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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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ادامه در صفحه ی 6

کریم پرویزی

بازی با کارت اشغالگران
 نتیجه ای جز 
شکست ندارد
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سالم اسماعیل پور در گفتگو 
با کوردستان:

راسان، نقاب حقوق بشری 
مزدوران را کنار می زند

بشری  ضد  رژیم  سوء  تبلیغات 
سیاست های  علیه  اسالمی  جمهوری 
دمکرات  حزب  انقالبی  و  حکیمانه 
کردستان ایران و در رأس آنها "ایجاد 
و  مدنی  مبارزات  میان  همبستگی 
این  کوهستان"  مبارزات  و  سیاسی 
بار زیر نقاب حقوق بشر! ادامه دارد.

دست،  این  از  مذبوحانه  اقدامی  در 
نام  به  رژیم  مزدوران  از  یکی 
ضد  مرکز  مسئول  صادقی"  "علی 
"مدافعان  به  موسوم  بشری  حقوق 
کرمانشاه  کردستان،  در  بشر  حقوق 
با  مصاحبه ای  طی  و  ایالم"  و 
یکی  مرصادنیوز،  حکومتی  وبسایت 
سپاه  به  وابسته  وب سایت های  از 
با  رابطه  در  پاسداران  تروریستی 
اعالم  ایران  کردستان  نوین  خیزش 
فعالیت های  شاهد  "ما  است:  کرده 
از  برخی  حمایت  با  احزاب  این 
کشورهای منطقه تحت عنوان راسان 
هستیم، به گونه ای که حزب دمکرات 
و  مدنی  مبارزات  را  خود  اهداف 
مبارزات  با  آن  پیوند  و  سیاسی 

فعالیت های  همان  یا  کوهستان 
است". نموده  عنوان  تروریستی 
بر  بستن  چشم  با  رژیم  مزدور  این 
واقعیات کردستان و انتساب جنایات 
مدرن  و  مبارز  احزاب  به  رژیم 
احزاب  که  می کند  ادعا  کردستان، 
شخصیت های  ترور  در  کردستان 
مدنی و علمای کردستان، کودکان و 
زنان و شهروندان کرد دست داشته اند.

نقاب  زیر  که  رژیم  مزدور  این 
امرار  کردستان  در  بشر  حقوق 
اظهارات  در  می کند،  معاش 
"اسناد  است:  گفته  دیگری  مضحک 
به  را  دمکرات  و  کومله  جنایات 
و  می دهیم  بین المللی  نهادهای 
استفاده  سوء  از  حاکی  گزارش ها 
می باشد". احزاب  این  در  زنان  از 
برابری  حالی  در  نامبرده  مزدور 
کردی  احزاب  در  مرد  و  زن 
حزب  که  می  نامد  "بلوف"  را 
برنامه  در  ایران  کردستان  دمکرات 
است  کرده  تأکید  خود  اساسنامه  و 
ایران  کردستان  دمکرات  حزب  که 

خواهان  و  اجتماعی  برابری  حافظ 
تبعیض های  برداشتن  میان  از 
و  سیاسی  اقتصادی،  اجتماعی، 
و  خانواده  در  که  است  فرهنگی ای 
می گردد. اعمال  زنان  علیه  جامعه 

همچنین  صادقی،  علی  مزدور 
مورد  در  شهید  احمد  گزارشات 
در  بشر  حقوق  وخیم  وضعیت 
گزارشات  از  برگرفته  را  ایران 
می داند. کردستانی  احزاب 
ایران  رژیم  آمدن  کار  روی  بدو  از 
از  رژیم  این  کردستان،  در  تاکنون 
اعدام،  بازداشت،  ترور،  عام،  قتل 
اقدام  هیچگونه  و  نوامیس  به  تجاوز 
مشخصه ی  که  دیگری  غیرانسانی 
ارتجاعی  فاشیستی  رژیم  یک 
است،  نکرده  دریغ  باشد،  اشغالگر 
جنایات،  این  به  پرداختن  لیکن 
محوله ی  وظایف  حیطه ی  در  هرگز 
نبوده  نهادهایی  چنین  سازمانی 
به  بشر  حقوق  لوای  تحت  که  است 
فاحش  نقض  توجیه  و  فرافکنی 
توسط رژیم می پردازند.  بشر  حقوق 

بریتیش پترولیوم از 
بیم ترامپ، به ایران نیامد

که  پترولیوم  بریتیش  نفتی  شرکت 
با  نفتی  همکاری  سابقه  قرن  یک 
آمدن  کار  روی  با  دارد،  را  ایران 
مشارکت  از  فعاًل  ترامپ  دونالد 
نفتی  پروژه های  توسعه ی  در 
است. کشیده  کنار  ایران  رژیم 

به گزارش روزنامه ی فایننشال تایمز، 
درخواست  اسناد  "بی پی"  شرکت 
مشارکت در مناقصه های نفتی را نیز به 
وزارت نفت ایران ارسال نکرده است.

نوشت:  انگلیسی  معتبر  روزنامه  این 
"پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست 
تردید  موجب  آمریکا،  جمهوری 
بریتیش پترولیوم درباره از سرگیری 
است". شده  ایران  در  فعالیت 
فایننشال تایمز در ادامه نوشت: "در 
برخی  هسته ای  توافق  حصول  پی 
لغو  ایران  علیه  اقتصادی  تحریم های 
زیادی  خارجی  شرکت های  و  شد 
مشارکت  و  سرمایه گذاری  برای 

اقتصادی در این کشور اعالم آمادگی 
کردند. در این میان، سرمایه گذاری در 
توجه شرکت های  ایران  نفت  صنعت 
بزرگ انرژی را به خود جلب کرد؛ اما 
باوجود سابقه طوالنی همکاری های 
)بی پی(،  پترولیوم  بریتیش  و  ایران 
برای  انگلیسی  بزرگ  شرکت  این 
نفتی  پروژه های  در  سرمایه گذاری 
نکرد". تمایل  ابراز  چندان  ایران 
این گزارش می افزاید که شرکت های 
موبیل  اکسون  مانند  آمریکایی  دیگر 
برای  برنامه ای  فعال  نیز  شورون  و 
ندارند. ایران  پروژه های  به  ورود 
بیزینس  سایت  وب  حال،  همین  در 
"چه  با عنوان  اینسایدر در گزارشی 
خواهد   2017 سال  در  اتفاقاتی 
افتاد؟" در بخش مربوط به ایران به 
توافق هسته ای اشاره کرده و نوشت: 
اما  نخواهد  پاره  را  برجام  "ترامپ 
ساختن  مغلوب  برای  عوض  در 
سمی  محیط  یک  ایران،  حکومت 
ایران  در  سرمایه گذاری  با  رابطه  در 
نرم  قدرت  از  و  کرد  خواهد  ایجاد 
و  ها  شرکت  کردن  منصرف  برای 
گذاری  سرمایه  از  آمریکا  متحدان 
کرد". خواهد  استفاده  ایران  در 

اروپا از نزدیکی 
ترکیه به روسیه می ترسد

یک نشریه آلمانی از ترس و نگرانی 
از  ترکیه  رویگردانی  درباره  اروپا 
نزدیک  برای  دادن  ترجیح  و  غرب 
شدن به روسیه به جای اروپا خبر داد.
هفته نامه "اشپیگل" در مطلبی نوشت: 
"در اتحادیه اروپا این نگرانی افزایش 
پیدا می کند که این کشور از اتحاد با 
جای  به  و  شده  رویگردان  غرب 
دهد. ترجیح  را  پوتین  والدیمیر  آن 
این  از  دیگری  بخش  در  "اشپیگل" 
کودتای  زمان  "از  نوشت:  مطلب 
نظامی ماه جوالی در ترکیه، اردوغان 
و  دستگیر  را  نفر  هزار   40 حدود 
هزاران کارمند را اخراج و رسانه های 
است". کرده  تعطیل  را  زیادی 
یکی از نمایندگان سوسیال دمکرات 
اظهار  باره  این  در  اروپا  پارلمان 

قاسملو  عبدالرحمان  دکتر  ترور 
رهبران  شرفکندی  صادق  دکتر  و 
شهید ملت کرد و حزب دمکرات و 
همچون  کردستان  مردمی  چهره های 
دستگاه  توسط  ربیعی  مالمحمد 
چند  ایران  اسالمی  رژیم  ترور 
نشان  که  هستند  آشکار  نمونه ی 

این  بی اساس  اتهامات  که  می دهند 
کردستان،  احزاب  علیه  رژیم  مزدور 
حقیقی  ماهیت  از  توصیفی  واقع  در 
در  وی  خود  که  است  رژیمی 
مرزهای  تمامی  آن،  برای  مزدوری 
است. گذاشته  پا  زیر  را  اخالقی 

حق  آنکارا  طبیعتًا  که  است  داشته 
برابر ترور حمایت  از مردم در  دارد 
کند. اما این مسأله قطعا این گونه به 
دست نمی آید که ما ده ها هزار نفر را 
کنیم". بیکار  کار  از  یا  کرده  زندانی 
به  را  انتقاد  این  نیز  اردوغان 
به  که  می کند  وارد  اروپا  اتحادیه 
تروریست های  برای  امنی  بندر 
است. شده  تبدیل  داعش 

اعضای  دیگر  ترساندن  برای  ترکیه 
یک  درباره  روسیه  با  مذاکره  ناتو 
مد  را  جدید  موشکی  دفاع  سیستم 
نوامبر  ماه  در  است.  داده  قرار  نظر 
ترکیه  جمهور  رئیس  نیز  گذشته 
اعالم کرده بود که دیگر به هر قیمتی 
نمی خواهد عضو اتحادیه اروپا شود.

راسانیان

راسان روژهالت، مرحله ای نوین 
قطور  کتاب  از  جدید  فصلی  و 
کردستان  مبارزات  از  بخشی  و 
سال  ده ها  می باشدکه  ایران 
برخاسته  ظلم  با  پیکار  به  است 
و  ملی  اراده ی  اثبات  راه  در  و 
نموده  تالش  خویش  انسانی 
و  حماسه ها  و  داده  قربانی  و 
افتخاراتی جاویدان خلق کرده اند.
این فصل از کتاب مبارزه در راه 
آزادی، فصلی دشوار و در همان 
حال، فصلی ماالمال از رویداد و 
نوینی  و  راز  و  رمز  پر  پدیده ی 
است که ضرورت ها، فرصت ها و 
تهدیدات نوینی را به همراه دارد. 
کردستان  و  کرد  ملت  مبارزات 
به  نیل  برای  و  آزادی  راه  در 
و  آزاد  جامعه ای  و  ملی  رهایی 
توسعه یافته، مبارزه ی تک بُعدی و 
گروه  یا  طبقه  یک  منافع  راه  در 
موقتی  مبارزه ای  نیست.  خاص 
زمانی  برهه ی  یک  به  منحصر  و 
وابسته  که  نیست  هم  خاص 
و  منطقه ای  خاص  شرایط  به 
گذشت  با  که  باشد  پیرامونی 
کند. فروکش  آن  امواج  زمان 
حقوق  که  است  ملتی  مبارزه ی 
که  ملتی  است،  شده  پایمال  آن 
می خواهد همانند سایر ملت های 
جهان و در کنار آنان در عدالت 
آزادی  کند.  زندگی  آزادی  و 
فردی  سیاسی  آزادی  صرفًا  نیز 
از  ژرفتر  معنایی  بلکه  نیست، 
معنای  به  می گیرد.  بر  در  را  آن 
تصمیم گیری  به  معطوف  اراده ی 
و زندگی آزادانه است که چه به 
عنوان فرد و چه به عنوان گروه و 
چه به عنوان قشر یا طبقه و فراتر 
از آن به عنوان یک ملت از این 
حق ذاتی برخوردارند که آزادانه 
زندگی کنند و موجودیتشان را در 
سرزمین خویش و با افکار، هویت 
بزنند. رقم  خویش  اراده ی  و 

پیکاری چنین طوالنی  مسئولیت 
چشم اندازی  به  رو  و  پرمحتوا  و 
دور و روشن، صرفًا بر دوش یک 
قشر یا طبقه و گروه خاص نیست. 
مطالبات  و  منافع  برای  مبارزه 
یک گروه خاص هم نیست. بلکه 

حزب دمکرات: آزادی 
زندانیان سیاسی، 

خواست جمعی ماست

پژواك منشور روحانی 
در کویه

معلمان مدارس 
تحت ستم والیت فقیه

چاپ "کردستان و کرد" 
اثر ماندگار دکتر قاسملو 

در اختیار عموم 
قرار گرفت

جاشیسم و رهروان 
مدرنش
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حزب دمکرات: آزادی زندانیان سیاسی، 
خواست جمعی ماست

دمکرات  حزب  سیاسی  دفتر 
کردستان ایران در رابطه با اعتصاب 
در  سیاسی  زندانیان  از  تعدادی 
اسالمی  جمهوری  رژیم  زندان های 
ایران و در راستای حمایت از آنان، 

بیانیه ای منتشر کرد.
متن کامل بیانیه:

خواست  سیاسی،  زندانیان  آزادی 
جمعی ماست

هم میهنان عزیز!
ملیت های آزادیخواه ایران!

سازمان ها و نهادهای بین المللی!
همان گونه که در رسانه ها منشر شده 
است، تعدادی از زندانیان سیاسی در 
اسالمی  جمهوری  رژیم  زندان های 
زده اند  غذا  اعتصاب  به  ایران دست 
مدت  اعتراضی  حرکت  این  و 

مدیدیست که ادامه دارد.
نام کسانی چون آرش  در این میان 
صادقی، سعید شیرزاد، علی شریعتی، 
به  طاهری  علی  محمد  و  زکا  نزار 
جسمانیشان  اوضاع  وخامت  علت 
که ناشی از طوالنی تر بودن روزهای 

اعتصاب است ، بیشتر ذکر می شود و 
به گوش می رسد.

"سعید  زندانیان،  این  میان  در 
آرش  و  بوده  کرد  اصالتا  شیرزاد" 
صادقی نیز به بهانه ی فکر و اندیشه 
محکوم  حبس  سال   1٥ به  متفاوت 
به  اعتراض  نشانه ی  به  که  گردیده 
بازداشت همسرش دست به اعتصاب 

غذا زده است.
آزادیخواهان!

آن  شامل  تنها  مذکور،  زندانیان 
تعدادی هستند که دست به اعتصاب 
زندان های  در  وگرنه  زده اند  غذا 
ایران صدها و هزاران زندانی دیگر 
وجود دارند که به دلیل مبارزه برای 
آزادی ملتشان و برگزیدن اندیشه  یا 
متفاوت و خط مشی سیاسی  آئینی 
رژیم  سیاهچال های  در  دیگری، 
مورد شکنجه و آزار قرار می گیرند.

آمار باالی زندانیان سیاسی ایران در 
روحانی،  آقای  دولت  که  حالیست 
مردم  به  دروغین  وعده های  مکرراً 
همین  طی  که  گونه ای  به  می دهد، 

طرح  از  پرده  نیز  اخیر  روز  چند 
"منشور  نام  به  دیگری  دروغین 

شهروندی" برداشت.
ایران  آزادیخواهان  از  حمایت 
خواست های  از  حمایت  ویژه  به 
جمعی  وظیفه ای  سیاسی،  زندانیان 
از  راستا  همین  در  جهانیست،  و 
و  سازمان ها  آزادیخواهان،  همه ی 
که  می خواهیم  بین المللی  نهادهای 
مستبد  رژیم  بر  فشار  کردن  وارد  با 
مجبور  را  آنان  اسالمی،  جمهوری 
تبعیضی  گونه  هیچ  بدون  که  سازد 
ویژه  –به  سیاسی  زندانیان  تمامی 
آرش صادقی که به علت طوالنی تر 
غذایش، خطر  اعتصاب  مدت  بودن 
بیشتری جان او را تهدید می کند - 

را آزاد کنند.

حزب دمکرات کردستان ایران
دفتر سیاسی

11 دی ماه 1٣٩٥ خورشیدی
٣1 دسامبر 201٦ میالدی

پیام تبریک دبیرکل حزب دمکرات 
به مناسبت سال نو میالدی 

حزب  دبیرکل  هجری  مصطفی 
در  ایران  کردستان  دمکرات 
نو  سال  فرارسیدن  پیامی 
مسیحیان  تمامی  بر  را  میالدی 
گفت. تبریک  کردستان  و  ایران 
است: شرح  بدین  پیام  این  متن 

به  مناسبت میالد عیسی مسیح و 
میالدی،  فرا رسیدن سال 2017 
شادباش های  صمیمانه ترین 

مسیحیان  تمامی   به   را  خود 
میسحیان  خصوصًا  و  جهان 
می کنیم. عرض  ایران  کردستان 

و  از صلح  امید سالی سرشار  به  
ویژه  به   همگان ،  برای  آرامش 
ستم  مورد  که   مسیحیانی  تمامی 
و خشونت عده ای تاریک اندیش 
اسالم  عنوان  تحت  متحجر  و 
صلح  و  امنیت  که  گرفته اند  قرار 

چاپ "کردستان و کرد" اثر ماندگار دکتر قاسملو در 
اختیار عموم قرار گرفت

اثر  کرد"  و  "کردستان  کتاب 
رهبر  قاسملو،  دکتر  شهید  ماندگار 
بار  دومین  برای  کرد،  ملت  فرزانه ی 
شد. چاپ  تجدید  فارسی  زبان  به 

وزین  اثر  کرد"  و  "کردستان  کتاب 
شهید دکتر قاسملو به همت کمیسیون 
حزب  اطالع رسانی  و  تبلیغات 
دمکرات کردستان ایران تجدید چاپ 
گرفت. قرار  عموم  اختیار  در  و  شد 

رسالت  کرد"،  و  "کردستان  مؤلف 
واژه ی  دو  شناساندن  را  کتاب  این 
خوانندگان  به  کرد"  و  "کردستان 
و  کردستان  و  نموده  معرفی 
تصرف  و  دخل  بدون  را  کرد 
می نماید. معرفی  خوانندگان  به 

اقتصادی  بررسی  یک  کتاب  این 
آن  در  که  است  سیاسی   -
و  تاریخ  بررسی  به  نویسنده 
است. پرداخته  کردستان  جغرافیای 

سال  از  کتاب  این  نگارش 
سال  در  و  شده  آغاز   1٩٥7
است. شده  چاپ  آماده ی   1٩٦2

در سال 1٩٦٣ مرکز انتشارات آکادمی 
علمی چکسلواکی در پراگ آن را به 
نمود.  منتشر  و  چاپ  چکی  زبان 
همچنین این کتاب دو مرتبه به زبان 
انگلیسی ترجمه و توسط مرکز کلتز 
است. شده  منتشر  و  چاپ  لندن 

کتاب مزبور برای اولین بار در سال 

1٩٦7 از روی چاپ انگلیسی به زبان 
در سال 1٩70  و  ترجمه شد  عربی 
بدون اطالع مؤلف، انتشارات لبنان در 
بیروت خالصه ای از آن را منتشر کرد.

در سال 1٩٦٩ نیز انتشارات "کتاب 
و علم" لهستان در ورشو "کردستان و 
کرد" را بر اساس چاپ انگلیسی آن 
به زبان لهستانی ترجمه و منتشر کرد. 
تألیف  از  سال  ده  گذشت  از  پس 
کرد"  و  "کردستان  کتاب  انتشار  و 
سرانجام  بیگانه،  زبان  چند  به 
شد. منتشر  نیز  آن  کردی  چاپ 

توسط  کتاب  این  که  است  ذکر  قابل 
زنده یاد "طه عتیقی" به زبان فارسی 
ترجمه، چاپ و منتشر گردیده است.

در مقدمه ی چاپ نوین این کتاب آمده 
است: "با همه ی  دشواری ها این امر 
عظما میسر گردید و این افتخار بار 
دیگر نصیبمان شد که  چاپی دیگر از 
اندیشه های گرانبهای دکتر قاسملو را 
در کمیسیون تبلیغات و اطالع رسانی 
ایران،  کردستان  دمکرات  حزب 
و  اندیشمند  رهبر  آن  یادگار  حزب 
برسانیم". انجام  به   تاریخی،  نابغه ی 
در این راه همرزمانمان در کمیسیون 
کار  که   اطالع رسانی،  و  تبلیغات 
عهده   بر  را  دوباره   مونتاژ  و  تایپ 
دارد،  فراوان  تقدیر  جای  گرفتند 
عبدی،  امید  همرزمان،  بخصوص 

امیر  دوستانمان  و  سجادی  هایده  
کار  که   چایچی  الهام  و  خیاطی 
و  دادند  انجام  را  مونتاژ  و  دیزاین 
که   اسماعیل پور  سالم  همرزممان 
دادند.  انجام  را  ویراستاری  کار 
لقمان  گرانقدر  دوست  همچنین 
رشیدی که  کار ویرایش مجدد دیزاین 
و مونتاژ را انجام دادند و دوستانمان 
در سوئد که  چند نفری همراه با عطا 
برای  کمک  جمع آوری  به   درویشی 
پرداختند. کتاب  دوباره  ی  چاپ 

و  تقدیر  که   دارد  خود  جای  اما 
دوستی  و  همرزم  از  بسیار  تشکر 
آوریم  عمل  به   کردستان  در  عزیز 
مادی  کمک  مهم  و  اصلی  بخش  که  
پرداخت  را  کتاب  برای چاپ مجدد 
به   را  ایشان  اینجا  در  و  نمودند 
می کنیم. یاد  بوکانی"  ح.  ع.   " اسم 

کرد  و  کردستان  کتاب  نوین  چاپ 
"راسان"  با  شد  همراه  و  همزمان 
مبارزات  تاریخ  از  دیگر  فصلی  که 
اندیشه های  از  برگرفته  و  کرد  ملت 
بدین  و  است  فرزانه  قاسملوی  دکتر 
منظور این چاپ مجدد را به  یاد و راه 
شهیدان "راسان" ، مبارزات نوین و 
خیزش مجدد ملت کرد در کردستان 
روژهه الت تقدیم می کنیم و بدین سان 
بار  یک  آزادی  راه  شهیدان  همه   با 
می بندیم. وفاداری  پیمان   دیگر 

حزب دمکرات از حرکت های آشتی جویانه ی مردم 
کردستان حمایت می کند

با  کردستان  مردم  و  مدنی  فعاالن 
اعدام  به  دیگر  بار  کمپین  راه اندازی 

"نه" می گویند.
و  فعاالن  اخیر،  روز  چند  طی 
اخذ  به  موفق  سنندجی  شهروندان 
از  ساله   22 هورامی نژاد  هیمن  عفو 

خانواده مقتول شدند.
پیگیری  با  آشتی جویانه  اقدام  این 
معتمدین،  از  جمعی  وساطت  و 
سنندجی  خیرین  و  شهروندان 
اولیاء  سرانجام  که  گرفت  صورت 
ابوالقاسمی از قصاص قاتل  دم پویا 

فرزندشان صرفنظر کردند.
هیمن هورامی نژاد سال ٩0 در سن 
کمتر از 1٨ سالگی دوست خود را 
به قتل رسانده و دستگاه قضایی او 

را به "قتل عمد" متهم کرده بود.
در  مدنی  فعاالن  نیز،  سو  دیگر  از 
تحت  کمپینی  راه اندازی  با  روانسر 
تجمع  خواستار  "گذشت"  عنوان 
امید  منزل  مقابل  در  شهروندان 
وی  خانواده ی  از  تا  شدند  مرادی 
بخواهند که از اعدام قاتل فرزندشان 

بگذرند.
"با  شعار  با  که  کمپین  این  مجریان 
نمی شود"  زنده  امید  عادل  قصاص 
فعالیت خود را آغاز کردند، اداره ی 

را  آنان  روانسر  در  رژیم  اطالعات 
اخذ  کتبی  تعهد  آنها  از  و  احضار 
نموده که از برگزاری هرگونه تجمع 

خودداری نمایند.
در  رژیم  اطالعات  اداره ی  همچنین 
کمپین  نام  به  را  بیانیه ای  روانسر 

"گذشت" منتشر نموده است.
با  که  آشتی جویانه ی  اقدامات  این 
استقبال گرم اقشار مختلف کردستان 
روبرو گردیده، گفتمان رسمی رژیم 
بخشی جدایی ناپذیر  اعدام  که  ایران 
از هویتش است را به چالش کشیده 
را  اعدام"  به  "نه  گفتمان  و  است 

نمایندگی می کند.
با  ایران  کردستان  دمکرات  حزب 
آشتی جویانه ی  اقدامات  از  استقبال 
مردم کردستان، حمایت همه جانبه ی 
خود را از چنین حرکت هایی اعالم 

می دارد.
کردستان  کردستان  دمکرات  حزب 
خود  اساسنامه  و  برنامه  در  ایران 
مهمترین  عنوان  به  را  انسان  کرامت 
که  می آورد  شمار  به  زندگی  ارزش 
به  بشر  حقوق  جهانی  منشور  در 
"پایه ی  عنوان  به  و  رسیده  تصویب 
آزادی، عدالت و صلح در جهان" بر 

آن تأکید شده است.

عضو  پرویزی،  کریم  رابطه  این  در 
دمکرات  حزب  سیاسی  دفتر 
"زندگی  گفت:  ایران  کردستان 
مسالمت جویانه  و انسانی در جامعه ، 
اساسی  خواسته های  و  اصول  از 
حزب  آزادیخواهانه   مبارزات 
دمکرات بوده  و ما از چنین حرکاتی 
جامعه   در  تولرانس  ایجاد  به   که  
انسانی  همزیستی  روح  تقویت  و 
می انجامد استقبال می کنیم و خواهان 
گسترش چنین حرکت هایی و تقویت 

این دیدگاه هستیم". 
حزب  سیاسی  دفتر  عضو  این 
جمهوری  "رژیم  افزود:  دمکرات 
خویش  سلطه ی  تداوم  که   اسالمی 
چیره  و  خشونت  تشدید  در  را 
خون  برابر  در  خون  گفتمان  شدن 
می بیند،  اجتماعی  اعتماد  عدم  و 
و  می پردازد  اعدام  به   عام  مأل  در 
بازداشت  به   تهدید  را  آشتی جویان 
لغو  از  حمایت  می نماید.  شکنجه   و 
روحیه ی  بخشش  گسترش  و  اعدام 
بنیان های  علیه   مبارزه   مسالمت،  و 
وحشت  و  ترور  جمهوری  فکری 

اسالمی است".

می زنند. هم  بر  را  مسیحیان 

حزب دمکرات کردستان ایران
دبیرکل

مصطفی هجری
یازدهم دی ماه 1٣٩٥ 

خورشیدی
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فرمانده  سپاه رژیم در سنندج 
باز هم به نشر اکاذیب پرداخت

رجبی  محمدحسین  پاسدار 
پاسداران  تروریستی  سپاه  فرمانده  
هم  باز  سنندج،  استان  در  رژیم 
و  امنیت  با  رابطه  در  الطائالتی 
آورد. میان  به   استان  این  عمران 

طی  ایران  رژیم  خبرگزاری های 
محمد  پاسدار  دادند  گزارش  خبری 
حسین رجبی، مسئول سپاه پاسداران 
رژیم در استان سنندج اظهار داشته 
است که  مردم سنندج امنیت در این 
استان را مورد توجه قرار نمی دهند.

و  حفاظت  سپاه  با  دیدار  در  وی 
استان  این  فرودگاه  پرواز  امنیت 
است. داشته  بیان  را  سخنان  این 

رجبی همچنین مدعی شده است که  
احزاب اپوزیسیون رژیم در کردستان 
مانعی برای پیشرفت و عمران شده اند.

این مقام رژیم طی بخشی از سخنان 
از  دشمن  است  داشته  اعالم  خود 
پاسدار دیدی بد و منفی رواج داده  
و ما باید این دیدگاه را خنثی کنیم.

رژیم  سفاک  پاسدار  این  سخنان 
کردستان  تاکنون  که  حالیست  در 
سنندج  استان  خصوص  به   و  ایران 

معضالت  و  بیکاری  آمار  لحاظ  از 
اجتماعی رتبه ی نخست را در سطح 
داده است.  به خود اختصاص  ایران 
به   کردستان  مردم  روزانه  همچنین 
بازداشت  ساختگی  امنیتی  اتهامات 
منتقل  نامعلومی  مکان های  به   و 
می شوند، قربانی مین  های کاشته شده  
رژیم شده یا مورد تیراندازی مستقیم 
می گیرند. قرار  رژیم  نیروهای 

و  آبادانی  لحاظ  از  سنندج  استان 
پایینی  سطح  در  رفاهی  امکانات 
بهانه های  به   رژیم  و  دارد  قرار 
هیچ  اقتصادی  و  سیاسی  مختلف 
تالشی در این زمینه  انجام نمی دهد.

برای  رژیم  پاسدار  این  گفته های 
در  پاسدار  بد  نام  از  تعریف 
می شود  مربوط  این  به  کردستان 
این  نظامی  و  امنیتی  نیروهای  که  
همانند  کردستان  در  اشغالگر  رژیم 
مردم  با  داعش  تروریستی  گروه 
رژیم  پاسداران  و  کرده اند  رفتار 
نبست  اذیتی  و  آزار  گونه  هیچ  از 
نکرده اند. دریغ  کردستان  مردم  به 

دشمنی  همانند  ایران  اسالمی  رژیم 

جنایتکار  و  تروریست  سرکوبگر، 
انسانی  فجایع  همواره   کردستان،  در 
دلخراشی به بار آورده و مزدوران آن 
کرده اند. قتل عام  را  کردستان  مردم، 
فرماندهان  برجسته ترین  ایران  رژیم 
برای  را  خود  نظامی  مسئوالن  و 
فرستاده  کردستان  به   جنگ افروزی 
وحشیانه ی  و  شوم  فرمان  تحت  و 
"جهاد" خمینی، دست به  کشتار مردم 
کردستان می زدند. سپس هر کدام از 
این فرماندهان و مسئوالن رژیم که  
در کردستان جنگیده  بودند، اقدام به  
انتشار نوشته هایی تحریف آمیز کرده  
و داستان  های مملو از گفته های کذب 
نوشته اند که  گویا به  کمک مردم کرد 
جنگیده اند.  دشمن  علیه  و  آمده  
نظامی  فرماندهان  این  جمله  از 
شناخته شده ای  تروریست  رژیم، 
که   بود  چمران"  "مصطفی  نام  به  
در  نظامی  فرمانده  یک  عنوان  به 
جنایت  هایی  به   دست  کردستان 
مسئوالن  تاکنون  و  زد  بیرحمانه  
عنوان  به   جالد  این  از  رژیم،  این 
می برند. نام  کردستان  در  قهرمان 

وزارت اوقاف اقلیم کردستان 
به مداخالت رژیم ایران 

اعتراض کرد

اقلیم  حکومت  اوقاف  وزارت 
کردستان اعالم کرد که  هیچ کدام از 
به  طور  ندارند  احزاب سیاسی حق 
رژیم  مسئوالن  یکجانبه   و  مستقیم 
نمایند. به  کردستان دعوت  ایران را 
اقلیم  حکومت  خبرگزاری های 
کردند  منتشر  را  خبر  این  کردستان 
مذهبی  امور  و  اوقاف  وزارت  که 
نسبت  کردستان  اقلیم  حکومت 
رژیم  عوامل  حضور  و  شرکت  به  
شافعی  کنفرانس  در  ایران  اسالمی 
برگزار  سلیمانیه  استان  در  که  
طی  و  کرده   نگرانی  ابراز  گردید، 
را  خود  اعتراض  مراتب  نامه ای، 
حکومت  خارجی  روابط  دفتر  به  
است. نموده  منتقل  کردستان  اقلیم 
در این زمینه  مریوان نقشبندی، مدیر 
روابط وزارت اوقاف حکومت اقلیم 

هیچ  است،  داشته  بیان  کردستان 
کدام از احزاب سیاسی حق ندارند، 
اقلیم،  حکومت  رسمی  مجوز  بدون 
ایران  اسالمی  رژیم  مسئوالن  از 
این  که  چرا  آورند،  عمل  به  دعوت 
اقلیم  حکومت  به   که   است  اقدامی 
اقدامی  و  است  مرتبط  کوردستان 
سلیمانیه  شافعی  کنفرانس  در  که  
مقررات   با  مغایر  شد،  انجام 
بوده  است. اقلیم کردستان  حکومت 

منطقه  که   افزود  همچنین  نقشبندی 
در  سوریه  و  عراق  خصوص  به  
اختالفات  از  حساس  مرحله ای 
گرفته   قرار  فرقه ای  تنش های  و 
رژیم  که   درحالیست  این  است. 
اسالمی ایران بدون هیچ گونه اطالع 
مذهبی  پوشش  با  کنفرانسی  قبلی، 
طی  و  کرده   برگزار  سلیمانیه   در 

شماری  به   کردستان  خاک  در  آن 
آمریکا  سنت،  اهل  جریانات  از 
است. شده   حمله ور  سایرین  و 

 1٣٩٥ دیماه   یکم  چهارشنبه  روز 
سلیمانیه   شهر  در  خورشیدی، 
شافعی  "فقه  عنوان  تحت  کنفرانسی 
گردید.  برگزار  همزیستی"  برای 
اعتراض  کنفرانس،  این  برگزاری  
شدیداللحن وزارت اوقاف حکومت 
داشت. پی  در  را  کردستان  اقلیم 
وزارت  روابط  مدیر  همچنین 
هیأت  که   داشته   اظهار  اوقاف 
و  کردستان  پارلمان  اوقاف 
کردستان  دینی  علمای  اتحادیه 
نبوده اند. مطلع  کنفرانس  این  از  نیز 
حسین  محمد  کنفرانس  این  در 
خامنه ای  نماینده ی   شاهرودی، 
داشت. شرکت  نیز  سنندج  در 

در سال ٢٠١6 میالدی، ٩٣ روزنامه نگار کشته شدند

بر اساس گزارش ساالنه ی  فدراسیون 
طی   )IFJ( روزنامه نگاران  بین المللی 
سال 201٦ میالدی ٩٣ روزنامه نگار 

کشته شدند.
فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران 
)IFJ( طی گزارشی اعالم کرده  است 
 ٩٣ میالدی   201٦ سال  در  که  
روزنامه نگار کشته شده  و کشور عراق 
روزنامه نگاران  برای  سال  این  طی 
جهان  کشور  مرگبارترین  عنوان  به 

شناخته شده  است.
طبق این گزارش تنها در این کشور، 
شده اند. کشته  روزنامه نگار   1٥

است  آمده   گزارش  این  ادامه  ی  در 
افغانستان، 11 تن در  که  1٣ تن در 
در  تن   ٦ یمن،   در  تن   ٨ مکزیک، 
گواتماال، ٦ تن در سوریه، ٥ تن در 
هند و ٥ تن در پاکستان کشته شده اند.
فدراسیون  رئیس  لروث،  فیلیپ 
بین المللی روزنامه نگاران در بیانیه ای 
گفته  است: ما همیشه از هر گونه کاهش 
در خشونت ها علیه روزنامه نگاران و 
می کنیم  استقبال  مطبوعاتی  پرسنل 
اما این آمار هنوز خیال ما را راحت 
امنیتی  بحران  امیدواریم  و  نکرده 
یابد. پایان  مطبوعات  بخش  در 

روزنامه نگاران  بین المللی  فدراسیون 
اعالم کرده  در مجموع ٩٣ روزنامه نگار 
و پرسنل بخش مطبوعات در جریان 
جهان  سراسر  در  فعالیت هایشان 
مرگبارترین  خاورمیانه  شدند  کشته 
منطقه جهان در این حوزه بوده است.
در  کشته شده  روزنامه نگاران  آمار 
آمارهای  به   نسبت   201٦ سال 
است. کرده   پیدا  کاهش  سال 201٥ 
جهان،  سرتاسر  در   201٥ سال  در 
112 روزنامه نگار و پرسنل مطبوعاتی 
شده اند. کشته   مختلف  علل  به  

پیشنهاد آموزش زبان فارسی در سراسر عراق،
 جنجال آفرید

و  عالی  آموزش  وزیر  اظهارات 
دیدار  در  عراق  علمی  پژوهش های 
در  ایران  رژیم  فرهنگی  رایزن  با 
این کشور، که خواستار تمرکززدایی 
بغداد  شهر  از  فارسی  زبان  آموزش 
سراسر  در  زبان  این  آموزش  و 
با واکنشی جنجالی  عراق شده بود، 
برخی  و  اجتماعی  شبکه های  در 
که  جایی  تا  شد  روبه رو  رسانه ها 
سخنگوی این وزارتخانه مجبور شد 
در بیانیه ای این خبر را تکذیب کند.
ایران  رژیم  رسمی  خبرگزاری 
داده  گزارش  پنج شنبه  روز  "ایرنا" 
دیدار  العیسی در  که عبدالرزاق  بود 
با غالمرضا اباذری، درباره موضوع 

برگزاری دوره های زبان فارسی در 
تمرکز  عدم  خواستار  عراق،  کشور 
برگزاری  و  بغداد  در  دوره ها  این 
جمله  از  کشور  نقاط  سایر  در  آن 
استان های جنوبی عراق شده است.

اما حیدر العبودی، سخنگوی وزارت 
آموزش عالی عراق، در گفت و گو 
گفت:  نیوز"  "السومریه  وبسایت  با 
برنامه ای  عالی،  آموزش  »وزارت 
در  فارسی  زبان  آموزش  برای 
سایر  و  فارسی  زبان  ندارد.  عراق 
زبان ها صرفا در دانشکده های زبان 
می شوند«. تدریس  دانشگاه ها  در 

زبان اکثریت مردم عراق عربی است، 
ترکمنی  و  زبان  دومین  ُکردی  زبان 

در جایگاه سوم قرار دارد، همچنین 
آشوری،  سامی تبار  اقلیت های 
کلدانی و مندایی که از ساکنان اصلی 
عراق به شمار می روند به زبان های 
تاریخی  زبان های  که  خود  ویژه 
می گویند  سخن  هستند،  عراق 
جایگاهی  هیچ  فارسی  زبان  و 
ندارد. کشور  این  مردم  میان  در 
در  همواره  ایران  رژیم  مقامات 
بوده اند  مدعی  توهم آمیز  اظهاراتی 
مردم  از  نفر  میلیون  چندین  که 
کردستان،  اقلیم  در  ویژه  به  عراق 
خود  و  می باشند  زبانان  فارسی  از 
می کنند. قلمداد  ایرانی  و  آریایی  را 

رژیم ایران 
سرکرده  تروریسم در جهان است

زمره ی  در  مداوم  بطور  ایران  رژیم 
اول  مقام  جهانی  تروریسم  حامیان 
وزارت  رابطه  این  در  و  دارد  را 
مسئول  چندین  استرالیا  خارجه 
عنوان  به   را  رژیم  این  نظامی  ارشد 
است. برده   نام  تروریسم  حامیان 
کشور  خارجه ی  وزارت  وب سایت 
در  را  لیستی  سال  سه  هر  استرالیا 
می دهد.  ارائه   تروریسم  با  رابطه 

در  وزارتخانه  این  که   لیستی  در 
منتشر  امسال  آذرماه  بیست وچهارم 
مسئول  چندین  نام  است،  کرده  
عنوان  به   رژیم  این  نظامی  ارشد 
تروریسم مشاهده  می گردد. حامیان 

استرالیا  سوی  از  رژیم  افراد  این 
مورد تحریم اقتصادی قرار گرفته اند.

کشور  مسئوالن  زمینه   این  در 
هشتم  سه شنبه   روز  افغانستان 

قطعنامه سازمان ملل برای گردآوری شواهد جنایات 
جنگی در سوریه تصویب شد

متحد  ملل  سازمان  عمومی  مجمع 
قطعنامه ای برای مستندسازی جنایات 
کرد.  تصویب  سوریه  در  جنگی 
خبرگزاری های  گزارش  به 
بین المللی، این قطعنامه در نیویورک 
منفی  رأی   1٥ مثبت،  رأی   10٥ با 
تصویب  به  ممتنع  رأی   ٥2 و 
چین  و  روسیه  ایران،  رژیم  رسید. 
دادند. منفی  رأی  قطعنامه  این  به 

کل  دبیر  قطعنامه،  این  موجب  به 
وقت  روز   20 متحد  ملل  سازمان 
دهد.  تشکیل  کارگروهی  تا  دارد 
کمیسیون  یک  با  باید  کارگروه  این 
که  متحد  ملل  سازمان  تحقیقات 

شده،  تشکیل  است  سال  چندین 
این  باشد.  داشته  نزدیک  همکاری 
گزارش  چندین  تاکنون  کمیسیون 
بیرحمانه در جنگ  فجایع  در مورد 
است. کرده  منتشر  سوریه  داخلی 

را  قطعنامه  این  پیش نویس 
از  که  کرده  تهیه  لیختن اشتاین 
از  دیگر،  کشور   ٥٨ حمایت 
بریتانیا  فرانسه،  آمریکا،  جمله 
است.  بوده  برخوردار  آلمان  و 
روسیه و چین در سال 2014 مانع 
تصویب قطعنامه ای در شورای امنیت 
شدند که هدف آن زمینه سازی برای 
در  بین المللی الهه  دادگاه  تحقیقات 

مورد جنایات جنگی در سوریه بود.
جنگ داخلی سوریه حدود ٦ سال 
است که ادامه دارد. تا کنون بیش از 
٣10 هزار نفر جان خود را از دست 
داده  و میلیون ها سوری آواره شده اند.

حقوق  دید ه بان  سازمان  سخنگوی 
جنایات  مسببان  می گوید،  بشر 
مدارک  که  می دانند  اینک  جنگی 
گردآوری  آن ها  علیه  شواهد  و 
می شود  انجام  کار  این  شد.  خواهد 
نیمکت  بر روی  که  آنان  "روزی  تا 
متهمان می نشینند، زودتر فرا برسد".

اعالم  خورشیدی   1٣٩٥ دیماه 
تروریستی  سپاه  اعضای  که   کردند 
گروه   به   ایران  رژیم  پاسداران 
می پیوندند. کشور  این  در  طالبان 

کشورهای  که   حالیست  در  این 
اقدامات  به   نسبت  منطقه 
این  حمایت  و  تروریستی 
تروریستی  گروه های  از  رژیم 
داشته اند. ابراز  را  خود  نگرانی 
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پژواك منشور روحانی 
در کویه

حیات  حق  از  شهروندان 
نمی توان  را  حق  این  برخوردارند. 
از آنها گرفت، مگر به موجب قانون.

حسن  منشور  از  ماده   اولین  این 
روحانی است که  پیشاپیش انتخابات 
احتمااًل  می کند.  تبلیغ  و  منتشر 
منشور  این  بندهای  از  هرکدام 
زیادی   مطالعه ی  و  توضیح  به   نیاز 
معروف،  قول  به   اما  باشد،  داشته  
اینجا  و  است  نمونه ی خروار  مشت 
چنان  آغازین،  بند  این  دیدن  با  نیز 
نیازی  بندها  دیگر  که   می نماید 
باشد. نداشته   توضیح  و  شرح  به  

اسالمی  جمهوری  رژیم  حیات 
می شود.  نزدیک  دهه   چهار  به  
وسایل  و  ابزار  از  برخی  فقط  اگر 
این  از  را  تکنولوژیک  و  مدرن 
اکنون  می توان  برداریم،  کشور 
همچون  عینًا  را  کشور  این 
کرد. تصور  گذشته   دهه ی  چهار 
پاریس،  لوشاتوی  نوفل  در  خمینی 
بود  سیستمی  بنیانگذاری  مدعی 
یعنی  گوسفند،  و  گرگ  آن  در  که  
می توانند  نیز  کمونیست  و  مسلمان 
اسالم  دمکراتیک  سفره ی  روی  بر 
هم آغوشی  یک  و  کرده   زندگی 
مطلق  آزادی  از  مملو  مسالمت آمیز 
ناظران  اکثریت  تقریبًا  باشند.  داشته  
و فعاالن سیاسی این ادعاها را باور 
کرده  و تصویر خمینی را در ماه دیده  
تبدیل  امام  به   آیت اهلل   از  یکشبه   و 
حدود  و  حد  در  را  وی  و  کردند 
احتمااًل  کردند.  معرفی  شیعه   امامان 
مورد  در  مقاله   و  کتاب  هزاران 
شخصیت خمینی چاپ و منتشر شده  
باشد، پس قضاوت در این مورد را 
به  خوانندگان می سپاریم و در واقع 
نیز تعریف و شناخت این شخص هم 

برای بشریت مشخص و آشکار است.
اعتماد  کسب  از  پس  خمینی 
و  ایرانی  احزاب  و  شخصیت ها 
بر  محکم  قدم هایی  با  جهانی،  بعضًا 
بر  نیز  بعدها  )که   قرمز  فرش  روی 
با  می داد،  ادامه   قرمز  فرش  روی 
این اختالف که  اینبار فرش را خون 
سوی  به  بود(  کرده   قرمز  قربانیان 
قدرت و حکومتی خیز برداشته  بود 
موجب  که   نمود  ادعا  می توان  که  
تغیر بنیادی تاریخ بشر شد که  شاید 
حقیقت  این  تا   بطلبد  صبر  سال ها 
به   اسالمی  )جمهوری  شود  اثبات 
عنوان پدرخوانده  و پشتیبان اکثریت 
گروه های تروریستی، نقش عمده ای 
تروریستی  رویدادهای  بیشتر  در 
است.  داشته   جهانی  سطح  در 
آرژانتین،  یهودیان  مرکز  در  انفجار 
و  میکونوس  رستوران  در  ترور 
نمونه (. عنوان  به   سپتامبر   11

را همچون  آن  اکنون روحانی  آنچه  
بر  می کند،  تبلیغ  دولتش  دستاورد 
قانونی تدوین شده  که   اساس همان 
خمینی طرح و تأیید و تحمیل کرد 
اجرا  گذشته   سال   ٣7 مدت  در  و 
می شود . اما جای بسی تعجب است 
و گسیل  دادن  فریب  برای  که  حتی 
صندوق های  سوی  به  مردم  داشتن 
بشر  از حقوق  کردن  بحث  نیز  رأی 
ممنوع  سیستم  این  در  شهروندی  و 
است و خبرها حاکی از تهدید امامان 
جمعه  در هفته های اخیر و خط قرمز 
این  در  دولت  برای  کردن  مشخص 
خصوص بوده است . بر این اساس، 
با شناختی که  از سطح قدرت و نفوذ 
داریم،  رژیم  این  در  رئیس جمهور 
کردن  انسانیتر  برای  نیتی  اگر  حتی 
سیستم اجرایی نیز داشته  باشد، قدرت 
اصلی این نظام، یعنی والیت فقیه  او 
کرد. خواهد  ساقط  اول  گام  در  را 

تغیرات در سطح منطقه  در چند سال 
اخیر، با سرعت چشمگیری صورت 
انقالب های  شروع  است.  گرفته  

دیکتاتوری  کشورهای  در  پیاپی 
)با  انقالب ها  این  رسیدن  ثمر  به   و 
زندگی  وضعیت  نشدن  بهتر  وجود 
نوع  از  دیگر  صفحه ای  مردم(، 
منطقه   مردم  خواسته های  و  نگرش 
را بازگشایی نمود. سطح خواسته ها 
برای  منطقه   ملت های  انتظارات  و 
کردن  زندگی  عزت  با  و  بهزیستی 
از  اطالعات  سطح  و  یافته   ارتقا 
با عزت  رخدادها و شیوه ی زندگی 
هر روز بیشتر شده  و بیشتر خواهان 
خویش  سرنوشت  گرفتن  د ست  به 
هستند. در میان این ملت ها نیز که  در 
پرکشمکش ترین نقطه ی جهان جای 
دارد  وجود  نیز  کرد  ملت  گرفته اند، 
میلیون   40 بر   بالغ  آن  جمعیت  که  
کشوری  نه   تاکنون  که   است  انسان 
آن  ملی  مسأله ی  نه   و  دارد  مستقل 
به   واقعی  شیوه ای  به   باید  که   چنان 
است.  شده   تبدیل  جهانی  مسأله ای 
اما با وجود همه ی اینها، اکنون بیشتر 
در  کرد  ملت  دیگری  زمان  هر  از 
سطح جهانی مورد بحث قرار گرفته  
و شناخته  شده  و این امر صرفًا یک 
قدرت.  است:  داشته   اصلی  دلیل 
و  جهان  نقاط  بیشتر  در   که   زمانی 
مخصوصًا منطقه ی خاورمیانه،  ترس 
و واهمه  از داعش زندگی را بر آنان 
پیشمرگه   نیروهای  بود،  کرده   سیاه 
کمترین  با  جنوبی  کوردستان  در 
بحران های  اوج  در  و  امکانات 
داخلی در مقابل یک نیروی تا دندان 
و  ایران  رژیم  سوی  از  شده   مسلح 
ارتش عراق در موصل یعنی داعش، 
از  با جان و خون خود  و  ایستادند 
جامعه ی  و  خود  سرزمین  و  خاک 
این  و  کردند  محافظت  بشری 
پیشمرگه   پیروزی های  و  مقاومت 
و  پیشمرگه  نیروی  که   شد  موجب 
جهانی  سطح  در  مقدس  صفت  این 
انساندوستی  و  قهرمانی  سمبل  به  
پرقدرت  و  قدرت  پس،  شود.  بدل 
آن  شاهد  اکنون  آنچه   در  بودن 

است. داشته   اساسی  نقشی  هستیم، 
آنچه  که  در سطور باال اشاره  شد را 
به  عنوان پیش زمینه ای برای آشکار 
شدن هدف اصلی منشور ارائه  شده ی 
بگیریم. نظر  در  دولتش  و  روحانی 
در مدت نزدیک به  ٦ سال بحران و 
بلبشو در  منطقه ، رژیم ایران با وجود 
اکثریت  در  مستقیم  دخالت های 
که   بود  مدعی  مدام  کشورها،  این 
و  ملی  مشکل  گونه   هیچ  ایران  در 
آنچه   واقع  در  ندارد.  وجود  انسانی 
مطلع  آن  از  نیز  ناظران  همه ی  که  
زمامداری  مدت  طول  در  هستند، 
این رژیم، همیشه  با توسل به کشتار 
مخالفتی  هرگونه   با  آسیمیالسیون  و 
وجود  با  اما  است.  نموده   مقابله  
همه ی این فشارها و کشتارها، سطح 
و  ملی  خواسته های  و  فکری  رشد 
ملت های  مردمان  آزادیخواهانه ی 
بیشتر  روز  هر  و  یافته   ارتقا  ایران 
از پیش تکمیل می شود. اگر نگاهی 
مبارزات  کیفیت  و  کمیت  به   گذرا 
ایران  ملت های  مدنی  و  سیاسی 
باشیم،  داشته   اخیر  سال های  در 
سطح  که   یافت  درخواهیم  آشکارا 
هدفی  برای  ملت ها  این  آگاهی 
گذشته   از  عیانتر  ملی،  و  سیاسی 
موجب  نیز  این  و  می کند  پیدا  نمود 
شد. خواهد  رژیم  عکس العمل 
اما در این میان، مسأله ای در یکصد 
شیوه ای  به   ایران  در  گذشته   سال 
و  عقل  روی  از  و  سازمان یافته  
است .  داشته  وجود  مستمراً  منطق، 
کردها  رسیدن  مسأله ی  مسأله ،  این 
است.  بوده   خود  واقعی  اهداف  به  
می باشد،  مبرهن  و  آشکار  آنچه  
نیز  تاکنون  متأسفانه   که  است  این 
کنونی  کشور  این  چهارچوب  در 
کرد  ملت  می شود،  نامیده   ایران  که  
تنها ملتی بوده  که  به صورت مستمر 
و  داشته   رهایی بخش  جنبش های 
علیه  اشغالگری و دیکتاتوری مبارزه  
کرده  است. هرچند که  ملت های دیگر 

چكو ا حمدی

نیز مقاومت ها و مبارزاتی داشته اند، 
اما باز هم متأسفانه  جنبش  کردستان 
تنها جنبشی بوده  که  مدام در میدان 
مبارزه    حضور فعاالنه داشته  است.
منطقه ،  اخیر  رویدادهای  از  پس 
در  کرد  رهایی بخش  جنبش 
همه ی  مطالعه ی  با  ایران،  کردستان 
و  منطقه ای  و  سیاسی  جنبه های 
سیاست های رژیم جمهوری اسالمی 
مبارزات  از  نوینی  مرحله ی  ایران، 
را اعالم کرد که  بعدها به  نام راسان 
شناخته  شد و یکی از هدف های این 
مبارزات  همبستگی  نوین،  مبارزات 
پیشمرگه ها  فعالیت های  و  شهری 
همه ی  طریق  این  از  تا   شد  اعالم 
پتانسیل و انرژی همسو شده  و از این 
طریق مبارزه ای فراگیر از سر گرفته  
شود. این مبارزه ی نوین )راسان(، از 
طرف حزب دمکرات اعالم شد و از 
همه ی احزاب و سازمان های مبارز 
و انقالبی هم خواسته  شد که  در این 
اقدام و مرحله  از مبارزه  شرکت کنند.

رستاخیزی  برای  سمبلی  به   راسان، 
دوباره   در راستای رسیدن به  اهداف 
و حقوق انسانی و ملی ملت کرد در 
این بخش از کردستان تبدیل شد. در 
همان لحظه ی آغازین این مبارزه ی 
نوین، جمهوری اسالمی ایران با تمام 
تبلیغات  هم پیمانانش  و  خود  توان 
کرد.  شروع  راسان  علیه   را  وسیعی 
و  صدا  جمله   از  سیستم  سرتاپای 
سیاسی  و  نظامی  مسئولین  و  سیما 
این  زیرمجموعه ی  همه ی  و  رژیم 
ایران  از  خارج  و  داخل  در  رژیم 
همراه با ترس و وحشتی فراگیر که  
کاماًل مشهود بود، تهدیدی وحشیانه  
به صورت آشکار  را آغاز کردند و 
نوین  جنبش  علیه  را  خود  دشمنی 
مسئولین  اما  داشتند،  بیان  کردستان 
با  کردستان  رهایی بخش  جنبش 
همه ی  به   کامل  واقع بینی  و  متانت 
این تهدیدها و مخالفت ها پاسخ داده 
و توانستند راسان را به  سمبل و امید 

بدل  کردستان  نوین  مبارزات  واقعی 
اعتماد  با  نیز  کنند و مردم کردستان 
کامل به  راسان، به  این رستاخیز ملی 
استفاده   و  فراگیر  مقابله ی  بپیوندند. 
مبارزات  این  علیه   ابزاری  هر  از 
انتشار  با  و  نبود  انتظار  از  دور 
واقعیت  از  تهی  منشوری  چنین 
جلب  در صدد  شدن،  اجرایی  برای 
به   نسبت  مردم  اعتماد  بیشتر  هرچه  
عملکرد دولت و رژیم حاکم برآمده  
فاصله   موجب  طریق  این  از  تا  
از  کردستان  جامعه ی  مردم  گرفتن 
کردستان شوند  رهایی بخش  جنبش 
و باز هم با فریبی دیگر، مردم را به  
سوی صندوق های رأی بسیج کنند. 
این  از خشک شدن جوهر  قبل  اما 
منشور، مهمترین اقدام رژیم در این 
راستا عملی شده  و همه ی مخاطبان 
منشور حقوق شهروندی، پژواک این 
منشور به  اصطالح انسانی را در شهر 
در  که   شنیدند  کردستان  اقلیم  کویه 
جمهوری  رژیم  تروریست های  آن، 
بمب در  کار گذاشتن دو  با  اسالمی 
 7 آن،  انفجار  و  پیشمرگه ها  میان 
و  خاک  به   را  کردستان  پیشمرگه ی 
رساند.  شهادت  به   و  کشیده   خون 
این پیامی آشکار از سوی مسئولین 
رژیم  حکومتی  ساختار  کل  و 
و  دگراندیشان  همه ی  برای  اسالمی 
مبارزان راه آزادیست که : این رژیم 
صرفًا  هدفی،  هر  به   دستیابی  برای 
ترور  و  وحشت  و  رعب  ابزار  از 
انتظار  و  می کند  استفاده   جنایت  و 
به   رسیدن  برای  اصالح  و  دیالوگ 
نظام،  این  در  دمکراتیک  سیستم 
شاعرانه  است.  خیال  و  یک خواب 
اطمینان  با  می توان  حال  این  با 
درستی  راه  راسان  که  گفت  خاطر 
است  قدرت  این  و  می پیماید  را 
و  داد  خواهد  تغیر  را  معادالت  که  
داد. هزینه   باید  قدرت،  کسب  برای 
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بازی با کارت اشغالگران نتیجه ای جز 
شکست ندارد

علی منظمی

ترجمه: فردین عبدالهی زاد

آزادیخواهی  مبارزات  تاریخ 
که  است  حقیقت  این  بیانگر  ملت ها 
آزادیخواهان برای به زانو در آوردن 
بازی  قوانین  خالف  بر  اشغالگران، 
بازی  بتوانند  تا  برداشته اند  گام  آنها 
آنها را بر هم زده و مانع از آن شوند 
که همه چیز باب میلشان پیش رود. 
این راه موفق عمل  بدین وسیله در 
کرده  و توانسته اند زنجیر استعمار را 
از دست و پای ملتشان بگشایند و با 

آزادی زندگی کنند. 
در تاریخ مبارزات ملی ملتمان برای 
رهبرانمان  که  آمده  پیش  آزادی، 
به  سادگی  و  پاکی  سر  از  بارها 
پر  قواعد  کرده،  اعتماد  دشمنانمان 
پذیرفته  بازی  در  را  نیرنگشان  از 
توخالی  قواعد  این  مبنای  بر  و 
کنش نموده اند که نتیجه ی این اقدام 
است.  نبوده  شکست  از  غیر  چیزی 
این  یکم،  و  بیست  قرن  در  حال 
احزاب  جانب  از  دیگر  بار  سناریو 
روژئاوا  در  و  می شود  تکرار  کردی 
نقش  ایفای  سیاستی  چارچوب  در 
می نمایند که هدفش محو همیشگی 
هویت کردی این بخش از کردستان 
خود  اراده ی  با  احزاب  این  است. 
و  نموده  انکار  را  خود  موجودیت 
مشروعیت  اشغالگران  حضور  به 
می بخشند. افعال یاد شده در فوق نه 
خطاهای  بلکه  تاکتیکی،  اشتباهات 
چنین  سایه ی  می باشند.  استراتژیک 
اشتباهاتی می تواند ده ها سال بر سر 
و  کند  سنگینی  سرزمینمان  و  مردم 
و  پیچ  پر  را  آزادی  به  رسیدن  راه 
پرسش هایی  نماید.  سنگینتر  و  خم 
که در خصوص مسأله ی فوق الذکر، 
بخصوص بعد از آن که PYD از طریق 
فدراسیون  سیستم  مؤسس  مجمع 
نام  حذف  به  نسبت  سوریه  شمال 
نمود،  اقدام  کردستان"  "روژئاوای 

مطرح است به شرح زیر می باشند:
PYD با انتخاب این استراتژی جدید 

به  می خواهد روژئاوای کردستان را 
سوی کدام سرنوشت سوق دهد؟

PYD چه گزینه های دیگری در دست 

این  تئوری  کدام  مبنای  بر  و  داشت 
اقدام را صورت داده است؟

قالب  در  تا  نمود  خواهم  تالش 
وضعیت  از  چارچوبی  مقاله،  این 
نابسامان غرب کردستان ارائه نمایم 
می گنجد  توانم  در  که  آنجایی  تا  و 
سناریوهای مختلف را مورد بررسی 
کنش  از  تصویری  و  داده  قرار 
مقابل  در  که  بازیگران  رفتار  و 
مشخص  انتخاب های  از  تعدادی 
قرار گرفته اند، ترسیم سازم و روشن 
به  پیشین  علم  با  چگونه  که  نمایم 
انتخاب ها،  این  از  یک  هر  نتیجه 
گزینه ای را برمی گزینند که موجبات 
می آورد.  فراهم  را  خودشان  انکار 
زدن  بر هم  نتیجه ی  که  آگاهند  آنها 
حفظ  برای  ملی  سرزمین  مرزهای 
چیزی  اشغالگریان  چرکین  مرزهای 
نفع این اشغالگران نخواهد بود.  جز 
آنها بدین وسیله وجودشان را تضمین 
نخواهند نمود. اگر هم وجودشان را 
با سلطه گری  فاصله ای  نمایند  حفظ 
دوباره اشغالگران بسیار کمتر از آن 
این  با  می کنند.  فکر  که  بود  خواهد 

انتخاب دوباره صدای پای جالدان به 
گوش می رسد و سلطه گری مداوم و 
کشتار دوباره شهیدان کوبانی خواب 
کودکان اهورایی را بر هم خواهد زد. 
چه تلخ است که غرب کردستان را 
تقدیم نمایی تا بخش شمالی کشور 
تبدیل  خودکم بینی  باشد.  دیگری 
در  و  خوار   فرهنگی  از  بخشی  به 
است.   " شده  "بی فرهنگی  حقیقت 
شده اند؟  داده  آموزش  اینگونه  چرا 
در  گرفته اند،  یاد  گونه  این  چرا 
نادرست،  انتخاب های  نتیجه ی 

آزادی هم شرمگین خواهد شد.
نگاهی  کردستان  غرب  به  اگر 
مؤثر  بازیگران  می توانیم  بیاندازیم، 
از  موجود  گزینه های  انتخاب  در 
بخصوص  و  کردی  احزاب  جانب 
مشخص  را   PYD قدرت  در  حزب 
بازیگران  اصلیترین  می توان  نماییم. 

را بدین شکل دسته بندی نمود: 
بازیگران کردستانی:

مانند  کردستان  غرب  احزاب    :1
در  کرد  ملی  شورای  عضو  احزاب 

سوریه یا ENKS؛
 pkk 2: احزاب شمال کردستان مانند
مانند  کردستان  جنوب  احزاب  و 
پارت دموکرات و اتحادیه ی میهنی؛

بازیگران منطقه ای:
و  ایران  کردستان:  اشغالگران   :1

ترکیه؛
مانند  سوریه  داخلی  بازیگران   :2
رژیم اسد، گروه های مخالف اسد و 

داعش؛
بازیگران بین المللی:

آمریکا و روسیه
همان گونه که همه آگاهند،  از آغاز 
بحران سوریه و شعله ور شدن جنگ 
نیروهای  سوریه  بعث  رژیم  داخلی، 
قابل  شکلی  به  را  خود  اشغالگر 
عقب  کردستان  غرب  از  مالحظه 
کشیده و PYD به عنوان نیرویی مؤثر 
از  بخش  این  در  را  خود  توانست 
کردستان سازماندهی نموده و قدرت 
بگیرد.  دست  به  بخش  این  در  را 
حاکمیت  سال  چند  این  طی   PYD

داده  بسیاری صورت  کارهای  خود 
که بعضی مثبت و بعضی دیگر منفی 
و در جهت مخالف منافع ملی بوده 
مدل  می تواند   PYD چه  اگر  است. 
ایجاد  را  خودمدیریتی  از  جدیدی 
و  دینی  گروه های  همه  که  نماید 
و  داده  مشارکت  آن  در  را  نژادی 
برجسته ای  نقش  آن  در  نیز  زنان 
این  که  آنجایی  از  اما  باشند،  داشته 

به دیگر  بوده و  حاکمیت تک حزبی 
عقیده  اختالف   PYD با  که  احزاب 
دارند اجازه مشارکت داده نمی شود، 
نمی توان این سیستم را به عنوان یک 
ارزیابی  موفق  و  دمکراتیک  سیستم 
نمود. از نظر اینجانب، اگر این سیسم 
اتفاق  این  شاهد  اکنون  نبود  بسته 
که مجمع مؤسس سیستم  نمی بودیم 
سوریه  شمال  دمکراتیک  فدرالی 
صریحًا هویت ملت کرد و بخشی از 
و  نماید  انکار  را  کردستان  سرزمین 
تاریخ مصرف  که  کند  وانمود  چنین 
باید  و  شده  سپری  ملی  پروژه های 
دموکراتیک"  "جامعه  پروژه ی  به 
اندیشه  این  شود.  داده  ظهور  مجال 
از سیاست های Pkk نشأت می گیرد. 
از آن رو که PYD از سیاست های این 
و  سیاست  از  و  گرفته  الهام  حزب 
به  می کند.  پیروی  این حزب  فلسفه 
همین خاطر دیگر احزاب نیز به مانند 
حزب دمکراتیک ترقیخواه، ENKS و 
به  که  دیگر  طرف های  از  بسیاری 
نزدیک  کردستان  دمکرات  پارت 
سیاست  این  با  مخالفت  در  هستند، 
داده  نشان  واکنش   PYD پروژه   و 
ابزاری  عنوان  به  را  سیاست  این  و 
ملی گرایی  پروژه  بردن  بین  از  برای 

تعریف می کنند.  تاریخی  اشتباهی  و 
دیگر  که  است  یادآوری  به  الزم 
وجود  با  کردستان،  غرب  احزاب 
پیشمرگه،  نیروهای  از  برخورداری 
برادرکشی  گونه  هر  از  پرهیز  برای 
اقلیم  در  را  نیروهایشان  میان خود، 
خواهان  و  نموده  مستقر  کردستان 
جنگ  طریق  از  تا  نیستند  آن 
غرب  در  موقعیتی  به  برادرُکشی 
کردستان دست یابند. "ابراهیم برو" 
رئیس شورای ملی کردهای سوریه 
این تهدیدها  بارها   ENKS به  موسوم 
این  یادآور  و  نموده  نشان  را خاطر 
مؤسس  مجمع  است.  شده  موضوع 
که  سوریه  شمال  فدرالی  سیستم 
درخواست  کردی  احزاب  دیگر  از 
مشارکت می نماید در اصل به دنبال 
خود  موضع  به  بخشیدن  مشروعیت 
می باشد و نه مشارکت دادن عادالنه. 
احزاب  این  نیز  خاطر  همین  به 
تاکنون نتوانسته اند در کنار PYD و در 
یک سیستم فعالیت نمایند. مشخص 
است که PYD بدون توجه به موضع 
تصمیم گیری  احزاب  این  رویکرد  و 
مؤسس  مجمع  طریق  از  تا  نموده 
نام  سوریه،  شمال  فدرالی  سیستم 
که  این  یا  نماید.  حذف  را  روژئاوا 

اقدامات  به سبب  نه   PYD اقدام  این 
احزاب کردی بلکه به سبب انتخاب 
دیگر طرف های تأثیرگذار در میدان 
کردستان  غرب  و  سوریه  سیاست 

می باشد.   
به  کردستان  غرب  تقدیم  نیز  اکنون 
اشغالگر  نیروهای  خروج  و   PYD

معاهدات  و  منطقه  از  سوریه  بعثی 
پشت پرده PYD و دولت سوریه در 
انتخاب  دارند.  قرار  ابهام  از  هاله ای 
دولت  و   PYD جانب  از  گزینه  این 
روابط  به  می تواند  سوریه  اشغالگر 
از یک     Pkk میان دولت سوریه و 
از   Pkk و   PYD میان  رابطه  و  سو 
سوی دیگر باز گردد. حتی اکنون که 
تالش می شود آتش بسی برای جنگ 
مرکزی  دولت  شود،  حاصل  سوریه 
تا  است  نموده  تقاضا   PYD از  بارها 
از  موجود  موافقتنامه  چارچوب  در 
مناطق تحت سلطه خود خارج شده 
مرکزی  دولت  به  را  مناطق  این  و 
واگذار نمایند. این می تواند یکی از 
جانب  از  روژئاوا  نام  عوامل حذف 

PYD باشد. 

با   PYD که  کرد  فراموش  نباید 
با  مقابله  در  قهرمانانه  مقاومت 
دلیرانه ی  داستان  خلق  و  داعش 
دولت های  توجه  توانست  کوبانی، 
مانند  جهانی  قدرت های  و  منطقه 
جلب  خود  به  را  روسیه  و  آمریکا 
نماید، اما اکنون که آمریکا بیشترین 
تالشش را صرف آزادسازی موصل 
با همکاری ارتش عراق و نیروهای 
پیشمرگه نموده است و می خواهد با 
پایان  اولیه  گام  موصل  آزادسازی 
چنین  بردارد،  را  داعش  به  دادن 
سابق  اهمیت  از   PYD که  می نماید 
پس  که  ویژه  به  نیست.  برخوردار 
رئیس  عنوان  به  ترامپ  انتخاب  از 
جمهور آمریکا، روژئاوا نقش سابق 
را در مبارزه با داعش بازی نمی کند. 
بازیگران اصلی جنگ سوریه اکنون 
می باشند.  سوریه  و  ترکیه  ایران، 
ایران  و  روسیه  که  است  مشخص 
این  در  اسد  رژیم  پیروزی  برای 
جنگ، اردوغان را نیز به سمت خود 
به  یافتن  دست  برای  داده اند.  سوق 
این منظور مشخص است که کردها 
را مورد معامله قرار داده اند. به این 
خاطر که ترکیه از یک سو PYD  را 
معرفی   Pkk از  شاخه ای  عنوان  به 
می نماید و از سوی دیگر آنها را به 
تهدیدی  عنوان  به  بودن  کرد  خاطر 

علیه منافعش می شناسد. 
ایران نیز از دیرباز دشمن ملت کرد 
و  کرد  ملت  به  زدن  ضربه  و  بوده 
منافع آن را هر کجا که باشد، به نفع 
خود می بیند. کردها برای روسیه نیز 
از همین رو  نداشته اند،  منفعتی  هیچ 
در  می تواند  سادگی  به  نیز  روسیه 
کردها  از  ترکیه  خواسته های  مقابل 
این  وجود  با   PYD کند.  چشم پوشی 
بوده،  همه فرصت که در دسترسش 
را  ملی  اتحاد  یک  است  نتوانسته 
و  دهد  شکل  کردستان  غرب  در 
موجودیتش را تثبیت نماید. به همین 
خاطر اگر در این فرصت محدودی 
دیگر طرف های  دارد  اختیار  در  که 
هویت  بر  و  ننموده  راضی  را  کرد 
به  ننماید،  پافشاری  خود  کردی 
و  کردستان  غرب  کردی،  اصطالح 
کرد همگی  PYD و دیگر طرف های 

با هم نابود خواهند شد. امیدوارم که 
هرگز چنین روزی را نبینیم. 
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ادامه سخن

معلمان مدارس 
تحت ستم والیت فقیه

روزشمار  در  متحد  ملل  سازمان 
خود روزی را برای معلمان مدارس 
از  روز  این  و  است  داده   اختصاص 
سوی  سازمان "یونسکو" به  عنوان 
شده   شناخته  معلمان  جهانی  روز 
زحمات  از  روز  این  در  و  است 
قدردانی  معلمان  کوشش  های  و 
می شود که  این قشر جامعه  به  عنوان 
مهمترین  و  حساسترین  از  یکی 
می شود. نگریسته  جامعه  قشرهای 
در  معلمان،  جهانی  روز  از  جدا 
اردیبهشت   12 ایران  اسالمی  رژیم 
ایران  معلم در کشور  به  عنوان روز 
سهم  فقط  و  شده   داده   اختصاص 
تبریک باد  روز  این  در  معلمان 
قرمز  لفظی و شاید هم شاخە گلی 
دانش آموزان  سوی  از  که   باشد 
ماحصل  می گردد.  تقدیم  معلم  به  
به   حس  فقط  روز  این  در  معلمان 
تمام. و  است  آنان  فیزیکی  وجود 

با  گرچه   پرورش  و  آموزش  مسأله   
نمی پذیرد،  پایان  سخن  و  نوشتار 
خود  نمی توان  حال  همان  در  اما 
را از کرد. چراکه  مسأله  ای است که  
گره  آدمیزاد  و  جامعه  سرنوشت  به  
پرورش  و  آموزش  است.  خورده  
همه   پیشرفت  که   امروز  عصر  در 
مرزها را تنیده  است؛ در ایران تحت 
فقیه   مرتجع  والیت  حکومت  لوای 
هیچ  که   است  شده   بدل  سنگی  به  
شخصیت و جریانی جرات بحث آن 
سنگ  این  شکستن  چون  ندارد،  را 
آن  مسئوالن  و  است  رژیم  زیان  به  
در  سیستماتیک  و  مداوم  طور  به 
سفت  سنگ  این  از  نگه داری  صدد 
هستند. بر اساس گفته های مسئوالن 
و  آموزش  وزارت  ایران،  رژیم 
است  وزارتخانه   فقیرترین  پرورش 
و این در حالیست که  مسئوالن این 
رژیم حرف از کاهش بودجه ی  این 
سازمان به  میان می آورند و معلمان 
ندارند  نان  که   می کنند  اعتراض  نیز 
مسأله ی    شرایطی  چنین  در  بخورند 
تربیت به  کدام جهت قدم می گذارد؟ 
متخصصان  گفته های  طبق  چون 
مسأله ی    رژیم،  خود  تربیتی  علوم 
تعلیم و تربیت برای آنان مهم نیست 
روزنامه ها  و  مصاحبه ها   در  تنها  و 
ابراز  زمینه   این  در  را  خود  نگرانی 
آنان  برای  اصاًل  واقع  در  و  می کنند 
سرنوشت  که   چرا  نیست.  مهم 
امید  و  آینده   نسل  مثابه   به   کودکان 
آینده جامعه برای آنان ارزشی ندارد.

تحصیلی  سال  آغاز  در  نیز  امسال 
مهرماه  در  ایران  مدارس  بازشدن  و 
و  مهم  بسیار  مسایل  از  مجموعه ای 
آمد  میان  به   تعلیم  به   نسبت  حیاتی 
که  بر آن هم دوباره سرپوش گذاشته  
شد و هیچ اقدامی برای حل آن  نشد 
و حتی در مواردی به  کسانی هم که  
دم از اصالحات در ساختار آموزش 
شدند. حمله ور  زدند،  پرورش  و 

ایران   در  اسالمگرایان  که   زمانی  از 
مانند  بحث هایی  آمدند،  کار  روی 
خود(،  به  )بازگشت  "بومی گرایی" 
پنداشتن  )فساد  "ارزش گرایی" 
تعریف  اساس  بر  خوبی  چیز  هر 
تقلیل گرایانه )  "محتوای  شیعه(، 
مقابل  در  ملی  فرهنگ  کاهش 
ایدئولوژیک(،  اسالمی  فرهنگ 
همه   )حذف  تمامیت خواهی" 
در  آنان  اسالم  با  که   اندیشه هایی 

از  دیگر  شماری  و  است(  رقابت 
دمکراتیک  غیر  موضوعات  و  بحث 
کردند  پرورش  و  آموزش  وارد  را 
تلقین  در  فقط  را  انسان  تربیت  و 
اسالمگرایی  ایدئولوژی  تفکر 
کمونیسم  و  مذهبی  مطالعه ی  مانند 
رد  و  محتوا  مانند  شریعتمداری 
تجربه های انسان را در حوزه تربیت 
از  استفاده   غرب،  علمی  انحراف  و 
آموزش و پرورش برای جذب نیرو 
در سازمان  های نظامی و شبه نظامیان 
بخش  گرفتن  دست  به   حکومتی، 
دولت  سوی  از  تربیت  و  آموزش 
در  ضعیف  قشری  تعلیم  همچنین  و 
یافتند. مدرسه  معلم  نام  به   جامعه  
پرورش  و  آموزش  هدف  نخستین 
در ایران توسعه ی ذهن، علم و جسم 
کردن  اجتماعی  و  ذ هن  پرورش  و 
نیست، بلکه  بر عکس شستشوی مغز 
و  اسالمگرایی  ایدئولوژی  تحمیل  و 
است.  اسالمی  سبک  به   زندگی 
رژیم  این  مسئوالن  که   همچنان 
خود می گویند که  هدف ما این است 
برای  دینی  و  ملی  مستقل  هویتی 
دانش آموزان به وجود بیاوریم، بدین 
معنا که  هویت و استقالل ضد غربی و 
تمامًا تحت نظر و کنترل اسالمگراها 
تحت  همان  هم  بودن  ملی  و  باشد 
است  بودن  مرکزی  حکومت  لوای 
بیشتر. نه چیزی  و   کمتر  نه  چیزی 

القای  ایران  در  آموزش  محتوای 
از  نفرت  و  اسالمگرایی  ایدئولوژی 
منظور  این  برای  که   می باشد  غرب 
نیز مکتبی دینی و خیالی به  نام نظام 
"سلطه" ایجاد کرده  و با کشورهای 
جهان به  جنگ می پردازند و این نیز 
تفکر جنگ  در حول و حوش  تنها 
می خورد. پرسه  امپریالیسم  علیه  

در سیستم آموزش و پرورش ایران، 
حکومتی  مراکز  همه   و  اسالمگریان 
مدارس  گرفتن  دست  به   خواستار 
که   هستند  آموزشی  مکان های  و 

برای  نیز  بودجه  نبود  صورت  در 
و  ساختند  دانشگاه  خود  درآمد 
حتی خامنه ای رهبر رژیم ایران علنًا 
هزینه های  همه   نباید  که   کرد  اعالم 
باشد  دولت  دوش  روی  مدارس 
که   حالیست  در  وی  سخن  این 
بودجه ی سرسام آور به حوزه علمیه  
تنها  و  می شود  داده   اختصاص  قم 
می  شود. تولید  و  خارج  از  فساد 
مسأله ی   آموزش سی بخش متفاوت 
و  بنیادی  مسأله    1ـ  دارد  دربر 
معلمان  مسأله    2ـ   تربیت،  محتوای 
و ٣ـ  مسأله   مدیریت؛ که  هرکدام از 
این مسایل خود مجموعه ای مبحث 
شناساندن  برای  اما  دارد.  دربر 
گوشه ای کوچک از سیستم آموزش 
می کنیم. اشاره  مسأله    چند  به   ایران 

این  سبب  به   نخست،  مسأله ی    در 
پرورش  و  آموزش  سیستم  که  
و  اهداف  است،  و حکومتی  مذهبی 
سیستم  این  در  انسان  خواست های 
جامعه  خواست های  با  آموزشی 
باعث  نیز  این  که   است.  تضاد  در 
گونه  هیچ  آموزشگاه ها  که   می شود 
اهداف  و  باشند  نداشته  تولید علمی 
و  مدارس  و  کلی  تربیت  و  تعلیم 
ندارند. کارآیی  هیچ  دانشگاه ها 

و  آموزش  برنامه ریزی  کارشناسان 
پرورش به  علت سیستم حکومت و 
این که  در این سیستم توسعه و رشد 
پایبند  واپسگرا  تفکرات  و  نظام  به  
طبق خواست های  بر  تنها  و  هستند 
زمان خود برنامه  آموزش و پرورش 
را طرحریزی می کنند. هیچ هماهنگی 
پرورش  و  آموزش  اهداف  میان 
نیست. مشخص  جامعه   نیازهای 
از  استفاده  نکردن  در مسأله ی   دوم، 
ندادن  قرار  دانا و  افراد متخصص و 
شرایط  با  منطبق  درسی  برنامه های 
که   می شود  باعث  جامعه  امروزی 
یاد  را  حفظیات  فقط  دانش آموزان 
بگیرند و نتوانند از علم بهره جویند.

در مسأله   ی سوم، نبود فضای مدارس، 
امکانات الزم در محل تحصیل، نبود 
و  طرح  برنامه ،  میان  هماهنگی 
و  پژوهش  نبود  مدیریت،  در  تالش 
امروزی  علمی  تحقیقات  به کاربردن 
و شماری دیگر از مشکالت سیستم 
تعلیم و تربیت در ایران جامعه  ایران 
است  داده   سوق  سویی  و  سمت  را 
بسیار  را  جامعه   تغییر  و  الابالی  که  
نیز  مشکالت  این  و  کرده   سخت 
امروزه گریبانگیر جامعه  شده  است.

در  ایران  رژیم  رهبر  خامنه ای 
مانند  به   دانشگاه ها  و  مدارس 
ماشین سرکوب نگاه کرده  و در این 
مخالفت  فعالیت  هرگونه  با  رابطه 
"طاغوت"  کار  را  آن  و  می کند 
رژیم  این  همچنین  می کند.  وصف 
"بسیج  طریق  از  دیگر  سوی  از 
جنگ  برای  را  آنان  دانش آموزی" 
شماری  نیز  تاکنون  و  می کند  آماده  
در  دانش آموزان  این  از  چشمگیر 
این  و  شده اند  کشته   سوریه  جنگ 
مسئوالن  که   است  صورتی  در  نیز 
از وزارت آموزش و پرورش  رژیم 
دانش آموزان  که   می کنند  انتقاد 
نمی کنند. تربیت  انقالبی  را 
و  ایران  جنگ  سال   ٨ تاریخ  در 
آموزش  که   است  واضح  پر  عراق 
در  را  نقش  بزرگترین  پرورش  و 
جبهه های  به   انسانی  نیروی  اعزام 
بیشتر  که   و  است  داشته   جنگ 
بودند  دانش آموزانی  نیروها  این 
سیاست  های  راستای  در  که  
شدند. کشته   رژیم  جنگ طلبانه 
علی اصغر فانی، وزیر کنونی دولت 
 1٣٦4 سال های  در  که   روحانی 
جنگ  ستاد  خورشیدی،   ٦٨ تا 
را  پرورش  و  آموزش  وزارتخانه  
داشته   اظهار  است،  داشته   عهده   بر 
است که  در طی ٨ سال جنگ بیش 
تربیت  دانشجوی  هزار   ٥٥0 از 
فرهنگی  هزار   ٩0 از  بیش  و  معلم 

شده اند   اعزام  جنگ  جبهه های  به  
آنان کشته  شدند. از  که  ٥ هزار تن 

در  ایران  رژیم  پرورش  و  آموزش 
طول فعالیت های خود نامی بی مسما 
بوده  که  فقط وجودی فیزیکی داشته و 
کارآمد نبوده و تاکنون تعلیم و تربیت 
رژیم ایران سرتاپا غرق در مشکالت 
آموزشی  بحران  دچار  و  بوده  
است. مانده   عقیم  کلی  به   و   شده  

نبود  پایان نامه ،  فرش  و  خرید 
دانش آموز  و  دانشجو  نبود  مدارس، 
علم،  تولید  نبود  کارآمد،  و  باسواد 
دیگر  مشکل  د ه ها  و  مدرک گرایی 
شده   موجب  پرورش  و  آموزش 
به   سخن  این  از  رژیم  مسئوالن  که  
تعطیل  را  مدارس  که   بیاورند  میان 
بدهند. مدرک  مردم  به   مستقیما  و 
: نتیجه

رژیم  پرورش  و  آموزش  نظام  در 
دانشجویان  و  دانش آموزان  ایران 
صرفًا حفظ کردن ارقام و اطالعات 
سیستم  لیکن  می آموزند،  را 
نمی خواهد که آنان اندیشیدن و انتقاد 
اساسًا  و  بیاموزند  را  موضوعات  از 
نیست. قائل  آنان  برای  حقی  چنین 

در مدارس ایران اهمیتی به فرهنگ 
نوشتاری و نویسندگی داده  نمی شود 
در  تحلیل  تحقیق،  بیان،  شیوه  و 
نمود  بیشتر  آن  ساختار  و  نوشتن 
پیدا می کند، نه  در بیان و لفاظی که  
جامعه  کلی  طور  به   ایران  رژیم  در 
"خطابه " هستند تا عالمی آکادمیک.

اعتیاد به  ایدئولوژی، خودبزرگ بینی، 
فرهنگ  سیطره  افراطی،  شیعه گرایی 
که   تحقیقات  و  نوشتار  بر  سخنوری 
این نیز چگونگی رفتار "غیرعادی" 
می دهد. ترویج  را  جامعه  در 

الزم  بودجه  ندادن  اختصاص 
پرورش  و  آموزش  وزارت  برای 
هیچ  می شود  موجب  این  که  
پیشرفت  و  درآمد  منبع  که   تحقیقی 
نشود. تولید  است،  جامعه  

ایران ن: جمال رسول دنخه رژیم  آموزش  کارشناسان 
درصد   ٩0 که   باوردند  این  بر 
پرورده   سیستم  به   کشور  مشکالت 
و  مدارس  چراکه   است.  مربوط 
انسان  کشور  این  در  دانشگاه ها 
این  می دهند  پرورش  "رباتیک" 
حل  برای  که   حالیست  در  نیز 
ضروری  آینده ،  مشکالت  و  بحران 
است که  تعلیم و تربیت توسعه یابد.
ایران  جغرافیای  در  امروز  که   آنچه 
وجود  محصول  می گردد،  مشاهده 
دیکتاتوری  سیاسی  سیستم  یک 
است  متحجرانه ای  ایدئولوژی  و 
پیشرفتی  گونه  هر  علیه  که  
است  شده  آن  نتیجه   و  می باشد 
برود. پرتگاه   لبه   به   جامعه  که  
مشکل  هزاران  ایران  کشور  در 
این  گریبان  اقتصادی  و  اجتماعی 
جای  به  است.  گرفته  را  جامعه 
آموزشی  فضای  و  امکانات  که  آن 
شود،  تأمین  مدارس  معلمان  برای 
برای  ویژه ای  مذهبی  مراکز  رژیم 
انسانی  ضد  و  انحرافی  آموزش 
کودکان را اجرا کرده تا در آینده از 
تفکر  و  بی مغز  افرادی  کودکان،  این 
تنها  آن  از  هدف  که   یابند  پرورش 
است. فقیه  والیت  در  شدن  ذوب 

ان  برای  است  مبارزه ای  نهایتًا 
شکوفا  سرزمینی  در  همگان  که 
انسان هایی  همچون  آزاد  و 
در  نفس  عزت  با  و  برابر  آزاد، 
کنند. زندگی  یکدیگر  کنار 
نتیجه ی  این  به  که  اینجاست 
که  می رسیم  بنیادی  و  اساسی 
با  روژهالت"  "راسان  اگر 
دست  به  تجارب  از  بهره گیری 
آمده از دوره های پیشین جنبش 
نگاه  با  و  کردستان  رهایی بخش 
با  که  است  صدد  در  آینده  به 
پیش  به  مؤثر  توانی  و  روحیه 
اقشار و طبقات  تمام  باید  برود، 
این  در  بگیرد.  بر  در  را  جامعه 
مبارزه، توده های مردم کردستان 
سرچشمه ی  و  اراده  نیرو،  که 
اصلی جنبش هستند، باید به تمام 
معنا در آن حضور داشته باشند و 
از  گروهی  یا  و  قشر  طبقه،  هر 
هر طریق ممکن و با صرف بهای 
آزادی،  به  رسیدن  راه  در  الزم 
آورده  جا  به  را  خود  وظیفه ی 
و جایگاه خود را در این مبارزه 
مشخص کنند تا بدین طریق کل 
جامعه ی کردستان همراه با هم به 
مانند ملتی دارای اراده ای انقالبی 
شده،  محروم  از حقوق خود  که 
تا  برخیزند  دشمن  با  مقابله  به 
"شار" و "شاخ" به معنای واقعی 
قیام  تاریخ  با هم سطور  کلمه و 
درآورند. نگارش  به  را  ملتمان 
و  اقشار  تمام  شامل  راسانیان 
می شود.  کردستان  مردم  طبقات 
و  حرف  صاحبان  راسانیان، 
نویسندگان،  مهندسان،  مشاغل، 
دانشجویان،  جوانان،  زنان، 
دهقانان،  کارگران،  بازرگانان، 
کارمندان،  دکانداران،  باغبانان، 
و...  روحانیون  روشنفکران، 
هستند  کردهایی  تمامی  و 
ملی شان  هویت  به  که 
برای  قلبشان  و  شده  توهین 
می تپد. سعادت  و  آزادی 
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جاشیسم و رهروان مدرنش
-به بهانه انتشار چندین مقاله در فضای اینترنتی که بصورت هماهنگ شده علیه جنبش ملی دمکراتیک کوردستان نوشته شده اند-

زاگروس  و  کوردستان  در  خیانت 
تاریخچه ای به درازای سیر تاریخی 
این  مردمان  حق طلبانه ی  قیام های 
سرزمین دارد. از زمانی که هارپاگ 
به مادها خیانت کرد تا دوران "مال 
خیانت هایی  شاهد  ما  ملت  خطی" 
بی شک  نمی داد  روی  اگر  که  بوده 
تاریخ را به گونه ای دیگر می نوشتند. 
اما از دوران روی کار آمدن "رضا 
به  قشری  شکل گیری  و  میرپنج" 
تحصیلکرده  و  روشنفکر  اصطالح 
نوعی  با  ما  کوردستان،  و  ایران  در 
جاشیسم البته از نوع مدرنش روبرو 
نابودی  یا  تحریف  به  که  شدیم 
اجتماعی  تاریخی،  واقعیت های 
به  مصادره  و  ملتمان  فرهنگی  و 
که  بوده ایم  ایرانی  نام  به  مطلوب 
می توان به "رشید یاسمی" به عنوان 
این مرحله اشاره کرد  بارز  نمونه ی 
احزاب  شکل گیری  از  بعد  اما   .
به   1٣24- کوردستان  در  مدرن 
جاشیسم  از  دیگر  نوعی  با  بعد- 

استفاده شهرام میرزائی سوء  با  که  هستیم  روبرو 
مستقل  نیستیم،  حزبی  "ما  شعار  از 
آن  طی  و  خورد  استارت  هستیم" 
فعال  ظاهر  به  که  تحصیلکرده هایی 
بودند،  کوردستان  دلسوز  و  سیاسی 
چند  طی  و  فشرده  برنامه ای  طی 
احزاب،  تخریب  با  اخیر  دهه ی 
حرکت های  علیه  شایعه  ایجاد 
ایجاد  شده،  سازماندهی  و  منسجم 
کردن  منفور  احزاب،  علیه  هراس 
سیاسی- برجسته ی  شخصیت های 
و  انفرادی  تفکر  ترویج  حزبی، 
و  مقاومت  سمبل های  کردن  نابود 
مقابله  به  توان  تمام  با  ایستادگی، 
کوردستان  رهایی بخش  جنبش  با 
امروز  به  تا  که  امری  پرداختند، 
با  متأسفانه  که  دارد،  ادامه  نیز 
فعالین  سوی  از  واکنشی  کمترین 
روبه رو  کورد  سیاسی-اجتماعی 
و  استمرار  بر  امر  همین  و  شده اند 
"جاشایه تی"  از  نوع  این  بازتولید 
است. داشته  بسزایی  تأثیر 

حمالت  آماج  کرماشان، 
مدرن جاش های 

جاش های  امروزین  و  جوان  نسل 
از  که  شناختی  علت  به  مدرن 

امروز  سیاسی-اجتماعی  شرایط 
تغذیه ای  نیز  و  دارند  کوردستان 
فکری-عملی شان از سوی نهادهای 
اسالمی،  ایران  اطالعاتی-امنیتی 
تمام  توانسته اند طی یک دهه اخیر 
فعالیت ها، نوشتارها و گفتمان خود 
را بر کرماشان و ایالم متمرکز کنند.
شعارهایی  ترویج  با  افراد  این   
فعالیت  مستقل  "باید  همچون، 
سعی  هستیم"  مستقل  "ما  و  نمود" 
و  سیاسی  فضای  کردن  متشنج  در 
اقشار خاص  اذهان  مغشوش کردن 
از  بخشی  دارند،  ایالم  و  کرماشان 
اطالعاتی  مدیریت  با  که  افراد  این 
و امنیتی به کرماشان و ایالم سرازیر 
به  اخیر  دهه  یک  طی  می شوند، 
میان  با حضور در  صورت علنی و 
و  ترویج  به  کرماشان  اقشار خاص 
افکار ضد احزاب کوردی و  توزیع 
و  احزاب  این  علیه  شایعات  ایجاد 
ترساندن فعالین کرماشانی از میزان 
هزینه ای که باید به ازای حزبی بودن 
مثال  عنوان  به  مشغولند.  بپردازند، 
می توان به فعالیت های آزادانه ی این 
کرد.  اشاره  رازی  دانشگاه   در  قشر 
به  دانشجویی  فعالین  میان  در  نفوذ 

سالم اسماعیل پور در گفتگو با کوردستان:
ارتجاع حاکم، جنبش دانشجویی در کرماشان را 

یک تهدید تلقی می کند

جنبش  آینده ی  سرمایه های  عنوان 
از  کوردستان  ملی-دمکراتیک 
آنان در راستای قطع  اهداف اصلی 
از  ممانعت  و  احزاب  با  ارتباط 
شده  سازماندهی  فعالیت های  ایجاد 
دانشجویان  کردن  مشغول  است. 
مسائل  یا  و  حاشیه ای  مباحث  به 
از  کوردستان  بخش های  دیگر 
طی  که  ا ست  طرح هایی  جمله 
است. شده  اجرائی  اخیر  سال  چند 
کرماشان؟ چرا  اما 
سیاسی-حزبی  نسلی  حضور  عدم 
و استخواندار از اساسی ترین عوامل 
در انتخاب کرماشان به عنوان مرکز 
تجمع عملی-فکری جاشیسم مدرن 
که  تاریخی  متعدد  دالیل  به  است. 
نمی گنجد،  جستار  این  در  آن  ذکر 
نتوانسته  کرماشان  سیاسی  جامعه ی 
سیاسی  نسل  چند  یا  یک  تولید  به 
امر  این  شود  نائل  شهر  در  حاضر 
فعالین  دوش  بر  را  سنگینی  بار 
طی  کرماشان  سیاسی-اجتماعی 
است  گذاشته  اخیر  سده ی  یک 
هر  در  ایران  فاشیستی  رژیم  و 
شکل گیری  از  مانع  توانسته  مقطعی 
که در صحنه ی  نسلی سیاسی شود 

یکی  ایران،  در  دانشجویی  جنبش 
چند  در  که  بوده  جنبش هایی  از 
در  نوعی  به  خویش،  فعالیت  دهه 
آزادانه ی  فعالیت  از خأل  ناشی  بستر 
احزاب سیاسی شکل گرفته و با فراز 
داده  ادامه  راه خود  به  نشیب هایی  و 
دانشجویی  است. شکل گیری جنبش 
از  متأثر  کمابیش  نیز  کوردستان 
خفقان  و  میلیتاریستی  فضای  همین 
سیاسی  نهادهای  علیه  حکومتی 
ریشه دار کردستان بوده و دانشجویان 
کوشیده اند  اخیر  سال  چند  در  کرد 
به  را  دانشگاه ها  حتی االمکان  تا 
مطالبات  برخی  بیان  برای  بستری 
هویت خواهانه ی  و  سیاسی  صنفی، 
نمایند. تبدیل  خویش 
دانشجویان  فعالیت های  با  رابطه  در 
و  کرماشان  دانشگاه های  در  کورد 
دانشجویی  جنبش  تعامل  نحوه ی 
دانشجویی  جنبش   با  کوردستان 
"سراسری"  به  موسوم  مرکزگرای 
در ایران، گفتگویی با سالم اسماعیل 
پور، دبیر اسبق اتحادیه ی دانشجویان 
داشته ایم  ایران  کوردستان  دمکرات 
را  گرامی  خوانندگان  توجه  که 
می کنیم: جلب  گفتگو  این  متن  به 
به  بخواهیم  اگر  کوردستان: 
فعالیت های  آسیب شناسی 
دانشجویان  صنفی  ـ  سیاسی 

بپردازیم،  کرماشان  دانشگاه های 
از  بخش  این  در  فعالیت  سطح  چرا 
است؟ کمرنگ  اینچنین  کوردستان 
مقصودتان  اگر  پور:  اسماعیل  سالم 
با  کرماشان  دانشگاه های  مقایسه ی 
قبیل  از  مرکز  بزرگ  دانشگاه های 
دانشگاه تهران، پلی تکنیک، عالمه و 
... باشد، این پیش فرض شما درست 
متعددی  دالیل  و  می رسد  نظر  به 
جمله  از  برشمرد.  آن  برای  می توان 
به  کوردستان  دانشگاه های  که  این 
دیرینگی  و  قدمت  نظر  از  کلی  طور 
شهرهای  دانشگاه های  با  مقایسه  در 
می آیند.  حساب  به  نوپا  بزرگ، 
جنبش  داشت  انتظار  نمی توان  طبعًا 
محروم  منطقه ی  یک  در  دانشجویی 
تحت  و  شده  میلیتاریزه  شدیداً  و 
عمل  مناطقی  همپای  امنیتی،  فشار 
و  سیاسی  تجمعات  قدمت  که  کند 
از قدمت  آنها  تشکل های دانشجویی 
فراتر  آنان  مناطق  دانشگاه های 
با  مقایسه  مقصود  اگر  اما  می رود. 
من  باشد،  کردستان  استان های  سایر 
در  کرماشان  دانشگاه های  معتقدم 
نیستند،  کمرنگ  تنها  نه  زمینه  این 
شمار  به  پیشرو  نوعی  به  بلکه 
می خواهم  اجازه  حتی  می روند. 
دانشگاه های  که  کنم  عرض  را  این 
کرماشان در مدت بیش از دو دهه ی 
همگرایی  برای  کانونی  همواره  اخیر 
و  انتقال  و  کورد  دانشجویان  ملی 
هویت خواهانه  دیدگاه های  تبادل 
مسأله  این  است.   بوده  آنان  میان 
تالش  تمام  رژیم  که  عصری  در 
تعمیق  و  ایجاد  به  معطوف  را  خود 
مختلف  مناطق  بین  هویتی  گسست 
کوردستان نموده بود، اهمیتی افزونتر 
که  دانشگاه هاست  همین  در  می یابد. 
سنندجی،  کرماشانی،  دانشجویان 
اشتراکات   ... و  ایالمی  مهابادی، 
هویتی خود را باز می یابند و می توان 

گفت نیمه ی گمشده ی خویش را پیدا 
می کنند. این امر به ویژه در کرماشان 
و  هویتی  رنسانس  بر  سرآغازی 
ساله ی  یکصد  یخ های  شدن  آب 
می گردد. رضاخانی  آسیمیالسیون 

کوردستان: جنبش دانشجویی کوردی 
با  اشتراکاتی  چه  و  تمایزات  چه 
جنبش دانشجویی مرکز یا ایران دارد؟ 
سالم اسماعیل پور: در نگاهی بدبینانه 
واقع بینانه،  بگوییم  است  بهتر  یا 
کوردی  دانشجویی  جنبش  می توان 
مغایر  پیامی  بالقوه حامل  طور  به  را 
با جنبش تمرکزگرای  و حتی متضاد 
اصطالح  به  که  آنچه  یا  ایرانی 
سراسری"  دانشجویی  "جنبش 
خوانده می شود، تعریف نمود. به بیان 
کوردی  دانشجویی  جنبش  دیگر، 
هویت خواه  جنبش های  سایر  همانند 
بر  عالوه  ایران،  در  دانشجویی 
ملی  مبارزاتی  اصیل  خاستگاه های 
تالش  نوعی  به  خویش،  منطقه ای  و 
نقاط  و  شکاف ها  پوشش  جهت  در 
اهداف  و  برنامه ها  استراتژی،  کور 
جنبشی است که حدود نیم قرن تحت 
عدالت خواهی،  همچون  عناوینی 
آزادیخواهی،  استکبارستیزی، 
اصالح طلبی، گفتمان چپ، ملی گرایی 
ایرانی و... یک پرچم واحد را به دوش 
کشیده و آن انکار تنوعات هویتی و 
و  ملی  گروه های  اساسی  حقوق 
یکنواختی  تحمیل  و  یکسان سازی 
در  پدرساالرانه  ژست  گرفتن  و 
موجود  هویتی  ناهمگونی های  قبال 
و  پیام  هست.  و  بوده  ایران  در 
دانشجویی  جنبش  محوری  آرمان 
که  است  همان چیزی  دقیقًا  کوردی، 
مرکزی،  تمامیت خواه  جنبش  برای 
شده  تلقی  قرمز  خط  و  تابو  همواره 
و آن انگشت نهادن بر پاشنه ی آشیل 
و  آزادیخواهی  مدعی  گفتمان های 
عدالتخواهی یک قرن اخیر در ایران، 

حقوق  و  ملی  مسأله ی  همان  یعنی 
ملل تحت ستم ایران است. بدین معنا 
که دانشجوی کورد عالوه بر کاستی ها 
و اجحافات سیستماتیکی که کل نظام 
آموزش عالی و جامعه را تحت تأثیر 
قرار می دهند، نوعی اجحاف مضاعف 
خویش  هویتی  گروه  با  رابطه  در  را 
احساس و لمس می کند که برای گروه 
هویتی حاکم نه تنها اساسًا موضوعیت 
از  بلکه مطرح شدن شدن آن  ندارد، 
نیز  را  ستم  تحت  هویت های  سوی 
و  تحمیلی  یکپارچگی  علیه  تهدیدی 
هژمونی ناروا و دیرپای گروه هویتی 
ارزیابی می کنند و صراحتًا در  حاکم 
و  انکار  به  و  گرفته  موضع  آن  برابر 
و  آورده  روی  آن  برابر  در  مقاومت 
کشاندن  انحراف  به  برای  تالش  در 
نمی دهند.  راه  خود  به  تردیدی  آن 
نوع  دو  این  اشتراکات  با  رابطه  در 
جنبش، در درجه ی اول خواست های 
صرفًا صنفی را می توان برشمرد که از 
جمله ی آنها می توان به خواست های 
رفاهی، علمی، استقالل دانشگاه ها و 
امنیتی  و  نظامی  نیروهای  ورود  منع 
در  نمود.  اشاره  دانشگاهی  مراکز  به 
درجه ی بعدی و البته مهمتر، مسائلی 
اجتماعی،  عدالت  مطالبه ی  همچون 
آزادی های  و  اقتصادی  سیاسی، 
مشترک  نقطه ی  می توانند  سیاسی 
لیکن  باشند،  جنبش  دو  این  فعالیت 
همان گونه که اشاره نمودیم، خوانش 
گروه  پدرساالرانه ی  و  معیوب 
منجر  مفاهیم،  این  از  حاکم  هویتی 
در  بنیادین  اختالفات  شکل گیری  به 
تعریف چنین مفاهیمی گردیده و اتحاد 
و همگرایی این دو نوع جنبش را با 
موانع و مشکالتی مواجه نموده است.

دانشجویی  جنبش  کوردستان: 
حمایت  به  می تواند  چگونه  ایران 
برحق  و  دمکراتیک  خواسته های  از 
بپردازد؟ کوردی  دانشجویی  جنبش 

می کنم  تصور  اسماعیل پور:  سالم 
جنبش دانشجویی در حال حاضر در 
از  دورانی  قبل،  دو دهه ی  با  مقایسه 
از  را  شدن  رانده  حاشیه  به  و  فتور 
نوعی  این،  بر  عالوه  می گذراند.  سر 
مواضع  در  را  ارتجاع  و  عقب گرد 
این جنبش در قبال مسائلی همچون 
ملی  مسأله ی  و  دمکراسی  آزادی، 
نظر  به  مأیوس کننده  که  شاهدیم 
می رسد. جنبش دانشجویی ایران اگر 
را  خود  پیشاهنگی  نقش  می خواهد 
در مسائل اجتماعی ایران حفظ کند، 
قبل از هر چیزی بایستی این پوسته ی 
سخت خودساخته را بشکند و آن گونه 
نام دانشگاه و قاصدان  که شایسته ی 
پیام اساسی علم، یعنی نقد و عقالنیت 
خود  گذشته ی  نقد  به  است،  انتقادی 
و آسیب شناسی گفتمانی خود و سایر 
یکصد  آزادیخواهانه ی  جنبش های 
سال اخیر ایران اقدام کند و شجاعانه 
و  شناخته  را  مسیر  این  ضعف  نقاط 
در صدد اصالح و رفع آنها برآید. به 
آسیب شناسی  این  در  اگر  من،  باور 
متوسل  نارسا  و  معیوب  متدهای  به 
ریشه دار  سیاسی  اغراض  و  نگردند 
مرکزگرایانه را دنبال نکنند، لزومًا به 
شرافتمندانه  و  شجاعانه  موضعگیری 
خواهند  ملی  مسأله ی  حل  قبال  در 
شک  بدون  رویه ای  چنین  رسید. 
جنبش های  تمامی  حمایت  مورد 
بود  خواهد  دانشجویی  هویت خواه 
و  نزدیکی  به  توانست  خواهد  و 
اشتراک مواضع میان آنان کمک کند.
در  دانشجویی  جنبش  کوردستان:   
می کنید؟ تحلیل  چگونه  را  کرماشان 

که  گونه  همان  پور:  اسماعیل  سالم 
پیشتر اشاره شد، معتقدم با روی کار 
آمدن احمدی نژاد در ایران، دورانی از 
دانشجویی  جنبش  بر  فتور  و  ضعف 
کوردستان  و  ایران  سرتاسر  در 
غالب شد که پس از روی کار آمدن 

تغییرات  برخی  علیرغم  نیز  روحانی 
به  ماند.  باقی  قوت خود  به  سطحی، 
کردم  اشاره  پیشتر  که  دالیلی  همان 
این  در  کوردی  دانشجویی  و جنبش 
منطقه را نقطه ی امیدی برای بازیابی 
هویتی ملت کرد در کرماشان ارزیابی 
جنبش  نیز  حاکم  ارتجاع  نمودم، 
دانشجویی در کرماشان را یک تهدید 
تلقی می کند و برای به حاشیه راندن 
سرکوب ها  و  دسیسه ها  انواع  به  آن 
مواد  ترویج  است.  گردیده  متوسل 
قوانین  دانشگاهی،  مراکز  در  مخدر 
سرکوبگری  و  امنیتی  سختگیرانه ی 
به  زدن  دامن  دانشجویان،  علیه 
و  منطقه ای  فرهنگی،  تفاوت های 
به  آنها  تبدیل  برای  تالش  و  مذهبی 
بومی گزینی  تفرقه افکنانه،  اختالفات 
و مسائلی از این دست، همگی حاکی 
شکست  به  برای  رژیم  تالش  از 
در  هویت طلبی  عظیم  موج  کشاندن 
لیکن  است.  کرماشان  دانشگاه های 
بسیار  کنونی  زمان  می کنم  تصور 
و آن  انقالب  اوایل  مقطع  از  متفاوت 
انقالب  دانشگاه ستیزانه ی  پروژه ی 
فرهنگی است و این غول بیدار شده  
شکسته ی  شیشه ی  به  نمی توان  را 
استبداد بازگرداند. دیواری که قرن ها 
فرو  بود،  کرده  محصور  را  کرماشان 
دانشجویی  جنبش  و  است  ریخته 
تنگ  کلبه ی  دیوارهای  از  عبور  با 
نگاه  تنها گستره ی  نه  اینک  استبداد، 
خود را به سرتاسر کوردستان گشوده، 
بلکه دروازه های فراخ جهانی را برای 
روی  پیش  اندیشه ها  و  آرا  تبادل 
که  معناست  بدان  این  دارد.  خود 
نامالیمات  تمامی  علیرغم  کرماشان 
جنبش  پیشاهنگی  با  اینک  روزگار، 
فرهنگی  جامعه ی  و  دانشجویی 
فرهیختگانش  و  هنری  نخبگان  و 
ملی،  رنسانس  دروازه های  در 
است.  برافراشته  قد  سرفرازانه 

باشند. داشته  حضور  جامعه  واقعی 
به  را  این خأل که اصلی ترین ضربه 
کوردستان  ملی-دمکراتیک  حرکت 
سویی  از  است،  زده  کرماشان  در 
به  کافی  تجربه ی  انتقال  از  مانع 
سویی  از  و  می شود  آینده  فعالین 
دیگر ما را با فعالینی روبرو می سازد 
صفر  از  را  کارها  همه ی  باید  که 
باعث  امر خود  این  که  کنند  شروع 
روال  شدن  کند  و  اشتباهات  تکرار 
رهایی بخش  جنبش  شدن  فراگیر 
می شود. کرماشان  در  کوردستان 

قاطع  حضور  عدم  نیز  و  خأل  این 
کرماشان،  در  کوردی  احزاب 
و  زیست  برای  مناسب  فضایی 
مدرن  جاش های  فعالیت  استمرار 
کردن  آشفته  با  تا  است  کرده  مهیا 
ایجاد  و  فکری-عملی  فضای 
فعالیت های  انجام  از  فراگیر  هراس 
حزب هراسی،  و  شده  سازماندهی 
به انفکاک عملی در کرماشان دامن 
اکت  شکل گیری  از  مانع  و  زده 
شوند. تأثیرگذار  اجتماعی  سیاسی 
کرد؟؟ باید  چه 

نسلی  به  دادن  شکل  برای  تالش 
اساسی ترین  استخواندار،  و  کارا 

راهکار برای خنثی سازی تأثیرات 
واقع  در  است،  مدرن  جاشیسم 
نمای  و  نشو  برای  محل  بهترین 
جامعه ای ست  مدرن،  جاش های 
که از عدم حضور نسل سیاسی در 
عذاب است. به همین خاطر فعالین 
سیاسی-اجتماعی کرماشان با در 
مشخص  راهبردی  گرفتن  پیش 
نسل  این  ایجاد  در  سعی  باید 
دیگر  سوی  از  و  باشند  داشته 
دمکراتیک  ملی  جنبش  رهروان 
این  جای  جای  در  کوردستان 
شیوه های  تمام  از  باید  سرزمین، 
شفاف سازی،  راستای  در  ممکن 
از  این شیوه   و شناساندن  معرفی 
جاشایه تی به مقابله با آن بپردازند.

حضور  که  همانقدر  واقع  در 
خاک  عمق  در  پیشمرگه 
بسزائی  اهمیت  از  کوردستان 
این  با  مقابله  است،  برخوردار 
سیستم فکری عملی نیز که هدفی 
شدن  فراگیر  از  پیشگیری  جز 
جنبش رهایی بخش کوردستان در 
کرماشان و ایالم ندارد، مهم است. 
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جوان ُکرد از قصاص نفس 
رهایی یافت

موفق  سنندجی  خیر  شهروندان 
اورامی نژاد  هیمن  عفو  اخذ  به 
شدند. مقتول  خانواده  از 
خبررسانی  آژانس  گزارش  به 
تالش  ماه ها  از  پس  ُکردپا، 
شهروندان  معتمدین،  از  جمعی 
پیگیری  با  سنندجی  خیرین  و 
حکم  اجرای  در  وساطت  و 
ساله،   22 جوان  یک  اعدام 
"پویا  دم  اولیاء  سرانجام 
قاتل  قصاص  از  ابوالقاسمی" 
کردند. صرفنظر  فرزندشان 
هیمن هورامی نژاد فرزند حسن 

در سال 1٣٩0 که کمتر از 1٨ 
سال سن داشت، دوست خود را 
به قتل رسانده و دستگاه قضایی 
به  عمد"  "قتل  جرم  به  را  او 
قصاص نفس محکوم کرده بود.
سنندج  در  ُکردپا  خبرنگار 
گزارش عفو هیمن هورامی نژاد 
ابوالقاسمی  خانواده ی  سوی  از 
است. کرده  تأیید  را 
احترام  پاس  به  سنندج  مردم 
پویا  اولیای  چشم پوشی  به 
قاتل  اعدام  از  ابوالقاسمی 
دوشنبه  روز  فرزندشان، 

حکم حبس ابد والی درودی 
لغو شد

جمهوری  رژیم  قضایی  دستگاه 
"تخفیف  حکم  ایران  اسالمی 
سیاسی  فعال  یک  مجازات"  در 
کرد. صادر  را  یزد  زندان  در  ُکرد 

آژانس  گزارش  براساس 
چند  طی  ُکردپا،  خبررسانی 
والی  ابد  حبس  حکم  اخیر،  روز 
به  ُکرد  سیاسی  زندانی  درودی، 
یافت. تخفیف  زندان  سال   2٥

که  ُکرد  سیاسی  زندانی  این 
نگهداری  یزد  زندان  در  هم اکنون 
سال  بیست  از  بیش  می شود، 
می برد. بسر  حبس  در  که  است 

این  وضعیت  از  مطلع  منبع  یک 
ُکردپا  آژانس  به  ُکرد  فعال سیاسی 
از درخواست های  اعالم کرد: پس 
مکرر والی درودی و خانواده ی وی 
وی،  حکم  وضعیت  پیگیری  برای 
سرانجام کمیسیون عفو و بخشودگی 
حکم  کاهش  با  قضایی  دستگاه 
نمود. موافقت  درودی  والی  زندان 

عفو و بخشش زندانیان سیاسی در 
حکومت اسالمی ایران برعهده علی 
خامنه ای می باشد که بنا به پیشنهاد 
دستگاه قضایی با آن موافقت می کند.

در  حبس،  سال   1٨ از  پس 

درودی  والی  به   ٩٣ سال  دی ماه 
شد. داده  مرخصی  روز   ٨

به  ُکرد  سیاسی  زندانی  این 
ُکرد  احزاب  با  همکاری  اتهام 
به  اسالمی  جمهوری  مخالف 
بود. شده  محکوم  ابد  حبس 

روستای  اهل  درودی  والی 
شهرستان  توابع  از  "چروسانه" 
کامیاران می باشد و در سال 1٣7٥ 
خورشیدی از سوی نهادهای امنیتی 
حکومت جمهوری اسالمی ایران در 
استان کرمانشاه بازداشت شده است.

یک روحانی سرشناس ُکرد به زندان و 
تبعید محکوم شد

رژیم  روحانیت  ویژه  دادگاه 
امامان  از  یکی  برای  تبریز  در 
حکم  ارومیه  تسنن  اهل  جمعه 
کرد. صادر  تبعید  و  زندان 

خبررسانی  آژانس  گزارش  به 
یک  تبریز  در  گذشته  روز  ُکردپا، 
به  آنکه  از  پس  ُکرد  روحانی 
شهر  این  روحانیت  ویژه  دادگاه 
و  بازداشت  بود،  شده  احضار 
یافت. انتقال  مرکزی  زندان  به 

دادگاه  همین  در  عبدی  رضا  مال 
و  تعزیری  حبس  ماه   ٦ به 
شهر  خارج  در  ساله   2 تبعید 
است. شده  محکوم  ارومیه 

عبدی  آقای  نزدیکان  از  یکی 
آژانس  با  کوتاهی  گفتگوی  در 
را  حکم  او  که  کرد  تأیید  ُکردپا 
را  ایشان  و  دریافت  دادگاه  در 
کرده اند. زندان  راهی  بالفاصله 

زیرنظر  مستقیمًا  دادگاه  این 
ایران  رژیم  رهبر  خامنه ای  علی 
قضایی  برخورد  مسئول  و  بوده 
مخالف  و  منتقد  روحانیون  با 
می باشد. اسالمی  حکومت 

دینی  علوم  مدرسه  مدیریت  قباًل 
نیز  و  ایوبی)ارومیه(  صالح الدین 
امام جماعت مسجد قدس شهرک 
اسالم آباد برعهده مالرضا عبدی بود.

نماینده  آگاه؛  منابع  گفته ی  بنابه 
ولی فقیه در استان آذربایجان غربی 
اطالعات  کل  اداره ی  همراه  به 
هستند. رضا  مال  شاکی  ارومیه، 

دست  اسامی  ُکردپا  آژانس  پیشتر 
به  که  را  ُکرد  دینی  عالم   ٩ کم 
استان  اطالعات  اداره ی  دستور 
خود  کار  از  غربی  آذربایجان 
دینی  علوم  مدرس  عنوان  به 
بود. کرده  منتشر  شده اند،  اخراج 

خط  در  واقع  در  اخراجی  افراد 
اصالح"  و  "دعوت  جریان  فکری 
سازمانی  اساسًا  که  می گیرند  قرار 
می رود. شمار  به  میانه رو  و  مدنی 

قطع انگشت دست زندانیان جهت 
"عبرت سایرین"در زندان ارومیه

بهشت   2 قطعه  در   ٣ ساعت 
مزار  بر  گل  نثار  با  محمدی 
رساندند. هم  به  حضور  وی 
پیشتر سازمان عفو بین الملل در 
اعدام  توقف  خواستار  بیانیه ای 
بود. شده  هورامی نژاد"  "هیمن 

همچنین منابع خبری می گویند 
زندانی   4 حاضر،  حال  در  که 
ُکرد در سنندج محکوم به اعدام 
هستند که "ارتکاب جرم" آنها 
 1٨ از  )کمتر  نوجوانی  سن  در 
است. پیوسته  وقوع  به  سال( 

و  مسئولین  از  جمعی  حضور  با 
ارومیه  مرکزی  زندان  در  زندانیان 
انگشت  چهار  قطع  حکم  )دریا(، 
چشم  پیش  در  برادر  دو  دست 
زندانیان دیگر به اجرا گذاشتە شد.
آژانس  به  گزارش  اساس  بر 
یکشنبه  روز  ُکردپا،  خبررسانی 
رژیم  قضایی  دستگاه  دیماه،   ٥
شهرستان  مرکزی  زندان  در  ایران 
دست  انگشت  قطع  حکم  ارومیه 
"عبرت  برای  را  کرد،  شهروند  دو 
گذاشت. اجرا  مورد  به  سایرین" 

هویت این دو شهروند زندانی ُکرد از 

سوی خبرنگار ُکردپا در شهر ارومیه 
"مجید  و  ساله   ٣٨ بی غم"  "فرامرز 
بی غم" 4٥ ساله اعالم گردیده است.
صدور  منبع،  این  گفته ی  به 
دست  انگشت  چهار  قطع  حکم 
از  دزدی،  اتهام  به  بی غم  برادران 
ارومیه  شهرستان  دادستان  سوی 
است. گرفته  صورت  زندان  در 

چهار  مدت  طی  مجید  و  فرامرز 
اتهام دزدی در زندان  به  نیم  سال و 
شده اند. نگهداری  دریا  مرکزی 

این منبع همچنین می افزاید: "این عمل 
عبرت  درس  عنوان  تحت  شرم آور 

 70 به  نزدیک  چشم  پیش  گرفتن، 
است". گرفته  صورت  دیگر  زندانی 
"یکی  گفت:  ادامه  در  منبع  این 
حکم  اجرای  از  قبل  زندانیان  از 
بود  گفته  ارومیه  دادستان  به 
بود  کرده  تقاضا  و  کردیم  اشتباه 
دادستان  اما  نشود،  اجرا  حکم  که 
تمسخرآمیز  صورت  به  جواب  در 
می خواستیم  راه  در  ما  بود  گفته 
شیرینی  تا  بگیریم  برایتان  شیرینی 
نزنید". را  حرف ها  این  و  بخورید 
داخل  در  زندانی  هزار   ٥ به  نزدیک 
دارد. وجود  ارومیه  مرکزی  زندان 


