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ارگان کمیـته مرکزی حزب دمکرات کردستان ایران

تـأمین حقوق ملی خلق کرد در چهارچوب ایرانی دمـکراتیک و فـــدرال

4 25

 

ادامه در صفحه ی 6

کریم پرویزی

ص7ص2 ص6

سخن      

2 

پایان عصر اوباما 
رئیس جمهور  ترامپ،  دونالد 
جمعه  روز  آمریکا،  منتخب 
رسمًا   1395 بهمن ماه  اول 
این  رئیس جمهور  عنوان  به 
کرد. خواهد  یاد  سوگند  کشور 
رأس  گزارش ها،  اساس  بر 
به وقت  ساعت 1۲ ظهر جمعه 
رئیس  رابرتز  قاضی  واشنگتن، 
دیوان عالی آمریکا مراسم سوگند 
دونالد ترامپ را برگزار می کند.
آقای  سوگند،  مراسم  از  بعد 
خود  سخنرانی  اولین  ترامپ 
رئیس جمهوری  عنوان  به  را 
می کند. ایراد  آمریکا  جدید 
ترامپ  اسپیسر، سخنگوی  شان 
آقای  احتمااًل  بود  گفته  پیشتر 
به کار در  از شروع  بعد  ترامپ 
دستور  چند  جمعه  روز  همان 
این حال  با  کند.  اجرایی صادر 
نشریه  به  ترامپ  آقای  خود 
تایمز لندن گفته که "روز اول" 
او از روز دوشنبه آغاز می شود.
فارس،  ولید  حال  همین  در 
امور  در  ترامپ  آقای  مشاور 
خاورمیانه در گفتگو با تلویزیون 
العربیه در پاسخ به این پرسش 
تغییر  که آیا ممکن است شاهد 

سیاست های آمریکا در تعامل با 
رژیم ایران باشیم، گفت: "شکی 
در این نیست که تغییراتی ایجاد 
رئیس جمهور  شد.  خواهد 
منتخب آمریکا توافق هسته ای با 
حکومت ایران را به سود امنیت 
ملی آمریکا نمی داند. این توافق، 
آمریکا را از شرکای عرب خود 
یک  که  کرده  دور  منطقه  در 
شاهد  آینده  در  است.  نگرانی 
نزدیکی بیشتر کشورهای عربی 
خلیج و واشنگتن خواهیم بود".
اوباما  باراک  حال،  همین  در 
خود  خداحافظی  پیام  در  نیز 
آمریکا  رئیس جمهور  عنوان  به 
مشورت ها  بهترین  "من  گفت: 
ترامپ  دونالد  اختیار  در  را 
پیش بینی  لیکن  دادم،  قرار 
می کنم او چیزهایی را که وعده 
داد". خواهد  انجام  بود  داده 
رئیس جمهوری  اگر  معمواًل 
جانشین  رقیب  از حزب  جدید 
شود،  فعلی  رئیس جمهوری 
لغو  با  را  کارش  ابتدای 
رئیس جمهوری  مهم  فرمان های 
می کند. آغاز  قبلی 

روسیه مخالفان مسلح اسد را 
به نشست آستانه دعوت کرد

مسلح  گروه های  همه  از  روسیه 
با  ارتباطی  که  اسد  بشار  مخالف 
ندارند،  النصره  جبهه  یا  داعش 
صلح  گفتگوهای  در  کرد  دعوت 
قزاقستان  پایتخت  آستانه  در  که 
کنند. شرکت  می شود،  برگزار 

سرگئی الوروف اعالم کرد کشورش 
با حضور جیش االسالم که به تازگی 
به آتش بس پیوسته، مخالفتی ندارد.
نمایندگان  گفت:  الرورف 
مسلح  گروه های  از  یک  هر 
حاضر  آستانه  نشست  در  که 
گروه  مذاکره کننده  هیأت  شوند، 
داد. خواهند  تشکیل  را  خود 

فهرست  داد:  ادامه  او 
آستانه  نشست  مشارکت کنندگان 
شد،  خواهد  مشخص  زودی  به 
ایاالت  جمله  از  همگان  لیکن 
شرکت  امکان  آمریکا  متحده 
دارند. را  گفتگوها  این  در 

الشام  احرار  گروه  دیگر  سوی  از 
از  یک  هیچ  حضور  با  کرد  اعالم 
نشست  این  در  مسلح  گروه های 

خود  لیکن  ندارند،  مخالفتی 
نماینده ای به آستانه نخواهند فرستاد.

رژیم  مخالف  مسلح  گروه های 
گروه   ۲۰ به  آنها  تعداد  که  اسد 
می رسد، پیش از این تأکید کرده اند 
باید درباره  تنها  که نشست آستانه 
موضوع  و  نظامی  موضوعات 
که  موضوعی  باشد؛  آتش بس 
الوروف نیز بر آن تأکید کرده است.

فرماندهان  از  علوش  محمد 
گروه های  رهبری  جیش االسالم 
مخالف حاضر در نشست آستانه را 
طرف  در  داشت.  خواهد  عهده  بر 
مقابل نیز بشار جعفری رئیس هیأت 
مذاکره کننده رژیم اسد خواهد بود.

توافق  احتمال  از  آگاه  منابع 
در  سراسری  آتش بس  سر  بر 
منابع  این  داده اند.  خبر  سوریه 
مذاکرات  این  نهایی  سند  گفته اند 
ایران  رژیم  روسیه،  مشارکت  با 
از  و  شد  خواهد  تنظیم  ترکیه  و 
عنوان  به  شده  دعوت  نیز  آمریکا 
شود. حاضر  نشست  این  در  ناظر 

سفیر آمریکا در سازمان ملل، 
خواستار فشار بر ایران شد

در  اوباما  دولت  سفیر  پاور،  سامانتا 
نشست  آخرین  در  ملل،  سازمان 
از  پیش  امنیت  شورای  در  خود 
دولت  سفیر  به  را  خود  جای  آنکه 
با  مقابله  خواستار  بدهد،  ترامپ 
ایجاد  در  ایران  رژیم  عملکرد 
"بی ثباتی در منطقه خاورمیانه" شد.
دی   ۲9 چهارشنبه  روز  پاور،  خانم 
تحریم های  حفظ  خواستار  ماه، 

شده  ایران  رژیم  علیه  تسلیحاتی 
موضوع  در  "پیشرفت  افزود:  و 
تا  شود  باعث  نباید  ایران،  اتمی 
در  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
ایجاد  در  ایران  اقدامات  دیگر  برابر 
بیاید". بی ثباتی در خاورمیانه کوتاه 
بارها  آن،  متحدان  و  متحده  ایاالت 
"ایجاد  به  متهم  را  ایران  رژیم 
برای  کرده اند.  منطقه  در  بی ثباتی" 

متحدان  از  شماری  و  آمریکا  نمونه 
را  لبنان  در خاورمیانه، حزب اهلل  آن 
می دانند؛  تروریستی"  "گروه  یک 
و  متحد  ایران  رژیم  که  گروهی 
کشورهایی  است.  آن  اصلی  حامی 
جلوی  گفته اند  مؤکداً  اسرائیل  مانند 
سوی  از  سالح  ارسال  هرگونه 
می گیرند. را  گروه  این  برای  ایران 
در  "ما  است:  گفته  پاور  سامانتا 
هم  کنار  در  است  الزم  شورا  این 
اجرای  به  تن  کنیم،  مجبور  را  ایران 
با  ارتباط  در  تعهداتش  کارآمد 
اعمال  به ویژه  بدهد.   ۲۲31 قطعنامه 
صادرات  مورد  در  محدودیت ها 
تسلیحات و موارد مشابه، اجرا شود".
خانم پاور تا دو روز دیگر جای خود 
را به خانم نیکی هیلی، نامزد پیشنهادی 
این  نمایندگی  برای  ترامپ  دونالد 
می دهد. ملل،  سازمان  در  کشور 

تازگی گفته است  به  نیز  خانم هیلی 
برای واشینگتن بهتر است توافق اتمی 
دهد.  قرار  "بازبینی"  مورد  را  ایران 

مصطفی هجری: مردم کرد، 
رفسنجانی را یکی از مجریان 

طرح ترور دکترقاسملو و 
دکتر شرفکندی می دانند

حسن شرفی: راسان 
به معنای حضور مداوم 
و گسترده ی پیشمرگه 

درداخل کردستان ایران 
است

حزب دمکرات: تاریخ 
بشریت، زندگی رفسنجانی 

را با لکه ی سیاهی 
ثبت خواهد کرد

مرگ یک جالد 
دفورمیست

هیأتی از اتحادیه ی میهنی 
از دفتر سیاسی حزب دمکرات 

دیدار کرد

زاگرس و بلوط، 
دو سمبل جاودانگی و رستاخیز 

کوردستان

نامه اي که نویسندگانش 
نیز از آن شرم دارند

راسان و شار

شهر در معنای عام خود و در واقع، 
مردمان  معمولی  و  روزانه  زیستگاه 
اصلی  خاستگاه  که  است  کردستان 
است.  ملتمان  "راسان"  و  خیزش 
"شاخ"  در  قیام  شعله های  واقع  در 
و  توان  "شار"  در  و  می کشد  زبانه 
می یابد. گسترش  و  می گیرد  نیرو 

حضور  "روژهالت"  در  کرد  ملت 
مستمری در تجربیات متنوع سیاسی 
و  قشر  هر  و  داشته اند  مبارزه  و 
در  خود  امکان  و  توان  در  طبقه ای 
سرزمین شان  بخش  رهایی  قیام 
کرده اند. ایفا  نقش  و  داشته  حضور 
جمهوری  برقراری  سال های  طی 
کردستان،  حزب دمکرات از درون 
دلسوزان  همت  با  و  شهری  بافت 
و  برآورد  سر  ملتمان  عالمان  و 
گونه ای  به  را  کردستان  شهرهای 
مدرن وارد عرصەی قیام و خیزش 
کرد و به مانند پایگاه مهمی از قیام 
که  پرداخت  نقش  ایفای  به  مدرن 
نکشید. درازا  به  چندان  متاسفانه 

ایران  ملیت های  قیام  سال های  در 
به  کردستان  نیز،  پهلوی  نظام  علیه 
اصلی  نیروی  توانست  معنا  تمام 
به خیابان ها  خود را در درون شهر 
ظلم  دوران  در  همچنین  بکشد، 
وحشیانه ی  هجوم  و  جور  و 
مردمان  این  خمینی"  "پاسداران 
حضور  با  که  بودند  روستا  و  شهر 
را  مبارزین  صفوف  قیام،  در  خود 
خیابان  و  کوچه  و  کردند  محکم تر 
بدل  دفاع  و  مقاومت  سنگر  به  را 
به  بتوانند  طریق  این  از  تا  کردند 
بپردازند. پیشمرگه  از  حمایت 

بودند  روستا  و  شهر  مردمان  همین 
درگیری های  –طی  بعدها  که 
گسترده  حمایت  به  پارتیزانی- 
پیشمرگه  نیروهای  راهنمایی  و 
پرداختند. مختلف  مراحل  در 

نیز،  مسلحانه  جنگ  توقف  از  بعد 
و  اصلی  نقش  کردستان   شهرهای 
روحیه   و  اراده  حفظ  در  را  بنیادی 
به  و  داشتند  برعهده  خیزش  و  قیام 
از  گوناگون  و  مختلف  شیوه های 
جمله تشکیل و حضور در انجمن های 
نیز  و  مدنی  فرهنگی،  متعدد 
راهپیمایی و تظاهرات ضد حکومتی 
اراده و توان توان ملی کردها در قیام 
موجب  و  داده  نشان  را  برحقشان 
شده اند. سرزمین مان  دشمنان  ترس 

در مرحله ی نوین قیام و طی "راسان 
نیروهای  مبارزات  روژهالت"، 
پیشمرگه و نقش کردهای مهاجر و 
مردمان شهر و روستاهای کردستان، 
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مصطفی هجری: مردم کرد، رفسنجانی را 
یکی از مجریان طرح ترور دکتر قاسملو 

و دکتر شرفکندی می دانند
کردستان  دمکرات  حزب  دبیرکل 
رادیو  با  مصاحبه ای  طی  ایران 
و  اختالفات  از  فارسی  دویچه وله 
جناح های  میان  عمیق  شکاف های 
رفسنجانی خبر  مرگ  از  رژیم پس 

داد.
حزب  دبیرکل  هجری  مصطفی 
این  در  ایران  کردستان  دمکرات 
است:  داشته  اظهار  مصاحبه 
ستون های  از  یکی  "رفسنجانی 
و  ایران  اسالمی  جمهوری  اصلی 
قتل  دستور  که  بود  آمرانی  از  یکی 
کردستان  دمکرات  حزب  رهبران 

ایران را صادر کرد."
که  "کسانی  می گوید:  هجری  آقای 
قربانی ترورها و قتل های زنجیره ای 
در ایران هستند هیچوقت رفسنجانی 
را  اسالمی  جمهوری  سران  بقیه  و 

این  زمانی که  تا  بخشید  نخواهند 
مثل  عادالنه  دادگاه  یک  در  قاتالن 

دادگاه برلین محاکمه نشوند."
ادامه  در  دمکرات  حزب  دبیرکل 
رفسنجانی  کرد،  "مردم  می افزاید: 
طرح  مجریان  از  یکی  عنوان  به  را 
صادق  دکتر  و  قاسملو  دکتر  ترور 
شرفکندی می دانند و کردهای ایران 
فراموش  را  جنایات  این  هیچوقت 

نخواهند کرد."
این  پایان  در  هجری  مصطفی 
مرگ  از  پس  عواقب  به  مصاحبه 
کرده  اعالم  و  اشاره  رفسنجانی 
تأثیرات  رفسنجانی  "فقدان  است: 
جمهوری  نظام  آینده ی  در  منفی 
چون  داشت.  خواهد  اسالمی 
به  نزدیک  و  بانفوذ  دیگر شخصیت 
خامنه ای وجود نخواهد داشت و این 

در میان گروه های مختلف جمهوری 
اسالمی ایران اختالفات و شکاف ها 
کس  چون  کرد،  خواهد  بیشتر  را 
دیگری نیست که راه حلی برای این 

اختالفات پیدا کند."
از دیگر سو ، شاهو حسینی، نماینده 
در  ایران  کردستان  دمکرات  حزب 
دویچه وله  با  گفتگو  در  نیز  اروپا 
فارسی در رابطه با مرگ رفسنجانی 
میکونوس  ترور  "پرونده  گفت: 
بیدار  وجدان  و  تاریخی  نظر  از 
مردمی هیچوقت با مرگ رفسنجانی 

فراموش نخواهد شد".
اکبر  دی ماه،  نوزدهم  یکشنبه  روز 
مجمع  رئیس  رفسنجانی،  هاشمی 
از  یکی  و  رژیم  مصلحت  تشخیص 
آمرین ترورهای وین و میکونوس با 
مرگ خود جهانی را آسوده ساخت.

حسن شرفی: راسان به معنای حضور مداوم و 
گسترده ی پیشمرگه در داخل کردستان ایران است

راسان  عنوان  تحت  سمیناری 
حسن  برای  "روژهالت" 
حزب  دبیرکل  جانشین  شرفی، 
در  ایران،  کردستان  دمکرات 
شد. برگزار  سوییس  کشور 

 1395 دیماه   19 یکشنبه  روز 
"زوریخ"  شهر  در  خورشیدی 
عنوان  تحت  سمیناری  سوییس 
و  وظایف  روژهالت"،  "راسان 
از  کثیری  جمع  شرکت  با  احتماالت 
نمایندگان  و  سوییس  مقیم  کردهای 
برای  سیاسی،  جریانات  و  احزاب 
شد. برگزار  شرفی  حسن  آقای 

سمینار با اجرای سرود ملی کردستان 
و یک دقیقه سکوت جهت گرامیداشت 
گردید. آغاز  کرد  ملت  شهیدان  یاد 

مسئول  رسولی،  کامران  سپس 
دمکرات  حزب  سراسری  کمیته ی 
موضوع  با  رابطه  در  سوییس  در 
داد. ارائه  توضیحاتی  سمینار، 

سخن  ایراد  به  شرفی  آقای  سپس 
رابطه  در  و  پرداخت  باب  این  در 
اظهار  کلی  طور  به  کرد  مسأله ی  با 
هستیم  ملت  یک  کردها  "ما  داشت: 
واحد  سرزمین  یک  کردستان  و 
یکدیگر  از  را  ما  دشمنان،  است. 
حقوق  که  هنگامی  و  نموده اند  جدا 
را  ما  می کنیم،  مطالبه  را  خویش 
می کنند".  متهم  جدایی طلبی  به 
استقالل  مسأله ی  با  رابطه  در 
کردستان، آقای شرفی اظهار داشت: 
"ما به عنوان حزب دمکرات حمایت 
مسأله ی  از  را  خود  کامل  و  تمام 
و  می کنیم  اعالم  کردستان  استقالل 
اقلیم  حکومت  که  باوریم  این  بر 
گام های  برداشتن  برای  کردستان 
بایستی  استقالل،  سوی  به  جدی 
عامل اقتصادی، حمایت بین المللی و 

معیشت مردم را مد نظر قرار دهد".
آقای شرفی در رابطه با دوستان ملت 
کردستان  مختلف  بخش های  در  کرد 
به این مطلب اشاره نمود که ملت کرد 
کردستان  بخش های  از  یک  هر  در 
و  خویش  همسایگان  با  می تواند 
آنان  میان  کردستان  که  کشورهایی 
باشد،  تقسیم شده است رابطه داشته 
نیروها  که  کند  فراموش  نباید  لیکن 
این  از  یک  هر  سیاسی  جریانات  و 
روابط  در  آنجا  تا  بایستی  بخش ها 
خود با اشغالگران سایر بخش ها پیش 
بروند که راه بازگشت داشته باشند".
دمکرات  حزب  دبیرکل  جانشین 
عنوان  به  ما  افزودند  همچنین 
باور  این  بر  همواره  دمکرات  حزب 
کرد  ملت  سرنوشت  که  بوده ایم 
کردستان  بخش های  از  یک  در 
نیروهای  و  مردم  توسط  بایستی 
شود. تعیین  بخش  آن  سیاسی 

مسأله ی  با  رابطه  در  شرفی  آقای 
کرد در کردستان ایران اظهار داشت: 
با  ایران  کردستان  در  کرد  مردم  "ما 
تمامی  از  که  هستیم  مواجه  رژیمی 
سیستماتیک  سرکوب  برای  راه ها 
ملیت های ایران استفاده می کند. ما با 
رژیمی روبه رو هستیم که هرگاه بحث 
از دمکراسی به میان می آید، می گوید 
غربی هاست.  به  مربوط  امر  این  که 
سخن  زنان  حقوق  از  که  زمانی 
ما مسلمانیم.  گفته می شود، می گوید 
سخن  ملی  حقوق  از  که  هنگامی 
ما  همگی  که  می شود،می گوید  گفته 
پاسخ  دلیل  همین  به  هستیم.  ایرانی 
مذاکره  و  گفتگو  از  که  کسانی  به  ما 
خواهد  نه  می گویند،  سخن  رژیم  با 
اعتباری  هیچ  رژیم  اساسًا  زیرا  بود. 
قائل  برای حقوق و خواست های ما 

با چه کسی  این صورت،  نیست، در 
کنیم؟" مذاکره  چیزی  چه  سر  بر  و 
سخنان  ادامه ی  در  شرفی  آقاش 
خویش در رابطه با راسان کردستان 
ایران افزود: "راسان به معنای حضور 
داخل  در  پیشمرگه  وسیع  و  مداوم 
کردستان ایران به منظور پشتیبانی از 
جمهوری  رژیم  علیه  مردم  مبارزات 
در  زیرا  است.  ایران  ایران  اسالمی 
رویارویی با رژیم جمهوری اسالمی 
در  حتی  مبارزه ای  گونه  هر  ایران، 
هزینه بردار  نیز  آن  اشکال  نرمترین 
رویارویی  در  دلیل  همین  به  است، 
و  بانی  که  حزبی  رژیمی،  چنین  با 
هزینه  طبیعتًا  است،  راسان  عامل 
این  در  آن،  از  فراتر  و  داد  خواهد 
راه حتی قربانی و شهید خواهد داد".
ایشان سپس در رابطه با راسان به این 
مسأله اشاره نمود که راسان، برخاسته 
و  ایران  کردستان  مردم  اراده ی  از 
کردستان  دمکرات  حزب  رهبری 
شبهات  دلیل،  همین  به  است،  ایران 
گویا  که  را  باب  این  در  مطرح شده 
دست های  ساخته ی  و  پیامد  راسان 
می کنیم". رد  قاطعانه  است،  بیگانه 
سخنان  ادامه ی  در  شرفی  آقای 
و  راسان  با  رابطه  در  خویش 
سیاسی  احزاب  سایر  با  هماهنگی 
راسان،  ابتدای  همان  "از  افزودند: 
با تمامی احزاب دیدار و نشست  ما 
نیز  راسان  آغاز  از  پس  داشتیم، 
بخش  با  نشست هایمان  و  روابط 
و  داشته  ادامه  احزاب  از  زیادی 
نحو  هر  به  که  خواسته ایم  آنان  از 
این  کنند.  حمایت  راسان  از  ممکن 
جنبه ی  لزوما  حمایت  درخواست 
خواسته ایم  آنان  از  و  نداشته  نظامی 
که به هر نحوی که برایشان امکانپذیر 
است، از این خیزش پشتیبانی کنند".
تعدادی  سمینار،  دوم  بخش  در 
نظرات،  کردن  مطرح  به  حضار  از 
انتقادات  و  پیشنهادات  دیدگاه ها، 
کردستان  راسان  با  رابطه  در  خود 
کرد  ملت  سیاسی  اوضاع  و  ایران 
کردستان  مختلف  بخش های  در 
دبیرکل  جانشین  که  پرداختند 
با  رابطه  در  توضیحاتی  حزب 
نمود.  ارائه  آنان  نظرات  و  سؤاالت 

هیأت حزب دمکرات در سمینار استقالل کردستان 
شرکت کرد

کردستان  دمکرات  حزب  از  هیأتی 
اعالم  "احتمال  سمینار  در  ایران 
در  که  کردی"  مستقل  دولت 
سلطان"  "هیبت  فنی  دانشکده ی 
کرد. شرکت  شد،  برگزار  کویه  شهر 
 1395 دیماه   ۲6 یکشنبه،  روز 
حزب  از  هیأتی  خورشیدی، 
دمکرات کردستان ایران به سرپرستی 
دفتر  عضو  قادری،  نظیف  محمد 
تحت  سمیناری  در  حزب  سیاسی 
دولت  اعالم  "احتمال  عنوان 
تشکل  همت  به  که  کردی"  مستقل 
برای  کردستان"  جوانان  "رشد 
علی  هوشمند  دکتر  پروفسور 

کرد. شرکت  بود،  شده  برگزار 
علی  هوشمند  دکتر  سمینار،  این  در 
تاریخ  مختلف  جوانب  تشریح  به 
و  ضعف  نقاط  و  کرد  ملت  معاصر 
حال  و  گذشته   حکومت های  قوت 
ملک  حکومت  جمله  از  کردستان 
و  کردستان  جمهوری  محمود، 
پرداخت. کردستان  اقلیم  حکومت 

در بخش دیگری از این سمینار، دکتر 
هوشمند علی اوضاع و احوال کنونی 
به  کرد  ملت  تالش های  و  مبارزات 
به  را  عراق  کردستان  اقلیم  در  ویژه 
تفصیل شرح داد و در صورت اعالم 
استقالل کردستان، حمایت بین المللی، 

کردستان،  سیاسی  نیروهای  اتحاد 
نکته ی  چند  و  اقتصادی  توانایی 
تضمین کننده ی  را  دیگر  اساسی 
فرصتی  و  تجربه  این  تداوم  و  حفظ 
مناسب برای ملت کرد ارزیابی نمود.

در سمینار مزبور، آقای محمد نظیف 
حزب  سیاسی  دفتر  عضو  قادری، 
در  نیز  ایران  کردستان  دمکرات 
بخش پیشنهادات و نظرات حاضران، 
دیدگاه ها و مواضع حزب دمکرات در 
رابطه با استقالل کردستان را تشریح 
تمامی  در  ما  داشت  اظهار  و  نموده 
مصالح  و  منافع  پشتیبان  مراحل، 
عالیه ی ملت کرد بوده و خواهیم بود.

هیأتی از اتحادیه ی میهنی از دفتر سیاسی حزب 
دمکرات دیدار کرد

حزب  سیاسی  دفتر  هیأت های 
در  میهنی  اتحادیه ی  و  دمکرات 
با  دمکرات  دفتر سیاسی حزب  مقر 

یکدیگر دیدار کردند.
 1395 دیماه   ۲4 جمعه،  روز 
سیاسی  دفتر  از  هیأتی  خورشیدی، 
از  متشکل  کردستان  میهنی  اتحادیه 
پیره،  احمد  سعدی  و  بایز  ارسالن 
ماموستا  و  سیاسی  دفتر  اعضای 
بکر، عضو رهبری این حزب ار دفتر 
کردستان  دمکرات  حزب  سیاسی 
هیأت  از سوی  و  نمود  دیدار  ایران 
حزب به سرپرستی مصطفی هجری، 
اعضای  از  جمعی  و  حزب  دبیرکل 

قرار  استقبال  مورد  سیاسی  دفتر 
گرفت.

سیاسی  اوضاع  دیدار،  این  در 
کردستان، جنگ داعش و نقش مؤثر 
نیروی  فداکاری های  و  کرد  ملت 

پیشمرگه مورد بحث قرار گرفت.
تبادل  و  بحث  به  طرفین  ادامه ،  در 
میان  اخیر  تالش های  پیرامون  نظر 
اقلیم  سیاسی  نیروهای  و  احزاب 
اتحادیه ی  میان  ویژه  به  کردستان، 
کردستان  دمکرات  پارت  و  میهنی 
مثبت  را  تالش ها  این  و  پرداخته 

اریابی نمودند.
دیدار،  این  از  دیگری  بخش  در 

و  ایران  کردستان  در  کرد  مسأله ی 
و  بحث  مورد  ایران  سیاسی  اوضاع 
بررسی قرار گرفت. دو طرف بر این 
باور بودند که اگر ملت کرد اتحاد و 
انسجام خود را حفظ نماید و احزاب 
تحوالت  سوی  به  اتحاد  با  سیاسی 
سیاسی گام بردارند، بدون تردید به 
نائل  ملی خویش  و  اهداف سیاسی 
مواضع  اشتراک  این  و  شد  خواهند 
ملت  دوستان  که  شد  خواهد  سبب 

کرد نیز به آن کمک کنند.
در خاتمه ی دیدار نیز طرفین بر لزوم 
تداوم و تحکیم روابط فیمابین تأکید 

نمودند.

دمکرات  حزب  سیاسی  دفتر 
در  بیانیه ای  طی  ایران  کردستان 
رابطه با مرگ رفسنجانی اعالم نمود: 
تاریخ بشریت، زندگی رفسنجانی را 

با لکه ی سیاهی ثبت خواهد کرد.
اگر  است:  آمده  بیانیه  این  در 
برای  را ستونی  زندگانی رفسنجانی 
در  آن  تداوم جنایات  و  رژیم  بقای 
نیز  ستون  این  نابودی  بگیریم،  نظر 
را  خود  خاص  تأثیرات  آینده  در 
امیدواریم  داشت.  خواهد  رژیم  بر 
در  رژیم  این  این  سران  سایر  که 
مورد  مردمی  عادالنه ی  دادگاه  یک 
پرونده ی  و  گیرند  قرار  محاکمه 
رو  مردم  برای  آنان  جنایات  تمامی 
بشری  ضد  اعمال  سزای  به  و  شده 

خویش برسند.
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دکتر نجم الدین کریم 
از دفتر سیاسی حزب دمکرات 

دیدار کرد

استاندار  کریم،  نجم الدین  دکتر 
سیاسی  دفتر  عضو  و  کرکوک 
اتحادیه ی میهنی کردستان از مقر دفتر 
نمود. دیدار  دمکرات  حزب  سیاسی 

دیماه   16 پنجشنبه  روز  صبح 
نجم الدین  دکتر  خورشیدی،   1395
دفتر  استاندار کرکوک و عضو  کریم، 
کردستان  میهنی  اتحادیه ی  سیاسی 

دمکرات  حزب  سیاسی  دفتر  مقر  از 
کردستان ایران دیدار کرد و از سوی 
جمعی  و  دبیرکل  هجری،  مصطفی 
دمکرات  حزب  رهبری  اعضای  از 
گرفت. قرار  استقبال  مورد  گرمی  به 

اوضاع  دوستانه،  دیدار  این  در 
تحوالت  و  کرد  ملت  سیاسی 
در  هم پیمانان  سیاست  کردستان، 

آنان  رویکرد  و  خاورمیانه  منطقه ی 
همچنین  و  کرد  مسأله ی  به  نسبت 
روی  پیش  محدودیت های  و  موانع 
مورد  کرد  ملت  رهایی بخش  جنبش 
گرفت. قرار  نظر  تبادل  و  بحث 
دو طرف در این دیدار بر این واقعیت 
تأکید نمودند که هر گاه ملت کرد با 
اتحاد به سوی تحوالت سیاسی گام 
جنبش  بر  آن  مثبت  نتایج  برداشته، 
ملی و میهنی کرد آشکار شده و هرگاه 
در خالف این مسیر حرکت نموده، به 
دشمنان و بدخواهان ملت کرد امکان 
داده است که سیاست های ضد خلقی 
فشاری  اهرم  به  تبدیل  را  خویش 
علیه مبارزات ملت کرد و احزاب و 
طرفین  نمایند.  آن  سیاسی  نیروهای 
همچنین تأکید نمودند که این تجربه ی 
راه  که  می کند  موظف  را  ما  سیاسی 
بگیریم  پیش  در  را  انسجام  و  اتحاد 
اهداف  به  را  ما  سیاستی  چنین  و 
رساند. خواهد  ملیمان  و  سیاسی 
لزوم  بر  خاتمه،  در  طرف  دو 
دوستانه ی  روابط  تحکیم  و  تداوم 
آوردند. عمل  به  تأکید  خود  میان 

یک پایگاه نظامی رژیم در بانه، آماج 
حمله ی عقاب های زاگرس 

قرار گرفت

زاگرس"  "عقاب های  وبالگ 
عملیات  از  اطالعیه ای  طی 
علیه  سازمان  این  تیم های  نظامی 
ایران  رژیم  تروریستی  پایگاه های 
در محله "صالح آباد" بانه خبر داد.
باره  این  در  زاگرس"  "عقاب های 
نیمه   3 ساعت  در  که  کردند  اعالم 
شمسی،   1395 دی   1٧ شنبه،  شب 
طی  سازمان  این  نظامی  تیم های 
پایگا ه های  از  یکی  فراگیر  هجومی 
اسالمی  رژیم  نظامی-تروریستی 

هجوم  مورد  را  بانه  شهر  در  ایران 
تعداد  باره  در  که  دادند  قرار 
درگیری  این  زخمیان  و  کشته ها 
اطالعات مشخصی در دست نیست.
به  خطاب  که  مذکور  اطالعیه ای 
از  هدف  شده،  منتشر  عمومی  افکار 
ضربه ای  کردن  وارد  را  عملیات  این 
پایگاه های  و  مقرها  به  نظامی 
ضد  رژیم  نظامی-تروریستی 
است. کرده  معرفی  ایران  بشری 
پایان  در  زاگرس"  "عقاب های 

موضوع  این  به  خود  اطالعیه ی 
دفاع  منظور  به  که:  می کند  اشاره 
جای  در  کرد  ملت  امنیت  از  برحق 
جای خاک کردستان، تا بیرون راندن 
کامل نیروهای ضدبشری و سرکوبگر 
و اشغالگران خاکمان، بر فعالیت های 
و  بود  خواهیم  مستمر  و  مصر  خود 
هیچ تهدیدی را علیه خاک و ملتمان 
گذاشت. نخواهیم  جواب  بدون 

عفو بین الملل: ایران باید "خشونت قانونی شده" علیه 
جوانان را متوقف کند

سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه 
۲9 دی در بیانیه ای گفت، جوانان در 
قانونی  "خشونت  نظام  تحت  ایران 
ماه  در  غدا  خوردن  خاطر  به  شده" 
مهمانی های  در  شرکت  یا  و  رمضان 
می شوند. زده  شالق  مختلط 
خود  بیانیه  در  الملل  بین  عفو 
تنبیهات  از  گسترده"  "استفاده 
و  آمار  و  کرده  محکوم  را  جسمی 
اطالعاتی را که در مورد اجرای این 
کرده  آوری  جمع  مجازات ها  نوع 
مواردی  از  یکی  در  است.  گنجانده 
یک  شده  اشاره  آن  به  بیانیه  در  که 
در  اشتباه  خاطر  به  روزنامه نگار 

تعداد موتورسیکلت های مصادر شده 
گزارش  در  انتظامی  نیروی  توسط 
خود روز 5 ژانویه در شهر نجف آباد 
استان اصفهان 4۰ ضربه شالق خورد.

بخش  مسئوالن  از  حبیب  راندا 
بین الملل  عفو  سازمان  خاورمیانه 
تکان دهنده  تعرض های  "این  گفت: 
به حرمت انسانها نقض صریح قوانین 
کارگیری  به  ممنوعیت  در  بین المللی 
بدرفتاری  اشکال  سایر  و  شکنجه 
است". جسمی  و  روحی  آزار  و 
گزارش  تهیه  برای  بین الملل  عفو 
که  را  ایرانی  زنان  تجارب  خود 
انتظامی  مأموران  توسط  می گویند 

شالق خورده اند، بررسی کرده است.
خود  گزارش  در  بین الملل  عفو 
که  مردی  پرونده  در  می افزاید 
دختر  یک  کردن  کور  جرم  به 
به  اسید  پاشیدن  با  چهارساله 
قصاص محکوم شده است. پزشکان 
خود  "کارشناسی"  توصیه های 
اختیار  در  را  مجرم  کردن  کور  برای 
داده اند. قرار  کشور  عالی  دیوان 
مورد  چهار  اجرای  حداقل  نهاد  این 
مورد  در  عضو  قطع  مجازات  از 
ایران  در  سرقت  به  مربوط  جرایم 
می گوید  و  است  کرده  ثبت  را 
شصت  و  انگشتان  قطع  موارد  این 
سوی  دو  در  افراد  پای  یا  و  دست 
می شود. شامل  را  مجرمان  بدن 
در  ایران،  رژیم  قضایی  قوانین  طبق 
مورد افرادی که جرایمی نظیر سرقت، 
هتک  اموال،  تخریب  فیزیکی،  حمله 
شده  مرتکب  کالهبرداری  و  حرمت 
افرادی که روابط جنسی  یا  باشند و 
برقرار  ازدواج  حریم  از  خارج 
می شود. اجرا  شالق  مجازات  کنند، 

فرخ نگهدار از قافله ی عزاداران رفسنجانی 
جا نماند

عامل  رفسنجانی،  ناگهانی  مرگ 
از جنایات جمهوری  بسیاری  اصلی 
اپوزیسیون نماها  از  اسالمی، بسیاری 
ایران  از  خارج  و  داخل  در  نیز  را 
است. واداشته  مرثیه خوانی  به 
فعال  نگهدار،  فرخ  رابطه،  همین  در 
مقاله ای  سیاسی سرشناس چپ طی 
از  تجلیل  به  زیتون  وبسایت  در 
این  ضدبشری  اقدامات  و  شخصیت 
و  پرداخته  رژیم  جنایتکار  زمامدار 
نسبت به آینده ی رژیم پس از مرگ 
وی شدیداً ابراز نگرانی نموده است.

تحت  مقاله  این  ابتدای  در 
انقالب"،  زرنگ  "شاگرد  عنوان 
است: نوشته  نگهدار  فرخ 
"رفتن هاشمی خبری تلخ بود برای 
آنان که در این ویرانه  دنیای هراس زده، 
به تدبیرها و تجربه های خیرخواهان 
باز کشور  تا مبادا  ایران چشم دارند 
درغلتد". تازه  غرقابه های  به  را 
نقش  از  تجلیل  ضمن  ادامه  در  وی 
جنایات  رژیم،  بقای  در  رفسنجانی 
و  آزادیخواهان  علیه  وی  بیشمار 
خفقان  و  خوانده  "تدبیر"  را  مردم 
و  "صلح  را  رژیم  سرکوب های  و 
افزود:  و  نامید  ثبات"  و  سازندگی 
اندازه  به  هیچ کس  "به راستی 

رفسنجانی در بیرون کشیدن جمهوری 
از  به جامانده  هیمه های  از  اسالمی 
انقالب و جنگ مدبر نبود... با تدبیر او 
و با اعتماد اکثریت مردم به او بود، که 
ایران پس از آیت اهلل خمینی، به سوی 
صلح و سازندگی و ثبات ره یافت".
ادامه  در  چپ  سیاسی  فعال  این 
به  خود  خیال  به  که  جایی  در  و 
دام  در  می پردازد،  رفسنجانی  نقد 
ادعا  این  با  و  افتاده  رژیم  از  تمجید 
مردمگراست،  رژیم  از  بخشی  که 
می گوید: "هاشمی در میانه دهه 6۰ 
به جایگاه محافظه کاران در جمهوری 
اسالمی پر بها داد )یا تن داد( و بخش 
راند".  حاشیه  به  را  نظام  مردم گرای 
ستودن  ضمن  ادامه  در  نامبرده 
جنایتکار  این  سیاسی  کارنامه ی 
برای  عبرت  آیینه ی  را  آن  بزرگ، 
نه  دارند  "عزم  که:  خواند  کسانی 
پایانه  به  سربلند  قربانیان  مثل  فقط 
بُرد  برون  در  بلکه  یابند،  ره  راه 
شایسته ی  سهمی  غرقابه ها  از  کشور 
گیرند".  عهده  بر  خویش  جایگاه 
خود  شیون نامه ی  ادامه ی  در  وی 
همین  از  جانی  "هاشمی  می نویسد: 
از  بود،  تنومند  جانی  بود،  جنس 
زمان". مسیر  در  و  ایران  جنس 

از  و  باسابقه  سیاسی  فعال  این 
خلق  فداییان  اکثریت  جناح  رهبران 
و  زبونانه ی خود  مواضع  علیرغم  که 
سیاست های  با  همدلی  در  حزبش 
کشتار  و  اعدام  شاهد  رژیم، 
خویش  هم حزبی های  از  بسیاری 
همین  دستور  به  و  رژیم  توسط 
بوده  همقطارانش  و  رفسنجانی 
تمامی  به  بی اعتنایی  ضمن  است، 
می نویسد: ریخته شده  خون های 
وجدان  که  است  یقین  "برایم 
به  رفسنجانی  هاشمی  آیت اهلل 
وجدانی  بازدم ها،  آخرین  هنگام 
زیرا  است.  نبوده  خوف زده  و  ناآرام 
قاطبه  که  است  بوده  یقین  او  برای 
در  را  آن ها  او  که  کشورش،  مردم 
نگذاشت،  تنها  هرگز  سال   ۸۲ این 
کار  پایان  در  را  رفسنجانی  هاشمی 
از  عبور  برای  خود  مددکار  و  یار 
گردنه های سخت خواهند شناخت".

از  که  آن  برای  خاتمه  در  نگهدار 
جیره خواران  و  توابین  قافله ی 
نماند،  جا  کشور  از  خارج  در  رژیم 
با  همزبان  و  می نویسد:"همراه 
میلیون ها شهروند کشورم، فقدان آقای 
هاشمی را به خانواده محترم تسلیت 
گفته برای ایشان آرزوی صبر دارم".

اوباما تحریم های اقتصادی علیه  رژیم ایران را 
تمدید کرد

آمریکا  جمهور  رئیس  اوباما،  باراک 
ریاست  پایانی  لحظات  آخرین  در 
به   سخن  برجام  از  خود  جمهوری 
تحریم  ها  اعمال  بر  و  آورد  میان 
کرد. تأکید  ایران  رژیم  علیه  

منتشره،  گزارش  های  اساس  بر 
به  بیانیه ای  انتشار  با  اوباما  باراک 
در  ایران  رژیم  ثبات  مخل  اقدامات 
علیه  ایران  تهدید  و  سوریه  و  خلیج 
که  کرد  تأکید  و  نمود  اشاره  اسرائیل 
به دلیل نقض حقوق بشر، حمایت از 
موشکی  برنامه ی  ادامه  و  تروریسم 
بخشی  ایران،  سوی  از  بالیستیک 
ایران  علیه  آمریکا  تحریم های  از 
شد. خواهد  اعمال  قاطعانه  و  حفظ 

وی در بخشی دیگر از سخنان خود 
موشک های  آزمایش  که   کرد  اعالم 
ایران  رژیم  سوی  از  بالستیک 
می شود. محسوب  تحریم  ها  نقض 

"رویترز"طی  خبرگزاری  پیشتر 
مجلس  که   بود  کرد  اعالم  گزارشی 
تحریم های  آمریکا  نمایندگان 
اقتصادی علیه  رژیم ایران را به  مدت 
است. کرده   تمدید  دیگر  سال   1۰

همین  در  آمریکا  ارشد  مسئوالن 
بیشتر  تحریم  های  اعمال  از  حال 
که   چرا  آورده  اند  میان  به   سخن 
را  ایران  دست  در  پول  وجود 
جهانی  جامعه  امنیت  برای  تهدیدی 
می کنند. قلمداد  منطقه  ویژه  به   و 

تحریم  های  میالدی   ۲۰۰9 سال  در 
متحده   ایاالت  سوی  از  اقتصادی 
تصویب  ایران  رژیم  علیه   آمریکا 
از  شماری  آن  طی  که   شد 
این  مؤسسات  و  شرکت  اشخاص، 
گرفتند. قرار  تحریم  مورد  رژیم 
تبلیغات  زمان  در  ترامپ  دونالد 
که   بود  کرده   اعالم  خود  انتخاباتی 
و  داده   قرار  بازبینی  مورد  را  برجام 
تأکید کرده بود که مهمترین اولویتش 
در کاخ سفید برچیدن توافق هسته ای 
آمریکا با ایران خواهد بود. وی معتقد 
و  آمریکا  برای  توافق  این  که  است 
است. بوده  فاجعه  یک  اسرائیل 



شماره 693- 30 دی 41395
کردستان ایران
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ثبت خواهد کرد
دمکرات  حزب  سیاسی  دفتر 
رابطه  در  ایران  کردستان 
یکی  رفسنجانی،  مرگ  با 
از  و  اصلی  ستون های  از 
جنایات  آمران  و  طراحان 
صادر  بیانیه ای  ایران  رژیم 
فارسی  برگردان  متن  نمود. 
است: آمده  زیر  در  بیانیه  این 
رفسنجانی هاشمی  مرگ 
ستوان های  از  یکی  فروریختن 
اسالمی جمهوری  اصلی 
رفسنجانی  ناگهانی  مرگ  خبر 
تشخیص  مجمع  –رئیس 
جمهوری  رژیم  مصلحت 
مایه ی  سویی  از  اسالمی- 
آزادیخواهان  تمام  شادمانی 
حقیقی و ملیت های تحت ستم 
ایران بود و از سوی دیگر جای 
به  وی  که  است  تأسف  بسی 
عنوان آمر جنایت هایی همچون 
و  اعدام  شکنجه،  سرکوب، 
یک  در  بشریت  علیه  جنایت 
دادگاه خلقی مورد محاکمه قرار 
نمی گیرد تا تمام زوایای تاریک 
و ضدبشری این رژیم افشا شود 
سزای  به  مجرمان  و  جانیان  و 
برسند. جنایاتشان  واقعی 
ماه،  دی   19 یکشنبه،  روز 
تهران  در  بیمارستانی  پزشکان 
علی اکبر  داد  به  نتوانستند 
–رئیس  رفسنجانی  هاشمی 
مجمع تشخیص مصلحت رژیم 
و رئیس پیشین مجلس خبرگان 
اسبق مجلس شورای  رئیس  و 
اسالمی و رئیس جمهور اسبق 
رژیم و صاحب ده ها مسئولیت 
و سمت دیگر در رژیم جمهوری 
اسالمی- برسند و نهایتًا به دلیل 
دادگاه  دست  از  قلبی،  ایست 
اما  گریخت،  خلقی  عادالنه ی 
تاریخ  اوصاف،  این  تمام  با 
با  را  او  زندگانی  بشری، شرح 
کرد. خواهد  ثبت  سیاه  لکه ای 
رفسنجانی  هاشمی  علی اکبر 
اصلی  ستون های  از  یکی  که 
بود،  اسالمی  جمهوری  رژیم 
فریبکاری های  دوران  طی 
چهره ی  کردن  پنهان  و  خمینی 
ظلم  سرچشمه ی  آن  واقعی 
تمامیت خواهی،  و  استبداد  و 
از  و  بود  وی  راست  دست 
نزدیک  بسیار  شخصیت های 
به خمینی به حساب می آمد که 
در به تاراج بردن دستاوردهای 
نقش  ایران  ملیت های  انقالب 
نیز  و  داشت  عهده  بر  را  دوم 
اصطالح  به  اعضای شورای  از 
را  آن  خمینی  که  بود  انقالب 
برای به انحراف کشاندن انقالب 
کرده  تأسیس  ایران  ملیت های 
بود و بعد از کشته شدن باهنر و 
بهشتی، به شخص اول این شورا 
عامل  همچنین  وی  شد.  بدل 
پاکسازی تمام گروه های حاضر 
نیز بود که متأسفانه  انقالب  در 
خود  سازمان ها  این  از  برخی 
یاری دهنده ی جمهوری اسالمی 
دیگر  گروه های  پاکسازی  در 
بودند تا اینکه سرانجام قرعه ی 
فال به نام خود آنان نیز زده شد.
تدوین  زمان  در  رفسنجانی 

را  اصلی  نقش  اساسی،  قانون 
تحریفات  و  فریبکاری ها  در 
با به  ایفا کرد و  موجود در آن 
یغما بردن دستاوردهای انقالب، 
متحجرانه  قانونی  جامه ی 
کرد. آن  تن  به  مستبدانه  و 
در هنگام تأسیس مجلسی –که 
تمامًا از معنا تهی شده بود-  به نام 
مجلس شورای اسالمی، رئیس 
بود. دو دوره ی اول و دوم آن 
جانشین  تعیین  در  رفسنجانی 
خمینی نقش اصلی را ایفا کرد 
جنایتکار  خامنه ای  آن  طی  که 
را به رهبری رژیم رساند و خود 
را  جمهوری  ریاست  پست  نیز 
هم  با  دو  هر  و  کرد  تصاحب 
در  محصور  ملیت های  و  ایران 
سرنوشتی  به  را  سرزمین  این 
و  کشتار  از  مملو  و  تاریک 
و  اعدام  و  حبس  و  سرکوب 
ساختند. دچار  و...  آوارگی 
در  همچنین  رفسنجانی 
خمینی،  زمامداری  سال های 
بود.  قوا  کل  فرمانده  معاون 
خمینی  که  معناست  بدان  این 
را  نظامی  اختیارات  تمامی 
با  جنگ  تا  بود  داده  او  به 
که  جنگی  کند،  اداره  را  عراق 
کشته  هزار  ده ها  جز  ارمغانی 
مفقوداالثر  و  اسیر  و  معلول  و 
چیز دیگری را برای ملیت های 
نداشت. در همان  پی  ایران در 
رفسنجانی  که  بود  نیز  سال ها 
بسیج،  نیروهای  از  استفاده  با 
به  کمیته های  و  ارتش  سپاه، 

نیروهای  و  انقالب  اصطالح 
اطالعاتی و سازمان های نظامی 
که  رژیم  دیگر  شبه نظامی  و 
او  به  را  مسئولیتشان  خمینی 
تعقیب  به  بود،  کرده  واگذار 
آزادیخواه  و  مبارز  فرزندان 
می پرداخت  ایران  ملیت های 
پرونده ای  نیز  زمینه  این  در  و 
از  توحش  و  جنایت  قطوراز 
نام  گذاشت.  جای  بر  خود 
رفسنجانی در نزد آزادیخواهان 
و اکثریت مردمان جامعه یادآور 
شقاوت، بی رحمی، کشتار، یتیم 
کردن کودکان و بیوه کردن زنان 
است. مادران  کردن  داغدار  و 
رفسنجانی که پس از جنگ و به 
دنبال مرگ خمینی، هشت سال 
رئیس جمهور رژیم بود، عالوه 
بر کشتار و اعدام و سربه نیست 
کردن آزادیخواهان و حق طلبان 
در داخل کشور، کارنامه ی سیاه 
و قطوری در زمینه ی ترورهای 
نیز داشت. در  از کشور  خارج 
ویژه ی  واحدهای  وی  دوران 
پاسداران  سپاه  داخل  در  ترور 
و سپاه قدس تشکیل شدند که 
آنان  ترورهای  معروفترین  از 
قاسملو  دکتر  ترور  به  می توان 
بر  و  اتریش  در  همراهانش  و 
را  مذاکره  اصطالح  به  میز  سر 
شخص  که  برشمرد  می توان 
آن  اصلی  مسئول  رفسنجانی 
ترور  از  همچنین  بود.  توطئه 
در  یارانش  و  شرفکندی  دکتر 
کرد  یاد  باید  نیز  آلمان  برلین 

که بعدها دادگاه آلمان، هاشمی 
یکی  عنوان  به  را  رفسنجانی 
معرفی  ترور  اصلی  آمران  از 
تروریستی علیه  نمود. عملیات 
از  آرژانتین  در  یهودیان  مرکز 
رفسنجانی  پرونده های  دیگر 
فرجامی  به  هنوز  که  است 
بازداشت  دستور  و  نرسیده 
این  در  وی  دستگیری  و 
است. شده  صادر  نیز  رابطه 
کارنامه ی  از  دیگری  برگ 
عبارتست  رفسنجانی  سیاه 
کشور  سرمایه های  تاراج  از 
تحت پوشش سازندگی که پس 
یک  عراق  و  ایران  جنگ  از 
بنیان  را  مخوف  مافیایی  باند 
سرمایه های  تمامی  و  گذاشت 
چه  و  زمان  آن  چه  را  کشور 
رنج  و  بلعیده  حاضر  حال  در 
همین  از  ناشی  مردم  فالکت  و 
غارتگری هاست که رفسنجانی، 
رژیم  سران  سایر  و  خامنه ای 
رفسنجانی  می شوند.  مرتکب 
راهنمای  نقش  میان،  این  در 
یادگیری  امر  در  را  آنان 
می نمود.  ایفا  چپاول  و  غارت 
جمهوری  ریاست  دوران  در 
و  پاسداران  سپاه  که  بود  وی 
اطالعات اجازه یافتند که تحت 
این  از  و  اقتصادی  کار  لوای 
طریق، هم سرمایه های کشور را 
چپاول کنند و هم تحت پوشش 
شرکت ها و مؤسسات اقتصادی، 
به اقدامات تروریستی بپردازند.
رفسنجانی از ستون های عمده و 

مهم جمهوری اسالمی بود که در 
مقاطع حساسی همچون دوران 
دادگاه  دادگاه  حکم  از  پس 
میکونوس یا پس از تحریم های 
رژیم  علیه  شدید  بین المللی 
هسته ای  پرونده ی  با  رابطه  در 
نیرنگ  و  فریبکاری  راه  آن، 
تا  داد  نشان  رژیم  سران  به  را 
همچون  نقاب هایی  پس  در 
دولت  یا  تمدن ها  گفتگوی 
که  بگویند  جهانیان  به  تدبیر، 
در درون رژیم یک خط  مشی 
وجود  میانه رو  و  پراگماتیست 
دریچه ای  گونه  بدین  و  دارد 
تنگناها  از  رژیم  نجات  برای 
بگشایند و در حقیقت، سکاندار 
بود  تنگناها  از  عبور  در  رژیم 
رژیم جنایت پیشه ی  عمر  بر  تا 
بیفزاید. اسالمی  جمهوری 
بیانیه  این  در  تردید  بدون 
کارنامه ی  تمامی  نمی توان 
و  ریا  جنایت،  از  ماالمال 
ضد  اقدامات  و  فریبکاری 
برشمرد،  را  رفسنجانی  بشری 
اشاره ای  می توانیم  لیکن 
رفسنجانی  نقش  به  مختصر 
به  دادگاه های  تشکیل  در 
هزار  ده ها  که  انقالب  اصطالح 
نقش  نمودند،  اعدام  را  نفر 
رفسنجانی در شورایی پنج نفره 
و  ایران  جنگ  از  پس  که 
عراق کشور را اداره می کردند، 
کشتار  آنان  کار  نخستین  لیکن 
تابستان  در  سیاسی  زندانیان 
در  رفسنجانی  نقش  بود،   6٧

میان  در  مخدر  مواد  اشاعه ی 
به  و  ستم  تحت  ملیت های 
آثار  غارت  کردستان،  در  ویژه 
تشکیل  زیرخاکی،  و  تاریخی 
اطالعاتی  و  نظامی  ارگان های 
خودسرانه  طور  به  که  موازی 
اقدام به بازداشت و کشتار مردم 
و  زنجیره ای  قتل های  می کنند، 
باشیم  داشته  دیگر  مورد  ده ها 
که در تمامی آنها مغز پوسیده ی 
رفسنجانی، طراح جنایت ها بود.

بایستی  پایان  در  که  آنچه 
نقش  گیرد،  قرار  اشاره  مورد 
رژیم  حفظ  در  رفسنجانی 
جمهوری اسالمی است. گرچه 
اختالف عمیق بر سر سهمشان 
کشور  سرمایه های  تاراج  از 
میان  قدرت  منابع  کنترل  و 
بروز  خامنه ای  و  رفسنجانی 
مختلف  ارگان های  در  و  نمود 
لیکن  یافت،  بازتاب  رژیم 
آنان  برای  رژیم  بقای  همواره 
یک نقطه ی اشتراک بود و همین 
بود که رفسنجانی را وادار  امر 
می کرد با وجود این که همچنان 
از قدرت اقتصادی و اطالعاتی 
فراوانی برخوردار بود و نیروی 
نیز  را  خود  خاص  شبه نظامی 
دارا بود، با این حال، خامنه ای 
بخش عظیمی از قدرتش را از 
پسر  حتی  و  نموده  سلب  وی 
تاراج  در  که  را  دخترش  و 
همدست  کشور  ثروت های 
پدرشان بودند، به زندان انداخته 
بود، لیکن علیرغم تمامی اینها، 
بقای  برای  رفسنجانی  هم  باز 
همان  اسالمی  جمهوری  رژیم 
پیامش  در  خامنه ای  که  گونه 
عالقه ی  است،  نموده  اشاره 
داشت.  وی  به  بفردی  منحصر 
ستونی  رفسنجانی  واقع،  در 
بود که چنان تندروی  و استبداد 
که  می کرد  توجیه  را  خامنه ای 
می توان  کنند  تصور  جهانیان 
اسالمی  جمهوری  با  تعامل  به 
رفسنجانی  مرگ  آورد!  روی 
فریبکاری  مهم  ابزار  این  شاید 
اسالمی  جمهوری  از  را  ریا  و 
حقیقی  ماهیت  و  نماید  سلب 
جمهوری اسالمی یک بار دیگر 
شود. آشکار  جهانیان  برای 

زندگانی  اگر  ترتیب،  بدین 
برای  ستونی  را  رفسنجانی 
جنایات  تداوم  و  رژیم  بقای 
آن در نظر بگیریم، نابودی این 
تأثیرات  آینده  در  نیز  ستون 
خاص خود را بر رژیم خواهد 
سایر  که  امیدواریم  داشت. 
یک  در  رژیم  این  این  سران 
مورد  مردمی  عادالنه ی  دادگاه 
محاکمه قرار گیرند و پرونده ی 
تمامی جنایات آنان برای مردم 
اعمال  سزای  به  و  شده  رو 
برسند. خویش  بشری  ضد 

حزب دمکرات کردستان ایران
دفتر سیاسی
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مرگ یک جالد دفورمیست

هاشمی  اکبر  علی  دیماه،   19 روز 
اصلی  ستون های  از  رفسنجانی، 
درگذشت.  اسالمی  جمهوری  رژیم 
وی کسی بود که در تمامی جنایات 
جمهوری اسالمی از ترور و سرکوب 
تا اعدام، حبس و ده ها جنایت دیگر 
نقش عمده ای ایفا می نمود و از سوی 
به  )میکونوس(   آلمان  دادگاه  دو 
ترور رهبران حزب دمکرات  خاطر 
ایران و آرژانتین )آمیا( به  کردستان 
حکم  یهودیان،  مرکز  انفجار  خاطر 
شده  صادر  برایش  بین المللی  جلب 
بود. در رابطه با نقش رفسنجانی در 
این جنایت ها سخن بسیار گفته شده 
در  رو  همین  از  شنیده ایم،  بسیار  و 
این مقاله از ذکر آنچه که پیشتر گفته 
تشریح  به  و  نموده  خودداری  شده 
جوانبی می پردازیم که پیشتر یا مورد 
در  کمتر  یا  و  نگرفته  قرار  بررسی 

دایره ی بررسی ها قرار گرفته است.
جانیان  از  یکی  رفسنجانی  گرچه 
لیکن  بود،  بشریت  تاریخ  استثنایی 
برای  تالشی  وی  مرگ  هنگام  از 
این  است.  جریان  وی  تقدیس 
تالش از سوی بخشی از نخبگان و 
اپوزیسیون رفسنجانی و حتی برخی 

از مخالفان رژیم جریان دارد!
برای  نیز  ایران  داخل  در  همزمان 
پس  عزاداری  بزرگترین  رفسنجانی 
خمینی  مرگ  برای  عزاداری  از 
برگزار شد! در اینجا سؤال این است 
ایران  در  وضعیتی  چنین  چرا  که 
شیفته ی  مردم  که  است  آمده  پیش 
شوند؟  خویش  جالد  و  سرکوبگر 
مردم  ابتالی  دلیل  دیگر،  عبارت  به 
چیست؟  استکهلم  سندروم  به  ایران 
شکل گیری  در  رفسنجانی  نقش 

چنین جامعه ای چیست؟
نیازمند توضیح  پاسخ به این سؤال، 
پیرامون نوع سیستم سیاسی ایران به 
است.  توتالیتر  یک حکومت  عنوان 
توتالیتر  حکومت  یک  چگونه  اما 
می شود  وضعیتی  شکل گیری  سبب 

که ما را به چنین سؤالی واداشت.
است  رژیمی  توتالیتر،  رژیم  یک 
اقتصادی،  فعالیت های  تمامی  که 
اجتماعی و فرهنگی را تحت کنترل 
در  درمی آورد.  خویش  نظارت  و 
از  سیاسی  قدرت  نظام هایی  چنین 
و  می شود  قبضه  حزب  یک  سوی 
جامعه  آزادانه ی  نظارت  گونه  هر 
از میان برده می شود، از ترور برای 
سرکوب مخالفان استفاده می شود و 
قالب  در  جامعه  تا  می شود  تالش 
خاص،  حزبی  ایدئولوژی  یک 
توتالیتر  حکومت  شود.   یکدست 
که در یک جامعه ی رمه وار تشکیل 
بنیان های  بردن  بین  از  با  می شود، 
سیاسی،  سنت های  مدنی،  جامعه ی 
حقوق جامعه و رمه ای کردن طبقات 
شکل گیری  برای  را  زمینه  جامعه، 
می کند.  مهیاتر  رمه وار  جامعه ی 
ایدئولوژی،  طریق  از  توتالیتاریسم 
در  را  مدنی  جامعه ی  شیوه  دو  به 
هم می شکند و زمینه را برای ایجاد 

جامعه ی رمه ای فراهم می کند:
نخست از طریق برهم زدن مناسبات 
بر  طریق  از  دوم  و  انسان ها  میان 
از واقعیات.   انسان ها  هم زدن درک 
رمه به مردمی گفته می شود که بدان 
مجموعه ای  از  غیر  چیزی  که  علت 
افراد بی هویت و بی تفاوت نیستند و 
نمی توانند در درون یک سازمان که 

مبتنی بر منفعت عمومی است یا در 
داخل احزاب سیاسی و تشکل های 
یابند.  سازمان  کارگری  و  صنفی 
جنبش های  عضوگیری  پیامد 
توتالیتر از میان رمه ها این است که 
هستند  افرادی  آنان  اعضای  اغلب 
سیاست  عرصه ی  در  پیشتر  که 
باعث  امر  این  و  نبوده اند  فعال 
انتقادات  قبال  در  آنان  بی تفاوتی 
توتالیتر  جنبش  سیاسی  مخالفان 
می شود.  هدف جنبش های توتالیتر، 
سازماندهی رمه هاست که یان رمه ها 
فروپاشی  محصول  و  پیامد  نیز 
نتیجه ی  در  است.  طبقاتی  ساختار 
این فروپاشی، افراد دچار سرگردانی 
گونه  هیچ  دارای  دیگر  و  می شوند 
نخواهند  هویتی  و  منافع  مناسبات، 
بود.  از دیدگاه هانا آرنت، مهمترین 
توتالیتاریستی  جنبش های  ویژگی 
فراموش  سرعت  به  که  است  این 
می شوند. این ویژگی در رابطه با نوع 
آوازه ی رهبران این جنبش ها بیشتر 
مصداق می یابد. این ویژگی ناشی از 
تزلزل رمه هاست. لیکن اشتباه است 
اگر به خاطر این ویژگی از یاد ببریم 
که  زمانی  تا  توتالیتر  رژیم های  که 
در قدرت هستند و رهبران توتالیتر 
پایان  تا  هستند،  زنده  که  زمانی  تا 
رمه ها  حمایت  از  همچنان  کارشان 

برخوردارند. 
توتالیتر  سیستم   یک  کلی،  طور  به 
می کوشد تا ایدئولوژی خویش را بر 
واقعیت تحمیل کند و بر مبنای همین 
ایدئولوژی در تمامی زمینه ها دخالت 
نماید. این ایدئولوژی، مجموعه ای از 
جامع  مذهبی  ـ  سیاسی  باورهای 
است که همگان بایستی بدان پایبند 
ایدئولوژی،  این  اساس  بر  باشند. 
جوانب  کلیه ی  در  توتالیتر  رژیم 
مداخله  اجتماعی  و  فردی  زندگی 
می کند. بدین ترتیب، عماًل جنبه های 
را  زندگی  سیاسی  غیر  و  خصوصی 
نابودی  به  امر  این  می برد،  میان  از 

شیوه های  و  سلیقه ها  متنوع،  عقاید 
سرکوب  و  زندگی  گوناگون 

دگراندیشان منجر می گردد.
زبیگنیو  و  فردریش  کارل  اعتقاد  به 
توتالیتر  حکومت های  برژینسکی، 
که  هستند   ویژگی  شش  دارای 

عبارتند از:
مبنای  بر  حکومت ها  این   .1

ایدئولوژی شکل می گیرند.
احزاب  تعدد  کشورها  این  در   .۲
وجود ندارد و کشور عماًل به صورت 
اداره ی  و  می شود  اداره  تک حزبی 
اجتماعی،  تبلیغات  کشور،  سیاسی 
فرهنگی و آموزشی بر عهده ی همان 
حزب است. رهبری این حزب کاماًل 
قرار  واحد  شخص  یک  دستان  در 
یا مستقیمًا  این حزب  دارد. رهبری 
اقتدارگرای  رهبر  خود  عهده ی  بر 
یک شخص  عهده ی  بر  یا  و  کشور 

مورد اعتماد رهبر اقتدارگراست.
در  از خود  دفاع  برای  3. حکومت 
و حمالت  درونی  خیزش های  برابر 
نظامی  نیروی  یک  از  بیرونی، 

تروریستی برخوردار است.
و  تبلیغاتی  ابزارهای  تمامی   .4
انحصار  در  یا  جمعی  رسانه های 
سوی  از  یا  و  هستند  حکومت 

حکومت کنترل می شوند.
5. دولت هیچ فرد یا جریان مسلحی 

را در کنار خویش تحمل نمی کند.
6. اقتصاد در این کشورها به گونه ای 
هدایت  حکومت  سوی  از  متمرکز 
می شود. به عبارت دیگر اقتصاد در 

این کشورها دولتی است.
ژوان لینز و آلفرد استپان طی مبحثی 
مطرح  را  نکته  شش  این  تکمیلی 
می کنند که: "هرگاه رژیمی توانست 
و  اقتصادی  سیاسی،  پلورالیسم 
اجتماعی موجود را کاماًل از بین ببرد 
آرمانشهری  ایدئولوژی  یک  از  و 
کند  پیروی  بفرد  منحصر  و  شفاف 
و  گسترده  سازماندهی  توان  از  و 
کاریزماتیک  رهبر  یک  و  نیرومند 

نتواند  چیز  هیچ  و  باشد  برخوردار 
قدرت آن را محدود کند و رفتارها 
و تصمیمات آن برای روشنفکران و 
رمه ها غیر قابل پیش بینی باشد، آن 
حکومت  این  که  گفت  می توان  گاه 

توتالیتر است". 
توتالیتر  رژیم های  مشخصه ی  این 
است که می کوشند تا انسان ها را به 
تنوعات  که  دهند  سازمان  گونه ای 
از  آنان  نامحدود  تفاوت های  و 
به  را  انسان ها  تمامی  و  برود  بین 
دربیاورد.  منزوی  فرد  یک  صورت 
تحقق  امکان  زمانی  خواست  این 
گونه ای  به  افراد  تمامی  که  می یابد 
دگرگون شوند که در برابر کنش های 
مشابه  و  واحد  واکنش های  خاص، 
گام  نخستین  دهند!  نشان  خود  از 
ُکشتن  همه جانبه،  استیالی  برای 
انسان هاست  در  حقوقی  شخصیت 
سلب  سو  یک  از  آن،  طریق  از  که 
از  و  افراد  برخی  از  قانون  حمایت 
از  گروه هایی  تشکیل  دیگر  سوی 
مردم که مشمول قوانین نمی شوند و 
اقدامات آنان جنبه ی فراقانونی دارد 
عملی می گردد! گام مهم دوم، ُکشتن 
انسان هاست!  در  اخالقی  شخصیت 
وضعیتی  ایجاد  راه  از  توتالیتاریسم 
تأثیرگذاری  وجدان  آن  در  که 
و  می دهد  دست  از  را  خویش 
باقی  خوب  کارهای  انجام  امکان 
آگاهانه  همدستی  توانست  نمی ماند، 
انسان ها را  تمامی  و سازمان یافته ی 
در جنایات سیستم توتالیتر گسترش 
دهد!  نمونه ی این ویژگی، سرکوب 
و  حکومت  که  است  کرد  جنبش 
آن  عامل  و  بانی  رمه وار،  جامعه ی 
را  رژیم  جنایات  جامعه  و  هستند 

تأیید می کند!
حال به بحث از هاشمی رفسنجانی 

می پردازیم.
متعاقب  که  اسالمی  جمهوری  رژیم 
یک  کشاندن  انحراف  به  و  ربودن 
انقالب روی کار آمد، برای استقرار 

خود  توتالیتاریستی  ایدئولوژی 
همچون  قسی القلبی  افراد  نیازمند 
رفسنجانی بود. زیرا در واقع انقالب 
به  آخوندها  را  ایران   19٧9 سال 
تمامی  بلکه  ندادند،  انجام  تنهایی 
و  سیاسی  سازمان های  و  احزاب 
گونه  هر  با  فرهنگی  و  اجتماعی 
خاص  مشی  خط  و  ایدئولوژی 
خویش در آن مشارکت داشتند! در 
چنین وضعیتی که پلورالیسم سیاسی 
در آن به چشم می خورد، یک گروه 
صرفًا با عبور از میان نهر خون است 
که می تواند حکومتی توتالیتر تشکیل 
دهد! زیرا در این مسیر با مقاومت و 
واکنش دیگر طرف ها مواجه خواهد 
شد. از همین رو، جمهوری اسالمی 
دلخواه  حکومت  تأسیس  برای 
به  ایران  در  خون  از  نهری  خویش 
راه انداخت و تمامی دگراندیشان و 
مخالفان خویش را قلع و قمع نمود.

ضوار  بة  نزیک  ئةم  ماوةي  لة 
تیمي  کة  سةلمیَنراوة  دةیةیةدا 
ِرةفسةنجاني لة هةموو جینایةتةکاندا 
ئیَستاي  ِریَذیمي  بة جیَطیربووني  کة 
بةشدار  ثیَکرد،  دةستي  ئیَران 
ئةندامي  کة  ِرةفسةنجاني  بووة! 
ئیسالمي  شؤِرشي  ئةنجومةني 
15ي  لة  ئةنجومةنة  ئةم  بوو، 
زانستطةکاني  1359وة  جؤزةرداني 
فةرهةنطیي  شؤِرشي  و  داخست 
و  مامؤستا  ِراوناني  مةبةستي  بة 
ثَي  دةست  جیابیرةکان  خویَندکارة 
بة  ئیسالمییان  ئیدئؤلؤذیي  و  کرد 
ناوبراو  سةثاند.  زانستطةدا  سةر 
و  ئیَران  شةِري  بة  دریَذةدان  لة 
هةبووة  باآلي  دةستیَکي  عیَراقدا 
سةرکوتي  کارةش  لةو  مةبةستي  کة 
ئیَراندا  ناوخؤي  لة  ِریَذیم  نةیاراني 
بوو. هةر لة تیرؤرةکاني ناو دةزطاي 
دةطاتة  تا  بطرة  حکوومةتةوة 
ئیَران  حیزبةکاني  قةآلضؤکردني 
ناوضةکاني  و  کوردستان  شةِري  و 
ماوةیةدا  لةم  ئیَران،  دیکةي 

جمیل کالهی
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و  لةسیَدارةدان  داوة.  ِروویان 
طوللةبارانکردني زیندانیاني سیاسي، 
ثالَثشتیکردن لة عةلي خامنةیي ض 
لة کاتي سةرکؤماریي ناوبراودا و ض 
لة کاتي دیاریکرانیدا وةکوو ِریَبةري 
رفسنجاني  کردةوةکاني  لة  ِریَذیم، 
تؤتالیتیَري  ِریَذیمي  بؤ جیَطیرکردني 
تیَرؤري  ئیَرانن.  ئیسالمیي  کؤماري 
لة  ِریَذیم  ئؤثؤزیسیوني  ِریَبةراني 
زؤربةي  کة  ئیَرانیش  دةرةوةي 
سةرؤک  سةردةمي  لة  هةرةزؤریان 
کؤماریي ئةودا ِروویان دا و هةروةها 
قةتَلة زنجیرةییةکان لة ذیَر دةسةآلت 

و ِریَنویَنیي ناوبراودا بووة!
از  غیر  که  شد  باعث  اقدامات  این 
وابسته  دستگاه های  و  رژیم  خود 
به آن، هیچ گروه و جریان دیگری 
برای سازماندهی توده های مردم در 
رفسنجانی  زیرا  نماند،  باقی  ایران 
عماًل تمامی احزاب و شخصیت های 
برده  بین  از  ایران  در  را  دگراندیش 
مردم  که  بود  نمانده  حزبی  دیگر  و 
برای  هوادارانی  و  دهد  سازمان  را 
که  "هنگامی  باشد.  داشته  خویش 
می رود،  بین  از  گرو ه ها  به  وفاداری 
می آورد".   بر  سر  رمه وار  جامعه ی 
مشاهده  ایران  در  امروز  که  آنچه 
می کنیم، جامعه ای است که در غیاب 
به  مستقل  سازمان های  و  احزاب 
شکل جامعه ای رمه وار درآمده که بر 
گرفته  شکل  رژیم  سرکوب های  اثر 

است. 
رژیم  که  می کنیم  مشاهده  اینک 
و  راندن  بیرون  با  است  توانسته 
سازمان ها،  و  احزاب  سایر  انحالل 
صوری  اپوزیسیون  یک  دردون  در 
برای مردم بتراشد! زندانیان سیاسی 
خویش  جنس  از  زندانی  رهبران  و 
میرحسین  بسازد!  مردم  برای 
موسوی و کروبی که از جنس خود 
نخست  دهه ی  در  و  هستند  رژیم 
اغلب جنایات رژیم  )که  عمر رژیم 
مقامات  از  دادند(  روی  دهه  آن  در 
به  تبدیل  بودند،  رژیم  بلندپایه ی 
شده اند،  اپوزیسیون!  زندانی  رهبران 
به  راهپیمایی ها  در  مردم  شعار 
به  تبدیل  دمکراسی  و  آزادی  جای 
است،  شده  میرحسین"  حسین،  "یا 
دوران انقالب فرهنگی و سرکوب و 
طالیی  "دوران  دگراندیشان،  کشتار 
که  رفسنجانی  می گیرد!  نام  امام" 
دگراندیشان  ذوب  کوره ی  مسئول 
بود، تبدیل به پشتیبان خواست های 
مردم می گردد، خلخالی اصالح طلب 
می شود! حسن روحانی که در زمان 
انجام تمامی این ترورها و جنایات، 
امنیتی  مقامات  بلندپایه ترین  از 
به  تبدیل  یکشبه  است،  بوده  رژیم 
انتشار  به  اقدام  و  شده  "میانه رو" 

منشور حقوق شهروندی می کند!
حمایت از سرکوبگران جامعه، صرفًا 
در جوامع رمه وار روی می دهد! که 
جامعه ای  چنین  شکل گیری  مسبب 
رفسنجانی  هاشمی  فقط  ایران،  در 
فقدان  رو،  همین  از  است.  بوده 
ضربه ی  درازمدت  در  رفسنجانی 
بود.  خواهد  رژیم  پیکر  بر  مؤثری 
جامعه ی  مهندسی  مغز  رژیم،  زیرا 
در  و  داده  دست  از  را  رمه وارش 
برای  درون رژیم هیچ کس دیگری 
ایفای چنین نقشی پس از وی وجود 
رفسنجانی  این،  بر  عالوه  ندارد. 
به  رژیم  جناح های  اتصال  نقطه ی 
این  بین رفتن  از  با  که  بود  یکدیگر 
جناح های  میان  قوا  توازن  نقطه ، 
رژیم  و  خورد  خواهد  هم  بر  رژیم 

دستخوش بحران خواهد شد.
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ادامه سخن

نامه اي که نویسندگانش 
نیز از آن شرم دارند

به  نامه ای خطاب  انتشار  اخیراً 
خامنه ای، رهبر رژیم جمهوری 
مجهول  امضای  با  اسالمی 
کردستان"  فعاالن  از  "جمعی 
فاش  نامشان  نخواسته اند  که 
اجتماعی  شبکه  های  در  شود، 
واکنش های  وبسایت ها،  و 
آنچه  برانگیخت.  را  متفاوتی 
در  نگارش سطوری  به  مرا  که 
اهمیت  نه  وا داشت،  باب  این 
آن،  نویسندگان  یا  نامه  خود 
از سوی  که  است  تالشی  بلکه 
شناسنامه دار  جریانات  برخی 
تالش های  تطهیر  برای 
در  ایران  رژیم  توسعه طلبانه ی 
پوشش های  در  هم  آن  منطقه 
از  "دفاع  همچون  موجهی 
حقوق ملت کرد" جریان دارد.
یادآوری  ضمن  نامه  متن 
رژیم های  که  منطقه  تحوالت 
در  را  کردستان  اشغالگر 
داده  قرار  سقوط  سراشیبی 
"جناب  به  خطاب  است، 
می کند  ادعا  خامنه ای"  آقای 
ایران  درازمدت  "منافع  که: 
و  درعراق  کرد  ملت  و 
نیازمند  ما  نظر  از  سوریه ... 
همند". با  همسویی  و  تعامل 
منافع  که  این  به  توجه  با 
در  کرد  ملت  درازمدت 
کردستان ایران ماهیتًا نمی تواند 
با منافع رژیم تحت امر  همسو 
خامنه ای باشد، این بند از نامه 
می خواهد بگوید که منافع ملت 
در  سوریه  و  عراق  در  کرد 
منافع  با  مخالف  کاماًل  جهتی 
مردم کردستان ایران قرار دارد. 
از آنجا که دغدغه ی نویسندگان 
نیز به ادعای خودشان مسأله ی 
کرد می باشد، پُر واضح است که 
ایران چنین  در  آنان  دیدگاه  از 
ندارد  خارجی  وجود  مسأله ای 
نام  گرچه  که  آن  یعنی  این  و 
می باشد،  مجهول  نویسندگان 
نامه  اما آدرس های موجود در 
حتی از پالک منزل نویسندگان 
آشکارترند. و  روشنتر  نیز 
نویسندگان که مدعی هستند به 
تغییر  آنان  نگاه   مشخص  طور 
ایران  حاکمیت  مثبت  رویکرد 
معتقدند  است،  کرد  مسأله  ی  به  
که: "این مهم  بطور غیرمستقیم 
کارشناسان  برخی  قلم  از  نیز 
نظام  داخل  منطقه ای  امور 
که   رویکردی  میشود.  دیده  
آن  با  همراهی  صورت  در 
و  منطقه   در  را  ایران  جایگاه  
نمود". خواهد  تثبیت  جهان 
کارشناسان  این  نیست  معلوم 
معتقد  که  رژیم  منطقه ای  امور 
مثبت  رویکرد  تغییر  لزوم  به 
به مسأله ی کرد هستند تا حاال 
آقایان  ذره بین  و  بوده اند  کجا 
را  موجوداتی  چنین  چگونه 
هیچ  تابحال  که  نموده  کشف 
نه  و  رژیم  داخل  از  نه  احدی، 
از بیرون آن، نتوانسته آنان را با 
کند. مشاهده  مسلح  غیر  چشم 
نامه  از  دیگری  بخش  در 
پروژه   "اینک  که:  است  آمده 
خورده   رقم  نوین  خاورمیانه  
زده   سوریه   در  آن  کلنگ  و 
و  تنهایی  به   ایران  است.  شده  

هزینه بردار  جریانات  کمک  با 
در لبنان، سوریه  و یا…  قادر 
نیست.   آن  با  رویارویی  به  
داده  است  نشان  نیز  تجربه  
غربی ها  سخن  نهایت  در  که  
نشست". خواهد  کرسی  به  
معنای این بند آن است که پروژه 
خاورمیانه نوین که می تواند به 
کردستان  از  بخش  دو  استقالل 
نظر  از  خود  بخودی  بیانجامد، 
نویسندگان نامه نه یک فرصت، 
با  که  است  تهدید  یک  بلکه 
ایران  غرب،  قدرت  به  توجه 
کمک  با  دارد  سعی  بیهوده 
منطقه ای خود )جریانات  اقمار 
هزینه بردار( سد راه آن شود و 
است  این  نویسندگان  پیشنهاد 
به  خامنه ای  آقای  جناب  که 
جای این سیاست، سعی کند با 
استفاده از مزدوران بی مواجب 
)جریانات بی هزینه( که از نظر 
آنان می تواند جریاناتی در این 
دو بخش از کردستان باشد، به 
و  کنترل  به  رویارویی،  جای 
خویش  نفع  به  ماجرا  مدیریت 
محتوم  استقالل  یعنی  بپردازد، 
ملت کرد منجر به بردگی نوینی 
شود. خامنه ای  عبای  زیر  در 

اگر جریانی  که  نیست  تردیدی 
کردستان  از  بخش  دو  این  در 
بخواهد در چهارچوب سیاست 
مورد نظر نویسندگان نامه عمل 
کند، نیازمند آن است که در قبال 
این لطف جناب آقای خامنه ای، 
به این رژیم در مهار و سرکوب 
کردستان  مردم  برحق  مبارزات 
رهایی بخش  جنبش  و  ایران 
گفتمان  قالب  در  اینک  که  آن 
چالش  به  را  رژیم  "راسان" 
کشیده است، یاری برساند. چرا 
که با توجه به عدم موضوعیت 
نظر  از  ایران  در  کرد  مسأله ی 
آنان، هر گونه مبارزه و جنبشی 
از سوی ملت کرد در این بخش 
و  موضوعیت  نیز  کردستان 
کرد. نخواهد  پیدا  مشروعیت 
نامه  از  دیگری  بخش  در 
می خوانیم که: "سؤال این است 
با  روابط  حفظ  با  ایران  آیا  که 
ساختار  بر  میخواهد  ترکیه 
فشارد  پای  خاورمیانه  پوسیده 
با  را  کردها خود  انتخاب  با  یا 
نوین  خاورمیانه  حتمی  پروژه 
دیگر  سؤال  سازد؟  همراه 
رهایی  برای  اروپا  چرا  اینکه 
از مخاطره کشور بزرگی چون 

به  را  کشور  آن  یوگسالوی، 
تقسیم  کوچک  کشور  چند 
از همچون مدلی  ایران  اما  کرد 
با  تعامل  آیا  نمی کند.  پیروی 
از  بهتر  کوچکتر  کشورهای 
و  بزرگ  کشورهای  با  تعامل 
نیست؟...استقالل  دردسرساز 
اهمیت  از  اگر  کردستان 
ژئوپولیتیکی ترکیه می کاهد اما 
ایران  ژئوپولیتیکی  اهمیت  به 
مشخص  بنابراین  می افزاید 
برخالف  ایران  چرا  نیست 
می کند؟" شنا  آب  جریان 
که  می دهد  نشان  متن  این  کل 
چیزی  تنها  به  نامه  نویسندگان 
بخشی  نمی کنند وجود  فکر  که 
همان  یا  ایران  کردستان  نام  به 
کرد  مسأله  وجود  و  روژهالت 
آنان  دید  از  است.  ایران  در 
و  ترکیه  تجزیه  به  باید  ایران 
تا  کند  کمک  سوریه  و  عراق 
خود تبدیل به تنها کشور بزرگ 
منطقه شود. این یعنی اینکه حق 
در  کرد  ملت  سرنوشت  تعیین 
و  مذموم  امری  ایران  کردستان 
دغدغه های  در  و  است  بیهوده 
اعراب  از  محلی  فعاالن  این 
احتمالی  جدایی  زیرا  ندارد. 
به  کردستان،  از  بخش  این 
گستره ی  و  ایران  ژئوپولیتیک 
ضرر  خامنه ای  آقای  خالفت 
چنین  که  شگفتا  و  می زند 
راهی  یافتن  از  دم  کسانی 
کرد  ملت  حقوق  تأمین  برای 
برای  دلسوزی  در  و  می زنند 
همان  یا  ژئوپولیتیک  حوزه ی 
توحش  و  اشغالگری  دامنه ی 
و ویرانگری رژیم ایران دایه ی 
به  و  مادر می شوند  از  مهربانتر 
ولی فقیه مرتجع تهران یادآوری 
یک  عنوان  به  ما  که  می  کنند 
بی  )مزدور  بی هزینه  جریان 
جریانات  از  بهتر  مواجب( 
حزب اهلل  مانند  هزینه برداری 
لبنان و سایر مزدوران منطقه ای 
بهتر  شما  خود  از  بلکه  و  شما 
ام القرایی  مالیخولیای  تحقق  به 
می کنیم. کمک  اسالمتان  جهان 
نامه  از  دیگری  جای  در 
فرصتی  ما  نظر  می فرمایند:"از 
تاریخی برای ایران فراهم گشته  
تا ابتکار عمل را به دست گیرد، 
خاورمیانه   پروژه   با  را  خود 
خاورمیانه   و  کند  همراه   جدید 
کند".  مدیریت  را  نوین 
اینجاست که دم خروس هویدا 

که  می شود  معلوم  و  می شود 
نویسندگان  اصلی  دغدغه ی 
از  بخش  دو  استقالل  نه  نامه 
مدیریت  قبول  بلکه  کردستان، 
به  و  ایران  از سوی  خاورمیانه 
از  عمل  ابتکار  گرفتن  دست 
سوی جناب آقای خامنه ایشان 
سایه ی  در  شاید  تا  است 
برسند. نوایی  و  نان  به  آن 
در جای دیگری از نامه ضمن 
خامنه ای  تحریک  برای  تالش 
می نویسند:  اردوغان،  علیه 
یاد  به  حتما  خامنه ای،  "آقای 
طیب  رجب  آقای  که   دارید 
نشانه   را  اردوغان شخص شما 
مالی  یک  گفتند  و  گرفتند 
دینی در تهران نشسته  و منطقه  
است".  کشیده   آتش  به   را 
از حق نگذریم اردوغان در هر 
موردی که سخن ناصواب گفته 
کاماًل  را  مورد  یک  این  باشد، 
درست گفته، ولی معلوم نیست 
که چرا آقایان مبارز از بیان این 
حقیقت چنین به خود می پیچند؟
می خوانیم:  بعدی  بخش  در 
گذشته   سال  چند  در  "اگرچه  
خشونت  به   ترک  دولتمردان 
شدت  کردها  علیه   عریان 
این  از  نباید  اما  بخشیده  اند، 
که   پوشید  چشم  واقعیت 
سیاسی  رفتارهای  در  چرخش 
سابقه   به   مسبوق  ترک  مقامات 
است  ممکن  زمان  هر  و  است 
را  خود  رفتار  ترکیه   دولت 
و  دهد  تغییر  کردها  به   نسبت 
به  ساختار سیاسی  همچنان که  
کردستان عراق اعتراف نمودند، 
مقابل  در  و  خود  رهایی  برای 
جغرافیایی  چارچوب  به   ایران 
اعتراف  نیز  سوریه   کردستان 
نمایند و بعید نیست برای درهم 
شکستن هالل شیعی یا آنچه  که  
کمربند شیعی  اردن  توسط شاه  
و  کنند  برنامه  ریزی  گرفته    نام 
نباید احتمال تحریک جریانات 
داخلی را از ذهن دور پنداشت".
است  این  سخن  این  مضمون 
نامه،  نویسندگان  نگاه  از  که 
در  چرخش  با  ترکیه  که  این 
برای  سیاسی اش،  رفتارهای 
رهایی خود در مقابل ایران، به 
پذیرفتن استقالل این دو بخش 
نگاه  از  دهد،  تن  کردستان  از 
آنان یک خطر است و می تواند 
هالل  متوجه  را  زیان هایی 
شیعی ایران نماید. یعنی این که 

نقشی  آنان  برای  شیعی  هالل 
کردستان  استقالل  از  محوریتر 
سوریه و عراق دارد و استقالل 
کردستان  از  بخش  دو  این 
ابزاری  صرفآ  آنان  نظر  از 
نفوذ  به  کم هزینه  خدمت  برای 
است. ایران  رژیم  ژئوپولیتیک 
)که  نامه  این  اساسیتر  نکته ی 
نامه  اصلی  روح  و  جوهره 
که  آنجاست  باشد(،  می تواند 
به  پاراگراف  همین  پایان  در 
که  ایران هشدار می دهند  رژیم 
مسبوق  چرخش  به  توجه  با 
به سابقه در رفتار دولت ترکیه 
کرد  ملت  حقوق  به  نسبت 
احتمااًل  و  عراق  کردستان  در 
سوریه، "نباید احتمال تحریک 
جریانات داخلی را از ذهن دور 
پنداشت". این یعنی نویسندگان 
ترکیه  حمایت  احتمال  از  نامه 
)که  ایران  داخلی  جریانات  از 
ارتباط  در  تردیدی  هیچ  بدون 
با کردستان منظور آنان جنبش 
در  شدت  به  است(  راسان 
خطای  یک  را  آن  و  هراسند 
ایران  که  می دانند  نابخشودنی 
آن  با  مقابله  جهت  بایستی 
بیندیشد.  را  الزم  تمهیدات 
مشفق  ناصحان  نیز  خاتمه  در 
که  خامنه ای  آقای  جناب 
پیداست شدیداً شیفته و مرعوب 
توهمی شده اند که همپای رژیم 
منطقه ای  اقتدار  را  آن  ایران، 
مصداق  به  می خوانند،  ایران 
شعار معروف بچه حزب الهی ها 
آماده ایم  آزاده،  رهبر  "ای 
خامنه ای  اگر  "وای  و  آماده" 
حکم جهادم دهد..." می نویسند:
پروژه   از  حمایت  ما  نظر  "از 
و  عراق  کردستان  استقالل 
سوریه  به  تقویت منافع ایران در 
اولویت  که   نیز  لبنان  و  سوریه  
شماست،  امر  تحت  نظام 
دهه  چند  در  اگر  و  می انجامد 
خود  منافع  حفظ  برای  گذشته  
در منطقه  هزینه  بسیاری متحمل 
شده اید، در صورت قبول اراده  
کردها با کمترین هزینه  به  اقتدار 
افزود". منطقه ای خود خواهید 
بستن  چشم  ضمن  پایان  در  و 
و  خامنه ای  جنایات  تمامی  بر 
کردستان  مردم  علیه  رژیمش 
ایران و خون هایی که در مسیر 
این  در  کرد  ملت  حق طلبی 
دست  به  کردستان  از  بخش 
امر  تحت  و  رژیم  مزدوران 

به  شده اند،  ریخته  خامنه ای 
مردم  تسخیری  وکیل  عنوان 
وعده  رژیم  رهبر  به  کردستان 
می دهند که موارد فوق:"خارج 
و  منطقه ای  دستاوردهای  از 
شما،  کشور  برای  بین المللی 
تاریخی  بدبینی  و  نفرت  به  
)رژیم  ایرانیان  و  کردها  میان 
داد". خواهد  پایان  نیز  ایران( 
بدون شک اگر نویسندگان نامه 
از این بیان خود مطمئن بودند، 
عنوان  پشت  در  را  خود  نام 
کردستان"  فعاالن  از  "جمعی 
پنهان نمی کردند و شجاعت آن 
را در خود می یافتند که در برابر 
دوربین افکار عمومی کردستان 
بدون نقاب بایستند. لذا بجاست 
اگر  شود،  پرسیده  آنان  از  که 
دغدغه ی  و  انگیزه  راستی  به 
صفحه ی  بر  قلم  راندن  از  شما 
پیگیری  نامه هایی،  چنین 
یافتن  و  کرد  ملت  حقوق 
هزاران  راه  )نه  نوین  راه های 
لودگی  و  مزدوری  رفته ی  بار 
کردستان(  اشغالگران  برای 
بوده است، لطف کنید و دفعه ی 
نقاب  بدون  و  چراغ  با  بعدی 
کردستان  مردم  تا  شوید  وارد 
بهتر بشناسند. خادمان خود را 

سالم اسماعیل پور

هم  با  هماهنگ  و  تراز  هم   نقشی 
خواهند داشت. به گونه ای که در این 
بخش  رهایی  مبارزەی  از  مرحله 
ملتمان، پیشمرگه سمبل مقاومت و 
خاستگاه  "شار"  و  نیروبخشی ست 
رودروشدن  و  قیام  و  خیزش 
مقیم  کردهای  و  است  دشمن  با 
پیشمرگه  حامی  نیز  خارج 
کردستان  "راسان"  صدای  و 
بود. خواهند  خارج  دنیای  در 

مبارزه، که  از  این مقطع  "شار" در 
گامی نو و آزمونی جدیدی خواهد 
بود، تنها نقش حامی را ایفا نمی کند، 
نقش  مرحله  به  مرحله  باید  بلکه 
اصلی در مبارزه را بر عهده بگیرد و 
به مرکز خیزش و مقاومت بدل شود.

جامعه   اقشار  تمام  زیستگاه  شهر 
ملی-دمکراتیک  قیام  و  است 
همه  حضور  نیازمند  نیز  کردستان 
که  است  خاطر  همین  به  آنهاست. 
تا  است  درصدد  غاصب  دشمن 
"شاخ" و "شار" را از هم جدا کند و 
شاخ را به جزیره ای دورافتاده و جدا 
از واقعیت های جامعه تبدیل کند و 
نهایتًا بر شهر کنترل کامل پیدا کند.
کردن  خنثی  روژهالت"  "راسان 
که  است  توطئه های دشمن غاصب 
درآورد  زانو  به  را  شهر  دارد  قصد 
رفتار  بکشد.  بند  به  را  شاخ  و 
اقشار  تمام  هدفدار  و  انقالبی 
هدف  با  که  کردستان  طبقات  و 
دشمنان  طلسم  و  سحر  شکستن 
پیش برود تا بتوانند همانند ملتی با 
زندگی  خواهان  که  مقاوم   و  اراده 
سرافرازانه ای هستند، نیاز اصلی این 
مقطع از قیام بر حق و روای ملتمان 
پیشمرگه  میان  این  در  که  است 
مبارزه،  نماد  و  سمبل  مانند  به 
نیروبخشی  و  ازخودگذشتگی 
می تواند حامی اصلی "شار" باشد.
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زاگرس و بلوط، 
دو سمبل جاودانگی و رستاخیز کوردستان

شریف فالح

ترجمه: شهرام میرزائی

توهین به زبان و فرهنگ ُکردها 
واکنش هنرمندان ُکرد را 

در پی داشت

دو فعال فرهنگی کرماشان در ترکیه ربوده شدند

تراژدی اعدام بر ُکردستان سایه 
افکنده است

درهم  کوه های  مجموعه  زاگرس، 
تنیده ای ست که از شمال غربی ایران تا 
به جنوب غربی آن کشیده شده است، 
رشته کوهی که از کناره های دریاچه 
استان های  از  گذر  با  و  آغاز  وان 
ایالم،  کرماشان،  سنه،  ارومیه، 
اصفهان،  مرکزی،  لورستان،  همدان، 
و  کهگیلویه  بختیاری،  و  چهارمحال 
بویر احمد و بخشی از خوزستان، در 
نواحی جنوبی ایران به پایان می رسد.

از زاویه ی تاریخ شکل گیری زندگی 
ویژه ای  جایگاه  زاگرس  انسانی، 
از  متعددی  آثار  که  گونه ای  به  داد. 
1۰۰هزار  طی  بشری  اجتماعات 
اولین  شکل گیری  تا  پیش  سال 
یکجا نشینی در جهان در این منطقه 
بخشی  شده.  یافت  خاکی  کره ی  از 
آن  امروزه  که  ما  هستی  جهان  از 
می نامیم. کردستان"  "روژهالت  را 
زاگرس لغوی  معنای 

"کور"  زاگرس،  باستانی  و  کهن  نام 
بوده که براساس افسانه های سومری 
سومر  شرق  در  کوه هایی  رشته  به 
نام  "کور"  همچنین  دارد.  اشاره 
می باشد  "آکد"  امپراطوری  دیگر 
خاک  از  عظیمی  بخش  بر  که 
می کردند. حکمروایی  زاگرس 

زاگرس  که  باورند  این  بر  برخی 
که  زرتشتی ست  کلمه ای  اصل،  در 
بزرگ"  "کوه  معنای  به  "زاگر" 
زاگرس  اصطالح  و  نام  اما  است. 
با  و  پیش  دهه  هشت  از  تقریبا 
در  اروپائیان  پژوهشی  آثار  ترجمه 
ایران رواج یافت. چنان که می گویند 
نام  بار  اولین  برای  پیرنیا"  "حسن 
نام  به  خود  از  اثری  در  را  زاگرس 
سقوط  تا  آغاز  از  ایران،  "تاریخ 
ساسانیان" به کار برده و بر این امر 
نیز  اروپائیان  که  است  کرده  تأکید 
می شناسند. نام  بدین  را  منطقه  این 
زاگرس بافت 

ایران  استان   11 کلی  طور  به 
گرفته   قرار  زاگرس  حوزه ی  در 
سنندج،  "ارومیه،  شامل  که  است، 

لورستان،  ایالم،  همدان،  کرماشان، 
کهگیلویه  بختیاری،  و  چهارمحال 
خوزستان،  از  بخشی  بویراحمد،  و 
بخشی از اصفهان و بخشی از اراک" 
گیاهی  پوشش  لحاظ  از  و  است 
بلوط،  چون  خودرویی  درختان 
جنگل های  از  اعظمی  بخش   ......
و  می دهند  تشکیل  را  سرزمین  این 
مرکز  عنوان  به  ایالم  لحاظ  این  از 
می شود. محسوب  زاگرس  قلب  و 

تاریخ دید  از  زاگرس 
کتاب  هیچ  در  زاگرس  لغت 
جغرافیایی، تاریخی و یا منابع دیگر 
این  بر  مسلمانان  زمامداری  دوران 
در  همچنین  است.  نیامده  منطقه 
اشاره ای  هیچ  دهخدا  لغت  فرهنگ 
است. نشده  زاگرس  نام  و  ریشه  به 

محمد قزوینی، در صفحه ی 4۸ جلد 
زاگرس،  می نویسد:  کتابش  پنجم 
غرب  کوه های  رشته  یونانی  نام 

کوردستان  در  علی الخصوص  ایران، 
دانشنامه  در  است.  بختیاری  و 
"الروس" بصورت کوتاه به زاگرس 
به عنوان منطقه ای نفت خیز و دارای 
منابع گسترده ی زیرزمینی اشاره شده 
نوشته های  در  نیز  هرودت  است. 
از  برگرفته  را  زاگرس  نام  خود 
می داند. "ساگارتی"  بنام  قومی 
می توانیم  مذکور  منابع  براساس 
نامی  اصل  در  زاگرس  که  بگوئیم 
با  یونانیان  که  ا ست  زرتشتی 
آن  به  "س"  حرف  کردن  اضافه 
نام  واقع  در  داده اند.  یونانی  حالتی 
بختیاری،  کلمه  همانند  زاگرس، 
قوم  قلعه،  کوه،  نام  می تواند  هم 
باشد. منطقه  و  طایفه  و  عشیره  و 

در  بلوط  و  زاگرس 
کوردی ادب  و  فرهنگ 

زاگرس و بلوط در فرهنگ کوردی 
دارای بار معنایی عمیق و ژرفی ست 
که به استحکام، مقاومت، جاودانگی 
در  زاگرس  دارد.  اشاره  نامیرایی  و 
فرهنگ کوردها به معنای پناهگاه و 
حامی، اوج و صعود و شکوه است. 

فرزندان  بر  را  زاگرس  نام  کوردها 
مدرن  دنیای  در  و  می گذارند  خود 
مجله،  روزنامه،  نام  به  نیز  امروز 
سایت، تلویزیون و ... بدل شده است.

وسیله ای  تاریخ  درازای  به  بلوط 
بوده  کوردها  حیات  استمرار  برای 
سرچشمه های  از  یکی  عنوان  به  و 
شده  نگریسته  آن  به  حیات  تداوم 
سنگ های  دل  از  که  بلوط  است. 
می آورد، درخی ست  بر  زاگرس سر 
به  که  مقاوم  و  مستحکم  سرسخت، 
نمی دهد.  شکستن  به  تن  آسانی 
از  نمادی  کوردها  نزد  در  بلوط 
ایستادگی،  و  مقاومت  نشدن،  تسلیم 
پایداری و جاودانگی  است. به همین 
از  خود  وصف  در  کوردها  خاطر 
نمادی  به  آنرا  و  می برند  بهره  بلوط 
رستاخیز  و  رویش  پایداری،  از 
کرده اند.  تبدیل  قیامشان  و  ملت 
و  شاعران  که  است  جهت  همین  به 
و  شعر  در  مستمرا  کورد  هنرمندان 
این  کوردستان  کتبی  و  ادب شفاهی 
همچون  را  تنیده  هم  در  مفهوم  دو 
می برند. کار  به  نماد  و  سمبل 

به  توهین های مستقیم و غیرمستقیم 
نهادهای  در  ُکردها  زبان  و  فرهنگ 
ساله  هر  ایران  غیررسمی  و  رسمی 
مردم  عمومی  واکنش  و  اعتراض 
است. داشته  پی  در  را  ُکردستان 

فعالین  از  موسوی،  اردشیر 
ُکردی،  ادب  و  فرهنگ  حوزه ی 
خبرگزاری  با  که  مصاحبه ای  طی 
شدیداً  داشت،  "ایسنا"  حکومتی 
هنری  اصطالح  به  فعالیت های 
وجهه ی  تخریب  هدف  با  که  را 
می شود،  انجام  ُکردها  ملی 
داد. قرار  نکوهش  و  نقد  مورد 
ویژه  به  مصاحبه  این  در  موسوی 
رابطه  در  و  پرداخت  دوبله  هنر  به 
ایران  ملیت های  به  توهین  با 

نزدیکی  برای  دوبله  "هنر  گفت: 
یکدیگر  به  فرهنگ ها  و  زبان ها 
با  که  داد  اجازه  نباید  و  است 
اقوام  زبان  و  فرهنگ  دوبله،  هنر 
شود". گرفته  سخره  به  مختلف 
امروز  "متأسفانه  افزود:  ادامه  او در 
مجازی  فضای  در  که  شاهدیم 
به  اقدام  نابخردانه  افراد  برخی 
روی  بر  صداگذاری  و  دوبله 
در  که  می کنند  انیمیشن ها  برخی 
جز  چیزی  آنها  اصلی  هدف  واقع 
نیست".  قومیت ها  هویت  تخریب 
به  موسوی  اردشیر  همچنین 
ملت  هر  فرهنگ  و  زبان  جایگاه 
و  پرداخت  آن  گویشوران  نزد  در 
فرهنگ هر  و  "زبان  که:  کرد  تأکید 

آن  مردمان  تک  تک  برای  قومیتی 
قوم از ارزش و درجه اعتبار بسیار 
هرگز  لذا  و  است  برخوردار  باالیی 
عده ای  که  بود  نخواهد  پذیرفتنی 
این  تخریب  به  اقدام  معلوم الحال 
کنند". و هزاران ساله  اصیل  هویت 
قرن  یک  طی  ایران  ملیت های 
تمسخر  و  توهین  به  همواره  اخیر 
مرکزگرایان  تحقیرآمیز  رفتارهای  و 
ایران  ایرانی و رژیم های مرکزگرای 
نسبت به زبان و فرهنگشان اعتراض 
اعتراضات  این  دارند.  و  داشته 
خیابان ها  به  اخیر  دهه  یک  طی 
برخورد  با  که  شد  کشیده  نیز 
نیروهای  سرکوبگرانه ی  و  تند 
است. شده  روبرو  ایران  انتظامی 

فعال  دو  ترکیه  امنیتی  نیروهای 
شهر  در  را  کرماشانی  فرهنگی 
این  تا  که  ربوده اند  ماردین 
سرنوشت  از  اطالعی  هیچ  لحظه 
نیست. دست  در  فعالین  این 

بر اساس گزارش آژانس خبررسانی 
ُکردپا، در اواسط ماه جاری دو فعال 
شهرستان های  ساکن  کرماشانی، 
نام های  به  گیالن غرب و شاه آباد- 
بلده"  "حسن  و  جهانفرد"  "سجاد 
ترکیه  امنیتی  نیروهای  توسط 
شده اند. ربوده  ماردین  شهر  در 

خبری،  منبع  این  گزارش  براساس 
طریق  از  فعالین  این  خانواده های 
از  ترکیه،  کرد  نویسنده ی  چند 
شده اند.  آگاه  فرزندانشان  سرنوشت 
خانواده  که  است  ذکر  به  الزم 
هیچ  نتوانسته اند  مذکور  افراد 

مکان  و  وضعیت  از  دقیقی  اطالع 
آورند. دست  به  آنان  بازداشت 
ساکن  فرهنگی  فعال  بلده،  حسن 
توابع  از  "شاه آباد"  شهرستان 
کرماشان است که هدفش از حضور 
سطح  در  تحصیل  ادامه  ترکیه،  در 
است. شده  اعالم  لیسانس"  "فوق 
فعالین  از  نیز  جهانفرد  سجاد 
غرب"  "گیالن  ساکن  فرهنگی 
که  می باشد،  کرماشان  توابع  از 
است  توانسته  اخیر  سال های  طی 
و  فرهنگ  مختلف  سطوح  در 
بپردازد. فعالیت  به  کردی  ادب 
نامه ای  طی  فعالین  این  خانواده 
بین المللی  نهاد های  و  سازمان  از 
مشخص  راستای  در  که  خواسته اند 
فرزندانشان  سرنوشت  شدن 
نکنند. دریغ  کوششی  هیچ  از 

مسئولین  از  جمعی  حضور  با 
ایران  رژیم  امنیتی_قضایی 
شهروند  دو  کرماشان ،  شهر  در 
شهرستان های  اهل  ُکرد 
زندان  در  جوانرود  و  سقز 
آویخته  شدند. دار  به   دیزل آباد 
خبررسانی  آژانس  گزارش  به 
ُکردپا، سحرگاه  روز ۲5 دیماه ، 
ُکرد  شهروند  دو  اعدام  حکم 
کرماشان   مرکزی  زندان  در 
شد. گذاشته   اجرا  مورد  به  
شبکه  حقوق بشر ایران، هویت 
"سیف اهلل   را  شد گان  اعدام 
فرزند  ساله    33 حسنیان" 
"توفیق  و  سقز  اهل  ابراهیم 
بهرام نژاد" 31 ساله  فرزند قاسم 
اهل جوانرود اعالم کرده  است.
در همین رابطه  نیز، اوایل هفته  

شهروند  یک  اعدام  جاری، 
دیگر ُکرد به  نام محمد سلیمانی 

خاطر  به   که  کرماشان  اهل 
اعدام  به   دیگران  اعتراف 
زندان  در  بود،  شده   محکوم 
گردید. اعدام  کرج  مرکزی 

 ۲۰ تا  ژانویه    1 از  حداقل 
 ۲5۰  ۲۰16 سال  جوالی 
شده اند  اعدام  ایران  در  نفر 
در  روزانه   میانگین  بطور  که  
می شود. اعدام  نفر  یک  ایران 

روی  مجریه  قوه  اگرچه 
ایران  زندا ن های  و  اعدام ها 
اما  ندارد،  مستقیم  کنترل 
بهبود  مورد  در  یازدهم  دولت 
وضعیت حقوق بشر وعده هایی 
زمینه  در  تاکنون  که  بود  داده 
است. نبوده  موفق  آنها  اجرای 
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