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ارگان کمیـته مرکزی حزب دمکرات کردستان ایران

تـأمین حقوق ملی خلق کرد در چهارچوب ایرانی دمـکراتیک و فـــدرال
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ادامه در صفحه ی 2

ژست سیاسی 

و مبارزاتی

علیه  گرفنت  موضع  و  مبارزه 
سیستمی متامیت خواه و حیلەگر 
ایران  اسالمی  جمهوری  همچون 
که ماالمال است از حقه و دروغ 
از  تا  ضدبرشی ست  نیروهای  و 
این طریق بتواند ارادەی انقالبی 
بکشاند  بیراه  به  را  مبارزین 
مبارزەای  درآورد،  زانو  به  یا 
مبارزەای  دشواری ست.  و  سخت 
و  فیزیکی  نظر  از  چه  اگر  که 
امکانات مادی اش،  محدود بودن 
اما  می منایاند  دشوار  و  سخت 
اعتقاد  و  باور  و  فکر  لحاظ  از 
و  مشکل تر  آن  برابر  چندین 
از  پر  مبارزەای   موانع،  از  مملو 
آن  مبارزین  که  نشیب،  و  فراز 
توطئەها  بر  آگاه  مستمرا  باید 
باشند. رژیم  فریب های  و 
متام  که  سیستمی  علیه  قیام 
نظامی  و  سیاسی  امکانات 
هیچ  از  و  قبضه  را  کشوری 
جنایتی علیه دشمنان خود ترسی 
سنگین  مبارزەای ست  ندارد، 
دشوارتر  این  از  اما  دشوار.  و 
همه  رژیم  این  که  زمانی ست 
را  تبلیغاتی اش  و  امکانات فکری 
بر  را  تا سلطەی خود  گیرد  بکار 
حوزەهای نظامی و قدرت چنان 
تحت  مردمان  که  دهد  نشان 
حاکمیت اش بقبوالند که سیستم 
او، سیستمی ست که حتا بر فکر و 
ذهن انسان ها نیز مسلط است و 
جامعه را به زانو درآورده و نتیجتا 
ابدی ست. و  همیشگی  قدرتش 

سیستم  و  قدرت  از  نوع  این 
مستبد، تالش می کند که افراد و 
گروەهای مبارز را دچار ناامیدی 
کرده و در اعامق ذهن شان آنچنان 
تسلیم رژیم شوند که باور کنند 
چارچوب  در  کردن  بازی  جز  که 
معیارهای رژیم والیت فقیه هیچ 
فعالیت  برای  دیگری  فرصت 
ندارد. وجود  قیام  و  سیاسی 

هامنگونه که در هندوستان تحت 
سیطرەی بریتانیا، مردم را به این 
قناعت رسانده بودند که تنها در 
و  بریتانیا  اقتدار  سایەی  زیر  در 
آن  استعامری  حکومت  تداوم 
ادامه  خود  زندگی  به  می توانند 
شوروی  دیکتاتوری  در  یا  دهند 

منایش متام شد 

ــا  ــران ه ــح امــــا ب

همچنان ادامه دارند

روز جمعه 29 اردیبهشت 1396 شمسی، 

به اصطالح انتخابات ریاست جمهوری و 

شورای شهر و روستا در ایران با دنیایی 

توخالی  و  پوچ  وعیدهای  و  وعده  از 

پیش بینی  که  هامنگونه  و  شد  برگزار 

می شد، رژیم از متام حیلە و حقەهایی 

که در چنته داشت برای کشاندن مردم 

کرد. استفاده  رای  صندوق های  پای  به 

کشاندن  برای  رژیم  سیاست  اولین 

مردم به پای صندوق ها، همزمان کردن 

ریاست جمهوری  انتخابات  برگزاری 

این  از  تا  بود  روستا  و  شهر  شورای  و 

رشکت  خواهان  که  افرادی  طریق 

ریاست جمهوری  انتخابات  در 

به  دادن  رای  بهانەی  به  نیستند 

رشکت  به  مجبور  شوراها  کاندیداهای 

بشوند. نیز  انتخاباتی  منایش  این  در 

به  اکرثیت قریب  به  در مرحلەی دوم، 

اتفاق کاندیداها فرصت داده شده بود 

کنند و در  تبلیغاتی رشکت  بازی  تا در 

از  هرکدام  به  رژیم  هم  راستا  همین 

بهرەی  با  وام  تومان  میلیون   100 آنان 

بسیار کم پرداخت کرد، تا از این طریق 

شدن  کاندید  برای  را  بیشرتی  مردم 

تحریک کرده و آنان نیز به نوبەی خود 

صندوق ها  پای  به  را  بیشرتی  جمعیت 

ایجاد  باعث  دیگر  سوی  از  و  بکشانند 

اختالف های عمیق در میان مردم شوند.

براساس آخرین اخبار و گزارشات رسیده 

شهرهای  متام  در  انتخابات،  روز  در 

روستاها،  از  برخی  در  حتا  و  کردستان 

لباس  نیروهای  از  کثیری  تعداد  رژیم 

سطح،  در  را  خود  امنیتی  و  شخصی 

شهر  انتخاباتی  حوزەهای  در  ویژه  به 

پراکنده و مستقر کرده بود. اگرچه بنابر 

گزارشات موثق، در روز منایش انتخابات 

اکرثیت مردم کردستان برخالف خواست 

کرد  احزاب  فراخوان  استقبال  به  رژیم، 

بودند  رفته  انتخابات  تحریم  بر  مبنی 

نکردند  رشکت  رژیم  منایش  این  در  و 

رژیم  می رفت  انتظار  که  آنچنان  اما 

بی سابقه  را  کردستان  در  مشارکت 

که  حالی ست  در  این  بود.  کرده  اعالم 

اجازه  نیز  حکومتی  رسانەهای  به  حتا 

در  انتخابات  وضعیت  از  گزارش  تهیه 

بودند.  نداده  را  کوردستان  شهرهای 

کردپرس،  مثال خربگزاری های  عنوان  به 

کوشا  و  ساکاپرس  گوالن،  شهر،  صدای 

امنیتی رژیم  از وابستەهای  که همگی 

هستند طی بیانیەای در 29 اردیبهشت 

اعالم کردند که بنابر دستور فرمانداری 

گزارش  و  خرب  تهیه  و  عکاسی  اجازه 

ندادە  آنها  به  را  انتخابات  وضعیت  از 

باید  تنها  که  کردەاند  ملزم  را  آنها  و 

کنند. اعالم  را  انتخابات  نهایی  نتایج 

در این رابطه "توماس اردبرینک" خربنگار 

کرد:  اعالم  تهران  در  تایمز  نیویورک 

حوزەهای رای در جنوب تهران تهی از 

رای دهندگان بود و در مابقی نقاط شهر 

نیز مشارکت آنچنانی دیده نشده است.

عنوان  به  که  افرادی  گفتەهای  بنابر 

حضور  حوزەها  در  صندوق دار 

به  نسبت  مردم  مشارکت  داشتند، 

در  و  کم  بسیار  پیشین  دورەهای 

رسد  بسیار  فضای  حوزەها،  از  برخی 

پایانی  ساعات  تا  رخو ت انگیزی  و 

برخی  حتا  است.  بوده  انتخابات حاکم 

از کاندیداها از سیاست تطمیع استفاده 

50هزار  مبلغ  رای  هر  ازای  به  و  کرده 

بودند. داده  وعده  مردم  به  را  تومان 

که  شد  مشخص  دیگر  سوی  از 

برگەهای  حوزەها  از  برخی  در 

نفع  به  که  بود  شده  چاپ  تقلبی 

شود. ریخته  صندوق  به  کاندیدی 

در ادامەی گزارشات رسیده در این باره 

آمده است، مردم کردستان بدون توجه 

به انتخابات برای گشت و گزار به دامن 

یکی  گزارش  به  و  بودند  رفته  طبیعت 

از  از شاهدان شلوغی جادەهای خارج 

رشایط  در  حتا  و  بوده  بی سابقه  شهر 

نشده  دیده  وضعیتی  چنین  نیز  عادی 

است. این امر نیز بنابر فراخوان احزاب 

انتخابات  تحریم  بر  مبنی  کردستان 

مدنی- فعالین  گسرتدەه  فعالیت  و 

پیشنهاد کرده  سیاسی شکل گرفت، که 

دامن  به  مردم  روزی  چنین  در  بودند 

کنند. ترک  را  شهر  و  رفته  طبیعت 

صدقیت  عدم  بر  مبنی  دیگری  سند 

گزارش نهایی وزارت کشور رژیم در باب 

میزان مشارکت مردم در منایش انتخابات 

این است که خربگزاری حکومتی تسنیم، 

 20 که  داد  گزارش  جمعه  روز  غروب 

از مجموع 57 میلیون نفر  نفر  میلیون 

گذشت  از  بعد  تنها  اما  دادەاند،  رای 

چند ساعت گویی معجزەای روی داده 

رسید. نفر  میلیون   40 به  تعداد  این  و 

هرچند که آمارهای رژیم به مانند اعالم 

معترب  و  موثق  انتخابات  نهایی  نتایج 

پایان  از  بعد  همه  این  با  اما  نیست، 

منایش 29 اردیبهشت و اعالم آمار رسمی 

مجموعەای  کشور،  وزارت  سوی  از 

منترش  تامل  و  توجه  قابل  آمارهای  از 

یک  منترشه  آمارهای  بنابر  شدند. 

بیش  و  دادەاند  رای سفید  نفر  میلیون 

از 14 میلیون نفر نیز حارض به مشارکت 

نشدەاند. رای  صندوق های  پای  در 

حال بعد از آن همه بیا و بروهایی که 

فریبکاری های  و  حقەبازی  های  و  شد 

مردم  آنکه  از  بعد  و  گرفت  شکل  که 

از ترس نیش مار خود را به آتش زدند، 

دیگر  سال  چهار  و  مانده  روحانی 

وعیدهای  و  وعده  بتواند  آن  طی  تا 

به  که  را  بی اساسی  و  توخالی  و  پوچ 

بر کسی  کند.  عملی  است،  داده  مردم 

خامتی"  "محمد  که  نیست  پوشیده 

همه  آن  از  بعد  مشابه،  پروسەای  طی 

پایان  در  دروغین،  وعیدهای  و  وعده 

گفت:  ریاست جمهوری اش  دوران 

بودەام". تدارکاتچی  یک  تنها  "من 

با اطمینان کامل و بعد از آن همه تجربه 

و آزمون های پی در پی رئیس جمهورهای 

به  مفتخر  روحانی  دوباره  پیشین، 

مردم  و  می شود  "تدارکاتچی"  لقب 

خالی. کیسەای  و  سفرە  و  می مانند 

اسناد فساد مالی 

جناح به اصطالح اصالح طلب 

نیز افشا شد

در مصاف با 

روشنگری سیاسی

کورد می تواند 

به عاملی تعین کننده 

در معادالت خاورومیانه بدل شود

قاسملویسم و تحلیلی بر 

تاریخ معارص کورد

جوابی کوتاه برای آکادمیست هایی 

کە بە بیراهە رفتەاند
حزب دمکرات: 

انتخابات هیچ تغیری در 

سیستم رژیم ایران ایجاد منی کند

محمدصدیق کبودوند 

از زندان آزاد شد
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ادامه سخن

اسناد فساد مالی 

جناح به اصطالح اصالح طلب نیز افشا شد
کوردستان میدیا: بنابر تعدادی سند و 

فایل جدید، حسن روحانی نیز هامنند 

سایر مسئولین حکومتی دست باالیی 

در غارت اموال و دارای های مردم دارد.

انتشار  با  گویا"  "خربنامه  سایت 

افشای  به  اسناد،  از  مجموعەای 

و  روحانی  حسن  مالی  فسادهای 

صورت  به  بیشرت  که  مطبوع اش  باند 

امالک  و  زمین  ترصف  و  رانت 

است. زده  دست  می باشد  مردم 

به عنوان مثال در یکی از این اسناد 

سال  در  روحانی  منترش شده، حسن 

مساحت  به  زمینی  قطعه   136٨

790 مرت واقع در شهرک غرب تهران 

سازمان  از  تومان  میلیون   2 نرخ  به 

ارزش  حالیکه  در  خریده،  نوسازی 

زمان  آن  در  زمین  قطعه  این  واقعی 

است.  بوده  تومان  میلیون   140

در سندی دیگرروحانی، به پدر داماد 

از  که  است  داده  را  امکان  این  خود 

بهره  با  کالن  وامی  دبی  در  بانکی 

در  را  پول  آن  و  بگیرد  درصد  صفر 

درصد   24 سود  با  ایران  بانک های 

بربد. بهره  آن  سود  از  و  دهد  قرار 

یا در سندی دیگر که خربگزاری فارس 

آنرا منترش کرده است. فریدون روحانی 

برادر حسن روحانی، در اسفند 5٨ و 

بنیاد  تاسیس  از  ماه   10 از  بعد  تنها 

مرت   1٨٨ مساحت  به  زمینی  مسکن، 

رایگان  به  تهران  "تاهباز"  شهرک  در 

اکنون  هم  که  است.  کرده  دریافت 

یکی از گران ترین مناطق ایران است.

جهانگیری"  "اسحاق  دیگر  سویی  از 

سال  در  یازدهم،  دولت  اول  معاون 

مرت   3٨5 مساحت  به  زمینی   137٨

نرخ  به  تهران  "ونک"  منطقه  در 

دولت  زمان  در  تومان  هزار   149

اصالحات خریده است که هم اکنون 

دارد. ارزش  تومان  میلیار   15

کرد  آشکار  نیز  تسنیم  خربگزاری 

سال  در  جهانگیری  اسحاق  که 

از  مالی  فساد  دلیل  به   13٨9

است.  شده  برکنار  خود  سمت 

می  کنند  اشاره  نکته  این  به  اسناد 

آخوندی  عباس  و  جهانگیری  که 

"صدرا"،  رشکت  در  عضویت  عالوه 

دریافت کردەاند. نیز  نجومی  پاداش 

این اسناد و اسناد منترش شده دیگری، 

و  سیستامتیک  و  گسرتده  فساد  از 

سخن  ایران  اسالمی  رژیم  در  فراگیر 

می گویند، مسئولینی که با بی رشمی 

سخن  رژیم  در  اصالحات  از  متام 

و  دروغین  تبلیغات  با  و  می گویند 

فریب افکار عمومی سعی در کشاندن 

مردم به پای صندوق های رای دارند.

حزب دمکرات: 

انتخابات هیچ تغیری در سیستم رژیم ایران ایجاد منی کند

رشفی"  "حسن  میدیا:  کوردستان 

کردستان  دمکرات  حزب  سخنگوی 

ایران، طی مصاحبەای  اعالم کرد که 

انتخابات در ایران مبنای دمکراتیکی 

ملی  حقوق  از  صحبت  و  ندارد 

نظام  پایەهای  ایران  ملیت های 

می سازد. روبرو  تهدید  با  را 

و  کل  دبیر  معاون  رشفی،  حسن 

کردستان  دمکرات  حزب  سخنگوی 

سایت  با  مصاحبەای  طی  ایران، 

به  انتخابات  ماهیت  به  "باسنیوز" 

ریاست جمهوری  انتخابات  ویژه 

"آنچکه  گفت:  و  پرداخت  پیش رو 

اسالمی  رژیم  در  انتخابات  به 

رژیم  ذات  و  ماهیت  بنابر  ایران 

بیانگر  واقع  در  می شود  مربوط 

غیردمکراتیک بودن آن و هامهنگ 

معیارهای  از  هیچکدام  با  نبودنش 

انتخابات دمکراتیک می باشد و ما با 

نوعی پارادوکس در این به اصطالح 

بیانگر  و  هستیم  روبرو  انتخابات 

دروغین بودن آن است. در این دور 

دورەهای  مانند  به  نیز  انتخابات  از 

نادمکراتیک  و  غیرقانونی  پیشین، 

در  و  است  عیان  عینه  به  آن  بودن 

نهایت نیز نباید چشم به راه نتیجه 

باشیم. آن  از  حقیقی  و  درست 

افزود:  همچنین  رشفی  حسن 

کاندیداهای  که  آنرویی  از 

از  باید  ایران  در  ریاست جمهوری 

عبور  رژیم  گزینش  فیلرت  چندین 

انتخابات،  مهندسی  بنابر  و  کنند 

شده اند،  مشخص  پیش  از  اشخاص 

از  ایران  مردم  درصد   75 به  قریب 

از  حق  این  و  محروم  شدن  کاندید 

همین  به  است.  شده  ضبط  آنان 

خاطر انتخابات ریاست جمهوری در 

ایران ماهیتا غیردمکراتیک می باشد.

بخش  در  دمکرات  حزب  سخنگوی 

شد:  متذکر  خود  سخنان  از  دیگری 

رژیم  در  "تغیر چهرەهای مسئولین 

هیچگونه  موجب  ایران  اسالمی 

ایران،  کالن  سیاست های  در  تغیری 

تداوم  مردم،  زندگی  معیشت 

رسکوب، اعدام و نیز سیاست خارجه 

آن منی شود. به عنوان مثال زمانی که 

مدتی  از  بعد  آمد  کار  روی  خامتی 

و  قدرت  هیچگونه  که  شد  معرتف 

احمدی نژاد  نیز  و  ندارد  اختیاری 

ریاست جمهوری  دوره  دو  از  بعد 

حتا صالحیتش تائید نشد. همچنین 

اشاره  کروبی  و  موسوی  به  باید 

نخست وزیر  خود  زمان  در  که  کرد 

دیدیم  که  بودەاند  مجلس  رئیس  و 

واقع  در  شدند،  رانده  حاشیه  به 

به  نسبت  حتا  اسالمی  جمهوری 

نیست". وفادار  نیز  خود  دلسوزان 

مساله  به  دمکرات  حزب  سخنگوی 

و  کرد  ُکرد  احزاب  از سوی  بایکوت 

با  کنونی  تحریم  و  "بایکوت  گفت: 

گذشته تفاوت هایی دارد، اگر پیشرت 

حزب یا جناحی کردی سعی می کرد 

و  کند  دوری  تحریم  و  بایکوت  از 

در انتخابات رشکت سهیم باشد، اما 

است  رسیده  قناعت  این  به  امروزه 

کسی  به  را  فرصتی  چنین  رژیم  که 

برای  نیز  زمینەای  هیچ  و  منی دهد 

راستا  آن  در  که  ندارد  وجود  تغیر 

ملی  حقوق  به  رسیدن  برای  بتوان 

همچنین  برداشت.  گامی  کرد  ملت 

متام سازمان ها و احزاب حارض در این 

تحریم تا بدانجا که در توان داشته اند 

نفوذ خود  میزان  و  از طریق رسانه 

که  خواستەاند  مردم  از  جامعه،  در 

نروند". رای  صندوق های  پای  به 

که  بود  آن  بود  شایع  آنچکه 
را  هرکاری  می خواهیم  اگر 
آگاهی  با  باید  دهیم  انجام 
دهیم،  انجام  آنرا  بزرگ  برادر 
در  اسالمی  جمهوری  نیز  حال 
تالش است که این نوع فرهنگ 
که  کند  ایجاد  جامعه  در  را 
در  مبارزه  و  سیاست  راه  تنها 
که  سیستمی ست  چارچوب 
باشد. حاکم  آن  بر  فقیه  ولی 

خم های  و  پیچ  در  بی شک 
چنین  در  قیام  و  مبارزه 
از  سیستم هایی که قصد دارند 
هر طریقی اراده انساِن انقالبی 
نابود  و  درآورده  زانو  به  را 
می شوند  پیدا  مبارزینی  کند، 
نشیب  و  فراز  همه  این  از  که 
مبارزه خسته و درمانده  شوند، 
باید  و  نیست  غریب  که  امری 
همه،  توانایی های  که  دانست 
و هر  برابر منی باشد  و  یکسان 
از  مرزی  و  حد  دارای  کسی 
توانایی و ارادەست و به همین 
خاطر چنین افرادی در مقطعی 
از مبارزەشان نیرو و توان خود 
ارادەشان  و  داده  دست  از  را 
برای  اما  از دست می دهند،  را 
شکست شان،  کردن  پنهان 
را  مبارزین  و  مردمان  دیگر 
و  نحوه  تا  می کنند  تشویق 
بیرون  از  را  مبارزاتی شان  دید 
حکومت  درون  به  حکومت 
منتقل کنند و در واقع شکست 
تئوریزه  دیگری  نام  به  را  خود 
بکنند و می خواهند که با خود 
مبارزه ملتی را به قهر چاه بربند.

است  ممکن  که  افراد  اینگونه 
از  رسبرآورند،  آنجا  و  اینجا 
از  که  دارند  آن  قصد  سویی 
سایەی  در  مبارزه  سهولت 
رژیم والیت فقیه بهرەها بربند 
خود  مبارزاتی  سیامی  هم  و 
واقع  در  اما  باشند،  داشته  را 
که  هستند  موجوداتی  اینان 
زشت  را  قیام  و  مبارز  سیامی 
طلوع  هنگام  در  و  می کنند 
شکستأخوردگی شان  آزادی، 
آشکار می شود. بیشرت  و  بیشرت 
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درخواست انجمن های دانشگاه پیام نور سنندج 

در مورد مستقل شدن دورەهای آموزش زبان کوردی

از  جمعی  میدیا:  کوردستان 

مبنی  بیانیەای  سنندج  انجمن های 

آموزش  دورەهای  شدن  مستقل  بر 

کردەاند. منترش  کوردی  زبان 

کوردستان  سایت  به  رسیده  بنابر خرب 

انجمن های دانشگاه  از  میدیا، جمعی 

مستقل  منظور  به  سنندج  پیام نور 

خارج  و  کوردی  دورەهای  شدن 

نفوذ  از سیطرەو  دورەهای  این  کردن 

حکومت، درخواستی را منترش کردند.

درخواست  این  کامل  منت 

است: زیر  رشح  به 

گفتگوی  انجمن  اینکه  به  نظر 

به  تاسیس  ابتدای  از  فرهنگ ها 

کارهای  حیطه ی  در  فعاالنه  صورت 

پیام  دانشگاه  در  فرهنگی_اجتامعی 

است  شدە  ظاهر  سنندج  مرکز  نور 

گفتگوی  انجمن  اینکە  بە  توجە  با  و 

کوردی  کالس های  برگزاری  فرهنگ ها، 

را در هامن اوایل تاسیس در حیطەی 

قرار  خود)فرهنگی_اجتامعی(  کاری 

دادە است و چندین سال مشغول بە 

انجام این مهم و آموزش زبان مادری 

بە تعداد زیادی از دانشجویان میباشد، 

این  از  بخشی  2سال  مدت  به  لیکن 

شدە  صلب  مذکور  انجمن  از  وظیفە 

است و زیر نظر بعضی از احزاب خارج 

از دانشگاه و وابستە بە دولت فعالیت 

محمدی  شنو   - اینجانب  لذا  می کند 

فرهنگی-اجتامعی  انجمن  دبیر 

گفتگوی فرهنگ ها- بە همراه تعدادی 

دانشجویی  فعالین  و  انجمن ها  از 

بە  سنندج  مرکز  نور  پیام  دانشگاه 

شیوەی رسمی خواهان برگرداندن این 

انجمن  بە  کوردی  از کالس های  بخش 

شورای  )مصوبەی  فرهنگ ها  گفتگوی 

فرهنگی سال ٨9_90( و استقالل کامل 

دانشجویی  غیر  فعالیت های  از  آن 

می باشیم. دانشگاهی  غیر  و 

می شوند  متذکر  فعالین همچنین  این 

که: این درخواست اکرث قریب به اتفاق 

فرهنگی،  فعالین  اساتید،  دانشجویان، 

پیام نور  دانشگاه  اجتامعی  ادبی، 

دانشگاه  باید  که  می باشد  سنندج 

نوع  این  از  یکسویه  جانبداری  به 

بکشد  دست  منفعت طلبانه  تعامالت 

هفتەای  یک  مهلتی  دادن  علی رغم  و 

همچنین  و  دانشگاهی  مسئولین  به 

این  انتشار  از  پیش  باالتر،  مراجع 

نشدیم. روبرو  جوابی  هیچ  با  بیانیه 

اعالم  همچنین  انجمن ها  این 

در  دانشگاه  اگر  که:  کردەاند 

ندهد  ما  به  جوابی  وقت  ارسع 

زد. خواهیم  اعتصاب  به  دست 

محمدصدیق کبودوند 

از زندان آزاد شد

صدیق  محمد  میدیا:  کوردستان 

کبودوند، فعال حقوق برش و رییس 

زندانی سازمان دفاع از حقوق برش 

کردستان پس از ده سال حبس با 

گردید. آزاد  زندان  از  کفالت  قید 

وب سایت  رسیده  گزارش  براساس 

جمعه  امروز  میدیا،  کوردستان 

اردیبهشت ماه،  دوم  و  بیست 

رییس  کبودوند،  صدیق  محمد 

حقوق  از  دفاع  سازمان  زندانی 

ده  از  پس  کردستان  برش 

شد. آزاد  زندان  از  حبس  سال 

یکم  و  بیست  گذشته  روز 

از  دفاع  سازمان  اردیبهشت ماه، 

انتشار  با  کردستان  برش  حقوق 

آزادی  با  رابطه  در  اطالعیه ای 

وجود  با  کرد:  عنوان  کبودوند 

تجمیع  قانون  مدوام،  پیگیری 

اعامل  وی  پرونده  درباره  جرائم 

 134 ماده  مطابق  است.  نشده 

در صورت  جدید،  مجازات  قانون 

تجمیع جرائم، تنها حکم ده  ساله 

اجرا  قابلیت  آقای کبودوند  حبس 

اجرا  او  ماهه  و حبس شش   دارد 

نخواهد شد به همین جهت آقای 

تعیین  تا  کفالت  قید  با  کبودوند 

خصوص  در  ماده  این  تکلیف 

می شود. آزاد  زندان  از  وی 

بازداشت های  تحقیق  ِکمیته 

در  متحد  ملل  خودرسانه 

سازمان  تأسیس  قطعنامه ای 

و  ُکردستان  برش  حقوق  از  دفاع 

شخص  و  سازمان  فعالیت های 

آقای کبودوند را قانونی و منطبق 

ایران  برشی  حقوق  تعهدات  با 

شناخته  و حکم ده سال حبس برای 

غیرقانونی  و  خودرسانه  را  ایشان 

ایران  دولت  و  بود  منوده  اعالم 

وقت  فوت  بدون  آزادی  به  را 

تصویب  و  فراخوانده  کبودوند 

منوده که بابت جربان خسارت های 

مالی  و  جانی  روانی،  و  روحی 

خانواده اش  و  کبودوند  بر  وارده 

بپردازد. غرامت  وی  به  باید 

دهم  از  کبودند  صدیق  محمد 

و  بازداشت   13٨6 سال  تیرماه 

انقالب  دادگاه  است.  زندانی شده 

اسالمی تهران به اتهام اقدام علیه 

و  تشکیل  طریق  از  ملی  امنیت 

اداره سازمان دفاع از حقوق برش 

ُکردستان وی را به ده سال حبس و 

از بابت تبلیغ علیه نظام جمهوری 

اسالمی از طریق ارتباط و مراوده 

حقوق  بین املللی  سازمان های  با 

با شخص  ارتباط و مکاتبه  برش و 

کوفی عنان دبیر کل وقت سازمان 

با رسانه های  ملل متحد و گفتگو 

عمومی به یک سال حبس و جمعاً 

کرد  محکوم  حبس  سال  یازده  به 

که در شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر 

از  حبس  سال  ده  تهران  استان 

تائید  تأسیس سازمان، مورد  بابت 

بود. شده  قطعی  و  گرفته  قرار 

وی در پرونده مربوط به فعالیت 

"تشویش  اتهام  به  روزنامه نگاری، 

درج  طریق  از  عمومی  اذهان 

مردم"  پیام  هفته نامه  در  مطالب 

انقالب  و  عمومی  دادگاه  توسط 

حبس  سال  یک  به  سنندج 

از  محرومیت  سال   5 تعزیری، 

نرشیه  مدیریت  و  روزنامه نگاری 

و ابطال پرونده انتشار پیام مردم 

در  تأیید  از  پس  که  شد  محکوم 

تهران،  استان  تجدیدنظر  دادگاه 

میزان محکومیت حبس در دیوان 

عالی کشور به 6 ماه تقلیل یافت.

قول  و  زیاد  پیگیری  باوجود 

قانون  هنوز  قضایی  مسئولین 

پرونده  درباره  جرائم  تجمیع 

مطابق  است.  نشده  اعامل  وی 

جدید،  مجازات  قانون   134 ماده 

تنها  جرائم،  تجمیع  صورت  در 

کبودند  آقای  ده  ساله  حکم 

شش   حبس  و  دارد  اجرا  قابلیت 

آقای  شد.  نخواهد  اجرا  او  ماهه 

به  مربوط  نیز  پرونده ای  کبودند 

زنان  مورد  در  کتابچه ای  انتشار 

ایران، در  آنان در  و نقض حقوق 

آذربایجان غربی  انقالب  دادگاه 

اتهام تربئه شد. این  از  داشت که 

حبس  دوران  طی  در  کبودند 

زد،  غذا  اعتصاب  به  دست  بارها 

اعتصاب غذای 59 روزه  از جمله 

و  بیامرش  فرزند  با  دیدار  برای 

همچنین اعتصاب غذای 34 روزه 

سازی های  پرونده  به  اعرتاض  در 

خردادماه  چهارم  روز  که  اخیر 

1395 در شعبه 2٨ دادگاه انقالب 

قاضی  ریاست  به  تهران  اسالمی 

محمد مقیسه برگزار شد و با تربئه 

وی از اتهامات وارده، پایان یافت.

پیام تربیک مصطفی هجری، دبیرکل حزب دمکرات 

کردستان ایران به مناسبت آزادی 

"محمدصدیق کبودوند"

"مصطفی  میدیا:  کوردستان 

دمکرات  حزب  کل  دبیر  هجری" 

آزادی  پیامی  طی  ایران  کردستان 

گفت. تربیک  را  کبودوند  محمدصدیق 

پیام: کامل  منت 

دبیرکل  هجری،  مصطفی  تربیک  پیام 

به  ایران  کردستان  دمکرات  حزب 

کبودوند محمدصدیق  آزادی  مناسبت 

سال   10 رسبلندانەی  رساندن  پایان  به 

تحمیل  و  ناعادالنه  حکمی  که  زندان، 

دفاع  سازمان  رئیس  و  موسس  بر  شده 

محمدصدیق  کردستان،  برش  حقوق  از 

کبودوند، از سوی جمهوری اسالمی ایران 

بود و بازگشت ایشان به آغوش خانواده 

و  معنا  چندین  حاوی  دوستدارانش،  و 

پیام است که جای تامل و آموخنت دارد:

در متام این مدت، که بودن در زندان های 

بدنام رژیم خود نوعی از شکنجه و آزار 

از  تا  می کوشید  اسالمی  جمهوری  است، 

طرق مختلف که در اجرای آن ها تخصص 

تحت  را  کبودند  محمدصدیق  دارد، 

شکنجه و فشارهای متعدد روحی و روانی 

قرار دهد تا او را وادار به دست کشیدن از 

باور و عقایدش کند و نهایتا اعالم ندامت 

مناید و در برابر رژیم به زانو بیافتد. اما 

باور و  بر  تنها  نه  محمدصدیق کبودوند 

نیز  را  زندان  بلکه  بود،  ُمرص  اعتقاداتش 

ضدبرشی  رژیم  علیه  مبارزه  سنگر  به 

بود. کرده  بدل  ایران  اسالمی  جمهوری 

محمدصدیق  ایستادگی  و  مقاومت 

را  پیام  این  دیگر  بار  برای  کبودوند 

با  که  داد  ایران  اسالمی  جمهوری  به 

آزادیخواهان،  اعدام  و  زندانی کردن 

تحت  ملیت ها  مسالەی  منی تواند 

ملت  جمله  آن  از  –و  ایران  ستم 

مردم  طریق  این  از  و  کند  حل  را  کرد- 

تا  کند  وحشت  و  هراس  دچار  را 

نباشند. خود  حقەی  حقوق  پی گیر 

ایستادگی،  و  مقاومت  برابر  در  ما 

میدان  مبارز  کبودوند،  محمدصدیق 

رسبلندانە  که  کرد،  ملت  حقوق  اعاده 

در  و  نهاد  رس  پشت  را  زندان  سال ها 

ملتامن  حق خواهی  صدای  نیز  زندان 

می آوریم  فرود  تعظیم  رس  بود، 

ایشان،  به  مناسبت  همین  به 

متام  و  خانوادەشان  محرتم  اعضای 

مبارزین  همه  و  سیاسی  زندانیان 

می گوئیم. تربیک  ملتامن  آزادی  راه 

حزب دمکرات کردستان ایران

دبیرکل 

مصطفی هجری

23 اردیبهشت 1396 شمسی

13 می 2017 میالدی

خدمتگذاری ریاکارانه برای کسب رای

رژیم  مسئولین  میدیا:  کوردستان 

مردم  کشاندن  برای  ایران  اسالمی 

دست  رای  صندوق های  پای  به 

موقتی  خدمتگذاری های  به 

با  هم  حال  این  با  که  زدەاند 

شدەاند. روبرو  مردم  اعرتاض 

سایت  به  رسیده  خرب  بنابر 

کوردستان میدیا، روز چهارشنبه 20 

اردیبهشت 1396 شمسی، شهرداری 

شهر بانه و مناینده فرمانداری استان 

"سپیده"  شهرک  بازدید  به  سنندج 

آن  قصد  و  پرداختند  بانه  شهر 

با  انتخابات  آستانه  در  که  داشتند 

منایشی  از خدمتگذاری  سواستفاده 

و موقتی توجه مردم را به انتخابات 

عکس العمل  با  که  کنند  جلب 

شدند. روبرو  منطقه  این  مردمان 

این  در  میدیا  کوردستان  خربنگار 

مسئولین  که،  داد  گزارش  ارتباط 

خدماتی  وسیله  تعدادی  دولتی 

که  بودند  آورده  شهرک  این  برای 

می شوند.  روبرو  مردم  اعرتاض  با 

مسئولین  شهرک  این  شهروندان 

روی  به  و  دادند  قرار  خطاب  را 

همین  به  بردند.  هجوم  آن  ها 

سنندج  مناینده  و  شهردار  خاطر 

کرده  جمع  را  اثاثیەشان  و  اسباب 

کردند. ترک  را  محل  رسعت  با  و 

برای  درازمدت  طرح  و  برنامه 

برعهده  که  شهر  احتیاجات  رفع 

در  کوردستان  در  شهردای ست، 

و  دارد  قرار  نازلی  بسایر  سطح 

بار  یک  سال   6 یا   5 هر  برنامەها 

و  می شوند  تحول  و  تغیر  دچار 

این عدم برنامەریزی علمی موجب 

است. شده  مردم  اعرتاض  و  خشم 

میدیاهمچنین  کوردستان  خربنگار 

سیستم  مناطق  این  اکرث  افزود، 

نیز  اکرثا  و  ندارند  فاضالب 

دارند. آشامیدنی  آب  مشکل 

سطح  افزایش  برای  ایران  رژیم 

به  مردم  کشاندن  و  مشارکت 

نوع  هر  از  رای  صندوق  پای 

می برد. بهره  فریبکاری  و  فریب 

قروض رژیم دو برابر بودجەی ایران است

الریجانی  علی  میدیا:  کوردستان 

رئیس مجلس رژیم ایران اعالم کرده 

به  رژیم  قروض  مجموع  که  است 

بانک ها دو برابر بودجه ایران است.

به سپاه  "تسنیم" وابسته  خربگزاری 

از  نقل  به  پاسداران،  تروریستی 

مشرتک  نشست  در  الریجانی  علی 

کمیسیون اقتصادی پارملان با اعضای 

ملی  توسعه  صندوق  عامل  هیئت 

به  دولت  بدهی  که:  است  نوشته 

بانک ها ۲برابر بودجه کشور است.

تا  دولت  بدهی های  کل  مجموع 

دی ماه سال گذشته 7 بیلیون ریال 

مرکزی  بانک  همچنین  می باشد. 

در اردیبهشت امسال اعالم کرد که 

بدهی های بانک مرکزی طی 44 ماه 

است. بوده  میلیارد  هزار   1114\4

این سخنان الریجانی در حالی ابراز 

تحقیقات مجلس  که مرکز  می شود 

خود  گزارش  جدیدترین  در  رژیم 

شاخصه   4 از  خود  پیش بینی  به 

 1396 سال  در  ایران  اقتصاد  اصلی 

اقتصادی  توسعه  که:  بود  پرداخته 

درصد   7\3 به  جدید  سال  در 

این  که  حالی  در  رسید  خواهد 

 2\7 توسعه   95 سال  برای  مرکز 

بود. کرده  پیش بینی  را  درصدی 

بین املللی  صندوق  دیگر  سوی  از 

که،  است  کرده  پیش بینی  پول 

دلیل  به   96 سال  در  ایران  اقتصاد 

 50 با  اوپک  نفت  تولید  تثبیت 

شود. روبرو  توسعه  کاهش  درصد 
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در مصاف با 

روشنگری سیاسی

بایست  می  را  سیاست ورزی 

نقطه ای مقابل فلسفیدن نامید، این 

چنان  را  وضعیتی  بتوان  که  یعنی 

چهار  در  بتوان  که  کرد  توصیف 

کرد. تسهیل  را  توافق  آن،  چوب 

این مسیر نه به سیاست رادیکالی، 

در  دموکراسی  نوعی  نیازمند  بلکه 

خواهد  غنی  اساسی  قانون  قالب 

و  رمانتیک  امیدهای  یعنی  بود. 

دولتی  سیاست  در  را  اتوپیایی 

حذف کرده، چون اینگونه متون در 

اندیشه های سیاسی موثر نخواهد 

بود. سیاست، مربوط به اصطالحات 

و توافقات کوتاه مدت و پراگامتیک 

یک  در  باید  که  توافقاتی  است، 

چهار  در  دموکراتیک،  جامعه ی 

اختصاصی تر  بیش  و  کم  چوب 

توافقاتی  نه  شود،  دفاع  و  مطرح 

کند. غلبه  آنها  بر  متافیزیک  که 

بر  "گاها"  سیاسی،  اندیشه ی 

صورت بندی  به  معطوف  کوششی 

اینکه چگونه  فرضیه هایی در مورد 

چنین  رشایطی  چه  لوای  تحت  و 

باشند،  موثر  می توانند  اصطالحاتی 

نوین  سیاست  شود.  می  متمرکز 

هم سعی دارد تا از رّش رادیکالیسم 

و  خالص  آن  به  منتهی  راه های  و 

ی  همه  در  افراد  با  برخورد  در 

مباند.  باقی  پراگامتیک  سطوح 

روشنگری  سیاسی  پروژه  ی  هنوز 

در حرکت است، ولو این که بسیار 

که  حالی  در  پیش می رود،  به  آرام 

 )utopia(میانربهای صوری به اتوپیا

مارکسیسم،  و  فاشیسم  همچون   ،

اند؛  درآمده  ازآب  منسوخ  اهدافی 

می بایست حوصله کرد. هم اکنون 

اصالح  تغییرات  که  است  روشن 

دموکراتیک  و  تدریجی  طلبانه، 

و  گذاری  قانون  در  اجتامعی 

آرمان  حصول  راه  یگانه  نهادها، 

آزادی  یعنی  سیاسی،  روشنگری 

 )humiliation( مضاعف و حقارت

بود. خواهد  آن  سطح  پایین  در 

گمراه  اصطالح  اوقات،  از  پاره ای 

برای  مدرنیسم  پست  کننده 

کار  به  فلسفی  ابتکار  دادن  نشان 

اصطالح  این  اما  است،  شده  گرفته 

داللت  دستاوردهایی  آن  به 

و  نیچه  به  آن  ابتدای  که  دارد 

می  باز  آمریکایی  پراگامتیست های 

در  آن  تاریخی  البته ریشه ی  گردد. 

تاریخ نگری هگلی و زیست شناسی 

توان  می  پس  دارد.  قرار  داروینی 

دلیل  به  فردی  که  داشت  اظهار 

درباره ی  پراگامتیستی  دیدگاه های 

عقالنیت،  شعور  و  حقیقت  فن 

است. مدرنیست  پست  یک 

تجربه ی  که  معناست  بدان  این 

چیزی در زندگی، یک عمل خالقانه 

شود،  می  محسوب  )آشکارگرانه( 

تجربه گرایی  همین  ذات  در  یعنی 

به  گرایش  مدرنیسم،  پست  در 

می  حداقل  به  سیاسی  ناامیدی 

رسد. به اعتقاد بعضی از منتقدین، 

مدرن  پست  سیاست  مردم  آنچه 

 )postmodernist politics(

 cultural( فرهنگی  سیاست  یا 

politics( می نامند، عقب نشینی از 

سیاست واقعی به سیاست آکادمیک 

آنجا که همگی مستحرض  تا  است. 

هستیم، آنچه طرفداران این سیاست 

به  بی اعتامدی  کنند،  می  مطرح 

خالقیت های لیربال بورژوازی سنتی 

اومانیسم  و   )bourgeoisliberal(

است که گامن می رود همراه با این 

شده اند.  نیز  خالقیت ها، خدشه دار 

جهان بینی  که  دارم  باور  من  البته 

است  جهان بینی ای  جدید،  فلسفی 

"نونیچه ای"  فیلسوفان  اثر  از  که 

لیوتار  و  فوکو  دریدا،  مثل هایدگر، 

برآمده و هامره داللت سیاسی دارد.

پروژه ی قرن بیستم یعنی طبیعت 

و عقل به عنوان جایگزین های غیر 

رضوری خدا، ادامه ی اقتدار ستیزی 

 )anti-auuthoritar ianism (

روشنگری است.آزادی از تز مسئول 

بودن در برابر چیزی غیر از انسان ها 

و بزرگ تر از آن، تز عجیبی است. تا 

جایی که اصطالحات طبیعت، عقل 

یا حقیقتت، برای اشاره به چیزی از 

باشد.  به کار گرفته شده  این قبیل 

دایره ی  از  را  آنها  می بایست متامی 

به  باید  ما  کنیم.  حذف  واژگان 

روشنگری  شکاکیت  قاطع  رضس 

را  غیربرشی  نیروهای  درباره ی 

قرار  کنکاش و مورد مطالعه  دنبال 

دهیم. رهایی از آخرین کورسوهای 

لطف  به  هجده،  قرن  گرایی  عقل 

پراگامتیسم قرن بیستم برای اعتالی 

عزت نفس مفید واقع خواهد بود.

تا آنجا که استنتاج های برشی نشان 

داده است، هیچ دستاورد فلسفی ای 

سیاست  ترک  برای  دلیلی  نتوانسته 

روشنگری را به ما عرضه کند. هیچ 

یاخته ای منی بایست جایگزین امید 

نگاه  جز  شود،  اتوپیایی  سیاسی 

که  آن  از  بهرت  اتوپیایی  به  اجاملی 

از  شام  شاید  بود.  شده  تصور  قبال 

غالبا  چرا  که  کنید  سوال  خودتان 

پروژه های  که  می شویم  متصور 

غیر  فکری  و  سیاسی  روشنگری، 

میکنم  تصور  من  انحاللند؟  قابل 

بیش  چیزی  بر  دال  ماجرا  این  که 

نیست. تاریخی  همزمانی  یک  از 

یک  واقعه ای  رشح  با  دهید  اجازه 

جهان متفاوتی را تصور کنیم: فرض 

کنیم که توتالیرتها بسیار حقه بازتر 

بودند و بورژواها خنگ تر و کمی 

سمج تر! فرض کنیم که نظام سنتی 

و  می یافت  ادامه   1٨40 سال  تا 

شده  دموکراتیزه  انقالب های  عرص 

می  اتفاق  نوزدهم  قرن  اواسط  در 

افتاد. در این صورت هگل بیش از 

متامی  که  می بود  فیسلوف تر  الک، 

روشنفکران بزرگ باید او را مطالعه 

می کردند. داروین باالتر از نیوتن، 

دانشمندی  می بود،  برتر  دانشمند 

تفکر  کانون  قلب  در  ایده اش  که 

فلسفی قرار می گرفت. بدین سان 

بودلری  گرایی  سوسول  صورت 

 )baudelairain dandyism(

تخیل  بر  روسویی  سادگی  نه  و 

یافت. می  سلطه  سیاسی  ادبیات 

هامن  متناظر،  تصاویر  این  قطعا 

هم  که  بود  نخواهد  تصاویری 

بودلر  یا  و  داروین  از هگل،  اکنون 

همگی  بود  ممکن  اما  داریم، 

عجیب  شباهت های  با  آنها 

یابند. تولد  خانوادگی  چشمگیر 

تاریخ، طبیعت را از میدان به در می 

کند، در نتیجه سیاست اتوپیایی به 

نحوی به تاریخ نگری قرن نوزدهم 

پیوند  هجدهم  قرن  گرایی  عقل  و 

عقل  آینده  در  شاید  خورد.  می 

آشکارا درتغییر مسیر از دیکتاتوری 

به دموکراسی تجلی عینی یابد، البته 

نه تجلی ای از بطلمیوس به کپرنیک 

به ذکر  داروین. الزم  به  گالن  از  یا 

است که رویای اتوپیای دموکراتیک 

بعد از داروین شکل یافت چرا که او 

باهوشی  اذعان داشت ما حیوانات 

هستیم که تالش میکنیم بر حسب 

نیازهایامن جهان را شکل دهیم نه 

کوشند  می  که  عاقلی  موجودات 

ساختار ذاتی حقیقت را درک کنند.

واژگان  تغییرات  اینکه  زعم  به 

اپیستمه  به  نسبت  روشنفکران، 

سیاسی-اجتامعی   )opisteme(

را  تغییرات  این  توان  منی  است، 

نسبت به مسائل زیر بنایی دانست. 

تغییر،  زایش  نوع  دو  این  اصوال 

مستقل از هم اند و هر کدام تحت 

خاص  نشیب های  و  فراز  تاثیر 

شده  ذکر  روند  این  هستند.  خود 

می  مشتاق  را  متفکران  باال،  در 

سوژه ی  تحت  را  تاریخ  که  سازد 

و  کرده  طبقه بندی  دیالکتیک 

انقالب های  با  را  انقالب های فکری 

سازند. متقارن  هرنی-سیاسی 

مدرن  پست  شهرت  متاسفانه 

دست خوش نتیجه ی همین اشتیاق 

از آنجا  بدفرجام برای تقارن است. 

که حتی متفکرین متافیزیک حضور 

 )metaphysicsof presence(

دریدا را مربم به دالت سیاسی می 

هر  دارد،  اذعان  هایدگر  دانند. 

عرص، تحت سیطره واژه ی واحدی 

فلسفه  نگرش،  این  است.  وجود  از 

می سازد  مستلزم  را  نوین  تحلیلی 

که فلسفه، نیازمند سیاست نوظهور 

جهانی  ایجاد  به  مربم  نیاز  است. 

بدون ظلم و ستیز، عمیق و پایدارتر 

فلسفی! های  نگرش  متامی  از 

"کوئینتین اسکیرن" در تقابل روشی 

منطق،  و  بالغت  بین  تنش  جدید، 

از  پیروی  با  خودش،  آنچه  بین 

دیالوگی  مفاهیم  هابرماس،  فرامین 

البته  را عقل می نامد.  و مونولوگی 

متافیزیکی  مفاهیم  تداوم  شاید، 

قرون  اسطوره گرایی  دوره ی  در 

تاریخی  احتامل  یک  رصفا  وسطی، 

در نظر گرفته شده است. هامنطور 

که استیفن می گوید : مونتی و نه 

دکارت، پایه گذار سنت های فلسفی 

ادبیات  آنها  با  همگام  و  بوده اند 

جای  به  داشتند  سعی  سیاست  و 

جهان بینی  یک  دینی،  جهان بینی 

سکوالر شده را ایجاد کرده که قوانین 

بزند. کنار  را  فیزیک  و  ریاضیات 

بنابراین بازتعریف شاعرانه، نهادها 

اموری  همچون  دیکتاتوری  سنن  و 

رشارت آمیز و نه رشیف و نهادها و 

سنن دموکراتیک به عنوان فراگشتی 

فکری و الگویی منودار شده اند. از 

این رو متامی الگوهای دکارتی یعنی 

الگوی  برهان و علیت ریاضیات، و 

بیکن، یعنی آزمایش علمی به حاشیه 

رانده می شود. این در حالی است 

که در نبود رشافت مدنی، جامعه ی 

شایسته )decet society( کمرنگ و 

کمرنگ تر و از دل هامن اتوریته ی 

گردد. می  متولد  تروریسم  حاصل، 

تروریسم  دولت ها  که  سال هاست 

را  به عنوان مطایبه ای که جهان  را 

موازات  به  می نگرند.  کرده  تسخیر 

متافیزیک  شالوده ی  دگرگونی 

مجموعه ی  غربی،  اندیشه ی 

امنیت  رضیب  سیالی،  و  بی تعین 

شهروندان را به مخاطره انداخته و 

سایه گسرتانی این وحشت توانسته 

و  کوشش ها  صادقانه ترین  است 

برای  را  الزم  پیشگیرانه ی  اقدامات 

جلوگیری از این پدیده به بن بست 

به  دولت ها  متامی  تقریبا  برساند. 

که  کنند  می  وامنود  شهروندان 

امنیتی  ساخنت  فراهم  مشغول 

هستند که مالیات دهندگان در ازای 

دارند. انتظار  مالیاتشان  پرداخت 

توتالیتاریسم،  دیدگاه  از  قدرت 

نهفته  سازمانی  زور  در  منحرصا 

دولت  که  همچنانی  درست  است، 

ایران، هر نهادی را مستقل از کارکرد 

ارتباط  رشته ی  عنوان  به  عملی اش 

احزاب با مردم در نظر می گیرد و 

با افتخار باور دارد که ارزشمندترین 

منابع  نه  ایرانی اش  نارس  گنجینه ی 

مولد  ظرفیت  نه  خاک،  و  غنی 

کارکرد  بلکه  انسانی اش،  نیروی 

به  دادن  وام  رشط  به  آن  امنیتی 

دیگر نیروهای توتالیرت خواهد بود. 

تقسیم همین دولت ها به کشورهای 

از  بیش  فرودست  و  گانگسرتیسم 

می  معنی  عوام فریبانه  متهید  یک 

تقسیم،  این  بیرونی  صورت  دهد. 

هامن تقسیم اسرتاتژیک برای زایش 

برابر  در  توتالیرت  قلمری  و  قدرت 

نظام های باورمندی است که قدرت 

بنیان  یک  در  را  مادی  مکانیسم  و 

شگفت انگیز دو وجهی دریافته اند. 

بسیار  ماهیتی  کوردی،  جنبش 

اخیر  پلوتیک  برابر  در  ریشه ای تر 

دارد. چیرگی هوش سیاسی کوردها 

بر  ای  کننده  فلج  ترس  منطقه،  در 

اسرتاکچر این دولت وارد کرده است.

تروریسم،  ی  سیطره  از  رهایی 

قید  از  اندیشه ها  آموزش  نیازمند 

یک  ایجاد  و  کهنه  آموزه های 

است.  زنده  شده ی  تدوین  فرهنگ 

نیازمند  به روشی  فلسفه ی سیاسی 

اجازه  ما  همههی  به  که  است 

باوقار  یکدیگر،  تحقیر  بدون  دهد 

زندگی  هم  کنار  در  منزلت  و 

ایجاد  را می توان  فلسفه  این  کنیم. 

مناند  ناگفته  نامید.  رفاه  دولت 

جهان بینی ای  برای  ما  تالش  که 

وسیع تر، غنی تر و کامل تر بر پایه ی 

متداول  کهن  متون  اساسی  روادید 

افالطونی  مکاملات  هامن  یعنی 

است. بوده  بودایی  نصایح  و 

مورخان سخن رانده اند که چگونه 

نظیر  متونی  با  کهن  متون  این 

اگوستین،   )confessions( اعرتافات 

اشعار  نیوتن،   )principia( اصول 

شلی و مانیفست کمونیست مارکس 

و انگلس سازگار می شوند. وقتی که 

شخصیت های مضاعفی به فهرست 

را  ما  تخیل  شوند،  می  اضافه  ما 

کشف  امکان های  و  کرده  تحریک 

بیان  غیرمستقیم  طور  به  را  نشده 

کرده و در نتیجه به آفرینش متون 

جدیدی منجر می شود که ما آن را 

تخیل فرهیخته می نامیم. همه ی ما 

متافیزیک  از  شدن  خالص  مشتاق 

بی مثر  تکرارهای  منایش  که  هستیم 

غرق  عقل  پرتوی  در  و  بزدائیم  را 

از  یا  و  متافیزیک  از  ما  گردیم. 

امید  به  منوط  چیزی  روانکاوی، 

نیازمند  ما  نیاموخته ایم،  برشی 

تفسیری عقل گرایانه و روشنفکری 

سیاسی از مفهوم پیرشفت هستیم.

نگارنده : دیاکو مرادی

کانادا به ایران اجازه رای گیری 

در آن کشور را منی دهد

فدرال  دولت  میدیا:  کوردستان 

اجازه  ایران  اسالمی  رژیم  به  کانادا 

برای  رای  صندوق  که  منی دهد 

در  خود  انتخاباتی  منایش  برگزای 

کند. مستقر  کشور  آن  شهرهای 

خربی  طی  میل"  ان  "گلوب  نرشیه 

کانادا  فدرال  دولت  که  کرد  اعالم 

منی دهد  اجازه  ایران  رژیم  به 

منایش  برای  کشور  آن  در  که 

جمهوری  ریاست  انتخابات 

کند. مستقر  رای  صندوق  خود 

مناینده دائم رژیم اسالمی در سازمان 

یادداشتی  پیش  چندی  متحد  ملل 

بود  فرستاده  کانادایی  مقامات  به 

حوزه   چند  دهد  اجازه  کشور  این  تا 

رای گیری در کانادا برپا کند تا ایرانیان 

بدهند.  رای  بتوانند  رژیم  به  وابسته 

دولت  سوی  از  درخواست  این  اما 

است. شده  رد  کانادا  فدرال 

به  همچنین  میل  گلوب اند  روزنامه 

با  آگاه  کانادایی  مقام  یک  از  نقل 

دولت  است،  نوشته  ایران  مسايل 

این کشور فقط به کشورهایی که در 

سیاسی  منایندگی  هیئت های  کانادا 

داشته باشند اجازه می دهد در خاک 

برپا کنند. کانادا حوزه های رای گیری 

پایان  در  کانادا  وقت  حکومت 

 1391 سال  تابستان  روزهای 

ایران  با  را  خود  دیپلامتیک  روابط 

است. آورده  در  تعلیق  حالت  به 
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جوابی کوتاه برای آکادمیست هایی 

کە بە بیراهە رفتەاند

خود  بخواهد  متجاوز  کە  زمانی 

و  کند  تحمیل  رسزمینی  بر  را 

قرار  خود  هژمونی  تحت  را  ملتی 

ای  عاطفە  و  رحم  هیچ  بی  دهد، 

به  را  خود  فاشیستی  سیاست های 

پیش خواهد برد، در واقع از هر راه 

اهداف   پیشربد  برای  جنایتکارانەای 

و منافع غیر منطقی خود، استفادە 

رشعیتی  همچنین  کرد.  خواهد 

و  سیستم  بە  نیز  ظاهری  هرچند 

داد  خواهد  خود  برشی  ضد  اعامل 

و برای ثبات هرچە بیشرت حکومت 

ارادەی  و  توان  خویش  تحمیلی 

نیروهایش را از راه تبلیغات دروغین 

افزایش می دهد، بە گونەای کە هر 

گفتامن  این  سایەی  در  کە  فردی 

حضور پیدا کند، خود را در هالەای 

دید. خواهد  خیالی  رشعیتی  از 

رسیدن  نتیجە  بە  برای  احتامال 

الزم  زیادی  زمان  پروسە،  این 

نرسد،  نتیجەای  بە  اصال  یا  و  باشد 

دچار  استبدادی  تفکر  نهایتا،  اما 

کە  گونەای  بە  می شود  فرافکنی 

سکوت  و  تنهایی  در  مستبد  حتی 

نادرست  کار  نیز  خویش  وجدان  با 

خود را مرشوع می پندارد. به عنوان 

چنین  با  فارس ها  اکنون  هم  مثال 

دیگر  ملیت های  بە  دیدگاهی 

بنگریم  بادقت  اگر  ایران می نگرند، 

یک  میان  تفاوتی  هیج  می بینیم 

ایران  کنونی  حاکمیت  با  کە  فارس 

مخالف و در خارج از کشور بەرس 

در  تهران  ساکن  مستبد  با  می برد 

نگاه بە مسالەی ملیتی وجود ندارد.

پس از  شکل گیری چنین ظلمی بر 

ملت های تحت ستم، مبارزه و دفاع 

این  گرفت...  خواهد  شکل  مرشوع 

مقدس  جنگی  تنها  می تواند  دفاع 

برابر  افرادی قهرمانانە در  باشد که 

استعامرگر ایستادە و مسئولیت آن 

افراد  این  می گیرند...  عهدە  بر  را 

و  عادی  زندگی  یک  زیان  و  سود 

اهمیتی  دیگر  برایشان  روزمرە 

پا  وظیفە  یک  عنوان  بە  و  نداشتە 

ادامە  را  آن  و  گذاشتە  راه  این  در 

ملت  ابدی  قهرمانان  آنان  می هند. 

زندگی  کە  افراد  این  خویش اند. 

نکبت بار مستعمرە بودن و بردگی را 

نپذیرفتەاند، در واقع به موضع گیری 

پرداختەاند.  استعامرگر  مقابل  در 

عادی  زندگی  دلیرانە،  موضع  این 

با  را  نزدیکانشان  حتی  و  آنان 

اما  کرد،  خواهد  روبرو  جدی  خطر 

جاودانگی ابدی و رسبلندی تاریخی 

را در میان ملت خود، برایشان رقم 

خود  کە  استعامرگر  زد...  خواهد 

می کند  فرض  خاک  این  صاحب  را 

اینکە با چنین خطری روبەرو  برای 

نیز  را  ملت  است  تالش  در  نشود، 

درآورد،  خود  کامل  سلطەی  تحت 

گوناگون  اقدامات  با  استعامرگر 

سایە  در  را  نقشەاش  می کند  تالش 

و سکوت کامل اجرا کند، اجرای این 

پروژە می تواند سال ها طول بکشد، 

بردگی  دوران  بودن  کوتاه  و  طویل 

مطیع  میزان  با  مستقیمی  رابطەی 

به  دارد.  سلطە  تحت  ملت  بودن 

تا  کورد  ملت  استعامر  مثال  عنوان 

به امروز ادامە دارد و هیچ نتیجەی 

مثبتی برای اشغالگران در بر نداشته 

است. بدلیل اینکە قهرمانان جنبش 

در  همیشە  کورد  آزادی خواهی 

سنگر قیام و مقابلە با استعامرگر و 

دفاع از مطالبات ملتشان ماندەاند، 

استعامرگر بە غیر از تسلط بر خاک 

را  کورد  ملت  روحیەی  نتوانستە 

قهرمانان جنبش  زیرا  کند...  تسخیر 

آزادی خواهی کورد همیشە با مردم 

بودەاند. ارتباط  در  خود  ملت  و 

از  استفادە  با  و  تندخو  استعامرگر 

حکومتی  امکانات  و  ابزار  نوع  هر 

خواهانەی  هژمونی  و  نامرشوع 

سیستامتیک  شیوەای  بە  خود 

بین  از  و  نابودی  برای  درتالش 

در  او  ملی اند،  احساس  بردن 

زندگی  و  پرورش  و  آموزش  رسانە، 

بردن  بین  از  برای  مردم  روزمرەی 

در  و  می کند  تالش  وسمبل ها  مناد 

می برد. بهره  چیزی  هر  از  راه  این 

اگر چنین نشد، سطح مطالبات ملیتی 

را پایین آوردە و اهداف مطالبات را 

بە بیراهە می کشاند، این تالش های 

برای  ایران  و عبث حاکامن  بیهوده 

این  قهرمان  مبارزین  و  کورد  ملت 

ملت شناختە شدە است. آنچکه در 

این میان حائز اهمیت است وجود 

روشنفکر  نام  تحت  که  افرادی ست 

از  خارج  و  کوردستان  در  نخبە  و 

خیال  بە  گونەای  بە  کوردستان 

جامعەشناسانە!!!  و  علمی  خود، 

و  استعامرگر  عامل  بە  عمدا 

سادە لوحانە  و  تبدیل  متجاوز 

می برند. پیش  به  را  وی  اهداف 

آنها بنابر تاریخ هم نشینی اجباری 

با ملت استعامرگر، تاریخ دست ساز 

انحراف  و  برای فریب کاری  را  خود 

افکار عمومی، علیە ملتشان به کار 

گفتامن  تاثیر  تحت  آنان  می گیرند. 

احساسات  و  ذهنیت  استعامرگر، 

ملی شان از بین رفته است بە همین 

دلیل تالش می کنند قیام ملی را تاحد 

محیط زیستی  و  خدماتی  مطالبات 

کە همیشە  -هرچند  بیاورند،  پایین 

کردستان،  آزادی خواهی  جنبش 

برای  را  پروژەهایش  و  برنامە 

مقابله با این مشکالت و دغدغەها 

کردە  تقدیم  عمومی  افکار  بە 

و  عدالت  کسب  برای  مبارزه  و 

است-  دانستە  مرشوع  را  آزادی 

در  خویش  مطالبات  در  آنان  اما 

و  بردگی  بە  تنها  برابراستعامرگر 

نەکەروز

می دهند.  اهتامم  خود  بودن  بردە 

بە همین دلیل چنین تفکراتی بەغیر 

از از دست دادن فرصت ها، چیزی از 

انسان های  شد.  نخواهد  حاصل  آن 

شهرنشین با رفاه اجتامعی و سطح 

زندگی آشنا هستند، آنان بە خوبی 

و  خاک  صاحب  تا  کە  می دانند 

متام  قبول  با  نباشند،  خود  رسزمین 

حاکامن  سوی  از  هم  مطالباتشان 

انسانی و هویت  تهران، مادام حق 

ملی شان بازگرداندە نشود، انگار که 

هچکدام از حقوق آنان اعاده نشده 

نیست  قبول  قابل  برایش  و  است 

–حتا  دیگری  درخواست  هیچ  که 

خواست های  از  باشد-  مرشوع  اگر 

بگیرد. پیشی  ملی اش  قیام 

چنین  دیگر  شهر،  مبارز  انسان های 

و  مطالبە  عنوان  بە  را  چیزهایی 

خواست قبول ندارند، زیرا با گذشت 

کە  رسیدەاند  نتیجه  این  بە  زمان 

استعامرگر هیچ منطقی ندارد تا از 

راه گفتوگو و دیالوگ حقوق پایامل 

بشناسد.  رسمیت  به  را  شدەاش 

 ، این حقوق  گرفنت  برای  باید  بلکە 

همطراز با قیام "شاخ"، مبارزە کند.

برهەی  این  در  شاخ"  و  "شار 

بە  کە  دارند  را  حق  این  تاریخی، 

افکاری  و  شعار  و  گفتامن  یاری 

درمورد  تاکنون  کە  بشتابند 

بی نتیجە  ملی  حقوق  بە  دستیابی 

نداشتەاند. نتیجەای  هیج  اصال  یا 

فارسیزم تهران دستاوردهایی را کە تا 

کنون با زور رسنیزه بەدست آوردە، 

از  شبهه  آور  دیالوگی  و  گفتوگو  با 

که  بجاست  داد.  نخواهد  دست 

بگویم که دو عامل اصلی می تواند 

بیش از این، حاکمیت استعامرگر را 

در تنگنا قرار دهند، اول نیرو  و دوم 

رسعت در تصمیم گیری. توان باالی 

این دو عامل، شاخ و شار را بیشرت 

بەهم نزدیک می کنند. طی "راسان"، 

دمکرات  حزب  دلیر  پیشمرگەهای 

کە  کردند  ثابت  ایران،  کوردستان 

می توانند، محتوای پوچ نیروی رژیم 

را بە مردم کوردستان و حتی جهان 

نشان دهند. آنان قهرمانانە بر طبق 

اصول مشخص و بدون هیچ هجوم 

و حملەای، خواب "داعش تهران" را  

آشفته کردند و نیرو و جان تازەای 

شهر  بخشیدند.  شهر  و  خیابان  بە 

و  تحویل  را  شاخ  پیام  خوبی  بە 

بااشارات خود، روایی و مرشوعیت 

منود. اعالم  مبارزان  بە  را  خود 

و  فشارها  متامی  بر  عالوە 

مقابل  در  حاکمیت  کە  موانع هایی 

پر  را  زندان ها  داد،  قرار  مردم شهر 

با  شهر  اما  کرد،  وفادار  فرزندان  از 

ایستادە  نربد  میدان  در  شهامت 

است. در اینجا بسیار حائز اهمیت 

و  میدانی  رهربان  شاخ،  که  است 

عملی خود را بە گونەای متفاوت تر 

و  رسیعرت از دورەی قبل از راسان، 

این  کە  معنی  بدین  کند.  مشخص 

رهربان میدانی و مبازرین در میدان 

بازتری  فضای  و  دست ها  عملشان، 

داشتە باشند و قوانینی کە در پیش 

بر  و  دارد  وجود  قهرمانان  این  پای 

منفی  تاثیر  تصمیم گیری های شان 

می گذارد را رفع کنند. متاسفانه طی 

تحت  گفتامنی  گذشتە  سال  بیست 

یا  کوردستان  آزادی  کە:  عنوان  این 

یا  می آید  بدست  اسلحە  طریق  از 

محافل  از  بسیاری  در  قلم،  راه  از 

است. کسانی  کرده  باز  را  راه خود 

بیگانە  مبارزە  هوای  و  حال  با  که 

هستند، به بزرگ منایی ابزارها دست 

می زنند، آنچکه می تواند استعامرگر 

را بە زانو درآورد، تنها و تنها ارادەی 

انسان  در  که  انقالبی ست  نیرومند 

کرد شکوفا و تعالی می یابد. مردمان 

از  کە  قهرمانانی  و  میهن دوست 

قلم،  چه  و  اسلحە  چە  ابزاری،  هر 

و  ظلم  بتوانند  تا  می جویند  بهرە 

ستمی را کە بر ملت شان روا داشتە 

شده، از بین بربند. ابزارها تا بدست 

تغیری  توان  چه  نباشد  انقالبیون 

خواهند داشت؟؟ چە بسیارند زنان 

پیشمرگە  صفوف  در  کە  قهرمانی 

خویش  انقالبی  مواضع  و  کنش  با 

. کردەاند...  منفعل  را  تهران  رژیم 

کاوە،  شهید  و  رسکوت  شهید 

برایشان  گلولەای  هیچ  کە  زمانی 

با  گرفتند  تصمیم  بود  مناندە  باقی 

خود  زندگی  بە  نارنجکشان  آخرین 

پایان دهند در چنین رشایطی آنان 

مبارزه  و  انقالبی  ارادەی  از  رسشار 

اندیشه  و  نیرو  که  کنشی  بودند، 

کرد  تبدیل  متام  انفعال  بە  را  رژیم 

انقالبی  ارادەی مبارزە و  و تفکر و 

در  رسبلندی  با  که  کنشگری  بە  را 

میان مردم خود جاودان گشت بدل 

منونەهای  راستا  همین  در  ساخت. 

نشان  بتوان  کە  درد  وجود  زیادی 

داد که ارادەی مبازرە و انقالبی بر 

است. ارجح تر  قیام  ابزارهای  متامی 

ژیال مستاجر

دولت آمریکا سالح های سنگین برای کردها 

ارسال خواهد کرد

در  آمریکا  دولت  میدیا:  وردسیان 

قصد  تروریسم  با  مبارزه  ادامه 

مهامت،  دستی،  سالح های  دارد 

خودروهای  خودکار،  سالح های 

مهندسی   تجهیزات  و  زرهی 

دهد.  قرار  کردها  اختیار  در 

وزارت دفاع ایاالت متحده اعالم کرده 

است که در ادامه نربدها علیه داعش، 

تسلیحات  است"  الزم  که  جایی  "تا 

بگذارد. کـرد  مبارزین  اختیار  در 

با  گروهی  قالب  در  کرد  مبارزین 

عنوان "نیروهای دمکراتیک سوریه" 

همراه با شامری از شبه نظامیان عرب 

ائتالف به رهربی  سوریه، و حامیت 

"حکومت  با  نربد  حال  در  آمریکا، 

اسالمی" برای بازپس گیری رقه است.

وزارت  پنتاگون،  راستا  همین  در 

ترکیه  نگرانی ها  به  آمریکا،  دفاع 

در این ارتباط نیز اشاره کرده است 

همین  در  پنتاگون،  سخنگوی  و 

از  به خوبی  "ما  کرد:  اعالم  ارتباط 

متحد  ترکیه،  امنیتی  نگرانی های 

او  هستیم".  آگاه  ائتالف،  در  خود 

افزوده است "ما می خواهیم مردم و 

ایاالت متحده  از تعهد  دولت ترکیه 

خطر های  افزایش  از  جلوگیری  به 

امنیتی و نیز حفاظت از این متحد 

خود در ناتو، اطمینان داشته باشند".

یک  از  نقل  به  رویرتز  خربگزاری 

می گوید  آمریکا  رسمی  مقام 

برای  گرفته شده  نظر  در  تسلیحات 

دربرگیرنده  ـُرد،  ک شبه نظامیان 

مهامت،  دستی،  سالح های 

خودروهای  خودکار،  سالح های 

مهندسی ست. تجهیزات  و  زرهی 

رژیم ایران بر دانش آموزان فشار می آورد 

که در بسیج ثبت نام کنند

مسئولین  میدیا:  کوردستان 

هدف  با  ارومیه  استان  بسیج 

این  در  دانش آموزان  ثبت نام 

دانش آموزان  و  معلمین  نهاد، 

می دهد. قرار  فشار  تحت  را 

سایت  به  رسیده  خرب  بنابر 

بسیج  مسئولین  میدیا:  کوردستان 

روزهای  طی  ایران  اسالمی  رژیم 

مختلف   مدارس  از  دیدار  با  اخیر 

همچون  ارومیه  استان  شهرهای 

پیرانشهر"  و  شنو  بوکان،  "مهاباد، 

دیدار  مدارس  این  معلمین  با 

فرم  آنان خواستەاند که  از  و  کرده 

عضویت در این سازمان را پر کنند.

این  در  میدیا  کوردستان  خربنگار 

مسئولین  که  داد  گزارش  رابطه 

مذکور خطاب به معلمین گفتەاند: 

عضویت در بسیج فواید و امتیازات 

گسرتدەای به همراه خواهد داشت 

معلم ها  که  منی خواهیم  هم  ما  و 

راپورت  و  بکنند  جاسوسی  برایامن 

و  بدهند  ما  به  را  معلم ها  دیگر 

دارد  ماهواره  معلم  فالن  بگویند 

می کند". تن  به  کوردی  لباس  یا 

حارض  معلمین  خشم  سخنان  این 

و  می شود  موجب  را  جلسه  در 

متذکر  سخنان  این  به  اعرتاض  در 

می خواهید  مگر   " که:  می شوند 

کنیم؟؟". تن  بر  نیز  را  خود  لباس 

بسیج با انواع حقه و فریب و وعده، 

ویژه  به  مردم  که  دارد  آن  قصد 

جوانان را به عضویت بسیج درآورند 

تا به صفوف پیشمرگەها نپیوندند.

سایت  خربنگار  ارتباط  همین  در 

کوردستان میدیا گزارش داده است 

که بسیج در روستای "بادیناوی" از 

به  اقدام  پیرانشهر  شهرستان  توابع 

است  کرده  فوتبال  زمین  ساخت 

با  نیروها  این  روز  چند  از  بعد  و 

آوردن لباس بسیجی از مردم روستا 

کنند. تن  به  آنرا  که  خواستەاند 

بعد از این کار شوم رژیم، مردمان 

را  درخواست  این  همگی  روستا 

عضو  می گویند،  و  می کنند  رد 

به  نیز  بسیج  و  منی شوند  بسیج 

زمین  ساخت  عمل  این  بهانەی 

می کند. رها  متام  نیمه  را  فوتبال 
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کورد می تواند به عاملی تعین کننده 

در معادالت خاورومیانه بدل شود

مبحث  خاورمیانه  در  ناآرامی 

سال  صد  در  و  نیست  جدیدی 

کانون  منطقه  این  همواره  اخیر 

جهان  ابرقدرت های  میان  منازعات 

بوده و هرگاه یکی از این قدرت ها 

مشکلی  منطقه  این  در  نیرویی  با 

داشته، ناآرامی های موجود مضاعف 

ناشی  ناآرامی های  اگر  شده اند. 

را  منطقه  کشورهای  میان  تنش  از 

بیشرت  آنگاه  بگیریم،  نظر  در  هم 

خونریزی  همیشه  چرا  که  درمیابیم 

بصورت  منطقه  این  در  جنگ  و 

دارد؟ و  داشته  وجود  مستمر 

تجزیەی  نیز  اساس  همین  بر 

جهانی  جنگ  در  منطقه  کشورهای 

مدید  سالهای  تا  و  خورد  استارت 

در  داشت.  ادامه  تقسیامت  این 

خاورومیانه  مردمان  میان  این 

ناآرامی ها  این  همیشگی  قربانیان 

بیشرتین  نیز  کورد  ملت  و  بودەاند 

علی رغم  زیرا  داده  است  را  قربانی 

میان  کوردستان  رسزمین  تقسیم 

مبارزات  و  قیام ها  کشور،  چهار 

قربانی  نیز  کورد  رهایی بخش 

ابرقدرت ها  منطقه ای  معادالت 

این  پشتیبانی  عدم  گردیده است. 

و  کورد  از  جهانی  قدرت های 

پیکو  سایکس  همچون  معاهداتی 

واقعیت اند.  این  استنادات  غیره  و 

به  نزدیک  از  بعد  مقدمه،  این  با 

این  از رشوع آشوب ها در  یک قرن 

منطقه، پیچدگی و آشوب زمان حال 

نیز اهمیت زیادی برایامن دارد چرا 

ایفای  اصلی  عامل  میان  این  در  که 

نقش برای قربانی دادن یا دستیابی 

به حقوق حقەاش، بازهم کورد است.

ابرقدرت ها  رقابت  تنها  منی توانیم 

منطقه  کشورهای  درنده خویی  و 

بدانیم  هزینه هایی  همه ی  بانی  را 

برای  تاریخ  در طول  کورد  ملت  که 

شده است،  متحمل  اهدافش  کسب 

سهم  که  کنیم  اذعان  باید  بلکه 

اتحاد  عدم  مشکل،  این  از  بزرگی 

به  بوده است،  خودمان  تفاهم  و 

نتوانسته ایم  یکپارچگی  نبود  خاطر 

نیرویی ایجاد کنیم که ضامن حفظ 

باشد. رسزمینامن  در  حقوقامن 

ولی اکنون بعد از آن همه سال الزم 

را  موجود  معادالت  هم  باز  است 

متحد  و  منوده  ارزیابی  و  شناسایی 

شده و همه ی توان خود را در راستای 

تضمین منودن صد سال آینده بدون 

قربانی دادن بکار بربیم، باید رهربی 

سیاسی کورد این مهم را درک کرده 

و در راستای آن گام بردارد، در غیر 

مبهم  آینده ای  به سوی  این صورت 

نهاد. خواهیم  گام  سیاه  احتامال  و 

آنچکه بیشرت از هر چیز بر پیچدگی 

مشخص  می افزاید،  معادالت  این 

برخی  جایگاه  و  سهم  نقش،  نبودن 

جنبش  در  حارض  نیروهای   از 

که  است  کردستان  آزادیخواهانەی 

بنابر منفعت مقطعی خود  همواره 

سویی  در  لحظه  هر  و  کرده  عمل 

قرار می گیرند و همین امر سبب آن 

طوالنی  اسرتاتژی  نتوانند  تا  گردیده 

و  کنند  ترسیم  را  خود  ملی  مدت 

مقطعی  مناقع  فدای  را  ملی  منافع 

به همین خاطر الزم  کردەاند.  خود 

قرن  یک  ترسیم  برای  که  میدانم 

مدنظر  را  اساسی  نکته  چند  آینده 

قرار داده و در آن راستا گام برداریم.

میدانم  مهم  خیلی  آنرا  که  اول  گام 

و  ورود  از  فراتر  کورد  که  اینست 

برای  موجود،  جبهه های  در  حضور 

ایجاد جبهه  منسجم کوردی هم رأی 

و  هم صدا شود، آنگاه نقش و عامل 

کورد بیشرت به چشم خواهد آمد، ما 

باید اهمیت خود را درک کنیم، باید 

صاحب  برسیم،  توافق  به  خودمان 

آنوقت  باشیم،  خود  ملی  اسرتاتژی 

بهرت  ما،  به  دیگران  نیاز  خاطر  به 

یابیم. دست  اهدافامن  به  میتوانیم 

مرحله  آن  در  وظیفه  اصلی ترین 

این  به  نیروها  همه  که  اینست 

بخش  هر  نیروی  که  برسند  توافق 

دیگر  بخش های  در  کوردستان  از 

کوردستان دخالت نکرده و بر خالف 

منافع عمومی بخش های دیگر اقدام 

به  رسیدن  موقع  این  در  نکنند، 

نقاط مشرتک و توافق آسانرت خواهد 

نیز  کورد  رشایطی  چنان  در  شد. 

در  جبهه ای  به  شیعه  و  ترک  مانند 

منطقه  در  موجود  جبهه های  میان 

تبدیل خواهد شد و راحت منی توان 

گرفت. نادیده  را  خواسته هایش 

گام دوم خوانش صحیِح جبهه هایی 

فکر  آمریکاست،  و  سوریه  همچون 

برای  واقعی  خوانشی  با  می کنم 

فهمید  می توان  بهرت  جبهه ها  این 

در  می تواند  بیشرت  جبهه  کدام  که 

بهرت  و  باشد  کورد  ملت  خدمت 

است تا جایی که به نفع کورد باشد 

با آن جبهه همسو باشیم. در اینجا 

باید چند واقعیت آشکار را بگوییم: 

اسد  و  ایران  رژیم های  که  جبهه ای 

حقوق  برای  باشند، ضامنتی  آن  در 

کورد ندارد و اگر همکاری مقطعی 

برای  تنها  باشیم  داشته  هم  با 

چون  بود،  خواهد  ویژه  اهدافی 

اصلی  دشمن  مثابه  به  ایران  وجود 

و  منطقه  در  کورد  حقوق  استیفای 

نیز تاریخ مملو از رسکوب کوردهای 

این کشور سند غیرقابل انکاری ست 

ضامنتی. چنین  نبود  برای 

از  هرکدام  تسلیح  دیگر  سوی  از 

به  امریکا،  توسط  کورد  نیروهای 

معنی حامیت قاطع امریکا از کورد 

و  اصلی ترین  کورد  اینکه  نیست. 

دریافت  در  را  خود  خواست  اولین 

اشتباهی ست  کرده  خالصه  سالح 

برای  درحالیکه  اسرتاتژیک، 

که  است  آسان  خیلی  ابرقدرت ها 

بجنگد  برایشان  که  نیرویی  هر  به 

تا  و  بعدا  اما  بکنند،  نظامی  کمک 

لجستیکی  حامیت  آن  میزانی  چه 

خواهد  تبدیل  سیاسی  حامیت  به 

یا  است  مساله  اساسی ترین  شد، 

و  روابط  وجود  خاطر  به  اینکه 

باز  منطقه  کشورهای  در  منافع 

می گیرد،  قرار  حاشیه  در  کورد  هم 

این  در  را  امریکا  تجربه  ما  که  چرا 

دیده  دنیا  نقاط  از  خیلی  در  مورد 

تسلیح  به  امر  ابتدای  در  که  ایم 

پرداخته  خود  مدنظر  نیروهای 

عنوان  به  را  یاور  هامن  بعدا  ولی 

است. منوده  قلمداد  یاخی  دشمنی 

گام سوم تالش برای ارتباط و توافق 

و  جهان  مقتدر  کشورهای  با  پویا 

این  که  چرا  می باشد،  منطقه  حتی 

مورد  بیشرت  تا  میشود  باعث  مهم 

قرار  ابرقدرت ها  حامیت  و  توجه 

که  مخالفتی  از  آن  آنگاه  و  گرفته 

کورد را به مانند خطری می انگارد، 

مساله  این  اثبات  برای  می کاهد. 

اگر  می پردازم:  منونه  یک  ذکر  به 

ترکیه  گفتگوهای صلح در کردستان 

تداوم می یافت و سپس صالح مسلم 

طبق معمول در کنفرانس های خربی 

خود را برگزار می کرد، اکنون منطقه 

پرواز ممنوع کردستان سوریه خیلی 

راحت تر شکل گرفته بود و از مثلث 

دستیابی  برای  کورد-امریکا-ترکیه 

بهره  کورد،  برای  منافع  حداکرث  به 

بیشرتی می بردیم. ولی اکنون بخاطر 

این سیاست غلط، رهربان  HDP در 

زندانند و هامنگونه که "آلتان تان" 

مناینده این حزب در دیاربکر خیلی 

کرد  اذعان  واقعیت  این  به  رصیح 

سبب  اردوغان  از  کورد  حامیت  که 

پیروزی رفراندوم در ترکیه شد که این 

رفراندوم برای اردوغان خیلی باارزش 

بود ولی برای کورد هیچ نفعی دربر 

شدیدتر  احتامل  همچنین  نداشت. 

 PKK بین شدن جنگ خامنان سوز 

و ترکیه نیز وجود دارد که به عقیده 

من مبباران رشق و جنوب کوردستان 

آنصورت  در  و  شد  خواهد  بیشرت 

به  جنگ  این  خسارات  و  آسیب 

بخش های دیگر کوردستان و بویژه 

کوردستان سوریه نیز خواهد رسید. 

در چنین رشایطی که ماحصل اشتباه 

آشکار  آن  سیاسی  و  اسرتاتژیک 

آن  از  تجربه  یک  مانند  باید  است، 

به  کورد  نباید  دیگر  و  گرفته  درس 

دریافت اسلحه خوشبین باشد، زیرا 

آزادسازی  از  بعد  نیست  مشخص 

شهر رقه یا اتفاقی دیپلامتیکی دیگر، 

یابد؟ می  ادامه  حامیت  آن  چقدر 

دیگر  قدمی  برداشنت  که  اینجاست 

برای  منطقه  کشورهای  توسط 

رسیدن به آرامش و پایداری منطقه 

اهمیت پیدا میکند ولی برخی از این 

کشورها به هیچ وجه چنین برنامەای 

با  توافق  قدم  آن  ندارند،  رس  در 

و  حقه  حقوق  از  حامیت  و  کورد 

این  غیر  در  است.  دمکراتیکش 

صورت هرگز آن کشورها به آرامش 

همواره  و  رسید  نخواهند  امنیت  و 

میتوانند  که  نیرویی  و  انرژی  همه 

برای پیرشفت کشورشان بکار بربند، 

در جنگی خامنان سوز رصف خواهد 

خودشان  دامن  جنگ  آن  که  شد 

عواقبش  و  گرفت  خواهد  نیز  را 

گرفت. نخواهد  را  کورد  دامن  تنها 

اقدامات  درنظرگرفنت  معتقدم 

کورد  حقوق  احقاق  برای  مذکور 

است  روشن  خیلی  و  است  الزم 

کوشش  و  تالش  با  خودمان  اگر  که 

پیشقدم  اسرتاتژی  این  راستای  در 

و  موقت  پیروزهای  به  نباشیم، 

منیتوانیم  رسانه ای  تبلیغ  یا  زودگذر 

بسازیم. کورد  برای  روشن  آینده ای 

نویسنده: الربز روئین تن

ترجمه: صباح نیکخواه

وضعیت اقتصادی سالحی در دست کاندیداها 

برای فریب افکار عمومی
وعده  بر  عالوه  میدیا:  کوردستان 

کاندیداها  دروغین  وعیدهای  و 

سواستفاده  انتخابات،  منایش  برای 

معیشت  نابسامان  وضعیت  از 

دیگر  از  گرسنگی  و  فقر  مردم، 

است. افراد  این  فریبکاری های 

جدیدترین  در  کیهان  روزنامه 

افرادی  است،  نوشته  خود  شامره 

محروم  روستاهای  و  شهر  در 

که  کردەاند  تهدید  را  مردم  ایران، 

اگر به روحانی رای ندهند بودجه 

شد. خواهد  حذف  یارانەشان  و 

قانون طی  روزنامه  دیگر  از سوی 

کاندیداها  کرد:  اعالم  گزارشی 

به  قالیباف  آن ها  میان  از  و 

پوچ  وعیدهای  و  وعده  دادن 

زدەاند.  دست  توخالی  و 

رئیس  اگر   : کرده  اعالم  قالیباف 

سال   4 مدت  در  شوم  جمهور 

 2\5 را  کشور  کلی  درآمد  آینده 

از کشورهایی  برابر خواهم کرد و 

کانادا  بریتانیا،  فرانسه،  همچون 

افتاد. خواهیم  پیش  ژاپن  و 

ایراد  حالی  در  سخنان  این 

اقتصاد  علم  بنابر  که  شدەاند 

سطح  افزایش  رشط  اصلی ترین 

میزان  افزایش  کلی کشوری  درآمد 

است.  کشور  آن  در  رسمایەگذاری 

که  کنیم  تصور  اینگونه  اگر  حتی 

اکرث کمپانی های  قالیباف می تواند 

برای  نیز  را  جهان  بزرگ 

رسمایەگذاری به ایران بکشاند بنابر 

15درصد  است  الزم  اقتصاد  علم 

رسمایەگذاری افزایش یابد تا توسعه 

شود. حاصل  رقمی  یک  اقتصادی 

برای  جهانی  بانک  آمار  بنابر 

ناخالص  درآمد   ،2015 سال 

دالر  میلیارد   511 ایران  نفتی 

این  کردن  برابر   2\5 حال  بوده. 

 4 طی  قالیباف  گفته  به  درآمد 

را  درآمد  این  باید  آینده،  سال 

برساند. دالر  میلیارد   1277 به 

گفت  می شود  آیا  اساس  این  بر 

را  ایران  می تواند  قالیباف  که 

از  که  برساند  سطحی  چنان  به 

بگیرد؟ پیشی  فرانسه  و  کانادا 

از  کوچک  منونه  چند  تنها  این ها 

کاندیداهای  فریب کاری  و  دروغ 

ریاست جمهوری رژیم برای فریب 

بازار  کردن  گرم  و  عمومی  افکار 

انتخاباتی می باشد غافل از آنکه این 

نوع تعامالت دیگر جوابگو نیستند.
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 شهرام میرزائی

قاسملویسم و تحلیلی بر 

تاریخ معارص کورد

از آنروی که سیزیف خدایگان را به 

نزد  در  آنان  راز  و  می گرفت  سخره 

انسان ها افشا می کرد، محکوم شد که 

تا ابد سنگ عظیمی را بر دوش گیرد 

و به باالی کوه بکشاند، اما همینکه 

به قلەی کوه می رسید ناگهان سنگ 

دوباره  و  می غلتید  پائین  سمت  به 

بود  آن  حمل  به  محکوم  سیزیف 

در  کوردها  ما  داستان.  باز هامن  و 

راز  زاگرس  دشت های  و  دامنەها 

انسانی زیسنت را کشف کردیم و با 

آغوشی باز آنرا به جهانیان بخشیدیم 

زندگی  از  نوعی  دادن  شکل  با  و 

خدایگان  رسکش  کوەهای  این  در 

گرفتیم،  استهزا  به  را  بی شامری 

دردی  از  پر  و  تلخ  تاریخ  که  امری 

و  پی داشت  ما کوردها در  برای  را 

از آنهمه بذل و بخشش ما به جهان 

وفا. جرعه  یک  از  دریغ  انسانی 

مبارزاتی  تاریخ  به  اجاملی  نگاهی 

یکصدەی  طی  ویژه  به  کوردها 

اخیر، رسنوشت سیزیف را در ذهن 

هر خوانندەای تداعی می کند، امری 

تلخ اما واقعیتی انکار ناپذیر. ملتی 

محکومیت  استمرار  عامل  تنها  که 

سیزیف گونەاش عدم آگاهی تاریخی 

و  بوده  خودآگاهی اش  ضعف  و 

نجات  راز  کامو  آلرب  اگر  می باشد. 

"آگاهی"  در  را  "سیزیف"  آزادی  و 

می کند  حمل  آنچکه  به  نسبت  او 

اساسی  رشط  بی شک  می داند، 

تاریخی مملو  از رش  رهایی کوردها 

از شکست را باید در آگاهی تاریخی 

خودآگاهیشان  قوت  و  مردمان  این 

یافت. در این میان "دکرت عبدالرحمن 

قاسملو" تنها کسی بود که در اواسط 

پی برد  واقعیت  این  به  اخیر  قرن 

آنتی سیزیفیسم  تا  کوشید  بسیار  و 

کوردستان  تلخ  و  مالل آور  تاریخ 

باشد اما نه رشایط بین املللی آن بود 

باشد – ابرانسانی  پذیرای چنین  که 

جامعەای  نه  و  امروزی-  خدایگان 

پذیرش  توان  می زیست  آن  در  که 

که  مردی  داشت.  را  ایدەای  چنن 

دارا  را  ابرانسان  یک  خصایص  متام 

متام کنندەاش  عینی  رشایط  اما  بود 

بارزاین  مثال  که  مردی  نبود.  مهیا 

به  "بی گاهان،  شاملوست،  شعر 

زمانی که خود در نرسیده بود..." و 

نتواند نقطه  او  تا  همین باعث شد 

پایانی بر زندگی سیزیف وار کوردها 

فکری-عملی  میراث  اما  بگذارد. 

قاسملو چیزی نیست که به سادگی 

گذشت. و  کرد  عبور  آن  از  بتوان 

به  را  کوردها  معارص  تاریخ  اگر 

قاسملو  از  پس  و  پیش  دورەی  دو 

تقسیم بندی کنیم می توانیم به نوعی 

این  از  حیاتی  اما  ابتدایی  شناخت 

از محققین  یکی  نائل شویم.  تاریخ 

تاریخ کورد در سال های 70 شمسی 

سخن معروفی دارد که می گوید: به 

و  کردەام  سفر  متعددی  کشورهای 

با ملت های بسیاری از نزدیک آشنا 

ندیدەام  را  ملتی  هیچ  اما  شدەام 

باشد  داسته  که مبانند کورد دوست 

ایجاد  متعددی  مرزهای  خود  میان 

شوند.  دورتر  و  دور  هم  از  و  کند 

بنابر  باید  را  کوردها  ما  مرکزگریزی 

کنیم  تحلیل  رفتاری مان  ژنتیک 

اجتامعی- تاریخ  حاصل  که  امری 

سیاسی هزار سالەی ماست امری که 

برحسب  را  ما  بقای  و  ماندن  زنده 

رسنوشتامن تامین کرده اما از سوی 

دیگر این نیروی "گریز از مرکز" نیز 

بالی  به  و  گرفته  را  ما  گریبان خود 

جامنان نیز بدل شده است. آنجا که 

قاسملو طی مصاحبەای با خربنگاری 

سخت  کارهای  از  یکی  فرانسوی 

کورد  انسان  سازماندهی  را  جهان 

از سوی  این سخن  ذکر می کند، که 

رهربی کورد خود گویای این حقیقت 

انکارناپذیر است. فرار از مرکز برای 

که  دارد  لذتی  چنان  کوردها  ما 

حوزەهای  ریزترین  به  نیز  آنرا  حتا 

زندگی مان کشاندەایم تا به بازتولید 

مستمر این چرخەی لذت دست یابیم 

شده،  که  هم  تفنن  برای  اگر  حتا 

را  تاریخی  تلخ  عواقب  که  تفننی 

است.  آورده  بار  به  ملتامن  برای 

سیاسی،  حامیت  نداشنت  بی شک 

قرن ها مستعمره بودن، رسکوب های 

سال  صدها  طی  قیام ها  متامدی 

رهربی  استمرار  عدم  گذشته، 

نخبەگان که  و قمع  قلع  و  بخردانه 

از  جامعە  شدن  تهی  موجب  خود 

شد،  باتجربه  و  پخته  قرشی  وجود 

اساسی  و  اصلی  مسائل  جمله  از 

بوده و هست که مانع از شکل گیری 

از  متشکل  و  چارچوب مند  اسکلتی 

نخبەگان و رهربان آینده نگر شده که 

بتوانند موجب شکل گیری نسلی بعد 

هر  در  که  حقیقتی  شوند.  خود  از 

دوره، قیام کوردها را با نوعی خالء 

این  بود.  کرده  روبرو  فکری-عملی 

از چرخەی  از مرکز که  نیروی گریز 

آگاهی کوردها خارج شده بود و به 

درازا کشیده شدن اشغال کردستان، 

را  کوردها  ملی  خودآگاهی  چنان 

به چالش کشید که در عرص حارض 

با  توانستند  تهران  حکومت  های 

بهرەمندی از علم و تکنولوژی جدید 

، تاریخی تصنعی و ماالمال از دروغ 

ر ابه خورد این مردمان دهند تا راه 

ملی شان.  ناآگاهی  بر  باشد  عالجی 

عدم وجود نخبەای که بتواند آشفتگی 

هویتی کوردها را تحلیل کند و برای 

برحقشان چارچوبی  اعادەی حقوق 

فکری-عملی ارائه کند، چنان عرصه 

تنگ  کورد  معارص  قیام های  بر  را 

تداوم  جز  رسنوشتی  که  بود  کرده 

شکست-  مبارزه-  مالل آور  چرخەی 

مبارزه را در پی نداشت. قاسملو در 

چنین عرصی پا به عرصەی مبارزاتی 

گذاشت و در نیمەی این عرص بود 

بدست  را  کردها  رهربی  سکان  که 

گرفت. ما در اوج "مرکزگریزی درون 

مردی  با  ناگه  به  خود،  سیستمی" 

روبرو شدیم که نه از دنیای رویایی 

با  نه  و  گفت  ما سخن  با  تخیلی  و 

او  بود.  ناآشنا  ما  "ناآگاهی"  دنیای 

وابسته  عشیرەاش  و  ایل  به  نه  که 

تا  بود  "محله"اش  عاشق  نه  و  بود 

چیزی  از  او  بخوانندش،  "محلی"گرا 

سخن می گفت که ما همه در طلبش 

چیست.  که  منی دانستیم  اما  بودیم 

او به خوبی می دانست که تنها راز 

زندگی  سیزیف وار  چرخەی  پایان 

به  تاریخی ست،  آگاهی  کوردها 

همین خاطر دست به تئوریزه کردن 

آنچکه می اندیشید و می خواست زد 

در  نظم  نوعی  به  به شکل دهی  و 

پرداخت.  آن  کردها  اعامل  و  افکار 

از  بخشی  در  رندل"  "جاناتان 

در  اعرتاض گونه  خشمی  با  کتابش 

منی دانم  می نویسد:  کوردها  مورد 

یک  با  تنها  که  کوردهایی  چرا 

روزها  پیاز،  و  نان  تکه  یک  و  برنو 

کنند،  را زمین گیر  می توانند لشکری 

تاریخ  بر  نتوانستەاند  کنون  تا 

اشغال رسزمین شان پایانی بنویسند. 

ما  برای  نظم  مانند  به  که  تئوری 

ارمغان های  از  بود  غریب  کوردها 

آزادیخواهانه  جنبش  به  قاسملوو 

آزادی  آن  مکمل  که  اصلی  دو  بود، 

بود. آنچکه ما برای آن می جنگیدیم 

ناآشنا  و  غریب  نیز  ما  خود  برای 

قاسملو  خاطر  همین  به  می منود. 

و  هویتی  پریشانی  این  رفع  برای 

تزریق آگاهی به جامعەی کردستان 

داشت  باور  آزادی  به  وجود  متام  با 

تاکید می کرد  امر  این  بر  و همیشه 

را  چیز  همه  که  است  حارض  که 

فدای آن کند، او همیشه این سخن 

معروف مارکس را تکرار می کرد که: 

آزادنەی هر فرد  تعالی  شکوفایی و 

پیش رشط اصلی و اساسی شکوفایی 

این  بی شک  جامعەست.  تعالی  و 

ارجحیت  بر  قاسملو  تاکید  همه 

نشات  واقعیت  این  از  آزادی 

می گرفت که تنها در فضایی آزاد که 

فرد اجازه اندیشیدن را داشته باشد 

می توان آگاهی را به بدنەی جامعه 

کرد  تزریق  دیگری  سازمانی  هر  یا 

هرگونه  پیشربد  اینصورت  غیر  در 

شکست  با  سازی  آگاه  پروژەی 

روبرو خواهد شد. امری که او طی 

حزب  در  توانست  حیاتش  دوران 

کند  مستقر  و  پایەریزی  مطبوع اش 

تا الگویی باشد برای متام کوردستان.

از  علمی،  و  پایدار  آموزش  نبود 

به  کوردها  که  بود  عواملی  دیگر 

و  سیاسی  استقالل  نداشنت  دلیل 

مستعمره بودن قرن ها از آن محروم 

بوده و هستند، آنچکه ما امروزه به 

کوردستان  در  پرورش  و  آموزش  نام 

و  فاشیستی  پروسەای ست  می بینیم 

آسمیالسیون  راستای  در  ضدبرشی 

و  کاذب  آگاهی  تزریق  و  کوردها 

خودآگاهی  گیری  شکل  از  مامنعت 

امر  این  برای  قاسملو  آنان.  ملی 

آکادمی  اولین  او  برنامه داشت  هم 

زدودن  برای  را  کوردها  سیاسی 

انسان  ذهن  شده  آسمیله  الیەهای 

کورد در کوەهای کوردستان تاسیس 

از  پیش  کوردی  مبارز  هر  تا  کرد 

استحالەی  از  اسلحله  بدست گرفت 

دست  با  و  یابد  رهایی  آسمیلگی 

مبارزه  به  بتواند  آگاهی  به  یافنت 

این  او  بردارد.  گام  آزادی  راه  در 

تکمیل  برای  و  دید  ناکافی  را  امر 

هرچه  تزریق  و  آموزشی  پروسەی 

بیشرت آگاهی، به فرستادن جوان های 

مستعد و خالق به اروپا برای کسب 

که  دنیایی  با  آشنایی  و  روز  دانش 

بزنند  کله  و  رس  آن  با  می بایست 

دست زد. قاسملو به دلیل شناختی 

توانایی هایش  موقعیت خود،  از  که 

حضور  از  هچگاه  داشت  علم اش  و 

نهراسید  خود  کنار  در  بزرگ  مردان 

پیشربد  برای  او  بلعکس  اتفاقا  و 

تاریخ  به  دادن  پایان  و  اهدافش 

استعامرزدەی ملتش به وجود آن ها 

آگاه  از  نیز  هیچگاه  و  بود  نیازمند 

سازی و پرورش نسل نو غافل مناند 

باور  آگاهی  و  آزادی  به  که  چرا 

داشت. اصلی که حزب او را بعد از 

ترورش از نابودی نجات داد و سبب 

روی کار آمدن مردانی همچون دکرت 

سعید رشفکندی شد. امری که عدم 

رعایت آن در تاریخ معارص کوردها 

کوردستان  دیگر  بخش های  در 

فجایع بزرگی به بار آورد و کوردها 

محروم  بی شامری  نخبەهای  از  را 

کوردها.  خود  بدست  آنهم  کرد 

پایان سخن

قاسملو  دمکراتیک  سوسیالیسم  اگر 

و  بدانیم  او  تفکرات  ثقل  نقطه  را 

آگاهی بخشی، بنابر احرتام به آزادی 

اندیشه و عمل انسان کورد را جهت 

بدانیم،  فکری  سیستم  این  دهنده 

فرشده  فکری-عملی  چارچوبی  با 

آنرا  که  می شویم  روبرو  منظمی  و 

در  اگر  حال  می نامم.  قاسملویسم 

هرگونه  صدور  امروز  فکری  دنیای 

با  است،  محاالت  از  مطلقی  حکم 

خود  در  که  پارادوکسی  از  استفاده 

این اصل نهفته است می توانیم یک 

اگر  که،  کنیم  صادر  مطلق  حکم 

صحیحی  شناخت  به  می خواهیم 

یابیم  دست  کورد  معارص  تاریخ  از 

علمی  و  ریزبینانه  شناخت  به  باید 

از اندیشەهای قاسملو دست بیابیم 

هر  به  دست  اینصورت  غیر  در 

دیگر  شکست  یک  تکرار  اقدامی 

است. مردی که سیستم فکری اش در 

زمان حیاتش در کوردستان غریب و 

ناشناخته ماند و اکنون نیز همچنان 

بخشهایی با آن ناآشنایند. هامنگونه 

"کورته  بر  تحلیلی  در  قاسملو  که 

"سوسیالیسم  تئوری  هامن  یا  باس" 

دمکراتیک"اش گفته بود: اگر "کورته 

باس" را یک نفر اروپائی یا حتا ایرانی 

چنان  کوردها  ما  بی شک  می نوشت 

اصول  به  که  آن سخن می گفتیم  از 

کوردستان  جنبش  اساسی  و  اولیه 

کورد  یک  آنرا  چون  اما  شود  بدل 

نوشته، پذیرای آن نیستیم و برایامن 

نیز بسیار عجیب است که یک کورد 

کند". حال که 2٨ سال  کاری  چنین 

کورد  پراکتیک  متفکر  این  ترور  از 

سوسیالیسم  که  می بینیم  می گذرد، 

بیشرت  اساسی  اصل  به  دمکراتیک 

احزاب کورد بدل شده امری که باید 

سیستم  و  قاسملو  کامل  شناخت  با 

با  آن  تطبیق  و  فکری-عملی اش 

دنیای امرزمان و اصل قرار دادن آگاه 

بخشی، چراغ راه جنبش آزادیخواهی 

بر  پایانی  بتوانیم  تا  کوردستان شود 

شد. متصور  سیزیف وار  تاریخ  این 

دانش آموز کرمانشاهی 

موفق به کسب مقام اول 

مسابقات بین املللی نقاشی شد.
کرمانشاهی  آموز  دانش 

جهانی  مسابقات  در  توانست 

مرص  کشور  در  نقاشی 

آورد دست  بە  را  اول  مقام 

آژانس  بە  رسیدە  گزارش  بە 

جعفری"  "فربد  ُکردپا،  خربرسانی 

ابتدایی  دوم  پایه  آموز  دانش 

شهر  مشاوره  کانون  دبستان 

جهانی  مسابقات  در  کرمانشاه 

برگزار  که در کشور مرص  نقاشی 

شد، در بین دانش آموزان رسارس 

کرد. کسب  را  اول  عنوان  جهان 

اعالم  کرمانشاە  خربگزاری"ایسنا" 

نقاشی  مسابقه  این  کرد،در 

در  افرسدگی  موضوع  با  که 

شاهد  شد،  برگزار  مرص  کشور 

دانش  از  زیادی  تعداد  حضور 

بود. دنیا  رسارس  از  آموزان 

گروه  در  جعفری"  "فربد 

این  سال،   9 تا   ٨ سنی 

کرد. کسب  را  جهانی  عنوان 

پرورش  و  آموزش  مدیرکل 

به  رابطه  این  در  کرمانشاه 

سازمان  گفت:  خربگزاری ها 

 )2017( امسال  جهاين  بهداشت 

شعار  بهداشت  جهاين  روز  براي 

حرف  افرسدگي  مورد  در  "بيا 

كرد. اعالم  و  انتخاب  را  بزنيم" 

افزود:  همچنین  محبی  سلیامن 

شعار  انتخاب  دالیل  از  یکی 

افرسدگی  باالی  شیوع  امسال 

شده  ایجاد  ناتوانی های  و 

است. بیامری  این  اثر  بر 

جهانی  بهداشت  سازمان 

آژانس های  از  یکی   )WHO(

متحد  ملل  سازمان  تخصصی 

مرجعیت  یک  نقش  که  است 

بهداشت  بر  را  دهنده  سازمان 

می کند. ایفا  جهانی  جامعٔه 
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عفو بین امللل: مقامات ایران باید پاسخگوی 

یک دهه بی عدالتی علیه 

محمد صدیق کبودوند باشند

صدور  با  بین امللل  عفو 

آزادی  به  نسبت  بیانیه ای 

محمدصدیق  دیرهنگام 

برش  حقوق  مدافع  کبودوند، 

کرد. اعرتاض  روزنامه نگار،  و 

و  خاورمیانه  بخش  مدیر  معاون 

در  بین امللل  عفو  آفریقا  شامل 

این  سوی  از  شده  منترش  بیانیه 

سازمان گفت: آزادی محمدصدیق 

زندان  دهه  یک  از  بعد  کبودوند 

است.  دیرهنگام  بسیار  ناعادالنه 

ساختگی  اتهام های  اساس  بر  او 

عمیقاً  و  شد  محکوم  زندان  به 

شد  مجبور  که  است  تأسف بار 

پشت  را  زندگی اش  از  دهه  یک 

کند.  سپری  زندان  میله های 

نشان  دیگر  بار  یک  وی  پرونده ی 

مقامات  اندازه  چه  تا  می دهد 

مدافعان  حقوق  حارضند  ایران 

را  روزنامه نگاران  و  برش  حقوق 

فعالیت های  و  بگذارند  پا  زیر 

کنند. انگاری  جرم  را  آنها  مرشوع 

»مقامات  افزود:  مغربی  ماگدالنا 

دهه  یک  پاسخگوی  باید  ایران 

علیه  وحشتناک  بی عدالتی 

باشند.  کبودوند  محمدصدیق 

حکم  باید  آنها  اول  قدم  در 

و  کرده  نقض  را  او  محکومیت 

اطمینان حاصل کنند که او بتواند 

و  برشی  حقوق  فعالیت های  به 

ادامه  آزادانه  روزنامه نگاری اش 

دهد. مقامات ایران باید به آزار و 

مدافعان حقوق  وقفه  بی  تعقیب 

دهند  پایان  روزنامه نگاران  و  برش 

فوراً  را  عقیدتی  زندانیان  متام  و 

کنند.« آزاد  رشط  و  قید  بدون  و 

کبودوند،  صدیق  محمد 

برش،  حقوق  فعال  و  روزنامه نگار 

روز جمعه ۲۲ اردیبهشت ماه با قرار 

از زندان اوین آزاد گشت. کفالت 

تاریخ  قباًل  اوین  زندان  مسئولین 

را  سیاسی  زندانی  این  آزادی 

کرده  اعالم  اردیبهشت ماه   ۱۹

به  پرونده  قاضی  ولی  بودند 

زمان  در  غیبت  روز  سه  بهانه 

به  را  ایشان  آزادی  مرخصی، 

کرد. موکول  اردیبهشت ماه   ۲۲

از سویی دیگر، قانون تجمیع جرائم 

روزنامه نگار  این  پرونده  درمورد 

است.  نشده  اعامل  تاکنون 

مجازات  قانون   ۱۳۴ ماده  مطابق 

جرائم،  تجمیع  صورت  در  جدید، 

آقای  حبس  ده ساله  حکم  تنها 

کبودوند قابلیت اجرا دارد و حبس 

شش ماهه وی اجرا نخواهد شد، به 

همین جهت آقای کبودوند با قید 

این ماده  تا تعیین تکلیف  کفالت 

در خصوص وی از زندان آزاد شد.

کبودوند،  صدیق  محمد 

مدیرمسئول  روزنامه نگار، 

و  مردم«  »پیام  هفته نامٔه 

غیردولتی  سازمان  بنیان گذار 

تیرماه  در  ُکردستان،  برش  حقوق 

سال ٨۶ بازداشت و پس از هفت 

به  انفرادی  سلول  در  حبس  ماه 

از  عمومی  اذهان  تشویش  اتهام 

هفته نامه  در  مطالب  درج  طریق 

پیام مردم توسط دادگاه عمومی و 

به یک سال حبس  انقالب سنندج 

از  محرومیت  سال   ۵ تعزیری، 

نرشیه  مدیریت  و  روزنامه نگاری 

پیام مردم  انتشار  پرونده  ابطال  و 

در  تأیید  از  پس  که  شد،  محکوم 

تهران  استان  تجدیدنظر  دادگاه 

میزان محکومیت حبس در دیوان 

عالی کشور به ۶ ماه تقلیل یافت. 

همچنین  برش  حقوق  فعال  این 

ملی  امنیت  علیه  اقدام  اتهام  به 

سازمان  اداره  و  تشکیل  طریق  از 

به  کردستان  برش  حقوق  از  دفاع 

گشت. محکوم  حبس  سال  ده 

اتهام  به  کبودوند  همچنین 

»تشویش اذهان عمومی از طریق 

پیام  هفته نامه  در  مطالب  درج 

انقالب  »دادگاه  توسط  مردم« 

حبس  سال  »یک  به  سنندج« 

از  محرومیت  سال   ۵ تعزیری، 

نرشیه  مدیریت  و  روزنامه نگاری 

و ابطال پرونده انتشار پیام مردم« 

اعرتاض،  از  پس  که  شد  محکوم 

این حکم در دیوان عالی کشور به 

»شش ماه حبس« کاهش پیدا کرد.

اطالعات اشنویه یک جوان ُکرد را 

به اتهام "امنیتی" بازداشت کرد

شهرستان  در   اطالعاتی  نیروهای 

اشنویه یک جوان ُکرد را بازداشت و 

کرده اند. منتقل  نامعلومی  مکان  به 

آژانس  به  رسیده  گزارش  براساس 

اطالعاتی  نیروهای  ُکردپا،  خربرسانی 

در اشنویه بدون مجوز قانونی اقدام 

به تفتیش منزل این شهروند ُکرد کرده 

و یک جوان ُکرد را بازداشت کرده اند.

ُکرد  جوان  این  هویت 

فرزند  شارویرانی"  "فاروق 

است. شده  اعالم  احمد 

که  است  آن  از  حاکی  شنیده ها 

"فعالیت  اتهام  به  ُکرد  جوان  این 

امنیت  علیه  "اقدام  و  سیاسی" 

از  یکی  با  همکاری  طریق  از  ملی 

حکومت  اپوزیسیون  ُکرد  احزاب 

نیروهای  توسط  ایران"  اسالمی 

است. شده  بازداشت  اطالعاتی 

خرب،  این  انتشار  لحظه  تا 

ُکرد  جوان  این  رسنوشت  از 

منی باشد. دسرتس  در  اطالعی 

با استناد به آمار ثبت شده در مرکز 

از  ُکردپا،  خربرسانی  آژانس  آمار 

دهم  تا  میالدی  جاری  سال  ابتدای 

اتهام های  به  ُکرد  شهروند   207 مه، 

امنیتی  نهادهای  توسط  مختلف 

شده اند. بازداشت  کردستان  در 

سوی  از  که  موردی   207 جریان  در 

شده اند،  بازداشت  امنیتی  نیروهای 

رسنوشت و محل نگهداری 97نفر از 

از  9تن  منزل  بوده،  نامشخص  آنان 

توسط  بازداشت  هنگام  در  نیز  آنان 

ضابطین قضایی و امنیتی مورد یورش 

و تفتیش قرار گرفته، وسایل شخصی 

15 مورد از آنها توقیف گردیده و 17 

تن از آنان در هنگام بازداشت مورد 

رضب و شتم و شکنجه قرار گرفته اند.

درخواست دو نهاد حقوق برشی: 

سازمان ملل در ارتباط با رسکوب و 

آزار قضایی فعاالن کارگری 

واکنش نشان دهد

افزایش روز افزون  رسکوب و فشار 

نقض  نیز  و  کارگری  فعالین  بر 

از  کارگران  اولیه  حقوق  گسرتده 

قضائی  قانونگذارو  نهادهای  سوی 

نهادهای  ایران،  اسالمی  جمهوری 

برای  کرده  وادار  را  برشی  حقوق 

طلب یاری به سازمان ملل پناه بربند.

برنامه  نظارت بر حامیت از مدافعان 

حقوق برش و جامعه  دفاع از حقوق 

برش در ایران، در گزارش مشرتکی از 

کارشناسان ویژه سازمان ملل متحد 

"وضعیت  به  آشکارا  تا  خواستند، 

سندیکایی  فعاالن  کننده   نگران 

توجه  ایران"  در  کارگری  حقوق  و 

ایران  دولتمردان  از  و  دهند  نشان 

آزار  و  "رسکوب  به  تا  بخواهند 

قضایی فعاالن کارگری پایان دهند و 

بگذارند". احرتام  کارگری  حقوق  به 

برشی  حقوق  سازمان  دو  این 

همچنین گفتند که شامری از فعاالن 

کارگری در "حبس خودرسانه" به رس 

می برند یا به خاطر "استفاده مساملت 

گردهامیی،  آزادی  حق  از  آمیز 

در  بیان  آزادی  و  تشکل  آزادی 

دارند". قرار  قضایی  آزار  معرض 

این گزارش مشرتک خطاب به آنالیزا 

کی  دیوید  فورست،   میشل  کیامپی، 

و عاصمه جهانگیر، گزارشگران ویژه 

سازمان ملل درباره  آزادی گردهامیی 

مدافعان حقوق  تشکل، وضعیت  و 

آزادی  از  محافظت  و  ترویج  برش، 

عقیده و بیان و  وضعیت حقوق برش 

گروه  اعضای  همچنین  و  ایران  در 

تحقیق سازمان ملل درباره  حبس های 

است. شده  نوشته  خودرسانه 

قابل ذکر است در این گزارش آمده 

و  دینی  اقلیت های  زنان،  که،  است 

قومی و مخالفان سیاسی از اشتغال 

به بعضی از مشاغل محروم هستند.


