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ارگان کمیـته مرکزی حزب دمکرات کردستان ایران

تـأمین حقوق ملی خلق کرد در چهارچوب ایرانی دمـکراتیک و فـــدرال

6 27

 

ادامه در صفحه ی 6

کریم پرویزی

ص3ص2 ص2

سخن      
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ناوشکن آمریکایی 
راهی باب المندب شد

در پی تالش قایق های تندروی 
حوثی ها برای ناامن کردن تنگه ی 
ناوشکن  یک  باب المندب، 
شد. منطقه  راهی  آمریکایی 
از  نقل  به  رویترز  خبرگزاری 
گزارش  آمریکایی  مقامات 
در  متحده  ایاالت  که  کرده 
تهران  میان  تنش  گرفتن  باال 
محاظت  برای  و  واشنگتن  و 
در  بین المللی  آبراه های  از 
یک  حوثی ها،  تعرضات  برابر 
به  را  دریایی  نیروی  ناوشکن 
است. فرستاده  یمن  سواحل 
که  آمریکایی  مسئول  دو 
فاش  نامشان  نخواستند 
"یو. ناوشکن  گفته اند  شود، 
نزدیکی  به  کول"  اس.اس 
جنوب  در  باب المندب  تنگه 
مسئولیت  و  رسیده  یمن  غرب 
حمایت  و  دریایی  گشت های 

عبور  حال  در  کشتی های  از 
داشت. خواهد  عهده  بر  را 
مقام  یک  از  نیز  فرانس پرس 
که  کرد  نقل  دیگر،  آمریکایی 
پی  در  آمریکایی  ناوشکن 
ناوشکن  برای  که  اتفاقاتی 
به  داد،  رخ  سعودی  عربستان 
است. شده  گسیل  باب المندب 
قایق های  پیش  روز  چند 
به  حوثی  شبه نظامیان  تندروی 
یک ناوچه ی سعودی در ساحل 
در  و  کرده  حمله  یمن  غربی 
نتیجه انفجار رخ داده، دو نفر از 
شدند. کشته  ناوچه  این  پرسنل 
یو.اس.اس  آمریکایی  ناوشکن 
 2000 سال  اکتبر  در  نیز  کول 
بندر عدن مورد هجوم قرار  در 
آمریکایی  سرباز  یک  و  گرفت 
شد. کشته  آن  در  حاضر 

چرخ تحریم ها 
دوباره به راه افتاد

آمریکا  خزانه داری  وزارت 
حقوقی  و  حقیقی  شخص   2۵
برنامه ی  با  ارتباط  دلیل  به  را 
سپاه  و  ایران  رژیم  موشکی 
تحریم های  فهرست  به  قدس، 
افزود. ایران  با  مرتبط 
وزارت  سی ان ان،  گزارش  به 
جمعه  روز  آمریکا  خزانه داری 
حقیقی  شخص   ۱۳ بهمن،   ۱۵
و ۱2 شرکت را به دلیل فروش 
یا تالش برای فروش تکنولوژی 
برنامه  با  مرتبط  تجهیزات  و 
در  ایران  بالستیک  موشک های 
قرار  خود  تحریم های  لیست 
داد. برخی از این افراد یا نهادها 
رژیم  قدس  تروریستی  سپاه  از 
را  آن  یا  و  کرده  حمایت  ایران 
از  برخی  کرده اند.  نمایندگی 
این شرکت ها در امارات متحده 
عربی، لبنان و چین فعال هستند.
شده  اعالم  نیز  این  از  پیش 
آمریکا  جدید  دولت  که  بود 
ترامپ،  دونالد  دستور  به 
بیشتری  جدید  تحریم های 
و  ایرانی  نهادهای  و  افراد  علیه 
زمان  در  که  ایران  با  مرتبط  یا 
باراک اوباما تحریم شده بودند، 
وضع خواهد کرد. این تحریم ها 
ارتباطی با توافق هسته ای ایران 

ندارد. یک  عالوه  به  پنج  و 
وزارت  بیانیه ی  اساس  بر 
شرکت های  آمریکا  خزانه داری 
از: عبارتند  شده  تحریم 
شرکت  شرقی،  ستاره  شرکت 
آرین دانش، شرکت ساختمانی-
تجاری- شرکت  ماهر،  تجاری 
بین المللی  شرکت  میراژ،  انرژی 
و  صادرات  شرکت  اس،  کی  ام 
داریا  شرکت  نینگبو،  واردات 
داروسازی  شرکت  سبز،  افق 
مستقر  پرل  رویال  شرکت  ریم، 
در امارات متحده عربی، شرکت 
شرکت  پویش،  تجهیز  زیست 
 Mirage for،کاسالینگ تجاری 
و     Waste Management
 Environmental Services

sarl
لیست افرادی که مورد تحریم قرار 
گرفته اند نیز به شرح ذیل اعالم 
عبداهلل  یحیی،  حاج  است:  شده 
شاخداریان،  تنی  اصغرزاده، 
فرحت،  محمد  ابراهیمی،  حسن 
رستمیان،  کامبیز  مقام،  محمد 
هوآ،  شین  کین  شریفی،  علی 
زاهدی،  مصطفی  یوو،  ریچارد 
ژائو. کارول  و  زرگری  قدرت 

دوران تحمل اقدامات رژیم ایران به سر 
رسیده است 

ملی  امنیت  مشاور  فلین،  مایکل 
 ۱۵ جمعه  روز  ترامپ،  دونالد 
هشدار  بیانیه ای  انتشار  با  بهمن 
دیگر  آمریکا  دولت  که  داد 
ایران  رژیم  تحریک آمیز  اقدامات 
آمریکا  منافع  برای  تهدیدی  که  را 
کرد. نخواهد  تحمل  هستند، 

مایکل فلین در این بیانیه با اشاره 
بین المللی  "جامعه  که:  این  به 
رفتارهای  حد  از  بیش  تاکنون 
گفته  کرده"  تحمل  را  ایران  بد 
چشم پوشی  "روزهای  است: 

تهاجمی  و  خصمانه  اقدامات  بر 
جامعه  و  آمریکا  قبال  در  ایران 
است". رسیده  پایان  به  بین المللی 
با  خود  بیانیه  در  فلین  آقای 
آمریکا  اخیر  تحریم های  به  اشاره 
"جمهوری  کرد:  تأکید  ایران  علیه 
کشور  مهمترین  ایران  اسالمی 
از  و  است  تروریسم  حامی 
برای  خشونت آمیز  فعالیت های 
حمایت  خاورمیانه  کردن  بی ثبات 
دارد.  مشارکت  آنها  در  و  کرده 
با  اوباما  دولت  که  توافقی  رغم  به 

ایران انجام داد که به نفع ایران بود، 
دارد.  ادامه  همچنان  اقدامات  این 
رفتارهای  این  امروز  تحریم های 
دادند". قرار  هدف  را  ایران 
ترامپ  دونالد  ملی  امنیت  مشاور 
زمانی  از  است:  کرده  اضافه 
شد  حاصل  اتمی  توافق  که 
قانونی  غیر  و  تهاجمی  رفتارهای 
است. کرده  پیدا  افزایش  ایران 
ماتیس،  جیمز  دیگر،  سوی  از 
شنبه  روز  نیز  آمریکا  دفاع  وزیر 
ژاپن هشدار  به  در جریان سفرش 
دولت  "اصلی ترین  ایران  داد 
است. جهان"  در  تروریسم  حامی 
ترامپ،  دونالد  حال،  همین  در 
وعده  نیز  آمریکا  رئیس جمهوری 
سیاستی  ایران  رژیم  مقابل  در  داد 
هشدار  و  کند،  اتخاذ  تهاجمی 
برنامه  ایران  که  صورتی  در  داد 
و  نکند  متوقف  را  خود  موشکی 
درگیری های  در  مداخله  از  دست 
قاطع  اقدام  با  برندارد،  منطقه 
شد. خواهد  روبه رو  آمریکا 
پیامی  در  آمریکا  رئیس جمهوری 
با  "ایران  بود:  نوشته  توئیتری 
تأکید  و  می کند"  آتش بازی 
ایران  رژیم  قبال  در  که  بود  کرده 
اوباما  باراک  مهربانانه"  "رفتار 
گرفت. نخواهد  پیش  در  را 

راسان و جریانات 
سیاسی

تشکیالتی  کار  و  تحزب  تجربهی 
احزاب  و  جریانات  میان  در 
تجربهای  ایران  کردستان  در  سیاسی 
نیز  همزمان  و  دههایست  چند 
و  احزاب  میان  روابط  لحاط  از 
غالبًا  تجربهای  سیاسی،  جریانات 
است. بوده  شیرین  کمتر  و  تلخ 

به ویژه پس از انقالب ملیتهای ایران 
علیه رژیم شاهنشاهی که این روزها 
سی و هشتمین سالگرد پیروزی مردم 
سر  پشت  را  استبدادی  حاکمیت  بر 
میگذاریم، در جامعهی کردستان ایران 
نیز همانند سایر مناطق ایران، چندین 
به  و  گرفتند  حزب و سازمان شکل 
پرداختند.  خویش  اسالف  با  رقابت 
تجربهی  کمبود  دلیل  به  متأسفانه 
کار مشترک و عقبافتادگی جامعه و 
انحصارگرایی  اندیشهی  شدن  مطرح 
نابودی  و  حذف  به  گرایش  و 
این  تاریخ  دیگران، دوران تلخی در 
که  خورد  رقم  کردستان  از  بخش 
مراتب  به  طعمی  با  و  تاریخ  همان 
کردستان  بخشهای  سایر  در  تلختر 
در  همزمان  است.  شده  تجربه  نیز 
همگرایی  و  نزدیکی  نیز  مقاطعی 
دوستی  و  احزاب  برخی  میان 
حافظهی  در  آنان  از  برخی  میان 
میخورد. چشم  به  کردستان  سیاسی 

در  مبارزه  از  نوینی  فصل  که  اینک 
کردستان ایران آغاز گردیده و فصل 
میشود،  نگاشته  تاریخ  از  دیگری 
ارتباط  و  تحزب  که  است  الزم 
سیاسی  جریانات  و  احزاب  میان 
گردد. نوینی  مرحلهی  وارد  نیز 

شاید  گرچه  روژهالت،  راسان 
شده  آغاز  حزب  یک  وسی  از  از 
یک  خیزش  صرفًا  لیکن  باشد، 
خاص  حزب  یک  و  خاص  گروه 
طلق  ملک  کردستان  زیرا  نیست، 
حزب  دوران  و  نیست  کسی  هیچ 
در  را  خود  که  سرتاسری  و  فراگیر 
قرار  جهان  و  جامعه  تمامی  جای 
برلین  دیوار  فروپاشی  از  پس  دهد، 
سپری شده است! جامعهی کردستان 
ایران نیز همانند تمامی جوامع جهان 
و  ایدهها  رنگها،  از  سرشار  کنونی 
است.  گوناگون  و  متنوع  رؤیاهای 
در چنین جامعهای هر حزب و گروه 
سیاسی، مدنی و اجتماعیای خود را 
نمایندهی خواست و آرزوهای افراد، 
طبقه یا قشری خاص تلقی کرده و با 
مشارکت تمامی نیروها و تواناییهاست 
که مبارزات کردستان برای رهایی و 
دستیابی به آزادی گسترش یافته و به 
پیروزی و موفقیت نزدیک خواهد شد.

سالگرد تأسیس جمهوری 
کردستان، در مرزهای کردستان 

ایران گرامی داشته شد

هجوم عقاب های زاگرس 
به پایگاه تروریستی-نظامی 

رژیم ایران 
در مریوان

هیأت حزب دمکرات در مراسم 
سالگرد درگذشت عمر دبابه 

شرکت کرد

بیانیه دفتر سیاسی حزب 
دمکرات در ارتباط با 

احکام اعدام و حبس های 
بلند مدت شهروندان کرد

نشانه شناسِی راسان 
به مثابه جنگ نوین

موانع توسعه ی گویش ها 
در کرماشان!

تا یک کرد زنده باشد، 
مبارزه ی ملت کرد زنده 

است
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بیانیه دفتر سیاسی حزب دمکرات 
در ارتباط با احکام اعدام و حبس های بلند مدت 

شهروندان کرد
در  دمکرات  حزب  سیاسی  دفتر 
رابطه با احکام ناروای بیدادگاه های 
بازداشت شدگان  علیه  رژیم 
کرد. منتشر  بیانیه ای  "اشنویه" 
می آید: زیر  در  بیانیه  کامل  متن 
عزیز! هم میهنان 
کردستان! مبارز  مردم 
بشر! حقوق  مدافع  سازمان های 

در  ایران  اسالمی  جمهوری  رژیم 
خود  مداوم  سرکوب های  ادامه 
به  و  اخیراً  کرد،  ملت  فرزندان  علیه 
ملت  مبارزات  شدن  فراگیرتر  دنبال 
تبعیض آمیز  سیاست های  علیه  کرد 
برحقشان،  حقوق  مستمر  نقض  و 
کردن  زندانی   و  بازداشت     میزان  بر 
در  است.  افزوده  کرد  آزادیخواهان 
روزهای  طی  روند،  این  ادامه ی 

اخیر و در مناطق مختلف کردستان، 
تعدادی از فرزندان کرد را به بهانه ی 
با یکی از احزاب کردستانی  ارتباط 
دست  در  بدون  و  رژیم  مخالف 
برای  مدرکی  گونه  هیچ  داشتن 
ناروایشان،  برخوردهای  اینگونه 
کرده اند.  زندان  روانه ی  و  بازداشت 
ظالمانه  احکام  نیز  راستا  همین  در 
و غیر انسانی برای بازداشت شدگان 
که  شده  صادر  "اشنویه"  شهرستان 
حبس های  و  اعدام  حکم  شامل 
می باشد  سال   2۵ تا  طویل المدت 
ضد  ماهیت  از  که  شناختی  بنابر  و 
انتظار  از  دور  داریم،  رژیم  بشری 
نیست که چنین احکامی برای دیگر 
دیگر  مناطق  در  بازداشت شدگان 
این  از  تا  شود  صادر  نیز  کردستان 

طریق مردم کردستان را دچار رعب 
شکل گیری  از  مانع  و  کرده  وحشت 
اعتراض آمیزی  حرکت  هرگونه 
نسبت به رفتارهای ضد مردمی رژیم 
شود. سرکوبگرش  دستگاه های  و 

حزب دمکرات کردستان ایران ضمن 
محکوم کردن چنین رفتارهایی علیه 
آزادیخواهان کرد، از توده های مردم 
مقابل  در  که  می خواهد  کردستان 
ضدبشری  و  ظالمانه  رفتار  این 
رژیم عکس العملی در خور از خود 
خود  اعتراض  صدای  و  داده  نشان 
روشن  دهند.  سر  رساتر  چه  هر  را 
اینگونه  مقابل  در  سکوت  که  است 
این  تداوم  موجب  رژیم،  اقدامات 
دستگاه های  و  رژیم  و  شده  روند 
این گونه  تکرار  را در  سرکوبگر آن 

نمود. خواهد  گستاخ تر  اعمال 
همچنین از سازمان های مدافع حقوق 
بشردوست  محافل  و  مجامع  و  بشر 
می خواهیم که نسبت به سیاست های 
ناروای  احکام  و  سرکوبگرانه 
اسالمی  جمهوری  رژیم  دادگاه های 
کرده  اعتراض  کرد  شهروندان  علیه 
و از هر طریق ممکن بر رژیم فشار 
آورند تا به اینگونه رفتارهای ظالمانه  
دهد. پایان  کرد  ملت  فرزندان  علیه 

حزب دمکرات کردستان ایران
دفتر سیاسی

0٩/۱۱/۱۳٩۵
2٨/0۱/20۱٧

سالگرد تأسیس جمهوری کردستان، در مرزهای 
کردستان ایران گرامی داشته شد

متوالی،  سال  دومین  برای 
کوه های  مبارزان  سنگرهای 
سالگرد  مراسم  میزبان  کردستان 
شدند. کردستان  جمهوری  تأسیس 
روز پنج شنبه سی ام دی ماه، مراسمی به 
مناسبت تأسیس جمهوری کردستان 
و  پیشمرگه ها  کادرها،  حضور  با 
کردستان  دمکرات  حزب  اعضای 
ایران در اقلیم کردستان، در کوه های 
گردید. برگزار  کردستان  مرزی 
این مراسم با اجرای سرود ملی "ای 
جهت  سکوت  دقیقه  یک  و  رقیب" 
شهیدان  پاک  روح  به  احترام  ادای 
شد. آغاز  کردستان  آزادی  راه 

دفتر  عضو  پرویزی،  کریم  سپس 
سیاسی حزب دمکرات کردستان ایران 
نمود. ایراد  مناسبت  بدین  سخنانی 
به  خود  سخنان  در  پرویزی  آقای 
نقش تاریخی جمهوری کردستان در 
و  اشاره  کرد  ملت  مبارزاتی  تاریخ 
اعالم کرد: ما به عنوان حزب دمکرات 
ادامه دهنده ی راه جمهوری کردستان 
این  آرمان های  تحقق  تا  و  هستیم 
جمهوری به مبارزه ادامه خواهیم داد.
این عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات 
از  ایران در بخش دیگری  کردستان 
به مبارزات نوین ملت  سخنان خود 
کرد تحت عنوان "راسان روژهالت" 

کرد. تآکید  آن  تداوم  بر  و  اشاره 
و  منفی  نقش  به  همچنین  وی 
رژیم  مداخله جویانه ی  اقدامات 
نمود  اشاره  منطقه  در  ایران  اسالمی 
و سخنانی را در این رابطه ایراد کرد.
کریم پرویزی در پایان سخنان خود 
عنوان کرد: گرامی داشتن یاد جمهوری 
کردستان در کوه های کردستان نشان 
ملت  مستحکم  و  قوی  اراده ی  از 
کرد برای تأسیس جمهوری دیگری 
می کند. مبارزه  آن  برای  که  است 
گروه  مراسم،  این  ادامه  در 
سرود  چند  راسان  موزیک 
نمود. اجرا  مناسبت  بدین  حماسی 
مراسم،  این  از  دیگری  بخش  در 
پیشمرگه ی  بیبه ش"  "ماموستا 
حماسی  شعر  قطعه  چند  شاعر، 
ساله ی   ٧۱ یاد  مناسبت  به 
کردند. دکلمه  کردستان  جمهوری 
سپس هنرمند جالل شریت نیز بدین 
مناسبت چند قطعه ترانه اجرا نمود. 
این مراسم در میان شادی و پایکوبی 
یافت. پایان  مراسم  شرکت کنندگان 

مراسمی ویژه به مناسبت سالگرد تأسیس جمهوری 
کردستان در سنندج برگزار شد

دمکرات  حزب  هواداران  و  اعضا 
مراسمی  سنندج  در  ایران  کردستان 
تأسیس  سالروز  مناسبت  به 
کردند. برگزار  کردستان  جمهوری 
وب سایت  گزارش  براساس 
باشکوه  مراسمی  میدیا،  کوردستان 
حزب  هواداران  و  اعضا  حضور  با 
مناسبت  به  ایران  کردستان  دمکرات 
جمهوری  تأسیس  ساله ی   ٧۱ یاد 
گردید. برگزار  سنندج  در  کردستان 

این مراسم با اجرای سرود ملی "ای 
جهت  سکوت  دقیقه  یک  و  رقیب" 
شهیدان  پاک  روح  به  احترام  ادای 
شد. آغاز  کردستان  آزادی  راه 

سپس یکی از اعضای حزب دمکرات 
نمود. قرائت  مناسبت  بدین  پیامی 

از  تن  چند  مراسم،  این  ادامه  در 
را  سخنانی  دمکرات  حزب  اعضای 
در رابطه با تاریخ جمهوری کردستان 
نمودند. ایراد  روژهالت  راسان  و 

در بخش دیگری از این مراسم، یکی 
از اعضای حزب دمکرات چند قطعه 
نمود. دکلمه  مناسبت  بدین  را  شعر 

صوتی  فایل  مراسم،  این  خالل  در 
و  قاسملو  دکتر  شهید  بیانات  از 
مضمون  با  حماسی  سرود  چندین 
تبلیغات  کمیسیون  توسط  که  راسان 
دمکرات  حزب  اطالع رسانی  و 
شده  تولید  و  تهیه  ایران  کردستان 
بودند، برای حاضرین پخش گردید.

دبیر کل حزب دمکرات در گفتگو با بی بی سی: 

ما برای آزادی همه ملیت های ایران 
مبارزه می کنیم

دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران 
با تلویزیون بی بی سی  طی گفتگویی 
فارسی، اتهامات مقامات رژیم مبنی 
بر دریافت کمک مالی یا تسلیحاتی 
کرد. رد  را  منطقه  کشورهای  از 
حزب  دبیرکل  هجری،  مصطفی 
این  در  ایران  کردستان  دمکرات 
نوین  مبارزات  مورد  در  مصاحبه 
عنوان  تحت  کردستان  مردم 
هدف  می گوید:  روژهالت  راسان 
زیر  از  آزادی  نجات  راسان، 
است. جامعه  در  استبداد  آوار 
روژهالت،  راسان  آغاز  با 
اعالم  ایران  اسالمی  رژیم  مقامات 
حمایت  با  حرکت  این  کردند: 
جمله  از  خارجی  کشورهای 
است. جریان  در  سعودی  عربستان 

آقای هجری در پاسخ به این پرسش 
خبرنگار تلویزیون بی بی سی مبنی بر 
کشورهای  از  مالی  کمک  دریافت 
منطقه، آن را رد و گفت: "جمهوری 
مبارزات  همواره  ایران  اسالمی 
به  وابسته  را  کردها  حق طلبانه ی 
ما،  تنها  نه  می خواند.  بیگانگان 
آزادیخواهانه  حرکت های  تمام  بلکه 
بیگانگان  به  وابسته  را  ایران  مردم 
همه  آزادی  برای  ما  می خواند. 
می کنیم". مبارزه  ایران  ملیت های 
خیزش  عنوان  روژهالت،  راسان 
پس  که  است  ایران  کردستان  نوین 
از 20 سال تعلیق مبارزه ی مسلحانه، 
نوروزی  مراسم  در  دمکرات  حزب 
مرزی  کوه های  در  جاری  سال 
کرد. اعالم  را  آن  ایران  کردستان 

خطاب  نامه ای  در  دمکرات  حزب 
سیاسی  سازمان های  و  مردم  به 
"مبارزه   است:  کرده  تأکید  ایران 
ایران  کردستان  دمکرات  حزب 
همه   برای  مبارزه ایست  ماهیتا ً 
داشتن  نگاه  برافراشته  برای  ایران، 
دهه هاست  استبداد  که   پرچمی 
دارد". آن  کشیدن  زیر  به   در  سعی 
حزب دمکرات کردستان ایران هدف 
از اعالم این دوره از مبارزات نوین 
مبارزات  میان  همبستگی  ایجاد  را 
است  کرده  اعالم  شاخ"  و  "شار 
از  را  آزادی  ایده   می خواهد  که 
مختلف  مدل های  از  آواری  زیر 
دهد  نجات  استبداد  بزک شده ی 
نماید. معرفی  جامعه   به   دوباره   و 

هجوم عقاب های زاگرس 
به پایگاه تروریستی-نظامی رژیم ایران 

در مریوان

مبارزه ی  و  فعالیت  ادامه ی  در 
رژیم  علیه  زاگرس  عقاب های 
این  اعضای  اسالمی،  ایران  غاصب 
تروریستی-نظامی  پایگاه  سازمان 
داد. قرار  هجوم  مورد  را  رژیم 
زاگرس"  "عقاب های  اعالمیه  بنابر 
با  شنبه شب، دوم بهمن ماه، همزمان 
سالروز تأسیس جمهوری کردستان، 
سازمان  این  اعضای  از  جمعی 
بسیج  تروریستی-نظامی  پایگاه 
دادند. قرار  خود  هجوم  مورد  را 
عقاب های  مذکور،  اعالمیه  بنابر 

از  "سردوش"  روستای  در  زاگرس 
توابع مریوان، مزدوران رژیم را هدف 
قرار داده و پایگاه آن ها را به مدت ۱۵ 
دقیقه زیر آتش قرار دادند، در حالی 
توان  رژیم  تروریستی  نیروهای  که 
نداشتند. را  عکس العملی  گونه  هیچ 
ماه  چندین  طی  زاگرس  عقاب های 
کردستان  خاک  سرتاسر  در  گذشته 
نیروها  علیه  نظامی  عملیات  چندین 
تروریستی-نظامی  پایگاه های  و 
داده ند. انجام  اسالمی  ایران  رژیم 
سازمانی  زاگرس  عقاب های 

اخیر در   ماه های  نظامی ست که طی 
بنابر  ایران تأسیس شده و  کردستان 
به  منتسب  اعالمیه های  و  اظهارات 
این سازمان، هدفشان دفاع از مردم 
سیاست های  برابر  در  کرد  ملت  و 
می باشد. ایران  رژیم  تروریستی 

اعالم  زاگرس  عقاب های  همچنین 
نظامی شان  توان  و  نیرو  که  کرده اند 
در راستای حمایت از جنبش رهایی 
و  است  کردستان  برحق  و  بخش 
مردم  از  را  خود  کامل  حمایت 
زحمتکش و زجردیده اعالم داشته اند.
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هیأت حزب دمکرات در مراسم 
سالگرد درگذشت عمر دبابه شرکت کرد

کردستان  دمکرات  حزب  از  هیأتی 
نظیف  محمد  سرپرستی  به  ایران 
حزب  سیاسی  دفتر  عضو  قادری، 
پنجمین  و  بیست  مراسم  در 
دبابه،  عمر  درگذشت  سالگرد 
اتحادیه ی  رهبری  اعضای  از 
کرد. شرکت  کردستان  میهنی 

 ۱۳٩۵ بهمن ماه   ۱0 یکشنبه،  روز 
به دعوت رسمی شعبه ی  خورشیدی 
اتحادیه ی میهنی در شهر کویه، هیأتی 
ایران  کردستان  دمکرات  حزب  از 
قادری،  نظیف  محمد  سرپرستی  به 
مراسم  در  حزب  سیاسی  دفتر  عضو 
درگذشت  سالگرد  پنجمین  و  بیست 

کرد. شرکت  دبابه  عمر  زنده یاد 
ریاست  سالن  در  که  مراسم  این 
یک  با  شد،  برگزار  کویه  دانشگاه 
راه  شهیدان  احترام  به  سکوت  دقیقه 
آزادی و رهایی کردستان آغاز گردید.

سپس شخصیت ها و سازمان های زیر 
با ارائه ی پیام ها و سخنرانی هایی یاد 
زنده یاد عمر دبابه را گرامی داشتند:
نخست وزیر  معاون  طالبانی،  قباد 
کردستان اقلیم  حکومت 

اجرایی  هیأت  مسئول  بختیار،  مال 
کردستان میهنی  اتحادیه ی 
کردستان دمکرات  پارت 
کردستان شیوعی  حزب 

کویه در  میهنی  اتحادیه ی  شعبه ی 
دبابه عمر  شهدی  خانواده ی 

مستندی  فیلم  قطعه  مراسم  این  در 
عمر  زنده یاد  درگذشت  با  رابطه  در 
آن  طی  که  درآمد  نمایش  به  دبابه 
اتحادیه ی  دبیرکل  طالبانی،  جالل 
میهنی سخنانی در رابطه با شخصیت 
نموده  ایراد  مرحوم  آن  مبارزات  و 
بود. در بخشی از این مراسم همچنین 
حزب  تسلیت  و  همدردی  پیام  به 
شد.  اشاره  ایران  کردستان  دمکرات 
بر  گلی  تاج  همچنین  حزب  هیأت 
نمود. تقدیم  دبابه  عمر  زنده یاد  مزار 

هیأت جنبش گوران از دفتر سیاسی حزب 
دمکرات تغییر کرد

حزب  هیأت های  دیدار  در 
جنبش  و  ایران  کردستان  دمکرات 
سیاسی  اوضاع  )تغییر(  گوران 
منطقه  و  عراق  ایران،  کردستان، 
گرفت. قرار  گفتگو  و  بحث  مورد 
 ۱۳٩۵ بهمن ماه   ٧ پنجشنبه،  روز 
گوران  جنبش  از  هیأتی  خورشیدی 
دکتر  سرپرستی  به  عراق  کردستان 
ملی  مجمع  عضو  حاجی،  شورش 
سیاسی  دفتر  از  گوران  جنبش 
ایران  کردستان  دمکرات  حزب 

به  هیأتی  سوی  از  و  نمود  دیدار 
دبیرکل  هجری،  مصطفی  سرپرستی 
گرفت. قرار  استقبال  مورد  حزب 
سیاسی  اوضاع  دیدار،  این  در 
مورد  کردستان  اقلیم  و  عراق  ایران، 
این  در  طرفین  گرفت.  قرار  بحث 
نمودند  تأکید  مسأله  این  بر  دیدار 
کرد  حق طلبانه ی  و  ملی  جنبش  که 
نیازمند  کنونی  حساس  وضعیت  در 
است. همگانی  انسجام  و  اتحاد 
این  بر  دیدار  ادامه ی  در  طرف  دو 

رهبری  که  نمودند  تأکید  موضوع 
خوانشی  چنین  با  کرد  ملت  سیاسی 
جهت  تاریخی  گام های  اوضاع،  از 
موجود  موانع  و  محدودیت ها  رفع 
کرد  ملت  مبارزات  راه  سر  بر 
آرمان های  و  اهداف  به  نیل  برای 
بردارد. کرد  ملی   و  سیاسی 
دیدار  این  خاتمه ی  در  طرفین 
روابط  تقویت  و  تداوم  لزوم  بر 
آوردند. عمل  به  تأکید  فیمابین 

ریزش بهمن در سردشت،
 ١2 کولبر کرد را در کام خود فرو برد

در  بهمن  شدن  سرازیر  دلیل  به 
کولبر   ۱2 "سردشت"  شهرستان 
شدند. مدفون  برف  زیر  در  کرد 
میدیا،  کوردستان  سایت  گزارش  به 
برف  مستمر  و  مداوم  ریزش  پی  در 
که سرازیر شدن  اخیر  طی روزهای 
بهمن را در مناطق مختلف کردستان 
به دنبال داشت، ۱2 کولبر کرد شب 
"قردان  منطقه  در  بهمن   ٩ یکشنبه 
سردشت،  توابع  از  علیا"  بیوران 
شدند. مدفون  برف  از  انبوهی  زیر 
خبررسانی  آژانس  از  گزارشی  بنابر 
"ُکردپا"، این حادثه تا بدین لحظه جان 
٤ کولبر کرد را گرفته و سایر کولبران 
بیمارستان  مختلف  بخش های  در 

هستند. بستری  "سردشت"  شهر 
آژانس خبری مذکور نام و مشخصات 
جان باختگان را اینگونه اعالم کرده 
ساله   ۱٨ محمدنژاد"  "دیار  است: 
فرزند حمزه، "شیرزاد عبدالهی" 2٧ 
ابراهیمی نیا"  ساله فرزند عمر، "هیوا 
"محمد  و  عبداهلل  فرزند  ساله   22
مهاباد. اهل  ساله   22 زاده"  حمزه 
بالفاصله  حادثه  این  وقوع  پی  در 
و  مردمی  خودجوش  نیروهای 
یاری  به  منطقه  کرد  کوهنوردان 
عملیات  که  شتافتند  آسیب دیدگان 
کولبران  جستجوی  و  نجات 
کشید. درازا  به  ساعت  چندین 
و  زیرزمینی  منابع  تاراج  دلیل  به 

رژیم  سوی  از  کردستان  روزمینی 
عدم  و  گسترده  بیکاری  و  ایران 
توسعه ی صنعتی و اقتصادی شهرهای 
شرایط  در  کرد  ملت  سرزمین،  این 
می برند.  سر  به  بغرنجی  اقتصادی 
یکی  شدن  "کولبر"  میان  این  در 
و  معاش  تأمین  راه های  محدود  از 
که  است  کردستان  در  زندگی  تداوم 
را  متعددی  خطرات جانی و جسمی 
انتشار  شاهد  ماه  هر  و  دارد  پی  در 
و  مرگ  از  متعددی  گزارشات 
شلیک مستقیم نیروهای نظامی رژیم 
اشغالگر ایران به این کولبران هستیم.

رسانه های وابسته به سپاه پاسداران، 
کولبران کرد را قاچاقچی می خوانند

رسانه های وابسته به سپاه پاسداران در 
استان ارومیه نسبت به همدردی مردم 
کردستان با کولبران جانباخته به علت 
سردشت  شهرهای  در  بهمن  ریزش 
دادند. نشان  واکنش  پیرانشهر  و 
این رسانه ها ضمن قاچاقچی خواندن 
کولبران به نقل از نیروهای هنگ مرزی 
ارومیه اعالم می کنند: قاچاقچیانی که 
تردد  به  اقدام  کولبری  پوشش  در 
می کنند،  مرزی  غیرمجاز  معابر  در 
هستند. مسلح  افراد  آنها  از  برخی 
این  "بار  می گویند:  رسانه ها  این 
مواد  ساخت  اولیه ی  مواد  افراد 
می باشد". الکی  مشروبات  و  مخدر 
مجازی  فضای  در  که  رسانه ها  این 
اقدام به نشر اکاذیب و مخدوش نمودن 
نوشته اند:  می کنند،  کولبران  چهره 
عنوان  به  را  آنها  دارند  سعی  "چرا 
کولبر به افکار عمومی معرفی نمایند".
عنوان  ادامه  در  رسانه ها  این 
کولبران  از  که  "افرادی  کردند: 

اشنویه  ماجرای  می کنند،  حمایت 
کرده اند". فراموش  را  قره سقل  و 
در  رژیم  استاندار  سعادت،  قربانعی 
کولبران  مرگ  به  واکنش  در  ارومیه 
گفته بود: "نمی دانم عده ای در ساعت 
معابر  در  سرما  این  در  و  شب   2۱
می کردند؟". چه  مرز  رسمی  غیر 
می گوید:  رژیم  بلندپایه  مقام  این 
قاچاق  دنبال  به  شبانه  که  "افرادی 
مشروب، مواد مخدر، اسلحه و سیگار 
هستند، قاچاقچی به شمار می آیند و 
ما باید از مرزهای خود مراقبت کنیم".
طی هفته جاری، شش کولبر کرد به 
و کوالک  برف  و  بهمن  علت ریزش 
در سردشت، پیرانشهر و ارومیه جان 
کولبر  دو  و  دادند  دست  از  را  خود 
ثالث  باباجانی  و  در سردشت  دیگر 
نیروهای  مستقیم  شلیک  براثر 
شده اند. زخمی  شدت  به  رژیم 
به دلیل نبود شغل مناسب و مشکالت 
کوهستان های  مرزی  ساکنین  مالی، 

کردستان جهت کسب درآمد و امرار 
معاش به شغل پر مخاطره ی کولبری 
ارتباط  این  در  که  می آورند  روی 
تعدادی  شدن  کشته  شاهد  روز  هر 
نیروهای  توسط  کولبران  این  از 
هستیم. ایران  اسالمی  رژیم  انتظامی 
شلیک  با  عمدتا  ُکرد  کولبران 
نیرو های  توسط  گلوله  مستقیم 
می شوند. کشته  رژیم  نظامی 
برف  بارش  نیز  زمستان  فصل  در 
است  خطراتی  دیگر  از  سنگین 
کردستان  مرزی  کولبران  جان  که 
است. ساخته  روبرو  خطر  با  را 
بر اساس آمار به ثبت رسیده در مرکز 
در  ُکردپا  خبررسانی  آژانش  آمار 
سال 20۱٦ مجموع ۱22 کولبر کرد 
در کردستان کشته و زخمی شده اند.
کشته  نفر   ۵۱ مجموع  این  از 
شده اند. زخمی  نفر   ٧۱ و 

کنگره ملیت های ایران فدرال خواستار تغییِر نظام 
جمهورِی اسالمِی ایران شد

فدرال  ایران  ملیت های  کنگره 
با  کرد،  اعالم  بیانیه ای  انتشار  با 
اسالمی،  جمهوری  نظام  تغییر 
نه  و  شد  خواهد  تجزیه  ایران  نه 
گردید. خواهد  سوریه  به  تبدیل 

فدرال  ایران  ملیت های  کنگره 
جمهورِی  نظام  تغییِر  بیانیه ای  طی 
نجات  راه  را  ایران  اسالمِی 
می داند. تروریسم  و  جنگ  از 

اختیار  در  که  بیانیه  این  متن 
میدیا  کوردستان  وب سایت 
می آید: درپی  عینًا  گرفته،  قرار 
ایران   آزاده  و  هوشمند     مردمان 

در  اسالمی  جمهوری  نظام  تغییر   با 
خواهد  تجزیه  ایران  نه  کشورمان، 
خواهد  سوریه  به  تبدیل  نه  و  شد 
جمهوری  رژیم  این  زیرا  گردید؛ 
برای  که  است  ایران  در  اسالمی 
تبلیغ  را  سناریوها  این  خود،  بقای 
جیره خواران  یاری  با  و  می کند 
این  به  خارج،  و  داخل  در  خود 
می زند.  دامن  هراس آفرین،  توُهماِت 

ُمتکی،  منوچهِر  که  زمانی    در 
بود،  احمدی نژاد  خارجه ی  وزیر 
رژیم  عوامِل  و  سفارتخانه ها  به 
شد  داده  دستور  رسمًا  درخارج، 
اسالمی  جمهورِی  نجاِت  براِی  که 
هراس آفرینی،  با  سقوط،  از  ایران 
ایرانیان خارج از کشور را از طریِق 
که:   بترسانند  جمعی  ارتباط  وسایل 

سقوط  اسالمی  جمهوری  اگر 
می شود. تجزیه  ایران  کند، 

این دستور، سفارتخانه ها و   به دنبال 
در  آنها  جیره خواِر  و  وابسته  عوامل 
سرتاسر دنیا، این موضوع را تبدیل به 
گفتماِن روز کردند و رهبراِن ملیت هاِی 
ایرانی را متهم به استقالل خواهی و یا 
نمودند.  تجزیه طلبی  خود  تعبیر  به 

رهبران ملیت های ایران، این اتهامات 
مردمان  همه  به  و  کردند  رد  قویًا  را 
که  می دهند  و  داده  هشدار  ایران 
هدف از طرح این موضوع، ترساندن 
حاکمیت  تداوم  برای  ایران،  مردمان 
جمهوری اسالمی در ایران است، زیرا 
خود  مملکت  تجزیه  قصِد  ملیت ها 
غارتگراِن  ندارند.  و  نداشته  را  ایران 
اسالمِی  جمهوری  حاکم  جنایتکار 
مبارزات  کردن  خنثی  برای  ایران، 

تبعیض ستیزانه  و  آزادیخواهانه 
خونبار  بقای  جهت  و  ایران  مردمان 
تجزیه  مسأله ی  فقرافزای خویش،  و 
است. کشیده  پیش  را  ایران  مملکت 

نجات  برای  اسالمی  جمهوری 
نیز  دیگری  "سناریو"ِی  خود، 
داده  قرار  ایران  مردمان  روِی  پیش 
به  دست  اگر  که:  شرح  بدین  است، 
غارتگِر  و  جنایتکار  رژیم  ترکیِب 
سوریه  مثل  ایران  بخورد،  آخوندی 
می شود. کشیده  داخلی  جنگ  به 
ایران! شریف  و  آزاداندیش  مردمان 

برای  فقط  بزرگ  دروغ  دو  این 
در  اسالمی،  جمهوری  بقاِی 
طراحی  ما  آخوندزده  ایراِن 
که: می دانیم  همه  و  است  شده 
فنای  در  آن،  مردمان  و  ایران  بقای 
ایران  در  اسالمی  جمهوری  رژیم 
است،  صادق  نیز  آن  عکس  و  است 
آخوندی  فقیه  والیت  نظام  که  چرا 
با  دیگر  بار  است  ممکن  ایران،  در 
حتی  و  نزدیک،  و  دور  همسایگان 
دیگری  جنگ  وارِد  ابرقدرت ها  با 
اینکه  از  ویران تر  را  ایران  و  شود 
هست، سازد. با توجه به دالیل زیر، 
جمهوری  رژیم  ِتغییر  خواستار  ما 
تمام  از  و  هستیم  ایران  در  اسالمی 
تبعیض ستیز  و  آزادیخواه  مردمان 
با حمایت  ایران و جهان می خواهیم 
و پیوستن خود به صف تغییرخواهان، 
به  یاری رسانان  و  یاوران  از 
باشند. سرنوشت ساز  هدف  این 
این  برای  جهان!  و  ایران  مردمان 
پیدا  نجات  تروریسم  و  از جنگ  که 
ایران  در  اسالمی  جمهوری  کنیم، 
تاریخ  به  ایران  مردمان  اراده  با  باید 
صورت،  این  غیر  در  شود،  سپرده 
به سبب  آینده،  بیست سال  ایران در 
سوء غارت و مدیریت، از نظر محیط 
به  و  شده  زندگی  قابل  غیر  زیست، 
گفتۀ عیسی کالنتری )وزیر کشاورزی 
به  ایرانی،  میلیون  پنجاه  خاتمی( 
مرگ  به  تن  یا  باید  بی آبی،  سبب 
کنند. مهاجرت  ایران  از  یا  و  بدهند 

جمهوری  موجودیِت  که  آنجا  از 
اسالمی، در تضاد کامل با موجودیِت 
همزیستی  و  بهزیستی  و  ایران 
و  است  گرفته  قرار  ایران  مردمان 

ایران،  در  اسالمی  جمهوری  رژیم 
مترادِف فقر و ذلت و مرگ تدریجی 
اکثریت مردماِن ایران و از بین رفتِن 
ویرانی  سبب  به  یا  ایران،  کشور 
است: خارجی  جنگ  یا  و  داخلی 
 از آنجا که به علت دزدی ها و فساِد 
در  اسالمی  جمهوری  حاکمه  طبقه 
در  ایران  مردمان  درصد   ٨0 ایران، 
خط فقر یا زیرخط فقر قرار گرفته  اند؛ 
قانونیت رژیم  آنجا که حقانیت و   از 
به علت  ایران،  جمهوری اسالمی در 
فراری  و  مخالفان  کشتار  و  قتل 
تحصیل کرده  ایرانی  میلیون ها  دادِن 
است؛  رفته  بین  از  مدیر  و 
اسالمی  جمهوری  که  آنجا   از 
تروریزم،  ِصدور  مرکز  ایران،  در 
دسته جمعی  کشتارهای  و  خشونت 
و  یمن  سوریه،  عراق،  ایران،  در 
ممالک دیگر تا آرژانتین شده است؛ 
شدِن  کشته  یا  مرگ  با  که  آنجا  از 
رژیم  تواِن  رفسنجانی،  اکبرهاشمی 
نصف شده و جمهوری اسالمی بیش 
از هر زمان، آسیب پذیر شده است؛ و

ایران، تمام ممالِک   از آنجا که رژیم 
همسایه و جهان را تبدیل به دشمنان 
است.  کرده  ایران  مردمان  و  خود 
فدرال،  ایران  ملیت های  کنگره 
جمهوری  رژیم  تغییر  خواستار 
یک  برقراری  و  ایران،  در  اسالمی 
)متکی  دموکراسی  بر  مبتنی  نظام 
سکوالریسم  و  برابری(  و  آزادی  به 
)ملی- تمرکز  عدم  سیستم  با 
است. آن  فدرال  نوع  از  جغرافیائی( 
معتقد  فدرال  ایران  ملیت های  کنگرۀ 
نظام  این  تغییر  از  پس  که  است 
غارتگر  و  جنایتکار  تروریستی، 
با  ایران،  در  اسالمی  جمهوری 
همراهی  و  ایران،  مردمان  اراده 
تبعیض ستیز  و  آزادیخواه  انسان های 
در  جهان،  و  منطقه  ایران،  جهان، 
سر  به  دوستی،  و  صلح  و  آسایش 
است  تغییری  چنین  با  بُرد.  خواهند 
اطمینان  جهان  و  ایران  مردمان  که 
آبادی،  آزادی،  که  باشند  داشته 
هم  و  ایران  در  هم  امنیت،  و  صلح 
برقرار شود. سرتاسر منطقه می تواند 
فدرال ایران  ملیت های  کنگره 
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نشانه شناسِی راسان به مثابه 
جنگ نوین

بازشناخِت مفهوِم راسان:
به  امید،  بارقه ی  همچون  راسان 
انگاره ی  ساِن عامِل روشنفکرانه ای، 
انسانی اش را به مناسباِت سوژه های 
حقیقی و بنیانگذار می گمارد. راسان 
قدرت،  مفهوِم  تحلیِل  به  توجه  با 
سطوحی  به  را  ساختارش  تمامیِت 
تقسیم  ساختگرا  علیتی  از  مختلف 
می کند که اساسًا این تقسیم، انگاره ای 
از ایدئولوژی را در قالِب حقیقت و 
و  متمایز  سهِم  می کند.  مطرح  باطل 
اهداِف  تأویِل  در  راسان  برجسته ی 
بلند مدتش، به طوِر اعم، این کارکرد 
خواهد بود که از سوژه های عینی و 
بهره گیری  با  که  بسازد  نقدی  افراد، 
از آماِس فرنِچ تئوریک، به تولید و 
جامعه شناسی،  نظریه هاِی  بازتولیِد 
خصوصًا انسان شناسِی سیاسِی تقدم 
جاودانگِی  از  راسان  درِک  ببخشد. 
تاریخ  درون  جایی  انسانی،  هستِی 
است و همین درون بودگِی تاریخی، 
ایدئولوژی  از طریِق  را  تولیِد سوژه 

کنار می زند. 
حقیقت این است که ما، پژوهش هاِی 
تکویِن  و  پیدایش  به  را  خودمان 
زده ایم  پیوند  جنگ  نشانه شناسِی 
از  دور  به  را  مطالعاتمان  حاصِل  تا 
بارگاِه  به  مدرنیته،  غریِب  نیروهاِی 
حاکمیِت دانِش سیاسی و شناخت و 
انسجاِم نظم یافته تقدیم کنیم. راسان 
آن  از  فخر،  که  دارد  یاد  به  هماره 
طرب  و  سرور  اما  نیست،  هرکسی 
به  توجه  با  نوین  خیزِش  این  چرا! 
بر  سعی  علمی اش،  نویِن  ساختاِر 
ارتقا  را  انسانی  علوِم  که  دارد  آن 
عاطفی  پیونِد  همان  این  ببخشد. 
است.  راسان  فکرِی  همبستگِی  و 
امروز اما شادمانِی ما از نوِع دیگری 
است. شادی ای از عمِق وجود و بسا 

مسئوالنه تر. 
رویکردی  با  قدرت  بوطیقاِی 

انتولوژیک:
بیرون  از قدرت، در  پالِن ما، پالنی 
از قدرت، برای افتخاِر همزیستی ای 
بیرون از  انسان هاست.  با  شادمانه تر 
عادالنه ی  تقسیِم  برای  قدرت،  مداِر 

سهِم زندگی و شادی!
پس تالش ما در این شرایِط محاط 
و  بود  خواهد  بودن  قاضی  نه  شده، 
نه گزینشگر، بلکه کمال بخشیدِن به 
وحدتی است که امتیاِز ناعادالنه را 
دیگر  سوی  از  و  نابود  سو  یک  از 
شیوه ای  به  را  انقالبی  تمایالِت 
برون  ارجاعاِت  با  همراه  عقالنی 
مهیا  بازسازی  سرحِد  تا  متنی، 
می کند. البته اذعان دارم که مباحثه ی 
نهادینگی،  قیود  از  فارغ  ما،  جدید 
کنشی نیست که دعوِی فاصله را از 
قدرت  و  استیال  لیبیدوِی  کمپلکِس 
از  هماره  راسان  چون  باشد.  داشته 
شرایطی  چه  در  که  می پرسد  خود 
جنگ را دنبال می کند که از ورطه ی 
بماند؟  مصون  استفاده  سوء  هرگونه 
غیر  تحلیلی  بخواهیم  اگر  امروز 
اقتصادی از قدرت را ترسیم کنیم به 

کدامین ابزارهاِی نقد نیازمندیم؟
با در نظر داشتِن محدودیِت ابراز، ما 
ترسیمی ایجابی را خواهیم یافت که 
مبادله  نه  داده شده است،  نه  قدرت 
می شود و نه حتی بازیافت می شود؛ 
می شود.  اعمال  فقط  و  فقط  بلکه 
که  است  مدعی  ما  نویِن  خیزش 

بازتولیِد  و  اساسًا حفظ  قدرت،  این 
روابِط اقتصادی نیست؛ بلکه قبل از 
هر چیز نوعی رابطه ی قهری است. 
می گردد:  مطرح  سؤال  این  پس 
از  می شود،  اعمال  قدرت  اگر  که 
بود؟  خواهد  اعمال  نوِع  کدامین 
پاسخی  کدامند؟  آن  سازوکارهای 
در  قدرت  که  دارد  وجود  بالفصل 
سرکوب  که  است  چیزی  آن  اصل 
می شود. شیوه ی به روزرسانی شده ی 
دارد  تأکید  هماره  راسان،  علمی 
معنای  به  را  قدرت  مفهوم  اگر  که 
واقعی کلمه )چگونگی به کار گرفتِن 
عینی(  تجلی  ظهور  تا  قهری  روابِط 
بیانی  به  را  آن  یا  بگیریم  نظر  در 
واگذاری،  حسِب  بر  تحلیلی  دیگر، 
معنای  در  یا  و  تفویض  یا  قرارداد، 
گونه ای که کارکردی در حفِظ روابِط 
تولید باشد بدانیم، نباید قدرت را بر 
جنگ  و  کشمکش  مبارزه،  حسِب 

تحلیل کنیم؟
قدرت،  است،  درست  پاسخ  بلی، 
جنگ  و  جنگ  ثانویه ی  فرضیه ی 
همان ادامه ی سیاست نظام جمهوری 
برای  دیگر  روش های  به  اسالمی 

ادامه ی بقاست.
مدرنی  معصومیِت  با  ما  امروز 
چونان  قدرت،  از  که  مواجهیم 
زبان  بر  سخن  واحد  موجودیتی 
می راند. در این سر قدرت، صاحباِن 
آن، دستانی  دیگِر  قدرتند و در سِر 
کوته از قدرت. همان طور که هایدگر، 
اشاعه ی  واسازی اش،  الگوِی  با 
دانست،  انسانگرایی  ضد  را  قدرت 
جدیدش،  اهداِف  تحقِق  در  راسان 
واسازِی  الگوی  از  بهره گیری  با 
 ”Decontrution” هایدگر 
قدرت را نه تنها چونان شیئ سیاسِی 
موجودیتی  را  قدرت  بلکه  الگووار، 
چند واحدی می داند که بن مایه های 
و  اجتماع    ”Gemeinschaft”ِ
پرسش  شاید  می نهد.  بنا  را  ملت 
مهمی به قوت خود باقی باشد که اگر 
داشته  چندگانه  موجودیتی  قدرت، 
کرد؟  باید  چه  را  آن  دعوِی  باشد، 
کنشی  الزمه ی  مسأله،  این  طرح 
است که منطِق روایِی گفتماِن قدرِت 
که  کنشی  بکشد.  زیر  به  را  مطلق 
فهم را نتیجه ی ابتذال نداند و حاضر 
باشد که نه فریاِد غرور سر بدهد و 
نه فریاِد نخوت. درست هماننِد رژیِم 
خودساالرانه  توصیِف  با  که  فعلی 
اساِس  بر  کاماًل  انتقادی اش،  غیر  و 
سرکوِب نیازهاِی حقیقِی افراد تبیین  

شده است.
از  ابعاد،  همه ی  در  سو،  هر  در 
گرفته  توده ها  و  دستگاه ها  و  سران 
تا همه ی اجزا و گروه های سرکوب 

انترناسیونال،  لواِی  تحِت  فشاِر  و 
صداِی مجاِز اذِن دارند که ما قدرت 
را با بازآفرینِی مناظره ایدئولوژیک، 
فارغ از الگوِی نقد در دست داریم. 
در  قدرت  که  درمی یابیم  بدین سان 
جزئی ترین  حتی  سازوکارها،  تماِم 
اجتماعِی  مبادله ی  سازوکارهاِی 
در  فقط  نه  دارد.  ریشه  ما  امروِز 
بلکه  گروه ها،  و  طبقات  دولت، 
طعنه آمیِز  ژست هاِی  در  همچنین 
رایج،  باورهای  سانتی مانتالیسم، 
ورزشی،  بازیهای  نمایش ها، 
اطالعات، روابِط خانگی و خصوصی 
و حتی خیزش هاِی آزادیخواهانه ای 
سرکوِب  پِی  در  قدرت  گفتماِن  که 
آن است. مراد ما از گفتماِن قدرت، 
ارتکاِب  حِس  که  است  گفتمانی 
آغازگاه  برانگیزد.  فرد  در  را  خطا 
همین  دادِن  قرار  دستاویز  قدرت، 
جنگی  ما،  جنِگ  است.  گناه  حِس 
و  قدرت هاست  تماِم  علیه  دشوار 
جوهرِی  ذاِت  از  متأخر  نبرد،  این 
پرکتیس و شالوده شکنی خواهد بود. 
چرا که قدرت، در فضاِی اجتماعی، 
بُعِد تاریخی،  نقشی مؤثر دارد و در 
خواهد  همگن  و  دائمی  حضورش 
می شود،  مهار  قدرت  جا  هر  بود. 
می کند  سربلند  دیگری  جاِی  از 
انقالب  نمیرود:  میان  از  هرگز  و 
می کنیم تا ریشه ی آن را بخشکانیم، 
در  و  بازیافته  را  بالفاصله خود  اما 
می زند.  جوانه  جدیدی  موقعیِت 
حضوِر  و  سرسختی  این  دلیِل 
ماهیِت  به  می گردد  بر  همه جانبه 
با  ارتباط  در  قدرت  انگل واِر  عمِل 
 ”Existanse” هستی هاِی  حیاِت 
در  بشر  فرااجتماعِی  و  اجتماعی 
تاریِخ سیاسی.  تنها  نه  و  تاریخ  کل 
راسان، روِح هژمونِی پسا ساختگرا 
را با انگیزه ی معنا در خدمِت قدرت 

کمرنگتر خواهد کرد.
زبانشناسِی  ِمنطقِی  پوزیتیویسم 

راسان
که  داده ایست  و  قرارداِد  زبان، 
دوانده  ریشه  انسانی،  ابدیِت  در 
حکِم  در  گویایی،  توانایِی  است. 
 ”Legislation“ قانونگذاری 
ما  زبان رمزگان آن است.  که  است 
قادر به دیدِن قدرِت پنهان در زبان 
هر  که  است  معتقد  راسان  نیستیم. 
هر  و  است  طبقه بندی  یک  زبانی 
می باشد.  سرکوب کننده  طبقه بندی، 
یاکوبسن نشان می دهد که یک واژه، 
بیش از آن که با معنِی خودش تعریف 
گفتن  به  وادار  را  ما  آنچه  با  شود، 
پویاِی  الگوِی  می یابد.  تعین  می کند 
قرار  با  راسان،  دموکراتیزه ی  زباِن 
گرفتن در موقعیِت سوژه ای، کنش را 

کنشی  می کند،  منتسب  آن  به  صرفًا 
از قدرت کنار زده  که مقاِم زبان را 
تعمیم یافته  وابسته سازِی  سویه ی  و 
را باطل می شمارد. چون دموکراتیزه 
خالِل  از  دارد  سعی  ما  زباِن  کردِن 
ساختاِر خود، تحمیِل رابطه ی جبرِی 
برنامه ی  از  را  بیگانه ساز  خود  از 

زبانی اش حذف کند.
امِر  با  ایرانی  توتالیتِر  نظاِم  زباِن 
نشانه شناسِی  نیست.  بیگانه  ارتجاِع 
زباِن هایدگری، درک راسان را زباِن 
جنگ، به موقعیتی سوق می دهد که 
که  بدارد  یقین  آن،  متمرکِز  شیوه ی 
یعنی  نمی کند.  ناتوان  پیام  را  زبان 
و  است  پیام  از  مستقل  زبان،  بقاِی 
در طنینی روشن، چیزی را می گوید 
به  است.  قاصر  آن  بیاِن  از  پیام  که 
عبارِت دیگر، زباِن راسان بر پژواِک 
آگاهانه و عقالنی اش، سوژه صدایی 
را می نشاند که یکسره با آن در تضاد 

است.
و  سرسخت  غالب،  صدایی 
از  برآمده  که  شکست ناپذیر 
همان  است.  زبانی  ساختاِر  دِل 
زبان  به  آن  در  که  چهارچوبی 
در  راسان  زباِن  چون  می کند.  تکلم 
محیطی عقالنی رشد یافته، در نتیجه 
سیاسی  عقالنیِت  از  تابعی  را  کالم 
می داند. از همین منظر است که باور 
زبان های  به  عقالنیت،  این  داریم، 
این  نمی دهد.  راه  دمکراتیک  غیِر 
غیر  زبان های  که  حالیست  در 
نه  و  ارتجاعی  تنها  نه  دمکراتیک، 
فاشیستی  درصد  صد  بلکه  پیشرو، 
هستند. زباِن فاشیسم، مانِع گفتن و یا 
انعقادی کالم نیست، بلکه تنها اجبار 
به گفتن است. همان طور که می بینیم 
اسالمی  جمهوری  فاشیستِی  زباِن 
حتی  گوشخراشش،  طنیِن  مجرِد  به 
دوستانه ی  موقعیت های  ژرفناِی  در 
قرار  قدرت  رکاِب  در  سوژه،  یک 
علمی  زباِن  سان،  بدین  می گیرد. 
را  جهان  خلِق  دارد،  تالش  راسان، 
مواجه گرداند.  موتیف  دو  با  الزاما" 
و  مثبت  گزاره های  اقتداِر  نخست، 
زبان   .”Gregarite“ جمعگرایی 
واسطه ای،  هیچ  بدوِن  سو،  یک  از 
تعلیق  و  شک  نفی،  مثبت گراست. 
در داوری، عامالنی هستند که بازِی 
را  خود  به  مختص  زبانِی  پنهانِی 
دارند. وجهی که زبان شناختِی آن را 
ضابطه می داند، همان اِلمانی که نظام 
یک  اسالمی،  جمهورِی  سلطه گِر 
مکمِل زبانی را به مثابه یک خالل از 
می گزیند  بر  نیمه متمرکزش  ساختاِر 
بکوشد  ابزاِر کمکی  تا همچون یک 
که از باِر مشاهده بکاهد. مثاِل آن را 
در  نظام  اخیِر  از جنِگ  نیز می توان 

سوریه، علی الخصوِص شهِر حلب به 
وضوح مشاهده کرد.

قداسِت حقش  بر  راسان  که  جنگی 
است  جنگی  زباِن  دارد،  پافشاری 
زبان،  آن  سازنده ی  نشانه های  که 
بازشناسی  خاص،  مکانی  تا  صرفًا 
نشود. ما نه به دنباِل تکرار شوندگِی 
به دنباِل هیوالیی  بلکه  زباِن جنگ، 
نتیجه،  در  نشانه ها هستیم.  در  نهفته 
از  ما  هستنده ی  نیروِی  و  فوسیس 
فراتر  سخنی  زبان شناسی،  نوِع  این 
از معانِی متبادر در زبان  از استفاده 
است. بنابراین، دروِن زبان، بندگی و 
از  اگر  و  یکدیگرند  همزاِد  قدرت، 
را  آن  تواِن  می رانیم،  سخن  آزادی 
داریم که نیروِی سرسپردگی به قدرت 
را به سرپیچی از آن مبدل سازیم و 
راسان  علمی  قلمروِی  امر،  همین 
سیاسی  نویِن  مقاومتی  حوزه  در  را 
بنیادین  پدیدار می کند. ما در حوزه 
و یونیورسالیته ی نشانه شناختِی زباِن 
وجِه  روِی  بر  تمرکزمان  به  جنگ، 
بیرونِی توانایِی گویایی تکیه کرده و 
زبان  زننده ی حصاِر  واپس  جامه ی 
تسمیه ی  وجه  می کنیم.  رفورمیته  را 
آن نیز، همان شکوه مبارزه ی هفتاد 
سهِم  به  که  ماست  ساله ی  چند  و 
راسان  ادبیات  را  آن  امروز  خود، 

می نامیم.
رمِز  راسان،  ادبیاِت  متانتولوژِی 

ایستادگی در برابِر تخاصم
سیکِل  حاصل  ما،  امروِز  ادبیاِت 
و  مدرن ترین  با  که  است  پویایی 
علمی ترین اصول خیزش و مهندسِی 
است.  گشته  مسلح  نوین  جنِگ 
منظوِر امروِز ما نسبت به هفت دهه 
از  مجموعه ای  ادبیات،  از  پیشتر 
نیست،  نوشته ها  از  پیگری  یا  آثار 
از  بخشی  بگویم،  پیشرفته تر  حتی 
بازاِر فرهنگی و آموزش هم نیست، 
نشانه ها  از  پیچیده ای  نگارِش  بلکه 
یعنی  است.  کنش  یک  اساِس  بر 
اثر را می سازند،  از دال ها که  بافتی 
شکوفایِی  حِق  به  ما  پیروزی  زیرا 
که  زبانی  همان  است،  راسان  زباِن 
آن  معناشناختِی  چهارچوِب  در 
از  را  آن  و  می رود  زبان  جنِگ  به 
مدارش خارج می گرداند تا از طریِق 
نباشد.  صحنه گردان  زبان  پیام های 
جایی  ما  امروِز  علمِی  پرکسیِس 
ما  روشنفکراِن  که  می شود  هویدا 
انجام  زبان  پهنه ی  بر  حرکت  برای 
به  ناظر  مشخصًا  سخنم  می دهند. 
مسئولیتی است که در مدِل بیان ادبی 
مسئولیت،  ارزیابِی  است.  جلوه گر 
ایدئولوژیک،  چهارچوبی  در 
اشتباهی است که دیگر احزاِب شرِق 
کردستان، طی سال های متمادی آن 

را مرتکب شده اند.
به  که  می شویم  واقف  ما  رفته  رفته 
نشانه ها  طبقه بندی  جادویِی  نیروی 
دلیِل  به  قرار می شد  اگر  کنیم.  تکیه 
نوعی  یا  سوسیالیستی،  رادیکالیسِم 
رشته های  همه ی  فرهنگی،  توحِش 
آموزشی  نظاِم  از  ناگهان  ما،  علمِی 
بیرون رانده شود و تنها یک انتخاب 
بی  می گرفت،  قرار  رویمان  پیش 
تردید راسان ادبیات را بر می گزید. 
قطعًا  و  مطلقًا  نوین،  جنِگ  ادبیاِت 
خوِد  زیرا  بود.  خواهد  واقعگرایانه 
همان  یعنی  است.  واقعیت  ادبیات، 
کانتی  معنای  در  واقعی  امِر  روشنِی 
دانشها  همه  ادبیات  که  آنجا  از  آن! 
به حق،  دارد،  راه  به  درون خود  را 
بدوِن  و  است  دایره المعارفی  دانشی 
به ورطه بت سازی در غلتد،  آن که 
به هر یک از این دانشها، غیِر مستقیم 
جایگاه  از  کم  که  می بخشد  شأنی 
واقعیشان ندارد. ادبیاِت نویِن راسان، 
که  به همگان می دهد  را  امکان  این 
کنند،   مشخص  را  ممکن  دانشهای 
نیافته.  تحقق  و  ناشناخته  دانشهایی 
این  بازآفرینِی  برای  ما  عمل  حوزه 
مناظر، شکافهاِی دانش است. چون 
همواره در پیش یا پس آن امر قرار 
شب افروزی  سنِگ  بساِن  و  دارد 
ذخیره  خود  در  را  نور  روزها  که 
غیِر  تشعشِع  با  شباهنگام،  و  می کند 
دیگر  روزی  نویدبخِش  مستقیمش، 

خواهد بود.
و  زمخت  و  خراشیده  امِر  دانش، 
و  است  پاالیش یافته  امری  زندگی 
چون ادبیات حد فاصِل این دو نقطه 
است.  اهمیت  حائز  گردیده،  واقع 
باِب  در  ادبیاِت خیزش  که  را  آنچه 
بزرِگ  ائتالِف  باید  می داند،  انسانی 
نوین  علِم  نامید.  گویایِی  توانایِی 
مبارزه ما، زبان را به کار می گیرد و 
در پِی خود می کشد. حال چه نمایان 
کردِن تنوِع تفاوتهاِی اجتماعی و یا 
گسست،  این  اقتصادِی  حِس  نموِد 
مرزهاِی صفِر  در  را  علمی  شیوه ای 
نوشتار متصور می سازد و در جهت 
که  چرا  می کوشد.  آن  آفرینِش 
بازتعریِف خیزِش نویِن ما در معنای 
کانتِی خود، همراه با دیالکتیِک زبان، 
را  دانش  و  می آورد  صحنه  به  آنرا 
چرخ دنده هاِی بازتابندگِی بی پایانی، 
به منصه ظهور می رساند. دانشی که از 
خالِل نوشتار، پیوسته با ذاِت دانش 
را  گفتمانی  محوِر  این  و  است  قائم 
معرفی  شناخت شناسانه  شیوهای  با 
اهداِف  تحقِق  در  راسان  می کند. 
علمی اش، سعی دارد دانِش تاریخی 
را در کلیت آن، یک گام به پیش ببرد 
و همین امر، شاخه ای از مردم شناسی 
است.  تبارشناسانه  خیزِش  برابِر 
تقابِل  هدفش،  و  اندیشه  این  تغییر 
عینیت  یعنی  خیالی،  و  واقعی  امِر 
که  گزاره ایست  قالِب  در  ذهنیت  و 
از  ساده ای  تعریِف  در  را  نوشتار 
رویکردی  با  پسااستعماری  افکاِر 
باز  کرد  ملِت  به  اجتماعی-سیاسی 
تعریِف  در  را  آن  اثراِت  و  شناسد 
طبقه بندی شده  نشانه شناسِی  همان 
توضیحات  به  توجه  با  دهد.  ارائه 
مندرج، اندیشه ای شکل می گیرد که 
استعمارزده،  باورهاِی  دارد  کوشش 
فرهنگِی  تعاریِف  و  رویکردها 
شفاف سازی  را  استعماری  قدرِت 
طیف های  و  الیه ها  در  را  مردم  و 
شاهد  و  داده  قرار  آگاهی  وسیع 
باشد.  آگاهی  با  مردم  دوباره  آشتِی 

دیاکو مرادی
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مفاهیِم  از  شده  منشعب  گزاره ی 
را  ایستادن  زباِن  واقعی  امِر  فوق، 
زباِن  که  می پذیرد  و  می گیرد  هدف 
تعهدها،  از  پهناور  هاله ای  شورش، 
چرخش ها،  پژواک ها،  تأثیرها، 
بازگشت ها و یورش هاست. این نوع 
گزاره ها می توانند همچون ترکشهایی 

سهمگین، جشنی زیبا را برپا کنند.
پارادایمی که متولد می شود از تقسیِم 
میاِن کارکردها تبعیت نمی کند، بدین 
و  نویسندگان  سو  یک  در  که  معنی 
دیگر  سویی  در  و  روزنامه نگاران 
باشند،  داشته  قرار  دانشمندان 
که  دارد  یقین  پارادایم،  این  بلکه 
زبان  از  برآمده  خورشیِد  می تواند 
خوشگوار  واژههای  نوشتاِر  در  را 
به  شناخت  و  دانش  با  همراه  بُرا  و 
یکسان برگزار کند. طعِم نمِک همین 
امکانی  دانِش جنگ،  به  بُرا  واژگان 
بودِن  زایا  داد.  زایا خواهد  ژرفتر و 
را  پایا  ادبیاِت  این  خیزش،  ادبیاِت 
می سازد  مبدل  آوانگارد  ادبیاتی  به 
را  واقعی(  )امِر  بُعدی  چند  نظِم  که 
گویایی(  )توانایِی  تک بُعدی  نظِم  با 
به گفته ای موجزتر،  انطباق می دهد. 
داشته،  در دست  الگوِی  آفرینِش  با 
شیوه ای  با  را  ناممکن  امِر  این  ما 
کالم،  سودمندِی  تاریِخ  از  برآمده 
را  کارکرد  این  ما  می کنیم.  ممکن 
شهرِی  آرمان  کارکرِد  تعبیری،  به 
ادبیاِت خیزش می خوانیم و در برابِر 
از  نظام،  استبدادِی  سویه  تک  زباِن 
بهره  حوزه  این  در  تبحرمان  تماِم 
می جوییم. مدرنیته )دقت در مدرنیته 
با  می تواند  می شود(  آغاز  اینجا  از 
یک واقعیِت جدید تعریف شود، که 
برپا  گفتاری  آرمانشهرهاِی  بیاییم 
اگر  عام،  معناِی  در  ادبیات  سازیم. 
مکاتِب  گذشته،  سیاِق  بر  باشد  بنا 
ادبی را بدون توجه به یک گسست 
ارائه  )معرفتی-اندیشه ای(  بنیادی 
زیرا  بود؛  نخواهد  اعتماد  قابل  دهد 
پیامبرگرایی  که  است  گسست  این 
جدید را از پس پرده بیرون می کشد 
این  مذهبی(.  )شخصیت پردازیهای 
شدن  دگرگون  می توان  را  گسست 
در  مارکس  و  خواند  زبان  بنیان 
تغییر دادن جهان  از  شعاری موازی 
ساحتی  چنین  در  می رانَد.  سخن 
توانایِی  اخالِق  انگاره ی  که  است 
محتاج  و  می گردد  نضج  گویایی 
به  ساحت  این  زیرا  است؛  اثبات 

محل مناقشه تبدیل می گردد. 
خردورزی  گفتمان  راسان،  ادبیات 

نوین
فرهیختگان  و  روشنفکران  به  غالبًا 
خرده می گیرند که با زبانی متفاوتتر 
همین  اما  می زنند،  قلم  دیگران  از 
است؛  مثبت  امری  تمایز  وجه 
می دهد  امکان  عده  آن  به  که  چرا 
خاص،  زبان  یک  محدوده ی  در 
به  بنگارند.  را  خود  سیاق  و  شیوه 
با طرح نظریه ای جالب،  جاست که 
لحاظ  از  که  را  نظام  مضحک  عقده 
توازن  عدم  بر  مبتنی  تبارشناختی 
تحلیل  است؛  آنارشیستی  و  قدرت 
کنیم. با عنایت به آنچه ذکر شد، به 
با  باشد  پهنه ای  ایران،  که  آن  جاِی 
زبانی اجباری و یکدست )که حاصل 
است؛  قدرت  توازِن  عدِم  عقیده ی 
چه در نمونه بورژوایی آن "پارسی 
معمول و  نمونه  در  مرکزگرا" و چه 
متداولش "باقی استانها با کمی ُسس 
بود  کشوری  شاهد  می توان  لهجه"( 
را  زبان  چندین  زمان،  هم  افراد  که 
برحسب کارکرد و مرتبه و قدمت فرا 

گیرند.
ذخیره  انگاره ای  نظریه ای،  چنین 
شده را فراهم می آورد که درون آن 
میل  حقیقِت  برحسب  و  اختیار  به 
می یابد.  را  خود  زبان  خواهش،  و 
که  است  تعیّنی  همانا  اختیار  این 
خود  شهروندان  به  باید  جامعه  هر 
البته که هیچ نظام  عرضه دارد. صد 
صورتهای  که  نمی خواهد  توتالیتری 
گوناگون میل و خواهش را در یک 

ما  نظریه  ماحصل  کند.  جمع  سوژه 
ابتدا  زبان،  یک  که  بود  خواهد  این 
سرکوب  را  دیگری  زبان  ساکن،  به 
بدون  بتواند  آتی  سوژه ی  که  نکند 
ندامت و تحقیر از لذِت برخورداری 
از دو نهاِد توانایی گویایی سود بَرد 
که به این یا آن زبان سخن بگوید و 
این امر را بر حسب فاصله گرفتن از 
گرفتن  فاصله  نه  دهد،  انجام  عرف 
است  ذکر  به  الزم  )زور!(  قانون  از 
مصونیتی  شده  یاد  آرمانشهر  که 
نمی کند.  ایجاد  قدرت  برابر  در 
می گوییم  سخن  قاطعیتی  از  ما 
تمام  ورطه  از  بتواند  ادبیاتمان  که 
جوی  کلیشه ای،  و  رایج  گفتمانهای 
بیرون  به  را  تأویل ناپذیر  و  سالم 
بکشاند. همان قاطعیِت ناظری که در 
کانون مرکزی همه گفتمان می ایستد 
در  که  باال  در  نه  جایگاهی  از  و 
به  را  مکاتیب  خلوص  فرودست، 
معنی  بدان  قاطعیت  بکشانَد.  چالش 
است که در برابر همه، از قدرت، به 
یک انتظار بهره مند شویم که نوشتاِر 
گفتمان می بایست تغییر موضع دهد، 
قله های  همه ی  می تواند  لذایذ  چون 
بتواند  تا  کرده  خود  ازآِن  را  لذت 
آن  از  و  کرده  دستکاری  را  متن 
به  )اشاره  بسازد  جمعگرا  آفریده ای 
اساسی!(  قانون  جعلی  ساختار  متن 
لذتها  ژنتیک  ثمره ی  که  گونه  همان 
سود  به  تا  می کند  خود  آِن  از  را 
سلحشوری  و  سرباز  به  بدل  خود، 
سازد  خویش  اهداف  خدمت  در 
و  حرم  مدافعین  به  دقیق  )اشاره 
به آنها( همان طور  نگاه عامه مردم 
بنیادینه  را  تبری جویی  این  آنان  که 
مانیفست  خوانش  در  ما  می کنند. 
علمِی جدیدمان هرگز نباید وحشت 
داشته باشیم که قدرت بتواند از ما و 
این  بنابر  کند؛  بهره کشی  ما  فرهنگ 
نباید تعجب کرد که در افق ممزوِج 
توانایی  آنارشیسِم  ناممکِن  ظاهر  به 
دارد  تالش  زبان  که  جالبی  گویایی 
از قدرت خود بگریزد و از خدمت 
را  چیزی  کند،  خالی  شانه  خود  به 
نظاره کنیم که بی شباهت به صحنه ی 
معنی  بدان  این  نیست؛  نمایش 
حوزه  از  متفاوتتر  راسان  که  است 
جنگی اش در جهِت باژگونِی هویت 
نسبت  شده  دیکته  ماتیماتیکال  غیر 
فرهنگیش در خطرکردنی  به هویت 
به  یکی  نشان،  و  بانام  و  پربازده 
علوم  از  بی وقفه اش  کارکرد  واسطه 
بازیافِت  دیگری  و  جدید  انسانی 
خویشتن فرهنگی اش در محدوده ی 
این  است.  شده  ظاهر  تاریخگرایی 
نشانه شناختی،  طریق  از  باژگونی 
رقم  را  پدیده ها  حقیقِی  تجانس 
واژه های  زدایِش  با  ما  تا  میزند 
را  جدیدی  زبانی  دستگاه  مستتر، 
زدایِش  کنیم.  مهیا  خودمان  برای 
که  می کند  اثبات  را  امر  این  واژه ها 
با  انسانی،  علوم  شکنندگی  دلیل  به 
آن،  پیش بینی ناپذیری  از  فرایندی 
ما با وجهی از رده شناسی و اقتصاد 
است  دلیلی  این  و  می  شویم  مواجه 
تغییر می دهد؛  با سرعت  را  علم  که 
یعنی علم، حتی همان علمی که در 
معناِی روانکاوی آن بدان وامداریم، 
دستمایه رودررویی ما با رده شناسی 
و اقتصاد خواهد بود. پس زبانشناسی 
با گذشت زمان،  جدید ما از جنگ 
حوزه  از  فراتری  و  متعدد  محتوای 

آغازین خویش را در بر می گیرد.
زبان، به سان یک مکاشفه همان امر 
اجتماعی است و زبان شناسی راسان 
ساخت زدایی  خود  از  جنگ،  از 
این  و  می کند؛   ”Deconstruit“
که  است  زبان شناسی  ساختارزدایی 
ما آن را به سهم خود نشانه شناسِی 

خیزش می دانیم.
زبان و گفتمان از هم تفکیک ناپذیرند، 
واحدی  محور  بر  دو  هر  زیرا 
و  واجها  می چرخند.  قدرت  از 
نظام  به  تن  نحوی  هم آوایی های 
از  فقط  و  نمیدهد  مشروط  آزادی 

بزرگی  میتوان شبکه  آن  ترکیب  راه 
بنابر  گستراند؛  را  راسان  اهداف  از 
این مقصود ما زمانی شفاف می گردد 
تنها یک  فوق،  ترکیب عوامل  با  که 
صدا را بشنویم )وحدت در این جا 
راسان  آواهای  از  کلمه ای  معنی  به 
و مردم است( و همین امر این نیرو 
می گردانَد  عظیم  ناب،  مداری  بر  را 
گفتماِن  گیسواِن  خامه اش  با  تا 
یکصدایمان را آراسته کنیم. این نیرو 
بالفصل  فساد  شد  خواهد  موجب 
پیام را از بین ببریم؛ یعنی همان زبان 
اعتراضات  از  کمپلکسی  که  پویایی 
و موسیقی های یورش را بنا می کند. 
که چگونه  است  بوده  سؤال  همیشه 
از  دور  و  خفقان زده  جامعه ی 
می سازد؟  را  کلیشه هایش  اعتراض، 
یعنی نهایتی از صورت های تصنعی، 
یا  ذاتی  و  درونی  معانی ای  همچون 
آنها  به  دولت  که  طبیعی  غایتهایی 
باور  و  کنند  مصرف  تا  داشته  ارائه 
است؛  شده  درونی  چون  که  بدارند 
خواهد  مشروعیت  ناگزیر  پس 

داشت.
غافل از این که روش شناختی راسان 
بر پایه تعمیم زبانِی جدیدش، زاده ی 
جنِگ  به  که  است  بُردباری  نوعی 
اصطالح  به  و  بدطینتی  آمیزه ی 
شده(  )مسخ  اجتماع  آسوده  وجدان 
در  را  عمومی  اخالق  تا  می رود 

الیه های مختلف اجتماع بیدار کند.
راسان، زیربناِی تکویِن جامعه مدنی.
کردستان،  شرِق  روشنفکرِی  جامعه 
شده  تغییر  دچار  اندک،  چند  هر 
صرفًا  را  تغییر  این  اگر  حتی  است؛ 
در چارچوِب گسسِت جنبِش جدید 
یک  از  این؛  بنابر  ببینیم.  راسان 
دایره ی  که  همچنانی  شاهدیم  سو 
تصویِر  تحِت  راسان،  مطالعات 
نقادانه سوژه ی اجتماعی و سوژه ی 
همان  به  می گردد؛  وسیعتر  سخنگو، 
سازمان دهنده ی  دستگاه های  اندازه، 
تکثیر  و  یافته  گسترش  اعتراض، 
جبهه ی  اخیر  )تحرکاِت  می شود 
فراتر،  بُعدی  در  و  ملی(،  مقاومت 
آبی  همچون  حاکمیت،  قدرِت 
رونده همه جا گسترده می شود. در 
بهره گیری  با  ما  ذکاوت  میان  این 
استراتژِی  روشمندِی  هرمنوتیِک  از 
مقابله و تخریِب مفهوِم کالن روایتی 
"انساِن  مفهوِم  از  گرفتن  وام  با  و 
پدیدارشناسی  به  هایدگر  واجد" 
پرداخت هایم  »خیزش«  مفهوم 
جهانشمول   گفتمانی  به  را  آن  تا 

“universalite” مبدل سازیم.
درمی یابیم  جامعه  به  نگاهی  با 
اخالقی،  هیجان زدگی  نوعی  که 
گرفته  بر  در  را  سیاسی  پیکره ای 
حتی  افراد  که  جا  آن  تا  است؛ 
با  را  خود  کامجویانه  خواست های 
می رانند.  زبان  بر  تهدیدآمیزی  لحن 
تعداد  که  شاهدیم  اساس  این  بر 
متن  در  آزادسازی ها  از  فراوانی 
جامعه و حتی در عرصه ی فرهنگ، 
قدرت  از  گفتمانی  چهارچوب  در 
فعلیت دارد؛ اما راسان این قدرت را 
کرده  یکدست  اجتماعی،  همانِی  در 
عمومی،  هوش  به  اتکا  با  و  است 
را  )دولت(  سیاسی  زبان  مشروعیت 

در هم می کوبد. 
کردیم،  اشاره  جامعه  متن  به  اگر 
همنوایِی  که  است  آن  دلیلش 
فساد  )پولشویی،  ُخرد  سلطه های 
سیستم  به  اتکا  با  حکومتی  مالی 
هیأت  در  دقیقًا  کاذب(  شبه داللِی 
می شود؛  ظاهر  قدرت  از  شاخصی 
اما نشانه شناسِی متِن جامعه سعی بر 
آن دارد که حامل قدرِت مرکزگریِز 
بی پایان و جمعگرا باشد. این اجبار، 
مفاهیم  بخشیدن  تعیّن  به  را  جامعه 
دقت  انتظاِم  می کند.  وادار  اقتصادی 
معنادار،  رفتارهای  غامضترین  در 
می دارد  وا  را  ما  که  نوشتاری  یعنی 
همان  گذاریم،  انگشت  تفاوتها  بر 
در  را  راسان  صداقت  که  تفاوتی 
سیاست موفق کرده و این تفاوت در 

کالبد روحی فرازبان شناسی به جامعه 
عرضه می گردد که می تواند چهره ی 
نظام  معرفت شناسِی  خدعه ی  پنهاِن 

را تعریف کند.
به بیانی بلیغ تر، این نوع علم، علمی 
است که علوِم پیش از خود را ابطال 
می کند. طبیعتًا بخشی از نشانه شناسی 
که بهتر از هر بخِش دیگری از این 
به  نیز  راسان  و  کرد  پیشرفت  علم 
بدان  جنبش  رستنگاِه  یک  مثابه 
کالن  و  روایت ها  تحلیِل  می نگرد، 
روایت هاست که می تواند به علومی 
چون تاریخ، مردم شناسی، نقِد متون 
شمایلشناسی  منطقه ای،  تحلیِل  و 
)بدین معنی که بازتاِب هر تصویری 
یاری  است(  نقد  قابِل  روایتی  یک 

دهد.
باید عینیت بخشیدن به مدیریت این 
خود  همت  وجهه ی  را  واقعی  امر 
قرار دهیم و بدین قصد، امر واقعی را 
وادار کرده به صفِت ایجابی با تابعی 
برای  ادراک پذیر  و وضوحی  شفاف 

همگان بدل گردد.
ضابطه ای  هر  از  بری  که  امری 
را  آن  بزنگاهی  در  می توان  و  است 
در  نامیرا  فاعل شناسِی  جایگزیِن 
ابژه ها  این  سازیم.  خطابه هایمان 
گونه شناسِی  باِب  در  دارند  تمایل 
درک  از  را  خود  لذت  سیاسی، 
کنند.  منتقل  دیگران  به  افسون ها 
از خالِل  ُکنشی است که  این فرایند 
همچون  را  سیاسی  نشانه های  آن، 
خالیق  چشم  پیش  رنگین  پرده ای 
راسان  اساسنامه  میسازد.  نمایان 
است  گرفته  سرچشمه  ساحتی  از 

کنشگری  مقاِم  در  را  روشنفکر  که 
صورتی  به  می دهد؛  قرار  برجسته 
که روشنفکر ما ارزشهای کهن نظام 
عالی  شورای  و  انقالب  )ارزشهای 
آن( را نه پایدار می داند و نه محمول 
که  است  باور  این  بر  و  می شمارد، 
کسی  بود  نخواهد  قادر  ارزشها  این 

را مسحور سازد.
ما  جنگ  ادبیات  که  این  کالم  جان 
کرده  تقّدس زدایی  نهادها  همه ی  از 
کارآمد  آنچنان  تقدس زدایی  این  و 
حراست  از  را  نهادها  این  که  است 
به  دروغینشان  ارزشهای  تحمیل  و 
انسانی،  امر  جبرِی  نمونه ی  صورت 

ناتوان گرداند.
یورش علمی ما از همین چشم انداز بر 
این خوان )سفره انقالب( نظر افکنده 
دیدگانی  هنوز  که  آن  نتیجه  است. 
با  هرچند  بتوانند  که  دارند  وجود 
سوژه ه ای  نظاره گر  تحریف،  اندکی 
باشند که دیگر  قدیمی و شاید زیبا 
داده  از دست  را  معنی حقیقی خود 
و معنا باخته اند. در این پارادوکس، 
لحظه قانونِی خون در رگ)با تعظیم 
شهید  یازده  شامخ  مقام  تکریم  و 
ما  لحظه ای  می گردد.  متولد  راسان( 
پرشکوِه  لحظه  بیِن هبوط و عروج، 
در  تاریخی  لحظه ای  یک رستاخیز، 

نهایِت حظ و طرب.
ما،  قانونِی  صدای  بن مایه های 
از دِل  برآمده  همین لحظه هاست که 
رویکردی ساختارمند و قوام یافته از 
وفاداری به خلق است. دقیقًا و دقیقًا 
که  است  گویایی  توانایِی  همان  این 
است.  خویش  بازتاب دهنده  خود، 

این روش، در مهارتی است  پژواک 
قدرِت  گفتماِن  جبریِت  توانسته  که 
نظام را مهار و از سلطه آن بکاهد. به 
درستی که فلسفه این هدف توانست 
به  کالبدهای  به  ابدی-تغزلی  حیاتی 
گذشته پیوسته بدمد )با احترام به دو 
فیلسوفمان  دو  و  شهید  دو  و  رهبر 
و  شرفکندی(  دکتر  و  قاسملو  دکتر 
انسان شناسی ای  محاکات،  تاریِخ  از 
بسیط عرضه کند. ما از درونی شدِن 
تجربیاِت  و  می رانیم  سخن  دانش 
که  می نامیم  نو  حیاتی  را  جدیدمان 
از  پالوده ای  با  فرزانگی  آن  حاصِل 
خواهد  زندگی  به  شور  و  خرمندی 
این فرزانگی سبب خواهد شد  بود. 
مثابه  به  صرفًا  نه  دیگر  قدرت،  که 
بلکه  نیروِی منفی و سرکوبگر،  یک 
شرِط هر دیالوگی تلقی گردد، یعنی 
قدرت را اینگونه ترسیم می کنیم که 
همانند شیئی متناقض و نه یکپارچه 
شده  تقسیم  متقارن  صورتی  به  که 
باشد. این امر سبب موجب می شود 
بین سوژه-ابژه ی  رابطه ای  دیگر  که 
خدایگان- نوِع  از  قدرت  اعمال 

رابطه ای  بلکه  نباشد،  هگلی  بنده ی 
باشد که قدرت اعمال  بیِن سوژه ای 
این  برابِر  در  که  ابژه ای  و  می کند 

قدرت با تماِم قوا مقاومت می کند.
نوین  انقالِب  شدِن  علمی ترین 
ارائه  راسان  چون  را  دانشی  ما، 
شاکله ی  ریتوریقاِی  که  می دهد 
اونتولوژیک  شناخِت  شکوهمندش، 

از هستِی خیزش است.
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ادامه سخن

کریم پرویزی، عضو دفتر سیاسی حزب:
تا یک کرد زنده باشد، مبارزه ی ملت کرد زنده است

کریم پرویزی، دمکرات کردستان 
ایران طی مراسمی که به مناسبت 
یکمین  و  هفتاد  بهمن ماه،  دوم 
جمهوری  تأسیس  سالروز 
کوهستانی  مقرهای  در  کردستان، 
دمکرات  حزب  ویژه ی  نیروی 
واقع در مرزهای کردستان ایران و 
اقلیم کردستان عراق برگزار شده 
ایراد  بود، سخنانی بدین مناسبت 
برگردان فارسی  نمود. متن کامل 
می آید: زیر  در  سخنرانی  این 
شما بر  درود  گرامی!  دوستان 
پیشمرگه های  بر  ویژه  درودی 
دمکرات  حزب  ویژه ی  نیروی 
کردستان ایران که در این منطقه ی 
کردستان،  خاک  از  کوهستانی 
دفاع  کردستان  موجودیت  از 
شما  بر  ویژه  درودی  می کنند. 
هر  از  که  شما  گرامی!  حضار 
از  و  کردستان  خاک  نقطه ی 
به  را  خود  جهان  مختلف  نقاط 
پیام های  با  تا  رسانده اید  اینجا 
پیمان  تجدید  کردستان  جمهوری 
تا  آمده ایم  گرد  اینجا  در  کنید. 
سالروز یک رویداد مهم تاریخی 
حضورتان  بگیریم.  جشن  را 
قدرشناسیتان  نشانه ی  اینجا  در 
حرمت  اوج  نشانه ی  است. 
که  است  کسانی  تمامی  به  نهادن 
که  پیامی شدند  روزگاری حامل 
پیش  سال   ٧۱ زنده یاد  پیشوای 
ابالغ  کردستان  جمهوری  در 
نمود و روزگاری حتی برای یک 
لحظه هم که شده، در راه این پیام 
کردند و جان  فداکاری  و  مبارزه 
خود را بر سر آن از دست دادند.
ما اینجا هستیم. در چنین روزی 
به  بهمن ماه،  دوم  مناسبت  به 
مناسبت روزی که طی آن در شهر 
دست  به  مهاباد،  انقالبی  و  زیبا 
و  کرد  ملت  فرهیخته ی  پیشوای 
پیشوای  عمل  و  فکر  اساس  بر 
وی،  زبان  از  و  ملتمان  فرزانه ی 
تأسیس جمهوری کردستان اعالم 
شد. در اینجا گرد هم آمده ایم تا 
گرامی  را  کبیر  این جمهوری  یاد 
گرچه  که  جمهوری ای  بداریم. 
کوتاه  لیکن  بود،  کوتاه  آن  عمر 
یا طوالنی بودن عمر یک رویداد 
رویداد  آن  خود  اندازه ی  به 
رویداد  محتوای  نیست.  مهم 
مهمتر  بسی  کردستان   جمهوری 
و  ساله   ۵00 حکومت های  از 
پیرامون  در  که  ساله ایست   ٦00
اهمیت  و  کرده اند  حکومت  ما 
است،  بیشتر  نیز  مراتب  به  آن 
در  بسیاری  حکومت های  زیرا 
اطراف ما بوده اند که صدها سال 
به درازا کشیده اند، لیکن نسبت به 
ملت خویش و ملت های پیرامون 
به  ما  لیکن  بوده اند.  ستمکار  آن 
عنوان ملت کرد در تاریخ خویش 
جمهوری کردستان ایران را داریم 

که گرچه تنها ۳۳0 روز به درازا 
کشید، لیکن یک به یک این ۳۳0 
محتوایی  از  است  سرشار  روز 
محتوایی  انسانی،  محتوایی  مهم، 
و  آزادانه  زندگی  یک  از  سرشار 
برابر.  زندگی  یک  سعادتمندانه، 
این  برای  کردستان  جمهوری 
کسی  از  حقی  که  نشد  تأسیس 
کسی  از  حقی  یا  نماید  سلب 
کردستان  جمهوری  کند.  پایمال 
برای این تأسیس نشد که به کسی 
کردستان  جمهوری  کند.  ظلم 
برابر  در  ایستاد.  ستم  برابر  در 
با  ستم به پا خاست و در مقابله 
به  را  ملتی  پیرامون،  ستم  و  ظلم 
عرصه ی  وارد  امروزی  گونه ای 
بسیاری  ملت های  نمود.  تاریخ 
رقم  را  رویدادی  که  دیده ایم  را 
زده، توأم با آن فاجعه آفریده اند. 
تاریخ  عرصه ی  وارد  که  زمانی 
شده اند، از آنان به عنوان خونریز 
زمانی  است.  شده  یاد  سفاک  و 
استبدادی،  حکومت های  از  که 
سخن  قبیله ای  و  عشیره ای 
را  تن  هزار  صدها  که  می گوییم 
کشتار نموده  و شهرها و روستاها 
درمی یابیم  کرده اند،  ویران  را 
افتخار  مایه ی  آنان  تاریخ  که 
و  مدرن  حکومتی  با  ما  نیست. 
تاریخ  عرصه ی  به  پا  دمکراتیک 
نهادیم. چنین امری نیز به رهبری 
ایران  کردستان  دمکرات  حزب 
امروزی  حزبی  گرفت،  صورت 
دمکراسی  و  آزادی  راه  در  که 
راه  در  نیز  اکنون  و  کرده  مبارزه 
جمهوری  مهم  پیام های  همان 
می کند. مبارزه  کردستان 
ایران  کردستان  دمکرات  حزب 
نشان  خویش  تاریخ  درازای  به 
مقدم  صف  در  که  است  داده 
ایستاده است.  مبارزه و فداکاری 
رهبر  محمد،  قاضی  پیشوا  اعدام 
جمهوری کردستان این حقیقت را 
اثبات می کند و این پیام را به ما 
می دهد که ما برای این نیامده ایم 
که مردم را استثمار کنیم. برای این 
به کشتن  نیامده ایم که دیگران را 
به هزینه ی خون و  دهیم و خود 
رنج و کشتار آنان زمامداری کنیم 
و ستمگری دیگری را بنیان نهیم. 
زمانی که پیشوای زنده یاد در کنار 
ملت خویش می ماند، می داند که 
نتیجه ی ماندن وی در شهر، اعدام 
خویش  اعدام  لیکن  بود،  خواهد 
را برمی گزیند تا برای همیشه در 
شود.  جاودانه  و  ماندگار  تاریخ 
ایشان  خود  که  گونه  همان  زیرا 
پیشوا  یک  آنان  است،  فرموده 
هزاران  لیکن  آویختند،  دار  به  را 
پیشوای دیگر از پی ایشان آمدند. 
ایران  کردستان  دمکرات  حزب 
رهبران  که  است  حزبی  چنین 
و  مبارزه  مقدم  صف  در  آن 

ازخودگذشتگی قرار دارند. ما به 
رهبران فرزانه ی خویش مباهات 
به  زنده یاد،  پیشوای  به  می کنیم، 
جاویدنام،  قاسملوی  دکتر  دکتر 
به زنده یاد دکتر سعید، به چندین 
مرکزی  کمیته ی  اعضای  از  تن 
جبهه های  در  که  دمکرات  حزب 
فداکاری و مبارزه جان خویش را 
شکنجه  زندان ها  در  نمودند،  فدا 
تحت  و  زندان ها  در  شدند، 
در  رسیدند،  شهادت  به  شکنجه 
سنگر خیزش و مقاومت ایستادند 
می بالیم. رسیدند،  شهادت  به  و 
ایران  کردستان  دمکرات  حزب 
برخوردار  فرهنگی  چنین  از 
دل  از  نیز  فرهنگ  این  و  است 
برخاسته  کرد  ملت  نام  به  ملتی 
روا  ستم  آن  بر  که  ملتی  است. 
زیر  که  ملتی  است،  شده  داشته 
نمی رود و هرگز  بار ظلم و ستم 
به زانو در نمی آید. سرود ملی ما 
زنده  کرد  ملت  می گوید:  کردها 
نشان  دوباره  نیز  اینک  و  است 
می د هیم که ملت کرد زنده است. 
علیرغم تمامی این شعارها کلیه ی 
علیه  دشمنانمان  که  توطئه هایی 
ما  به  می خواهند  و  چیده اند  ما 
شده  نابود  کرد  ملت  که  بگویند 
است، ملت کرد به زانو در آمده و 
تسلیم شده است، ما کردها در هر 
میدان  به  فراهم شده،  که  فرصتی 
"ای  می گوییم:  آنان  به  و  آمده 
زنده  همچنان  کرد  ملت  رقیب! 
است". ملت کرد نمرده و نخواهد 
مرد و مبارزه ی ملت کرد همچنان 
زنده است. تا یک کرد زنده باشد، 
مبارزه ی ملت کرد زنده است. در 
راه دستیابی به حقوق ملت کرد، ما 
به عنوان حزب دمکرات کردستان 
فرهنگ  از  برخورداری  با  ایران 
فرهنگی  با  کردستان،  جمهوری 
با  امروزی،  تعریفی  با  امروزی، 
دیدگاه ها و باورهایی امروزی پا 
بر  و  نهاده ایم  تاریخ  عرصه ی  به 
بار دیگر تاریخساز  آنیم که یک 
پیرامون  به  نگاهی  با  شویم. 
ارمغان  که  درمی یابیم  خویش 
استبدادی،  سرکش  حکومت های 
و  تروریست ها  افراط گرایان، 
منطقه  واپسگرای  رژیم های 
کشتار،  است.  بوده  چه  تاکنون 
چپاول،  و  تاراج  خونریزی، 
خفه  کودکان،  و  زنان  کشتار 
آزادیخواهانه،  اندیشه های  کردن 
رژیم های  که  هستند  هدایایی 
می خواهند  منطقه  استبدادی 
بیاورند. ارمغان  به  مردم  برای 
سال   ۳٧ از  بیش  درازای  به 
خیره سری  و  عناد  استبداد، 
مردم  علیه  اسالمی  جمهوری 
مردم  علیه  و  ایران  داخل  در 
می بینیم  پیرامون،  کشورهای 
گسترش  تنها  آن  دستاورد  که 
تروریسم و جنگ افروزی بوده و 
منطقه  در  تنش  همواره خواستار 
آن  خواستار  همواره  است،  بوده 
دستخوش  منطقه  که  است  بوده 
زیرا  باشد،  کشمکش  و  جنگ 
می گفت،  خمینی  که  گونه  همان 
می دانند.  الهی  موهبتی  را  جنگ 
الهی  موهبتی  را  جنگ  چرا 
می دانند؟ زیرا افکار و عقایدشان 
نمی توانند  زیرا  نیست،  امروزی 
کنند،  زندگی  حاضر  عصر  در 
کنونی  عصر  مردم  برای  زیرا 
آنان  ندارند.  چنته  در  چیزی 
مردم  میان  در  می خواهند  صرفًا 
درگیری  و  جنگ  ملت ها  و 

به  آنان  تا  باشد  کشتار  باشد، 
در  درگیری  و  جنگ  بهانه ی 
منطقه، حکومت ظلمت پرستانه ی 
همان  دهند.  ادامه  را  خویش 
گونه که این روزها از زبان سران 
می شنویم،  اسالمی  جمهوری 
یمن  و  لبنان  سوریه،  در  آنان 
جمهوری  حکومت  بقای  برای 
چه  به  این  می جنگند.  اسالمی 
که  خاورمیانه ای  یعنی  معناست؟ 
برابری  و  عدالت  صلح،  آن  در 
که  خاورمیانه ای  باشد،  برقرار 
و  انسان ها  تعالی  آزادی،  آن  در 
باشد،  برقرار  انسانی  همزیستی 
اسالمی  برای حکومت جمهوری 
ُکشنده تر  و  مهلک تر  از هر سمی 
عقاید  می خواهند  آنان  لذا  است، 
و افکار واپسگرایانه ی خویش را 
نمایند.  منتشر  منطقه  سرتاسر  در 
حزب  عنوان  به  ما  کردها،  ما 
جمهوری  رهروان  ما  دمکرات، 
از  پیش  سال   ٧۱ که  کردستان 
پا  دمکراتیک  اندیشه ای  با  این 
نهاد،  منطقه  تاریخ  عرصه ی  به 
هستیم،  رژیمی  چنین  مخالف 
مخالف چنین طرز فکری هستیم. 
با  مخالفت  صرفًا  ما  مخالفت 
صورت  به  اشخاص  و  چهره ها 
طرز  مخالف  بلکه  نیست،  فردی 
جمهوری  که  هستیم  فکری 
می زند.  دامن  آن  به  اسالمی 
که  هستیم  دیدگاه هایی  مخالف 
از تهران و قم سرچشمه می گیرد 
سرتاسر  در  را  آن  می خواهند  و 
با  ما  کنند. مخالفت  منتشر  جهان 
از  و  است  رویکردهایی  چنین 
همین روست که در مقابله با این 
ستمگری ها، از پای نمی نشینیم. ما 
به عنوان حزب دمکرات، به عنوان 
گونه  همان  آزادیخواه،  کرد  یک 
بخش های  تمامی  در  همگان  که 
ایران  کردستان  ویژه  به  کردستان 
از  نوینی  فصل  دارند،  استحضار 
این  نموده ایم،  آغاز  را  مبارزه 
از  مجزا  و  منفک  امری  مبارزه، 
مسأله ای  نیست.  ما  تاریخ  کل 
نشده  تجربه  قباًل  که  نیست 
باشد، بلکه جوانه زدنی دوباره و 
است  تجاربی  تمامی  از  آموختن 
مبارزات  و  اندوخته ایم  پیشتر  که 
می دهیم. ادامه  را  خویش 
ملتی  خیزش  روژهالت،  راسان 
داشته  روا  آن  بر  ستم  که  است 
در  می خواهند  دشمنان  و  شده 
پراکندگی  و  تفرقه  آن  صفوف 
می خواهند  دشمنان  کنند.  ایجاد 
همواره  ملت  این  جوانان 
باشند،  مخدر  مواد  بالی  گرفتار 
و  نوکر  کرد  ملت  می خواهند 
حاکمیت  یک  مطیع  و  زیردست 
روژهالت  راسان  باشد.  بیگانه 
خیزش اراده ی ملی است. اراده ی 
یا  کم  احتساب  با  را  ملت  یک 
برآورد  هزینه هایش  بودن  زیاد 
ملت،  یک  اراده ی  نمی کنند. 
ملت  یک  خواست  از  عبارتست 
برای آن که موجودیت خویش را 
اثبات کند، تا به تمامی ملت های 
از  نه  که  بگوید  خویش  پیرامون 
شما کمتر و نه از شما برتریم، ما 
به عنوان ملت کرد، ملتی هستیم 
همتراز  و  همسان  می خواهیم  که 
خاورمیانه    منطقه ی  ملل  سایر 
آزادی  جویای  کنیم،  زندگی 
برابری  عدالتیم،  خواهان  هستیم، 
ملت  برای  تنها  نه  می خواهیم، 
کرد، بلکه برای سرتاسر منطقه. ما 
مخالفیم،  فرقه ای  و  دینی  نزاع  با 

ما با جنگ میان ملت ها مخالفیم، 
و  تروریستی  جنگی  مخالف  ما 
می خواهد  که  هستیم  خانمانسوز 
ورطه ی  در  را  ما  همیشه  برای 
خونریزی و کشتار یکدیگر غرق 
کند. ما می خواهیم که خاورمیانه 
در آرامش و امنیت به سر ببرد، در 
زندگی  برابری  و  عدالت  سایه ی 
کند، لیکن تا زمانی که یک ملت 
دربند و تحت ستم باشد، امنیت، 
خاورمیانه  در  عدالت  و  آرامش 
میسر  این  یافت.  نخواهد  تحقق 
حقوق  خاورمیانه،  در  که  نیست 
پایمال شود، ملیت آن  یک ملت 
گیرد،  قرار  تحقیرها  انواع  آماج 
کرامت آن به ُسخره و اهانت گرفته 
کشتار شود،  استثمار شود،  شود، 
قرار  شکنجه  تحت  آن  جوانان 
گیرند، اعدام شوند و آنان نیز به 
خاطر امنیت و آرامش خاورمیانه 
نکنند.  اعتراضی  و  بندند  فرو  دم 
همچون  حکومتی  که  نمی شود 
منطقه  در  اسالمی  جمهوری 
مداخله  منطقه  در سرتاسر  باشد، 
را  تروریستی  نیروهای  کند، 
کند  پراکنده  منطقه  سرتاسر  در 
و  ظلم  هیچ  از  نیز  داخل  در  و 
ایران  ملیت های  علیه   اجحافی 
را خفه  آزادی   نورزد،  خودداری 
باشد،  حکمفرما  استثمار  کند، 
خویش  درجه ی  منتها  در  فساد 
خاطر  به  ما  مردم  لیکن  باشد، 
ویران  کاشانه ی  مبادا  که  این 
ایران و دیگر ملت ها  خاورمیانه، 
شود،  ویرانتر  هست  که  آنچه  از 
سکوت  ما  کنند.  پیشه  سکوت 
که  داده ایم  نشان  کرد.  نخواهیم 
رفت،  نخواهیم  سکوت  بار  زیر 
بهای خون خودمان  به  اگر  حتی 
کردستان  دمکرات  حزب  باشد. 
کادرها،  حزب،  اعضای  ایران، 
رهبری  اعضای  و  پیشمرگان 
حزب، این را بارها نشان داده اند 
ذکر  به  ضرورتی  این  از  بیش  و 
پیشوای  که  نیست  سند و مدرک 
از  صیانت  راه  در  زنده یادمان 
ملتش در داخل شهر ماند و خود 
هدف  مردمش  تا  نمود  فدا  را 
قلع و قمع واقع نشوند.  کشتار و 
از  بیش  به سند و مدرکی  نیازی 
چون  رهبری  ما  که  نیست  این 
زنده یاد دکتر قاسملو را داریم که 
مرفه ترین  ملتش  آزادی  راه  در 
را  کشور  از  خارج  در  زندگی 
رها کرد و به سنگرهای پیشمرگه 
که  سنگرهایی  همان  پیوست، 
امروز خودتان شاهد هستید که با 
کمترین امکانات، لیکن با روحیه 
و عزمی راسخ استوار ایستاده اند. 
ما زنده یاد دکتر قاسملو را داریم 
و  بازگشته  سنگرها  این  به  که 
آزادی  راه  در  و  می کند  مبارزه 
دروازه ای  یافتن  راه  در  ملتش، 
مردمش،  آزادانه ی  زندگی  برای 
در راه خاتمه دادن به روند کشتار 
می شود  حاضر  با  خونریزی  و 
بر  معاصر  با درنده ترین رژیم  که 
سر میز گفتگو و دیالوگ بنشیند. 
می داند که این رژیم درنده است، 
و  دیالوگ  اهل  رژیم  که  می داند 
می خواهد  لیکن  نیست،  گفتگو 
به تاریخ ثابت کند که این راه را 
اسالمی  جمهوری  آزمودیم،  نیز 
از  را غیر  راه دیگری  ایران هیچ 
و  فشار  و  زور  زبان  به  توسل 
تهدید برنمی تابد. ضرورتی به ذکر 
همانند  نداریم،  دیگری  نمونه ی 
شرفکندی  سعید  دکتر  زنده یاد 

حزبمان  رهبری  اعضای  سایر  و 
شهادت  به  مبارزه  سنگر  در  که 
امسال  که  گونه  همان  رسیدند، 
روژهالت،  راسان  جریان  در  نیز 
عمق  در  ما  پیشمرگان  و  کادرها 
حضور  ایران  کردستان  خاک 
خویش  مردم  میان  در  یافتند، 
برافروختند  را  مبارزه  کوره ی 
در  حماسه آفرینی هایشان  با  و 
و  سلماس  از  کردستان،  سرتاسر 
تا کوساالن و  موکریان و اشنویه 
دیگر مناطق، نشان دادند که ما در 
نخواهیم نشست. پای  از  راه  این 
ملت  که  بدانند  باید  ما  دشمنان 
نشست،  نخواهد  پای  از  کرد 
ستم  ملتی  هیچ  بر  ملت  این 
کس  هیچ  حقوق  کرد،  نخواهد 
را پایمال نخواهد کرد. ما کردها، 
ما  دمکرات،  حزب  عنوان  به  ما 
مقابل  در  دمکرات  پیشمرگه های 
زمانه  دیکتاتورهای  درنده ترین 
نشست.  نخواهیم  پای  از  نیز 
اراده ی  با  خویش،  خون  با  ما 
که  داد  خواهیم  نشان  خویش 
پیشمرگه،  امکانات  کمترین  با 
رژیم  درنده ترین  رویاروی 
ایستاد  خواهیم  منطقه  ستمکار 
و  می آوریم  در  زانو  به  را  آن  و 
که  همچنان  می اندازیم،  لرزه  به 
انداخته ایم. لرزه  به  نیز  تاکنون 

تا  آمده ایم  گرد  اینجا  در  ما 
پیام ها آشنا شویم،  این  با  دوباره 
دوباره  لیکن  هستیم  نیز  آشنا  که 
دوباره  بیاوریم،  یاد  به  را  آنها 
بگیریم.  جشن  و  ببندیم  پیمان 
ماتم  که  نگرفته ایم  یاد  کردها  ما 
و  استیصال  زانوی  و  بگیریم 
اندوهبار  بگیریم،  بغل  به  اندوه 
باشیم. ما کردها، ما پیشمرگه های 
جشن  می گیریم.  جشن  دمکرات 
می گیریم تا به دشمنانمان بگوییم 
نیستیم  زدن  زانو  و  اهل شکست 
خواهد  استمرار  مبارزاتمان  و 
یافت. امروز روزی تاریخی است 
خویش  موجودیت  کردها  ما  که 
و  رساندیم  اثبات  به  آن  در  را 
رساند. اثبات خواهیم  به  هم  باز 

با آرزوی اثبات مجدد 
موجودیت ملیمان

پایدار باشید
خجسته باد دوم بهمن ماه

مبارزات  یعنی  روژهالت  راسان 
اصلی  دشمن  علیه  دوشادوش 
زیر  را  کردستان  خاک  که 
لگدمال  پاسدارانش  چکمههای 
ارادهی  که  است  آن  بر  و  نموده 
اندیشههای  مطیع  را  کرد  ملی 
نیازمند  نماید،  واپسگرایانهاش 
مشارکت تمامی افراد و گروه هاست.

مانند  چیزی  روژهالت  راسان 
آن  در  که  نیست  کردستان  پارلمان 
بلکه  بپردازند،  کرسیها  توزیع  به 
عبارتست از برههای از مبارزه علیه 
ملی  ارادهی  اثبات  راه  در  و  دشمن 
از  آرزوهایش؛  با  ملتی  دمکراتیک 
همین رو، تمامی گروهها با هر اندازه 
از توان و به هر نحوی که میتوانیم، 
ضروریست که در آن مشارکت کنیم 
و مردم را سازمان دهیم تا رودرروی 
دستگاه سرکوب بایستند و هیچ کس 
را خوار و خفیف نشمریم و به جای 
دشمن،  دادن  شکست  برای  کوشش 
در تالش برای شکست دادن و تحقیر 
نقشهها و برنامههای یکدیگر نباشیم.
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موانع توسعه ی گویش ها در کرماشان!

وسیع،  جغرافیای  با  کرماشان 
گویش ها  تنوع  زیاد،  جمعیت 
شناخته  مختلف  آیین ها  و 
می شود که همیشه جای بحث، 
دفع  و   جذب  سیاسی  میدان 
آمد  و  رفت  راه  همچنین  و 
تمام  که  است  بوده  رهگذرانی 
رفتار، اعتقادات، فکر و اندیشه 
گفتمانشان  و  دید  نوع  حتی  و 
بر چرخش اجتماعی و سیاسی 
مختلف  دوره های  همچنین  و 
منطقه،  این  هنری  و  فرهنگی 
در  نیز  و  است  بوده  تأثیرگذار 
به  آن  نتایج  گوناگون  مراحل 
منفعت  قدرت  و  دشمن  سود 
است! بوده  مرکزگرا  و  طلب 
دیگر  و  مذهبی  رنگارنگی 
تنوعاتی که در استان کرماشان 
فکر  بر  بارها  دارند،  وجود 
و  میهندوستی  اندیشه ی  و 
ملی گرایانه ی فرد کورد بی تأثیر 
راه  بر  مشکالتی  به  و  نبوده اند 
شدن  شکوفا  و  هویت خواهی 
هویت ملی تبدیل شده است که 
ریشه در ناآگاهی فرد کورد از 
یک طرف و توطئه و پروژه های 
از  مهره هایشان  و  حاکمیت 
مهره های  دارد.  دیگر  طرف 
از  استفاده  با  منطقه  در  رژیم 
نوشتن در رسانه های مختلف و 
با استفاده از ابزار صدا و سیما، 
پیش  از  برنامه  و  پالن  یک  با 
این مسأله سوء  از  تعیین شده، 
را  فرصت  این  و  کرده  استفاده 
به  این  کرده اند.  مانع  به  تبدیل 
دقت  موانع  و  مشکالت  این 
دست  که  دید  خواهیم  کنیم، 

بدخواهان ملت کورد و سیستم 
مراحل  در  ایران  مرکزگرای 
مختلف تاریخی، به وضوح در 
توطئه گران  می شود.  دیده  آنها 
این  ضعف  نقاط  از  دشمنان  و 
به  زدن،  ضربه  برای  منطقه 
بسیار  هزینه های  با  و  آسانی 
همین  به  کرده اند.  استفاده  کم 
بهتر است که یک تحلیل  دلیل 
این  گویش های  با  رابطه  در 
منطقه داشته باشیم تا پی ببریم 
مثبت  ویژه ی  و  غنی  ابعاد  که 
ابعاد  و  چیستند  لهجه های  این 
سوء  موجب  که  آنها  ضعیف 
استفاده و دخالت دشمنان برای 
ایجاد دو دستگی میان مردم و 
منطقه شده اند،  این  روشنفکران 
کدام ها هستند. این ابعاد ضعیف 
چه بسا موجب ایجاد مشکل بر 
سر راه فعالیت انجمن های ادبی 
و همچنین جامعه ی روشنفکری 
این  است.  شده  کوردی 
و  دارند  وجود  هنوز  مشکالت 
متأسفانه رو به رشد هم هستند.
مشخص است که زبان کوردی 
خود  گوناگون  گویش های  با 
لغات  وسعت  و  است  غنی 
معنی،  پر  اصطالحات  و 
در  ادبی  بار  سنگینی  همچنین 
دیگر  و  هنر  خواندن،  نوشتن، 
زیبایی  و  ارزش  زبانی،  ابعاد 
داده اند.  زبان  این  به  ویژه ای 
با گویش های  گوناگون  مناطق 
مختلف و ویژگی های متفاوت، 
با ارزش زبانی داشته  تولیدات 
امر  این  از  نیز  کرماشان  است. 
سال هاست  و  نیست  مستثنی 
و  ادب  از  زرین  برگی  شاهد 
بوده است و  ادبی  نوشتار غنی 
جایگاه فرهنگی، ادبی و غنای 
ولی  است.  داده  نشان  را  خود 

با این حال، وجود چند گویش 
گورانی  لکی،  کلهوری،  مانند 
هم  لوری،  حدودی  تا  حتی  و 
هم  و  زمان  این  بودن  غنی 
می دهد. نشان  را  مشکالتش 

استان  مختلف  مناطق  در 
اصطالحات  و  لغات  کرماشان، 
تلفظ  مختلف  شیوه های  با 
شده  رانده  زبان  بر  شده، 
هرچند  می شوند.  نوشته  و 
نزدیک  برای  تالش هایی 
نمودن این لهجه ها و استاندارد 
جریان  در  کوردی  زبان  کردن 
حاکم  سیستم  ولی  است، 
عشایری  و  ایلی  فکر  مرکزی، 
را  لهجه  یک  و  داده  ترویج  را 
ارجحیت  دیگر  لهجه های  بر 

مانع  این مسأله یک  و  می دهد 
و مشکل در این راستا می باشد. 
می شویم  متوجه  که  اینجاست 
حاکم  مرکزگرای  سیستم  که 
نسبت به وجود زبان های دیگر 
به جز زبان رسمی و اشتراک با 
و  است  زبان ها، خشمگین  این 
با هر شیوه ممکن تالش دارد تا 
ضعیف  را  غیررسمی  زبان های 
به  را  آنها  و  نموده  کم ارزش  و 
نیز  این راستا  براند. در  حاشیه 
مانند صدا و  ابزارهای خود  از 
سیما استفاده می کند.  همچنان 
کرماشان  در  سال هاست  که 
شاهد شبکه تلویزیونی زاگرس 
بی احترامی،  جز  به  که  هستیم 
عقب  و  نمودن  بی ارزش 

هیچ  کوردی،  زبان  انداختن 
است.  نداشته  دیگری  نتیجه ی 
استفاده  با  این سیستم همچنین 
در  بازوهایش  و  ها  مهره  از 
دستگی  دو  ایجاد  به  استان، 
به  متکلمین  میان  دشمنی  و 
است  مشغول  گویش ها  این 
از  نیز،  آن  عملی  هدف  تنها 
زبان  بیشتر  هرچه  بردن  بین 
است.  آن  نمودن  بی ارزش  و 
زبان  که  شده  مشاهده  بارها 
گویش  عنوان  به  کوردی 
از  عقب افتاده  یا  روستایی 
داده  نشان  شهری  جامعه ی 
به  متأسفانه  ولی  است،  شده 
نوع  هیچ  تلخ،  لبخند  یک  جز 
از  شایسته ای  پاسخ  و  واکنش 
فرد کورد و روشنفکران جامعه 
در  حتی  و  است  نشده  دیده 
بی اهمیتی  سکوت،  مواردی 
این  برابر  در  بی طرفی  و 
داده اند. نشان  زشت  رفتارهای 
یک  از  استفاده  مثال  برای 
به شیوه طنز و کمیک،  گویش 
یک  شوخی،  برای  تنها  یا 
دیگر  گویش  علیه  را  کورد 
از  آگاهانه  و  می دهند  نشان 
به  زدن  ضربه  برای  امر  این 
کلی  طور  به  و  گویش ها  این 
کوردی  زبان  نمودن  بی ارزش 
استفاده می کنند. بدین ترتیب بر 
افراد ناآگاه تاثیر می گذارند که 
دیگر برایشان ننگ و عار باشد 
که با این زبان صحبت کنند. این 
توطئه نیز به آسانی اجرا می شود 
و به سادگی زبانی دست ساز و 
فارسی  زبان  مصنوعی همچون 
کرماشانی که در هیچ ادبیات و 
و  زبانی  خوانش های  و  نوشته 
فرهنگی، نام و جایگاهی ندارد، 
می شود  تبدیل  اصلی  زبان  به 

جوامع  و  منزل  به  را  خود  و 
در  حتی  می دهد.  جا  روز 
محلی  زبان  عنوان  به  مدارس 
به  نمودن  نزدیک  هدف  با 
زبان فارسی، به زبان آموزشی 
از  پس  و  شود  می  تبدیل 
کردن  صحبت  نتیجه ی  سال ها 
به زبان فارسی برای فرد کورد، 
توانایی  عدم  و  ویرانی  موجب 
در انتقال مفاهیم و نارسایی به 
می شود.  تبدیل  فارسی  زبان 
در  امروز  دلیل  همین  به 
زبان  به  صحبت  کرماشان 
نوشتن  برای  حتی  و  فارسی 
جای  مصنوعی  زبان  این  نیز، 
زبان  عنوان  تحت  و  می گیرد 
کوچه و بازار، شناخته می شود.

در اینجا سطح آگاهی، احساس 
واالی ملی، تفاوت قائل نشدن 
زبان  مختلف  گویش های  میان 
کوردی و محدود نکردن آنها در 
چارچوب منطقه، ایل یا عشیره، 
باارزش  و  غنی  همچنین  و 
پنداشتن این گویش ها و تالش 
برای نزدیک نمودنشان در کنار 
و  روشنفکران  نمودن  نزدیک 
به  می تواند  منطقه،  این  ادیبان 
مشترک،  گفتمان  یک  ایجاد 
به  ارزش،  با  و  تازه  خوانشی 
نزدیکی  و  توسعه  اتحاد،  سوی 
در گویش های مختلف کرماشان 
باشد. باید گام های برداشته شده 
دیگر  گویش  یک  توسعه  علیه 
راستای  در  همچنین  نباشد. 
نمودن  استاندارد  و  کردن  یکی 
این  شود.  تالش  کوردی  زبان 
امر کمابیش، مدتیست که آغاز 
میان  از  با  خوشبختانه  و  شده 
گام ها  شده،  اشاره  موانع  بردن 
می شوند. برداشته  محکمتر 

آوات ساروج

استمرار نابودی جنگل های بلوط "عثمانوند" 
در جنوب کرماشان

روزانه ی  و  بی رویه  قطع 
توسط  زاگرس  بلوط  درختان 
دولتی  و  حکومتی  نهادهای 
اخیر  دهه های  طی  ایران 
دچار  را  زاگرس  اکوسیستم 
گسترده ای  تحوالت  و  تغییر 
کرده و ضربات جبران ناپذیری 
کوردستان  محیطی  بافت  به 
ساکنان  بی شک  که  کرده  وارد 
زاگرس  آینده ی  و  حال 
تغییرات  این  اصلی  متضررین 
نابودی زیستگاهشان  عمدی و 
نابودی  استمرار  بود.  خواهند 
"عثمانوند"  بلوط  جنگل های 
کرماشان جنوب  در 
محیط  -فعال  میرمعینی  زهرا 
زیست- در گفتگو با خبرنگار 
حکومتی ایسنا، در این ارتباط 
کار   ٩2 سال  حدود  از  گفت: 
عثمانوند  منطقه  درختان  قطع 
برای عبور خط لوله ی گاز آغاز 
سازمان  اینکه  علیرغم  و  شد 
این  جلوی  مدتی  طبیعی  منابع 

کار را گرفت، اما اکنون دوباره 
جنگل ها  این  تخریب  کار 
است. شده  گرفته  سر  از 
اجرای  است،  معتقد  میرمعینی 
از  زیادی  تعداد  طرح  این 
جنگل های  بلوط  درختان 
عثمانوند را نابود کرده و می کند. 
درختانی که ُشش منطقه زاگرس 
ورود  برای  مانعی  و  هستند 
می باشند. منطقه  به  ریزگردها 

زیست  محیط  فعال  این 
عثمانوند  منطقه  جنگل های 
که  دانسته  بکر  منطقه ای  را 
گونه های  از  بسیاری  زیستگاه  
خرس،  جمله  از  جانوری 
و  است   ... و  پرنده ها  انواع 
جنگل  این  از  جاده  عبور 
می تواند جانوران را در معرض 
دهد قرار  نابودی  و  شکار 
تشکل  مدیره ی  هیأت  عضو 
از  اردیبهشت  پیام آوران 
تشکیل یک کمپین برای نجات 
داد  خبر  عثمانوند  جنگل های 

انجمن های  تمام  تجمیع  با  که 
ایجاد  استان  زیستی  محیط 
جلوی  بتوان  شاید  تا  شده 
سرمایه های  این  نابودی 
گرفت. را  بازگشت  غیرقابل 
دهه های  طی  است  ذکر  قابل 
که  طرح هایی  اجرای  اخیر 
جنگل های  نابودی  مستقیمًا 
بلوط را در پی داشته در دستور 
کار دولت های متوالی ایران قرار 
بی رویه  قطع  امر  این  که  گرفته 
زیستگاه  نابودی  درختان، 
جانداران  نابودی  و  زاگرس 
است. داشته  پی  در  را  نادر 
تازه ترین  در  ایران  دولت 
صدور  بهانه ی  به  خود  طرح 
اقدام  لوله  کارگذاشتن  و  گاز 
بی سابقه  و  گسترده  قطع  به 
جنگل های زاگرس به ویژه در 
-هوزمانون-  عثمانوند  منطقه 
از  یکی  که  کرده  کرماشان 
و  زاگرس  مناطق  بکرترین 
می شود. محسوب  کوردستان 
مردم  واکنش  و  خشم  امر  این 
و فعالین محیط زیستی کورد را 
در پی داشته که در همین راستا 
برای  فعالیت ها  از  مجموعه ای 
جلوگیری از این جنایت زیست 
محیطی انجام گرفته یا در حال 
است. شدن  انجام  و  بررسی 

کلیمانجارو، زیر پای کوهنوران کورد

انجمن  عضو  کوهنورد  دو 
شهرستان  کوهنوردی 
کلیمانجارو  قله  فاتح  ایالم، 
شدند. آفریقا  کشور  در 
آژانس  گزارش   اساس   بر 
از  تن  دو  ُکردپا،  خبررسانی 
کوهنوردان کرد شهرستان ایالم 
به نام های "ایرج رجبی و نعمت 
تقی پور" به  قله کلیمانجارو در 

کوه  کردند.  صعود  آفریقا  قاره  
 ۵٩٨۵ آفریقا  در  کلیمانجارو 
بلندترین  از  یکی  ارتفاع 
کو ه  های جهان به  شمار می رود. 
شهرستان  کوهنوردی  شورای 
و  دولتی  غیر  مرکزی  ایالم، 
کوهنورد  دو  این  است.  مستقل 
خود  شخصی  هزینه   با  کرد 
طبیعت  سرکش  پدیده   این  بر 

سازمان  هیچ  و  آمدند  فائق 
حمایت  آنان  از  نهادی  یا 
تابستان  همچنین  است.  نکرده  
کوهنوردان  از  تن   ۳٤ امسال، 
شخصی  هزینه   تقبل  با  ایالمی 
کشور  "آراگاتسی"  کوه  خود، 
نهادند. پا  زیر  را  ارمنستان 

شهرام ناظری: 
اگر صدا و سیما آوازهایم را پخش کند، اجرا نمی کنم

هنر  و  فرهنگ  تندیس 
در  ایرانی  اقوام  فستیوال 
ناظری  شهرام  به   کرماشان  
حال  عین  در  و  گرفت  تعلق 
بی سابقه ای  طور  به  نامبرده  
کرد. انتقاد  سیما  و  صدا  از 
آژانس  گزارش    اساس  بر 
ُکردپا، روز یکشنبه   خبررسانی 
مراسم  در  ماه ،  بهمن   ۳
"جشنواره ی  اختتامیه ی 
لوح  ایرانی"  اقوام  بین المللی 
کرماشان   هنر  و  فرهنگ  تقدیر 
گردید. اهدا  ناظری  شهرام  به  
ناظری  شهرام  مراسم،  این  در 
با انتقاد از صدا و سیمای رژیم 
سال،   ۳٧ مدت  طی  که  گفت 
و  اجازه  بدون  سیما  و  صدا 

بدون رعایت حق کپی رایت و 
هیچ گونه حق و حقوق دیگری، 
می کنند. پخش  را  آثارش 
هنرمندان  گفت:  همچنین  وی 
صدا  از  است  سال   ۳٧ مدت 
خانه  باید  که  سیمایی  و 
هستند. محروم  باشد،  آنها 
اشاره   با  ُکرد  آواز  شوالیه ی 
لوح  این  گفت:  تندیس  این  به  
است  ارزشمند  من  برای  تقدیر 
من  زندگی  جایزه  مهمترین  و 
محسوب می شود، منتها شرایط 
ایران طوریست که وقتی افرادی 
دهند،  انجام  کاری  می خواهند 
می کنند. سنگ اندازی  عده ای 

مراسم،  این  در  همچنین 
ناظری  از  مردم  از  عده ای 

ترانه ی  که  کردند  درخواست 
وی  کند،  اجرا  آنان  برای 
می کنم  اجرا  در صورتی  گفت: 
نکند. پخش  سیما  و  صدا  که 

هنر  و  فرهنگ  تندیس  اهدای 
در  ناظری  شهرام  به  کرمانشاه  
"جشنواره   اختتامیه ی  مراسم 
جهت  ایران"  اقوام  بین المللی 
این  زحمات  و  آثار  از  تقدیر 
هنرمند کرد صورت گرفته است.

 ۱۳2٨ سال  ناظری  شهرام 
در  ُکرد  خانواده ی  یک  در 
و  شده  متولد  کرماشان  شهر 
موسیقی  آلبوم   ٤0 تاکنون 
و  حماسی  ادبیات  به  آمیخته 
است. کرده  منتشر  عرفانی 
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هفت شهروند اشنویه ای 
به اعدام و حبس های طویل المدت محکوم گردیدند

در  ایران  رژیم  قضایی  دستگاه 
ارومیه، حکم اعدام یک شهروند 
طوالنی  حبس های  اشنویه ای 
برای شش تن دیگر صادر نمود.
آژانس  گزارش  براساس 
شعبه  ُکردپا،  خبررسانی 
در  رژیم  انقالب  دادگاه  یکم 
 ۱00 و  اعدام  حکم  ارومیه 
هفت  برای  را  زندان  سال 
نمود. صادر  اشنویه ای  شهروند 

داد:  گزارش  ُکردپا  خبرنگار 
این  ارومیه  انقالب  دادگاه 
اتهام  به  را  ُکرد  شهروندان 
"همکاری با یکی از احزاب ُکرد 
اسالمی  حکومت  اپوزیسیون 
است. کرده  محکوم  ایران" 

و  ُکرد  شهروندان  این  هویت 
دادگاه  سوی  از  صادره  احکام 
به  آنان  برای  ارومیه  انقالب 

است: شده  اعالم  ذیل  ترتیب 
محکوم  عبداهلل پور،  هدایت   -۱
عزیزی،  حاصل   -2 اعدام،  به 
2۵ سال حبس، ۳- محمدظاهر 
حبس،  سال   20 فرامرزی، 
سال   ۱۵ بااکرم،  یعقوب   -  ٤
مسروری،  جالل   –  ۵ حبس، 
کمال   –  ٦ حبس،  سال   ۱۵
مسروری، ۱۱ سال حبس، ٧- 
حبس. سال   ۱0 بااکرم،  صدیق 
اهل  ُکرد  شهروند  هفت  این 
توابع  از  سقل"  "قره  روستای 
می باشند. اشنویه  شهرستان 
جاری،  سال  خردادماه  در 
درگیری هایی میان پیشمرگه های 
قهرمان حزب دمکرات کردستان 
نیروی  مزدوران  و  ایران 
در  پاسداران  سپاه  تروریستی 
روی  سقل"  "قره  روستای 

از  تن  شش  آن  طی  که  داد 
پیشمرگه های حزب دمکرات به 
شهادت رسیدند و شمار زیادی 
تروریستی  سپاه  نیروهای  از 
سالح های  آتش  با  پاسداران 
به  حزب  قهرمان  پیشمرگان 
یا زخمی شدند. هالکت رسیده 
ده ها  ناروای  احکام  نیز،  پیشتر 
شهروند   ۵ برای  حبس  سال 
"عضویت  اتهام  به  ُکرد  دیگر 
ُکرد  احزاب  از  هواداری  و 
اپوزسیون رژیم" توسط شعبه ی 
در  رژیم  کیفری  دادگاه   ۱0۱
اشنویه طی چندین فقره مختلف 
نهادهای  پرونده ی سازی  با  و 
امنیتی صادر شده بود. خبرنگار 
تعزیری  احکام  و  هویت  ُکردپا 
صادره بدین شرح اعالم کرده بود:
آرنایی،  رسول پور  صابر  ۱ـ 

حکم 2٠ سال زندان
 برای چهار زندانی ُکرد

انقالب  دادگاه  یک  شعبه ی 
احکام  طی  ارومیه  در  رژیم 
سال   20 جمعًا  جداگانه ای 
کرد  شهروند   ٤ برای  زندان 
کرد. صادر  سنی مذهب 
رسیده،  های  گزارش  اساس  بر 
ارومیه،  در  رژیم  انقالب  دادگاه 
هر  برای  زندان  سال   ۵ حکم 
شهروند  چهار  این  از  کدام 
نام های  به  ُکرد  عقیدتی 
یعقوب  آسوار،  "عبدالغفور 
هژار  و  اقدم  علی  کمال  نوره، 
علیه  "اقدام  اتهام  به  فارقی"، 
امنیت ملی" صادر نموده است.
 ۱۵ تاریخ  در  تن  چهار  این 

که  حالی  در   ۱۳٩۵ مهرماه 
کوه  به  رفتن  و  تفریح  به 
جانب  از  بودند،  مشغول 
شدند. بازداشت  رژیم  مأموران 
سال  ۱۵مهرماه  پنج شنبه  روز 
با  امنیتی  نیروهای  جاری، 
خانه  به  شده  هماهنگ  یورش 
تعداد زیادی از شهروندان ساکن 
و  با ضرب  آن،  و حومه  بوکان 
شتم آنان، اقدام به بازداشت شمار 
نمودند.  شهروندان  از  زیادی 
تودیع  با  شدگان  بازداشت  اکثر 
این  ولی  شدند،  آزاد  وثیقه 
اداره  بازداشتگاه  در  تن  چهار 
سیدالشهدا"  "سپاه  اطالعات 

ارومیه- جاده  در  واقع  ارومیه، 
می شدند. نگهداری  تبریز 
نیز،  این  از  پیش  چندی 
وضعیت  بر  مبنی  گزارشاتی 
در  سنت  اهل  پیرو  زندانیان  بد 
تأکید  که  بود  شده  ارائه  ایران 
شرایط  در  زندانیان  این  می کرد 
محکومیت  مدت  نامناسبی، 
از  و  می کنند  سپری  را  خود 
دلیل  به  زندان  مأموران  جانب 
عقیدتی شان  و  مذهبی  باورهای 
و  بازجویی  مورد  بارها 
می گیرند. قرار  شکنجه 

گزارش ساالنه وضعیت حقوق بشر در ایران؛ 
ویژه سال 2٠١6

و  تجزیه  مورد  در  گزارشی 
در  گزارش   ۳٤۳٩ تحـلیل 
رابطه با وضعیت حقوق بشر در 
ایران انشار یافته است که در این 
شدن  صادر  جمله  از  گزارش 
برای  زندان  قرن   ۱۱ از  بیش 
منتقدان و محکومیت شهروندان 
شالق  ضربه  هزار   20 به 
آن  غیرانسانی  ماهیت  علیرغم 
 ۵0٨ کم  دست  اعدام  مجازات، 
شهروند در حالی که ٨۱ درصد 
اعدام ها به صورت مخفیانه بوده، 
است. گرفته  قرار  اشاره  مورد 
در  گزارش،  این  اساس  بر 
در  قومی-ملی  حقوق  حوزه ی 
 ۱۱۳ تعداد   20۱٦ سال  طی 
گزارش توسط واحد آمار، نشر 
حقوق  فعاالن  مجموعه  آثار  و 
بر  ثبت رسید،  به  ایران  بشر در 
بازداشت  این گزارشات،  اساس 
است. شده  ثبت  شهروند   ۳٦٦
همچنین برای ٧0 نفر نیز ٩٩٦ ماه 
حبس تعزیری، 2٧٦ ماه حبس 
شالق  ضربه   ٤۱0۵۵ و  تعلیقی 
صادر شده است. در کل از ۱۱۳ 
گزارش در این حوزه ٩٩ مورد 
شاخص نقض حقوق بشر برای 
است. رسیده  ثبت  به  نفر   ۵۵٤
بازداشت  ملیت ها،  حوزه   در 
به  نسبت  ٨درصد  شهروندان 
یافته  افزایش   20۱۵ سال 
احکام  صدور  چنین  هم  است، 
دستگاه  سوی  از  حبس 
٩۵درصد  با  نیز  قضایی 
است. بوده  همراه  افزایش 
اقلیت های  بخش  در  همچنین 
سال  یک  طی  دینی،  و  مدهبی 

گذشته ٩٧ گزارش از سوی نهاد 
آمار به ثبت رسیده است، بر این 
بازداشت  شهروند   ٩0 اساس 
شتم،  و  ضرب  مورد   ٩ شدند، 
مذهبی،  اماکن  پلمپ  مورد   ۳
فعالیت  از  ممانعت  مورد   ۱٩۵
اقتصادی اقلیت های مذهبی، ٤٩ 
مورد احضار به نهادهای امنیتی- 
قضایی و ٤٩ مورد محرومیت از 
است. شده  گزارش  تحصیل 
اقلیت های  پیروان  از  نفر   ۵2
نهادهای  سوی  از  مذهبی 
ماه   ٤٩٦٨ به  مجموعا  قضایی 
شدند. محکوم  تعزیری  حبس 
از مجموع ٩۵ گزارش استخراج 
مورد   ٩٧ حوزه  این  در  شده 
اقلیت های  حقوق  نقض 
 ٧٩۵۵ کم  دست  برای  مذهبی 
است. رسیده  ثبت  به  نفر 
اقلیت های  حقوق  رده  در 
با  بهائیان  دینی،  و  مذهبی 
گزارشات  از  سهم  ۳٨درصد 
گزارشگران  دیده بانی  صدر  در 
دارند. قرار  بشر  حقوق 
بیان  اندیشه و آزادی  در بخش 
 ۵٦۱ تعداد   20۱٦ سال  طی 
به  آمار  نهاد  سوی  از  گزارش 
مورد   ۱۵۵ است،  رسیده  ثبت 
برای  اینترنتی  فیلترینگ  اعمال 
است،  شده  گزارش  سایت ها 
 ۳ نشریه،  توقیف  مورد   2۵
شبکه  در  تعمدی  اختالل  مورد 
دستگیر  نفر   2٤2 اینترنت، 
شده، 2۱۵ مورد ضرب و شتم، 
ارعاب،  و  تهدید  مورد   ۳٦
مراجع  به  احضار  مورد   ۳۳۵
قضایی- امنیتی در حوزه اندیشه 

است. شده  گزارش  بیان  و 
فرهنگی،  حقوق  حوزه  در 
۱00درصد  شهروندان  بازداشت 
نسبت به سال قبل از آن افزایش 
صدور  همچنین  است،  داشته 
فعاالن  علیه  قضایی  احکام 
۱00درصد  رشد  نیز  فرهنگی 
در  مشابه  دوره  به  نسبت 
می دهد. نشان   20۱۵ سال 

بازداشت  کارگری،  حـوزه  در 
به  نسبت  ٨٨درصد  شهروندان 
یافته  افزایش  آن  از  قبل  سال 
است و در حوزه ی نقض حقوق 
نقض  تعداد  اساس  بر  زنان 
به  نسبت  بشر  حقوق  موردی 
افزایش  ٦٤٤درصد  قبل  سال 
حقوق  نقض  است.  داشته 
نقض  تعداد  اساس  بر  زندانیان 
به  نسبت  بشر  حقوق  موردی 
افزایش  ۱٤درصد  قبل  سال 
سال  یک  طی  است.  داشته 
 2٤٦٧ امنیتی  نیروهای  گذشته 
فعالیت های  دلیل  به  را  شهروند 
بازداشت  سیاسی  یا  مدنی 
ماهانه  مقایسه  در  نموده اند. 
تعداد  اساس  بر  بازداشت ها 
بازداشت شدگان در سال 20۱۵ 
بیشترین صعود در این حوزه را 
است. داده  اختصاص  خود  به 
از  ایران  بشری  ضد  رژیم 
خود،  زمامداری  ابتدای  همان 
سرکوب  برای  راهی  هر  از 
اقلیت های  مخصوصًا  و  فعاالن 
کردها  مانند  دینی  و  مذهبی 
برده  بهره  ایران  در  سنی ها  و 
این  در  اجحافی  هیچ  از  و 
است. ننموده  فروگذار  رابطه 

تداوم بازداشت شهروندان ُکرد در کردستان 
توسط نیروهای اطالعاتی

رژیم  اطالعاتی   نیروهای 
در  ثالث باباجانی  در 
شهروند  دو  کرماشان  استان 
کردند. بازداشت  را  ُکرد 
آژانس  گزارش  براساس 
نیروهای  ُکردپا،  خبررسانی 
اهل  ُکرد  شهروند  دو  اطالعاتی 
به  بازداشت و  ثالث باباجانی را 
داده اند. انتقال  نامعلومی  مکان 
دو  این  هویت  ُکردپا  خبرنگار 
فرزند  "جوهر"  را  شهروند 
مالعبدالقادر و "سریاس" فرزند 
حسین ساکن شهرک "تمرخان" 
نمود. اعالم  ثالث باباجانی 

که  است  آن  از  حاکی  شنیده ها 
اتهام  به  ُکرد  شهروند  دو  این 

"قاچاق سالح" توسط نیروهای 
گردیدند.  بازداشت  اطالعاتی 
این  خبر،  این  انتشار  لحظه  تا 
بازداشت  در  ُکرد  شهروند  دو 
نیروهای اطالعاتی بسر می برند.

در همین رابطه نیز، روز دوشنبه 
اداره  مأموران  بهمن ماه،  یازدهم 
سردشت  در  رژیم  اطالعات 
نام  به  شخصی  منزل  به 
یورش  اسماعیل پور"  "مولود 
به  و  بازداشت  را  وی  و  برده 
کردند. منتقل  نامعلومی  مکان 
سردشت  در  ُکردپا  خبرنگار 
اطالعاتی  نیروهای  کرد:  عنوان 
شخصی  منزل  تفتیش  از  پس 
ُکرد،  ساله   ٦٨ شهروند  این 

که  کردند  بازداشت  را  وی 
وی  سرنوشت  از  تاکنون 
نمی باشد. دسترس  در  اطالعی 

به گفته یک منبع مطلع، نیروهای 
امنیتی چندین بار جهت بازداشت 
اسماعیل پور،  محمد  پسرش 
تفتیش  را  او  شخصی  خانه 
نموده و خانواده اسماعیل پور را 
مورد آزار و اذیت قرار داده اند.

نخواست  که  مطلع  منبع  این 
محمد  گفت:  شود،  فاش  نامش 
به  مولود  فرزند  اسماعیل پور 
از  یکی  با  "همکاری  اتهام 
و  رژیم  اپوزیسیون  ُکرد  احزاب 
تحت  ملی"  امنیت  علیه  اقدام 
پیگرد نیروهای امنیتی قرار دارد.
شهر  بشری  حقوق  فعاالن 
و  جسمی  وضعیت  از  سردشت 
روحی مولود اسماعیل پور به دلیل 
کهولت سن ابراز نگرانی کرده اند.

در  شده  ثبت  آمار  به  استناد  با 
خبررسانی  آژانس  آمار  مرکز 
 ٧۳٤  ،٩٤ سال  طی  ُکردپا، 
اتهام های  به  ُکرد  شهروند 
امنیتی  نهادهای  توسط  مختلف 
شده اند. بازداشت  کردستان  در 

چهار  در  اسماعیل  فرزند 
حبس سال   ۱٩ به  جمعًا  فقره 
فرزند  عزت تاج،  رضا  2ـ 
فقره  چهار  در  مصطفی 
حبس سال   ۱٩ به  جمعًا 
فرزند  عبدالهی،  محمد  ۳ـ 
جمعًا  فقره  چهار  در  عثمان 
حبس ماه  شش  و  سال   ۱2 به 
٤ـ فاروق شفاهی، فرزند ابراهیم 
در دو فقره جمعًا به ٧ سال حبس
یک  طی  نیز  پرونده  همین  در 
 22 ناعادالنه ی  حکم  فقره، 
برای  تعزیری  حبس  سال 
"ولی  نام  به  دیگری  شهروند 
صادر  رحیم  فرزند  شریفی" 
نیز  دیگری  فقره  در  و  شد 
گردید. اعالم  وی  برائت  حکم 


