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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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هیاهوی وحشت زدگی

سپاه  فرمانده ی  جانشین 
تروریستی پاسداران رژیم ایران، 
سپاه  فرماندهان  با  نشستی  طی 
در ارومیه، دشمنان رژیم اسالمی 
ایران را تهدید کرد که هر کجا که 
باشند به آنها حمله کرده و آن ها 
را از بین خواهند برد، همانگونه 
که پییشتر نیز این کار را کرده اند.
پاسدار  تهدیدات  و  سخنان 
طی  و  ارومیه  در  "سالمی" 
برای  که  شد  ایراد  مراسمی 
و  سپاه  کشته های  یادبود 
در  که  شد  برگزار  اطالعات 
مقاطع مختلف و در درگیری های 
درگیری های  یا  و  سوریه 
بودند. شده  کشته  مرزی 

پیش  مراسمی  چنین  برگزاری 
نشاندهنده ی  چیزی  هر  از 
و  سپاه  کشته های  کثرت 
سازمان  این  مزدور  نیروهای 
ماه  چند  طی  که  تروریستی ست 
ملت  "راسان"  با  مقابله  به  اخیر 
در  نهایتًا  و  بودند  برخاسته  کرد 
درگیری های متعددی کشته شدند 
آمار  مدت  این  در  نیز  رژیم  و 
درگیری ها  این  تلفات  حقیقی 
از  نیروهایش  تا  نکرد  اعالم  را 
نشوند. تضعیف  روانی  لحاظ 

مراسم،  بخش  این  از  فارغ 
سخنان  محتوای  به  می توان 
که  کرد  توجه  "سالمی"  پاسدار 
است. حقیقت  چندین  بیانگر 

که  سخنان  این  نخست  جنبه ی 
هرچند با تهدید و کینه همراه بود 
چهره ای  دادن  نشان  در  سعی  و 
از  آسیب ناپذیر  و  قدرتمند 
حکومت و نیروهای سپاه داشت، 
حقیقت  این  بیانگر  واقع  در  اما 
است که رژیم اسالمی تا چه حد 
آسیب پذیر بوده و باید کجای این 
رژیم را هدف قرار داد. به همین 
خاطر این سخنان مسیر آینده را 
چگونه  که  می دهد  نشان  ما  به 
تروریستی  رژیم  می توانیم 
دهیم. قرار  فشار  تحت  را  ایران 

با تبلیغات گسترده ای که  سال ها 
به راه انداخته بودند می گفتند که 
احزاب و نیروهای کردی از بین 
رفته اند و رژیم جمهوری اسالمی 
اما  دارد،  منطقه  بر  کاملی  تسلط 
البته  که  کرد  ملت  "راسان"  با 
هنوز در ابتدای مسیر است و راه 
طوالنی در پیش داشته و گام های 
رو  پیش  در  بزرگتری  و  مهمتر 

مصطفی هجری: زمان عمل است
خاورمیانه  تحقیقات  مؤسسه ی 
تا   4 روزهای  طی   )MERI(
خورشیدی،   1395 آبان ماه   6
"آینده ی  عنوان  تحت  کنفرانسی 
و  مشکالت  خاورمیانه، 
فرصت ها" در شهر اربیل، پایتخت 
نمود. برگزار  کردستان  اقلیم 
در بخشی از این کنفرانس، احزاب 
کردستانی اپوزیسیون رژیم ایران، 
در  خویش  نظرات  و  دیدگاه ها 
ایران  منطقه،  تحوالت  با  رابطه 
نمودند. مطرح  را  کردستان  و 
حزب  دبیرکل  هجری،  مصطفی 
در  ایران  کردستان  دمکرات 
کنفرانس،  این  پانل های  از  یکی 
حزب  سیاست های  و  مواضع 
دمکرات درباره ی اوضاع کنونی و 
کردستان  در  کرد  جنبش  وظایف 
دمکرات  حزب  اهداف  و  ایران 
مبارزات  نوین  مرحله ی  آغاز  از 
بخش  این  در  )راسان(  خویش 
نمود. تشریح  را  کردستان  از 
این  در  دمکرات  حزب  دبیرکل 
تجربه ی  به  اشاره  ضمن  پانل 
در  اسالمی  جمهوری  با  مذاکره 
کردستان اظهار داشت: "جمهوری 
به  ابتدا  نمی کند،  مذاکره  اسالمی 
حقوق  به  اعتقادی  که  دلیل  این 
اینکه ما کردهای  ما ندارد و دوم 
آنچنان  فاکتور  ایران  کردستان 

جمهوری  که  نبوده ایم  نیرومندی 
اسالمی را وادار به مذاکره نماییم... 
تبدیل  تا  بکوشیم  باید  بنابراین 
شویم". تأثیرگذار  نیرویی  به 
با حضور  رابطه  در  هجری  آقای 
داخل  در  حزب  پیشمرگه های 
کردستان ایران اعالم نمود: "گرچه 
گذشته چه  بیست سال  در خالل 
در کردستان و چه در سایر مناطق 
و  حرکات  برخی  کمابیش  ایران 
مبارزات مدنی جریان داشته است، 
شده  آشکار  ما  بر  اینک  لیکن 
تأثیری  هیچ  مسأله  این  که  است 

رژیم  اقدامات  و  سیاست ها  بر 
است...  نداشته  اسالمی  جمهوری 
می تواند  پیشمرگه  نیروی  لیکن 
به این مبارزات کمک کند. همان 
پیوستن  هم  به  از  ما  که  گونه 
گفتیم،  کوهستان  و  مبارزات شهر 
این دو عامل از یک سو می توانند 
فشاری  اهرم  به  تبدیل  متفقًا 
اسالمی  جمهوری  رژیم  علیه 
مشوقی  دیگر  سوی  از  و  شوند 
امید  با  تا  هستند  کرد  مردم  برای 
بیشتری وارد گود مبارزه شوند".
کردستان  دمکرات  حزب  دبیرکل 

خویش  سخنان  ادامه ی  در  ایران 
سال  بیست  مدت  به  "ما  افزود: 
درد  دادیم،  شعار  فقط  و  نشستیم 
اسالمی  جمهوری  که  کردیم  دل 
اینگونه ما را می ُکشد، اینگونه ما 
را استثمار می کند، حقوق بشر را 
اسالمی  جمهوری  می کند.  پایمال 
ما  سیاست های  و  گالیه  ها  این  با 
نه تغییری در سیاست های داخلی 
سیاست  نه  و  نموده  ایجاد  خود 
است...  داده  تغییر  را  خارجی اش 
حزب  رهبری  رو،  همین  از 
دمکرات تصمیم گرفت که به دور 

داعش همسو با ایران، علیه ترکیه و عربستان 

به  محاصره  حلقه ی  شدن  تنگتر  با 
دور قلمرو خالفت داعش، ارتباطات 
و  تروریستی  سازمان  این  میان 
می شود. آشکارتر  ایران  رژیم 

یک  انتشار  اخیر  روزهای  در 

که  داعش  رهبر  از  صوتی  فایل 
سازمان  این  سیاست  کلی  خطوط 
حساس  نبرد  در  را  تروریستی 
داد  نشان  می کند،  آشکار  موصل 
از دید خلیفه ی داعش، دشمنان  که 

از شعار و لفاظی، گام های عملی 
و  دادن  شعار  از  مردم  بردارد. 
لفاظی ما خسته شده اند، به همین 
انتظار  این  به  می خواهیم  ما  دلیل 
درخور  پاسخی  مردم  خستگی  و 
بدهیم، هرگز هم نباید انتظار داشته 
باشیم که تمامی مردم کرد یا تمامی 
کنند.  همکاری  ما  با  ایران  مردم 
لیکن حرکت 2 سال اخیر ما نشان 
داد که اگر ما عماًل علیه جمهوری 
ما  از  مردم  کنیم،  مبارزه  اسالمی 
حمایت و پشتیبانی خواهند کرد".
بخشی  در  همچنین  هجری  آقای 
"برخی  افزودند:  خود  سخنان  از 
اسالمی  جمهوری  می گویند 
را  آن  بایستی  که  است  واقعیتی 
لیکن  دارد،  حقیقت  این  بپذیریم. 
نیروی  یک  عنوان  به  نیز  ما 
رهایی  هدفمان  که  رهایی بخش 
هزاران  راه  این  در  و  است  ملی 
چگونه  داده ایم،  آواره  و  شهید 
تغییر  را  واقعیت  این  می توانیم 
دهیم؟ می دانیم که تمامی رژیم های 
بودند...  واقعیت  یک  اشغالگر 
تمامی حکومت هایی که سرنگون 
ما  لیکن  بودند،  واقعیت  شدند، 
کردستان  کردهای  عنوان  به  نیز 
لذا  هستیم،  واقعیت  یک  ایران 
بایستی این واقعیت بودن خویش 
دهیم". نشان  عملی  طرزی  به  را 

دشمنان  همان  واپسگرا  رژیم  این 
هستند.  ایران  در  آن  همسان  رژیم 
که  صوتی  نوار  این  در  البغدادی 
وابسته  فرقان،  وبسایت  توسط 
منتشر  اسالمی  دولت  گروه  به 

دشمنی  بر  تأکید  علیرغم  شده، 
بردن  نام  از  تنها  نه  شیعیان،  با 
رژیمی  عنوان  به  ایران  رژیم  از 
رهبر  و  حامی  را  خود  ظاهراً  که 
خودداری  می کند  قلمداد  شیعیان 
سیاست  از  تبعیت  به  بلکه  نموده، 
اقمار  دیگر  و  اسالمی  جمهوری 
ترکیه  به  حمله  دستور  آن  منطقه ای 
است. نموده  صادر  را  عربستان  و 
مرتد  و  منافق  را  ترکیه  دولت  وی 
توصیه  این  با  و  کرده  توصیف 
"آتش  که  داعش  شبه نظامیان  به 
فرو  ترکیه  سر  بر  را  خود  خشم 
ترکیه  "امروز  است:  گفته  ریزید" 
دارد  قرار  شما  عملیات  تیررس  در 
آن  شماست،  جهاد  هدف های  از  و 
امنیت  و  آورید  در  تصرف  به  را 
کنید." تبدیل  ترس  به  را  آن 
البغدادی همچنین از اعضای داعش 
خواسته است تا عربستان سعودی را 
هدف "حمالت پی در پی، یکی بعد 
از دیگری" قرار دهند. وی نیروهای 
و  دولتی  مقامات  امنیتی،  و  نظامی 

عربستان  سلطنتی  خاندان  اعضای 
را به دلیل "اتحاد با کفار در جنگ 
و  عراق  در  سنت  و  اسالم  علیه 
برای  مناسب  هدف های  سوریه" 
است.  کرده  معرفی  مسلحانه  حمله 
آزادسازی  برای  موصل  عملیات 
با  اکتبر   1۷ روز  از  موصل 
و  عراقی  نیروهای  مشارکت 
به  ائتالف  هوایی  و  زمینی  حمایت 
است. شده  آغاز  آمریکا  رهبری 

موصل در تابستان دو سال پیش هدف 
حمله نفرات داعش قرار گرفت و با 
فرار سریع واحدهای ارتش عراق از 
این شهر، به تصرف مهاجمان درآمد. 
پیشتر و در همان نخستین روزهای 
کردستان،  خاک  به  داعش  حمله ی 
حزب  دبیرکل  هجری،  مصطفی 
دمکرات کردستان ایران طی مقاله ای 
این  پرده ی  پشت  همکاری های  از 
ایران  رژیم  با  تروریستی  سازمان 
رژیم  دو  این  که  مشترکی  اهداف  و 
واپسگرا در منطقه به ویژه علیه کردها 
بود. برداشته  پرده  می کنند،  تعقیب 

شهید رسول محمدزاده 
در جوار شهیدان حزب 

دمکرات 
آرام گرفت

حسن شرفی 
جانشین دبیرکل حزب 

BBC در گفتگو با

پیام راسان
پیام امید است
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بیانیه ی دفتر سیاسی حزب 
دمکرات کردستان ایران

در رابطه با شهادت سعید 
چروکایا 

)دکتر سلیمان(

بسیِج دانش آموزی 
و حقوق کودکان 

در ایران

رو به پنجره ی 
خویشتن نگری

کتاب »انسانی 
ایستاده« به قلم 

دکتر فردریک تیسو، 
رونمایی شد
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بیانیه ی شورای نظامی حزب دمکرات کردستان ایران 
درباره ی شهادت یکی از پیشمرگه های حزب 

در نبرد موصل
دمکرات  حزب  نظامی  شورای 
درباره ی  ایران  کردستان 
پیشمرگه های  از  یکی  شهادت 
محمدزاده  رسول  نام  به  حزب 
آزادسازی  جبهه های  در 
نمود.  منتشر  بیانیه ای  موصل، 
متن این بیانیه به شرح زیر است:
آزادسازی  عملیات  آغاز  با 
یاری  منظور  به  و  موصل 
اقلیم  پیشمرگه های  به  رساندن 
کردستان، تیمی از پیشمرگه های 
ایران  کردستان  دمکرات  حزب 
که متخصص در امر خنثی سازی 
میدان های  پاکسازی  و  مین 
موصل  منطقه ی  به  بودند،  مین 
در  مزبور  تیم  شد.  اعزام 
طرز  به  روز  چند  این  مدت 
مناطق  از  بخشی  چشمگیری 
آلوده به مین را پاکسازی نمود.
این مسئولیت،  انجام  در جریان 
 5 چهارشنبه،  روز  متأسفانه 
خورشیدی   1395 آبان ماه 
یکی  میالدی(   26/1٠/2٠16(
رسول  نام  به  تیم  اعضای  از 

محمدزاده، مسئول آموزشکده ی 
در  حزب،  آموزش  کمیسیون 
اثر  بر  مین  خنثی سازی  هنگام 
رسید. شهادت  به  مین  انفجار 
محمدزاده،  رسول  شهید 
 1356 سال  در  محمود  فرزند 
روستای  در  خورشیدی 
سقز  منطقه ی  "سیف آوا"ی 
دیده به جهان گشود و در سال 
صف  به  خورشیدی   13۷9
دمکرات  حزب  پیشمرگه های 
در  پیوست.  ایران  کردستان 
دریافت  به  موفق   13٨9 سال 
یک  و  گردید  کادر  درجه  ی 
مشاور  عنوان  به  نیز  دوره 
کمیته ی مرکزی حزب دمکرات 
گردید. انتخاب  ایران  کردستان 
دارای  محمدزاده  رسول  شهید 
کرد  تاریخ  کارشناسی  مدرک 
اربیل  صالح الدین  دانشگاه  از 
بود. این شهید واالمقام، کادری 
کار  شیفته ی  و  فعال  خوشنام، 
ارتقای  و  مبارزه  و  تالش  و 
سطح دانش و معلومات خویش 

دوره ی  هم  که  گونه ای  به  بود، 
مقدماتی پیشمرگه و هم دوره ی 
رتبه ی  با  را  سیاسی  کادر 
بود. رسانده  پایان  به  نخست 
محمدزاده،  رسول  شهید 
آرمان های  به  راسخی  ایمان 
دمکرات  حزب  و  کرد  ملت 
در  و  داشت  ایران  کردستان 
خویش  فعالیت  و  کار  روند 
دیسیپلین  و  اصول  به  همواره 
شخصیتی  بود،  پایبند  حزبی 
خوشرو،  دلسوز،  بی آالیش، 
موقر و مورد اعتماد و عالقه ی 
مردم و همسنگرانش بود، ایشان 
آموزشکده ی  مسئول  عنوان  به 
حزب،  آموزش  کمیسیون 
آموزش  در  چشمگیری  نقش 
دوره های  داوطلبان  تعلیم  و 
نمود.  ایفا  پیشمرگه  آموزشی 
این  دادن  دست  از  و  شهادت 
کارآمد،  و  ارزشمند  کادر 
حزب  برای  سنگینی  ضایعه ی 
ایران  کردستان  دمکرات 
که  است  ذکر  به  الزم  بود. 

شهید رسول محمدزاده 
در جوار شهیدان حزب دمکرات 

آرام گرفت پیکر شهید رسول محمدزاده، مسئول 
آموزش  کمیسیون  آموزشکده ی 
در  ایران  کردستان  دمکرات  حزب 
دمکرات  حزب  شهیدان  آرامگاه 
شد. سپرده  خاک  به  کویه  در 
امروز پنج شنبه ششم آبان ماه، پیکر 
مسئول  محمدزاده،  رسول  شهید 
آموزش  کمیسیون  آموزشکده ی 
با  ایران  کردستان  دمکرات  حزب 
دبیرکل  هجری،  مصطفی  حضور 
رهبری  اعضای  دمکرات،  حزب 
حزب  پیشمرگه های  و  کادر  و 
نمایندگان  از  شماری  و  دمکرات 
در  سیاسی  جریانات  و  احزاب 

دمکرات  حزب  شهیدان  مزار 
شد. سپرده  خاک  به  کویه  در 
جانشین  شرفی،  حسن  سپس 
کردستان  دمکرات  حزب  دبیرکل 
دفتر  از  نمایندگی  به  ایران 
سخنانی  دمکرات  حزب  سیاسی 
نمود. ایراد  مناسبت  بدین  را 
وی گفت: اگرچه ما پیکر این مبارز 
راستگو را به خاک سپردیم، اما ما 
ادامه دهنده  دمکرات  خانواده ی 
تمامی  و  رسول  شهید  راه 

بود. خواهیم  کردستان  شهیدان 
دمکرات  حزب  دبیرکل  جانشین 
تمامی  از  پایان  در  ایران  کردستان 
شرکت کننده  مهمانان  و  احزاب 
نمود. تقدیر  مراسم  این  در 

مهفر،  کنیره  مراسم،  این  ادامه  در 
محمدزاده  رسول  شهید  همسر 
مناسبت  بدین  را  سخنانی 
با  ما  کرد:  عنوان  و  نمود  ایراد 
یکدیگر  حمایت  و  همکاری 
شهید  آرمان های  به  رسیدن  تا 

بیانیه ی دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان ایران
در رابطه با شهادت سعید چروکایا 

)دکتر سلیمان(

 1395 آبان ماه   9 یکشنبه  روز 
 2٠16 اکتبر   3٠ با  برابر  خورشیدی 
سعید  فداکار،  پیشمرگه ی  میالدی، 
در  سلیمان  دکتر  به  مشهور  چروکایا 
آلمان  کشور  بیمارستان های  از  یک 
رهایی  راه  فدای  را  پاکش  جان 
رسید. شهادت  به  و  نمود  کردستان 

ترکیه  کردستان  در  سلیمان  دکتر 
تمامی  در  و  گشود  جهان  به  دیده 
رهایی  راه  در  کردستان  بخش های 
ملتش  سعادت  و  کردستان  خاک 
پیشمرگه ای  و  کرد  مبارزه  فداکارانه 
بود. میهنش  برای  راستین 

ضمن  چروکایا  سعید  شهید،  رفیق 
در  و  عالی  سطوح  در  تحصیل 
علیرغم  و  خارجی  دانشگاه های 
و  آرام  زندگی  از  برخورداری 
همچون  پیشرفته ای  کشور  در  مرفه 
زندگی  از  دست  نیز  بار  این  آلمان، 
صفوف  به  و  کشیده  خویش  آرام 

پیوست  آزادیخواهانه  مبارزات 
مهاجمان  و  تروریسم  علیه  و 
کرد. مبارزه  کردستان  خاک  به 
بار  یک  نیز  پیشتر  که  سلیمان  دکتر 
دیگر با رها کردن تحصیالت خویش، 
رهایی بخش  مبارزات  صف  به 
این  بود،  پیوسته  ترکیه  کردستان 
برابر  در  عراق  کردستان  در  نیز  بار 
تروریست ها ایستاد و طی این مدت 
نیز در جریان راسان کردستان ایران، 
همراه و همدل راسان بود و به همکاری 
آزادیخواهانه ی  مشی  با  همراهی  و 
پرداخت. ایران  کردستان 
کارشناس  و  مربی  سلیمان،  دکتر 
و  مین  زمینه ی  در  خوبی  بسیار 
از  تن  صدها  بود  منفجره  مواد 
این  در  را  کردستان  پیشمرگه های 
را  مین  هزاران  و  داده  تعلیم  زمنیه 
خنثی کرد و جان هزاران پیشمرگه را 
نمود. حفظ  تروریست ها  تله های  از 

دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان 
و  میهن پرستان  به  اینکه  ضمن  ایران 
چوروکایا  سعید  همچون  مبارزانی 
مشهور به دکتر سلیمان افتخار می کند 
در  که  مسأله  این  یادآوری  ضمن  و 
ملت  رهایی بخش  مبارزات  تاریخ 
همبستگی  اینگونه  نمونه های  کرد 
مبارزات  در  کردها  مشارکت  و 
بسیار  کردستان  بخش های  سایر 
با  را  خود  همدردی  مراتب  است، 
چروکایا  سعید  شهید  خانواده ی 
آنان  اندوه  در  را  نموده و خود  ابراز 
دادن  دست  از  زیرا  می داند،  سهیم 
تمامی  برای  ضایعه ای  سلیمان  دکتر 
بود. کردستان  سرتاسر  در  کردها 
و  شاد  سرفراز  شهید  این  روح 
باد پررهرو  افتخارآمیزش  راه 
ایران کردستان  دمکرات  حزب 
خورشیدی  1395 آبان ماه   1٠
میالدی  2٠16 اکتبر   31

شهید  دومین  رسول،  شهید 
می آید. شمار  به  خانواده اش 

حزب  نظامی  شورای  نام  به 
به  ایران،  کردستان  دمکرات 
مناسبت شهادت رفیق گرامیمان 
ضمن  محمدزاده،  رسول  کاک 
شهادتش  غم  در  را  اینکه خود 
می دانیم،  اندوه بار  و  داغدار 
خانواده ی  با  را  خود  همدردی 
تمامی  و  رسول  شهید  گرامی 
آشنایان  و  دوستان  بستگان، 
ایشان ابراز می نماییم و با روان 
تا  که  می بندیم  پیمان  پاکش 
آرمان هایش  و  اهداف  تحقق 
دهیم.  ادامه  را  راهش 
یادش  و  شاد  روحش 
همواره  دل هایمان  در 
ماند خواهد  زنده 

حزب دمکرات کردستان ایران
شورای نظامی

5 آبان ماه 1395 خورشیدی
26 اکتبر 2٠16 میالدی

کردستان  شهیدان  تمامی  و  رسول 
می دهیم. ادامه  را  وی  راه 

چوکلی،  ابراهیم  مراسم،  پایان  در 
بستگان شهید رسول  محمدزاده  از 
شهید  این  شخصیت  با  رابطه  در 
نمود. ایراد  سخنانی  سرفراز، 

 1395 آبان ماه   5 چهارشنبه،  روز 
خورشیدی شهید رسول محمدزاده، 
کمیسیون  آموزشکده ی  مسئول 
کردستان  دمکرات  حزب  آموزش 
مین  خنثی سازی  هنگام  در  ایران، 
جبهه های  در  مین  انفجار  اثر  بر 
آزادسازی موصل به شهادت رسید.
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کتاب »انسانی ایستاده« به قلم دکتر فردریک تیسو، 
رونمایی شد

ایستاده"  "انسانی  کتاب 
از  تیسو،  فردریک  دکتر  قلم  به 
قاسملو  دکتر  نزدیک  دوستان 
شد. رونمایی  سلیمانیه  شهر  در 

 1395 آبان ماه   9 یکشنبه  روز 
کمیسیون  از  هیأتی  خورشیدی 
حزب  اطالع رسانی  و  تبلیغات 
در  ایران،  کردستان  دمکرات 
کتاب جدید  از  رونمایی  مراسم 
دوست  تیسو"  فردریک  "دکتر 
در  قاسملو،  دکتر  شهید  نزدیک 
"غزلنوس"  انتشاراتی  کانون 
نمود. شرکت  سلیمانیه  شهر  در 

دفتر  از  هیأتی  مراسم،  این  در 
دمکرات  حزب  نمایندگی 
شهر  در  ایران  کردستان 
طاهر  سرپرستی  به  سلیمانیه، 
مزبور  دفتر  مسئول  محمودی، 
مرکزی  کمیته ی  عضو  و 
نمود. شرکت  دمکرات  حزب 

طاهر  آقای  مراسم،  این  در 
محمودی، سه جلد کتاب را که 
درباره ی دیدگاه ها و نوشته های 
به  یا  نگاشته شده  قاسملو  دکتر 

شده اند،  ترجمه  دیگر  زبان های 
نمود. تقدیم  تیسو  دکتر  به 

حضور  با  تیسو  فردریک  دکتر 
کانون  اعضای  نویسندگان، 
شماری  و  غزلنوس  انتشاراتی 
کتاب  از  کرد  مترجمان  از 
"انسانی ایستاده" رونمایی نمود.

دکتر  مراسم،  این  ابتدای  در 
از  خرسندی  ابراز  ضمن  تیسو 
میان  در  و  کردستان  در  حضور 
ابراز  خویش،  دیرین  دوستان 
امیدواری نمود که بتواند همواره 
به  و  بوده  این دوستان  میان  در 
ایشان  نماید.  خدمت  کرد  ملت 
همچنین افزودند، این کتاب را به 
دکتر شرفکندی  و  قاسملو  دکتر 
بزرگوارترین  که  می کنم  تقدیم 
بودند. من  استادان  و  دوستان 

داشت،  اظهار  ادامه  در  ایشان 
بسیار عالقمند بودم که این کتاب 
و بسیاری از نوشته های دیگر را 
در کردستان ایران چاپ و منتشر 
نمایم، لیکن اوضاع سیاسی ایران 
از  را  فرصت  این  ایران  رژیم  و 

همگان سلب نموده  و این رژیم 
می پردازد.  مردم  سرکوب  به 
وضعیت  همچنین  تیسو  دکتر 
برای  فرصت  بهترین  را  کنونی 
و  دانسته  کردستان  استقالل 
فرصت  این  نباید  افزودند 
زیرا  بدهیم،  دست  از  را 
و  عربی  کشورهای  اغلب 
کردستان  استقالل  از  غربی 
که  می دانند  و  می کنند  حمایت 
راستین  دوستدار  کرد،  ملت 
است. دمکراسی  و  آزادی 
داشت،  اظهار  همچنین  ایشان 
دولت  یک  تنها  من  بحث 
کردستان نیست، بلکه ملت کرد 
در  که  می دانم  آن  سزاوار  را 
کردستان  بخش های  از  یک  هر 
برخوردار  خویش  دولت  از 
نماید. اداره  را  آن  و  بوده 
در  تیسو  فردریک  دکتر 
مراتب  دیگر  بار  یک  پایان، 
خویش  شعف  و  خرسندی 
و  کردستان  در  حضور  از  را 
نمود. ابراز  کرد  ملت  میان  در 

قباد سمکو، دیده از جهان فرو بست
شهید  فرزند  سمکو،  قباد 
پدر  سمکو،  آغا  اسماعیل 
شهرستان  در  کرد،  ناسیونالیسم 
ارومیه دیده از جهان فرو بست.
به گزارش وب سایت کوردستان 
ششم  پنجشنبه  روز  میدیا، 
خورشیدی،   1395 آبانماه 
فرزندان  از  یکی  سمکو  قباد 
سمکو  آغا  اسماعیل  شهید 
بست. فرو  جهان  از  دیده 

قباد سمکو یکی از شخصیت های 
سیاسی و اجتماعی بود که  اگرچه 
همواره تحت فشار و تهدیدهای 
اما  بوده،  ایران  اشغالگر  رژیم 
خواسته های  تسلیم  گاه  هیچ 
نابخردانه ی مسئوالن رژیم ایران 
خود  حیات  طول  در  و  نشد 
حفاظت  سوی  از  بار  چندین 
و  بازخواست  رژیم  اطالعات 
گرفت. قرار  بازجویی  مورد 

اسماعیل آغا سمکو سال 1٨٨۷ 
چشم به  جهان گشود و وی بعد 
از فوت پدر و برادرش جعفرآغا، 
ریاست ایل شکاک را در دست 
گرفت و بعد از جنگ جهانی اول 
ارومیه   دریاچه   اطراف  مناطق 
آورد. در  خود  کنترل  تحت  را 
اول  جهانی  جنگ  آنکه   از  بعد 
به   سمکو  آوازه ی  یافت،  پایان 
در  سیاسی  رهبر  یک  عنوان 

تجمع روز کوروش 
تبدیل به گردهمایی "نژادپرستان" شد

موسوم  نژادپرستانه ی  تجمع 
کوروش"  جهانی  "روز  به 
باز  پاسارگاد،  خرابه های  در 
شعارهای  و  اهانت   شاهد  هم 
ویژه  به  حضار  نژادپرستانه ی 
لزوم  بر  تأکید  و  عرب ها  علیه 
ملیت های  فرمانبرداری  و  انقیاد 
نظام  برابر  در  ایران  ستم  تحت 
بود.   ایران  مرکزگرای  سرکوبگر 
 2٠16 اکتبر   2٨ جمعه  روز 
بهانه ی  به  ایرانیان  از  شماری 
روز کورش در پاسارگاد تجمع 
با سر دادن شعارهایی  کردند و 
جهانی  مدعی  که  را  روز  این 
بودن آن هستند، گرامی داشتند.
این  در  العربیه،  گزارش  به 
تجمع برخی از شرکت کنندگان، 
کامال  که  دادند  سر  شعارهایی 
عرب ستیز  و  نژادپرستانه 
آریایی  "ما  جمله،  از  بود، 
نمی پرستیم"،  عرب  هستیم، 
خداست،  دسته  میگن  و"همش 
عرباست". از  بالست  هرچی 
در بخشی از این مراسم نیز افرادی 
با پوشیدن لباس های مربوط به 
ایران  ستم  تحت  ملیت های 
ملیت ها  این  که  کردند  وانمود 
نیز در توهمات عظمت طلبانه ی 
برگزارکنندگان  و  حضار 

هستند. سهیم  مراسم  این 
بسیاری از رسانه های فارس زبان 
و  اروپایی  کشورهای  به  متعلق 
آمریکا که این رویداد را منعکس 
خود  گزارش های  در  کردند 
فضای  به  اشاره ای  هیچ  بدون 
این  بر  حاکم  نژادپرستانه ی 
تجمع، تالش کردند آن را صرفًا 
کنند. قلمداد  مردمی  تجمعی 
این  برخی  که  حالی  در 
قلمداد  دولتی  ضد  را  تجمع 
مخالفت  بازتاب  را  آن  کرده، 
شهروندان ایرانی با سیاست های 
ارزیابی  رژیم  سرکوبگرانه 
می کنند، اما برخی دیگر معتقدند 
که رژیم ایران می خواهد از این 
عرب ستیز  جهت گیری  و  تجمع 
آن به سود دخالت های خود در 
کرده،  استفاده  عربی  کشورهای 
این دخالت های پرهزینه را برای 
کند. توجیه  ایرانی  شهروندان 
ارگان های  از  هیچیک  تاکنون 
گروه های  یا  و  ایرانی  دولتی 
کارگیری  به  تنها  نه  اپوزیسیون 
را  عرب ستیزانه  شعارهای 
محکوم نکرده اند، بلکه بسیاری 
اصطالح  به  رسانه های  از 
گسترده  نشر  با  نیز  مخالف 
خبری-تصویری،  گزارش های 

دادند. پوشش  را  رویداد  این 
که  را  روزی  است،  گفتنی 
پاسارگاد  در  تجمع کنندگان 
نامیده اند  "روز جهانی کورش" 
از سوی هیچکدام از مؤسسات 
سازمان  قبیل  از  بین المللی 
وابسته  ارگان های  یا  و  ملل 
به  یونسکو،  مانند  آن  به 
است. نشده  شناخته  رسمیت 
یادآوری می شود که بحث درباره 
مرگ  علل  و  دفن  دقیق  محل 
سلسله ی  بنیان گذار  کورش 
به  منسوب  آثار  و  هخامنشیان 
ضد  سناریوهای  از  آکنده  وی 
مسلم  آنچه  اما  است،  نقیض  و 
دارند  حق  ملت ها  همه  است 
صالح  که  را  مناسبتی  هر  که 
می دانند بزرگ بدارند ولی آنچه 
تجمعاتی  تشکیل  است،  ناپسند 
با جهت گیری نژادپرستانه است.

نژادپرستانه  دادن شعارهای  سر 
حالیست  در  کوروش،  روز  در 
که این عده از ایرانیان به درست 
پدر  را  کوروش  خود  غلط،  یا 
حقوق بشر خوانده و لوحه ای را 
به وی منتسب می کنند که گویا 
حقوق  اصول  برخی  از  آن  در 
است. آمده  میان  به  سخن  بشر 

سراسر منطقه پیچید و در راستای 
در  کردی  حکومت  یک  ایجاد 
سال 1919 انقالبی را برپا کرد 
استراتژی را  و چندین منطقه ی 
در  آورد.  در  خود  لوای  تحت 
سال 1921 به دنبال لشکرکشی 
ایران،  رژیم  نیروهای  عظیم 
عقب نشینی  به   ناچار  سمکو 
شد. پناهنده  ترکیه   به   و  شد 
به    1924 سال  در  سمکو 

و  بازگشت  ایران  کردستان 
دیگر  بار  یک   1926 سال  در 
مبارزه را از سر گرفت. اما این 
و  ماند  ناکام  وی  قیام  نیز  بار 
شد.  بازداشت  ترکیه  در  مدتی 
ایران  به   دوباره  آزادی،  از  پس 
در   193٠ سال  در  و  بازگشت 
حکومت  دعوت  به  که  حالی 
اشنویه  مرکزی، عازم محلی در 
یک  طی  بود،  مذاکره  برای 

پیش طراحی شده،  از  توطئه ی 
به  شهادت رسید و قیام وی بعد 
گردید. سرکوب  سال   11 از 
کردستان  دمکرات  حزب 
خود  تسلیت  مراتب  ایران، 
قباد  زنده یاد  خانواده ی  به   را 
آشنایان  و  دوستان  و  سمکو 
در  را  خود  و  نموده  ابراز 
می داند. سهیم  آنان  اندوه 
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:BBC حسن شرفی، جانشین دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران در گفتگو با

مذاکره با جمهوری اسالمی نمی تواند هیچ فایده ای 
داشته  باشد

از  هیأتی  سفر  دنبال  به 
به  کردستان  میهنی  اتحادیه ی 
تهران و انتشار شایعاتی پیرامون 
محتوای مذاکرات آنان با رژیم 
با  آن  احتمالی  ارتباط  و  ایران 
تالش های رژیم جهت مقابله با 
کردستان  رهایی بخش  جنبش 
اظهارات  همچنین  و  ایران 
هیأت  این  اعضای  از  برخی 
مهمان رژیم ایران از جمله ناظم 
اقلیم  حکومت  نماینده ی  دباغ، 
تلویزیون  تهران،  در  کردستان 
با  گفتگویی  فارسی   BBC
دبیرکل  جانشین  شرفی،  حسن 
ایران  کردستان  دمکرات  حزب 
در رابطه با این سفر و تأثیرات 
نوین  مبارزاتی  حرکت  بر  آن 
به  موسوم  دمکرات  حزب 
به  نظر  که  داد  انجام  راسان 
از  شده  مطرح  مواضع  اهمیت 
حزب  دبیرکل  جانشین  سوی 
تلویزیونی،  گفتگوی  این  در 
به  را  گرامی  خوانندگان  توجه 
می کنیم: جلب  آن  کامل  متن 
ناظم دباغ اعالم کرده    :BBC
است که  حکومت اقلیم با سران 
در  که  ایرانی  کرد  گروه های 
هستند،  مستقر  عراق  کردستان 
با  آیا  است؟  داشته  گفتگو 
چه   داشته اند؟  نشست  هم  شما 
داشته اند؟ پیامی  چه   گفته اند؟ 
شده  گفته  اینکه   شرفی:  حسن 
وزیر  سرپرستی  به  هیأتی  قباًل 
عراق  کردستان  اقلیم  داخله ی 
و  دارد  صحت  رفته  تهران  به  
آنان یک و ماه نیم بعد از اینکه 
کردستان  اقلیم  به   تهران  از 
کرد  نیروهای  از  بازگشتند، 
ایران دعوت کردند  اپوزیسیون 
در  آنان  با  را  مسأله   این  که  
همان  در  ما  بگذارند.  میان 

نشست جواب دادیم که  ما ملزم 
هیچ  از  مفادی  هیچ  اجرای  به  
این  بین  نیستیم که  توافقنامه ای 
دو طرف منعقد شده و به زیان 
اپوزیسیون  گروه های  مبارزات 
ایرانی  کرد  اپوزیسیون  ویژه   به  
را  سخنان  این  ما  یابد.  پایان 
آنان گفته و دوباره  به   صراحتًا 
تکرار می کنیم که هیچ قولی ما 
به   را  آنان  توصیه ی   و  ندادیم 
نپذیرفتیم  داشتیم،  که  دالیلی 
ما  که   شدیم  متذکر  آنان  به   و 
از  مفادی  هیچ  اجرای  به   ملزم 
اثر  بر  که  توافق هایی  نوع  این 
فشار جمهوری اسالمی بر اقلیم 
کردستان وارد می شود، نیستیم.

گفته  اقلیم  نماینده ی    :BBC
است که  به گروه های کرد گفته 
شده که  اگر به  این قرارداد پایبند 
واکنش  منتظر  باید  نباشند، 
مرکز  در  اربیل  از  شما  باشند. 
صحبت  ما  با  عراق  کردستان 
که   نیستید  نگران  آیا  می کنید. 
اینکه   به   نسبت  ببینید  واکنشی 
مسلحانه   عملیاتی  بخواهید 
دهید؟ انجام  ایران  خاک  در 
با  رابطه  در  اواًل  حسن شرفی: 
اسالمی  جمهوری  رژیم  اینکه 
ایران مسائل را به درگیری در  
می دهد،  نسبت  مرزی  مناطق 
درگیری ها  که  کنم  عرض  باید 
بلکه  نیست،  مرزی  مناطق  در 
است،  ایران  خاک  عمق  در 
اطراف  در  بوده ،  کامیاران  در 
در  بوده،  سروآباد  و  سنندج 
بوده،  اشنویه  در  بوده،  مهاباد 
مناطق  هیچکدامشان  اینها 
دلیل  بنابراین  نیست.  مرزی 
کردستان  اقلیم  بر  آنان  فشار 
نیروهای  حضور  مسأله ی   فقط 
کرد ایرانی در این منطقه نیست 

است.  بهانه  یک  صرفًا  این  و 
بر  همیشه   اسالمی  جمهوری 
اقلیم کردستان فشار آورده  است 
و   مقاصد  نظریات،  اینکه   برای 
در  را  اسالمی  جمهوری  منافع 
منطقه به  ویژه در این قسمت از 
منطقه تأمین بکند. قباًل هم این 
بدون حضور  و  بوده  مشکالت 
در  دمکرات  حزب  نیروهای 
این  نیز  ایران  کردستان  داخل 
کردستان  اقلیم  با  را  مشکالت 
کرده  تهدید  اینکه  است.  داشته 
ما می دانیم و قباًل هم از طرف 
مقامات جمهوری اسالمی ایران 
تهدید شده ایم. اخیراً هم سردار 
تهدید  ما  علیه  سالمی  حسین 
نیروهای  می خواهد  که  کرده 

کردستان  دمکرات  حزب 
کرد  نیروهای  دیگر  یا  ایران 
اپوزیسیون جمهوری اسالمی را 
در هر جایی که باشند خواهند 
زد و این اشاره  ای است صریح 
به  اینکه  اقدامات تروریست های 
اقلیم  جمهوری اسالمی چه  در 
کشورهای  در  چه  و  کردستان 
خواهد  گرفته  سر  از  دیگر 
هم  سابقًا  که   همانطور  شد، 
است. داده  انجام  را  کار  این 
BBC: حتمًا شما از گزارش ها 
از  شده   گفته  که  شنیدید  هم 
اگر  که  ایران  مقام های  طرف 
دولت آقای بارزانی کاری انجام 
ایران ممکن  ندهد، خود دولت 
کردستان  اقلیم  خاک  در  است 

به  گفته ی  انهدام  برای  عملیاتی 
آقای رضایی پایگاه های کردها 
احتمااًل  نتیجه  در  دهد.  انجام 
فشار بر شما بیشتر خواهد شد 
خاک  داخل  در  نیروهایتان  تا  
به  یا  مرزی  مناطق  یا  ایران 
گفته ی شما شهرهای کردنشین، 
نشوند؟ مسلحانه   فاز  وارد 

حسن شرفی: عرض کنم که  این 
نیروهایی که  جمهوری اسالمی 
مرز  از  خارج  از  می کند  ادعا 
می آیند، اینطور نیست. اعضای 
ما، نیروهای فعال ما در داخل 
و  هستند  ایران  کردستان  خود 
کنار  در  هم  پیشمرگان  حضور 
آنان بیشتر بخاطر این است که  
حتمًا  شما  کنند.  دفاع  آنان  از 
و  دیروز  ظرف  دارید  اطالع 
امروز دو نفر از کولبرهای کرد 
جمهوری  نیروهای  وسیله   به  
اسالمی کشته شده اند و سه نفر 
شدند.  اعدام  ارومیه  زندان  در 
می خواهد  اسالمی  جمهوری 
در  پیشمرگان  حضور  عدم  با 
کنار مردم، دستش را بیشتر در 
جنایت و کشتار مردم باز کند.
شرفی  آقای   :BBC
بین  در  تالشی  هیچ  آیا 
با  که   می شود  کرد  نیروهای 
کنند؟ صحبت  ایران  حکومت 
حسن شرفی: عرض کنم که تا 
ولی  نشده،  صحبتی  هیچ  حاال 
سرپرستی  به   که  اخیر  هیأت 
آقای مال بختیار به  تهران رفته 
امروز  که   گزارشی  در  بود، 
مطبوعاتی  مصاحبه ی   درباره ی 
گروه  این  اعضای  از  یکی 
پخش شد، وی گفت که با وزیر 
کرده  صحبت  ایران  خارجه ی  
است تا مذاکرات و دیالوگ بین 
ایرانی و جمهوری  احزاب کرد 

اسالمی صورت بگیرد. در این 
سیاست  می خواهم  من  رابطه 
کردستان  دمکرات  حزب 
کنم.  عرض  خدمتتان  را  ایران 
سر  بر  مذاکره  و  دیالوگ  ما 
و  ایران  کردستان  مسائل  حل 
کردستان  مردم  خواست های 
حل  شکل  مناسبترین  را 
رابطه  در  ولی  می دانیم،  قضایا 
اسالمی  جمهوری  با  مذاکره  با 
چه   سر  بر  نمی دانیم  ما  ایران 
چیزی مذاکره کنیم. ما خواهان 
ما  هستیم،  بشر  حقوق  رعایت 
هستیم،  دمکراسی  خواهان 
ملت  ملی  حقوق  خواهان 
و  آزادی  خواهان  هستیم،  کرد 
برابری زن و مرد در جامعه و 
جمهوری  که  هستیم  خانواده 
ایدئولوژی  حسب  اسالمی 
از  کدام  هیچ  به   مذهبی اش 
بنابراین  نیست.  باورمند  این ها 
موضوعی  چه  سر  بر  بنشینیم 
مذاکره  اسالمی  جمهوری  با 
مذاکره  از  ما  اینکه  دومًا  کنیم؟ 
تجربه ی  اسالمی  جمهوری  با 
اینکه  آن  و  داریم  هم  تلخی 
حزب  دبیرکل  قاسملو،  دکتر 
به   مذاکره  بهانه ی   به   دمکرات 
پشت میز مذاکره کشیده  شد و 
دیپلمات  وسیله ی   به  آنجا  در 
جمهوری  تروریست های 
شد.  ترور  وین  در  اسالمی 
به   که   رژیمی  با  ما  بنابراین 
اعتقادی  هیچ  ما  خواست های 
و  نمی کنیم  مذاکره  ندارد، 
عملکرد  به   اعتمادی  هم  ما 
مذاکره   در  اسالمی  جمهوری 
با  مذاکره  بنابراین  نداریم، 
نمی تواند  اسالمی  جمهوری 
باشد. داشته   فایده ای  هیچ 

رژیم اسالمی 
خود را برای جنگ شهری آماده  می کند

پاسداران  تروریستی  سپاه  فرماندهان 
مانورهای  و  تمرینات  از  ایران  رژیم 
تروریستی  سازمان  این  وحشتزده ی 
و  شهری  جنگ  برای  سرکوبگر 
مواضع  به   هجوم  مقابل  در  دفاع 
می رانند. سخن  شهرها  در  رژیم 

خبرگزاری های  سوی  از  منتشره   اخبار 
از  نقل  به   و  ایران  رژیم  به  وابسته 
مناطق  در  پاسداران  سپاه  فرماندهان 
کردستان،  در  ویژه   به  و  ایران  مختلف 
رژیم  امنیتی  شدید  خطر  احساس  از 
در  از  رژیم  ترس  و  اسالمی  جمهوری 
آن  مواضع  گرفتن  قرار  هجوم  معرض 
می دهند. خبر  ایران  شهرهای  داخل  در 

مراسم  در  سپاه  سران  باره   این  در 
مشارکت  مختلف  مانورهای  و 
به   مختلف  بهانه های  به   و  نموده  
می پردازند. رژیم  علیه  خطر  اعالم 

در این راستا، فرماندهان سپاه پاسداران، 
به ویژه  پاسدار سالمی معاون فرماندهی 
دبیر  رضایی،  محسن  نیز  و  سپاه  کل 
به   رژیم  مصلحت  تشخیص  مجمع 
پرداخته اند. خطر  این  اعالم  به   روشنی 
منصور  پاسدار  نمونه ،  تازه ترین  در 
پاسداران  سپاه  مزدوران  فرمانده   ولیئی 
تحت  سپاه   مانور  از  کامیاران  در 
ضمن  بیت المقدس"  "به سوی  عنوان 
روحیه باختگی  و  هراس  تلویحی  تأیید 

سپاه  مانور  از  هدف  نیروهایشان، 
را  آبان   14 و   13 روزهای  در 
انسجام  "حفظ  کرد:  اعالم  چنین 
میزان  و  توان  بردن  باال  و  نیروها 
اهداف  مهمترین  از  بسیجیان،  آمادگی 
می باشد". المقدس  بیت  الی  رزمایش 
رزمایش  این  "در  کرد:  تشریح  وی 
با  شرکت کننده،  گردان های  و  بسیجیان 
انجام تمرینات تاکتیکی برای دفاع از کوی 
برون  و  نقاط حساس شهری  و  برزن  و 
شهری، برای مقابله با تهدیدات منطقه ای 
می شوند". آماده  نیز  فرامنطقه ای  و 
فرمانده سپاه رژیم در کامیاران در پایان 
تأکید کرد که سلسله رزمایش های "الی 
با  و  خامنه ای  فرمان  به  بیت المقدس" 
بسیجیان  آمادگی  میزان  افزایش  هدف 
درمقابل  دفاعی  آمادگی  و  زمان  هر  در 
می شود. اجرا  دشمنان  تهدید  هرگونه 

جمهوری  رژیم  که   است  ذکر  شایان 
مناطق خاورمیانه   تمامی  اسالمی که  در 
اکنون  پرداخته ،  آشوبگری  و  دخالت  به  
لرزان خویش  از موقعیت  از پیش  بیش 
خیزش  درپی  و  کرده   نگرانی  احساس 
عنوان  تحت  کردستان  مردم  نوین 
"راسان"، سپاه پاسداران به  وحشت افتاده  
برای  نیروهایشان  مهیاکردن  از  اکنون  و 
می راند. سخن  شهرها  داخل  در  جنگ 
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پیام راسان، پیام امید است

آبان ماه   25 روز  نشست  در 
خاورمیانه  تحقیقات  مرکز  امسال 
هجری،  مصطفی   ،)MERI(
دمکرات  حزب  دبیرکل 
سخنانی،  طی  ایران  کردستان 
مطلب  سه  در  را  راسان  پیام 
نمود: خالصه  زیر  اساسی 

نخست: پایان دادن به شعار و ورود 
پذیرفتن  دوم:  عمل،  مرحله ی  به 
واقعیت  عنوان  به  انقالبی  اراده ی 
کردستان  شدن  تبدیل  سوم:  و 
تأثیرگذار. نیرویی  به  ایران 

کردستان  دمکرات  حزب  البته 
یگانه  که  است  داده  نشان  ایران 
است  ایران  کردستان  در  نیرویی 
که از توان سیاسی و نظامی الزم 
برای جریان سازی و تحول آفرینی 
برخوردار  کردستان  جامعه ی  در 
کرد  مسأله ی  می تواند  و  است 
تبدیل  را  ایران  کردستان  در 
اساسی  روندهای  از  بخشی  به 
نماید. خاورمیانه  در  سیاست 

دمکرات  حزب  دبیرکل  بیانات 
مقایسه ی  و  ایران  کردستان 
حاضر  دبیرکل های  سایر  با  آنها 
نشان دهنده ی  نشست،  این  در 
راسان  که  است  حقیقت  این 
روی  به  نوینی  دید  دریچه ی 
از  است.  گشوده  دمکرات  حزب 
آقای  که  راسان  پیام  رو،  همین 
مصطفی هجری حامل آن بود، در 
حقیقت از تفاوتی ماهوی با سایر 
واضح  پر  بود.  برخوردار  پیام ها 
انعکاس  پیام ها  سایر  که  است 
درماندگی  و  استیصال  نوعی 
گویندگان  درون  از  که  بودند 
می گرفتند. سرچشمه  آنها 

یا  سیاسی  پیام  یک  مشخصه ی 
سیاسی  ادبیات  یک  بگوییم  بهتر 
با  آن  پیوند  چیز،  هر  از  بیش 
پیام  حامل  که  است  وضعیتی 
را  خود  و  می برد  سر  به  آن  در 
اگر  می بیند.  چهارچوب  آن  در 
حامل پیام  در وضعیت استیصال 
یا  پیام  ببرد،  سر  به  درماندگی  و 
این  دربردارنده ی  نیز  وی  ادبیات 
فرافکنی.  نخست،  ویژگی هاست: 
که  بازیگری  دیگر  عبارت  به 
و  استیصال  وضعیت  در  را  خود 

درماندگی می بیند تمامی مشکالت 
را به گردن اوضاع و شرایط و یا 
زیرا  می اندازد،  بازیگران  سایر 
تمامی  که  بگوید  می خواهد 
بازیگران بطور همسان در وضعیتی 
می برند. سر  به  ناگوار  بسیار 

واقعیت:  از  دور  شعارهای  دوم، 
بازیگری که می بیند در عمل هیچ 
راه  است،  نمانده  برایش  چاره ای 
شعارهای  دادن  سر  در  را  حل 
با  بتواند  که  می یابد  دهان پُرکن 
را  دیگران  اذهان  آنها  به  توسل 
از مشکالت اصلی منحرف نماید. 
عنوان  هیچ  به  مثال  عنوان  به 
و  بحث  پانل  یک  در  نمی توان 
مناظره، به تشکیل جبهه ای دست 
یازید و هر کسی که ذره ای با کار 
و فعالیت حزبی و سیاسی آشنایی 
بر  عالوه  که  می داند  باشد  داشته 
اینکه قوانین درون حزبی به هیچ 
نمی دهد  اجازه  دبیرکل ها  از  یک 
را   حزبشان  خودسرانه  طور  به 
فرایند  نمایند،  جبهه  یک  وارد 
بس  فرایندی  نیز  جبهه  تشکیل 
از  است،  زمان بر  و   طوالنی 
همین  "بیایید  نیز شعار  رو  همین 
جا و همین االن جبهه ای تشکیل 
یک  خویش  حقیقت  در  دهیم" 
شعار بی اساس و از نوع پیام های 
وضعیت  از  برخاسته  سیاسی 
است. استیصال   و  درماندگی 

پیام ها  گونه  این  سوم  مشخصه ی 
و  خود  پیام  حامل  که  است  آن 
جامعه اش را دارای اراده و اختیار 
گونه  این  رو،  همین  از  نمی داند، 
پیام ها ترجیح می دهند سرچشمه ی 
خارج  در  فاعلی  به  را  رویدادها 
نسبت  جامعه  و  خود  اراده ی  از 
جامعه ی  است  قرار  اگر  دهند. 
مدنی در کردستان ایران تغییری به 
سود کردستان ایجاد نماید یا اگر 
قرار است ما بایستیم تا بسترها و 
شرایط ساختاری مهیا گردند، در 
آن صورت دیگر چگونه خواهیم 
خود  وجودی  ضرورت  توانست 
انقالبی  نیروی  یک  عنوان  به  را 
نماییم؟ توجیه  حاضر  حال  در 

باشد،  مبنا  این  بر  ما  تحلیل  اگر 
لزومًا بایستی این نتیجه ی منطقی 
حزب  چند  وجود  که  بپذیریم  را 
نه  عراق  کردستان  در  مسلح 
مسأله  حل  به  کمکی  هیچ  تنها 
خواهد  سبب  بلکه  کرد،  نخواهد 
مدنی  جامعه ی  اواًل  که  شد 
متحمل  را  بیشتری  هزینه ی 
ساختاری  شرایط  ثانیًا  و  شود 
تغییرات  برابر  در  سرسختانه 
نماید. مقاومت  ما  نظر  مورد 

مزبور  نشست  در  که  راسان  پیام 
نمایندگی  را  آن  هجری  آقای 
ویژگی  سه  دربردارنده ی  می کرد، 
اساسی بود که آن را از سایر پیام ها 

ویژگی  نخستین  می نمود.  متمایز 
این بود که دیگر شعار بس است. 
ناآگاه  را  مردم  ما  که  سال هاست 
تصور می کنیم. به همین دلیل یک 
روز انشعاب می کنیم و پیش از آن 
سپری  انشعاب  از  ساعت   24 که 
میکروفونی  هر  دیدن  با  شود، 
وانمود  متفاوتی  فرد  را  خود 
می زنیم.  اتحاد  از  دم  و  کرده 
عافیت  کنج  در  که  سال هاست 
جبهه ای  در  را  خود  و  نشسته ایم 
و  کاپیتالیسم  که  می کنیم  تصور 
خواهد  سرنگون  را  امپریالیسم 
کرد. سال هاست که هیچ خواستی 
کردستان  در  تغییر  ایجاد  برای 
ایران نداشته ایم، با این حال زمانی 
خاورمیانه  تحقیقات  مرکز  به  که 
را  همگان  اینکه  برای  می آییم، 
مجرم  و  مقصر  خویش  همسنگ 
جبهه  تشکیل  از  قلمداد  کنیم، 
می گوییم. سخن  دقیقه  چند  طی 

دارای  راسان  پیام  رو،  همین  از 
آن  و  است  اساسی  تمایزی 
چنان  که  آن  از  قبل  که  اینست 
از  پیش  و  دهیم  سر  شعارهایی 
جبهه  تشکیل  و  اتحاد  از  که  آن 
و  زمینه  بایستی  بگوییم،  سخن 
تا  باشد  فعالیت  برای  بستری 
برای تقویت آن با یکدیگر توافق 
کنیم. آیا در حال حاضر احزاب و 
گروه هایی که می خواهند با حزب 

آرش صالح
ترجمه: هوراز

جبهه ای  ایران  کردستان  دمکرات 
به  که  حاضرند  دهند،  تشکیل 
راسان بپیوندند؟ یا زمینه ای برای 
اتفاق  به  بتوانیم  که  دارند  فعالیت 
یکدیگر بر روی آن کار کنیم؟ اگر 
است،  منفی  سؤال  دو  این  پاسخ 
کارکردی  چه  مشترک  جبهه ی 
منفی بافی ها  نمودن  از همسو  غیر 
داشت؟ خواهد  ُغرولندها  و 

اینست  دوم  ویژگی  یا  مشخصه 
در  کرد  ملت  می شود  ثابت  که 
همسنگ  واقعیتی  ایران  کردستان 
واقعیت  و  اهمیت  با  همطراز  و 
است.  اسالمی  جمهوری  وجودی 
واقعیتی  مبارزه  و  انقالب  اراده ی 
از  بایستی  ضرورتًا  که  است 
را  خود  که  نیروهایی  جانب 
نیروی رهایی بخش تلقی می کنند، 
به  هجری  آقای  شود.  احساس 
تمامی  که  نمود  اشاره  درستی 
نظام های دیکتاتوری که سرنگون 
که  بودند  واقعیتی  زمانی  شده اند، 
نمی گنجید  کسی  مخیله ی  در 
شود.  ایجاد  آنها  در  شکافی  که 
که  اخیر  دهه ی  دو  خالل  در 
و  تجربه  بر  اسالمی  جمهوری 
دانش خود برای مقابله با انقالب 
از  افزوده است، یکی  انقالبیون  و 
تاکتیک هایش این بوده است که به 
مخالفان خویش این توهم را تلقین 
الزم  توان  و  امکان  از  که  نماید 

اسالمی  جمهوری  با  مقابله  برای 
رو،  همین  از  نیستند.  برخوردار 
که  اینست  در  راسان  پیام  تمایز 
با اصالت دادن به اراده ی انقالبی، 
ثابت می کند که دیکتاتوری، یگانه 
واقعیت موجود در جامعه نیست، 
دیگری  واقعیت  نیز  راسان  بلکه 
نظام  برابر  در  رفته رفته  که  است 
می کند. اندام  عرض  دیکتاتوری 
ملت  که  اینست  راسان  سوم  پیام 
تبدیل  ایران  کردستان  در  کرد 
با  گردد.  تأثیرگذار  نیرویی  به 
دنیا  تجربیات  گرفتن  نظر  در 
شمالی  ایرلند  از  پیرامونمان،  و 
کردستان  تجربه ی  تا  گرفته 
یک  وجود  که  درمی یابیم  ترکیه، 
نیرومند  مسلحانه ی  مبارزه ی 
برای  اجتناب ناپذیر  ضرورتی 
تبدیل تمامی جناح ها و گروه های 
نیروی تأثیرگذار است.  به  جامعه 
مسلحانه ی  مبارزه ی  حقیقت،  در 
جنبه های  از  یکی  که  نیرومند 
اصلی راسان می باشد، می تواند بر 
اهمیت و وزن تمامی جریانات و 
گروه های اجتماعی کردستان ایران 
را در معادالت سیاسی خاورمیانه 
اینکه  واقع،  در  بیافزاید.  ایران  و 
حزب دمکراتیک خلق ها می تواند 
در  را  مؤثر  وزنه ی  یک  نقش 
از  ناشی  نماید،  ایفا  معادالت 
مسلحانه ی  مبارزه ی  یک  وجود 
ترکیه  کردستان  در  نیرومند 
می تواند  صالح الدین  اگر  است. 
رهبر  یک  عنوان  به  شهرها  در 
ایفای نقش کند، صرفًا به  کارآمد 
در  نورالدین  که  است  این  خاطر 
نیروی  یک  می تواند  کوهستان 
)نورالدین  باشد  توانمند  نظامی 
صالح الدین  برادر  دمیرتاش 
فرماندهان  از  یکی  و  دمیرتاش 
نظامی کارآمد در کوهستان است(. 
مشخصه ی  سه  رو،  همین  از 
عبارتند  که  راسان  پیام  عمده ی 
شعار،  دوران  رسیدن  پایان  به  از 
به عنوان  انقالبی  اراده ی  پذیرفتن 
نیرویی  به  تبدیل شدن  و  واقعیت 
تأثیرگذار، در حقیقت همگی دال 
که  هستند  دیگری  مشخصه ی  بر 
آقای هجری در سخنان خویش به 
آن اشاره نمود و آن امید است. پیام 
راسان در نشست مرکز تحقیقات 
خاورمیانه و در میان مجموعه ای 
از پیام های دیگر که همگی حاکی 
درماندگی  و  عجز  استیصال،  از 
ایران  کردستان  در  کرد  ملت 
بود  پیامی  بود.  امید  پیام  بودند، 
رستاخیز  و  راسان  دربردارنده ی 
کنونی  نیاز  نوزایی.  و  احیا  و 
است،  پیام  این  ایران  کردستان 
اینک  که  واقعیت هایی  تکرار  نه 
کردستان  جامعه ی  آحاد  تمامی 
تکرار  یا  هستند  آشنا  آن  با 
برخی  گرفتن  و  شعارها  برخی 
ژست های سیاسی که تمامی آحاد 
نموده اند.  حفظ  از  را  آنها  جامعه 
امروزه جامعه ی کردستان نیازمند 
حل ها  راه  از  سخن  که  است  آن 
گفته شود، نیازمند پیامی است که 
نیازمند  بازگرداند،  به آن  را  اراده 
باشد.  امیدبخش  که  است  پیامی 
شریف  ماموستا  که  گونه  همان 
شاعر  در یکی از اشعار خویش 
بر لزوم گشودن دفتری نو از لغات 
ادبیات  جایگزینی  و  واژه ها   و 
حماسه و مقاومت به جای ادبیات 
می گوید:  درماندگی  و  یأس 

هەتا من لەبیرم دێ/ ئەم 
وشانە دەوترێ..ئیتر الیان 
بەین لە بیر / دەس کەینە 

ادامه سخن

دارد، رژیم اینچنین به لرزه افتاده 
سپاه  فرماندهان  و  مسئولین  و 
سر  پشت  پاسداران  تروریستی 
هم دست به تهدید و پرخاشگری 
هژمونی  "راسان"  می زنند. 
داد. فنا  باد  به  را  رژیم  کذایی 
تهدید  این  دیگر  سویی  از 
مستأصل گونه ی  فریادها  و 
پاسداران، مؤید این حقیقت است 
که هرگاه رژیم اسالمی ایران در 
دچار  مبارزه  و  سیاست  میدان 
شکست می شود، دست به دامن 
تروریستی  اقدامات  و  اعمال 
می شود و دشمنان خود را تهدید 
به تعقیب در هر جای دنیا می کند 
ترور  سهمگینشان،  ضربه  و 
کشور  از  خارج  در  مخالفین 
است. همانگونه که سال ها پیش 
و  مخالفین  تعقیب  از  فالحیان 
ضربه زدن به آن ها سخن گفت و 
برلین سرانجام آن سخنان  ترور 
پاسدار سالمی  نیز  بار  این  بود، 
درماندگی و ترس و هراسشان را 
با تهدید به ترور مخفی می کند.
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بسیِج دانش آموزی و حقوق کودکان 
در ایران

آذرماه   پنجم  روز  به   موضوع 
رؤیای  با  خمینی  که    135٨
میلیونی  بیست  ارتش  تحقق 
دستوری صادر کرد؛ برمی گردد. 
یارگیری  برای  سرآغازی  این 
پاسداران  تروریستی  سپاه  
شد.  ایران  در  کودکان  بین  در 
ماحاصل آن گسیل کردن حدود 
قتلگاه   به   کودک  میلیون  چهار 
قرن  متعارف  جنگ  بزرگترین 
خود  آمار  طبق  که   بود  کنونی 
رژیم، حدود سی و شش هزار 
شدند.  کشته   آن  در  کودک 
 135٨ آبانماه   هشتم  روز  در 
که   انتحاری  عملیات  یک  در 
عنوان  به  را  آن  ایران  رژیم 
مدارس  در  جهادی  روحیه ی 
کودک  یک  می دهد،  اشاعه  
انتحار  به   دست  ساله    13
این  مرگ  روایت  و  می زند 
دستگاه   عنوان  به  که   کودک 
تروریستی  سپاه   مین روبی 
در  می شد،  استفاده   پاسداران 
کودکان  درسی  کتاب های 
انتحار  فرهنگ  اشاعه ی  برای 
شد. گنجانده   رژیم  خشونت  و 

در  و  روند  همین  ادامه ی  در 
اصطالح  به   بستر  ایجاد  جهت 
فعالیت های  قانونمدارانه ی 
سپاه ،  و  بسیج  ارگان های 
مجلس اسالمی در سال 13۷5 
طرح تشکیل و توسعه ی بسیج 
ترتیب  بدین  تا  را تصویب کرد 
از  ابزاری  استفاده ی  رویه ی 
مکانیزه   پیش  از  بیش  کودکان 
در  این  و  شود  سیستماتیک  و 
دو  اسالمی  رژیم  که   بود  حالی 
حقوق  کنوانسیون  قبل  سال 
این  اما  بود؛  پذیرفته   را  کودک 
رژیم  بود.  مشروط  پذیرش 
به   کنوانسیون  متون  از  اسالمی 
خود  ایدئولوژی  دستگاه   نفع 

سود جسته  و در شروط خود، 
که   می گذارد  باقی  دررو  یک 
هر  در   " است؛  چنین  آن  نص 
مورد و هر زمان در تعارض با 
قوانین داخلی جمهوری اسالمی 
باشد یا قرار گیرد، الزم الرعایه  
اراده ی  اعمال  این  نمی باشد". 
قانون   " از عبارت  ناشی  رژیم 
پیماننامه   متن  در  اعمال"  قابل 
بود که  اجرای مفاد را تا حدی 
به  قوانین داخلی کشورها واگذار 
اختیاری  پروتوکل  می کرد. 
رژیم  سودجویی  و  کنوانسیون 
 2٠٠٠ سال  مه    25 تاریخ  به  
پروتوکل اختیاری حقوق کودک 
ملل  در مجمع عمومی سازمان 
این  مواد  شد.  پذیرفته   متحد 
پروتوکل شامل دو بند است که  
"پروتکل  می آید:  ذیل  در  عینًا 

فروش  و  خرید  درباره  الحاقی 
و  کودکان  کودکان،خودفروشی 
این  که  کودکان"  هرزه نگاری 
اقدامات را در کشورهای عضو 
دیگری  و  می سازد.  ممنوع 
درباره  الحاقی  "پروتکل 
بکارگیری کودکان در مناقشات 
سربازی  خدمت  که  مسلحانه" 
را  سال   1٨ زیر  افراد  اجباری 
تعهد  اعضا  و  می کند  ممنوع 
می کنند از هر اقدام ممکن برای 
به  کودکان  ورود  از  جلوگیری 
کنند.  استفاده  مسلح  گروه های 
این پروتوکل نیز با وجود نقض 
حال  در  ایران  در  آن  محرز 
حاضر با تصویب آن در هیأت 
کمیسیون های  به   رژیم  وزیران 
آخرین  و  شده   ارسال  ویژه  
طی  را  اداری  روند  مراحل 

کمیسیون  سخنگوی  می کند. 
اخیراً  رژیم  مجلس  قضایی 
می گوید:  چنین  باره   دراین 
که  دارد  تأکید  الیحه  "این 
اجبار  به  نوجوانان  و  کودکان 
حضور  مسلحانه  منازعات  در 
مقدس  دفاع  سال   ٨ در  نیابند 
اجازه  امام  و  فرماندهان  هم 
را  نوجوانان  و  کودکان  حضور 
نوجوانان  نمی دادند،  جنگ  در 
در  شناسنامه هایشان  تغییر  با 
بسیج  می یافتند.  حضور  جنگ 
و  کودکان  که  نیز  مستضعفان 
هستند  آن  عضو  نوجوانان 
بحران  ضد  فرهنگی،  سازمانی 
و پشتوانه ی نظام است که کسی 
سازمان  این  عضو  اجبار  به 
دراین  عضویت  بلکه  نمی شود، 
است". اختیاری  سازمان 

بیشتر  نوروزی  اظهارات  این 
تا  است  شبیه   جوک  یک  به  
یک دفاعیه ، پُر واضح است که  
تعداد چهار میلیون کودکی که  به  
تروریستی  سپاه   جنگ  جبهه ی 
پاسداران گسیل شدند در کمیت 
بزرگیست  رقم  آنقدر  خود 
سازماندهی  یک  بدون  که  
اجرایی  بازوی  و  سیستماتیک 
نیست.  ممکن  اصواًل  قوی 
اسالمی  رژیم  شاهکار  آخرین 
کودکان حقوق  حوزه ی  در 

چندی پیش گزارشی تکاندهنده  
در مورد پرونده ای که  در البه الی 
رژیم  قضائی  وابسته ی  سیستم 
اسالمی خاک می خورد؛ منتشر 
تعدادی  اظهارات  طبق  شد. 
پرونده ،  این  قربانی  کودکان  از 
دادستانی تهران با دریافت یک 

کیوان درودی

بسیج و بسیجی در یک نگاه

از  یکی  دانش آموزی  بسیج 
سازمان  کلی  تشکل  یازده 
به  آن  از  که  است  بسیج 
ارتش  هرم  قاعده ی  عنوان 
می شود. یاد  میلیونی  بیست 
همراه  به  ارگانیزاسیون  این 
دانشجویی،  بسیج  تشکل های 
روحانیون،  ادارات،  خواهران، 
یکی  مجموعًا   ... و  پزشکان 
سپاه  اصلی  نیروی  پنج  از 
می دهند. تشکیل  را  پاسداران 
در جنگ هشت ساله ی ایران و 
عراق، طبق آمار رسمی بیش از 
55٠ هزار دانش آموز از طریق 
جبهه های  به  بسیج  سازمان 
میان  از  که  شدند  اعزام  جنگ 
آنان 36 هزار نفر کشته و مفقود، 
و  معلول  نفر   2٨53 از  بیش 
بیش از 2433 نفر نیز به اسارت 
درآمدند. عراقی  نیروهای 
حقوق  بین المللی  کنوانسیون 
ماده ی  در  ویژه  به  کودک 
زیر  افراد  عضویت  نوزدهم، 

نهادهای نظامی  هجده سال در 
می کند. ممنوع  را  شبه نظامی  و 
دانش آموزی  بسیج  گستره ی 
متوسطه  ابتدایی،  مقطع  شامل 
متوسطه  و  اول)راهنمایی( 
است. دوم)دبیرستان( 
صابر  علی  سرهنگ  گفته ی  به 
بسیج  سازمان  رئیس  ماهانی 
آخرین  طبق  دانش آموزی، 
 5 از  بیش  شده،  گرفته  آمار 
دانش  1٠٠هزار  و  میلیون 
آموز عضو این سازمان هستند.
این نهاد از سوی علی خامنه ای 
ویژه ای   عنایت  و  لطف  مورد 
محمدی  مجید  که  گرفته  قرار 
آمریکا  مقیم  جامعه شناسان  از 
اعم  به طور  بسیج  ویژگی  پنج 
طور  به  دانش آموزی  بسیج  و 
اخص را در عالقه رهبر رژیم 
یکم:  می داند؛  دخیل  اسالمی 
کارکرد  دوم:  توده وار،  خصلت 
از مسئولیت  فرار  دوگانه سوم: 
استفاده  چهارم:  پاسخگویی  و 
سیاسی  رقابت های  در  آن  از 
جغرافیایی. گسترش  پنجم:  و 

خامنه ای  بیت  از  تلفنی  تماس 
به   دادرسی  روند  ادامه ی  از 
سعید  قاری  تجاوز  پرونده ی 
در  می کند.  جلوگیری  طوسی 
برخی  اظهارات  طبق  که   حالی 
جای  اسالمی  رژیم  مقامات  از 
مورد  در  شبهه ای  و  هیچ شک 
وجود این پرونده  باقی نمانده  و 
اگر  )البته   فراقانونی  نهاد  ورود 
قانونی وجود داشته  باشد( بیت 
از  جلوگیری  برای  خامنه ای 
نه چندان  همیشه   مثل  رسیدگی 
از  قضایی  سیستم  عادالنه ی 
گمان به  یقین مبدل گشته ، باید 
نه   این رژیم ارتجاعی  گفت که  
داخلی  اختیارات  تمامی  تنها 
سازمان های  سوی  از  محوله  
جهانی حقوق کودکان و به طور 
حقوق  کنوانسیون  مشخص 
دستگاه   نفع  به   را  کودکان 
در  نه   و  خود  ایدئولوژیک 
کودکان  دنیای  بهسازی  جهت 
رأسًا  بلکه   می کند،  آدابته   ایران 
نخست  شخص  سوی  از  و 
می شود.  نقض  فاسد  هرم  این 
رویداد  این  اینکه   دیگر  نکته ی  
نقض  و  پذیرش  از  حاکی 
کنوانسیون  نخست  بند  همزمان 
است. کودکان  حقوق  اختیاری 
مشی نگارنده  در اینجا که  تأکید 
میثاق های  و  جهانی  اصول  بر 
عدم  باعث  دارد  بین المللی 
پردازش به  نقض حقوق کودکان 
و  آموزشی  سیستم  توسط 
ترویج فاحش خشونت در آن، 
ایدئولوژیک  متون شرعی  تقدم 
جهانی  متعارف  قوانین  بر 
حقوق  نقض  قانونی،  سن  مثل 
ایرانی  خانواده های  در  کودک 
مدرسه ی  هفتصد  وجود  و 
حاشیه نشین  مناطق  در  گلی 
تحت  ملیت های  سرزمین  و 
است.  شده   نوشته   این  در  ستم 
جای خود دارد بطور مفصل به  
شود. پرداخته  آنها  از  هریک 

تهیه و تنظیم: کوردستان
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رو به پنجره ی خویشتن نگری

آوات ساروج

م: ژیال مستأجر

بحثی  کوردستان  شرق  در  اگر 
بافت  مورد  در  اصولی  و  اساسی 
سیاسی  فرهنگی-  جغرافیای  و 
به   ایالم  و  کرماشان  مناطق 
این  ساکنین  فرهنگ  و  آید  میان 
لکی- گویش های  به   که   مناطق 

سخن  و...  لری-کلهری-گوران 
بگیریم،  نظر  در  را  می گویند 
از  بخش  این  که   درمی یابیم 
اتنیکی،  نظر  از  اگرچه   کردستان 
زبانی و .. به هم نزدیکند، اما ابعاد 
جدی و مهمی مانند دین، گویش، 
سیستم ایلی و عقالنیت عشیره ای 
بر  نیز  امروزه  که   دارد  وجود 
سیطره   ملی  باورهای  و  تفکرات 
به  است.  چیره  آن  بر  و  داشته 
همین خاطر چنین فضایی نیازمند 
تا  فراوانی ست  کوشش  و  فعالیت 
در  را  مفاهیم  و  ابعاد  این  بتوانیم 
کنیم. بازتعریف  ملت  چارچوب 

زاگروس  جنوب  ساکنین  بیشتر 
شیعه مذهب و شمار قابل توجهی 
از آنها پیرو آیین یارسان هستند، 
احساس  درک  دلیل  به همین 
خاصی  هوشیاری  آنها  مذهبی 
می طلبد و باید با دقت از آیین و 
باورهای دینی آنان سخن به میان 
این  کوشید  باید  همچنین  آورد. 
و  ملی  باورهای  به   را  اعتقادات 
باید  البته  زد.  گره  میهن دوستی 
حساسیتی  دلیل  به  شد  متذکر 
دارد،  وجود  مناطق  این  در  که 

مجاز  را  خود  هیچگاه  نباید 
بگوئیم  سخن  چیزهایی  از  بدانیم 
و  احساس  با  تام  ضدیت  در  که 
باورهای آیینی این مردمان است. 
که   اینست  مهم  مسأله ی   واقع  در 
از  فارغ  زاگروس  جنوب  فعاالن 
هر گونه باور و آئینی، برای احقاح 
و  مادری  زمان  به   خواندن  حق 
تشکیل نهادها و انجمن های مدنی 
آموزش  دوره های  برگزاری  و 
زبان مادری توان خود را در حفظ 
و  رسوم  و  آداب  از  پاسداری  و 
از  بخش  این  کوردی  فرهنگ 
به جامانده   میراث  که   کوردستان 
کرده  بسیج  است،  نیاکانمان  از 
و  تاریخی  ارزش  بکوشیم  و 
بداریم. پاس  را  آثار  این  ملی 

مقابل  در  که  آنست  مهم 
و  ایستاده  فاشیستی  سیاست های 
از استمرار پروسه ی آسیمیالسیون 
اجازه   و  کنیم  پیشگیری  فرهنگی 
کوردستان  از  بخش  این  ندهیم 
که  شده  آسیمیله  جماعتی  توسط 
یا  و  فارسی  آداب  و  فرهنگ  در 
در  شده اند،  غرق  اسالمی-عربی 
در  باید  بماند.تالشمان  حاشیه  
این  کردن  کمرنگتر  هرچه   جهت 
میزان  از  کاستن  و  خودکم بینی 
با  مخالفت  بدون  آسیمیالسیون، 
یک آئین خاص و برجسته کردن 
بکوشیم  و  باشیم  دیگری  آئین 
خود را در فرهنگ، آداب و رسوم 
بیابیم. و  کرده  تعریف  ملی مان 

روشن است که باید با قشر دانشجو، 
درکل  و  دانشگاهی  و  روشنفکر 
نقاط  از  و  قلم اند  اهل  که   آنهایی 
ضعف فرهنگی- ملی مان آگاهند، 

پروژه های  و  کرد  برقرار  ارتباط 
جامعه "ی  و  خود  "بازتعریف 
داد. قرار  بحث  مورد  را  کوردی 

از  بیشتر  که   بحث  این  بر  عالوه  
عهده قشر خاص جامعه  برمی آید، 
با  قشر  همین  طریق  از  باید 
متعهد  و  مدرن  هنر  از  بهره گیری 
و نیز نگارش و خوانش تاریخ و 
و  طبقات  در  منطقه ،  این  ادبیات 
اکثریت  که  جامعه  مختلف  اقشار 
را تشکل می دهند و از احساسات 

ادبی  فعالین  از  سارایی،  ظاهر 
اشعار  جمع آوری  به  اقدام  ایالم 
کرده  آرام"  "علی اصغر  کوردی 
می یابند. انتشار  زودی  به  و 

خبررسانی  آژانس  گزارش  به 
اعالم  با  آرام  علی اصغر  ُکردپا، 
اشعار  مجموعه  گفت:  خبر  این 
آرام  عباسی  علی اصغر  ُکردی 

دیوان کوردی "آرام" 
تدوین شد

شرح  با  آرام"  دیوان  عنوان"  با 
از  پس  اینجانب  تدوین  و 
کار،  نیم  و  سال  یک  به  نزدیک 
تا  و  رفت  چاپ  زیر  سرانجام 
می شود. منتشر  آبان ماه  آخر 

دیوان آرام در 26٠ صفحه و توسط 
انتشارات "زانا" به چاپ می رسد.

سال  چند  است،  ذکر  قابل 

هنرمند کرماشانی 
مقام اول 

فستیوال عکاسی ایتالیا را کسب نمود

نیستند،  بهره  نیز بی  افکار ملی  و 
است،  نشده  کانالیزه  تاکنون  اما  
نفوذ کنیم. باید تالشمان را بیشتر 
جای  جای  در  و  کنیم  بیشتر  و 
تا  گرفته  دانشگاه ها  از  جامعه، 
از  خانواده ها  میان  در  یا  و  بازار 
طریق رسانه های جمعی، حضوری 
حتی  باشیم.  داشته  ملموس 
خوانشی  و  تحلیل  به  می توانیم 
مسائل  فهم  برای  عام  و  ساده 
و  بزنیم  دست  سیاسی  فرهنگی، 

با مشاهده و درک کردار و گفتار 
مردمانمان به درون آنها نفوذ کرده 
و واقعیت ها را از دید آنان ببینیم.

خواست  و  نیاز  شناخت  بر  عالو 
جنوب  در  فرد  و  جامعه 
که  باشیم  متوجه  باید  کوردستان 
سال های  آسیمیالسیون  پروسه ی 
از  بخش  این  در  که  مدیدی ست 
آهسته  و  نرم  به صورت  زاگرس 
و  می شود  اجرا  دشمن  توسط 
اندیشه  و  فکر  و  آالم  نهایتًا 
را  کورد  جامعه ی  از  بخشی 
هویت  از  را  او  و  کرده  تسخیر 
بیگانه  خود  فرهنگ  با  و  تهی 
بکوشیم  باید  ما  است،  ساخته 
تا  کنیم  ایجاد  مناسب  فضایی  که 
نو  خوانشی  به  مذکور خود  افراد 
و  بزنند  دست  خود  موقعیت  از 
دنیای  در  جایگاهشان  تعریف  با 
امروزی به احساس پاک بازگشت 
و  کوردی  فرهنگ  و  خاک  به 
تالش برای حفظ آن دست یابند. 
دشمن به  درازای تاریخ استعماری 
خود، در جهت نابودی ملت کورد 
از طرق مختلف دست به هر اقدامی 
زده است و در این راستا نیز فرد 
بیش،  و  کم  کوردی  جامعه  ی  و 
آگاهانه و ناآگاهانه در این نابودی 
دخیل و شریک جرم می باشد، اما 
اگر امروزه بنابر متدهای مشخص 
و ریزبینانه که پیشتر به آن اشاره 
مهیا  ملی  آگاهی  زمینه ی  کردیم، 
از  رهایی  فرصت  جامعه  و  شود 
از  یافتن  نجات  و  آسیمیالسیون 
که  دارد  را  ازخودبیگانگی  شر 
می توانیم  آسانتر  صورت  این  در 
کوردی  جامعه ی   سازماندهی  به 

در جنوب زاگروس بپردازیم و با 
بار  گوناگون می توانیم  روش های 
دیگر جامعه ای خودآگاه و باورمند 
باشیم. رأی  صاحب  و  خود  به 
کیان  بهای  شناخت  اینجا  در 
غنی  فرهنگ  تعالی  و  کوردی 
همه ی  جایگاه  تعریف  و  خودی 
در  کوردی  جامعه ی  بخش های 
کورد  انسان  مبارزه  و  زندگی 
برخوردار  وافری  اهمیت  از 
طریق  آن  از  بتوان  تا  است 
برداشت. جلو  به   رو  گام هایی 

در  نهادن  قدم  دیگر،  نکته ی  
فکری  سیستم  تضعیف  راه 
و  عشیره  ا ست،  عشیره گرایی 
ایل گرایی که  خود مسأله ساز بوده، 
از عوامل اصلی گسست و ضعف 
ما  می گردد.  محسوب  ملی  باور 
برای از میان برداشتن این معضل 
زبان،  ملیت،  عظمت  به  باید 
کوردی  کیان  و  تاریخ  فرهنگ، 
پناه  همه گیر  و  فراگیر  به صورت 
از  عام  خوانش  همچنین  ببریم، 
مفاهیمی چون عشیره، ایل، طایفه 
ملیت خواهی  چارچوب  در  و... 
از  مانند قطره ای  به  انجام شود و 
باور  از  و  گردد  تعریف  دریا  این 
و  ملی  احساسات  و  اعتقادات  و 
وظیفه ای  همچون  وطندوستی 
وسیع  جغرافیای  از  که  مقدس 
زبان  کوردستان،  گسترده ی  و 
آن  گویش  تنوع  و  کورد  غنی 
کوردستان  فرهنگی  تکثر  و 
در  شود.  برده  نام  می شود،  ناشی 
تفکر  و  مفهوم  کوشید  باید  واقع 
ملی گرایی واالتر از هر نوع باور 
و اعتقاد شخصی یا جمعی باشد. 

در  کرماشانی  ُکرد  هنرمند 
فستیوال بین المللی عکس ایتالیا 
توانست رتبه ی اول این دوره از 
آورد. دست  به  را  رقابت ها 
منتشر  گزارش های  اساس  بر 
محمدی"  "عابدین  شده، 
کاریکاتوریست  و  عکاس 
فستیوال  در  کرماشانی 
بین المللی عکس ایتالیا از میان 

کننده  شرکت  عکاس  1٠هزار 
مقام  مختلف،  کشور   1٠٠ از 
اول این مسابقات را کسب کرد.
عکس  بین المللی  فستیوال 
چهار  در   -IMS- ایتالیا 
شد  برگزار  متفاوت  بخش 
در  توانست  هنرمند  این  که 
"کوهستان"  از  عکاسی  بخش 
یابد. دست  اول  رتبه  به 

از  این بخش  هیأت داوران در 
عکاسی  مبنای  بر  که  فستیوال 
اثر  بود،  شده  تعریف  کوه  از 
عنوان  به  را  محمدی  عابدین 
به  بهترین عکس فرستاده شده 
این بخش از فستیوال مشخص 
کرده و مقام اول را به این هنرمند 
کردند. اهدا  کرماشانی  کرد 

کمبود 
١22٠ کالس درس 

در چهار محال و بختیاری

بختیاری  و  محال  چهار  استان 
توسعه  استان های  جمله  از 
است.  ایران  محروم  و  نیافته 
این استان هم از معضل بیکاری 
بخش  در  هم  و  می برد  رنج 
مضیقه  در  شدت  به  آموزش، 
مدیرکل  پیش  چندی  است. 
تجهیز  و  توسعه  نوسازی، 
چهارمحال  استان  مدارس 
کالس  کمبود  از  بختیاری،  و 
درس در این استان خبر دادند.
مدیرکل  حیدری،  بیژن 
تجهیز  و  توسعه  نوسازی، 
چهارمحال وبختیاری  مدارس 

در  درس  کالس  کمبود  درباره 
خبری  نشستی  طی  استان  این 
نیازسنجی،  اساس  بر  گفت: 
برای  استان  آموزش و پرورش 
با   96-95 تحصیلی  سال 
درس  کالس   ۷2٠ کمبود 
مواجه است. او همچنین افزود: 
کالس   5٠٠ حال حاضر  در 
اعتبارات  محل  از  نیز  درس 
و  استانی  اعتبارات  و  خیرین 
است.  ساخت  دست  در  ملی 
پروژه های  این  احتساب  با  که 
محال  چهار  استان  تمام  نیمه 
 122٠ کمبود  با  بختیاری  و 

شعرهای  از  گزیده ای  نیز  پیش 
عباسی  مرحوم  کوردی 
"مصطفی  کوشش  به  آرام 
است. گردیده  منتشر  بیگی" 
ُکردستان  طبیعت گرای  شاعر 
به  متخلص  عباسی  علی اصغر 
 93 شهریورماه  اواسط  آرام 
درگذشت. سالگی   ٨۷ سن  در 

است. مواجه  درس  کالس 
استان  که  حالیست  در  این 
به  بختیاری  و  محال  چهار 
و  زیرزمینی  متعدد  منابع  دلیل 
پیشرفت  بالقوه  توان  روزمینی 
و توسعه گسترده ای را داراست، 
منابع  این  چپاول  دلیل  به  اما 
ایرانی  مرکزگراهای  دست  به 
به  سرمایه ها  این  انتقال  و 
فارس نشین  و  مرکزی  مناطق 
و  فقر  با  مذکور  استان  ایران، 
روبروست. وسیع  محرومیتی 
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