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ارگان کمیـته مرکزی حزب دمکرات کردستان ایران

تـأمین حقوق ملی خلق کرد در چهارچوب ایرانی دمـکراتیک و فـــدرال
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یلدا و راسان

میان اسطوره ی یلدا و اندیشه 
راسان تشابهات زیادی وجود 
فکری  بنیاد  محتمال  که  دارد 
کورد  ملت  خیزش  و  قیام 
تغذیه  سرچشمه ها  این  از 
چارچوب  در  که  می شوند 
تاریخی-فرهنگی  دیدگاه 
هستی  و  جهان  به  نسبت 

تعریف می شود.
اگر از مفهوم طبیعی شب یلدا، 
یا آنچه که در فرهنگ کوردی 
به شب "چله" معروف است، 
وضعیت  در  تغیر  از  خبر  که 
و  کوتاه  و  طبیعی  جهان 
روز  و  شب  شدن  طویل 
می دهد بگذریم، شب یلدا از 
فرهنگ  در  خاصی  جایگاه 
برخوردار  خاورمیانه  مردم 
باورهای مردمان  از  است که 
اصیل زاگروس و مزوپوتامیا 

سرچشمه می گیرد.
بر اساس افکار و اندیشه های 
کوردها  که  زاگرس نشینان 
و  تاریخی  فرهنگی،  وارثان 
شب  در  هستند،  آن  نژادی 
یلدا نبردی بزرگ و هماوردی 
و  تاریکی  میان  سهمگینی 
روشنایی رویی می دهد و در 
غاری  در  میترا  نبرد،  پایان 
دیده به جهان می گشاید و از 
غار بیرون می آید و حیات و 
آبادانی برای جهان به ارمغان 

می آورد.
امیدبخش  و  نویددهنده  یلدا 
باالخص  و  منطقه  مردم 
هر  از  بعد  که  بوده  کوردها 
هر  مدتی،  طوالنی  سکوت 
از  بعد  کورکننده ای،  تاریکی 
مژده ی  تاریخی  تنگنای  هر 
و  روشنایی  آزادی،  سرود 

امید می دهد.
و  اسطوره  از  که  یلدا  شب 
به  ملتی،  تاریخی  افسانه ی 
سرچشمه ی الهام  و معنابخشی 
بدل گردیده در طول تاریخ با 
رویدادهای دیگری نیز عجین 
گردیده و هر لحظه بر ارزش 

و اهمیت آن افزوده می شود.
تاریخ  از  مقطعی حساس  در 
تابستان  در  کوردستان، 
سمکو  شمسی،   ١٣٠٩ سال 
در  کورد  قیام  رهبر  شکاک، 

پیشمرگه، 
سرچشمه ی امید ملت است

روز  رسیدن  فرا  مناسبت  به 
سیاسی  دفتر  مقر  در  پیشمرگه، 
حزب دمکرات کوردستان ایران 
برگزار  گرامیداشتی  مراسم 
بیست وپنجم  شنبه  روز  شد. 
مراسم  شمسی،   ١٣٩٦ ماه  آذر 
روز  آذر   ٢٦ گرامیداشت 
مصطفی  حضور  با  پیشمرگه، 
دمکرات  حزب  دبیرکل  هجری 
اعضای  ایران،  کوردستان 
و  پیشمرگه ها  کادر،  رهبری، 
برگزار  دمکرات  حزب  اعضای 

شد.
خواندن  با  مذکور  مراسم 
یک  و  رقیب"  "ای  ملی  سرود 
و  یاد  احترام  به  سکوت  دقیقه 
آزادی  راه  شهیدان  خاطره ی 
سپس  گردید.  آغاز  کوردستان 
سیاسی-نظامی  کمیسیون  پیام 
حزب دمکرات کوردستان ایران 
به مناسبت فرا رسیدن ٢٦ آذر، 
رستم  سوی  از  پیشمرگه،  روز 
سیاسی  دفتر  عضو  جهانگیری، 
حزب قرائت شد. در بخشی از 

این پیام آمده است: 

مبارزات  تاریخ  در  آذر   ٢٦
از  کورد  ملت  آزادیخواهانه ی 
است  برخوردار  شایانی  اهمیت 
این  نقطه عطفی در  به عنوان  و 

تاریخ محسوب می شود.
 ٧٢ سال پیش در چنین روزی، 
مهاباد  آمده ی  خروش  به  مردم 
از میان بردن آثار ستم و  برای 
شهر  آن  شهربانی  به  سرکوب 
هجوم برده و آنرا به تصرف خود 
درآوردند و پرچم کوردستان را 

به اهتزاز درآوردند.
بخش  در  جهانگیری،  رستم 
گفت:  خود  سخنان  از  دیگری 
اگر مفهوم پیشمرگه تنها نمادی 
بود،  نظامی  لباسی  و  سالح  از 
پیشمرگه  بی شک حال، صفوف 
اما  نمی آمد  شمارش  به 
پیشمرگه تنها تفنگداری مطیع و 
نیست.  دستوری  هر  فرمانبردار 
مبارزه  پیش آهنگ  پیشمرگه 
ملتش  برای  بهتر  زندگی  برای 
با  همزمان  که  معنا  بدین  است، 
حامل  سالح،  گرفتن  دست  به 
انسانگرایانه  اندیشه ای  و  فکر 

سیاسی ست که برای ارزش های 
برابری،  همچون  انسانی  واالی 
و  فرد  حقوق  بشر،  حقوق 
زندگی  تحقق  برای  نیز  و  گروه 
و  استثمار  از  تهی  و  شایسته 
تبعیض، مبارزه می کند. هر کدام 
به  این ارزش ها، شکل دهنده  از 
ساختاری فکری و سیاسی ست 
که فلسفه ی موجودیت و هستی 
و  موجودیت  با  را  پیشمرگه 
مسلح،  نیروهای  سایر  هستی 

مجزا می سازد. 
افزود:  رابطه  همین  در  او 
پیشمرگه حامل فلسفه ی زندگی 
دیدگاه  است،  برابر  و  آزاد 
پیشمرگه نسبت به حق، زندگی 
و آزادی به طور کامل از دیدگاه 
منفعت طلب،  فلسفه ی  پیروان 
محافظه کار  و  متعصب  دگم، 
مجزا و متفاوت است. از دیدگاه 
هر  از  فارغ  انسان ها  پیشمرگه، 
فرهنگ،  دین،  جنسیت،  رنگ، 
زبان و اعتقادات فکری یا آئینی 

برابر هستند. 
بعد از قرائت پیام مذکور سرودی 

"ما  عنوان  تحت  حماسی 
گروه  توسط  هستیم"  پیشمرگه 
موزیک حزب دمکرات خوانده 
اتحادیه های  پیام  همچنین  شد. 
دانشجویان  و  جوانان  زنان، 
اسماعیل پور"  "سالم  سوی  از 
اتحادیه  اجرائی  هیئت  عضو 
کوردستان  دمکرات  دانشجویان 

ایران قرائت گردید.
بخش های  در  است  ذکر  قابل 
هیوا  مراسم  این  از  دیگری 
حزب  پیشمرگه ی  میرزائی، 
"فصل  نام  به  متنی  خواندن  به 
همچنین  و  پرداخت  راسان" 
"رازیه شیری" پیشمرگه ی دیگر 
حزب، سرودی به نام "سرزمین 
تقدیم  را  است"  کوردستان  من 

حاضرین در مراسم کرد.
چنین  در  همیشگی،  رسم  بنابر 
که  پیشمرگه هایی  از  روزی 
بیست سال از عمر خود را وقف 
خدمت به ملت و سرزمین خود 
کرده اند، قدردانی شد. در همین 
رابطه سعید پورخسروی، شهاب 
خالدی و کاوه صدقی از جمله 

پیشمرگه هایی بودند که از سوی 
حزب  دبیرکل  هجری  مصطفی 
دمکرات کوردستان ایران، مورد 

تقدیر قرار گرفتند.
کودکان  سرود  گروه  همچنین 
کانون نرگس با خواندن سرودی 
من"  کولده  رم  "نه  عنوان  تحت 
احساسات  و  هیجان  از  فضایی 
روز  گرامیداشت  مراسم  به  را 

پیشمرگه بخشیدند.
غالم  مراسم،  پایانی  بخش  در 
حزب  مطرح  هنرمند  فاتحی، 
تحت  را  سرودی  دمکرات، 
تقدیم  "کوردستانه که م"  عنوان 

حضور حاضرین کرد

روزنامه  محترم  خوانندگان 
"کوردستان" می توانند متن کامل 
سیاسی-نظامی  کمیسیون  پیام 
حزب دمکرات کوردستان ایران 
قرائت  مراسم  این  در  که  را 
همین   ٤ صفحه ی  در  گردید، 

شماره مطالعه کنند.

مراسم گرامیداشت 2٦ آذر، 

روز پیشمرگه 

در مقر دفتر سیاسی حزب 

دمکرات برگزار شد

پیام کمیسیون سیاسی- نظامی 

حزب دمکرات کوردستان ایران 

به مناسبت 2٦ آذر، 

روز پیشمرگه کوردستان

دکتر قاسملو و جنبش 

راسیونالیسم سیاسی 

در کوردستان

مراسم گرامیداشت روز 
پیشمرگه در مرکز ٣ 

کوردستان برگزار گردید

تجمع بزرگ اصناف  مقابل 
مجلس و اخطار به روحانی 

و مسئولین رژیم

کرماشان 

در پناه بی پناهی

2٦ آذر، روز پیشمرگه 
کوردستان 

در شهرهای مختلف 
کوردستان و ایران 

گرامی داشته شد



شماره ۷1۵- 3۰ آذر 21396
خبر

ادامه سخن

مراسم گرامیداشت 2٦ آذر، روز پیشمرگه 
در مقر دفتر سیاسی حزب دمکرات برگزار شد

روز  رسیدن  فرا  مناسبت  به 
پیشمرگه، در مقر دفتر سیاسی 
کوردستان  دمکرات  حزب 
گرامیداشتی  مراسم  ایران 

برگزار شد.
آذر  بیست وپنجم  شنبه  روز 
مراسم  شمسی،   ١٣٩٦ ماه 
روز  آذر   ٢٦ گرامیداشت 
مصطفی  حضور  با  پیشمرگه، 
هجری دبیرکل حزب دمکرات 
اعضای  ایران،  کوردستان 
و  پیشمرگه ها  کادر،  رهبری، 
اعضای حزب دمکرات برگزار 

شد.

خواندن  با  مذکور  مراسم 
سرود ملی "ای رقیب" و یک 
و  یاد  احترام  به  دقیقه سکوت 
آزادی  راه  شهیدان  خاطره ی 

کوردستان آغاز شد.
کمیسیون سیاسی- پیام  سپس 
دمکرات  حزب  نظامی 
کوردستان ایران به مناسبت فرا 
رسیدن ٢٦ آذر، روز پیشمرگه، 
جهانگیری،  رستم  سوی  از 
حزب  سیاسی  دفتر  عضو 
این  از  بخشی  در  شد.  قرائت 
در  آذر   ٢٦ است:  آمده  پیام 
تاریخ مبارزات آزادیخواهانه ی 

شایانی  اهمیت  از  کورد  ملت 
عنوان  به  و  است  برخوردار 
تاریخ  این  در  عطفی  نقطه 
سال   ٧٢ می شود.  محسوب 
پیش در چنین روزی، مردم به 
خروش آمده ی مهاباد برای از 
میان بردن آثار ستم و سرکوب 
به شهربانی آن شهر هجوم برده 
و آنرا به تصرف خود درآوردند 
و پرچم کوردستان را به اهتزاز 

درآوردند.
مذکور  پیام  قرائت  از  بعد 
عنوان  تحت  حماسی  سرودی 
توسط  هستیم"  پیشمرگه  "ما 

دمکرات  حزب  موزیک  گروه 
پیام  همچنین  شد.  خوانده 
و  جوانان  زنان،  اتحادیه های 
"سالم  سوی  از  دانشجویان 
هیئت  عضو  اسماعیل پور" 
دانشجویان  اتحادیه  اجرائی 
ایران  کوردستان  دمکرات 

قرائت گردید.
بخش های  در  است  ذکر  قابل 
هیوا  مراسم  این  از  دیگری 
حزب  پیشمرگه ی  میرزائی، 
"فصل  نام  به  متنی  به خواندن 
همچنین  و  پرداخت  راسان" 
پیشمرگه ی  شیری"  "رازیه 

نام  به  سرودی  حزب،  دیگر 
کوردستان  من  "سرزمین 
در  حاضرین  تقدیم  را  است" 

مراسم کرد.
بنابر رسم همیشگی، در چنین 
که  پیشمرگه هایی  از  روزی 
را  خود  عمر  از  سال  بیست 
وقف خدمت به ملت و سرزمین 
خود کرده اند، قدردانی شد. در 
همین رابطه سعید پورخسروی، 
صدقی  کاوه  و  خالدی  شهاب 
بودند  پیشمرگه هایی  جمله  از 
هجری  مصطفی  سوی  از  که 
دمکرات  حزب  دبیرکل 

مراسم گرامیداشت روز پیشمرگه در مرکز ٣ کوردستان برگزار گردید

مراسم  میدیا:  کوردستان 
روز  آذر،   ٢٦ گرامیداشت 
و  کادر  حضور  با  پیشمرگه، 

دمکرات  حزب   پیشمرگه های 
از  یکی  در  ایران،  کوردستان 

مقرهای حزب برگزار گردید.

 ١٣٩٦ آذر   ٢٦ یکشنبه  روز 
از  جمعی  حضور  با  شمسی، 
حزب  پیشمرگه  های  و  کادر 

ایران،  کوردستان  دمکرات 
مراسم گرامیداشت ٢٦ آذر روز 
پیشمرگه، در مرکز ٣ کوردستان 

برگزار گردید.
خواندن  با  مذکور  مراسم 
"ای رقیب" و یک  سرود ملی 
و  یاد  احترام  به  سکوت  دقیقه 
آزادی  راه  شهیدان  خاطره ی 

کوردستان آغاز شد.
"ادریس هرمزی" عضو  سپس 
ویژه ی  پیام   ،٣ مرکز  اجرائی 
مرکز به مناسبت روز پیشمرگه 

را قرائت کرد.
گروه  پیام،  قرائت  از  بعد 
نام  با  سرودی   ،٣ مرکز  سرود 
را  سه نگه ری"  تو  "پیشمرگه 

اجرا کرد.

در بخش دیگری از این مراسم 
پیام اتحادیه های زنان و جوانان 
ایران  کوردستان  دمکرات 
عضو  صدقی"  "زکیه  توسط 
اجرائی اتحادیه ی زنان در مرکز 

٣ کوردستان خوانده شد.

پیشمرگه   شاعر  دو  همچنین 
و  بی به ش  ماموستا  حزب، 
حکمت نبی زاده، به مناسبت فرا 
رسیدن چنین روزی به خواندن 

شعر پرداختند.

رقص  اجرای  با  مراسم  این 
کوردی از سوی گروه هه لپه رکی 

"ئاسو" به پایان رسید.

جیمز متیس: 
افشای اقدامات رژیم اسالمی در راستای ثبات و سالمت جامعه ی جهانی است

استمرار  از  آمریکا  دفاع  وزیر 
آمریکا  تالش  و  افشاگری 
اقدامات  کردن  آشکار  برای 
مخرب ایران خبر داد و آنرا به 
بین الملل  جامعه ی  سالمت  نفع 

خواند.
جیمز متیس، وزیر دفاع آمریکا، 
بیست و چهارم  جمعه  روز 
جمع  در  سخنانی  طی  آذر 
خبری  کنفرانس  به  خبرنگاران 
آمریکا  نماینده ی  هیلی،  نیکی 
و  کرد  اشاره  ملل  سازمان  در 
گفت: این تالشی دیپلماتیک در 
راستای افشا مقاصد ایران برای 
افزود:  متیس  است.  جهانیان 

ایران  اسالمی  رژیم  که  آنچه 
می دهند  انجام  حاضر  حال  در 
مرگ  باعث  است،  قانونی  غیر 
افشای  و  می شود  بی گناه  افراد 
آنچه که ایرانی ها انجام می دهند 
به نفع سالمت جامعه بین المللی 

است.
او هرگونه بهره برداری نظامی از 
این کنفرانس خبری را رد کرد 
تالش  را  اقدامات  اینگونه  و 
دولت  مستمر  و  دیپلماتیک 
آمریکا در راستای آگاه سازی 
مردم جهان و به نفع سالمت و 
ثبات جهان دانست و گفت: به 
هیلی  سفیر  که  بود  دلیل  همین 

هیچ  و  داشت  آنجا حضور  در 
حضور  ما  ژنرال های  از  یک 

نداشت.
همین  در  آمریکا  دفاع  وزیر 
رابطه متذکر شد: آمریکا تالش 
خواهد کرد به متحدان خود در 
منطقه برای مقابله با نفوذ ایران 
کمک کند و توانایی نظامی آن ها 
افزایش  ایران  با  مقابل  در  را 
کرد:  تاکید  همچنین  او  دهد. 
دارد،  وجود  آشوبی  که  هرکجا 
اسالمی  جمهوری  دست  شما 

ایران را در آن می بینید.
آذر  بیست وسوم  پنج شنبه  روز 
نماینده  هیلی  نیکی   ،١٣٩٦

در  آمریکا  متحده ی  ایاالت 
کنفرانس  طی  ملل،  سازمان 
بر  عالوه  پنتاگون،  در  خبری 
شده  انجا  تحقیقات  نتایج  ارائه 
ایران  دخالت های  با  رابطه  در 
در منطقه، بخش هایی از قطعات 
به  شده  پرتاب  موشک  بدنه ی 
رسانه ها  به  را  ریاض  سوری 
هیلی،  داد.  نشان  و خبرنگاران 
در این کنفرانس خبری ایران را 
تسلیحات  و  موشک   ارسال  به 
برای حوثی های یمن متهم کرد 
و خواستار اقدام جامعه جهانی 

در قبال ایران شد.

توطئه ای به شهادت می رسد. 
بعد از شهادت او، کوردستان 
غمی  و  تلخ  سکوتی  دچار 
سکوت  و  می گردد  عظیم 
بال  کوردستان  بر  خیانت  و 

می گستراند.
که  شرایطی ست  چنین  در 
و  مبارز  و  رهبر  قاسملوی 
معنا دهنده به زندگی و قیام، 
به مانند میترایی دیگر چشم 
آن  و  می گشاید  جهان  به 
پرمعنای  یلدای  در شب  هم 
جنس  از  شخصی  کوردها، 
میترا و آفتاب، ، پا به هستی 

وجود می گذارد.
کورد  جنبش  که  دورانی  در 
باز  تحرک  از  کوردستان،  و 
به  مبارزه  میدان  و  می ماند 
دالیل متعددی دچار سکون 
می گردد، به مدت بیست سال 
بر  امید  کم سویی  و  رخوت 
افق مبارزه و قیام کوردستان 
بال می گستراند، اما راسان بر 
همان مبنای فلسفی و فکری 
نیرودهنده  واقع  در  که  یلدا، 
و  قیام  برافروزاننده ی  و 
در  نو  آوایی  زندگی ست، 

گوش جامعه می خواند.
فرهنگ  از  راسان،  نو  سرود 
دنیای  نیز  و  کورد  دیدگاه  و 
قاسملوی  فکری-عملی 
و  می گیرد  سرچشمه  رهبر 
ناخوداگاه جامعه را به تپش 
وا می دارد و به همین خاطر 
دل  با  خلق  دل  که  است 

راسانیان می تپد.
سالگرد  و  امید  تولد  و  یلدا 
دکتر  رهبر جاویدمان،  میالد 
و  کوردستان  بر  قاسملو، 

راسانیان گرامی باد. 

تقدیر  مورد  ایران،  کوردستان 
قرار گرفتند.

کودکان  سرود  گروه  همچنین 
کانون نرگس با خواندن سرودی 
تحت عنوان "نه کولده  رم من" 
فضایی از هیجان و احساسات 
روز  گرامیداشت  مراسم  به  را 

پیشمرگه بخشیدند.

مراسم،  پایانی  بخش  در 
حزب  هنرمند  فاتحی،  غالم 
تحت  را  سرودی  دمکرات، 
تقدیم  "کوردستانه که م"  عنوان 

حضور حاضرین کرد.
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تجمع بزرگ اصناف  مقابل مجلس و اخطار به روحانی و مسئولین رژیم
صنفی  بزرگ  تجمع  چندین 
پرداخت  عدم  به  اعتراضی  و 
در  صنفی  مشکالت  و  حقوق 
شهرهای مختلف ایران با اخطار 
رژیم  مسئولین  و  روحانی  به 

برگزار شد.
شده،  منتشر  گزارشات  بنابر 
تجمع بزرگ هزاران تن از معلمان 
بازنشستگان  و  حق التدریسی 
هفته  ابتدای  از  کشور  سراسر 
جاری در مقابل مجلس شورای 
اسالمی و با دادن شعارهایی از 
این  روحانی  "روحانی،  قبیل: 
به  آتش  است،  اخطار  آخرین 
عزاست  "عزا  است"،  اختیار 

امروز،  عزاست  روز  امروز، 
امروز"،  عباست  زیر  ما  حقوق 
بشه، حقوق  کم  اختالص  "یک 
توجه  خواستار  میشه"  حل  ما 
به  رژیم  مجلس  نمایندگان 

خواسته های خود شده اند. 
همچنین  بزرگ  تجمع  این  در 
گزاران  سپرده  از  تعدادی 
کیان  شرکت  کارگران  کاسپین، 
بازنشستگان  از  گروهی  تایر، 
صنعت فوالد و... که از شهرها و 
بودند  نقاط مختلف کشور آمده 
با دادن شعار و در دست داشتن 
پالکاردهایی به این تجمع بزرگ 

پیوستند.

اینگونه اعتراضات دسته جمعی 
نشان  ایران،  اصناف مختلف در 
جامعه  بضاعتی  بی  و  فقر  از 
بی  مقابل  در  و  دارد  ایران 
ایران  رژیم  مسئولین  توجهی 
نسبت به مشکالت جامعه خود 
و  حقوق  و  حق  مقابل  در  و 
این جامعه ی تحت  سرمایه های 
ستم را به تاراج بردن و سرمایه 
گذاری در راستای ایدئولوژی و 
سیاست های شوم و ضد بشری 
درمیان گروهک های تروریستی 
حزب اهلل لبنان، فلسطین، حشد 
حوثی های  و  عراق  در  شعبی 

یمن می باشد.

دبیرکل سازمان ملل: 
ایران خواسته های این سازمان برای توقف 

برنامه های موشکی را نادیده گرفته است

دبیرکل  گزارش  تازه ترین  در 
امنیت  شورای  به  ملل  سازمان 
خواسته های  ایران  است،  آمده 
برنامه  توقف  برای  سازمان  این 
را  خود  بالیستیک  موشک های 

نادیده گرفته است.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان 
به  خود  تازه  گزارش  در  ملل، 
موضوعاتی  به  امنیت  شورای 
همچون پرتاب موشک به سوی 
قدرت های  اتمی  توافق  ریاض، 
برنامه ی  و  ایران  با  جهانی 
اسالمی  جمهوری  موشکی 
رابطه  همین  در  است.  پرداخته 
طی  اسوشیتدپرس  خبرگزاری 
که  مدعی ست  مفصلی  گزارش 
توانسته نسخه ای از این گزارش 
دست  به  آذر   ٢٢ روز  در  را 

بیاورد. 
در  اسوشیتدپرس  خبرگزاری 

دبیرکل  می  نویسد:  ارتباط  این 
به  گزارشی  در  ملل  سازمان 
داشته  ابراز  امنیت،  شورای 
سازمان  این  خواسته های  ایران 
موشک های  برنامه  توقف  برای 
بالیستیک خود را نادیده گرفته. 
گزارش مذکور در حالی منتشر 
می شود که نیکی هیلی، نماینده ی 
ملل  سازمان  در  متحده  ایاالت 
متحد در بیانیه ای اعالم کرد که 
بی ثبات کننده  اقدامات  مورد  در 
جهان  و  خاورمیانه  در  ایران 
ارائه  انکاری  غیرقابل  شواهد 

خواهد کرد.
گوترش در ادامه ی گزارش خود 
حوثی های  موشکی  تسلیح  به 
یمن از سوی جمهوری اسالمی 
و ایجاد گروهی تحقیقی در این 
همچنین  او  می کند.  اشاره  باره 
شرایط  از  شرحی  مفصلی  به 

رژیم  برنامه های  وضعیت  و 
اسالی ایران برای گسترش توان 
و  می دهد  ارائه  خود  موشکی 
متذکر می شود: فرانسه، بریتانیا، 
به  متحده  ایاالت  و  آلمان 
سازمان ملل گزارش داده اند که 
موشک ماهواره بر سیمرغ ایران، 
اگر برای یک موشک بالیستیک 
قابلیت  ذاتا  کند  پیدا  کارایی 
را  هسته ای  کالهک های  حمل 

خواهد داشت. 
همچنین  ملل  سازمان  دبیرکل 
رابطه  این  در  روسیه  موضع  به 
روسیه  می افزاید:  و  کرد  اشاره 
نیز نامه ای فرستاده و اعالم کرده 
است که قطعنامه شورای امنیت 
-در تائید توافق اتمی- از ایران 
خواسته  است که برنامه موشکی 

خود را متوقف کند.

امانوئل مکرون: ایران باید در مورد 
برنامه های موشکی اش به پای میز مذاکره بیاید

در  فرانسه  رئیس جمهور 
کنفرانس مشترکی که با امیر قطر 
در  موجود  تنش های  به  داشت 
منطقه و برنامه ی موشکی ایران 
اعمال  خواستار  و  پرداخت 
جمهوری  بر  بین المللی  فشار 

اسالمی شد.
خبرگزاری های  گزارش  بر  بنا 
مکرون،  امانوئل  بین المللی، 
طی  فرانسه  رئیس جمهوری 
از  پنج شنبه  روز  که  دیداری 
کنفرانس  یک  در  داشت،  قطر 
قطر  امیر  با  مشترک  خبری 
مسائل  با  در  سخنانی  ایراد  به 
منطقه، به ویژه برنامه ی موشکی 
در  مکرون  پرداخت.  ایران 
گفت:  خبری  کنفرانس  این 
پس  ایران  موشکی  فعالیت های 

 ٢٠١۵ سال  هسته ای  توافق  از 
نگرانی  این  و  شده  تشدید 
گروه ١+۵  و  منطقه  کشورهای 
ادامه  در  او  است.  برانگیخته  را 
جمعی  به شکل  باید  ما  افزود: 
در  ایران  حضور  بر  روشن  و 
محدودیت  منطقه  مناقشات 
در  هم اکنون  ایران  کنیم.  ایجاد 
یمن  و  لبنان  سوریه،  عراق، 
تنش  که  دارد  فعال  حضور 
کرده  ایجاد  منطقه  در  زیادی 

است.
باب  در  فرانسه  رئیس جمهور 
ایران  با  باید  که  موضوعاتی 
با  باید  ما  گفت:  کرد،  مطرح 
برنامه  مسئله  دو  درباره  ایران 
موشک های بالستیک این کشور 
مناقشات  در  ایران  نقش  و 

منطقه ای گفت وگو کنیم. مکرون 
دامنه ی  افزایش  به  همچنین 
کرد  اشاره  ایران  در  بازرسی ها 
و افزود از آژانس خواسته ایم تا 
برخی از دانشگاه های ایران نیز 
در ارتباط با برنامه هسته ای این 
کشور مورد بازرسی قرار گیرند.

نوین  استراتژی  اعالم  از  بعد 
آمریکا در قبال ایران، فشارهای 
تروریستی  رژیم  بر  بین المللی 
چشم گیری  صورت  به  ایران 
همین  در  است.  یافته  افزایش 
فرانسه  جمهوری  روسای  ارتبا 
یا  و آمریکا در چندین نشست 
اعمال  کنفرانس خبری خواهان 
بر  گسترده  محدودیت های 
ایران  آشوبگرانه ی  فعالیت های 

در منطقه شده اند. 

نیکی هیلی از جامعه ی جهانی خواست 
در مقابل رژیم ایران بایستد

سازمان  در  آمریکا  نماینده ی 
به  خبری،  کنفرانس  طی  ملل 
ارائه اسناد و مدارک مستندی 
ایران  دخالت های  با  رابطه  در 
یمن  ویژه  به  منطقه  امور  در 

پرداخت.
آذر  بیست وسوم  پنج شنبه  روز 
نماینده  هیلی  نیکی   ،١٣٩٦
در  آمریکا  متحده ی  ایاالت 
کنفرانس  طی  ملل،  سازمان 
بر  عالوه  پنتاگون،  در  خبری 
ارائه نتایج تحقیقات انجا شده 
ایران  دخالت های  با  رابطه  در 
در منطقه، بخش هایی از قطعات 
به  پرتاب شده  موشک  بدنه ی 
سوری ریاض را به رسانه ها و 
خبرنگاران نشان داد. هیلی، در 
این کنفرانس خبری ایران را به 
تسلیحات  و  موشک   ارسال 
برای حوثی های یمن متهم کرد 
و خواستار اقدام جامعه جهانی 

در قبال ایران شد.
سازمان  در  آمریکا  نماینده ی 
تحقیقات  نتایج  ارائه  با  ملل 
روی  بر  کرد:  اعالم  شد  انجام 
گروه  آرم  موشک  این  بدنه ی 
و  شده  حک  باقری  صنعتی 
نوع ساخت آن دقیقا بر اساس 
قیام یک  موشک های  ساختار 
انتقال  و  ساخت  هیلی  است. 
حمایت  و  یمن  به  موشک 
ناقض  را  تروریست ها  از 
دانست   ٢٢٣١ قطع نامه ی 
است  درصدد  آمریکا  گفت: 
این موضع را در شورای امنیت 
جامعه ی  باید  و  کند  پیگیری 
در  منسجم  و  همصدا  جهانی 

مقابل ایران بایستند.
هیلی در مورد عدم تغیر رفتار 
گفت:  برجام  از  بعد  ایران 
مشاهده  دنیا  کشورهای  کنون 
ایران  رفتار  برجام  که  می کنند 

به  ایران  و  نکرده  عوض  را 
»بی ثبات  کننده« اش  رفتارهای 
در یمن، عراق، سوریه و لبنان 
همین  در  هیلی  می دهد.  ادامه 
ترامپ  دونالد  افزود:  رابطه 
رئیس جمهور آمریکا به همین 
سبب بود که از امضای برجام 
به  را  آن  و  کرد  خودداری 

کنگره ارجاع داد.
پالسی  فارن  رابطه  همین  در 
مساله  به  مفصلی  گزارش  در 
به  حوثی ها  موشک پراکنی 
سعودی  عربستان  سوی 
گزارش  نوشت:  و  پرداخت 
درباره  ملل  سازمان  محرمانه 
شلیک شده  بالستیک  موشک 
بین المللی  فرودگاه  سوی  به 
ریاض نه تنها ایرانی بودن آن 
بلکه قطعات  را نشان می دهد، 
گروه  لوگوی  موشک  این 
صنعتی باقری را بر خود دارد.

وکیل دختران شین آبادی نسبت به 
تبعیض جنسیتی در پرداخت دیه، اعتراض کرد

بعد از گذشت پنج سال از وقوع 
دخترانه ی  مدرسه ی  فاجعه ی 
"شین آباد" هنوز نصف دیه دو 
دختر بچه ی کشته شده در این 

حادثه پرداخت نشده است.
وکیل  نیاز،  احمدی  حسین 
شین آبادی  دختران  وکیل 
در  و  آذر   ١٦ پنج شنبه  روز 
فاجعه ی  سالگرد  پنجمین  در 
آتش سوزی مدرسه ی شین آباد، 
نامه  ایران  دولت  به  خطاب 

سرگشاده ای منتشر کرد.
که  نامه  این  در  نیاز  احمدی 
ایسنا  حکومتی  خبرگزاری 
آنرا مننتشر کرده است خطاب 
نوشت:  روحانی  حسن  به 
داده  وعده های  علی رغم  هنوز 
ساریا  دیه  نصف  تاکنون  شده، 

یگانه،  سیران  و  رسول زاده 
در  فوت شده  دانش آموز  دو 
پرداخت  مدرسه،  آتش سوزی 
شدید  انتقاد  با  او  است.  نشده 
دیه  پرداخت  در  تبعیض  از 
مدرسه  این  دانش آموزان 
خواستار  بودن،  زن  دلیل  به 
آنان  شهروندی  حقوق  رعایت 

به طور کامل شده است.
این وکیل دادگستری با اشاره به 
اینکه روند درمان دختران شین 
آبادی ١۵ سال دیگر نیز طول 
که  کرده  تاکید  کشید،  خواهد 
تمام مصایب این دختران ناشی 
وقت  مقامات  بی مسوولیتی  از 
وزارت آموزش و پرورش بوده 
است و اکنون نیز هزاران کالس 
درس دیگر در کشور به علت 

غیر استاندارد بودن در معرض 
چنین خطراتی هستند.

 ١٣٩١ سال  آذرماه  پانزدهم 
حادثه  در  خورشیدی، 
آتش  از  ناشی  آتش سوزی 
یک  نفتی  بخاری  گرفتن 
روستای  در  ابتدایی  مدرسه 
پیرانشهر،  شهرستان  شین آباد 
دچار  دختر  دانش آموز   ٣٧
نفر  دو  و  که  شدند  سوختگین 
علت  به  آموزان  دانش  این  از 

سوختگی شدید فوت کردند.
و  آموزش  وزیر  گفته  به 
پرورش ایران ٦۸ هزار کالس 
و  دارد  وجود  کشور  در  ناامن 
بودجه  تومان  میلیارد  ١٢هزار 
الزم است تا این کالس ها ایمن 

شود.
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کوردستان ایران

پیام کمیسیون سیاسی- نظامی حزب دمکرات 
کوردستان ایران به مناسبت 2٦ آذر، 

روز پیشمرگه کوردستان

رفقای عزیز!
حضار محترم!

پیشمرگه های دلیر کوردستان!

تاریخ  در  آذر   ٢٦ امروز، 
ملت  آزادیخواهانه ی  مبارزات 
کورد روزی مهم و نقطه عطفی 
می شود.  محسوب  تاریخی 
چنین  در  پیش  سال  هفتادودو 
روزی، یعنی در ٢٦ آذر ١٣٢٤ 
شمسی، مردم به خروش آمده ی 
بردن  میان  از  برای  مهاباد، 
سازمان ها و نهادهای سرکوبگر 
حکومت به شهربانی شهر هجوم 
بردند و پرچم کوردستان را بر 

باالی آن برافراشتند.
نقطه ی  آخرین  رفتن  بین  از  با 
کورد  ملت  پادشاهی،  حاکمیت 
به  را  خود  سرنوشت  توانست 
حاکم  به  عمال  و  بگیرد  دست 
سرزمین اش بدل گردید. در آن 
داشتن  از  نه  کورد  ملت  زمان 
بهره مند  منظمی  مسلح  نیروی 
با  سازمانی  لحاظ  از  نه  و  بود 
آشنایی  "سازمان"  ساختار 
از  گرفتن  الهام  با  اما  داشت 
خود  ملی  مبارزه ی  جلوداران 
و با پیروی از برنامه های حزب 
تجربه ی  علی رغم  که  دمکرات 
و  بود  قاطع  و  مصمم  اما  کم 
پیشوا  راهنمایی های  تحت  نیز 
به  توانست  محمد"  "قاضی 
سرعت صفوف خود را سازمان 
دهد و به سوی تاسیس ارتشی 

ملی گام بردارد.
تاریخ  شفاهی  منابع  بنابر 
گفتگو  هنگام  در  ملی مان، 
نشانی  و  نام  انتخاب  مورد  در 
در  کوردستان  ارتش  برای 
نام های  ریاست جمهوری،  مقر 
پیشنهاد  متعددی  و  متفاوت 
گفتگو  این  میانه   در  اما  شد 
دایره ی  از  خارج  شخصی 
پیشنهادی  کوردستان،  رهبری 
که:"  می شود  متذکر  و  می دهد 
سلحشور  مردان  به  قدیم االیام 
و واال، پیشمرگه می گفتند"، در 
اظهار  حضار  همه   لحظه  همان 

و  جا  به  پیشنهاد،  این  داشتند: 
خاطر  همین  به  است.  شایسته 
جلسه  در  حاضرین  همه ی 
پیشنهاد مذکور را می پسندند و 
برای  را  "پیشمرگه"  واالی  نام 
انتخاب  کوردستان  ملی  ارتش 

برمی گزینند.
پیشمرگه،  نام  تعین  با  همزمان 
ایجاد  راستای  در  تالش ها 
ارتش  برای  نو  ساختاری 
گردید.  آغاز  نیز  کوردستان 
ارتش  کوتاهی،  در مدت زمان 
شاخه های  و  دسته  کوردستان 
تحت  مناطق  تمام  در  را  خود 
به  و  ساخت  مستقر  خود  نفوذ 
دارای  و  معاصر  نیرویی  مانند 

هدفی سیاسی سازمان یافت.
امر  تحت  پیشمرگه  فرماندهان 
بر  و  گرفتند  قرار  کل  فرمانده  
و  منظم  ارتشی  اصول  اساس 
می کردند.  عمل  ساختارمند 
کوردستان  برای  گام  این 
تجربه ی  بدون  دوران،  آن 
نظامی  واحد  فاقد  و  مدیریت 
عطفی  نقطه  ساختارمند، 
آغازگر سازماندهی  و  تاریخی 
در  بود.  حکومت  ارگان های 
موفق  الگویی  به  گام  این  واقع 
حکومت داری  پروسه ی  در 
ندرت  به  امروزه  که  شد  بدل 
منطقه  در  آنرا  نمونه ی  می توان 
پیشمرگه  نیروی  که  چرا  یافت 
حیات  طول  در  کوردستان 
توانست  کوردستان  جمهوری 
حفظ  را  داخلی  امنیت  و  نظم 
از هرج و مرج شود و  مانع  و 
بنابر دستورات رهبری سیاسی 
بعد  زمان  آن  از  و  کند  عمل 
پیشمرگه به نگهبان راستین بها 
و ارزش های ملی مان بدل شد.

حزب دمکرات کوردستان ایران 
واحدهای  تاسیس  افتخار  که 
را  پیشمرگه  نیروی  ابتدائی 
است،  کرده  ثبت  خود  نام  به 
آغازین  روزهای  همان  از 
قیام و مبارزه در  دوران جدید 
شمسی-   ١٣۵٧- کوردستان 
در نظر داشت که روزی را برای 

پیشمرگه  جایگاه  گرامیداشت 
تعین کند. شرایط سخت مبارزه 
بخش های  همه ی  اشتغال  و 
حزب به مقاومت در برابر رژیم 
اسالمی  جمهوری  ضدبشری 
موجب شد تا اجرائی شدن این 
تصمیم به تاخیر بیافتد تا اینکه 
فرصت  این   ،١٣٦٣ سال  در 
رهبری  نشست  در  و  شد  مهیا 
به  آذر   ٢٦ روز  حزب،  وقت 
رویدادهای  وقوع  مناسبت 
شکل  روز  آن  در  که  تاریخی 
گرفته بود، این روز را به مانند 
و  کردند  تعین  پیشمرگه  روز 
پیشمرگه  روز  مراسم  اولین 
حزب  سیاسی  دفتر  مقر  در 
"گه وره  روستای  در  دمکرات 
دی" در کوردستان عراق و در 

همان سال، برگزار گردید.
خلق  بعد،  به  زمان  آن  از 
روزی  چنین  در  کوردستان 
پوسترهای  و  تراکت  پخش  با 
مختص به چنین روزی و انجام 
از  دیگری،  متعدد  فعالیت های 
و  متعهد  فرزندان  تالش های 
می کنند  قدردانی  خود  مبارز 
حزب  مقرهای  در  هچنین  و 
برگزار  روز  این  ویژه ی  مراسم 
تالشی ست  نیز  این  می شود. 
مبارزات  داشت  گرامی  برای 
و  وطن  فرزندان  مقاومت  و 
حضور  برای  نو  نسل  تشویق 
در مبارزات ملی. گامی ست که 
اثرات آن برای همیشه در تاریخ 
ملی، جاویدان خواهد ماند و به 
برای  نیرو  و  توان  سرچشمه 
کامل  تحقق  تا  مبارزه  استمرار 
حقوق ملی  ملت کورد بدل شده 
فرزندان  مستمر  پیوستن  است. 
پیشمرگه های  صفوف  به  وطن 
مبارز  نیروهای  سایر  و  حزب 
نمونه های  از  یکی  کوردستان، 
تاریخی  اقدام  این  تاثیرگذار 

است.
رفقای پیشمرگه

اگر مفهوم پیشمرگه تنها نمادی 
بود،  نظامی  لباسی  و  سالح  از 
پیشمرگه  حال صفوف  بی شک 

اما  نمی آمد  شمارش  به 
پیشمرگه تنها تفنگداری مطیع و 
فرمانبردار هر دستوری نیست. 
مبارزه  پیش آهنگ  پیشمرگه 
ملتش  برای  بهتر  زندگی  برای 
با  بدین معنا که همزمان  است، 
حامل  سالح،  گرفتن  دست  به 
انسانگرایانه  اندیشه ای  و  فکر 
سیاسی ست که برای ارزش های 
برابری،  همچون  انسانی  واالی 
و  فرد  حقوق  بشر،  حقوق 
گروه و نیز برای تحقق زندگی 
و  استثمار  از  تهی  و  شایسته 
تبعیض، مبارزه می کند. هر کدام 
از این ارزش ها، شکل دهنده به 
ساختاری فکری و سیاسی ست 
که فلسفه ی موجودیت و هستی 
و  موجودیت  با  را  پیشمرگه 
مسلح،  نیروهای  سایر  هستی 

مجزا می سازد. 
پیشمرگه حامل فلسفه ی زندگی 
دیدگاه  است،  برابر  و  آزاد 
پیشمرگه نسبت به حق، زندگی 
و آزادی به طور کامل از دیدگاه 
منفعت طلب،  فلسفه ی  پیروان 
محافظه کار  و  متعصب  دگم، 
مجزا و متفاوت است. از دیدگاه 
انسان ها فارغ از هر  پیشمرگه، 
فرهنگ،  دین،  جنسیت،  رنگ، 
یا  فکری  اعتقادات  و  زبان 
و  دین  هستند.  برابر  آئینی 
شخصی  اعتقادات  به  مذهب 
دیدگاه  از  و  دارند  ربط  فرد 
نیستند  تبعیض  عامل  پیشمرگه 
یا از آن به عنوان عاملی برای 
نقض حقوق یا دادن امتیازی به 
شخصی یا گروهی بهره برد، بر 
همین مبنا نیز زبان، فرهنگ یا 
سایر تفاوت های عینی یا ذهنی 
بدل  تبعیض  برای  مبنایی  به 
نمی شوند. این دیدگاه، نیروهای 
پیشمرگه را چنان پرورش داده 
تمامی  برای  به مامنی  است که 
اجتماعات، گروه ها و اشخاص 
از  رهایی  برای  که  گردد  بدل 
مبارزه  بنیادگرایی،  و  تعصب 

می کنند.
نیروهای  پایبندی  نمونه های 

واالی  ارزش های  به  پیشمرگه 
انسانیت آنچنان زیادند که بیان 
اما  است  خارج  توان  از  آن ها 
تمام  بلکه  کورد  ملت  تنها  نه 
می دهند  شهادت  جهان  ملل 
توانست  که  نیرویی  آن  که 
فاسد  ایدئولوژی  مقابل  در 
دینی  خالفت  و  فقیهی  والیت 
اسالمی  جمهوری  شکل  در 
معروف  اسالمی  دولت  و  ایران 
شونیستی  افکار  و  داعش  به 
بایستد و مبارزه کند ، پیشمرگه 
بود. در واقع موضع ملت کورد 
آن  سبب  پیشمرگه  نیروی  و 
پیشمرگه،  واالی  نام  که  شد 
سرکش  کوهستان های  از 
کوردستان به مراکز تصمیم گیری 
همچون  بین المللی  سیاست  در 
کاخ الیزه، کاخ سفید، کرملین و 
مقر سازمان ملل نفوذ کند و آنرا 

به شهرتی جهانی برساند.
به همین خاطر است که امروز بر 
این واقعیت صحه می گذاریم که 
زایش مفهوم پیشمرگه در واقع 
آزادی  به  امید  بود،  امید  میالد 
، برابری و زندگی دور از ستم 
و بی عدالتی. پیشمرگه به سمبل 
آزادی و پیشاهنگ خلق زندگی 
الگویی  از ذلت و  به دور  نو و 
از مقاومت در برابر ظلم و بیداد 
به  پیشمرگه  است.  شده  بدل 
کوهستان های  برای  نو  نمادی 
سربلند سرزمین مان بدل شد و 
قامتش بلند تر از هر کوهستانی 
توان  مستحکم تر،  ریشه اش  و 
زیبای اش  و  برتر  مقاومت اش 
که   زمان  آن  از  است.  دلرباتر 
نام پیشمرگه تعین گردید، ملت 
کورد نیز مطمئن گردید که دیگر 
تنها و بی پناه نیست و هر وقت 
به  را  ظالمین  کاخ   کند  اراده 

لرزه خواهد افکند.
بزرگی نام و جایگاه پیشمرگه، 
ملت  امیدهای  یافتن  قدرت 
وظیفه  این  و  انسانیت  و  کورد 
که  افتخار  از  پر  اما  سنگین 
در  ویژه  به  پیشمرگه  نیروی 
کنونی  حساس  بسیار  مقطع 
زدن  پیوند  یعنی  دارد  عهده  بر 
یعنی  شار  و  شاخ  مبارزات 
پیشمرگه  روژهه الت،  راسان 
از  پیش  می کند  موظف  را 
گیرد  دست  به  سالح  آنکه 
خود  جایگاه  و  مسئولیت  به 
و  بها  تمام  باید  بیاندیشد. 
خاورمیانه  در  که  ارزش هایی 
و  پیشمرگه حفظ  واالی  نام  با 
تعامالت  در  است،  شده  ثبت 
پیشمرگه های مان  اراده ی  و 
عیان باشد. چرا که پیشمرگه ی 
کوردستان عالوه بر آنکه سالح 
ابه  ر  ارزش های مان  از  دفاع 
دست گرفته است، پیش آهنگی 
سیاسی است که برای تعامل و 
آنکه  با  همزمان  تصمیماتش، 
فرماندهان  دستورات  و  فرمان 
می کند،  اجرائی  را  خود  ارشد 
انتخاب  توان  که  شخصی ست 
و  پاکی  می گیرد،  تصمیم  دارد، 
ناپاکی را بر اساس ارزش هایی 
تمیز  دارد،  باور  آن  به  که 
برابر ظلم در هر  می دهد و در 
موقعیتی، می ایستد و  شرایط و 

با آن مبارزه می کند.
امروز عالوه بر ملت کورد، تمام 
نظاره گر  جهان  آگاه  ملت های 
هستند  ارزش هایی  و  پیشمرگه 
آن ها،  حفظ  برای  پیشمرگه  که 
دست به سالح برده است. اگر 
حاکمین،  محدود  منافع  چه 
امروزه اجازه نمی دهد که ملت 
خود  خواست  و  اراده  با  کورد 
سرنوشت اش را به دست بگیرد 
اما در این واقعیت شکی نیست 
مقاومت  و  مبارزه  راسان،  که 
برای  روشن  آینده ای  پیشمرگه 

ملت مان رقم زده است که دیر 
به  را  آزادی  دروازه ی  زود  یا 
روی مان خواهد گشود. به همین 
قطعیتی  با  باید  خاطرامروز 
بیشتر و با اراده ای مستحکم تر و 
با باوری فوالدین، گام های مان 
کردن  منسجم  راستای  در  را 
کردن  متحد  و  توانایی های مان 
صفوف جنبش کوردستان بیشتر 
و سریع تر کنیم چرا که ملت مان 
فاخری ست  آینده ی  شایسته ی 
و چشم به راه اراده ی پیشمرگه 
برای تحقق این آینده می باشد.

حضار گرامی!
حیات  می دانید  که  همانگونه 
انسان  همیشگی  آرزوی  ابدی، 
امروز  به  تا  انسان  است.  بوده 
نتوانسته از دست مرگ رهایی 
تولد  که  همانگونه  و  یابد 
نیز در  امری ست ناگزیر، مرگ 
و  می شود  تعریف  دایره  همین 
تحقق  امری  نیز  ابدی  زندگی 
ناپذیر است. اما تاثیرات مرگ 
بر جنبه های معنایی زندگی، به 
انسان  تا  می شود  بدل  عاملی 
و  برنامه  گرفتن  پیش  در  با 
طرح های بلندمدت در زندگی، 
و  وجود  و  حیات  و  مرگ  به 
و  ببخشد  دیگری  معنای  عدم، 
از این راه به مانند انسانی رها 
دایره ی  در  ناامیدی  از  شده 
و  زندگی  با  شده،  تحمیل  جبر 
سرنوشت خود تعامل کند. جبر 
مرگ  به  و  درآورد  زانو  به  را 
به  لبخند زند و بگوید که جبراً 
دنیا آمدم، بنا بر همین جبر نیز 
خواهم مرد، اما به اختیار خود 
بر می گزینم  را  زیستنم  چگونه 
مرگ  جبر  راستا،  همین  در  و 
نیز خواهم پذیرفت و چنان  را 
مرگی بر خواهم گزید که اکسیر 
که  منم  این  باشد.  جاودانگی 
از  هراس  و  ترس  مرزهای 
منم  این  شکسته ام،  را  مرگ 
زندگی،  به  عشقم  تمام  با  که 
و  ملتم  و  راه آسایش خود  در 
و  می کنم  مبارزه  انسان ها  تمام 
دهم،  جان  نیز  راه  این  در  اگر 
به  که  منم  این  ندارم.  هراسی 
آن  بر  می روم،  مرگ  دیدار 
لبخند می زنم و فریاد برمی آورم 
را  پیشمرگه  واالی  نام  که 
با  را  مرگ  جبر  و  برگزیده ام 
اختیار خود در دستانم می گیرم 
می بخشم  موجودیتم  به  معنا  و 
که  هنگامی  تا  می گویم،  و 
نیست و  میان  هستم، مرگ در 
هنگامی که مردم، معنا به مرگم 
می بخشم و به دنیای جاودانگی 
دست می یابم، اما جاودانگی در 
وژدان انسانیت، ملتم و در متن 
تاریخی پرافتخار. در اینجاست 
و  وجود  مرگ،  و  زندگی  که 
از  را  خود  طبیعی  معنای  عدم 
دست می دهند و چگونه زیستن 
بدل  زندگی  اصلی  معنای  به 
فلسفه ی  است  این  می شوند. 
و  جایگاه  و  نام  جاودانگی 

عشق پیشمرگه.
رفقای پیشمرگه

پر  زندگی تان  و  پیروز  روزتان 
از افتخار

یاد و خاطره شهیدان راه آزادی 
شهیدان  ویژه  به  کوردستان، 

راسان، گرامی باد
پیروز باد مبارزه ی آزادیخواهانه 

و ملی کورد
دشمنان  برای  نابودی  و  مرگ 
جمهوری  ویژه  به  کورد  ملت 

اسالمی

کمیسیون سیاسی-نظامی 
حزب دمکرات کوردستان 

ایران
٢٦ آذر ١٣٩٦ شمسی

برابر با ١٧ دسامبر ٢٠١٧
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دکتر قاسملو و جنبش 
راسیونالیسم سیاسی در کوردستان

در برخی از دانشگاه های جهان 
موضوعی  تقسیمات  بر  عالوه 
سیاسی،  اندیشه ی  حوزه ی  در 
جغرافیایی  تقسیمات  از  نوعی 
نیز در این حوزه اعمال می شود. 
از  تعدادی  در  مثال  عنوان  به 
واحدی  آمریکا  دانشگاه های 
درسی، تحت عنوان "اندیشه ی 
تدریس  آمریکایی"  سیاسی 
می شود که به بررسی بنیادهای 
سیاست  به  شکل دهنده  فکری 
می پردازد.  آمریکایی  هویت  و 
این  کوردستان،  در  اگر  حال 
دانشگاه ها  از  موضوع در یکی 
درسی  واحدی  و  شود  مطرح 
تحت عنوان "اندیشه ی سیاسی 
شود،  تدریس  کوردستان"  در 
مبحث  این  پایان  و  سرآغاز 
عبدالرحمان  دکتر  تنها  بی شک 
قاسملو خواهد بود. برای آنکه 
بتوانیم اهمیت این موضوع را از 
قرار  توجه  مورد  دیگری  منظر 
دهیم به سخنی از "هانا آرنت" 
اگر  می گوید:  که  می کنم  اشاره 
من  به  بودنم  یهودی  خاطر  به 
مثل  باید  نیز  من  کرده اند  ظلم 
از خود دفاع کنم.  یک یهودی 
ختم  جا  همین  به  موضوع  اما 
که  همانگونه  بلکه  نمی شود 
هانا  سیاسی  اندیشه ی  می دانیم 
چنین  صدور  وجود  با  آرنت، 
از  قدرتمندی  اتنیکی  حکم 
سیاسی  جهت گیری  کمترین 

اتنیکی برخوردار است. 
زاویه ی  و  جهت  واقع  در 
دفاع  قاسملو،  دکتر  خیزش 
مانند  به  ستم  تحت  خوِد  از 

جهت  این  اما  بود  کورد  یک 
کلیت  شکل دهنده ی  خیزشی، 
دکتور  نبود.  او  سیاسی  جهان 
ملی  رهبری  چه  اگر  قاسملو 
اما  می شود  محسوب  کوردها 
آنچه که او را از دیگران مجزا 
می سازد آن است که او در واقع 
بنیاد راسیونالیسم سیاسی را در 

کوردستان بنا نهاد. 
به کار بردن اصطالح رهبر ملی 
احساسی  بنیادی  اساس  بر  نه 
خوانش  از  بلکه  عاطفی،  و 
دکتر  رهبری  نوع  و  تعامالت 
می گیرد.  سرچشمه  قاسملو 
محسوب  ملی  قاسملو  دکتر 
که  رویی  آن  از  نه  می شود 
لباس  همیشه  یا  بود  سنت گرا 
مدعی  یا  داشته  تن  به  کوردی 
کوردستان بزرگ باشد بلکه از 
این منظر که در سیاست عملی، 
دیگری  رهبر  هر  از  بیش  اوال 
ملی  منافع  شناخت  توان 
دوما  و  است  داشته  را  کوردها 
ممکن  طریق  مناسب ترین  به 
منافع مذکور را در سیاست های 
قرار  مدنظر  منطقه ای  و  داخلی 
داده است. در واقع دکتر قاسملو 
که  جهت  این  از  نه  بوده  ملی 
دیگران  از  بلندتر  و  بیشتر 
باشد  داده  سر  ملی  شعارهای 
بلکه با طمانینه ی کامل و بدون 
صورت  به  نمایشی  عمل  هیچ 
در  عمل گرایانه،  و  پراکتیک 
کورد  ملت  منافع  چارچوب 

تعامل کرده است.
این امر از این واقعیت سرچشمه 
قاسملو  دکتر  که  می گیرد 
دیگر  رهبران  تمام  برخالف 
کورد، توانسته است که سیاست 
و عمل سیاسی راسیونالیستی را 

بُعدی فکری  در پیش بگیرد و 
دمکراتیک  سوسیالیسم  نام  به 
ببخشد. ویژگی جوهری  به آن 
از  آنرا  که  سیاسی،  اندیشه ی 
غر و لند کردن و حتا خواست 
آن  می سازد،  مجزا  سیاسی 
است که چارچوب و سیستمی 
قرار  ما  اختیار  در  معنایی 
می دهد تا بتوانیم مساله ی کورد 
دنیای  مسائل  با  ارتباط  در  را 
مفاهیم  چارچوب  در  و  مدرن 
این  به  مختص  اصطالحات  و 

جهان بازتعریف کنیم.
این موضوع  برای آنکه اهمیت 
است  الزم  کنیم  درک  بهتر  را 
ویژگی  مهم ترین  به  نگاهی 
کوردستان  جامعه ی  فرهنگی 
گفت  باید  باشیم.  داشته 
جامعه  بنیاد  دامپروری،  نظام 
می داد  تشکیل  را  کوردستان 
چنین  در  نوشتاری  فرهنگ  و 
چندانی  سابقه ی  جامعه ای 
مثال  عنوان  به  است.  نداشته 
اگر فارس، عرب و ترک که در 
دارند  قرار  کوردها  همسایگی 
به نسبت کشورهای اروپایی از 
ضعیف تری  نوشتاری  فرهنگ 
جامعه ی  برخوردارند، 
همسایگان  از  حتا  کوردستان 
خود نیز در این زمینه ضعیف تر 
بوده است. چنین فرهنگی، توان 
نیرومندی  فکری  سیستم  خلق 
انسان  تا از طریق آن  را ندارد 
تعریف  را  خود  بتواند  کورد 
کرده و به روابط خود با دنیای 
خارج معنا ببخشد. هر شخصی 
برای آنکه بتواند خود را تعریف 
کند و روابطش را با دیگران و 
وجود  به  دهد  سازمان  محیط 
مفاهیم  و  فکری  سیستم  چنین 
مختص به آن، نیازمند است. هر 
کدام از همسایگان ما می توانند 
متفاوت  خوانشی  یا  دین  از 
چنین  به  نیل  برای  دین  از 
مقصودی بهره ببرند و به همین 
میان  در  اسالم  که  است  خاطر 
اعراب، زرتشت و مذهب شیعه 
در میان فارس ها، خالفت -نه 
به  بلکه  ساختار  یک  مانند  به 
مانند سیستمی فکری- در میان 
ترک ها، توانسته چنین نقشی را 
همین  به  کند.  ایفا  آن ها  برای 
سیاستمداری  و  سیاست  خاطر 
بر  ملت ها، عالوه  این  میان  در 
بنیادی  دارای  اتنیکی،  اصلی 
این  از  می باشد.  نیز  تحلیلی 
رویی، همان قدر که ناسیونالیسم 

ملت های حاکم با بهره گیری از 
را  خود  است  توانسته  آئین 
به  نیرومندتر سازد  پیچیده تر و 
ناسیونالیسم  نیز  اندازه  همان 
کورد، آنگونه که "عبداهلل پشیو" 
به  داشته،  بیان  کورد-  -شاعر 
داد و فریاد محدود شده است. 
که  گردید  آن  موجب  امر  این 
پیش  در  جای  به  کورد  ملت 
گرفتن سیاستی ملی، یا کامال از 
سیاست ورزی دور گردد یا اگر 
تحت  سیاست ورزی  سودای 
سر  در  را  بودن  کورد  لوای 
سیاستی  دچار  اغلب  داشت، 

خام و بدوی اتنیکی شود.
اما تالش های دکتر قاسملو برای 
تثبیت سوسیالسم دمکراتیک به 
مانند سیستمی فکری در جنبش 
کوردستان، تحول و نقطه عطفی 
می توان  که  می شود  محسوب 
سیاسی  "راسیونالیسم  آنرا 
اگر  نامید.  کوردستان"  در 
جرقه های  اولین  می توان  چه 
جمهوری  در  را  حرکت  این 
واقع  در  اما  یافت  کوردستان 
دکتر قاسملو بود که این جنبش 
مقصود  سرمنزل  به  را  فکری 
که  فکری  جنبش  این  رساند. 
درون  از  آنرا  قاسملو  دکتر 
برای  کرد  آغاز  خود  حزب 
همیشه کیفیت و ماهیت سیاست 
در جامعه سیاسی کوردستان را 

دگرگون ساخت.
سطح  در  اندیشاندن  پروسه ی   
پروسه ای  به  اجتماعی-سیاسی 
گفته می شود که اساس یا فاعل 
سیاسی،  و  اجتماعی  تعامالت 
برخاسته  اجتماعی  مفاهیم  از 
به  سنت  و  احساس  مبانی  از 
استدالل،  عقل،  از  که  مفاهیمی 
علم یا اندیشه سربرآورده باشند 
آن جهت  از  البته  می کند.  گذر 
جمهوری کوردستان را سرآغاز 
برای  که  می دانیم  حرکت  این 
مقابل  در  را  کورد  بار  اولین 
یعنی  کهن  و  تاریخی  پرسشی 
حاکم کیست و چه  ویژگی هایی 
حکومت  داد.  قرار  دارد، 
اولین  عنوان  به  که  جمهوری 
ساختار سیاسی مدرن در میان 
این  می شود،  شناخته  کوردها 
که  می سازد  نمایان  را  واقعیت 
اولین  برای  سنتی  ساختارهای 
روبرو  اساسی  چالشی  با  بار 
آن ها  کارآمدی  و  می شوند 
و  می گیرد  قرار  پرسش  مورد 
ساختاری مدرن در مقابل آن ها 

سر برمی آورد.
بحثی  در  طباطبایی  جواد 
پیرامون زوال اندیشه ی سیاسی 
است  باور  این  بر  ایران،  در 
ایران  به  ورود  با  مدرنیته  که 
به  را  سنت  نتوانست  هیچگاه 
چالش بکشاند و در همین راستا 
شکل گرفته  مدرن  ساختارهای 
نهادهای  مقابل  در  را  نیز خود 
با  بلکه  نکردند  تعریف  سنتی 
به حیات خود در  تام  رضایت 
کنار نهادهای سنتی ادامه دادند، 
در حالی که این دو ساختار در 
تضادی ذاتی با هم قرار داشتند. 
و  دانشگاه  مثال  عنوان  به 
مدارس مدرن و حوزه ی علمیه 
با  تضاد  دچار  هیچگاه  تنها  نه 
"اتحاد  شعار  بلکه  نشدند  هم 
دانشگاه و حوزه" سر داده شد 
دو  این  همبستگی  خواستار  و 
نهاد متضاد با هم شدند. بر این 
اساس نه تنها موسسات فکری 
در ایجاد سنت تولید مفاهیم نو، 
شدند  "تصلب"  نوعی  دچار 
بلکه این امر نیز موجب شد تا 
مفاهیم  نتوانند  مدرن  نهادهای 
و  تزریق  جامعه  بطن  به  را  نو 

تعریف کنند.
در  سیاست  سرنوشت 
دوران  در  و  کوردستان 
جمهوری کوردستان تا حدودی 
نهاد  داشت.  معکوس  حالت 
ساختارهای  مدرن،  دولت 
عمیق  چالش های  با  را  سنتی 
در  و  ساخت  روبرو  موثری  و 
تا  که  سنتی،  نهادهای  نهایت، 
در  را  سیاست  زمام  زمان  آن 
بودند،  کرده  قرق  کوردستان 
خود  دشمن  را  مدرن  نهاد  این 
همین  به  آوردند.  شمار  به 
با  کوردستان  جمهوری  دلیل 
گام  نخستین  خود،  موجودیت 
برای ایجاد جامعه ای اندیشنده، 
سرانجام  که  می شود  محسوب 
این تالش های بدوی در دوران 
قاسملو،  دکتر  سیاسی  حیات 
پیدا  را  خود  شکل  و  فرم 

می کنند.
در  جستار،  این  در  است  الزم 
و  مقایسه ای  خوانشی  راستای 
بسیار فشرده، متذکر شد که در 
بخش های دیگر کوردستان به دو 
تقابل مذکور روی  دلیل عمده، 
کوردستان  در  اوال  نمی دهد. 
شاهد  اینکه  به  توجه  با  عراق 
هستیم  مدرن  احزاب  تاسیس 
اما در واقع ذهنیت این احزاب، 
بازتولید همان ساختارهای کهن 
آنکه  به جای  و  است  سنتی  و 
و  تحوالت  ایجاد  راستای  در 
صورت  به  آزادی  به  رسیدن 
جدی، جامعه  و نهادهای سنتی 
سیاسی  زیست  محیط  -که  را 
با  می شود-  محسوب  آن ها 
عوض  در  کنند،  روبرو  چالش 

برای تداوم حیات خود مجبور 
سنتی  نهادهای  با  که  می شوند 

همراه و متحد گردند.
ترکیه،  کوردستان  در  همچنین 
شدن  ذوب  از  پیشگیری  برای 
آتاتورکی،  مدرنیته ی  در 
همچون  سنتی  ساختارهای 
نظر  در  نفوذ  غیرقابل  دژی 
خاطر  همین  به  و  گرفته  شد 
ملی  شکاف  جامعه ای  درچنین 
مدرنیته  میان  با شکاف  موازی 
و سنت تعریف گردید. به معنای 
کوردستان  در  کوردایتی  دیگر، 
خود  حیات  تداوم  برای  ترکیه 
ناچار گردید که از مواجه شدن 

با ساختارهای سنتی بپرهیزد.
در کوردستان ایران و تحت تاثیر 
تقابل  و  کوردستان  جمهوری 
شدید سنت و مدرنیته در محیط 
کوردایتی، راسیونالیسم به مانند 
در  سیاسی-اجتماعی  لزومی 
دوران  آن  نخبه ی  قشر  میان 
می شود  احساس  کوردستان 
تاریخی،  لزوم  این  که سرانجام 
قاسملو  دکتر  اندیشه ی  در 
فکری  بُعد  می یابد.  موجودیت 
سوسیالیسم  اندیشندگی،  این 
برخی  که  است  دمکراتیک 
دسترس  در  را  نو  مفاهیم  از 
با  بتواند  کورد  تا  می دهد  قرار 
آنان مسائل خود  از  بهره گیری 
از  معنادار  چارچوبی  در  را 
و  کند  بازتعریف  مدرن  جهان 
همزمان نیز پاسخ های متناسبی 
مدرن  سواالت  و  مسائل  برای 

داشته باشد یا به آن بیاندیشد.
سیاست  چارچوب 
را  امکان  این  راسیونالیستی، 
همزمان  که  می دهد  کوردها  به 
ملی  مسائل  به  پرداختن  با 
دیگری  اجتماعی  مسائل  به 
اقلیت های  زنان،  همچون 
عدالت  زیست،  محیط  جنسی، 
از  که  طبقاتی،  و  اجتماعی 
مسائل اصلی دنیای مدرن بوده 
و بی توجهی به آن جامعه را به 
و  بیاندیشد  برد،  خواهد  قهقرا 

راهکار خود را ارائه دهد. 
جنبش،  این  دیگر  آثار  از  اما 
می تواند  کورد  که  است  آن 
و  عمیق  مساله ای  جوابگوی 
بغرنج به نام حکومت و قدرت 
سیاسی  اندیشه ی  خال  باشد. 
اگر  حتا  که  می شود  آن  سبب 
حاکمیت  ایجاد  توان  کورد 
از  باشد،  داشته  را  سیاسی 
شکست  به  محکوم  ابتدا  همان 
گردد. مواجه نشدن با مساله ی 
حاکمیت شایسته و عدم توجه 
عاملی ست  مساله،  این  به  الزم 
کوردی  حاکمیت  هرگونه  تا 
و  فساد  منجالب  در  آینده،  در 
تنها  و  بزند  دست وپا  انشقاق 
مرکز  چند  در  هم پیمانی  نقش 

قدرت را داشته باشد.

آرش صالح

محکومیت شهروند ایرانی به تالش برای ارسال 
تجهیزات نظامی به جمهوری اسالمی

شهروند  آمریکا،  دادستانی 
اتهام  به  را  ایرانی-آمریکایی 
تالش و برنامه ریزی برای دور 
به  ایران،  علیه  تحریم ها  زدن 

زندان محکوم کرد.
بیست وچهارم  جمعه،  روز 
جنوب  دادستانی   ،١٣٩٦ آذر 
بیانیه ای  انتشار  طی  نیویورک 
صوفی،  علی  که  کرد  اعالم 
سعی  ایرانی-کانادایی  شهروند 
بر آن داشته تا تجهیزات نظامی 
بدون  و  غیرقانونی  طور  به  را 
آمریکا  از  الزم  مجوزهای 
طور  به  و  کرده  خریداری 
ایران  به  غیرمستقیم  یا  مستقیم 

ارسال کند. 
در این بیانیه آمده است که علی 
صوفی با پذیرفتن تمام اتهام ها، 
داشته  سعی  که  کرده  اعتراف 

است با برنامه ریزی به دور زدن 
مبادرت  ایران،  علیه  تحریم ها 

کند.
بنابر بیانیه دادستانی، صوفی در 
تا ٢٠١٦  بین سال های ٢٠١٤ 
سپاه  ارشد  مقام های  سوی  از 
تروریستی پاسداران مامور شده 
تا تکنولوژی نظامی پیشرفته را 
برای آن ها تامین کند و از جمله 
به دنبال خرید قطعات مسلسل 
و  تانک  پیشرفته، قطعات  های 
آمریکا  از  نظامی  خودروهای 

بوده است.
شهروند  این  است  ذکر  قابل 
هفتم  در  ایرانی-کانادایی 
حضور  در   ٢٠١٧ سپتامبر 
قاضی دادگاه اتهام برنامه ریزی 
برای دورزدن تحریم های ایران 
را پذیرفت و بنابر حکم صادر 

محکوم  زندان  ماه   ٣٢ به  شده 
ساله،   ٦٣ صوفی  علی  گردید. 
دارای تابعیت دوگانه ی ایرانی-

کانادایی است که عالوه بر ٣٢ 
زندگی  سال  یک  به  زندان  ماه 
زیر نظر پلیس هم محکوم شده 

است.
دوشنبه  روز  رابطه،  همین  در 
دادستان های  آذر،  بیستم 
ترک  تاجر  یک  آمریکا  فدرال 
موتورهای  صادرات  به  را 
ساخت  ژنراتورهای  و  قایق 
نیروی  به  ویسکانسین  ایالت 
دریایی ایران متهم کردند. بنابر 
خبرگزاری های  گزارشات 
 ٤٠ تاوان،  رشید  بین المللی، 
ماه  در  استانبول  اهل  ساله 
ژوئن در رومانی بازداشت و به 

آمریکا منتقل شده است.
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2٦ آذر، روز پیشمرگه کوردستان 
در شهرهای مختلف کوردستان و ایران گرامی داشته شد

در گزارشی، به طور مختصر به 
تبلیغاتی  فعالیت های  از  بخشی 
دمکرات  حزب  حماسه آفرینان 
مناسبت  به  کوردستان  در 
پیشمرگه ی  روز  آذر،   ٢٦
که  می پردازیم  کوردستان، 
کوچکی  بخش  تنها  بی شک 
حامیان  و  اعضا  فعالیت های 
سرزمین مان  در  حزب 

کوردستان می باشد.
حزب  اعضای  و  مبارزین 
مختلف  شهرهای  در  دمکرات 
نزدیک  با  ایران،  و  کوردستان 
شدن به ٢٦ آذر، روز پیشمرگه 
گسترده  به صورت  کوردستان، 
متنوع  فعالیت های  به  دست 
شهر  زدند.  تبلیغاتی  متعدد  و 
شهرهای  اولین  جمله  از  سقز 
روز  چند  که  بود  کوردستان 
انجام  با  آذر   ٢٦ از  پیش 
فعالیت های تبلیغاتی به استقبال 
روز پیشمرگه رفت. مبارزین و 
اعضای حزب دمکرات در این 
انتشار  با  آذر  پانزدهم  در  شهر 
از  تصاویری  و  پوستر  تراکت، 
پیشمرگه، چهره ای دیگر به شهر 
بخشیدند. بنابر اخبار رسیده به 
میدیا،  کوردستان  وب سایت 
اعضا و حامیان حزب دمکرات 
روز  رسیدن  فرا  آستانه  در 
گسترده ای  سطح  در  پیشمرگه 
تبلیغات  به  دست  سقز  شهر  از 

این  زدند.  روز  این  به  مختص 
شهر  از  مناطقی  در  فعالیت ها 
صالح آباد،  شاناز،  جمله،  از 
انجام  حاجی آباد، نشمیالن و... 

شده است.
دیگری،  خبر  بنابر  همچنین 
در  دمکرات  حامیان  و  اعضا 
شهر تهران و در مناطق مختلف 
این شهر از جمله تهران پارس، 
پمپ  بهار،  پارک  حکیمیه، 
بهشتی٦،  بهشتی٢،  بهار،  بنزین 
به  دست  بهشتی۸  و  بهشتی٧ 
مناسبت  به  تبلیغاتی  فعالیت 
فرا رسیدن روز پیشمرگه زدند. 
همچنین اعضای حزب همزمان 
نقاط  اکثر  در  فعالیت ها  این  با 
و  تراکت  توزیع  با  مهاباد  شهر 
به  روز  این  به  مختص  پوستر 

استقبال روز پیشمرگه رفتند.
شهر  در  و  راستا  همین  در 
حزب  حامیان  و  اعضا  دماوند 
بار  چندمین  برای  دمکرات 
فعالیت  به  دست  متوالی 
شانزدهم  شب  زدند.  تبلیغاتی 
از  گسترده  سطحی  در  آذر 
خمینی،  خیابان  جمله  از  شهر 
خیابان  شبلی،  شیخ  خیابان 
گیالوند،  و  فرامه  فلکه ی  آباد، 
و  تهران  تاکسی های  ایستگاه 
فلکه ی کارگران، بلوار خامنه ای 
فعالیت های  به  دست  بهشتی  و 
تبلیغاتی زدند. در همین  متعدد 

رابطه مبارزین و اعضای حزب 
انجام  با  نیز  کامیاران  شهر  در 
به  تبلیغاتی  متنوع  فعالیت های 
استقبال ٢٦ آذر رفتند. از جمله 
تراکت  و  پوستر  که  مکان های 
مختص به روز پیشمرگه نصب 
یا توزیع شده شامل: دبیرستان 
رازی،  شهریار،  استاد  معلم، 
مائده،  زهرا،  فاطمه ی  زینبیه، 
جوان،  دانش،  و  کار  هنرستان 
دبیرستان  خوارزمی،  هنرستان 
عمومی  کتابخانه ی  رستگاران، 
١٢متری  کوچه های  فجر، 

توحید و... بود.
شاهد  سنندج  شهر  همچنین 
حامیان  و  اعضا  فعالیت های 
حزب دمکرات به مناسبت روز 
پیشمرگه بود. بنابر اخبار رسیده 
اعضا و حامیان حزب دمکرات 
میدان  در  ایران  کوردستان 
میدان  ظفریه،  میدان  کوهنورد، 
میدان  و  گاز  میدان  هه وراز، 
داشته اند. فعالیت  آباد  مبارک 
رسیده،  اخبار  بنابر  همچنین 
اعضا و حامیان حزب دمکرات 
ایران، در "شویشه"  کوردستان 
از  "که الته رزان"  منطقه ی  و 
توابع شهر سنندج در مکان هایی 
همچون خیابان قاسملو، سالون 
ورزشی، کانی وا و ... دست به 
فعالیت تبلیغاتی زدند. خبرنگار 
گزارشی  طی  میدیا  کوردستان 

انجام  از  بعد  که  داد  خبر 
جاش ها  مذکور،  فعالیت های 
حضور  با  رژیم  مزدوران  و 
ملیتاریزه  به  مذکور  مناطق  در 
این مکان ها دست زدند.  کردن 
قابل ذکر است در "گولچیره" ی 
و  سنندج  آبیدر  و  مریوان 
منطقه ی فیض آباد سنندج برای 
چندمین بار متوالی در روزهای 
پوسترهای  و  تراکت  اخیر 
مختص به روز پیشمرگه توسط 
توزیع  حزب  حامیان  و  اعضا 
شده است. به عنوان مثال اعضا 
و حامیان حزب در بیست وششم 
آذر مصادف با روز پیشمرگه در 
ظفریه،  میدان  همچون  مناطقی 
انقالب،  میدان  اقبال،  میدان 
مقابل  سپیدار،  پارک  مقابل 
وکیل  میدان  و  پست  اداره ی 
تراکت  توزیع  به  سنندج  شهر 
و پوستر پیشمرگه اقدام کردند. 
در ادامه فعالیت های تشکیالتی 
قهرمان  فرزندان  تبلیغاتی  و 
کوردستان در شهرک حسن آباد 
زاگرس،  شهرک  سنندج، 
جامع  مسجد  غفوری،  محله ی 
و  غفور  کتابخانه ی  حسن آباد، 
به  پوستر مختص  و  تراکت   ....
همین  در  شد.  توزیع  روز  این 
حامیان  بوکان  شهر  در  و  روز 
و اعضای حزب نیز در مناطقی 
همچون کوی اندیشه، علی آباد، 

خاوران،  سه راه  تازه،  ترمینال 
فعالیت  به  دست  و...  گاز 

تبلیغاتی زدند.
قابل ذکر است در روز پنجشنبه 
مبارزین  آذر،   ٢٣ مورخ 
به  مهاباد،  شهر  در  دمکرات 
به  شدن  نزدیک  مناسبت 
حزب  اعضای  پیشمرگه  روز 
دمکرات در مکان هایی همچون 
تاقه دار، فلکه ی  ورودی شهر، 
خیابان  موکریان،  خیابان  مادر، 
شهرک  پیام نور،  دانشگاه 
کارمندان، اسحاب سپید، میدان 
فعالیت های  و...  حسن زاده 
روز  این  به  مختص  تبلیغاتی 
را انجام دادند. در همین راستا 
بوکان  در  شار  پیشمرگه های 
روز  رسیدن  فرا  پیامی،  در 
پیشمرگه های  به  را  پیشمرگه 
بخشی  در  گفتند.  تبریک  شاخ 
در  است:  آمده  نامه  این  از 
پیشمرگه  روز  آذر،   ٢٦ روز 
پیشمرگه های  ما  کوردستان، 
ملت  با  بوکان،  شهر  در  شار 
شهیدان  خانواده های  کورد، 
کوردستان  دمکرات  حزب  و 
که  می کنیم  پیمان  تجدید  ایران 
ملتمان  حقوق  کامل  تحقق  تا 
برای لحظه ای، دست از مبارزه 
و مقاومت برنخواهیم داشت. در 
چنین روز مبارکی درود خود را 
پیشکش زندانیان سیاسی که در 

دست  رژیم  تاریک  زندان های 
به مقاومت زده  اند می کنیم.

و  اعضا  رابطه  همین  در 
روستای  در  حزب  حامیان 
به  ژاورو  توابع  از  "تنگیسر" 
تبلیغاتی  و  تشکیالتی  فعالیت 
ادامه ی  در  زدند.  دست 
روز  تبلیغاتی  فعالیت های 
فرزندان  از  تعدادی  پیشمرگه 
در  کوردستان  حماسه آفرین 
دیواندره-بیجار  مابین  مسیر 
را  حزب  و  کوردستان  پرچم 
با  خود  پیمان  بر  و  برافراشتن 

ملت و حزب تاکید کردند.
در  شار  پیشمرگه های  اما 
به  پیامی  ارسال  با  نیز  سقز 
رسیدن  فرا  شاخ  پیشمرگه های 
در  گفتند.  تبریک  را  روز  این 
و  "قالتان"  روستا  در  و  نقده 
حامیان  و  اعضا  نیز  همزمان 
حزب در روستای "ته وریوه ر" 
به  دست  سنندج  شهر  توابع  از 
روز  این  به  مختص  فعالیت 
برای  گزارش  این  در  زدند. 
روزنامه ی  خوانندگان  آگاهی 
از  بخشی  به  تنها  کوردستان 
حامیان  و  اعضا  فعالیت های 
گردید  اشاره  دمکرات  حزب 
انجام  فعالیت های  بی شک  که 
روز  ٢٦آذر  مناسبت  به  شده 
آن  از  بیشتر  بسیار  پیشمرگه 

بوده که ذکر گردیده.

آمریکا خواهان ورود شورای امنیت 
به مساله تجاوزات ایران در منطقه شد

پادشاه  و  آمریکا  رئیس جمهور 
تلفنی  تماسی  طی  عربستان 
پرتاب  جوانب  درباره  بحث  به 
حوثی ها  سوی  از  موشک 

پرداختند.
از  بیانیه ای  انتشار  با  کاخ سفید 
ترامپ،  دونالد  تلفنی  گفتگوی 
ملک  با  آمریکا  رئیس جمهور 
سلمان، پادشاه عربستان در روز 
آذرماه  بیست ونهم  چهارشنبه 
خبر داد. کاخ سفید در این بیانیه 
دو  رهبران  است:  کرده  اعال 

کشور بر اهمیت پاسخگو کردن 
ایران در این باره تاکید کرده اند.

بیانیه مذکور از حمله ی موشکی 
عنوان  تحت  الیمامه،  کاخ  به 
حمایت  با  تروریستی  اقدامی 
جمهوری  پاسداران  سپاه 
است:  آمده  و  برده  نام  اسالمی 
شبه  موشکی  حمله  دنبال  به 
الیمامه  کاخ  به  حوثی  نظامیان 
در ریاض که با کمک و حمایت 
سپاه پاسداران انجام شد، دونالد 
با  تلفنی،  گفتگویی  در  ترامپ 

پادشاه عربستان ابراز همبستگی 
کرده است.

اظهار  همچنین  سفید  کاخ 
بر  کشور  دو  رهبران  داشت، 
سازمان  طریق  از  اقدام  اهمیت 
ایران  کردن  پاسخگو  برای  ملل 
بین  قوانین  به دلیل نقض مکرر 
کرده  نظر  تبادل  و  بحث  المللی 
شورای  قاطع  ورود  خواهان  و 
و  تجاوزات  مساله  به  امنیت 
منطقه  در  ایران  آشوبگری های 

شدند.

حمله ی موشکی به عربستان 
و تمرکز شورای امنیت بر ایران

حوثی های یمن برای چندمین 
به  به موشک پراکنی  اقدام  بار 
در  و  کردند  عربستان  سوی 
امنیت،  شورای  راستا  همین 
نقش  به  نشستی  تشکیل  با 
منطقه  در  ایران  آشوبگرانه ی 

پرداخت.
شده،  منتشر  گزارشات  بنابر 
سخنگوی  عبدالسالم  محمد 
انصاراهلل یمن، از حمله موشکی 
به ریاض خبر داده است. در 
همین رابطه عربستان سعودی 
بیست وهشتم  سه شنبه،  روز 
آذر ماه، اعالم کرد که سامانه 
هوایی  نیروی  موشکی  دفاع 
یک  سعودی،  پادشاهی 
بالستیک  موشک  فرورند 

به  که  را  یمن  حوثی های 
سوی ریاض شلیک شده بود 

رهیابی و ساقط کرده است.
طی دو ماه گذشته این سومین 
بار است که مقام های سعودی 
موشکی  می شوند  مدعی 
را  کشور  آن  به  پرتاب شده 

منهدم کرده اند. 
نیکی  رویداد،  این  از  بعد 
متحده  ایاالت  نماینده  هیلی 
طی  متحد،  ملل  سازمان  در 
باید  ما  کرد:  اعالم  سخنانی 
به طور مشترک دست به اقدام 
رژیم  جنایت های  تا  بزنیم 
هیلی  شود.  مشخص  تهران 
همچنین افزود: شورای امنیت 
باید دست به تصویب قطعنامه 

به  متممی  یا  و  بزند  تازه ای 
تا  بیافزاید  موجود  قطعنامه 
فعالیت های  کلیه  از  مانع 
موشک های  به  مربوط 
بالیستیک از سوی ایران شود.

پنجشنبه  روز  است  ذکر  قابل 
نیکی  آذرماه،  بیست وسوم 
خبری  کنفرانسی  طی  هیلی 
از  مانده  جای  به  بقایای 
در  را  شده  پرتاب  موشک 
خبرنگاران  از  گروهی  جمع 
ایران  و  گذاشت  نمایش  به 
ساخت  در  که  کرد  متهم  را 
و  داشته  دست  موشک  این 
تسلیحات موشکی الزم را در 
اختیار انصاراهلل یمن قرار داده 

است.
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کرماشان در پناه بی پناهی

شرایط زندگی در شهر کرماشان 
بعد از گذشت یک ماه و اندی 
خود  عادی  روال  به  تنها  نه 
بدتر  روز  هر  بلکه  بازنگشته 
از  بعد  می گردد.   وخیم تر  و 
آبان  بیست ویکم  زلزله ی  وقوع 
و  کشته  موجب  که  کرماشان، 

١٠هزار  از  بیش  شدن  زخمی 
جمهوری  رژیم  گردید،  نفر 
اساس  بر  که  ایران  اسالمی 
قوانین مصوبه ی خود موظف به 
رفع مشکالت و مدیریت بحران 
رابطه  این  در  تنها  نه  است، 
دست به اقدام چشم گیری برای 
یاری رساندن به آسیب دیدگان 
مانعی  به  بلکه  نزد  کرماشان 
اصلی در کمک رسانی و عادی 

قربانیان  زندگی  روال  شدن 
زلزله بدل شد.

رسمی  آمارهای  آخرین  بنابر 
دلیل  به  نفر  ٢٧هزار  کنون  تا 
زلزله  از  ناشی  خسارت های 
سرپناه خود را از دست داده اند 
در حالی که تنها ٧٠٠ کانکس، 
گرفته شده  نظر  در  آن ها  برای 
رابطه  همین  در  البته  است. 
مجلس  در  رژیم  نمایندگان 
کانکس های  که  کرده اند  اعالم 
حکومت  سوی  از  اهدایی 
طوفان  و  باد  تحمل  تاب  حتا 
موجب  امر  هیمن  و  ندارد  را 
اخیر  روزهای  در  که  بود  شده 
ویران  شده  نصب  کانکس ها 
شده و بار دیگر قربانیان زلزله 
مالی  و  جانی  خسارات  با  را 

روبرو سازند.
ورود  با  وخیم  شرایط  این 
آغاز  و  سرد  هوای  جبهه ی 
فصل سرما و ریزش برف همراه 
شده است. در این ارتباط "اکبر 
سنجابی" فرماندار سرپل ذهاب 
نامناسب  زندگی  شرایط  از 
شهروندان در چادرها خبر داد 
باید  مسئوالن  داشت:  اظهار  و 
زلزله  قربانیان  دشوار  شرایط 
شرایط  در  آنان  کنند،  درک  را 
بسیار سختی در زیر چادرهای 
او  می کنند.  زندگی  متری   ١٠
افزود: از مجموع ٦٠٠ کانکس 
اهدا شده به آسیب دیدگان تنها 
بنیاد  سوی  از  کانکس   ٢٠٠
آن  است،  شده  اهدا  مسکن 
در  این  ارتش.  اصرار  با  هم 

حالی ست که پیشتر خبرگزاری 
مهر طی گزارشی خبر داده بود 
مناطق  بازسازی  وظیفه ی  که 
کانکس ها  نصب  و  زلزله زده 
بر عهده ی سپاه  این مناطق  در 
فرماندار  است.  شده  گذاشته 
از  دیگری  بخش  در  سرپل 
سخنان خود به مساله ی بهداشت 
در این مناطق پرداخت و گفت: 
تنها  زلزله زده  مناطق  تمام  در 
تامین  بهداشتی  سرویس   ٤٠٠

شده است.
وخیم تر  حالی  در  شرایط  این 
می شود که احسن علوی، دیگر 
مجلس  در  رژیم  نماینده ی 
داشته  اظهار  رابطه  این  در 
کانکس ها  ساخت  در  بود: 
رعایت  مهندسی  اصل  هیچ 
و  نهادهای  متاسفانه  و  نشده 
جای  به  مسئول  سازمان های 
بازی  مشغول  وظیفه،  انجام 
هستند  مردم  جان  با  کردن 
کمک رسانی،  لوای  تحت  و 
بیشتر  دزدی  برای  تالش  در 

هستند.
تجری  فرهاد  دیگر،  سوی  از 
نماینده ی رژیم در مجلس اعالم 
کرده است: حداقل به ٢ ماه نیاز 
آسیب دیدگان  بتوان  تا  است 
موقت  صورت  به  را  زلزله 
حالی  در  تجری  داد.  اسکان 
بیان می دارد که  این سخنان را 
ویدئویی،  کلیپی  در  و  پیش تر 
از  یکی  شاتری،  حسن 
فرماندهان تروریست های رژیم 
بازسازی  مسئول  و  اسالمی 
اظهار  سخنانی  طی  لبنان، 
کمتر  در  توانسته اند  که  داشت 
راه  برق،  مشکل  روز   ١٤ از 
 ٧٣ اصلی  مشکالت  سایر  و 
کنند.  رفع  را  لبنان  روستای 

ابراز  لبنانی  زنی  ویدئو  این  در 
ایران  می دارد که رژیم اسالمی 
خدمات  و  امکانات  بهترین 
رفاهی را برای مردم لبنان تهیه 
کرده است و حتا کرایه  ماهانه ی 
شده  متقبل  را  خانه هایشان 
گفت  باید  که  اینجاست  است. 
به  رواست  به خانه  که  چراغی 

مسجد حرام است.
رژیم  که  است  ذکر  قابل 
جمهوری اسالمی نه تنها ثروت 
رفاه  را صرف  مردم  مملکت و 
دیگر  کشورهای  آبادانی  و 
از  اعظمی  بخش  بلکه  می کند 
این ثروت را در راستای تجهیز 
در  می کند.  سرکوبگر  نیروهای 
همین ارتباط در تابستان امسال 
مصوبه ای،  طی  رژیم  پارلمان 
٢هزار  بر  بالغ  بودجه ای 
میلیاردی را برای افزایش سطح 
توان سپاه تروریستی قدس در 
نظر گرفت. در همین ارتباط و 
طی روزهای اخیر خبری مبنی 
توسط  ویژه،  گشت  تشکیل  بر 
در  پاسداران  تروریستی  سپاه 
منتشر  ایران  مختلف  شهرهای 
در  رژیم  خبرگزاری های  شد. 
اعالم  متعددی  گزارش های 
میان  هماهنگی  با  که  کردند 
انتظامی،  نیروی  و  بسیج  سپاه، 
تحت عنوان "حفاظت از مردم" 
اوباش"  و  "اراذل  با  مبارزه  و 
دزدی"  از  "پیشگیری  و 
تشکیل  ویژه ای  گشت های 

می شود.
محمدرضا یزدی، فرمانده سپاه 
پاسداران در استان تهران در این 
رابطه اعالم کرد: به این دلیل که 
با زلزله ی اجتماعی در تهران و 
سراسر ایران روبرو هستیم الزم 
است که نیرویی برای مقابله با 

آن در نظر گرفته شود.
سیاسی- فعاالن  و  کارشناسان 

باورند  این  بر  ایران  در  مدنی 
گروه هایی  چنین  تشکیل  که 
بر  فشارها  تشدید  راستای  در 
دانشجویی،  سیاسی،  فعالین 
مدنی، فرهنگی و محیط زیستی 
است چرا که هیچ تعریفی برای 
نشده  ارائه  اوباش"  و  "اراذل 
است و به همین خاطر نیروهای 
وابسته به سپاه و بسیج با فراغ 
یا  معترض  مردم  می توانند  بال 
باید  کنند.  سرکوب  را  منتقد 
از  اسالمی  جمهوری  که  گفت 
مستمرا  تاسیس،  ابتدای  همان 
چنین  تاسیس  برای  تالش  در 
بتواند  تا  بوده  گروهک هایی 
را  سیاسی  معترضان  راحتی  به 
آن  بارز  مثال  که  کند  سرکوب 
ایجاد "کمیته" و "منکرات" در 

دهه ی ٦٠ می باشد.
بعد  رویدادهای  واقع  در 
و  کرماشان  زلزله ی  از 
و  گسترده   کمک رسانی های 
کوردستان  مردم  بی سابقه ی 
آسیب دیدگان  به  ایران  و 
به  توجه  بدون  هم  آن  زلزله، 
مرتبط  نهادهای  و  سازمان های 
جمهوری  کامال  حکومتی، 
و  انداخت  لرزه  به  را  اسالمی 
که  دریافت  تمام  وضوح  به 
مردم  میان  در  پایگاهی  هیچ 
است  خاطر  همین  به  ندارد، 
و  دالر  میلیاردها  صرف  با  که 
سرکوبگر  گروه های  ایجاد 
متعدد، سعی در تضمین آینده ی 
خود دارد اما غافل از آن است 
به  مردم  کین  و  خشم  اگر  که 
تاب  سدی  هیچ  آید  خروش 
آنرا  برابر  در  مقاومت  توان  و 

ندارد.

شمال ترغیبی

کانکس هایی که باعث افزایش خسارات مالی 
و جانی زلزله زدگان می شود

کانکس های محدودی که توسط 
زلزله زدگان  به  پاسداران  سپاه 
تحمل  تاب  شده،  داده  تحویل 
باد را نداشته و موجب زخمی 
لوازم  رفتن  بین  از  و  شدن 
زلزله  شده  آسیب دیدگان 
نماینده ی  جاسمی  قاسم  است. 
شنبه  روز  مجلس،  در  رژیم 
مصاحبه ای  طی  آذر،  هجدهم 
به  ملت"  "خانه   خبرگزاری  با 
زلزله زدگان  اسفناک  وضعیت 
بعد از گذشت قریب به یک ماه 
باد  وزش  گفت:  و  کرد  اشاره 
از  بسیاری  اخیر  روز  دو  طی 
شده  داده  تحویل  کانکس های 
طور  به  یا  را  زلزله زدگان  به 
خود  با  یا  کرده  تخریب  کامل 
نابودی  به  جاسمی  است.  برده 
دوباره لوازم و اثاثیه این مردم 
مردمی  کمک های  از طریق  که 

جمع آوری شده بود اشاره کرد 
خسارات  بر  عالوه  افزود:  و 
کانکس ها،  تخریب  مالی، 
را  زلزله زده  مردم  زخمی شدن 
سالم  جان  زلزله  وقوع  از  که 
بودند در پی داشته  برده  به در 
است.خبرگزاری مهر طی انتشار 
خبری در بیست وششم آبان از 
اسکان  و  بازسازی  واگذاری 
سپاه  به  آسیب دیدگان  موقت 
نوشت:  و  داد  خبر  پاسداران 
عملیات تخریب و آواربرداری 
تامین  دیده،  آسیب  واحدهای 
مصالح  به حمل  کمک  مصالح، 
و همکاری در تامین اسکان و 
سرپناه موقت از اقداماتی است 
به  مسکن  بنیاد  سوی  از  که 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء 

سپاه سپرده شده است.
علوی  احسن  رابطه  همین  در 

به  مجلس  در  رژیم  نماینده ی 
میان  در  سپاه  که  کانکس هایی 
مردم توزیع کرده تاخت و اعالم 
کرد: در ساخت این کانکس ها 
رعایت  مهندسی  اصول  اصال 
نشده و از این رو مقاوم نیستند.
مناطق  بازسازی  سپردن  با 
زلزله زده به نیروهای ضدمردمی 
پاسداران،  تروریستی  سپاه 
فرماندهان این سازمان فرصت 
برباد  و  اختالص  برای  مناسبی 
دادن سرمایه های مردمی تحت 
زلزله زدگان  به  کمک  لوای 
همین  در  آورده اند.  دست  به 
متاسفانه  افزود:  علوی  رابطه 
بازی با جان مردم برای کسب 
ثروت بیشتر حتی در روزهای 
سخت ادامه داشته در حالی که 
و  دست  مرگ  با  هموطنان مان 

پنجه نرم می کنند.

با گذشت یک ماه، تنها به ١٠ درصد مناطق 
زلزله زده کانکس داده شده است

مسکن  بنیاد  معاون  که  این  با 
تحویل  از  سپاه  فرماندهان  و 
بیش از ۸ هزار کانکس به مردم 
سخن  کرماشان  زلزله زده ی 
در  رژیم  نماینده ی  می گویند، 
از تحویل کانکس  تنها  مجلس 
آسیب دیدگان  درصد   ١٠ به 

کرماشان خبر داد.
رژیم  نماینده ی  علوی،  احسن 
با  مصاحبه ای  طی  مجلس،  در 
" خانه ی  خبرگزاری حکومتی 
عدالت" از وقایع بعد از زلزله و 
عدم کمک رسانی به زلزله زدگان 
زلزله  از  بدتر  "بالیی  عنوان  با 
اینکه  بیان  با  او  کرد.  یاد" 
 ۵ کمک  با  مردم  می داند  بعید 
بسازند،  خانه  بتوانند  میلیونی 
کانکس هایی  بودن  نامناسب  از 
زلزله  قربانیان  به  حکومت  که 
و  داد  خبر  است  داده  تحویل 
گفت: در ساخت این کانکس ها 

رعایت  مهندسی  اصول  اصال 
نشده و از این رو مقاوم نیستند.
انتشار  طی  مهر  خبرگزاری 
آبان  بیست وششم  در  خبری 
از واگذاری بازسازی و اسکان 
سپاه  به  آسیب دیدگان  موقت 
همین  در  داد.  خبر  پاسداران 
روز  مسکن  بنیاد  معاون  رابطه 
خبرگزاری  به  آذر  شانزدهم 
که  گفت  صداوسیما  حکومتی 
در  سپاه  االنبیاء  خاتم  قرارگاه 
هزار  هشت  حدود  کرماشان 
واحد کانکس نصب کرده است. 
متفاوت  نظری  اظهار  در  اما 
و  دروغ  آمارهای  گویایی  که 
کذب حکومت در کمک رسانی 
بیاتی،  مجتبی  است،  مردم  به 
سپاه  هماهنگ کننده  معاون 
استان کرماشان طی مصاحبه ای 
خبرگزاری  به  روز  همان  در 
فارس گفت: سپاه تنها توانسته 

در  کانکس   ٧٠٠ و  هزار  دو 
مناطق زلزله زده توزیع کند. 

در همین راستا قاسم جاسمی، 
تازه ترین  در  رژیم  نماینده ی 
آمارهای  تمام  خود  اظهارات 
تعداد  بر  مبتنی  شده  ارائه 
در  شده  نصب  کانکس های 
دروغ  را  زلزله زده  مناطق 
تاکنون  کرد:  اعالم  و  دانست 
کانکس های  درصد  ده  تنها 
الزم در مناطق زلزله زده مستقر 
افزود:  ادامه  در  او  شده اند. 
حتی  که  است  طوری  شرایط 
چادر  زلزله زدگان  برخی  هنور 

اسکان هم ندارند.
اخبار  بنابر  که  است  ذکر  قابل 
وزش  علت  به  شده،  منتشر 
اخیر،  روزهای  طی  باد  شدید 
یا  حکومتی  کانکس های 
را  آن ها  باد  یا  تخریب شده اند 

با خود برده است.
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