این  جنگی  شناورهای 

جمهوریخواه  سناتور  رامنی،  میت  از 
برای  گزینه ها  از  یکی  عنوان  به  نیز 
نام  آمریکا  خارجه  وزارت  هدایت 
کسانی  نام  وی  کنار  در  می شود.  برده 
پیشین  شهردار  جولیانی،  رودی  مانند 
پیشین  سفیر  بولتون،  جان  نیویورک، 
کروکر،  باب  و  ملل  سازمان  در  آمریکا 
سناتور جمهوری خواه نیز شنیده می شود 

مواضع سرسختانه  به خاطر  که جملگی 
دارند. شهرت  ایران  رژیم  قبال  در 

نشریه  گزارش ها،  این  به  توجه  با 
اکونومیست حفظ برجام در دوران ریاست  
است. دانسته  بعید  را  ترامپ  جمهوری 

نسبت  ایران  رژیم  وابستگان  دلواپسی 
ناشی  از آنجا  به عاقبت توافق هسته ای 
مصوب  قانون  یک  برجام  که  می شود 
نیست،  آمریکا  قانون گذار  نهادهای 
رئیس جمهور  یک  اجرایی  حکم  بلکه 
آن،  اجرای  توقف  یا  ادامه  که  است 
دارد. بستگی  تصمیم جانشینش  به  فقط 

خبرهای مربوط به این انتصابات و تأکید 
لزوم  به  معتقد  که  گزینه هایی  بر  ترامپ 
هستند،  ایران  رژیم  برابر  در  قاطعیت 
خامنه ای،  که  می گردد  منتشر  حالی  در 
به  واکنش  در  اسالمی  جمهوری  رهبر 
به  آنان  بود  شده  مدعی  ترامپ  انتخاب 
گرفت.  نخواهند  عزا  رویداد  این  خاطر 

افغانستان به حمایت نظامى ایران از طالبان اعتراض کرد
مقام های امنیتی افغانستان برای اولین 
را  ایران  تروریستی  رژیم  رسمًا  بار 
و  طالبان  گروه  از  نظامی  حمایت  به 
همکاری تنگاتنگ با آن متهم کردند.

از  ایران  مالی رژیم  نظامی و  حمایت 
آنچه  نیست.  جدیدی  اتهام  طالبان 
دولت  آشکار  واکنش  دارد،  تازگی 
است. سیاست  این  به  افغانستان 

به گزارش دویچه وله، مقامات دولت 
فقط  نه  تهران  که  می گویند  افغانستان 
بر  بلکه  این گروه حمایت می کند،  از 
افزوده است. نیز  دامنه ی کمک هایش 

ننگ،  آصف  گزارش  این  به  بنا 

نیز  افغانستان  فراه  والیت  والی 
با  مصاحبه ای  در  آبان ماه   ۱۹ روز 
در  ایران  که  گفت  کابل  تلویزیون 
کمپ هایی در خاک خود به نیروهای 
می دهد. نظامی  آموزش  طالبان 

وزارت  مأمور  زمانی  که  مژده  وحید 
خارجه ی دولت طالبان بوده است، به 
تمام  در  "اگرچه  می گوید:  دویچه وله 
نظامی  کمک  مسأله ی  سال ها  این 
ایران به طالبان مطرح شده، اما دولت 
جدی  اعتراض  هیچگاه  افغانستان 
با  مقایسه  در  بخصوص  است.  نکرده 
در  پاکستان  برابر  در  که  واکنش هایی 

مجامع بین المللی نشان داده و این کشور 
را رسمًا محکوم کرده است. اما اکنون 
افغانستان  دولت  که  می رسد  نظر  به 
است". شده  جدی  زمینه  این  در 

سال  ژوئن  در  ژورنال  استریت  وال 
گذشته طی گزارشی به نقل از "عبداهلل" 
یکی از فرماندهان نظامی طالبان نوشته 
بود که "ایران هر گونه حمایتی از ما 
می کند و هرچه بخواهیم در اختیارمان 
وال  به  طالبان  مقام  این  می گذارد". 
ماهانه  که  بود  گفته  ژورنال  استریت 
۵۸۰ دالر از رژیم ایران مزد می گیرد. 

کابینه ی ترامپ و عزای خامنه ای

مصطفى هجری، 
پیروزی دونالد ترامپ 
را به  وی تبریک گفت

بیانیه ی دفتر سیاسى 
حزب دمکرات در رابطه با 
پایان چهاردهمین پلینیوم 

کمیته ی مرکزی حزب

همه راه ها به تلویزیون 
ختم مى شوند

به مناسبت 21 نوامبر، روز 
جهانى تلویزیون

محمد نظیف قادری، 
عضو دفتر سیاسى حزب 

دمکرات در گفتگو با 
کوردستان:

مصطفى هجری با 
خانواده  های شهدای راسان 

دیدار کرد

راسان، 
خیزش ملتى که جدا از 

ریشه های قیام یارسان نیست

فعاالن ملیت های تحت ستم، 
از راسان کردستان 

حمایت مى کنند

راسان کردستان ایران 

در  و  پیگیرانه   و  جدی  مبارازت 
ایران  کردستان  خونبار  حال  عین 
راه  در  تاریخ  از  حساسی  مقطع  در 
رو  کردستان  از  دیگری  بخش  منافع 
جدیت  آن  از  و  گذاشت  سردی  به 
چرخ های  و  ایستاد  باز  تکاپو  و 
که  گردید  سست  گونه ای  به  آن 
گردید. متوقف  کامل  طور  به  بعضًا 

بیست سال پس از آن وقفه  و خاموشی، 
با  لیکن  دیگری  شکل  در  مبارزه 
سستی ادامه یافت. در این بیست سال 
کردستان عراق پیشرفت قابل توجهی 
نموده و منافع خویش را در برخی از 
موارد  برخی  در  و  نمود  تأمین  موارد 
دیگر، کارها به نحو دیگری پیش رفت. 
رژیم  نیز  سال  بیست  این  در 
در  اسالمی  جمهوری  درنده خوی 
تهران درنده خوتر شد و مردم کردستان 
انداختن مبارزه  به راه  ایران خواستار 
لزوم  بر  و  شده  جدیتر  شیوه ای  به 
مقابل  در  دیگر  نوعی  از  رویارویی  
نمودند. تأکید  رژیم  سرکوب  دستگاه 

گرو  در  هرگز  ایران  کردستان  منافع 
است،  نبوده  سکوت"  و  "خاموشی 
کردستان  بخش های  سایر  منافع 
چنین  اشتباه  به  زمانی  اگرچه  نیز 
در  دیگر  اینک  لیکن  می شد،  تصور 
نیست.  ایران  کردستان  خاموشی 
میهنمان  فداکار  و  شجاع  فرزندان 
تازه ای  دور  انداختن  راه  به  برای  نیز 
هستند. آماده  قیام  و  مبارزه  از 

خالل  در  که  مبارزه  کنونی  مرحله ی 
دیگر  بار  یک  کرد  ملت  انقالب  آن، 
کردستان  راسان  به  و  می خیزد  پا  به 
در  نباید  است،  گشته  موسوم  ایران 
و  گردد  محدود  تنگ  چهارچوبی 
تبدیل  واژه،  کامل  معنای  به  بایستی 
گردد.  ایران  کردستان  راسان  به 
آغاز  در  هنوز  که  برد  یاد  از  نباید 
مجدد  آوردن  در  حرکت  به  راه 
سر  و  داریم  قرار  انقالب  چرخ های 
فرایندی  مبارزه  تدوام  و  ماندن  پا 
زمان بر و هزینه بردار و نیازمند وجود 
انسان های انقالبی و مبارز است، لیکن 
زمینه ی  و  بُعد  چند  در  راسان  این 
خیزشی  به  تبدیل  بایستی  عمده 
ابعاد  و  زمینه ها  این  شود.  فراگیر 
طبقات  و  اقشار  از: جغرافیا،  عبارتند 
نیروهای  و  جریانات  جامعه،  مختلف 
مردم. مشارکت  روش های  و  سیاسی 

زمینه ها  و  ابعاد  این  از  یک  هر 
بازنگری  و  ارزیابی  تدقیق،  نیازمند 
و  ضعف  نقاط  تا  است  بیشتر  هرچه 
چگونگی  و  بخش ها  این  در  قوتمان 
موشکافی  مورد  آنها  ساختن  عملی 
به  آزمایش  بوته ی  از  و  گیرد  قرار 
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مصطفى هجری با خانواده  های شهدای راسان 
دیدار کرد

دبیرکل حزب دمکرات کردستان 
دفتر  از  هیأتی  با  همراه  ایران 
با  دمکرات  حزب  سیاسی 
راسان  شهیدان  خانواده های  
کرد. دیدار  ایران  کردستان 

آبانماه   ٢٦ چهارشنبه  روز 
مصطفی  خورشیدی،   ۱٣۹۵
هجری، دبیرکل حزب دمکرات 
هیأتی  با  همراه  ایران  کردستان 
از دفتر سیاسی حزب دمکرات، 
راسان  شهیدان  خانواده  های  با 
از  شماری  و  ایران  کردستان 
جنبش  از  مرحله   این  مبارزان 
ملت کرد و حرکت انقالبی حزب 
داد. انجام  نشستی  دمکرات 

ضمن  هجری  مصطفی  آقای 
عرض خیرمقدم به خانواده های  
شهیدان از سوی دفتر سیاسی و 
رهبری حزب دمکرات، بار دیگر 
دمکرات  حزب  تأسف  مراتب 
این  شهادت  با  رابطه  در  را 

داشت. ابراز  مبارز  همسنگران 
و  تقدس  که   نمود  اشاره  وی 
واالی  اهداف  به  ارج نهادن 
شهیدان و تأکید همسنگران آنان 
ما،  برای  راهشان،  ادامه ی  بر 

ملت کرد و همه ی آزادیخواهان 
می باشد. افتخار  مایه ی 

افزودند،  همچنین  هجری  آقای 
می پردازیم  ما  که   هزینه ای 
چنگال  از  رهایی  برای 

اسالمی  جمهوری  دیکتاتوری 
رسیدن  برای  و  است  ایران 
وفادار  فرزندان  هدف،  این  به  
همرزمان  سنگر  کرد  به   ملت 
و  راه  تا  می پیوندند  خود  شهید 

ادامه  دهند. را  آنان  مبارزات 
در  دمکرات  حزب  دبیرکل 
خود  سخنان  از  دیگر  بخشی 
داشت:  اظهار  دیدار  این  در 
"وظیفه ی ماست که به  هر شیوه 

می توانیم،  و  داریم  توان  در  که  
کنیم.  خدمت  شما  فرزندان  به  
سیاسی،  وظیفه ای  نیز  شما 
دوش  بر  میهن پرستانه  و  ملی 
نهادن  حرمت  هم  آن  دارید، 
و  خود  حزب  آرمان های  به 
انسانی  ارزش های  از  حفاظت 
و واالی شهیدان سرفراز است".

افزودند:  ادامه  در  آقای هجری 
"از شما انتظار داریم همچنان که  
حزب  به   داده اید،  نشان  تاکنون 
دمکرات وفادار بوده و تا رسیدن 
به  هدف، ادامه دهنده و پرچمدار 
خط مشی و راه شهیدان بوده  و 
الگوی اراده  و مقاومت باشید".

خانواده ها   دیدار،  این  پایان  در 
حزب  از  شهیدان  فرزندان  و 
دمکرات تشکر و قدردانی کرده 
رسیدن  تا  مبارزه   استمرار  و 
را  شهیدان  واالی  اهداف  به  
دانستند. خود  اصلی  وظیفه ی  

مصطفى هجری، 
پیروزی دونالد ترامپ را به  وی تبریک گفت

دبیرکل حزب دمکرات کردستان 
به   خطاب  نامه ای  طی  ایران 
دونالد ترامپ، پیروزی وی را در 
گفت. تبریک  آمریکا  انتخابات 
است : زیر  شرح  به  نامه  متن 

ترامپ،  آقای  جناب 
منتخب  رئیس جمهور 
آمریکا متحده ی  ایاالت 

پیروزی شما در پنجاه و هشتمین 
ریاست  انتخابات  دوره ی 
صمیمانه  را  آمریکا  جمهوری 
امیدواریم  می گوییم،  تبریک 
ریاست جمهوری  دوران  طی 
ارزنده ای  خدمات  بتوانید  خود 
را به  مردم آمریکا داشته باشید 
آشتی  و  صلح  استقرار  در  و 
تامین  طریق  از  خاورمیانه  در 
حقوق ملی ملت  های تحت ستم 
کردن  کوتاه  همچنین  و  منطقه 
تروریستی  دولت های  دست 
بخش  این  در  دیکتاتورها  و 

شوید. واقع  مؤثر  جهان  از 
بیش  منطقه  این  در  کرد  ملت 
راه  در  که   است  قرن  یک  از 
ملی  حقوق  و  برابری  آزادی، 
خود مبارزه  می کند و در همین 
راستا حزب من، حزب دمکرات 
 ٧۱ مدت  نیز  ایران  کردستان 
رژیم های  علیه   که  است  سال 
دیکتاتور حاکم بر ایران در این 
فعالیت می کند. مبارزه  و  کشور 

بیش  ایران  اسالمی  جمهوری 
تمامی   که  است  دهه   سه  از 
در  آزادیخواهانه  جنبش های 
کردستان  در  ویژه  به   ایران 
و  می کند  سرکوب  را  ایران 
از  نفر  هزاران  مدت  این  طی 
و  کادرها  و  سیاسی  کنشگران 
من  متبوع  حزب  پیشمرگان 
است. کرده   ترور  و  اعدام  را 

هم اکنون این رژیم نه  تنها مردم 
ایران را  کرد و سایر ملیت های 

سیطره ی  بلکه   می کند،  سرکوب 
قدرت و نفوذ خود را به  صورت 
خاورمیانه  در  کم سابقه ای 
گسترش داده  و پیوسته  درصدد 
و  جنگ  آشوب،  ناآرامی، 
سبب  همین  به   است.  ویرانی 
به   رسیدن  برای  که  داریم  باور 
خاورمیانه  در  ثبات  و  صلح 
محدود  رژیم  این  قدرت  باید 
شده و تحت فشار، حقوق اولیه 
و  ایران  ملیت  های  سیاسی  و 
ملت کرد را به  رسمیت بشناسد. 
امیدواریم با همکاری و همیاری 
ملت  ویژه  به   منطقه  ملت های 
کرد در این راستا موفق باشید.

ایران کردستان  دمکرات  حزب 
دبیرکل

مصطفی هجری
٢۱ آبان ماه ۱٣۹۵ خورشیدی

۱۱نوامبر ٢۰۱٦ میالدی

یک مزدور رژیم در اشنویه به  سزای 
اعمال خود رسید

یکی از مزدوران سرشناس رژیم 
سزای  به   اشنویه  شهرستان  در 
کرد  ملت  به  خود  خیانت های 
و خاک مقدس کردستان رسید.

به   رسیده  گزارش  اساس  بر 
میدیا،  کوردستان  وب سایت 

آبانماه ۱٣۹۵   ٢٣ دوشنبه  روز 
خورشیدی، ساعت ۱:٣۰ بعد از 
ناشناس  مسلح  فرد  چند  ظهر، 
یکی از مزدوران ر ژیم در این 
صالحی"  "غفور  نام  به   شهر 
که  دادند  قرار  گلوله  هدف 

راسان کردستان ایران،
 شکاف میان مسئوالن رژیم ایجاد 

کرده  است
پاسداران  سپاه  نظامی  مسئوالن 
کردستان  نوین  خیزش  مورد  در 
اظهارات  )راسان(  ایران 
سخنان  و  داده  تعجب برانگیزی 
می کنند. نقض  را  همدیگر 

رژیم  امنیتی  و  نظامی  مسئوالن 
به   وابسته  خبرگزاری های  در 
کردستان  راسان  مورد  در  خود 
بیان  متناقضی  سخنان  ایران 
نسبت  را  خود  مواضع  و  کرده  
دمکرات  حزب  مبارزات  به  
می کنند. نقض  ایران  کردستان 

یحیی  پاسدار  اینکه  از  بعد 
ارشد  مشاور  صفوی،  رحیم 
مضحک  اظهاراتی  طی  خامنه ای 
"ارسال  به   نسبت  توهم آمیز  و 
سالح به  اپوزیسیون کرد از سوی 
کردستان  در  سعودی  کنسولگری 

عراق"، به  ریاست اقلیم کردستان 
هشدار داد و این نیز واکنش شدید 
حکومت اقلیم کردستان را در پی 
داشت، رمضان شریف، سخنگوی 
پاسداران،  تروریستی  سپاه 
سخنان رحیم صفوی را رد کرد.

بود  گفته  بیانات خود  صفوی در 
با طالبانی خوب  که  مناسبات ما 
بلعکس  بارزانی  با  اما  است، 
رمضان  پاسدار  اما  می باشد، 
شریف این ادعای وی را تکذیب 
با  ما  مناسبات  که   گفت  و  کرده  
سیاسی  جریانات  و  احزاب 
خصوص  به   کردستان  اقلیم 
و  بوده   خوب  اتحادیه   و  پارتی 
دستاوردهای مثبتی هم داشته ایم.

آبان ماه  هیجدهم  سه شنبه   روز 
حکومت  خورشیدی،   ۱٣۹۵

پوچ  گفته های  کردستان  اقلیم 
دستیار  و  مشاور  صفوی،  رحیم 
ارشد خامنه ای رهبر رژیم را "به  
دور از واقعیت و درهم تنیده  علیه 
دمکرات  پارت  و  کردستان  اقلیم 
کردستان" توصیف کرد و همچنین 
در این اطالعیه ضمن اینکه  تمامی 
را  صفوی  رحیم  یحیی  سخنان 
نادرست خواند از وی درخواست 
برای  سند  یک  حداقل  که   شد 
اثبات سخنان خود عرضه نماید. 
و  متناقض  ادعاهای  و  اظهارات 
ایران  رژیم  مسئوالن  بیهوده ی 
نسبت به  مبارزات حزب دمکرات 
کردستان نشان می دهد که  رژیم از 
خیزش نوین کردستان ایران شدیداً 
دچار وحشت و هراس شده است.

تیراندازی  این  طی  نامبرده 
گردید. مجروح  شدت  به  

کوردستان  وب سایت  خبرنگار 
میدیا در این زمینه  اظهار داشت 
که  در این تیراندازی ٦ گلوله  به 
اصابت  صالحی  غفور  مزدور 
کرده  و نیروهای اطالعات سپاه 
محل  بالفاصله  مرزی  هنگ 
نموده  میلیتاریزه  را  نظر  مورد 
به  را  خود  عوامل  از  تن   ۸ و 
گمارده اند. محل  از  نگهبانی 

تیراندازی  این  در  همچنین 
از  نظامی  غیر  شهروند  یک 
مجروح  خواه"  "میهن  خانواده  
نامبرده  مزدور  است.  شده  
جراحات  سختی  علت  به  
"عارفیان"  بیمارستان  به  
است. شده  داده   انتقال  ارومیه  
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هراس از راسان، رحیم صفوی را هم 
به هذیان انداخت

خامنه ای  نظامی  ارشد  مشاور 
مداخله جویانه  اظهاراتی  در 
آنچه  به  نسبت  توهم آمیز،  و 
عناصر  به  سالح  "ارسال  که 
کنسولگری  توسط  انقالب  ضد 
عراق"  شمال  در  سعودی ها 
نامید، به مسعود بارزانی، رئیس 
داد. هشدار  کردستان  اقلیم 

به گزارش خبرگزاری حکومتی 
یحیی  پاسدار  سرلشکر  فارس، 
مشاور  و  دستیار  صفوی  رحیم 
ارشد نظامی خامنه ای در نشست 
بین المللی  همایش  خبری 
جهان  ژئوپولیتیکی  بحران های 
اسالم که صبح روز دوشنبه ۱٧ 
بر  تاکید  با  برگزار شد،  آبان ماه 
راهبردی  سیاست های  اینکه 
ایران در مسایل منطقه ای  رژیم 
است،  تأثیرگذار  جهانی  و 

خارجی  "منشأ  شد:  مدعی 
سیاست های  منطقه،  بحران های 
و  صهیونیست ها  و  آمریکا 
به  اعراب  برخی  و  انگلیسی ها 
هستند". سعودی ها  خصوص 

رژیم  همچنین  صفوی 
استقالل  مخالف  را  ایران 
تجزیه ی  عراق،  از  کردستان 
دولت  سقوط  و  افغانستان 
دانست. سوریه  رژیم  و  عراق 

این پاسدار وحشت زده با تأکید 
کردستان  اقلیم  در  اینکه  بر 
طالبانی  با  ایران  روابط  عراق 
بارزانی ها  با  اما  است،  خوب 
را  خود  هراس  نیست،  چنین 
کردستان  استقالل  تحقق  از 
پنهان ننمود و تصریح کرد: "ما 
کردستان  اقلیم  هستیم  نگران 
واگرایی نسبت به دولت مرکزی 

توافقاتی  زیرا  کند،  پیدا  عراق 
دارند". صهیونیست ها  با 

توهم آمیز  اظهاراتی  در  صفوی 
هراس  و  وحشت  اظهار  ضمن 
حزب  راسان  از  خود  شدید 
دمکرات کردستان ایران، مدعی 
اجازه می دهند  "بارزانی ها  شد: 
کنسولگری  عراق  شمال  در 
انقالب  ضد  به  سعودی ها 
این  در  ما  و  دهد  ایرانی سالح 
می دهیم". هشدار  خصوص 

وی در ادامه با تکرار ادعاهای 
سران  شوینیستی  و  مضحک 
شد:  مدعی  ایران  رژیم 
"کردهای عراق آریایی هستند و 
ریشه شان ایرانی است و به ایران 
عالقه دارند، اما بدانند اگر وارد 
معلوم  شوند،  سیاسی  بازی  این 
نیست دیگر ایران کمکشان کند".

از  شماری  بازداشت  از  پس 
پارلمانترهای HDP و رؤسای 
مشترک این حزب از سوی دولت 
ترکیه، سخنگوی حزب دمکرات 
مصاحبه ای  طی  ایران  کردستان 
میدیا  کوردستان  وب سایت  با 
موضع رسمی حزب دمکرات را 
عمومی  افکار  برای  این باره  در 
نسبت  را  خود  نگرانی  و  اعالم 
نمود. ابراز  بازداشت ها  این  به 

دبیرکل  جانشین  شرفی،  حسن 
ایران  کردستان  دمکرات  حزب 
این باره  در  و سخنگوی حزب، 

جمعه  روز  در  "آنچه  گفت: 
چهاردهم آبان ماه برابر با چهارم 
رؤسای  و  داد  روی  نوامبر 
از  شماری  و   HDP مشترک 
توسط  این حزب  پارلمانترهای 
تصمیم  به  بنا  و  ترکیه  پلیس 
کشور  این  قضایی  دستگاه 
ما  دیدگاه  از  شدند،  بازداشت 
حزب  اینکه  گرفتن  نظر  در  با 
حزبی  خلق ها،  دمکراتیک 
می باشد  کشور  این  در  قانونی 
طریق  از  آن  پارلمانترهای  و 
شده اند،  انتخاب  مردم  رأی 

رژیم آخوندی ایران، 
کودکان را 

روانه ی جنگ سوریه مى کند
در  ایران  رژیم  مسئولین 
را  کودکان  ضدانسانی  اقدامی 
می کنند. سوریه  جنگ  روانه ی 

بر اساس گزارش   ها، در ادامه ی 
ایران  رژیم  ضدبشری  اقدامات 
در جنگ سوریه و حمایت های 
روند  از  نظامی اش  و  مالی 
این  کشور،  این  مردم  کشتار 
کودکان  بکارگیری  از  خبر  بار 
جنگ  برای  سال   ۱۸ زیر 
می رسد. گوش  به  سوریه 

در  جنگ"  "گزارش  سایت 
است  داده  گزارش  باره  این 
را  کودکان  این  ایران،  رژیم  که 
تحت عنوان تیپ "فاطمیون" به 

تعدادی  و  می کند  اعزام  سوریه 
جنگ  این  در  کودکان  این  از 
داده اند. دست  از  را  خود  جان 

تن   ۹ گذشته،  روز  چند  در 
سپاه  تروریستی  اعضای  از 
کشته  سوریه  در  پاسداران 
این  از  تعدادی  که  شده اند 
کشته ها زیر سن قانونی بوده اند. 
نام یک تن از این کودکان که در 
است  داشته  حضور  جنگ  این 
است. بوده  بیاتی"  "ادریس 

شایان ذکر است که رژیم ایران 
خورشیدی،   ۱٣٧٣ سال  در 
کنوانسیون حمایت از کودکان را 
امضاء نموده است. بر اساس این 

کودکان  حقوق  باید  کنوانسیون 
مد نظر گرفته شود و در میادین 
باشند. نداشته  حضور  جنگی 

چندی  که  است  حالی  در  این 
پیش، رژیم ایران درباره ی اعزام 
کودکان برای حضور در میادین 
تأکید  نظامی  آموزش  و  جنگ 
عنوان  به  امر  همین  و  داشته اند 
زیر پا گذاشتن حقوق کودکان در 
نام برده شده است.  ایران  رژیم 
از  یکی  دانش آموزی"  "بسیج 
سپاه  زیرمجموعه ی  نهادهای 
نوجوانان  که  می باشد  پاسداران 
جنگ  برای  را  کودکان  و 
سازماندهی و آموزش می دهند.

مشاور ترامپ: توافق اتمى با ایران 
را اصالح مى کنیم

دونالد  مشاور  فارس  ولید 
رئیس  می گوید  ترامپ 
آمریکا  منتخب  جمهوری 
را  ایران  با  هسته ای  توافق 
نمی پسندد. موجود  شکل  به 

ولید  العربیه،  گزارش  به 
سایت  با  مصاحبه  در  فارس 
»ایالف«، درباره روابط ترامپ 
نیز  خلیج  عربی  کشورهای  با 
گفت:  "او از خلیج در برابر دو 
تهدید حمایت خواهد کرد، یکی 
داعش تندرو و دیگری دخالت 
ایران در امور کشورهای خلیج".

ترامپ  نظر  به  اشاره  با  فارس 
در  ایران  حضور  درباره 
با  »او  گفت:  سوریه  و  عراق 
همچنین  و  پاسدارها  حضور 
عرض  و  طول  در  جهادی ها 
باید  و  است  مخالف  منطقه 
یابد«. پایان  وضعیت  این 

ترامپ  نظر  درباره  فارس  ولید 
ایران  با  هسته ای  توافق  درباره 
و اقدام های احتمالی او در این 
باره هم گفت: »توافق هسته ای 
از سوی اعضای شورای امنیت 

شده،  امضا  متحد  ملل  سازمان 
اصل  در  که  آمریکا  کنگره  اما 
است،  مخالف  توافق  این  با 
است«.  نکرده  امضا  را  آن 
او ادامه داد: »راه های متعددی 
توافق  لغو  یا  اصالح  برای 
هسته ای وجود دارد. ضرورتی 
ندارد به حرف نظام ایران گوش 
توافق  این  می گوید  که  دهیم 
امضا شده است. توافق نامه های 
امضا  که  دارد  وجود  بسیاری 

حزب دمکرات خواستار آزادی 
رؤسای مشترکHDP شد

چنین  و  است  نگران کننده 
این  مردم  منافع  به سود  اقدامی 
کشور و حتی منافع دولت ترکیه 
اقدام ها  این  زیرا  نمی باشد، 
پارلمان  راه  از  مشکالت  حل 
به  می کنند،  روبرو  مشکل  با  را 
همین دلیل در این رابطه، ما به 
عنوان حزب دمکرات کردستان 
ایران از دولت ترکیه می خواهیم 
و  کرده  آزاد  را  بازداشتی ها  که 
مشکالت  گفتگو  راه  از  طرفین 
نمایند". فصل  و  حل  را  خود 

شده اما بعدها تغییر کرده است«.
حزب  نامزد  که  ترامپ  دونالد 
انتخابات  در  جمهوری خواه 
اخیر آمریکا  ریاست جمهوری 
تبلیغات  جریان  در  بود، 
اجالس  در  خود  انتخاباتی 
عمومی  روابط  کمیته  ساالنه 
آمریکا و اسرائیل )آیپک( گفته 
کاری اش  نخست  اولویت  بود 
توافق  لغو  پیروزی،  از  پس 
بود. خواهد  ایران  هسته ای 
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بیانیه ی دفتر سیاسى حزب دمکرات کردستان ایران
در رابطه با پایان چهاردهمین پلینیوم 

کمیته ی مرکزی حزب
دمکرات  حزب  سیاسی  دفتر 
با  رابطه  در  ایران  کردستان 
چهاردهمین  پایان  و  برگزاری 
مرکزی حزب،  کمیته ی  پلینیوم 
متن  نمود.  صادر  بیانیه ای 
است: زیر  شرح  به  بیانیه  این 

می رسانیم  عموم  استحضار  به 
که چهاردهمین پلینیوم کمیته ی 
دمکرات  حزب  مرکزی 
کردستان ایران، منتخب کنگره ی 
ساعت  رأس  حزب،  پانزدهم 
مورخه ی  شنبه  روز  بامداد   ۹
 ۱٢ با  برابر   ۱٣۹۵ آبانماه   ٢٢
نوامبر ٢۰۱٦ میالدی با حضور 
علی البدل  و  اصلی  اعضای 
کمیته ی مرکزی آغاز شد و پس 
بحث  و  مداوم  کار  روز  دو  از 
با  رابطه  در  تصمیم گیری  و 
پلینیوم،  دستورکار  موضوعات 
 ٢٣ یکشنبه  روز  ظهر  از  بعد 
داد. پایان  کار خود  به  آبان ماه 

دقیقه  یک  رعایت  با  پلینیوم 
احترام  به  ایستادن  و  سکوت 
شهیدان  پاک  روان  و  فداکاری 
امسال  شهیدان  ویژه  به 
کردستان  راسان  و  حزب 
نمود. کار  به  آغاز  ایران 

برنامه  نمودن  مطرح  با  پلینیوم 
پیشتر  که  پلینیوم  دستورکار  و 
به اطالع اعضای رهبری حزب 
تصویب  سپس  و  بود  رسیده 
گردید. آغاز  بحث ها  روند 

پلینیوم،  در نخستین بخش کار 
دبیرکل حزب  مصطفی هجری، 
با  رابطه  در  سیاسی  تحلیلی 
تحوالت پیش آمده در حدفاصل 
اغلب  که  اخیر  پلینیوم  دو 
ایران  منطقه،  با  مرتبط  جوانب 
و مسأله ی کرد به طور کلی به 
ویژه مسأله ی کرد در کردستان 
به  و  می گرفت  بر  در  را  ایران 
و  حزب  فعالیت های  نتایج 
نیز  مدت  این  در  کرد  جنبش 
در  حاضران  به  داشت،  اشاره 
تحلیل  در  نمود.  ارائه  پلینیوم 
با  رابطه  در  و  حزب  دبیرکل 

کلی  و  سیاسی  وضعیت  ایران، 
پیامدهای  ویژه  به  و  ایران 
جمهوری  و   ۵+۱ گروه  توافق 
اسالمی ایران موسوم به برجام، 
رویکرد هر دو طرف توافق در 
مفاد  اجرای  عدم  یا  اجرا  قبال 
قرار  اشاره  مورد  توافقنامه  این 
دستیابی  آن،  پیامد  که  گرفت 
بخشی  به  اسالمی  جمهوری 
باز  و  بلوکه شده  دارایی های  از 
دست  بیشتر  هرچه  گذاشتن 
در  ایران  اسالمی  حمهوری 
بود،  نفت  استخراج  و  فروش 
بیمه ی  مشکل  نیز  حال  این  با 
کشتی های نفتکش و خودداری 
با  معامله  از  بزرگ  بانک های 
پولی  انتقاالت  و  نقل  و  ایران 
باقیست  به قوت خود  همچنان 
نیز مشکالت پیشین  امر  این  و 
اسالمی  جمهوری  برای  را 
گذاشته  باقی  الینحل  همچنان 
که علیرغم  باعث شده است  و 
تکنولوژی  علیه  تحریم ها  رفع 
اتومبیل سازی  صنایع  و 
جمهوری اسالمی ایران، اجرای 
اروپایی  دول  با  که  توافق هایی 
چندان  است،  نموده  منعقد 
مطمئن نبوده و طبق روال عادی 
بخش  و  نشود  عمل  آنها  به 
مهمی از آنها همچنان بالتکلیف 
نیز  تاکنون  که  ویژه  به  بمانند، 
اجازه  ایران  اسالمی  جمهوری 
نیافته است که معامالت خویش 
را با دالر انجام دهد، به همین 
هنوز  برجام  مسأله ی  دلیل 
مورد  حکومتی  نهادهای  در 
مناقشه بوده و اگرچه دولت به 
لیکن  می نگرد،  بدان  مثبت  دید 
اصولگرایان با دیدی انتقادآمیز 
بحث  به  مخالفت،  موضع  از  و 
به  می پردازند.  آن  درباره ی 
که  گفت  می توان  کلی  طور 
گونه  همان  برجام  نتیجه ی 
نیز  مرکزی  بانک  رئیس  که 
هیچ  تقریبًا  نموده،   اذعان 
می باشد. در این بحث همچنین 

و  بیکاری  آمار  افزایش  به 
امنیتی  نهادهای  فشار  تشدید 
وعده های  علیرغم  مردم  بر 
است. شده  اشاره  روحانی 

حزب  دبیرکل  تحلیل  در 
میان  روابط  شدن  عادی  به 
جمهوری اسالمی و  اروپایی ها 
علیرغم  که  بود  شده  اشاره 
تمایل هر دو طرف به این مسأله 
سیاسی  روابط  عادی سازی  که 
به  می گیرد،  دربر  را  تجاری  و 
این  در  و  نشده  عملی  سادگی 
رابطه اروپایی ها شروطی برای 
عادی سازی روابط قائل شده اند 
آمار  کاهش  از:  عبارتند  که 
افراد  اعدام  ویژه  به  اعدام ها 
زیر ۱۸ سال، تالش جمهوری 
منابع  برای خشکانیدن  اسالمی 
شفاف سازی  تروریسم،  مالی 
پولشویی  از  پیشگیری  مالی، 
تحلیل  بشر.  حقوق  رعایت  و 
اشاره  رابطه  این  در  دبیرکل 
به  نمودن  عمل  که  بود  نموده 
عهده ی  از  شرایط  این  تمامی 
جمهوری اسالمی خارج است، 
لیکن به دلیل نیاز رژیم به اروپا 
اروپایی  کشورهای  عالقه ی  و 
به بازارهای ایران، ممکن است 

به  شرایط،  این  با  رابطه  در  که 
توافقی نصفه و نیمه دست یابند.

با  رابطه  در  دبیرکل  تحلیل  در 
مسأله  این  به  ایران  کردستان 
و  فشارها  که  بود  شده  اشاره 
در  مردم  علیه  که  تضییقاتی 
سرتاسر ایران اعمال می گردند، 
مضاعفی  طرز  به  کردستان  در 
در  نوین  گفتمان  دارند.  جریان 
راسان  کردستان،  از  بخش  این 
ایران(  کردستان  نوین  )خیزش 
به  دبیرکل  تحلیل  که  است 
را  فرایند  این  مثبت  آثار  دقت 
و  پیشمرگان  کادرها،  مردم،  بر 
اعضای حزب مورد اشاره قرار 
بازتاب گسترده ای  بود که  داده 
در رسانه ها داشته و توجه مردم 
و کشورهای منطقه و جهان را 
است. نموده  جلب  خود  به 

در این رابطه، پلینیوم ضمن در 
تمامی نکات مثبت  نظر گرفتن 
بر  کامل  قاطعیت  با  راسان، 
برای  و  نموده  تأکید  آن  تداوم 
تأثیرگذاری  و  توان  بر  افزودن 
مشکالت  رفع  راه های  راسان، 
مشخص  را  آن  کاستی های  و 
کادرها،  از  همزمان  و  نموده 
حزب  اعضای  و  پیشمرگان 

در داخل و خارج از کردستان 
ایران، توده های مردم کردستان 
سیاسی  احزاب  تمامی  و 
ارزیابی  با  که  جریاناتی  و 
راسان  بررسی  به  واقع گرایانه 
پرداخته و به تأیید و پشتیبانی 
و  تقدیر  برخاستند،  آن  از 
همین  در  نمود.  سپاسگزاری 
ابعاد  سایر  تقویت  برای  رابطه، 
جمله  از  راسان  جنبه های  و 
و  اطالع رسانی  سازماندهی، 
راهکارهای  نیز  دیپلماسی 
نمود.  مشخص  را  الزم 
فعالیت های  بحث،  ادامه ی  در 
مدنی مردمی و فعالیت نهادهای 
در  )NGO(ها  غیرحکومتی 
مورد  ایران  کردستان  داخل 
پلینیوم  گرفت.  قرار  بررسی 
تأثیرگذار  را  فعالیت ها  این 
از  تقدیر  وضمن  نمود  ارزیابی 
کوشندگان و فعاالن عرصه های 
مبارزه،  از  نوع  این  گوناگون 
تداوم  که  نمود  امیدواری  ابراز 
ایجاد  سبب  راسان  استمرار  و 
برای  بیشتری  فرصت های 
گردد. آنان  فعالیت  و  کار 

بخش دیگری از تحلیل دبیرکل 
هر  در  اوضاع  مرور  به  حزب، 
چهارگانه ی  بخش های  از  یک 
نقاط  و  پرداخته  کردستان 
مثبت، مشکالت و نارسایی های 
از  یک  هر  راه  سر  بر  موجود 
گرفته  قرار  اشاره  مورد  آنان 
مسأله  این  به  ویژه  به  بود، 
شرایط  در  که  بود  شده  اشاره 
کشورهایی  تمامی  که  کنونی 
تقسیم  آنان  میان  کردستان  که 
آشفته  وضعیتی  با  است،  شده 
گریبانند  به  دست  نابسامان  و 
برای  مناسبی  فرصت  این  و 
حفظ  با  بتوانند  تا  کردهاست 
خویش،  صفوف  در  اتحاد 
فرصت را مغتنم شمرده و منافع 
منافع  بر  را  کرد  ملت  عموم 
بدارند. مقدم  خویش  سازمانی 

کار  از  دیگری  بخش  در 

شورای  گزارش  پلینیوم، 
مسئول  سوی  از  حزب  نظامی 
گردید. ارائه  پلینیوم  به  شورا 

دربردارنده ی  مزبور  گزارش 
فعالیت های  و  اقدامات 
اعضای  و  کادرها  پیشمرگان، 
پلینیوم  دو  فاصله ی  در  حزب 
نقاط  گزارش  این  بود.  اخیر 
قوت و مثبت فعالیت های حزب 
روشنی  به  را  اخیر  مدت  در 
حال،  عین  در  و  داده  توضیح 
را  کاستی ها  و  ضعف  نقاط 
بود. داده  قرار  اشاره  مورد  نیز 

تالش  از  تقدیر  ضمن  پلینیوم 
خستگی ناپذیر و فعالیت کادرها، 
پیشمرگان و اعضای حزب یک 
مراتب  نیز  بار  این  و  دیگر  بار 
قدرشناسی  و  سپاسگزاری 
و  نمود  تقدیم  آنان  به  را  خود 
را  خود  توصیه های  و  نظرات 
جهت بهبود بخشیدن و مؤثرتر 
نمود. ابراز  فعالیت ها  نمودن 

پلینیوم  چهارچوب،  همین  در 
حزب  روابط  بر  تأکید  ضمن 
و  سازمان ها  احزاب،  با 
ایرانی،  و  کردستانی  نیروهای 
اقدام  برای  را  خود  آمادگی 
سازماندهی  منظور  به  مشترک 
جمهوری  علیه  مبارزه 
نمود. ابراز  ایران  اسالمی 

پلینیوم،  کار  پایانی  بخش  در 
روند  از  اعضای رهبری حزب 
کار و فعالیت کمیته ی برگزاری 
از  که  کنگره ی شانزدهم حزب 
کنگره  برگزاری  کمیته ی  سوی 
گردیدند. مطلع  شد،  ارائه 

پلینیوم پس از استماع نظرات و 
تصمیم گیری در رابطه با تمامی 
مباحث و موضوعات دستورکار 
پلینیوم چهاردهم، رأس ساعت 
۵ بعد از ظهر روز یکشنبه ٢٣ 
داد. پایان  کار خود  به  آبان ماه 

حزب دمکرات کردستان 
ایران 

دفتر سیاسی
٢٤ آبان ۱٣۹۵ خورشیدی
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ادامه سخن

فعاالن ملیت های تحت ستم، از راسان کردستان 
حمایت مى کنند

دمکرات  حزب  سیاسی  دفتر 
نامه ای  طی  ایران  کردستان 
خطاب به مردم و سازمان های 
خواست  آنها  از  ایران  سیاسی 
حزب  جدید  کمپین  حامی  که 
دمکرات تحت عنوان "راسان" 
برخاستن  دوباره  معنی  به 
باشند و در این جهت بکوشند.

نوین  خیزش  عنوان  راسان 
پس  که  است  ایران  کردستان 
مبارزه ی  تعلیق  سال   ٢۰ از 
در  دمکرات  حزب  مسلحانه، 
جاری  سال  نوروزی  مراسم 
کردستان  مرزی  کوه های  در 
کرد. اعالم  را  آن  ایران 

نامه ای  در  دمکرات  حزب 
خطاب به مردم و سازمان های 
کرده  تأکید  ایران  سیاسی 
دمکرات  حزب  "مبارزه   است: 
کردستان ایران ماهیتا ً مبارزه ای 
برای  است،  ایران  همه ی   برای 
پرچمی  داشتن  نگاه  برافراشته 
سعی  دهه هاست  استبداد  که  
دارد". آن  کشیدن  زیر  به   در 

ایران  کردستان  دمکرات  حزب 
از  دوره  این  اعالم  از  هدف 
یکپارچه  را  نوین  مبارزات 
و  شهر  مبارزات  نمودن 
که  است  کرده  اعالم  کوهستان 
از  را  آزادی  ایده ی   می خواهد 
مختلف  مدل های  از  آوار  زیر 
بزک شده ی  استبداد نجات دهد 
و دوباره  به  جامعه  معرفی نماید.

میدیا  کوردستان  وب سایت 
اخیراً در رابطه با خیزش نوین 
مصاحبه ای  ایران  کردستان 
سیاسی  فعاالن  از  تن  سه  با 
ایران  در  ستم  تحت  ملیت های 
بختیار"  "فرامرز  نام های  به 
"جمشید  لر،  سیاسی  فعال 
بلوچ  سیاسی  فعال  امیری" 
فعال  اهوازی"  "یاسین  و 
انجام  اهوازی  عرب  سیاسی 
خوانندگان  توجه  که  داده 
به  را  "کوردستان"  گرامی 
می کنیم: گفتگو جلب  این  متن 

وضعیت  میدیا:  کوردستان 
رژیم  اقتصادی  و  سیاسی 
برجام  از  بعد  ایران  اسالمی 
منطقه  در  آن  دخالت های  و 
می کنید؟ ارزیابی  چگونه 

فرامرز بختیار: رژیم دیکتاتوری 
تمامی  در  ایران  در  مذهبی 
اقتصادی،  سیاسی،  زمینه های 
شکست  فرهنگی  و  اجتماعی 
خورده است. اگر به عمق جامعه 
شاهد  بیفکنیم،  نظری  ایران 
خواهیم  زیادی  ناهنجاری های 
آن  ریشه های  و  علل  که  بود 
انحصارطلبی و خودکامگی  در 
در  است.  نهفته  مرکزی  دولت 
دامداری  و  کشاورزی  زمینه ی 
توان  و  نداریم  کافی  تولیدات 
تولید نان خود را هم نداریم و 
گندم  تن  میلیون ها  باید ساالنه 
از خارج واردات داشته باشیم. 
هیچگونه  صنعت،  زمینه ی  در 
ابداعی صورت نگرفته است و 
صرفًا کارخانجات دست دومی 
در  و  شده  خریداری  غرب  از 
مونتاژ شده است و مواد  ایران 
وارد  غرب  از  هم  الزم  اولیه 
تولیدات هم در حد  می شود و 
نایلونی و منسوجاتی است  نخ 
که سودی برای مردم ندارد. در 
افت  شاهد  اجتماعی،  زمینه ی 
و  هستیم  جامعه  در  اخالقیات 
فاصله ی طبقاتی به حدی بزرگ 
شده است که اکثریت ۸۰درصد 
مردم در فقر و کمبود غذایی به 
سر می برند و اقلیت کوچکی از 
تمامی رفاه و ثروت برخوردار 
بی عدالتی  این  نتیجه ی  هستند. 
باالی  میزان  وجود  اجتماعی، 
و  خیابانی  منازعات  و  دزدی 
و  طالق  و  اعتیاد  و  خودکشی 
دیگر مشکالت روانی می باشد.

این  به شکست خود در  دولت 
برای  و  است  واقف  زمینه ها 
به  و  عمومی  افکار  انحراف 
معترضان،  واداشتن  سکوت 
دارد.  بحران زایی  به  احتیاج 
ایجاد  فرضی  دشمن  یک  باید 
به  مرزها  از  بیرون  در  و  کند 
بقای خود را  تا  بپردازد  توطئه 
تضمین کند. یکی از اهرم هایی 
که بدین منظور استفاده می کند، 
خودبرتر  و  کاذب  بزرگنمایی 
می باشد  رجزخوانی  و  انگاری 
را  خود  درونی  ضعف های  تا 
پنهان نماید. در رابطه با برجام 
احقاق  راه  که  شود  گفته  باید 
حقوق ملی در ایران حق مسلم 
می باشد،  ستمدیده  ملیت های 
گرفتن  قرار  اتمی.  بمب  نه 
مالیان  دست  در  اتمی  بمب 
حادثه  خطرناکترین  شیعه، 
بود. خواهد  بشریت  برای 

که  ما  نظر  به  امیری:  جمشید 
ملیت های  کنگره  از  عضوی 
وضعیت  هستیم،  فدرال  ایران 
برجام  از  بعد  ایران  اقتصادی 
بلکه  هیچ،  که  نکرده  تغییری 
دلیل  به  است،  شده  بدتر 
سایر  با  روحانی  دولت  اینکه 
ارگان های  و  جناح های 
جکومتی مثل سپاه، بسیج، بنیاد 
شهید و سپاه قدس اختالف های 
شدیدی دارند. جنگ آنها بر سر 
کردن حساب های  پُر  و  قدرت 
می باشد. خودشان  شخصی 

ارگان ها  این  که  موردی  تنها 

هستند،  متفق  هم  با  آن  در 
روی  بر  فشار  و  سرکوب 
کما  است،  ایرانی  ملیت های 
کشور  وزیر  گفته ی  به  اینکه 
کرده  سفر  بلوچستان  به  که 
بود، اشاره کرده بود که شرایط 
مناطق  برخی  در  مردم  زندگی 
پیش  سال   ٢۰۰ به  بلوچستان 
اعدام ها  افزایش  و  برمی گردد 
امضای  از  بعد  ملی  مناطق  در 
اقتصادی  ارز  رکود  و  برجام 
است. شده  بدتر  شرایط 

سفر  در  اینکه  به  توجه  با 
به  خارجی  وزرای  از  بعضی 
با  قرارداد  امضای  برای  ایران 
هیچ  و  نشد  اقدامی  هیچ  ایران 
سرمایه گذاری  ایران  در  یک 
نکردند، یعنی وضعیت اقتصادی 
بنیادی  دارای  سابق  مثل  هنوز 
نیست. اقتداری  و  قوی 

اسالمی  جمهوری  دخالت های 
داد  برای  را  شرایط  منطقه،  در 
سخت تر  منطقه ای  ستدهای  و 
از  هیچکدام  است،  کرده 
خوشی  دل  ایران  همسایگان 
ندارند.  و  نداشته  رژیم  از 
کما فی السابق شب  بلوچ  مردم 
و روز با بدترین شرایط به بهای 
از دست دادن جانشان شب را 
تحصیلکردگان  می کنند،  روز 
بلوچ بیکار هستند و هیچگونه 
و  اشتغال  برای  اقتصادی  طرح 
کار در بلوچستان وجود ندارد.

سپردن بندرهای آزاد بلوچستان 
و قراردادهای چند میلیاردی به 
و  چابهار  بندر  در  هندوستان 
)وابسته  خودی ها  به  سپردن 
مردم  برای  را  شرایط  نظام(  به 
بلوچ بسیار سخت تر کرده است.

یاسین اهوازی: اوضاع سیاسی 
درگیری  دلیل  به  ایران  نظام 
سیاسی  قدرت  سر  بر  جناحی 
و اقتصادی ضمن شدت گرفتن، 
معضل  یک  به  که  می رود 
تبدیل  رژیم  برای  سرطانی 
شود، زیرا به دلیل نفوذ فساد و 
جناح بندی ها، اصالح کردن این 
نظام غیر ممکن است و برجام 
غرب  با  اقتصادی  روابط  و 
ایران  به  محصوالت  )فروش 
بانکی(  جزئی  بازگشایی  و 
خشن  رقابت  بحران  نمی تواند 
به  نهایتًا  بین آنان کم کند و  را 
نظام  مستبدانه ی  خصلت  دلیل 
نفوذ فساد حتی در رده های  و 
خامنه ای،  بیت  و  سپاه  پایین 
بین  گسترده ای  قطب بندی  به 
آنان منجر خواهد شد. اما یک 
کرد،  فراموش  نباید  را  چیز 
دستجات سپاه و بیت رهبری و 
رفسنجانی و روحانی و خاتمی 
داشته  مشکلی  هر  غیره،  و 
متحد  چیز  یک  در  اما  باشند، 

به  نظام  نیز حفظ  آن  و  هستند 
بالمانع  سرکوب  و  قیمتی  هر 
عنوان  به  ایران  ملیت های 
مرکزی  رژیم  اول  مخالفین 
است. ایران  تمامیت خواه  و 

مرحله ی  میدیا:  کوردستان 
دمکرات  حزب  نوین  مبارزات 
عنوان  تحت  ایران  کردستان 
می بینید؟ چگونه  را  راسان 

در  کردها  بختیار:  فرامرز 
گذشته  سال  یکصد  طول 
آزادیخواهانه ی  مبارزات 
این  در  و  داده اند  انجام  زیادی 
تاریخی  تجربیات  دارای  مورد 
گرانبهایی هستند. این مبارزات 
ابعاد  در  همواره  دمکراتیک 
مختلفی جریان داشته است. در 
ادبیات  موسیقی،  فرهنگی،  بُعد 
و اشعار و پوشش ملی به عنوان 
از  جلوگیری  برای  اهرمی 
یکسان سازی  و  آسیمیالسیون 
مورد  مبارزات  در  حکومتی، 
استفاده قرار گرفته است. در بُعد 
سیاسی، نخبگان سیاسی کرد با 
استفاده از احزاب سیاسی کرد، 
تبعیض  رفع  خواستار  همیشه 
منطقه ی  در  بی عدالتی  و 
استبداد  اما  بوده اند،  کردستان 
مرکزی جواب آنان را با گلوله 
دولت  هیچگاه  و  است  داده 
نداشته  را  دیالوگ  فرهنگ 
مذاکره  و  تعامل  به  تا  است 
همیشه  و  بپردازد  کردها  با 
و  پاسگاه ها  و  نظامی  حکومت 
سازمان های اطالعاتی رژیم در 
مایشاء  فعال  منطقه ی کردستان 
بیست  این  طول  در  بوده اند. 
فعالیت  کردها  که  گذشته  سال 
بهبودی  هیچ  نداشتند،  نظامی 
من  ندیدند.  خود  وضعیت  در 
از  حمایت  برای  می کنم  فکر 
و  شهرها  در  مدنی  مبارزات 
پارتیزانی  نیروی  یک  روستاها 
شهر  به  را  کوه  تا  است  الزم 
وصل کند و این همان پدیده ای 
وحشت  آن  از  رژیم  که  است 
باید  هم  دیگر  ملیت های  دارد. 
خود  مبارزات  منوال  همین  به 
مبارزات  و  دهند  گسترش  را 
کنند. سراسری  را  دمکراتیک 

ما  بگویم  باید  امیری:  جمشید 
ایران  کردستان  دمکرات  حزب 
کرد،  ملت  به  متعلق  تنها  نه  را 
تاریخچه ای  خاطر  به  بلکه 
شهدای  که  دینی  و  مبارزاتی 
این حزب به ملت کرد و سایر 
کرده اند،  ادا  ایران  ملیت های 
آن را متعلق به تمام ملیت های 
بلوچ  ملت  خصوص  به  ایران 
هر  راسان  مورد  در  می دانیم. 
است  مستقل  و  آزاد  حزبی 
خود  مبارزاتی  شرایط  از  تا 
دفاع  خود  از  و  بهره برداری 

یک  نبود  بلوچ  مردم  ما  کند. 
حزب سیاسی قوی را در داخل 
کرده ایم،  تجربه  بلوچستان 
نمی خواهیم  دلیل  همین  به 
ملیت ها  سایر  مثل  شرایط 
پیشمرگه های  نبود  یعنی  باشد 
حزب در کردستان امکان رشد 
در  را  غیردمکراتیک  نیروهای 
کردستان می دهد، بنابراین بودن 
کردستان  در  حزب  نیروهای 
می باشد. ضروری  )راسان( 

می توانیم  ما  چگونه  اینکه 
سایر  در  را  راسان  شرایط 
مرحله ی  به  ملیت ها  مناطق 
است  کاری  دربیاوریم،  عمل 
داریم،  کارمان  برنامه ی  در  که 
کردم،  اشاره  که  همانطور  ولی 
نوپا  بلوچستان  در  ما  جنبش 
و  است  رهبری  توان  فاقد  و 
را  دمکراتیک  جریان  یک 
همین  به  نداریم،  منطقه  در 
کردستان  با  مشابه  شاید  دلیل 
نباشد، ولی در تالش هستیم تا 
تجارب برادران و پیشمرگه های 
باشیم،  داشته  را  کردستان 
راسان  حرکت  امیدواریم  ما 
به  ملی  مناطق  سرتاسر  در 
مرحله ی عمل و اجرا دربیاید.

تحولی  هر  اهوازی:  یاسین 
دهد،  رخ  ایران  مناطق  در  که 
مسبب اصلی و نهایی آن رژیم 
و  احزاب  است،  تهران  کنونی 
ملیت ها  سیاسی  سازمان های 
خود  مردم  با  که  دارند  حق 
در تماس دائم باشند و نظرات 
را  خود  برنامه ی  و  سیاسی 
انسان های  عنوان  به  آنان  به 
این  اگر  حتی  کنند،  تبلیغ  آزاد 
نظامی  برخورد  به  تماس ها 
جو  دلیل  به  شود،  منجر 
که  است  سرکوبی  و  امنیتی 
ایران  دولت  و  پاسداران  سپاه 
می کند. اعمال  کردستان  بر 

بهانه  راسان  اینکه  بهانه ی 
را  کردها  و  می دهد  رژیم  به 
سرکوب می کند، موردی بی دلیل 
آن  گواه  تاریخ  است،  غلط  و 
این  بوده است و بخصوص در 
هیچ  مثاًل حدکا  اخیر  ٢۰ سال 
کفاح مسلحی نداشته است، اما 
بوده  دائر  اعدام  و  امنیتی  جو 
یک  برای  حتی  سرکوب ها  و 
است. نشده  متوقف  هم  روز 

کردها  به  تهران  رژیم  نگاه 
صحبت های  در  می توان  را 
نظامی  مشاور  صفوی،  سردار 
خامنه ای به طور وضوح دید که 
و  کرد  تهدید  را  اقلیم  کردهای 
امور  در  که  داد  به خود  اجازه 
ببینید  حال  کند،  دخالت  آنان 
ایران  کردستان  مورد  در  که 
دارند. نگاهی  و  فکر  چطور 

آمادگی  میدیا:  کوردستان 
ملیت  مردمان  میان  مبارزاتی 
حساس  مرحله ی  این  در  شما 
آیا  و  بوده  چگونه  تاریخی 
مبارزات  از  پشتیبانی  امکان 
دارد؟ وجود  کردستان  مردم 

با  کلی،  بطور  بختیار:  فرامرز 
هویت طلبی،  ایده ی  گسترش 
مناطق  در  ملی  آگاهی  سطح 
است  رفته  باال  بسیار  لرستان 
اقشار  دیگر  و  دانشجویان  و 
سیاسی  ادبیات  نشر  به  جامعه 
آورده اند  روی  تبعیض ستیز 
تاریخی  علل  و  ریشه ها  به  و 

شده اند  واقف  عقب ماندگی ها 
برای مبارزه  و زمینه ی مناسب 
دارد.  وجود  گوناگون  ابعاد  در 
از آغاز انقالب تاکنون ملیت لُر 
همواره پشتیبان مبارزه ی کردها 
سازمان یافته  انسجام  اما  بوده، 
وجود نداشته است، ولی به هر 
طریق ممکن همراهی و همدلی 
در  و  است  داده  نشان  را  خود 
آینده هم بیشتر نشان خواهد داد. 
وجه مشترک ما، ستم مضاعفی 
شده  تحمیل  ما  بر  که  است 
مشترک،  ستم  رفع  برای  است. 
است. الزم  مشترک  مبارزه ی 

مردم  و  ما  امیری:  جمشید 
انقالب  اوایل  در  بلوچستان 
)کردستان  می زدیم  فریاد 
 = دارد  ادامه  راهت  کردستان 
ما  بر  روز  و  شب  اگر  حتی 
گلوله بارد( این یعنی ما همیشه 
به  را  کردستان  مردم  مبارزات 
خلق های  سایر  و  نفع خودمان 
ولی  می دانیم،  ستم  تحت 
مبارزات  شروع  برای  شرایط 
مشکل زا  کمی  یک  دفاعی 
نبود یک  خواهد بود و دلیلش 
حزب دمکرات قوی در داخل 
این  منظور  البته  بلوچستان، 
بلوچستان  در  االن  که  نیست 
می شود،  نه  نمی شود،  مبارزه 
به  بتوانیم  که  این  امکان  ولی 
راسان  با  سیستماتیک  طور 
ندارد.  وجود  بکنیم،  هماهنگی 
جامعه مان  زودی  به  امیدواریم 
باشد. داشته  را  درک  این 

حرکتی  هر  می گویم  هم  باز 
و  رشد  بشود،  کردستان  در 
احساس جوانان بلوچ را تقویت 
بیشتری  پشتکار  با  ما  و  نموده 
می دهیم. ادامه  مبارزه مان  به 

عرب  مردم  اهوازی:  یاسین 
همیشه  ایران(  )عربستان  اهواز 
با نگاه متحد و یار به ملیت های 
نگاه  کردها  بخصوص  و  ایران 
امری  موضوع  این  می کنند. 
سرکوبی  از  ناشی  و  طبیعی 
از رژیم  ملیت  که هر دو  است 
صد  و  کرده اند  تجربه  ایران 
صفر  ساعت  که  وقتی  صد  در 
به  تبدیل  پشتیبانی  این  برسد، 
یک نیروی مادی عادی خواهد 
است. تاریخ  حکم  این  است، 

اهواز  عرب  جوانان  اکثریت 
خواهان خالصی و سقوط نظام 
تبعیض  شاهد  و  هستند  ایران 
علنی  شکل  به  خود  علیه 
غیر  کوچ  با  بخصوص  هستند، 
دادن  و  ایران  مرکز  از  بومیان 
شغل و خانه به آنان، در حالی 
اقلیم ما و از زبان خود  که در 
در  بیکاری  نظام،  کار  وزارت 
خوزستان به ٦٢ درصد می رسد.

آمادگی برای قیام کاماًل روشن 
دالیل  به  متأسفانه  اما  است، 
فعالیت  امکان  عدم  و  امنیتی 
امکان  داخل،  در  مستمر 
اعتراضات  این  سازماندهی 
اینکه  عین  در  ندارد.  وجود 
در  مسلحانه  مبارزه ی  فکر 
جوانان  بین  در  گسترش  حال 
به  اعتقاد  است،  اهواز  عرب 
هم  رژیم  سرنگونی  و  آزادی 
تلویزیون های  وجود  دلیل  به 
فضایی و وسایل ارتباطی دیگر 
است. گسترش  حال  در  نیز 

مصاحبه: امید عبدی

اشتباهات،  و  تجارب  از  و  آید  در 
شود. گرفته  بیشتری  درس های 

تحلیل و موشکافی تمامی این مسائل 
مهم، نیازمند کار وسیع و همه گیر بوده 
و رویکردها و تحلیل های متفاوتی را 
بستری  به  تبدیل  بایستی  و  می طلبد 
سراسری  میهنی  دیالوگ  یک  برای 
مسأله ی  اصلی،  مسأله ی  زیرا  گردد، 
زندگی و مبارزات و امروز و فردای 
یک ملت است. بایستی هم در تجزیه 
و تحلیل آن تمامی دیدگاه ها و آرای 
عملی  در  هم  و  باشند  سهیم  مردم 
معنای  "به  مردم  تمامی  آنها  ساختن 
باشند.  داشته  مشارکت  کلمه"  واقعی 
مقطع  این  در  کرد  ملت  فرزندان  ما 
تاریخی  بزنگاه  یک  سر  بر  حساس 
قرار داریم و موضع امروزمان، هویت 
نمود.  خواهد  تعیین  را  فردایمان 
راه های  که  هستیم  موظف  بنابراین 
پیش رو را شناخته و تمامی آحاد مردم 
ملتمان، هر کدام در جای خویش  و 
مقابل دشمن  در  به روش خویش  و 
آزادیمان،  تحقق  راه  در  و  ایستاده 
باشیم. پایبند  و  متعهد  مبارزانی 
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آشنایى ایرانیان با تلویزیون
وقتی از تاریخچه تلویزیون در 
ایران سخن می گوییم منظورمان 
بر  دستگاه  این  امواج  فرستنده 
روی آنتن گیرنده می باشد. این 
مهرماه  یازدهم  عصر  به  روز 
سال ۱٣٣٧ باز می گردد، هجده 
به  رادیو  آمدن  از  پس  سال 
ایجاد  طرح  ایرانیان.  منازل 
برای  )تلویزیون(  رسانه  این 
از   ٣۵ سال  در  بار  نخستین 
به  اصفهانی  جوان  یک  سوی 
نام "کازرونی" پیشنهاد گردید، 
شده  واقع  بی ثمر  او  تالش  اما 
نام  با  دیگری  فرد  به  قرعه  و 
زده  ثابت پاسال"  "حبیب اهلل 
اولین  هم  نوذری  منوچهر  شد. 
به  ایران  در  تلویزونی  مجری 
شمار می رود که هر روز چهار 
ظاهر  تلویزیون  در  ساعت 
کودک،  برنامه های  می شد. 
کالس  سینمایی،  فیلم  ورزش، 
مهم ترین  از  اخبار  و  زبان 
تلویزیون خصوصی  بخش های 
این  بود.  زمان  آن  در  ایران 

وسایل  دیگر  همانند  وسیله 
خانواده های  تنها  لوکس، 
برخوردار  آن  از  ثروتمند 
بسیاری توسط  تا حد  و  بودند 
تلقی  حرام  مردم  و  روحانیون 
اهواز  و  آبادان  است.  می شده 
نخستین شهرهایی بودند که در 
ایستگاه  صاحب   ۱٣٤۰ سال 
تبلیغات  شدند.  فرستنده 
کتب  به  که  موقع  آن  تلویزیون 
از  استفاد  به  مربوط  و جزوات 
مثبت  جنبه های  و  تلویزیون 
آن  وضعیت  می پرداخت،  آن 
و  نمایان  ما  برای  را  روزها 
سال   ۵ حدود  می کند.  روشن 
دربار  و  دولت  که  کشید  طول 
درک  را  تلویزیون  اهمیت  شاه 
ایستگاه  ایجاد  به  تصمیم  و 
 ٤٢ سال  در  "ملی"  تلویزیون 
طول  سال  سه  همچنین  کنند. 
یک  فرانسوی ها  که  کشید 
برای  سرتاسری  تلویزیون 
اسفندماه  اواخر  در  ایرانیان 
سال   ۵ و  کنند  تأسیس   ٤۵

که  بود  الزم  زمان  نیز  دیگر 
تولید  ساختمان  نخستین 
وتلویزیونی  رادیو  برنامه ی 
ساخته  "جام جم"  خیابان  در 
ارسالن  "امیر  سریال  شود. 
نخستین های  از  نامدار" 
تلویزیون در ایران نیز محسوب 
 ۱٣۵٤ سال  ایرانیان  می گردد. 
رنگی  پخش  بار  اولین  برای 

کردند. تجربه  را  تلویزیون 
در  شهرستان  نخستین  ارومیه 
در  که  است  ایران  و  ُکردستان 
برخوردار   ٤٧ مردادماه  اواسط 
شد  ملی  تلویزیون  مرکز  از 
از  برنامه  ساعت   ٣ روزانه  که 
اعظمی  بخش  در  و  پخش  آن 
و  اردبیل  مناطق  و  استان  از 
مشاهده  ترکیه  ُکردستان  حتی 

همه راه ها به تلویزیون ختم مى شوند
به مناسبت 21 نوامبر، روز جهانى تلویزیون

این  تلویزیون،  که  این  در 
ساخته ی  جادویی،  صندوق 
او  خود  و  است  بشر  دست 
به  قادر  اراده  با خواست و  نیز 
تعیین ماهیت آن می باشد شکی 
ابزارهای  تمامی  اما  نیست 
همچون  بشر  دست  ساخته 
تلویزیون، ماهیت ویژه خود را 
دارد. از همین منظر هم گفته ی 
فیلسوف رسانه، مک لوهان ما 
را در شناخت ماهیت تلویزیون 
"رسانه  که  می رساند  یاری 
یعنی رسالت  پیام است"  همان 
رسانه از پیام دهنده جدا نیست.

تلویزیون  ساخت  به ظاهر، 
عصر  رسانه های  همه  همچون 
و  اطالعات  گسترش  جدید؛ 
جامعه  جمعی  ارتباطات  رشد 
چنین  می توان  که  می باشد 
نقشی را در آگاهی دهی خالصه 
و  رسانه  همان  آیا  اما  کرد. 
که  نبودند  رسانه  اصحاب 
آمریکا  آینده  جمهوری  رئیس 
موجود  معیارهای  تمامی  با  را 
و  تحلیل  کلینتون  هیالری 
با  امر  این  می کردند؟  تفسیر 
کارکرد رسانه و در از این میان 
تعارض  و  تضاد  در  تلویزیون 
تنها  تحلیل ها  و  تفسیر  نبود؟ 
مختص آمریکا نبودند و کم بیش 
رویکرد  جهان  سرتاسر  در 
واقعیتی  چنین  بود.  مشابهی 
ویژگی  دو  سمت  به  را  ما 
که  تلویزیون  ماهیت  اساسی 
رضایتمندی  و  فراگیری  همانا 
می کند.  رهنمون  هستند، 
شبکه ای  معنی  به  فراگیری: 
گسترده از امکانات و چیزها که 
دارد و  واقعیت وجود  عالم  در 
حقیقی می باشد، اما به صورت 
فشرده و مجازی موجود است.

تلویزیون  ماهیت  رضایتمندی: 
زمانی تهی می شود که مخاطب 
پس  نباشد.  راضی  آن  از 
تلویزیون با گزینه های فراوانش 

تالش می کند که نظر مخاطبان 
را جذب کرده و خودمرجعی اش 
کند. نمایان  و  تثبیت  را 

تقسیم  به  ویژگی هایی  چنین 
منجر  دسته  دو  به  متفکران 
مثبت  نظر  که  افرادی  می شود. 
مورد  در  خوش بینانه ای  و 
افرادی  و  دارند  تلویزیون 
آنها،  منفی  نگاه  با  همراه  نیز 
برای  را  تلویزیون  خطرات 
در  انسان  عکس العمل های 
متصور  روزمره  زندگی  مسیر 
 Jerry( ماندر  جری  هستند. 
این  از  یکی   )Mander
انتقادات  که  است  متفکران 
ویژه  به  و  رسانه  از  او  علمی 
همگان  توجه  مورد  تلویزیون 
نسل  دوری  از  او  دارد.  قرار 
اجتماعی  پیوندهای  از  جدید 
سخن  دانش  دیگر  منابع  و 
ما  می نویسد:  و  می گوید 
نخستین نسلی در تاریخ هستیم 
که اساسًا شعورش را به درون 
رسانه منتقل کرده است. بدبینی 
جهانی شدن  ضد  جنبش  پدر 
که  می گیرد  سرچشمه  آن  از 
با  را  مخاطبانش  تلویزیون 
تصویر و تصور بمباران می کند، 
اما تهی  تعدادی تصویر حقیقی 
از راستی که در بسیاری موارد 
مطلوب شما هم نیست به داخل 
مغزتان رسوخ داده می شوند و 
و  نابرابر  زورآزمایی  یک  در 
خودتان  درونی  اراده  برخالف 
سلطه تصویر و پیام را دریافت 
باور  و  "ببین  جمله  و  کرده اید 
کرده اید. قبول  نیز  را  کن" 

در  )تلویزیون(  وسیله  این 
مراکز  توجه  مورد  حال حاضر 
علمی  تحقیقات  و  دانشگاهی 
مختلف  ابعاد  در  و  گرفته  قرار 
ابزار روابط  به عنوان  و فراوان 
بررسی  انسان  میان  عمومی 
پژوهش هایی  چنین  می شود. 
رسانه ها  نظریه ی  عنوان  زیر 
دانشگاه های  می شوند.  منتشر 
از  بسیاری  همانند  آمریکا 
علوم  عرصه  در  تحقیقات 

رویکرد  تکنولوژی،  و  انسانی 
می دهند  ارائه  را  خود  ویژه 
روان  در  رسانه  تأثیرات  و 
جامعه،  روابط  کودکان،  افراد، 
خشونت  و  خانواده  فرهنگ، 
می دهند. قرار  بحث  مورد 

جدید  عصر  انسان  دلمشغولی 
که  گردیده  منجر  امر  این  به 
اصلی  دغدغه ی  یک  به  تفریح 
شود  مبدل  روزانه  زندگی  در 
همان  نیز  راه  هزینه ترین  کم  و 
تلویزیون می باشد که به عادت 
هیچ  و  یافته  تغییر  روزانه 
تلویزیون  بدون  خانواده ای 
و  ساختار  نیست.  متصور 
را  راه  شرایطی  چنین  ساحت 
قدرت  سوء  استفاده ی  برای 
سیاسی از تلویزیون مهیا می کند. 
هدف دولت ها اگر هم متأثر از 
یک ایدئولوژی خاص باشد، به 
کرده  رخنه  افراد  ذهن  و  فکر 
توتالیتاریسم  چارچوب  در  و 
می شود. نمایان  رسانه ای 

در  که  نظریه ها  این  از  یکی 

گذشته  قرن  دوم  نیمه  اواسط 
در  برجسته ای  جایگاه 
کرد،  پیدا  علمی  پژوهش های 
 Cultivation( تئوری کاشت
گربنر  جرج   )Theory
می باشد که به تأثیرات تدریجی 
تلویزیون بر ارزش ها، اعتقادات 
می پردازد.  جامعه  رفتارهای  و 
میان  که  می گوید  صریحًا  او 
و  تلویزیون  تماشاچی های 
واقعیت های  درباره  نظراتشان 
مستقیمی  ارتباط  جامعه 
زیاد  که  آنان  و  دارد  وجود 
 heavy( می بینند  تلویزیون 
هم  آنهایی  و   )viewers
تماشا  تلویزیون  کمتر  که 
اختالف نظر  همواره  می کنند 
هست. عقیده  تفاوت  و 

تفاوت  ضمن  گربنر  یعنی 
عادی  مخاطب  میان  گذاشتن 
اما  تلویزیون،  تماشاچی  و 
ابزار دست بشر را  رسالت این 
نموده  تلقی  واقعیت  از  دور  به 
تکرار  و  تکرار  سبب  به  که 

نظر  همچون  نهایت  در  مجدد 
و  شد  خواهد  تثبیت  جامعه 
چنین رویکردی نیز چیزی جز 
همان  که  نظرات  یکسان سازی 
نیست. می باشد،  تلویزیون  نظر 

 ٤ از  بیش  مشاهده  وی 
شبانه روز  در  تلویزیون  ساعت 
در  و  دانسته  تأثیرگذار  را 
دو  به  نظریه اش  مصداقیت 
سکس  و  خشونت  پدیده ی 
اشاره می کند. او درباره خشونت 
جمله "سندرم جهان پست" را 
یک  برای  نمادی  می برد،  بکار 
بیماری )روحی( که دچار  نوع 
افرادی می شود که بیش از حد 
معمول پای تلویزیون می نشینند 
و جهان را متأثر از برنامه های 
قتل  و  تجاوز  ابتذال،  با  مرتبط 
که  می کنند  تصور  غارت  و 
هیچ چیزی جز کشت و کشتار 
انسان ها نیست. در مورد سکس 
در  تلویزیون  طور،  همین  هم 
گفتمان و رفتار و حتی پوشش 
که  می کند  تالش  بازیگران 
تحریک آمیز  و  جنبه ی سکسی 
را وسوسه کند. واقعیتی مجازی 
واقعیت  جهان  از  بسی  که 
است. سکسی تر  و  متفاوت 
ایران وضعیت 

روانشناسی  گرفتن  درنظر  با 
آمار  به  استناد  و  ایران  مردم 
برای  شنیدن  و  دیدن  ارقام،  و 
بسیار  بسیار  ایران  مردم  آحاد 
آسان تر و راحت تر از خواندن، 
است.  کردن  فکر  و  تصور 
هم  کشور  در  سیاسی  قدرت 
به بهترین شیوه از نقش و تأثیر 
رسانه و تلویزیون آگاه می باشد 
مستقل،  رسانه ی  نبود  در  و 
انحصار  در  داخلی  رسانه های 
هرم قدرت و ایدئولوژی حاکم 
رادیو  کل،  در  می گیرد.  قرار 
در  و  تلویزیون  با  مقایسه  در 
عرصه آزادی بیان و تکثر نظر 
دارای فضای بازتری می باشد و 
قدرت مانور کمتری در سیاست 
تلویزیون  با  یکسانسازی 
تحقیقات  طبق  داراست. 

و   ٤۹ سال های  در  می شد. 
کرمانشاه  شهرهای  نیز   ۵۰
ایستگاه  سنندج  سپس  و 
تلویزیونی در آنها تأسیس شد.

مردم  انقالب  از  پس  تلویزیون 
تمامًا   ۱٣۵٧ سال  در  ایران 
حکومت  انحصار  و  اختیار  در 
هم  را  خود  نام  و  گرفت  قرار 
سیمای  و  صدا  "سازمان  به 
ایران  اسالمی  جمهوری 
)IRIB(" تغییر داد. برنامه های 
تلویزیون پس از انقالب، بیشتر 
درباره  و  سیاسی  مضمون 
حوادث قبل از انقالب و دربار 
جنگ،  آغاز  با  که  بود  شاه 
زوایای  به  هم  بیشتری  حجم 
شد.  پرداخته  آن  مختلف 
سازمان  مدیرعامل  نخستین 
از  قطب زاده"  "صادق  یادشده 
پاریس  در  خمینی  نزدیکان 
به   ٦۱ شهریورماه  در  که  بود 
طبق  گردید.  اعدام  وی  دستور 
مسئول  رژیم  رهبر  قانون، 
تعیین  را  سیما  و  صدا  مستقیم 

غالب حبیبی

بر  نظارت  شورای  اما  می کند 
فعالیت های  گزارش  سازمان، 
می کند. ارائه  نظام  رهبر  به  را 

سی و پنج سال پس از تأسیس 
برنامه ها  انحصار  و  تلویزیون 
دو،  در دست دو شبکه یک و 
مسائل  به  رویکرد  با   ٣ کانال 
پخش  ورزش،  و  جوانان 
کرد. آغاز  را  ایران  در  برنامه 

بیش  در  مزبور  سازمان  اکنون 
دفتر  خارجی  کشور   ٢۰ از 
به  نزدیک  و  دارد  نمایندگی 
آن  پرسنل  و  کارمند  هزار   ۵۰
با بودجه بالغ بر یکهزار و صد 
بطور  روزانه  تومانی،  میلیارد 
ساعت  هزار  ده ها  میانگین 
شبکه  نُه  در  ویژه  به  برنامه 
برون مرزی آن پخش می کنند. 
طویل  و  عریض  سازمان  این 
بدون شک بزرگ ترین دستگاه 
ایران  اسالمی  رژیم  تبلیغاتی 
ایدئولوژی  اشاعه ی  که  است 
دارد. عهده  بر  را  خاصی 

رادیو  ایران،  در  آمده  بعمل 
قشر  ویژه  و  مردانه  رسانه ای 
کم سواد، خانه نشین و روستایی 
می رود. شمار  به  جامعه 

انقالب  از  سال   ٣٧ از  پس 
رژیم  ایران،  ساکن  ملیت های 
در  تغییراتی  دچار  آخوندی 
اصل  اما  شده،  سیاسی  عرصه 
الیتغیر  همچنان  نظام  اساس  و 
باقی مانده و در مرحله ای تحت 
بسر  نرم"  جنگ  "عصر  عنوان 
خود  تعریف های  که  می برد 
پرسش  هم  اکنون  دارد.  را 
جدید  رویکرد  که  اینجاست 
به  و  رسانه  قبال  در  رژیم 
است؟  چگونه  تلویزیون  ویژه 
که  برنامه ای  میان  تفاوتی  آیا 
اوایل انقالب در آن عبدالکریم 
دانشگاه  پاکسازی  از  سروش 
اعترافاتی  و  می راند  سخن 
سیاسی  فعالین  از  امروز  که 
دارد؟ وجود  می شود،  گرفته 

در  تلویزیون  کارکرد  زمانی 
ایران، تحریف و انحراف و مخفی 
و  رژیم  رفتار  و  اعمال  کردن 
حتی خود جامعه بود، اما اکنون 
اجتماعی  رسانه های  لطف  به 
تویتر  فیس بوک،  اینترنت،  نظیر 
پنهانکاری  برای  چیزی   ... و 
هم  اسالمی  حکومت  و  نمانده 
و  می کند  درک  خوب  را  آن 
واقعیت های  ابتذال  درصدد 
وسیله  بدین  تا  است  جامعه 
مشکالت، بحران ها و معضالت 
ایران  پاره  چند  جامعه  درون 
دهد،  جلوه  طبیعی  و  عادی  را 
یعنی قدرت سیاسی هم بی میل 
نیست که از طریق تصویر، برای 
تفسیر)بخوان  پدیده های  چنین 
در  اگر  دهد.  ارائه  توجیه( 
کشورهای دمکراتیک از رسانه 
و تلویزیون انتقاد هست، اما در 
سیاسی  ساختار  دلیل  به  ایران 
آن  گرفتن  قرار  اختیار  در  و 
و  حاکمه  هیأت  دست  در 
ایدئولوژی آن دیگر رکن چهارم 
و  نیست  موضوع  دمکراسی 
است. دمکراسی  ضد  بلکه 



7 شماره 689- 20 نوامبر2016
زاگرس جنوبى

محمد نظیف قادری، عضو دفتر سیاسى حزب دمکرات در گفتگو با کوردستان:

داستان مقاومت و فداکاری خلیل خلبان، محمود کالشى 
و کمال دباغى، امروز درس مقاومت 

فرزندان کرماشان است

گفتگوهایمان  سلسله  ادامه ی  در 
و  جایگاه  بررسی  هدف  با  که 
دمکراتیک  ملی  جنبش  پایگاه 
کورد در جنوب زاگرس و به ویژه 
در کرماشان و ایالم انجام می شود، 
قادری،  نظیف  محمد  با  بار  این 
عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات 
را  موضوع  این  ایران  کردستان 
بر  موجود  موانع  و  کرده  واکاوی 
آزادیخواهانه ی  مبارزات  راه  سر 
ایالم  و  کرماشان  در  کورد  ملت 
احزاب  تمام  وظیفه ی  نیز  و 
حزب  ویژه  به  و  کوردی 
پیشآهنگ  عنوان  به  دمکرات 
کوردها  آزادیخواهانه ی  مبارزات 
تحلیل  را  ایران  کوردستان  در 
به  گفتگو  این  متن  نموده ایم. 
عزیز  خوانندگان  استحضار 
می رسد: کوردستان  روزنامه 

در  قادری  نظیف  محمد  کاک 
سیاسی  جایگاه  به  گفتگو  ابتدای 
تاریخ معاصر منطقه  کرماشان در 
اشاره کرد و گفت: اگر بعد سیاسی 
و تاریخی شهر کرماشان و مناطق 
گروه های  و  استان  این  مختلف 
به  را  آن  اجتماعی  مختلف 
صورت کارشناسانه بررسی کنیم، 
جنبش  زمان  در  که  دید  خواهیم 
تحت  که  مرحله ای  و  مشروطیت 
نفت"  صنعت  کردن  "ملی  عنوان 
نام برده می شود و پس از  از آن 
آن نیز کرماشان یکی از مراکز مهم 
و  است  بوده  اقتصادی  و  سیاسی 
مناقشات  و  سیاسی  مسائل  در 
فکری، نقش مؤثری داشته است. 
این  آزادیخواهان  و  اندیشمندان 
سیاسی  سازمان های  در  شهر 
نقشی تاریخی داشته اند. در زمان 
انقالب شکوهمند ملیت های ایران، 
رژیم  علیه  انقالب  آتش  جرقه ی 
محمدرضا  سلطنتی  دیکتاتوری 
فرزندان  و  شد  زده  پهلوی  شاه 
با سردادن شعار "مرگ  این شهر 
ریختند.  خیابان ها  به  شاه"  بر 
نقاط  انقالب،  امواج  آن  از  پس 
دیگر این منطقه را در بر گرفت.

آقای قادری همچنین به موقعیت 
ناسیونالیسم کوردی در این بخش 
مسائل  و  پرداخته  کوردستان  از 
ملت  مبارزات  روی  پیش  اصلی 
کورد را در کرماشان مورد بحث 
"مردم  می گوید:  و  داده  قرار 
کرماشان در این جنبش اجتماعی 
به صورت فعاالنه حضور داشتند 
برابر  در  نیز  ملی  نظر  از  و 
عقالنیت شوینیستی موضع گرفته 
افتخار  به کورد بودنشان  بودند و 
و  آن  از  پیشتر  آنها  می کردند. 
دوم  و  اول  جنگ های  زمان  از 
سیاسی  جنبش های  در  جهانی 
جریان  در  و  داشتند  حضور 
کوردستان، روشنفکران  جمهوری 
و فعالین سیاسی آنان در پروسه ی 
سیاسی کوردستان حضور یافتند. 
آن  شناخته شده ی  شخصیت های 

خان  ابراهیم  چون  افرادی  زمان 
و  هاشمی  طاهر  سید  نادری، 
رشیدخان باجالن و میهن دوستان 
هورامان  و  جوانرود  مناطق 
سرکوب  از  بعد  متأسفانه  بودند. 
آخوندها،  ایران،  مردم  انقالب 
با  سودجو  افراد  و  جمعه  امامان 
کرده  همکاری  مرکزی  حکومت 
و با استفاده از احساسات مذهبی 
شهر  مرکز  ملی،  مسأله  ی  علیه  و 
کرماشان را به پایگاهی برای سپاه 
پاسداران و بسیج تبدیل نمودند و 
دمکرات  با حزب  مقابله  سیاست 
را در پیش گرفتند. آنها همچنین 
علیه  مردم  نمودن  مسلح  به 
ملت  دمکراتیک  ملی  مبارزات 
برخی  متأسفانه  پرداختند.   کورد 
چپ  را  خود  که  جریاناتی  از 
قلمداد می کردند نیز در این راستا 
حزب  رساندند.  یاری  رژیم  به 
دمکرات کوردستان ایران علیرغم 
مخالفین  کوردی  ضد  اقدام  این 
حزب و جنبش حق طلبانه ی ملت 
کمیته ی  کرماشان  شهر  در  کورد، 
شهید  و  داد  تشکیل  را  حزب 
دیگر  تن  چند  و  هدایتی  ابوبکر 
از همرزمان راستینمان به فعالیت 
از  پس  پرداختند.  شهر  این  در 
دمکرات،  حزب  اقدامات  این 
طولی نکشید که رژیم پس از برپا 
شهرهای  در  جنگ هایی  نمودن 
آغاز  را  پاوه  جنگ  کوردستان، 
کرد و آن را به بهانه ای برای اعالم 
مردم  علیه  سراسری  جنگ  یک 
رژیم،  دانست.  کورد  حق طلب 
ایران  کردستان  دمکرات  حزب 
فرصت  و  کرد  اعالم  منحله  را 
مبارزه ی سیاسی و مدنی را برای 
برد". بین  از  دمکرات  مبارزان 

پاسخ  در  قادری  آقای  همچنین 
به این سؤال که چرا آن زمان که 
برگزاری  برای  مناسبی  فرصت 
در  حزبی  کنفرانس  یا  میتینگ 
این  به  حزب  بود،  مهیا  کرماشان 
"اگر  گفت:  نکرد  مبادرت  کار 
واقع بینانه به این سؤال پاسخ دهم، 
واقعیت  این  نمی تواند  کس  هیچ 
در  می توانستیم  که  کند  انکار  را 
اعالم  تا  انقالب  پیروزی  زمان 
میتینگ  چندین  سراسری،  جنگ 
در  بزرگ  مردمی  گردهمایی  و 
انجام  آن  اطراف  و  کرماشان 
اهداف  با  بیشتر  را  مردم  و  داده 
کنیم.  آشنا  حزب  سیاست های  و 
بدین ترتیب به سران رژیم فرصت 
مردم  اینگونه  تا  نمی شد  داده 
به  را  کرماشان  و  دهند  فریب  را 
علیه  رژیم  مسلح  نیروهای  مرکز 
مبارزات ملی کورد تبدیل کنند. این 
کورد  مبارزان  برای  نیز  کاستی ها 
تجربیاتی  کوردستان  جنبش  و 
شوند. تکرار  نباید  که  هستند 

آقای محمد نظیف قادری به موانع 
در  کرد  ملت  جنبش  روی  پیش 
افزود:  و  پرداخته  نیز  کرماشان 
متنوع  اجتماعی  بافت  "مسأله ی  
مردمی  مراکز  نبود  کرماشان، 
ملی،  آگاه سازی  و  تفکر  برای 
سیاسی  فعالیت  به  اجازه  عدم 
سیاسی  سازمان های  و  احزاب 

کمرنگ  برای  تالش  و  کوردی 
نمودن جنبه های ملی از یک سو 
و پررنگ نمودن جنبه های مذهبی 
از سوی دیگر و با هدف مقابله با 
هویت گرایی ملی مردم ایمن منطقه 
از  یکی  صحبت های  است.  بوده 
در  کورد  ضد  شوینست  وزرای 
دارم  خاطر  به  را  سه ماهه  جنگ 
اگر  کرماشان  مردم  می گفت:  که 
اتاقش  یک  بسازند،  خانه  یک 
را نذر امام حسین می کنند. هدف 
که  بود  آن  صحبتی  چنین  از 
مسأله ی   با  شهر  این  مردم  بگوید 
کوردایه تی یا ناسیونالیسم کوردی 
فعالیت  یا  حزبایه تی  مسأله ی   و 
احساسات  ولی  مخالفند.  حزبی 
کورد  فرزندان  کوردی  و  ملی 
نوشته های  در  کرماشان،  در 
در  و  میهن دوست  نویسندگان 
و  هنرمندان  سرودهای  و  آوازها 
و  آنان   زندانیان  مقاومت  در  نیز 
و  سنگرها  در  حضورشان  طی 
صفوف پیشمرگان حزب دمکرات 
و  خاص  زبانزد  ایران،  کردستان 
و  کرماشان  منطقه ی  است.  عام 
خطه ی  عنوان  به  تاریخ  در  ایالم 
که  است  شده  شناخته  خسروان 
کورد  به  مکانی  و  زمان  هر  در 
مردم  می کنند.  افتخار  بودنشان 
این خطه، به صورت های مختلف 
مدنی،  مبارزات  هنری،  فرهنگی، 
صفوف  در  حضور  با  و  سیاسی 
پیشمرگه ها، وظیفه ی ملی خود را 
رژیم  برابر  در  و  می آورند  جا  به 
جمهوری اسالمی مبارزه می کنند.

محمد نظیف قادری به شکل گیری 
"داالهو"  "شاهو"،  تیپ های 
و"بیستون" و تأثیرات این نیروها 
ناسیونالیسم  شکوفایی  فرایند  بر 
کوردی در کرماشان و ایالم اشاره 
کرد و گفت: "آغاز مبارزه ی علنی 
حزب دمکرات در مناطق کرماشان 
و ایالم و تشکیل کمیته های حزب 
رساندن  واقع  در  مناطق،  این  در 
این پیام و به عبارت دیگر گفتمان 
با  ایران  حزب دمکرات کردستان 
حضور نمایندگان حزبی بود. پس 
از کنگره ی چهارم حزب و پس از 
تشکیل  ایران،  ملیت های  انقالب 
داالهو  بیستون،  شاهو،  تیپ های 
و  کرماشان  فرزندان  حضور  و 

در  منطاق  این  مختلف  شهرهای 
حزب،  پیشمرگه های  صفوف 
تأثیرات مهم و قابل توجهی داشته 
است. مبارزه و مقاومت و فداکاری 
شهیدان خلیل خلبان، رضا پنبه ای 
و صدها شهید سرفراز این منطقه، 
مردم  توجه  قابل  کنار حضور  در 
حزب  تشکیالت  در  مناطق  این 
زنده ی  نمونه های  دمکرات، 
میهن دوستی  و  ملی  احساسات 
هوشیاری  این  مسلمًا  می باشد. 
جوانان  میان  نیز  اینک  سیاسی، 
دختر و پسر و به ویژه دانشجویان 
فرهیخته ی کرماشان دیده می شود. 
اعتراضات  در  نیرو  تمام  با  آنها 

انجام  که  جنایاتی  و  رژیم  علیه 
بدین  و  می کنند  شرکت  می دهد، 
ترتیب شور و حرارت بیشتری به 
مقاومت  داستان  می دهند.  مبارزه 
محمود  فداکاری خلیل خلبان،  و 
کالشی و کمال دباغی، امروز درس 
مقاومت فرزندان کرماشان است و 
مشروعیت  که  اهدافشان  پرچم 
است،  دمکرات  حزب  مبارزات 
است". درآمده  اهتزاز  به  کماکان 

گفتگو  ادامه ی  در  قادری  آقای 
به تحلیل چگونگی وسعت یافتن 
و  کوردی  فعالیت های  دامنه ی 
ملی  هوشیاری  سطح  افزایش 
و  پرداخت  ایالم  و  کرماشان  در 
مؤثر  فاکتورهای  از  "یکی  گفت: 
مردم  ملی  هوشیاری  سطح  که 
این مناطق را افرایش داده است، 
رهایی عراق از سلطه ی رژیم بعث 
و  کشور  این  سیاسی  پروسه ی  و 
برای  فدرال  سیستم  یک  تشکیل 
دمکراتیک  حکمرانی  و  عراق 
ویژه  به  و  کوردستان  اقلیم  در 
می باشد.  خانقین  مانند  شهرهایی 
زمینه های  در  گردهمایی  انجام 
مبارزاتی  و  فرهنگی  مختلف 
در  نشریه  ده ها  انتشار  و  کوردها 
در  مناطق،  این  فرهنگ  با  رابطه 
مهم  مردم  آگاه سازی  راستای 
مدنی  و  سیاسی  فعالیت  بوده اند. 
احزاب  پیشمرگه های  مبارزات  و 
و سازمان های کردستان ایران نیز 
بخشی از این دوباره زیستن است".

پایانی  سخنان  در  قادری  آقای 

"راسان"  به  مذکور  مصاحبه ی 
نوین  خیزشی  عنوان  به  ملتمان 
جایگاه  بررسی  به  و  کرد  اشاره 
"راسان"  در  ایالم  و  کرماشان 
"مبارزات  افزود:  و  پرداخت 
ایران،  کوردستان  دمکرات  حزب 
به ویژه اقدامات صورت گرفته در 
کوردستان  سطح  در   ۱٣۹۵ سال 
است.  داشته  وسیعی  انعکاس 
پیشمرگه های  نظامی  فعالیت های 
ایران  کوردستان  دمکرات  حزب 
به نوعی این مناطق را نیز شامل 
و  آینده  در  مسلمًا  و  است  شده 
سیاسی  اهمیت  گرفتن  درنظر  با 
فعالیت  مناطق،  این  جغرافیایی  و 
بیشتری صورت خواهد پذیرفت. 
به  بیشتری  ارزش  همچنین 
سازمانی  و  تشکیالتی  زمینه ی 
برای  اجتماعی  گروه های  تمام 
سازماندهی  و  مدنی  مبارزه ی 
در  اراده  با  و  خونگرم  جوانان 
حزب  پیشمرگه های  صفوف 
خواهد  داده  کردستان  دمکرات 
و  داده  را گسترش  مبارزات  شد. 
راه  در  که  را  موانعی  و  کاستی ها 
فرزندان  و  مردم  فعاالنه  حضور 
برخواهیم  دارند،  وجود  مبارز 
دمکرات  حزب  پیام  و  داشت 
پیام  که همانا  را  ایران  کوردستان 
همزیستی و احترام به ارزش های 
انسانی بوده و پایه و اساس یک 
ملت  برای  شرافتمندانه  زندگی 
کورد و تمامی ساکنین کوردستان 
می باشد، به همگان خواهیم رساند،.

راسان، خیزش ملتى که جدا از ریشه های 
قیام یارسان نیست

دهه  سه  از  بیش  گذشت  با 
"داالهو"  تیپ  تأسیس  از 
و  خاک  از  دفاع  هدف  با  که 
برابر  در  یارسان  کورد  مردم 
فاشیست های  تهاجمات 
ایدئولوگ های  و  ایرانی 
می گذرد،  اسالمی  جمهوری 
و  مبارزات  داستان های  هنوز 
پیشمرگه های  دالوری های 
کردستان  دمکرات  حزب 
زبانزد  منطقه  این  در  ایران 
هنوز  و  است  عام  و  خاص 
برای  شب ها  یارسان  مادران 
حماسه هایی  از  فرزندانشان 
داستان سرایی می کنند که امروزه 
یارسان  کورد  جوانان  برای 
نوعی نوستالژی است. جوانانی 
هتاکی های  و  توهین ها  از  که 
و  اسالمی  رژیم  عمال  مکرر 
حقوقشان  و  حق  شدن  ضایع 
خسته  زندگی  مقاطع  تمام  در 
آمده  لب  به  جانشان  و  شده 
سال های  طی  ما  که  بدانجا  تا 
خودسوزی  شاهد  گذشته 
آئین  این  پیروان  از  تعدادی 
در  بوده ایم.  کوردستان  کهن 

یارسان  کوردهای  سال ها  آن 
حزب  بنام  پناهگاهی  و  حامی 
پیوستن  با  که  داشتند  دمکرات 
و  آن  پیشمرگه های  صفوف  به 
سازمان یافتن در تیپ داالهو بر 
به خاک  متجاوزین  و  سپاهیان 
و ملتمان هجوم می بردند و در 
راستای تحقق حقوق یارسان و 
می کردند.  فداکاری  کورد  ملت 
در  پیشمرگه  نیروهای  حضور 
دور  چندان  نه  سال های  آن 
تنها  نه  داالهو  و  کرماشان  در 
مأمن جان های بی پناه بود بلکه 
آوردن  دست  به  برای  محلی 
برای سروری  مبارزه  و  آزادی 
و  پیشمرگه  بود.  آزادگی  و 
مبارزه  راه  تنها  پیشمرگایتی 
ملت  یک  آزادی  تحقق  برای 
آزادی ست  خود  بلکه  نیست 
چنین  با  یارسان  کوردهای  و 
پیشمرگه ها  صفوف  به  باوری 
در  ریشه  که  باوری  پیوستند، 
افکار ملتمان در قیام "یارسان" 
نیست. غریبه  ما  برای  و  دارد 

نیروهای  متأسفانه عدم حضور 
اخیر  دهه ی  دو  طی  پیشمرگه 
کوردستان  خاک  عمق  در 
و  کردن  زندگی  آزاد  مجرای 
مبارزه برای تحقق آزادی ملت 

و خاکمان را بسته و مردمانمان 
دچار  فراگیر  یأسی  به  را 
می توان  که  واقعیتی  ساخت، 
خودسوزی  و  سردرگمی  در 
مردانمان  و  زنان  جوانان، 
نیروهای  اگر  کرد.  مشاهده 
مختلف  مناطق  در  پیشمرگه 
مؤثر  حضور  ایالم  و  کرماشان 
و پرقدرتی –همانند دهه ٦۰- 
نیروها  این  بی شک  می داشتند 
به هدر نمی رفت و زندگی های 
زیادی نیز از بین نمی رفت و از 
همه مهمتر فاشیسم ایرانی چنین 
گستاخانه به خود اجازه نمی داد 
سرزمینمان  آئین  و  باور  به  که 
کند.  توهین  عیان  اینگونه 
خیزشی  یارسان،  قیام  اگر 
ملت  سروری  و  آزادی  برای 
زبان،  فرهنگ،  احیای  و  کورد 
مردمانمان  هستی  و  هویت 
بیگانگان  تهاجمات  مقابل  در 
تمام  یارسان  اگر  بوده، 
دستاوردهای ساکنین زاگروس 
موسیقی  و  مفاهیم  قالب  در  را 
انتقال  امروز  نسل  به  اندیشه  و 
در  ملتمان  خیزش  داده، 
چنین  تداوم  نیز  حاضر  عصر 
بود  سبب  همین  به  راهی ست. 

شهرام میرزائی

گفتگو: شهرام میرزایی
ترجمه: آسو صالح
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سازمان ملل، 
نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد

عضو  کشورهای  نسبی  اکثریت 
ملل  سازمان  عمومی  مجمع 
سیستماتیک  نقض  علیه  متحد، 
دادند. رأی  ایران  در  حقوق بشر 

خبررسانی  آژانس  گزارش  به 
چهارشنبه  روز  بامداد  ُکردپا، 
کمیته ی  آبان ماه،  ششم  و  بیست 
ملل  سازمان  حقوق بشر 
قطعنامه ا ی علیه نقض حقوق بشر 
نمود. تصویب  ایران  در 

رأی   ۸۵ با  قطعنامه  تصویب 
 ٦٣ و  مخالف  رأی   ٣۵ موافق، 
یکمین  و  هفتاد  در  ممتنع  رأی 
سازمان  عمومی  مجمع  اجالس 
رسید. سرانجام  به  متحد  ملل 

امسال تعداد آرای مثبت نسبت به 
بود.  بیشتر  رأی   ۹ سال گذشته، 
پیشنهادی  متن  در  کانادا  دولت 

رفع  سوم،  کمیته ی  به  خود 
تحت  ملیت ها  علیه  تبعیض 
شکنجه ی  و  بازداشت  و  ستم 
در  مدنی  و  سیاسی  فعالین 
ایران را خواستار گردیده است.

دست کم یک هزار زندانی سیاسی 
حقوق بشر،  مدافعان  از  متشکل 
ستم،  تحت  ملیت های  فعالین 
روزنامه نگاران، وبالگ نویسان و 
هنرمندان در ایران وجود دارند.

عربستان  بریتانیا،  آمریکا، 
موافقان  جمله ی  از  کانادا  و 
زیمبابوه،  سوریه،  عراق،  و 
از  نیز  روسیه  و  ونزوئال 
مخالفان تصویب قطعنامه بودند.

از  قطعنامه  این  در  همچنین 
است  شده  خواسته  ایران  رژیم 
ریاست  آتی  انتخابات  که 

در  و  "آزادانه"  را  جمهوری 
"فضای باز سیاسی" برگزار کند.

روال  به  هم  ایران  رژیم 
و  رد  با  گذشته  سال های 
قطعنامه ی  کردن  محکوم 
که  شد  مدعی  ملل،  سازمان 
"سیاسی"  "ابزاری"،  بیانیه   این 
واقعیت های  از  دور  "به  و 
است. بوده  اسالمی"  جمهوری 

چندی قبل علی مطهری از نایبان 
اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
"انتقادهای  که  بود  گفته  رژیم 
حقوق بشری از ایران وارد است".

ده ها نهاد حکومتی و مقام دولتی 
در ایران از سوی ایاالت متحده ی 
به  اروپا  اتحادیه ی  و  آمریکا 
تحت  حقوق بشر  نقض  دلیل 
هستند. بین المللی  تحریم های 

ایران بدترین وضعیت آزادی اینترنت 
را در جهان دارد

سانسور  و  محدودیت 
همچنان  ایران  در  اینترنت 
از  سیستماتیک  صورت  به 
می شود. اعمال  رژیم  سوی 

خبررسانی  آژانس  گزارش  به 
ایران  در  اینترنت  آزادی  ُکردپا، 
جهانی  نهاد  یک  توسط  که 
گرفته،  قرار  سنجش  مورد 
است. گردیده  توصیف  "غیرآزاد" 

سال  گزارش  در  آزادی  خانه ی 
ایران  کرد:  اعالم  میالدی  جاری 
 ۸٧ نمره  با  مشترکًا  سوریه  و 
سه  جمع  در  چین  همراه  به 

لحاظ  از  جدول  انتهای  کشور 
دارند. قرار  اینترنت  آزادی 

فریدوم  شاخص های  طبق 
آزادی  شرایط  بهترین  هاوس؛ 
می باشد. صفر)۰(  نمره  اینترنت، 

را  ایران  رژیم  یادشده  گزارش 
اینترنتی،  فعالین  بازداشت  به 
و  وب سایت ها  فیلترینگ 
نقض  و  اجتماعی  شبکه های 
است. کرده  متهم  کاربران  حقوق 

دستگاه  مستقیمًا  هاوس  فریدوم 
پاسداران  سپاه  و  رژیم  قضایی 
موجود  وضعیت  ایجاد  در  را 

می داند. مسئول  ایران  در 
بعد از انتخابات جنجال برانگیز سال 
سیستماتیک  فیلترینگ   ،۱٣۸۸
شبکه های اجتماعی نظیر فیس بوک 
می شود. اعمال  ایران  در  تویتر  و 

سال  در  که  آزادی"  "خانه ی 
۱۹٤۱ میالدی در آمریکا تأسیس 
که  است  غیردولتی  سازمانی  شد، 
رسالت خود را دفاع از آزادی بیان، 
بشر  حقوق  و  سیاسی  آزادی های 
اعالم داشته و هر ساله گزارشی را 
آزادی ها  میزان  در مورد تحوالت 
در کشورهای جهان منتشر می کند.

معترضان به حادثه ی هتل تارا به زندان و 
جریمه محکوم شدند

دستگاه قضایی ایران برای دوازده 
شهروند ُکرد در سردشت حکم ۱٢ 
کرد. صادر  تعزیری  حبس  سال 

خبررسانی  آژانس  گزارش  به 
معترض  شهروند  دوازده  ُکردپا، 
سردشتی که با قربانیان حادثه ی 
ابراز  مهاباد  در  تارا  هتل 
زندان  با  بودند،  کرده  همدردی 
شدند. مواجه  دیه  پرداخت  و 

دادگاه کیفری سردشت حکم ۱٢ 
سال حبس و دیه شانزده میلیون 
را  تومانی  ده هزار  و دویست و 
بنا به اتهام ساختگی "اخالل در 
است. کرده  عمومی" صادر  نظم 

تجمع  با  ارتباط  در  مزبور  حکم 

و  سردشت  شهروندان  اعتراضی 
حادثه  قربانیان  از  حمایت  در 
می باشد. مهاباد  در  تارا  هتل 

آژانس خبری موکریان با انتشار 
دوازده  این  هویت  خبر،  این 
شهروند ُکرد را چنین اعالم کرد:

۱- سردار اسماعیلی، ٢- رامین 
حسن پور،  صفا   -٣ حسن زاده، 
هیمن   -۵ زبیری،  سهیال   -٤
جنت یار، ٦- سامرند احمدزاده، 
٧- آمانج شیخه پور، ۸- سامان 
ملکاری، ۹- حسین پری آقایی، 
۱۰- محمد قادریان، ۱۱- کامل 
شیخانی. فرهاد   -۱٢ رسول پور 

حمایتی  تجمع  موضوع  در  آنان 

هریک به یک سال زندان و در 
مورد اتهام انتسابی اخالل در نظم 
عمومی هم به ٦ ماه دیگر محکوم 
شدند که صرفًا مجازات اشد )یکی 
می باشد. اجرا  قابل  موارد(  از 

 ۹٤ اردیبهشت  ماه  یازدهم  در 
دختر  مشکوک  مرگ  از  پس  و 
خسروانی  فریناز  نام  به  جوانی 
در هتل "تارا"ی مهاباد، این شهر 
تجمعات  و  اعتراضات  صحنه 
خشونت  به  که  بود  خیابانی 
بازداشت  به  منجر  و  شد  کشیده 
و  نفر  چندین  شدن  زخمی  و 
شد. معترضان  از  تن  یک  مرگ 

چهار زندانى ُکرد به دار آویخته شدند

و  مهاباد  زندان  دو  مقامات 
ایران،  ُکردستان  در  قروه 
شهروند  چهار  اعدام  حکم 
درآوردند. اجراء  به  را  ُکرد 

خبررسانی  آژانس  گزارش  به 
روز  طلوع  از  قبل  ُکردپا، 
تن  دو  آبان ماه،  هفدهم  دوشنبه 
محمدپور"  "رحیم  نام های  به 
زندان  در  "مهدی"   و 
شدند. اعدام  مهاباد  مرکزی 

شده  گزارش  نیز  قروه  از 
سه شنبه  روز  سحرگاه  که 

زندانی  دو  آبان ماه  هیجدهم 
شده اند. آویخته  دار  به  ُکرد 

یکی از آنها به نام "محمدرسول 
قصاص  به  محکوم  حیدری" 
همچنین  است.  بوده  نفس 
قروه،  زندان  اعدامی  دیگر 
می باشد  حسن زاده"  "بابک 
و  بوده  سردشت  اهالی  از  که 
و  خرید  با  ارتباط  در  او  حکم 
است. بوده  مخدر  مواد  فروش 

با  ایران  حقوق بشر  سازمان 
زندانی  چهار  این  اعدام  اعالم 

آن  رسمی  اعالن  عدم  از  ُکرد، 
داد. خبر  ایران  رسانه های  در 

مدافع  نهاد  همین  پیشتر 
تن   ۱٤ مشخصات  حقوق بشر 
اعدام  به  زندانی محکوم  از ٤٧ 
در شهر قروه را انتشار داده بود.

در  ایران  در  اعدام ها  از  نیمی 
بازتاب  رسمی  رسانه های 
"اعدام های  جزء  که  نمی یابد 
می شوند. محسوب  مخفی" 


