یک عضو فعال حزب
دمکرات ،هنگام اطفاء حریق
جنگلهای مریوان،
در آتش جان باخت
ارگان حزب دمکرات کردستان ایران

تـأمین حقوق ملی خلق کرد در چهارچوب ایرانی دمـکراتیک و فـــدرال

اراده معطوف به

گزارش میدانی از

مقابله با سرکوب

اهميت حزب

وضعیت معیشت مردم در

در مبارزات ملي کوردستان

۲

کوردستان

اطالعات و سپاه پاسداران
مسئول جان باختن
شریف باجور هستند

٧

٥

راسان و
فرهنگ سیاسی

عـشق

کریم پرویزی

در آتش

تشکیالتی حزب تماس گرفته
و به صفوف مبارزین راه آزادی
کوردستان میپیوندد.
اما به دلیل فقر خانواده و
از کارافتادگی پدرش و نیز
با هماهنگی حزب ،صفوف
پیشمرگه را رها کرده و به
مریوان بازمیگردد .او بعد از
مدتی با هستههای تشکیالت
مخفی حزب دمکرات ،تماس
گرفته و به یکی از اعضای فعال
تشکیالت مخفی حزب بدل
میشود.
این مبارز خستگیناپذیر راه
آزادی کوردستان و انسانیت،
تا آخرین لحظات زندگیاش
بر باور و تعهداتش به حزب و
کوردستان پایبند و راسخ ماند
و هیچگاه ایمان خود را به
آرمانهای واالی انسانیاش،
برای رهایی ملت کورد از دست
نداد.
شریف باجور ،بارها به دلیل
مواضع انسانی و میهندوستانهاش
از سوی سازمانهای اطالعاتی
و سرکوبگر رژیم فاشیستی-
مذهبی ایران احضار ،بازداشت
و زندانی شد اما این انسان مبارز
و متعهد به حزب و کوردستان،
هیچگاه در مقابل اشغالگران
سرزمیناش سر فرود نیاورد.
بعد از جانباختن شهید باجور،
تعداد کثیری از مردم مریوان به
خیابانها آمدند و با برافراشتن
پالکاردهایی که بر روی آنان
نوشته شده بود "شهید جاودان

٨

سخن

بـذر

روز شنبه سوم شهریورماه
 ١٣٩٧شمسی ،چهار فعال
محیط زیستی شهر مریوان به
نامهای شریف باجور ،امید
کهنهپوشی ،رحمت حکیمینیا
و محمد پژوهی هنگام تالش
برای اطفاء حریق جنگلهای
مریوان ،دچار حادثه شده و
جان خود را از دست دادند.
شریف باجور یکی از اعضای
فعال حزب دمکرات کوردستان
ایران ،یکی از جانباختگان بود
که هنگام تالش برای مهار آتش
جان خود را از دست داد.
شریف باجور فرزند بایزید،
در سال  ١٣٥٠شمسی در
خانوادهای مبارز و میهندوست
در شهر مریوان ،چشم به جهان
گشود.
مقاطع تحصیلی را تا کسب
مدرک دیپلم طی کرد و از
همان دوران تحصیل در
مقطع دبیرستان ،به ضدیت و
مقابله با نهادهای سرکوبگر و
ایدئولوژی فاشیستی جمهوری
اسالمی پرداخت و همراه با
چند دانشآموز دیگر ،به خنثی
کردن توطئههای رژیم اسالمی
دست زدند و به همین خاطر نیز
چندین مرتبه با تهدید اخراج از
مدرسه روبرو شد.
سرانجام شریف باجور تصمیم
میگیرد که به صفوف نیروهای
پیشمرگه بپیوندد و به همین
منظور نیز در سالهای ابتدائی
دهه  ٧٠شمسی ،با هستههای

۳

www.kurdistanmedia.com

شماره - ٧٣٣پنجشنبه  ١٥شهریور  ٦ ،۱۳۹۷سپتامبر ۲۰۱۸

۴

٢٣١مین دورهی آموزش
مقدماتی پیشمرگه
کوردستان،
در کوهستانهای زاگرس
پایان یافت

2

زلزله در کرماشان و
دروغپراکنیهای
جمهوری اسالمی

است" و "کوهستان بدون تو
یتیم است" ،حمایت خود را از
فعالین محیط زیستی نشان دادند
و علیه سیاستها فاشیستی
رژیم اسالمی ایران ،موضع
گرفتند.
برپایه آخرین گزارشات ،فعالین
و مردم مریوان بر این باورند که
این آتشسوزی بصورت تعمدی
روی داده و سپاه پاسداران و
نهادهای امنیتی عامل اصلی آن
بودهاند.
در همین رابطه "انجمن سبز چیا
مریوان" با انتشار بیانیهای اعالم
داشت که :تاریکپرستان و
دشمنان محیط زیست و زندگی،
از تمام راهها برای نابودی و
ویران کردن این سرزمین بهره
بردهاند و از هیچ جنایتی دریغ
نکردهاند و بنیادهای انسانیت را
هدف قرار دادهاند اما بیخبر از
آنکه ذات هستی این سرزمین،
مملو از خیزشهای ققنوس
گونه است و در آن زمان
که فکرش را هم نمیکنند از
خاکستر آتشمان بار دیگر
زندگی آغاز میشود و رادمردان
دیگری همچون "شریف" و
"امید" سر بر میآورند.
از سوی دیگر ،بعد از شهادت
فعالین محیط زیستی شهر
مریوان ،عالوه بر انجمنهای
محیط زیستی کوردستان،
بخش چشمگیری از شهرها
و روستاهای کوردستان نیز با
برگزاری مراسمات ویژه ،یاد و

خاطره جانباختگان این رویداد
تلخ را گرامی داشتند.
فعاالن محیط زیست ،هنرمندان،
شاعران ،استادان دانشگاهها،
آکادمیک،
شخصیتهای
انجمنها ،فعاالن سیاسی-مدنی
و بطور کلی اقشار و طبقات
مختلف کوردستان طی روزهای
اخیر و بعد از جانباختن چهار
فعال محیط زیستی کوردستان،
به روشهای مختلف و عالوه بر
حضور در مراسم تشیع پیکر
این عزیزان ،یاد و خاطره آنان
را گرامی داشتند و عهد بستن که
ادامه دهنده راه آنان باشند.
در همین رابطه ارگان تشکیالت
حزب دمکرات ،بیاننامهای
خطاب به مردم کوردستان
منتشر کرد که در بخشی از
آن آمده است :بر تمام مردم
کوردستان الزم است ،تا به
نشان عهد و پیمان با شهیدان
محیط زیست مریوان و قربانیان
جنایتهای رژیم و نیز جهت
حمایت از فعالین میهندوست
این شهر ،با مردم مریوان
همصدا شده و صفوف مبارزاتی
خود را فشردهتر و مستحکمتر
کنند .بدین منظور از تمامی
مردم مبارز کورد ،انجمنهای
محیط زیستی و تمامی فعالین
مدنی میخواهیم در مراسم
ختم این شهیدان حضور یافته
و به هر شیوه ممکن ،همدردی
و تاثر خود را از این ضایعه
نشان دهند .بیشک ،سرنوشتی

مشترک و میهندوستی کاری
خواهد که مثل همیشه همسنگر
و متحد باشیم و در برابر رژیم
سرکوبگر جمهوری اسالمی،
حامی یکدیگر و ارادهای
پوالدین داشته باشیم.
همچنین مرکز همکاری احزاب
کوردستان ایران به همین
مناسبت اعالمیهای منتشر کرد
و اظهار داشت :ما جمهوری
اسالمی را عامل اصلی این
فاجعه میدانیم .کوردستان طی
چهار دهه اخیر به مرکز فجایع
بشری بدل شده و مستمرا بخاطر
توطئهها و سیاستهای غلط و
ناکارآمد مسئولین نامسئول،
قربانی میدهد.
در ادامه این بیانیه آمده است:
سالهاست که جمهوری اسالمی
ایران ،عزمش را برای غارت
ثروت و منابع کوردستان و به
نابودی کشاندن این سرزمین
و محیط زیستاش ،جمع کرده
است و با بهانههای واهی به
جان محیط زیست افتاده و در
مقابل نیز جمعی از انسانهای
مبارز و راسخ با دستانی تهی به
محافظین محیط زیست و میهن
بدل شدند و امروز نیز کاک
شریف و همراهانش جان خود
را در راه حفظ محیط زیست
کوردستان از دست دادند.

در هر جامعه و کشوری،
بخشی از سیستم سیاستورزی
و روابط سیاسی را هنجار و
ادبیات سیاسی مسلط شکل
میدهد و در نتیجه بیانات
و اظهارات سیاسی ،تار و
پود روابط سیاسی ودر واقع
تار و پود گفتمان سیاسی ،را
تشکیل میدهد.
با نگاهی تحلیلی به ادبیات
سیاسی و یا مجموعه جمالت،
مفاهیم و اصطالحات سیاسی
هر سازمان سیاسی یا
اظهارات مبارزین سیاسی
و فعالین حوزه سیاست و
اداره جامعه و کشور و نیز
اپوزیسیون ،به سهولت آشکار
میشود که هر کس از چه
منبع فکری و اندیشهای و
از چه دیدگاهی به جهان
مینگرد و در حقیقت بخشی
از سیاستورزی و موضعگیری
سیاسی فارغ از منافع متضاد
و مشترک و توازن قدرت
و ،...شامل جنگ ادبیات یا
جنگ گفتمانی نیز میشود
که این گفتمان و ادبیات
همان جنگ منافع و سیاسی
میباشد که به دنیای لغت
و زبان پا تسری یافتهاند.
در کشور چندملیتی ایران،
گفتمانی فرسوده و پوسیدهای
وجود دارد که با اینکه زوارش
در رفته و از بس پینه خورده
دیگر جای پینه بستن ندارد،
اما همچنان آثار و تاثیراتش
برجای مانده ،گفتمانی که
تحت عنوان ادبیات سیاسی
مارکسیسم روسی-تودهای
شناخته شده و از مارکسیسم
روسی ،با فرهنگی تهمتزنی
و مفاهیم تهاجمی و خشونتبار
روسی ،از نظرگاه روسهای
عصر تزار و بعدها شوروی
به مارکسیسم ،سرچشمه
میگرفت و تحت لوای درک
معیوب حزب توده جامهی
دیگری به تن کرد و ادبیات
سیاسی مارکسیسم روسی-
تودهای از آن بیرون آمد .این
ادبیات سیاسی شامل انگ
و برچسب زنی برای حذف
رقیب یا جناح
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یک عضو فعال حزب دمکرات ،هنگام اطفاء حریق جنگلهای مریوان،
در آتش جان باخت

یکی از اعضای حزب دمکرات
کوردستان ایران به همراه سه
فعال دیگر محیط زیستی ،هنگام
تالش برای مهار آتشسوزی
جنگلهای این شهر ،به دام
آتش افتاده و جان باختند.
روز شنبه سوم شهریورماه
 ١٣٩٧شمسی٤ ،فعال محیط
زیستی اهل شهرستان مریوان
به نامهای شریف باجور ،امید
کهنهپوشی ،رحمت حکیمینیا
و محمد پژوهی هنگام تالش
برای اطفاء حریق جنگلهای
مریوان ،دچار حادثه شده و
جان خود را از دست دادند.
همچنین گزارشهای متعدد،
حکایت از مصدومیت شدید ٦
فعال دیگر محیط زیستی دارند.
منابع محلی متذکر میشوند
که جنگلهای مریوان به دلیل
توپبارانهای شدید و متعدد
سپاه تروریستی پاسداران دچار
حریق شده بودند و فعالین
محیط زیست کورد بعد از
مطلع شدن ،برای پیشگیری از
گسترش آتش بالفاصله به محل
آتشسوزی رفته و با کمترین
امکانات به مهار آتش مبادرت

ادامه سخن
دیــگــر و نیز توهین و
بیاحترامی به تمام باورها
و عقاید غیرخودی بود و
هدفش هم این بود که با
توهین ،انگ زدن ،تهمت
زدن و بیاحترامی رقیب را
از میدان به در کند .متاسفانه
این نوع فرهنگ سیاسی
تنها به حزب توده محدود
نماند و به سراسر ایــران
گسترش یافته و اکثر احزاب
را دربرگرفت و حال نیز که
باید در موزه به دنبال حزب
توده و مارکسیسم روسی
گشت ،اما باز هم آثار این
ادبیات تحقیرکنندە را میتوان
یافت .از سوی دیگر با نوع
دیگری از ادبیات سیاسی
روبرو هستیم که از سیاستنامه
نظامی گنجوی نشات میگیرد
که شامل تعریف و تمجید و
ریــاکــاری اســت که آن را
میتوان در ادبیات بخشی
از جمهوری اســامــی و
نیروهای سیاسی دیگری نیز
یافت .به این خاطر میگویم
بخشی ،چرا که بخش اعظم
جمهوری اسالمی از همان
ادبــیــات سیاسی روســی-
تودهای پیروی میکنند .بر
«راســان روژهــات» الزم
است که هم از توهین کردن
دوری کند و هم ریاکار و
شرمگن نباشد و در عوض
این دو نوع ادبیات سیاسی،
باید ادبیات دیگری در پیش
بگیرد که شامل حقیقت گویی
و جدیت ،با احترام به طرف
مقابل بدون آنکه از حقوق
و خواستهای اساسی خود
دست بکشد .برای احترام
قائل شدن نیازی به تعریف
و تمجید نیست و برای اثبات
موجودیت خود نیز نیازی به
توهین و بیاحترامی به طرف
مقابل نیست .ادبیات سیاسی
راسان باید ادبیاتی جدی،
رک ،حقیقت گو و متکی به
حقوق و خواستهای اساسی
ملت و مستند و منطقی باشد.

ورزیدهاند .شریف باجور فرزند
بایزید ،در سال  ١٣٥٠شمسی
در خانوادهای انقالبی و میهن
دوست در شهر مریوان ،چشم
به جهان گشود .مقاطع تحصیلی
را تا کسب مدرک دیپلم طی
کرد و از همان دوران تحصیل
در مقطع دبیرستان ،به ضدیت
و مقابله با نهادهای سرکوبگر و
ایدئولوژی فاشیستی جمهوری
اسالمی پرداخت و همراه با
چند دانشآموز دیگر ،به خنثی
کردن توطئههای رژیم اسالمی
دست زدند و به همین خاطر نیز
چندین مرتبه با تهدید اخراج از
مدرسه روبرو شد .سرانجام

شریف باجور تصمیم میگیرد
که به صفوف نیروهای پیشمرگه
بپیوندد و به همین منظور نیز
در سالهای ابتدائی دهه ٧٠
شمسی ،با هستههای تشکیالتی
حزب تماس گرفته و به صفوف
مبارزین راه آزادی کوردستان
میپیوندد .اما به دلیل فقر
خانواده و از کارافتادگی
پدرش و نیز با هماهنگی
حزب ،صفوف پیشمرگه را رها
کرده و به مریوان بازمیگردد.
او بعد از مدتی با هستههای
حزب
مخفی
تشکیالت
دمکرات ،تماس گرفته و به
یکی از اعضای فعال تشکیالت

مخفی حزب بدل میشود.
این مبارز خستگیناپذیر راه
آزادی کوردستان و انسانیت،
تا آخرین لحظات زندگیاش
بر باور و تعهداتش به حزب
و کوردستان پایبند و راسخ
ماند و هیچگاه ایمان خود را
به آرمانهای واالی انسانیاش،
برای رهایی ملت کورد از
دست نداد .رفیق مبارز شریف
باجور ،بارها به دلیل مواضع
انسانی و میهندوستانهاش از
سوی سازمانهای اطالعاتی
و سرکوبگر رژیم فاشیستی-
مذهبی ایران احضار ،بازداشت
و زندانی شد اما این انسان
مبارز و متعهد به حزب و
کوردستان ،هیچگاه در مقابل
اشغالگران سرزمیناش سر
فرود نیاورد .حزب دمکرات
کوردستان ایران ،عالوه بر
تاسف بیپایانش نسبت به
مرگ چهار فعال محیط زیستی،
به خانواده ،اقوام ،آشنایان این
فعالین و نیز مردم مریوان
تسلیت گفته و خود را شریک
غم و اندوه آنان میداند.

٢٣١مین دورهی آموزش مقدماتی پیشمرگه
کوردستان ،در کوهستانهای زاگرس
پایان یافت

مراسم پایان دورهی آموزش
مقدماتی نیروهای پیشمرگه،
در کوهستانهای کوردستان
برگزار شد .بنابر گزارش
خبرنگار وبسایت کوردستان
میدیا ،روز یکشنبه ،چهارم
شهریور ماه  ،١٣٩٧دورهی
 ٢٣١مقدماتی پیشمرگه ،به
پایان رسید و مراسم پایان دوره
این مرحله از آموزش نیروهای
پیشمرگه ،در کوهستانهای
کوردستان برگزار و طی آن
گروهی از جوانان مبارز و
انقالبی کوردستان ،به صفوف
نیروی پیشمرگه پیوستند.
برپایه گزارش رسیده ،این
مراسم با سرود ملی "ای

در روزهای اخیر برنامه و
اپلیکیشنی در میان مردم
کوردستان ایران منتشر شده
که ادعا میشود مربوط به
حزب دمکرات کوردستان
ایران است .بنابر خبر رسیده
به وبسایت کوردستان
میدیا ،برنامه و اپلیکیشنی
مخصوص تلفن همراه ،در
میان مردم کوردستان ایران و
بویژه فعاالن فضای مجازی
و شبکههای اجتماعی منتشر
شده که ادعا میشود متعلق به
وبسایت کوردستان میدیا و
ارگان تبلیغات و اطالعرسانی
حزب دمکرات کوردستان
ایران است .برپایه گزارشات

رقیب" و یک دقیقه سکوت به
نشان ادای احترام به شهیدان
کورد و کوردستان آغاز شد.
سپس "خالد درویژه" ،عضو
شورای اجرائی حزب دمکرات
کوردستان ایران ،پیام شورای
اجرائی حزب را قرائت کرد.
درویژه در این پیام به "راسان
روژههالت" -کوردها به
مرحله نوین مبارزات خود
راسان میگویند -و اهمیت
این مرحله از مبارزات
کوردستان
آزادیخواهانهی
اشاره کرد .او با اشاره به
اهمیت استراتژیک مبارزات
شار و شاخ اظهار داشت:
جوانان متعهد میهن ،پر توانتر

از قبل برای تحقق و دست
یابی به آزادی ،که واالترین و
ارزشمندترین آرزوی انسانیت
است ،به صفوف نیروی
پیشمرگه کوردستان میپیوندند.
در بخش دیگری از این مراسم،
پیام آموزشی دورهی ٢٣١
مقدماتی پیشمرگه از سوی
"شورش اهللویسی" و پیام
دورهی  ٢٣١مقدماتی پیشمرگه
از سوی "آرگش مرادی"
قرائت شد .سپس به نفراتی
که طی دوره آموزشی توانسته
بودند در زمینههای سیاسی-
نظامی و نیز نظم و دیسیپلین،
رتبههای اول تا سوم را کسب
کنند ،لوح تقدیر و هدایایی،
اهدا شد در میانه این مراسم،
چندین نفر از شرکتکنندگان
دوره با خواندن سرود و شعر
در برگزاری پایان دوره سهیم
شدند .مراسم مذکور با نمایش
حرکتهای نظامی-رزمی از
سوی شرکتکنندگان در دوره
 ٢٣١مقدماتی پیشمرگه ،خاتمه
یافت.

ارگان تشکیالت حزب
دمکرات :الزم است مردم
کوردستان صفوف مبارزاتی
خود را مستحکمتر کنند

حزب
تشکیالت
ارگان
دمکرات کوردستان ایران در
رابطه با وقایع مریوان و مرگ
چهار فعال محیط زیستی این
شهر ،بیانیهای خطاب به مردم
کوردستان منتشر کرد.
متن بیانیه:
بیانیه ارگان تشکیالت حزب
دمکرات کوردستان ایران در
رابطه با وقایع مریوان!
مردم مبارز کوردستان
همانگونه که مستحضرید،
روز شنبه سوم شهریور
١٣٩٧شمسی ٤ ،فعال محیط
زیستی شهر مریوان به نامهای
شریف باجور ،امید کهنهپوشی،
رحمت حکیمینیا و محمد
پژوهی در هنگام تالش برای
جنگلهای
حریق
اطفاء
مریوان ،دچار حادثه شده و
جان خود را از دست دادند و
همزمان نیز شش تن دیگر نیز
به شدت زخمی شدند .منابع
محلی اظهار داشتهاند که علت
اصلی آتش سوزی جنگلهای
مریوان ،توپبارانهای مداوم
سپاه تروریستی پاسداران
میباشد .همچنین بامداد روز
شنبه سوم شهریور ،به علت
انفجار مین در شهرهای مرزی
مریوان ،چهار تن از کولبران
این منطقه کشته و زخمی شدند.
این وقایع دلخراش در امتداد
اعتراضات شهروندان مریوان
نسبت به عدم جمعآوری زباله
از سطح شهر روی داد که در
شامگاه جمعه ،دوم شهریورماه
موجب حضور اعتراضی مردم پیروزباد اتحاد و راسان
در خیابانهای این شهر شد.
مردم کوردستان
تمامی این وقایع دلخراش حزب دمکرات کوردستان
و بیکفایتی رژیم سرکوبگر
ایران
جمهوری اسالمی و عدم
ارگان تشکیالت
پاسخگویی به خواستهای
 ٤شهریورماه ١٣٩٧

مردم ،زندگی آحاد جامعه
را هدف قرار داده است که
آخرین نمونه بارز آن ،قربانیان
روز شنبه سوم شهریورماه ،در
مریوان میباشد .مردم راسخ و
پیشرو شهر مریوان در واکنش
به سرکوبهای سیستماتیک
رژیم ضدبشری جمهوری
اسالمی ،در همان روز به
خیابانها آمده و اعتراض
خود را نسبت به این فجایع
و وقایع ،نشان دادند .همچنین
بر تمام مردم کوردستان
الزم است ،تا به نشان عهد
و پیمان با شهیدان حفاظت
از محیط زیست مریوان و
قربانیان جنایتهای رژیم و
نیز جهت حمایت از فعالین
میهندوست این شهر ،با مردم
مریوان همصدا شده و صفوف
مبارزاتی خود را فشردهتر و
مستحکمتر کنند .بدین منظور
از تمامی مردم مبارز کورد،
انجمنهای محیط زیستی و
تمامی فعالین مدنی میخواهیم
در مراسم ختم این شهیدان
حضور یافته و به هر شیوه
ممکن ،همدردی و تاثر خود
را از این ضایعه نشان دهند.
بیشک ،سرنوشتی مشترک
و میهندوستی کاری خواهد
که مثل همیشه همسنگر و
متحد باشیم و در برابر رژیم
سرکوبگر جمهوری اسالمی،
حامی یکدیگر و ارادهای
پوالدین داشته باشیم.

ساخت اپلیکیشن جعلی به نام حزب دمکرات
رسیده به وبسایت کوردستان
میدیا ،با نصب این برنامه بر
روی گوشی افراد ،شماره
تلفنهای موجود در حافظه
تلفن همراه ،پیامها و نیز
تماسها بصورت اتوماتیک
ثبت ،ضبط و ردیابی میشوند.
همچنین تمام تصاویر و پیامها
و اطالعات موجود در حافظه
جانبی و حافظه داخلی پس از
دستکاری به مقصد نامعلومی
ارسال میشود .این اپلیکیشن
جعلی ،از سوی نهادهای
جاسوسی و اطالعاتی رژیم
جمهوری اسالمی ایران
طراحی و به منظور جاسوسی
و فعالیتهای ضدبشری ،در

میان مردم منتشر شده است.
در این رابطه ،کریم پرویزی،
مسئول ارگان تبلیغات و
اطالعرسانی حزب دمکرات
کوردستان ایران اعالم کرد:
حزب دمکرات کوردستان
ایران هیچ گونه اپلیکیشنی
مختص به سیستم اندروید
یا  IOSرا طراحی نکرده
و نیز چنین درخواستی را به
فرد یا شرکتی ندادهایم ".وی
همچنین گفت :ما به خوبی
میدانیم که جمهوری اسالمی
در دنیای مجازی و با ساخت
برنامههای مختص به تلفن
همراه و شبکههای اجتماعی،
مستمرا در حال جاسوسی و

فریبکاری است و اینگونه
اپلیکیشنها را میسازد.
به همین خاطر بار دیگر
تاکید میکنم که ما هیچگونه
طراحی
را
اپلیکیشنی
نکردهایم و درخواست ساخت
آن را نیز به هیچ کس ندادهایم
تا زمینه برای سواستفاده
سازمانهای رژیم فراهم
نشود که به نام ما ،به ساخت
اپلیکیشن مبادرت کنند و
طرفداران و حامیان مبارزه
ملی-دمکراتیک کوردستان
ایران را در دام بیندازند.
پرویزی در ادامه گفت" :از
تمام فعاالن میخواهیم در
این زمینه آگاه باشند و در دام

دستگاههای جمهوری اسالمی
نیفتند و هرگونه اطالعات در
این زمینه را نیز به دستگاه
تبلیغات و اطالع رسانی
حزب دمکرات کوردستان
ایران اطالع دهند ".شایان
ذکر است که رژیم جمهوری
اسالمی در دنیای مجازی و
شبکههای اجتماعی به طور
مداوم مشغول جاسوسی و
فعالیتهای ضدبشری است
و در تازهترین مورد نیز،
خبرگزاریهای بینالمللی با
انتشار گزارشات متعددی به
وسعت فعالیتهای جاسوسی
و خرابکارانه این رژیم
پرداختهاند.
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هنرمندان کورد برای آموزش سازهای کوردی باید از
هنرمندان فارس ،تائیدیه بگیرند

هنرمندان کورد برای تاسیس
مدارس آموزش سازهای
کوردی باید از سوی هنرمندان
فارس مورد آزمون قرار گرفته
تا بتوانند جواز راهاندازی مرکز
آموزشی خود را ،کسب کنند.
برپایه قوانین مصوب وزارت
فرهنگ و ارشاد رژیم،
موسیقیدانان ملیتهای ایران
برای کسب جواز تاسیس
مدرسهی موسیقی باید به
تهران رفته و مهارتشان در
نواختن ساز کوردی از سوی
یکی از اساتید موسیقی فارسی
تست شده و در صورت تائید،
میتوانند مراحل دیگر کسب
جواز آموزشکده موسیقی
کوردی را طی کنند.
در این رابطه چندین هنرمند

کورد به وبسایت کوردستان
میدیا اعالم کردهاند ،هنگامی
که جهت کسب اجازه تاسیس
آموزشکدهی موسیقی کوردی
اقدام کردهاند ،از سوی
وزارت فرهنگ و ارشاد محل
سکومتشان به آنها گفته
شده که باید ابتدا به تهران
رفته و مهارتشان در نواختن
ساز کوردی تست شود ،سپس
نمایندهی این وزارت اگر
صالح دید به آنها اجازهی
تاسیس مدرسهی موسیقی را
میدهد.
به گفتهی این هنرمندان
که نخواستهاند هویتشان
فاش شود ،در نواختن ساز
خود مهارت تمام را دارند و
نوازندهی سازهایی همچون

تنبور ،دف و کمانچه که ریشه
در تاریخ و فرهنگ کوردی
دارند هستند.
با این وصف هنرمندان مذکور
مجبور شدهاند که در مقابل یک
غیرکورد تست موسیقی کوردی
دهند و این فرد ممکن است
که هیچ شناخت یا مهارتی
در موسیقی کورد و یا نواختن
سازهای کوردی نداشته باشد و
نهایتا او باید برای هنرمندان و
سازهای کوردی تصمیم بگیرد.
این هنرمندان همچنین متذکر
شدهاند که هیئتی که وزارت
ارشاد برای تست گرفتن تشکیل
داده است شامل :نمایندهی این
وزارتخانه ،نوازندهای فارس
و یک آخوند است که در دنیای
هنر هیچ کدام از آنها نمیتوانند

دربارهی موسیقی کوردی اظهار
نظر کرده و تصمیمگیری کنند.
این منابع خبری اظهار داشتند
که :این هیئت به کلی سلیقهای
و عقیدتی تصمیم میگیرد و
همیشه برای نوازندههای کورد
مشکل ایجاد میکنند و اگر
صالحیت تاسیس آموزشکده
موسیقی را به کوردها بدهند
آنها را مجبور میکنند که
چندین بار به تهران رفتوآمد
کنند که در این صورت
هزینهی زیادی بر هنرمندان
تحمیل میشود و تعدادی از
این هنرمندان توانایی تقبل
هزینههای مذکور را نداشته و
به همین خاطر بیخیال گرفتن
جواز آموزشکده میشوند.

زلزله در کرماشان و دروغپراکنیهای جمهوری اسالمی
در حالی که مراکز بینالمللی
لرزهنگاری ،شدت زلزلهی
کرماشان را  ٦و سه دهم
ریشتر اعالم کردهاند ،جمهوری
اسالمی از شدت  ٥و نه دهم
ریشتری سخن میگوید.
برپایه گزارش خبرگزاریهای
حکومتی ایران ،زمین لرزهای
با قدرت  ۵.۹ریشتر ،بامداد
روز یکشنبه ،چهارم شهریورماه
 ،١٣٩٧استان کرماشان با
مرکزیت شهرستان تازه آباد را
به شدت لرزان.
این گزارشات در حالی منتشر
میشوند که سازمان بینالمللی
یو.اس.جی.اس با انتشار
گزارشی اعالم کرد که ،زلزله
بامداد امروز کرماشان شدتی
برابر با  ٦.٣ریشتر داشته است.
قابل ذکر است که زلزله مذکور
نیز در استانهای ایالم و سنندج
به شدت احساس شده است.

همچنین هوشنگ بازوند،
استاندار کرماشان از کشته شدن
 ٣شهروند و مصدومیت ٢٤١
شهروند دیگر خبر داده است.
اما منابع محلی از کشته شدن
تعداد بیشتری از مردم گزارش
دادهاند.
ناصح عظیمی ،عضو شورای
شهرتازه آباد در مصاحبه با
رسانههای از قطع شدن آب و
برق مناطق زلزلهزده خبر داد.
در پی وقوع زلزله  ٧و سه دهم
ریشتری کرماشان با مرکزیت

"ازگله" در بیستویکم آبانماه
 ،١٣٩٦که بیش از ١٠هزار
کشته و زخمی در پی داشت،
در حالی مسئولین جمهوری
اسالمی از کشته شدن تنها
٦٢٠نفر خبر میدادند که منابع
محلی بر کشته شدن حداقل
 ٣١٠٠شهروند در این زلزله،
تاکید میکنند.
زلزله جدید کرماشان در حالی
خسارتهای جانی و مالی به
بار میآورد که تاکنون بعد از
گذشت بیش از  ١٠ماه از وقع

سرکوب و بازداشت وکالی آزادیخواه،
وارد فاز جدیدی شد

طی چهار دهه حاکمیت
جمهوری اسالمی ،وکالی
مستقل و آزادیخواه همیشه
فریاد فعالین سیاسی-مدنی
سرکوب شده بودهاند و عاملی
اساسی در افشای چهرهی
ضدبشری این رژیم محسوب
میشوند.
برپایه گزارشات منتشر شده
تنها طی دو روز  ،جمعه و
شنبه ،نهم و دهم شهریورماه،
سه وکیل مستقل از سوی
نیروهای اطالعاتی رژیم ایران
بازداشت شدهاند.
پیام درفشان و فرخ فروزان،
دو وکیل دادگستری ،روز جمعه
هنگامی که در خانه آرش
کیخسروی حضور داشتند ،با
یورش نیروهای تروریستی
اطالعات بازادشت شدند.

تنها یک روز بعد از این ماجرا،
هدی عمید از دیگر وکالی
دادگستری در خانه شخصی
خود بدست نیروهای اطالعاتی
بازداشت گردید تا پروسهی
سرکوب وکالی مستقل و
آزادیخواه وارد فاز جدیدی
شود .آرش کیخسروی ،روز
شنبه بیستوهفتم مردادماه،
به همراه قاسم شعلهسعدی
و مسعود جوادیه ،دو وکیل
دادگستری دیگر ،در مقابل
مجلس بازداشت شده بودند.
در سالهای اخیر تعدادی
از وکال از جمله عبدالفتاح
سلطانی ،محمد علی دادخواه،
محمد
سیفزاده،
محمد
اولیاییفر ،محمد نجفی ،سارا
صباغیان ،مصطفی دانشجو و
مریم کیان ارثی بازداشت و

برخی از آنها به حبسهای
طوالنی مدت ،محکوم شدهاند.
در همین رابطه سازمان
بینالمللی "دیدبان حقوق بشر"
با انتشار بیانیهای ،به سرکوب
آزادیخواه
وکالی
شدید
کوردستان و ایران اعتراض کرد
و طی آن به نقش تروریستی
وزارت اطالعات جمهوری
اسالمی در خفه کردن ندای
آزادیخواهی مبارزین پرداخت
و اظهار داشت :وزارت
اطالعات دولت روحانی با
اینکه تالش میکند خود را به
عنوان یک نهاد امنیتی معتدلتر
معرفی کند اما این وزارتخانه،
همانند سازمان اطالعات سپاه،
بخشی اساسی از سرکوب
شدید حکومت علیه مدافعان
حقوق بشر است.

زلزله آبان ماه ازگله ،شهرهای
زلزلهزده کرماشان آباد نشده و
زندگی مردم هنوز در زیر چادر
و کانکسها ادامه دارد.
در همین رابطه فرهاد تجری،
عضو کمیسیون اصل ۹۰
مجلس ،در سخنانی اظهار
داشت :از  ٢٠٠میلیون دالری
که برای بازسازی مناطق
زلزلهزده کرماشان اختصاص
یافته بود حتی یک ریال به
چرخه بازسازی استان نیامده و
طبق چیزهایی که ما شنیدهایم
دولت این پول را به فرهنگیان
بابت عیدی پرداخت کرده
است.
تجری متذکر شده :این پول
به طور مشخص قرار بود در
ساماندهی آب شرب ،گاز و
برق ،جادهها و ...استفاده شود
اما در این حوزهها هنوز اتفاق
خاصی نیفتاده است.
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رویترز :جمهوری اسالمی به
 ١١زبان در فضای مجازی،
در حال تاثیرگذاری بر افکار
عمومی جهان است

خبرگزاری رویترز طی گزارشی مدعی شد که ،جمهوری
اسالمی برای تاثیرگذاری بر کاربران فضای مجازی بسیار بیشتر
از آن چیزی که گزارشات رسمی به آن اشاره کردهاند ،فعال
است.
برپایه گزارش منتشر شدهای از سوی خبرگزاری بینالمللی
رویترز ،اقدامات گروههای وابسته به حکومت ایران برای
تاثیرگذاری بر کاربران اینترنت در کشورهای مختلف ،بهطور
چشمگیری گستردهتر از آن چیزیست که تا کنون و بهطور
رسمی ،اعالم شد ه است.
در ادامه این گزارش ،رویترز تاکید میکند که :شبکهای از
حسابهای کاربری در وب و شبکههای اجتماعی به  ۱۱زبان
را یافته که به جمهوری اسالمی وابسته هستند.
در حالی این گزارش منتشر میشود که طی هفته گذشته فیسبوک،
توئیتر و گوگل با انتشار اطالعیههای جداگانهای اعالم کرده
بودند ،صدها صفحه ،کانالهای یوتیوب و حسابهای کاربری
مرتبط با حکومت ایران را مسدود و بلوک کردهاند.
شرکتهای مذکور دلیل اقدامات خود را ،ارتباط مخفی آنها
با جمهوری اسالمی و فعالیت جهت زمینهسازی برای اقدامات
تروریستی و تاثیرگذاری بر افکار عمومی جهان ذکر کردهاند.
اما گزارش مفصل رویترز بر این نکته تاکید میکند که،
فعالیتهای جمهوری اسالمی ایران در فضای مجازی برای
تاثیرگذاری بر افکار عمومی جهان بسیار بیشتر از آن چیزی
است که فکرش را میشود کرد.
در این گزارش آمده است :برآوردهای انجام شده نشان
میدهد ۱۰ ،سایت دیگر و صدها حساب کاربری در شبکههای
فیسبوک ،اینستاگرام ،توئیتر و یوتیوب به جمهوری اسالمی
وابسته هستند که مشغول انجام فعالیتهایی با هدف تاثیرگذاری
بر افکار عمومی در دیگر کشورها میباشند.
رویترز در گزارش خود میافزاید :گروه موسوم به "اتحادیه
بینالمللی رسانههای مجازی" محتوای تولید شده توسط
رسانههای دولتی ایران را ،معموال بدون آنکه نام منبع اصلی
را فاش کند ،در وب منتشر میکند .اما منابع این تولیدات
شبکههایی هستند مانند پرستیوی ،خبرگزاری فارس و یا
تلویزون المنار که توسط حزباهلل لبنان اداره میشود.
قابل ذکر است که بسیاری از رسانههای فارسی به اصطالح
اپوزیسیون در خارج از ایران نیز ،اخبار مرتبط با سرکوب
ملیتهای ایران را بر پای ه گزارشات رسانههای جمهوری
اسالمی منتشر میکنند و با همان دید خبری ،که رسانههای
وابسته به جمهوری اسالمی اخبار را تهیه میکنند ،به مساله
ملیتهای ایران میپردازند.

مسئوالن رژیم ایران
درحال فرار از ایران هستند
مسئوالن رژیم جمهوری
اسالمی ،پس از گسترش
آشفتگیها در ایران در حال
فرار از این کشور میباشند.
پس از آشفتگی و وخامت
شدید وضعیت سیاسی و
اقتصادی جمهوری اسالمی
ایران ،مسئوالن عالی رتبهی
این رژیم از طریق مرزهای
ارومیه به کشورهای همسایه

فرار میکنند.
خبرنگار سایت کوردستان
میدیا ،در شهر خوی اعالم
کرد ،روز بیستوششم مرداد
ماه ،دکتر امید حسینی صدر
نمایندهی پیشین رژیم در
مجلس ،قصد فرار به ترکیه از
مرز رازی را داشته است.
خبرنگار سایت کوردستان
میدیا ،در همین رابطه متذکر

شد این مسئول رژیم با
میلیونها دالر پول نقد از سوی
نیروهای اطالعات رژیم درمرز
رازی ،بازداشت شده است.
طی ماههای اخیر چندین
مسئول عالیرتبه رژیم ایران،
از اطریق استان مرزی ارومیه،
قصد داشتهاند از مرزهای سرو،
بازرگان و رازی از ایران فرار
کنند.

تجار ایرانی در پوشش هویت عراقی و افغانی،
فعالیت میکنند

تجار ایرانی برای دور زدن
تحریمهای اقتصادی آمریکا
در رابطه با ممنوعیت صدور
ویزا ،از پاسپورتهای افغانی و
عراقی استفاده میکنند.
خبرگزاری'' فاکس نیوز'' در
گزارشی اعالم کرد ،جمهوری
اسالمی از نفوذ باالی خود
در عراق بهره میبرد تا تجار
ایرانی بتوانند برای دور زدند
تحریمها ،از پاسپورتهای
عراقی استفادهکنند.
صدور
عراقی
مسئوالن

پاسپورت به بازرگانان ایرانی
را تکذیب کرده و اظهار
داشتهاند که ما به طور قانونی به
شهروندان پاسپورت میدهیم.
همچنین یکی از مسئوالن
حکومتی افغانستان در همین
رابطه مدعی شد ،تجار ایرانی
با صرف پنج تا ده هزار دالر
در شهر هرات اقدام به خرید
شناسنامه و نهایتا دریافت
پاسپورت میکنند.
پس از خروج آمریکا از
توافقنامهی برجام و اعمال

مجدد تحریمها علیه رژیم
ایران ،بیشتر شرکتهای جهانی
که با رژیم ایران همکاری
میکردند ،پروژههای خود
با ایران را متوقف کرده و
قراردادهای خود با این کشور
را نیز لغو کردهاند.
با اعالم خبر خروج آمریکا
از برجام ،نرخ دالر و طال به
شدت افزایش یافته و در مقابل،
ارزش پول ملی ایران به شدت
سقوط کرده است.
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اراده معطوف به مقابله با سرکوب
-تغییر رویکرد از مقاومت به مقابله-

آگری اسماعیل نژاد
ماه عسل کوردها و صاحبان
خود خوانده انقالب ،۱۳٥۷
تنها  ۷روز بود .بعد از آن ۷
روز اختالفات به منازعات
تبدیل شد و نشستهای
"حسن نیت" برای خرید زمان،
جهت آمادگی برای صدور
فتوای جهاد و اعالم حمله
ارتش و سپاه ختم گردید.
کوردها بعد از فتوای خمینی
که هم مرجعیت دینی داشت
و هم به کاریزمای پوپولیسم
انقالبی تبدیل شده بود ،گفتمان
خود را
ملی_دمکراتیک
که زیر بنای آن "حق تعیین
سرنوشت" بود ،با رویکرد
مقاومت پیگیری کردند .در
این میان جمعی تالش کردند،
رویکرد مقاومت را خارج از
چارچوب نظام تازه به دوران
رسیده جمهوری اسالمی
تعریف کنند و بعضی نیز تالش
نمودند در همان چارچوب ،این
رویکرد را تعریف نمایند.
گروه اول بر اساس اصل دفاع
مشروع ،علیرغم میل باطنی
و برای مقاومت در برابر
هجومهای که به آنها میشد،
اسلحه در دست گرفتند و به
همین سبب رویه آنها به اشتباه
به مبارزات مسلحانه موسوم
گردید .چرایی اشتباه در نام
گذاری مبارزات مقاومت به
مبارزات مسلحانه در این است
که بکارگیری اسلحه هیچگاه
به استراتژی گروههای سیاسی
تبدیل نشده و این گروهها
هرچند اسلحه در دست داشتند،
اما کاربرد آن اسلحه تنها برای
مقاومت و به منزله تاکتیکی
برای واداشتن رژیم به مذاکره
بود .در این میان جریانات
و احزاب کوردی محدودیتی

دیگر هم برای کاربرد اسلحه
قائل بودند و این محدودیت
مربوط به تعیین حدودی بود
که تنها در تقابل با آنها اسلحه
بکارگرفته میشود.
جریان مقاومت کوردستان،
اسلحه را تنها خطاب به
بخش رویین عوامل سرکوب
جامعه کوردستان بکار میبردند
(رویین به مفهوم عوامل ظاهر
که مستقیما در سرکوب حضور
دارند) ،بدین مفهوم که آنها تنها
افراد و سازمانهای امنیتی
را که مستقیما در سرکوب
دست داشتند ،جامعه هدف
سالح خود میپنداشتند و
میپندارند ،و در این میان
بخش زیرین و نرم افزاری
سرکوب که بخش رویین،
قدرت و برنامه خود را از آن
میگرفت و میگیرد ،در سیبل
مبارزات موسوم به مسلحانه
حضوری نداشت ،هرگز اسلحه
رو به این بخش شلیک نشده
است .بخش زیرین به عواملی
اطالق میشود که به طرق
غیرمستقیم در سرکوب دست
دارند ،آنها طراحان استراتژیک
برنامهی سرکوب و هدایتگران
اصلی بخش رویین و همچنین
تامینکنندگان هزینههای مورد
نیاز بخش رویین هستند .همین
مساله سبب شده بود ،تاکتیک
بکارگیری اسلحه برای واداشتن
رژیم به مذاکره به سیکل
بازتولید خشونت و هدایت
این خشونت به مسیر سرکوب
تبدیل شود .اگر بخواهیم این
مساله را تبیین کنیم ،باید اظهار
داشت که بکارگیری اسلحه به
شیوهای که تنها بخش رویین
سرکوبگران در سیبل آن قرار
داشته باشد ،مسبب آن شده
است که خشونتهای حاصل
از این منطق به پتانسیل
"خود ترمیمی" بخش رویین

سرکوبگران تبدیل شود و در
این میان اگر یکی از عناصر و
عوامل سرکوب در کوردستان
به شیوه فیزیکی حذف میشد،
این حذف نه تنها امیدی برای
پایان سرکوب نبود ،بلکه به
پتانسیلی برای ترمیم همان
بخش سرکوب تبدیل میشد؛
چون بخش زیرین سرکوب
از این قدرت برخودار است
که خشونت ایجاد شده در پی
سرکوب را به سیکل سرکوب
تزریق کند و در عین حال بخش
زیرین سرکوب به دلیل آنکه
خود مخاطب قرار نمیگیرد از
هرگونه آسیب دیدگی محفوظ
است .به همین دلیل به آسانی
میتواند ترس حاصل از این
خشونت که به امید تغییر رفتار
بخش رویین سرکوب و با
رشادتهای فراوان ایجاد شده
است را کنترل و هدایت نماید.
حال برای ساده شدن بحث،
مثالی مطرح میکنم :
بسیاری از عوامل جمهوری
اسالمی و حتی بخش اعظم
مردم ایران ادعا دارند که
"کوردها سر میبرند" و آنها
حتی مدعی هستند ،اجساد
کسانی را دیدهاند که سر آنها
از تنشان جدا شده است .این
مساله در حالی مطرح است،
که مقاومت کوردها با اسلحه
گرم بود ،نه چاقو و چیزهای
برنده سرد و جدا از این مساله
در مقابل که نیروی سرکوبگر
حضور دارد ،خود این نیروی
سرکوبگر نیز مجهز به انواع
اسلحه گرم و پیشرفته بوده و
هست ،پس چرایی سرهای
بریده را باید در کجا جست؟!
حتما در جواب ادعا میشود
که بعد از کشتن ،سر آنها
را میبریدند .این ادعا دور
از واقعیت است چون یک:
بسیاری مواقع افراد دستگیر

مدال طال و برنز مسابقات آسیایی در دستان
ورزشکاران کرماشانی

در ادامه افتخار آفرینیهای
ورزشکاران کورد در مسابقات
جهانی ،دو ورزشکار کرماشانی
توانستند در رشتههای دو
میدانی و کاراته به رتبههای
برتر دست یابند .برپایه
گزارشات منتشر شده ،روز
دوشنبه ،حسین کیهانی دونده
کرماشانی ،در دوی  ٣٠٠٠متر
با مانع توانست با ثبت زمان
هشت دقیقه و  ٢٢ثانیه و هفتاد
و نه صدم ثانیه و پشت سر
گذاشتن رقبای خود ،مدال طال

را بر گردن بیاویزد.
همچنین پگاه زنگنه ،کاراتهباز
کرماشانی در وزن منفی ۶۸
کیلوگرم با پیروزی بر حریف
خود توانست مدال برنز این
رشته را بدست بیاورد .زنگنه
در سخنانی بعد از کسب
مدال اظهار داشت :قصد دارم
تا المپیک توکیو به تمرین
و مبارزات خود ادامه دهم،
بنابراین اصال قصد خداحافظی
ندارم .ورزشکاران کورد در
حالی به صورت مستمر و

مکرر در سطوح کشوری،
منطقهای ،قارهای و جهانی
موفق به کسب مدالهای رنگین
ورزشی میشوند که استانهای
کوردستان از لحاظ امکانات و
سالنهای ورزشی در مضیقه
هستند و جمهوری اسالمی با
عدم اختصاص بودجه کافی
برای تامین امکانات ورزشی
و تاسیس سالنهای موردنایز
میکوشد تا مانع از تعالی و
پیشرف جوانان و ایجاد نامیدی
و یاس فراگیر در آنان شود.

شده توسط احزاب کوردی
بدون حتی تبادل زندانی ،آزاد
میشدند و در حالتهایی هم
با زندانیانی مبادله میشدند.
اگر قرار بر سربریدن اعضاء
سپاه پاسداران بود چرا این
افراد سربریده نمیشدند؟!
دو :یک چریک از لحاظ زمانی
در محدویت و مذیقه است ،پس
حتی اگر هم بخواهد زمان آن
را در دست ندارد ،یک جسد را
سر ببرد و در عین حال هم مگر
یک جسد سربریده شده به چه
درد یک مبارز میخورد؟! و به
چه کار آن چریک میآید؟!
تمسخر آمیزتر از همه ،مساله
بردن همان سرهای بریده بود.
حمل یک سر که وزن آن ۱٠
تا  ۱٥کیلو است جدا از چندش
آور بودنش قابل انجام نیست
چون مهمترین مساله برای یک
چریک مساله وزن اشیاء مورد
نیازش است .این وزن باید
قابل حمل باشد و تا عملکرد
چریک را کاهش ندهد .اما باز
هم سرهای بریده یک توهم
نبود .چون و در واقع کسانی
که تنها حسرت و داغ دیدنش
برای آنها مانده بود این ادعا را
میکردند .واقعیت این است که
سرهای بریده وجود داشت .اما
فاعل آنها کوردها نبودند ،بلکه
همان بخش زیرین سرکوب
کوردستان بود ،که این سرها را
میبرید و چرایی این رفتار به
دو دلیل بود :
یک :الپوشانی خشونتهای
سرکوب کوردستان بدین
مفهوم که آنها برای توجیه
حجم خشونتهای خود در
کوردستان باید القاء میکردند
که حجم خشونت بکارگیری
توسط کوردها بسیار بیشتر
است و آنها تنها مقابله به مثل
کردهاند.
دو :بخش زیرین سرکوب از
این مطمئن بود ،که احساسات
و رفتارهای حاصل از خشونت
را میتواند هدایت کند ،براساس
همین اطمینان بود که بعدها
نسخه بکارگیری خشونت،
برای کلیه مخالفین و حتی
موافقینی که سد راه در تصاحب
قدرت پنداشته میشدند ،پیچیده
شد .شاید در اینجا کسانی ادعا
کنند که انقالبها توانایی
باالیی در خرج نیروهای خود
دارند و صد البته این مساله اگر
به آن ،حمایت سرکوب کوردها
از طرف ناسیونالیستهای
تمامیتخواه و متوهمین مدافع
"تمامیت ارضی" اضافه شود،
طبیعی است که قدرت سرکوب

و هدایت خشونتهای حاصل
از سرکوب و مقاومت ،بسیار
باال میرود .اما نسخه سرکوب
و تزریق خشونت مختص به
زمانی مشخص و حتی ملت و
جریانی مشخص نیست ،بلکه
حال هم این رویه با همان
متد و در مورد هر مخالف
احتمالیای ،تداوم دارد .عدم
آسیب پذیری بخش زیرین
عوامل سرکوب و نیز فرهنگ
(حاکمیت از آن کسی است که
قدرتمندتر باشد) شرایطی را
فراهم کرده است ،که رویکرد
مقاومتی بکارگیری اسلحه در
راستای تاکتیک تالش برای
تغییر رفتار حاکمیت به شکست
منجر شود.
پس "چه باید کرد؟"
قبل از آن بگذارید به سطور
اولیه نوشته برگردیم ،بحث
بر سر شکلگیری دو رویکرد
بود و ما تنها به بررسی یک
رویکرد پرداختیم .رویکرد
دوم که تالش داشت با سازش
با خمینی به خواستههای خود
برسد ،به سرنوشتی تراژیک
دچار شد .این رویکرد هرگز
نتوانست رفتار خود را در
چارچوب جمهوری اسالمی
تئوریزه کند و با تاکید بر
خواست و تئوری گروه اول
در تالش بود ،در چارچوب
والیت فقیه دستاوردهایی
داشته باشد ،اما تا حال در تضاد
سرکوب_ تفاهم بسر میبرد.
سیکل سرکوب-تفاهم بدین
مفهوم که خود ادعای تفاهم
با جمهوری اسالمی دارد ،در
حالی که هم سرکوب میشود و
هم دستاوردی نداشته و ندارد.
جدا از دستاوردهای شخصی
که هم مقطعی بوده و هم از
اهمیت خاصی برخوردا نبوده،
مهمترین دستاورد عمومی
این رویکرد که اسلحه را به
دلیل پرهیز از خشونت و عدم
تناسب قدرت نظامی بین خود
و گروه سرکوب کنار گذاشته
بود ،انتشارات دولتی "صالح
الدین ایوبی" در ارومیه بود ،این
انتشارات با اختصاص بخشی
از بودجه امنیتی و همچنین
نظارت ارگان امنیتی اطالعات
اداره میشد  .وسعت سرکوب،
نظارت ،سانسور و عدم امنیت
برای دست اندرکاران این
انتشارات در سطحی بود که
تمام افتخار و دستاورد این
انتشارات را در تولید چند متن
ادبی و باز نشر چندین کتاب
با ژانر ادبیات میتوان خالصه
کرد .انتشارات صالح الدین
ایوبی بعد از اطمینان نسبی از
سکوت اسلحه مبارزان گروه
اول ،با پرسش و چالشهایی از
طرف بخش زیرین سرکوبگران
روبرو شد ،اول ،آنها چرایی

حضور این انتشارات در ارومیه
را مطرح کردند و پس از انتقال
آن به سنه و مساله بودجه و
هزینههای جاری آن را بحث
کردند و دست آخر در بیصدایی
به تاریخاش سپردهاند .پس در
واقع انتشارات صالح الدین
ایوبی دستاوردی حاصل تالش
گروه دوم نبود ،بلکه طرحی از
آن بخش زیرین سرکوب بود
که برای سرکوب گروه اول
طراحی شده بود و تنها گروه
دوم در آن نقش حضوری
داشت ،این نقش تعیین و
راهبردی نبود ( .خواننده
میتواند برای درک بیشتر این
مساله به مصاحبه آقای فاروق
کیخسروی با هفته نامه وشه
درج در ۱۲می  ۲٠۱٦مراجعه
کند) .از لحاظ حضور سیاسی
و اجتماعی هم کلیه افراد
وابسته به این گروه هیچ حضور
محسوس و غیرمحسوس در
ساختار قدرت نداشتند و بیشتر
به منتقدین جریان اول در
رسانههای مختلف بدل شدند و
همین مساله مسبب آن شد که
آنها در اجتماع ،ایزوله شوند.
در حال حاضر باید اظهار کرد
هر دو رویکرد مبارزان کورد با
بن بست یا شکست روبرو شده
است و برای خروج از این بن
بست در گام اول باید مبارزه
را از قالب مقاومت خارج
کرده و به مقابله با تمام عوامل
سرکوب ،هم عوامل رویین و
هم عناصر زیرین تبدیل شود.
برای شناسای تمامی عوامل
سرکوب باید ابعاد خشونت
و انواع خشونت را شناسایی
کرده و برای هرکدام راهکاری
مناسب و عملی طرح نمود.
شناسایی ابعاد و نوع خشونت
حاکمان تهران در کوردستان
گام نخست ،برای مقابله با
خشونت موجود است ،پس از
شناسایی انواع خشونت باید
گفتمان مبارزات کوردستان از
مقاومت به مقابله تغییر کند؛
چون مقاومت در برابر سرکوب
شاید در دیدگاه ارزشی قابل
تقدیر باشد اما به مفهوم پایان
سرکوب نیست بلکه تنها
مسبب ایجاد حصار خلوتی
برای سرکوب میشود .در چنین
شرایطی الزامی است که گفتمان
مقاومت به گفتمان مقابله تغییر
کند ،چون هدف اصلی مبارزات
کوردستان پایان خشونت و
سرکوب در کوردستان است نه
مقاومت کردن صرف در برابر
این خشونت و سرکوبهای
موجود.

1http://www.tarikhonline.
com

دورهی "شیرکو بیکس" شناسی،
در سنندج برگزار میشود

موسسه فرهنگی ـ اجتماعی
زاگروس در شهر سنندج،
دورهای ویژه تحت عنوان
دوره "شیرکو بیکس شناسی"
را برگزار میکند .روز دوشنبه
پنجم شهریور ماه ،موسسه
زاگروس در ادامه فعالیتهای
فرهنگی و اجتماعی خود در
شهر سنندج ،دورهای ویژه
جهت شناخت بیشتر شخصیت
استاد "شیرکو بیکس" را آغاز
کرده است .هدف موسسه
زاگروس از برگزاری این
دوره ،تحلیل شخصیت و اشعار

"امپراطور شعر جهان" از
دیدگاه جامعهشناسی است که
دکتر حسین محمدزاده ،استاد
جامعهشناسی ،تدریس در این
دورهی دو ماهه را بر عهده
دارد .شرط مشارکت در این
دوره که بیش از  ٢٠نفر شرکت
کننده دارد ،شناخت و تسلط بر
زبان و فرهنگ کوردی است.
این اولین بار است که دورهای
تخصصی و ویژه جهت
شناخت و تحلیل شخصیت
بزرگ ملت کورد ،شیرکو
بیکس ،در کوردستان ایران

برگزار میشود .شیرکو بیکس،
متولد  ١٩٤٠میالدی در شهر
سلیمانیه میباشد که از او
 ٣٨دیوان شعر برجای مانده
است .شاعران متعدد از شیرکو
بیکس با عنوان امپراطور شعر
جهان یاد میکنند .شیرکو طی
حیات ادبی خود جوائز متعدد
بینالمللی را به خود اختصاص
داده است .این شاعر شهیر
جهان در روز چهارم اوت
 ٢٠١٣چشم از جهان بست.
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چرا باید کودکان به زبان مادری،
آموزش ببینند
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گزارش میدانی از
وضعیت معیشت مردم در کوردستان

ترجمه از انگلیسی :آرمان حسینی
تا قبل از سالهای " ،١٩٦٠دو زبانگی" به عنوان یک مانع در
پیشرفت تحصیلی کودکان تلقی میشد و محققان اظهار میکردند،
که کودکان دو زبانه نسبت به کودکان یک زبانه عملکرد ضعیفتری
دارند .اما پژوهشهای جدید ،نشان می دهند که دو زبانگی دوران
کودکی می تواند ،رشد تواناییهای زبانی و غیرزبانی را افزایش
دهد .بسیاری از محققان معتقدند که اگر کودکی دوزبان را با هم
یاد بگیرد و در هر دو زبان به موازات هم پیش برود و متناسب
با توانایی ذهنی و آموزش هایی که به او داده می شود ،در هر
دو زبان به تبحر نسبی دست مییابد .در چنین وضعیتی هر یک
از زبانها به غنیسازی زبان دیگر کمک کرده و مهارت به دست
آمده در یک زبان طبق اصل انتقال و تعمیم به زبان دیگر منتقل
میشود .طبق تعریف روانشناسی "زبان مادری کودک آن زبانی
است که مادر به هنگام حاملگی به آن زبان صحبت میکند
چون که در زمان حاملگی کودک به صدای مادر نزدیکی دارد
و هجاها و حروف آن زبان را بیشتر دریافت میکند" .پس اگر
ِ
تولد کودک ،اقدام به صحبت کردن با او با زبانی دیگر کنید
بعد از
ِ
ِ
یادگیری آسان محروم کردهاید .در همین
کودک خودتان را از
رابطه و برای نشان دادن اهمیت واالی زبان مادری در پرورش
و شکلگیری شخصیت کودک ،سازمان یونسکو " ۲۱فوریه" را
به عنوان "روز جهانی زبان مادری" ،مشخص کرد .هرچه فرهنگ
باالتر و رفتارها پیچیدهتر میشود فرهنگ مادری ،مؤثرتر و مهمتر
میشود .فرهنگ مادری یعنی تفکر و شناخت .اگر کسی نتواند به
زبان مادری آموزش ببیند و به آن زبان ،متن تولید کند ،در پروسه
شناخت ،نقیصه ایجاد میشود .و اینجاست که اختالل هویت پیش
میآید .فرد بدون شناخت ،فضا یابی و خود را معرفی میکند.
درست است که با زبان دوم میتواند گلیم خود را از آب بیرون
بکشد اما در زبان دوم عمق وجود ندارد .زبان مادری بخش مهمی
از هویت جوهری خویشتنِ خویش انسان است .هنر و فرهنگ،
علم نیست که تجربی و دو دو تا چهارتا باشد ،فرهنگ و هنر با
هیجان ارتباط دارد .در این حوزه ،زبان مادری حرف نخست را
میزند .اینها باید با هم باشند تا به غنیسازی تفکر بیانجامد .در
فرهنگ و هنر ،زبان مادری در صدر نشسته است.
ممنوعیت زبان مادری و تاثیرات آن:
کسی که به زبان مادری خود نمیتواند ،بخواند و بنویسد ،درواقع
بخش بزرگی از توانائیهای مغزی و ذهنی خود را از دست میدهد.
وقتی میخواهیم در درون خودمان با خودمان مسئلهای را حل
کنیم یا هیجانات خود را ابراز کنیم ،به زبان مادری نیاز داریم.
وقتی زبان مادری را یاد نگرفتهایم ،عمیقترین فرآیند عاطفی و
هیجانی خود را از دست میدهیم .انسان موجودی هیجانی است.
اگر هیجان را از انسان بگیریم ،دچار بیماری میشود .آموزش زبان
دوم بدون آموزش زبان مادری ،به مغز آسیب وارد میکند .زبان
مادری با هیجانات اصیل ما سروکار دارد یعنی آغازگر هیجان
انسان است " .از نظر علم عصبشناسی ،ثابتشده که آموزش
زبان مادری ،به آموزش زبانهای دیگر ،آسیب نمیرساند بلکه به
تقویت آن میانجامد ،آموزش زبان مادری ،باعث غنیسازی زبان
دوم هم میشود .باورهاي دروني انسان با زبان مادري پردازش
ميشود ،به بيان عمومي بايد بگوييم كه :زبان مادري بخش مهمي از
هويت جوهري و خويشتن خويش انسان است " .از سوی دیگر
طبق بررسیهای "پیاژه" نظریهپرداز رشد ذهنی در کودکان سالم،
زبان مادری اولین عامل تعیینکننده فرآیند یادگیری در دورههای
بعدی میباشد .آزمایشی که پیاژه برای نشان دادن آسیبهای
هنجاری اجتماعی آموزش به زبان غیر مادری ترتیب داد بسیار
حائز اهمیت است .پیاژه با قرار دادن یک کودک  ٥سالة نرمال
در جمع کودکان کر و الل دریافت که توان گفتار کودک سالم در
عرض یک سال تا ٨٠درصد کاهش یافت! در آزمایشی دیگر یک
کودک سالم در میان کودکانی که به زبانی دیگر تکلم مینمودند
قرار دادهشده ،نتیجه همان بود! این کودک توان گفتاری خویش
را کام ً
ال از دست داد! این ضایعه نهتنها در مورد توان گفتاری وی
بلکه در مورد ماهیت اجتماعی و عقالنی کودک نیز ضایعاتی به
بار آورد.ب ه دنبال چنین مباحث و مسائلی سلوبین ()١٩٧٦
رسم ًا از طریق یونسکو اعالم نمود که علم روان ـ زبانشناختی به
جهت تقویت ماهیت رشد و تکامل انسانها باید به عنوان علمی
رسمی پذیرفته و مورداجرا گردد .در نظریة وی کودکان تا زمانی
که آمادگی کامل را نیافتهاند نباید از زبان مادری خویش دور شوند
و آموزش به زبان غیر مادری برای کودکان زیانهای هنجاری و
اجتماعی به بار خواهد آورد و نحوه آموزش را باید فرهنگ محیط
تعیین نماید و هر تصمیمی که در خارج از محیط کودک گرفته شود
به زیان کودک و نهایت ًا به زیان جامعهای است که کودک در آن
رشد مییابد و مجبور به زندگی کردن در آن است.

جاقل
ترجمه از کوردی :آسو منبری

گزارشگر کوردستان میدیا،
گزارشی میدانی در رابطه با
آخرین وضعیت معیشت در
شهرهای کوردستان ،پس از
دور اول تحریمها علیه رژیم
ایران و همزمان با خروج
مستمر شرکتهای بینالمللی
از بازار ایران ،آماده کرده که
نمایانگر شدت وخامت و
مشقت زندگی در ایران و بویژه
در کوردستان است.
* این گزارش مختص به
کوردستان میباشد و در مدت
زمان کوتاهی تهیه گردیده
است .باید متذکر شد که عمق
تراژدی زندگی در شهرهای
کوردستان بسیار عمیقتر از آن
چیزی است که در ذیل میآید.
در ابتدای گزارش آمدهاست:
امروز ششم شهریور ماه ١٣٩٧
شمسی است .مطمن باشید
تنها کمتر از بیست و چهار
ساعت بعد از اعمال دور اول
تحریمهای آمریکا علیه ایران،
بسیاری جوانب اقتصادی دچار
تغییر شدهاست .بیکاری گریبان
ایران را محکم گرفته است،
درآمد و مخارج هیچ خانوادهای
با هم نمیخواند ،بلکه هزینهها
روزبهروز بیشتر میشوند و
درآمد نیز روزبهروز ،کمتر و
ناچیزتر میشود .فقر و فالکت
به گونهای گریبانگیر مردم
شده که زمانی را به یکدیگر
اختصاص نمیدهند .وضعیت
نامناسب اقتصادی ،مردم را
دچار فشارها و آسیبهای
روانی کرده است .در ماه اخیر
بجز میوه (آن هم به دلیل اینکه
فصل تابستان است و میوه در
بازار فراوان است) که نرخ آن
ثابت بوده ،قیمت تمام اجناس
در حال افزایش مداوم است.
در بخشی از این گزارش به
نرخ چند مورد از مایحتاج
اولیه زندگی اشاره شده که
بدین گونه است :روغن نباتی

١٠٥هزار تومان ،رب گوجه
فرنگی کیلویی  ٩٥٠٠تومان،
موز کیلویی  ١٣هزار تومان،
ماهی قزل آال کیلویی  ٢٥هزار
تومان ،مرغ کیلویی ١١٨٠٠
تومان ،برنج گسترش کیلویی
 ٧٤٠٠تومان و تخم مرغ
کیلویی  ١٠هزار تومان.
گزارشگر کوردستان میدیا ،در
رابطه با قیمت مواد تهیه شده
از پالستیک ،همچون ظروف
یکبار مصرف میگوید :سه
تا پنج برابر نسبت به ماه قبل
افزایش یافته است .خدمات
رفاهی رژیم در شهرها به صفر
رسیده است .در این رابطه
نیز به عنوان نمونه به یکی از
بیمارستانهای شهر سقز اشاره
میکند و میگوید :حتی بخش
رادیولوژی بیمارستان خمینی
سقز ،با کمبود عکس روبهرو
شده است.
در رابطه با افزایش آسیبهای

نیز با کمی مراجعهکننده روبهرو
شدهاند .این وضعیت از این
موضوع سرچشمه میگیرد
که مردم درآمد کافی ندارند و
نمیتوانند هزینههای گران دارو
و ویزیت دکتر را پرداخت کنند.
کاهش نرخ تومان موجب
شده که سفر تجار و بازرگانان
کوردستان به کشورهای هند،
چین ،ترکیه و امارات به صورت
چشمگیری کاهش یابد .بیشتر
این افراد اکنون بیکارند و اگر
خریدی نیز داشته باشند ،از
طریق تلفن آن را انجام میدهند.
خرید و فروش روزانه دالر و
طال برای ثروتمندان از وارد
کردن کاال و اجناس خارجی
سودمندتر است .مرزها از سوی
رژیم ایران تعطیل شدهاند و به
همین دلیل نیز بیکاری مردم
مرزنشین از هر زمانی بیشتر
شدهاست.
در رابطه با نرخ ارز در این
گزارش آمده است :افزایش
نرخ دالر تاثیر مستقیم و
غیرمستقیم بر همه چیز داشته
است ،سیگار و وسایل برقی
تا پارچه ،پوشاک ،ماهواره و
روسری و ...به میزان سه تا
چهار برابر گران شدهاند.

مابقی مشکالت اضافه شده و
به عامل استرس و دلنگرانی
خانوادهها بدل شده و از هم
اکنون هزینههای ثبت نام
کودکان محصل و تامین لوازم
تحصیل برای آنها ،خانوادهها
را دچار نگرانی و آشفتگی
کرده است .نوشت افزار ،کتاب
و کاغذ سه برابر نسبت به ماه
اول بهار امسال ،افزایش یافته
است.
گزارش مذکور همچنین به
گرانی در بخش ساختمانسازی
میپردازد و مینویسد :گرانی
وسایل و مصالح ساختمانسازی
موجب شده این صنف که از
جمله مهمترین اصناف در رابطه
با چرخش اقتصادی ایران و
کوردستان محسوب میشد،
فلج شود .برای مثال قطعات
شوفاژ ایران رادیاتور که در
ماههای اخیر  ٢٠هزار تومان
بود اکنون به بیش از ٥٠هزار
تومان رسیده است .پکیج که
قبال نزدیک به  ٢میلیون تومان
بود اکنون تا مرز  ٨میلیون
تومان نیز رفتهاست.
در پایان گزارش آمده است:
آنچکه در این وضعیت بیشتر
قابل توجه است مشکالت

از هم اکنون هزینههای ثبت نام کودکان محصل و تامین لوازم تحصیل برای
آنها ،خانوادهها را دچار نگرانی و آشفتگی کرده است .نوشت افزار ،کتاب و کاغذ
سه برابر نسبت به ماه اول بهار امسال ،افزایش یافتهاست.
اجتماعی همچون دزدی نیز،
میافزاید :اکنون به دلیل افزایش
پدیده دزدی ،مردم روستاها
نیز جرات نمیکنند از مزارع
و وسایل و زمینهای خود
غافل بمانند .به گونهای که در
مزارع و روستاها ،حیوانات یا
محصوالت کشاورزی دزدیده
میشوند.
در این گزارش همچنین از
گرانی دارو و خدمات پزشکی
سخن گفته شده و آمده است:
مطب دکترها و حتی دکتر
کودکان نیز خلوتتر از یک
ماه پیش هستند .عالوه بر اینکه
کلینیک "سینا" در سقز به دلیل
نبود مشتری تعطیل شد ،اکنون
کلینیک "حکیم" و "ساریژ"

این گزارش همچنین به حوزه
مشکالت و معضالت اجتماعی
که مردم روزانه با آنها سر و
کار دارند میپردازد و متذکر
میشود :به دلیل گرانی و
بیکاری و نامشخص بودن
آینده زندگی مردم ،میزان
مشکالت
و
ناهنجاریها
اجتماعی افزایش یافته است.
خودکشی ،نزاعهای خیابانی،
انواع دزدی ،انواع فساد اخالقی
و ...در جامعه در حال افزایش
است .مردم از هرگونه گفتار و
موعظهای خسته هستند و منتظر
اقدام عملیاند.
گزارش در ادامه ،به نزدیک
شدن فصل تحصیل اشاره
میکند و میافزاید :این نیز به

مداوم ایران با کشورهای منطقه
یا جهان نیست ،بلکه غیرمسئول
بودن و فسادی است که
روزبهروز به گونه اتوماتیک از
جسم ایدئولوگ ناقص حاکمیت
میجوشد و اکنون عمیقتر
شدهاست .به همین خاطر اگر
کسی چنین فکر کند که شرایط
موجود قابل اصالح است یا با
اتمام فشارهای بینالمللی همه
چیز بهتر میشود ،در اشتباه
است .اکثر کارمندان یا مسئوالن
ردهپایین ایرانی نیز در این
دهاند و قانون فقط
فساد غرق ش 
بر روی کاغذ به حیات خود
ادامه میدهد و در عمل نیز فقط
رشوه و داشتن پارتی ،کارها را
به انجام میرسانند.
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پیشمهرگه و بقای ملی

دکتر محمد حسینزاده
"پیشمهرگه" نیروی اصلی و
عمده بقای ملت کورد است.
در جهان کنونی "بقا" نخستین
و مهمترین هدف هر ملتی است
و در فقدان بقا نمیتوان به هیچ
هدف دیگری فکر کرد .البته
مفهوم بقا غالب ًا در سطح سیاست
میان دول به کار برده میشود و
بیشتر با مفهوم "آنارشی" در
ارتباط است .خود آنارشی
ویژگی ساختار نظام بینالملل
است و اصو ً
ال گفته میشود
که سیاست بینالملل محیطی
آنارشیک -نه به معنای هرج
و مرج بلکه به معنای فقدان
سلسله مراتب -است و غالب
واحدها که در چنین محیط
غیرمتمرکزی به سرمیبرند از
نیات و انگیزههای همتایان
خود هراس دارند و لذا با
طراحی و اعمال استراتژیهای
مختلف –که کسب و افزایش
قدرت از طریق خودیاری در
راس آن است -در پی حفظ
بقا و تضمین امنیت و افزایش
قدرت خود با هدف مواجه با
مخاطرات و زدودن تهدیدات
هستند .این ویژگی یعنی فقدان
سلسله مراتب و وجود آنارشی

که نزاع و جنگ را محتمل
میکند غالب ًا مهمترین نقطه
تمایز نظام بینالملل و نظام
داخلی کشورها است .فرض
بر این است که نظام داخلی
با نوعی سلسله مراتب ،نظم
و قانون و در نتیجه احساس
امنیت برای همه شهروندان
و گروهها و ملیتهای داخل
کشور ،همراه است .دولت در
صحنه خارجی رسالت حفظ
بقا را بر عهده دارد و خود را

ندارد و کشورهایی وجود دارند
که مردم و ملیتهای درون آن
چنین احساساتی نسبت به
دولت حاکم ندارند .علت این
است که خود این ملیتها در
درون با ناامنی مواجه هستند.
کوردها نمونهای برجسته
هستند .آنها در کشورهایی
به سر میبرند که به دلیل
فقدان پلورالیسم نهادینه شده
حقوقشان پایمال شده و
سرکوب شده و میشوند.

شرفکندی که بود و چه کرد
که مردم کوردستان او را رهبر
خواندند و رژیم تروریست
حاکم ازترورش به عنوان یک
خبر خوشحالکننده و پیروزی
بزرگ یاد کرد! فهم شرفکندی
تنها با فهم تاریخ کوردستان
و آگاهی از سرنوشت ملت
کورد ممکن است .کورد بودن
در ایران یعنی اقلیت و محروم
از مزایای قدرت بودن است.
ملت کورد به دالیل ملی و

کورد در ایران سخن گفتهام.
تنها به عنوان نمونه فتوای جهاد
و لشکری با انواع تسلیحات،
جمعی،
دسته
اعدامهای
قتلعام روستاییان ،کوچاندن

عنوان نیرویی نظامی و البته
میهنی نقشی اساسی در این
مقاومت داشته و موجب تقویت
مقاومت در دیگر عرصهها نیز
شده است .کوردها که گویی

مردم کوردستان تالش میکرد
و با مردم خود عهد بسته بود
که به هیچ منافعی غیر از منافع
مردم نیندیشد و پیمان بسته
بود که افتخار میکند تعهد کرد ه
است که حق ملت خودش را
میخواهد و برای آن تا آخرین
قطره خون مبارزه خواهد کرد
که همانطور هم شد .به گواه
شماری از آگاهان سیاسی که
شخصیت دکتر شرفکندی را از
زوایای مختلف مورد بررسی
قرار دادهاند ،او را به مانند
پیشوا قاضی محمد و دکتر
قاسملو ماندگارترین چهره
و موثرترین رهبر در تاریخ
ملت کورد قراردادهاند .آنان
عدالت خواهی ،مردمی بودن،
رهبری موثر ،همگرایی ،ایثار
و فداکاری را از عمدهترین
ویژگیهای شخصیتی دکتر
شرفکندی عنوان کردهاند.
دکتر شرفکندی در تاریخ
ملت کورد یک نیاز بود .اگر
شهید شرفکندی نبود ،هیچ
گاهی جریان عدالت خواهی
و حقطلبی در کوردستان سر
پا نمیماند .دکتر شرفکندی
جذابترین الگو برای عدالت
خواهان است" :کسانی که
می خواهند در روابط ،عدالت
انسانی و اجتماعی بوجود

بیاید ،باید تاریخ زندگی دکتر
شرفکندی را مطالعه کنند
وآرمانهایی را که او برای
تحقق آنها تا پای جان مبارزه
کرد ،ادامه دهند" .جوانانی که
آزاد فکر میکنند ،انسانی و
نیک میاندیشند بایستی که
در بازشناسی شخصیت دکتر
شرفکندی و تاریخ کوردستان
بیش از پیش تالش کنند .به
دلیل اینکه دکتر شرفکندی
یکی از چهرههای بسیار مهم
و تاثیر گذار در تاریخ معاصر
است ،جوانان
کوردستان
میتوانند که با شناخت منش
دکتر شرفکندی یک الگوی
موفق و مثبت در زندگی
خود داشته باشند .در همین
راستا دکتر شرفکندی به مانند
رهبر فرزانه ،دکتر قاسملو،
تنها به یک جغرافیا و یک
ملت تعلق ندارد بلکه به یک
مکتب عدالت خواهی و آزادی
در جهان بدل شده است" .
هدف مبارزات عدالت خواهی
رهبر شهید ،احیای هویت
گم شدهی ملت مظلوم کورد
و حتی سایر ملیتها در ایران
بود و بخاطر همین هدف
مدت زیادی زحمت کشید
و بالخره در راستای تحقق
اهداف واالیش به شهادت

رسید" .دکتر شرفکندی
فریاد عدالت خواهی و حق
طلبی سر داد تا دیگر "کورد
بودن در کشور جرم نباشد"
و تمامی ملتها بتوانند در این
کشور به حق خود برسند.
جوانان باید با الگو قرار دادن
شخصیت ،اهداف ،اندیشه دکتر
شرفکندی در راستای برقراری
عدالت ،آزادی و ظلم ستیزی
مبارزه کنند .در تاریخ ۱۷
سپتامبر  ،۱۹۹۲دکتر صادق
شرفکندی ،دبیرکل حزب
دمکرات کوردستان ایران،
فتاح عبدلی و همایون اردالن
به همراه نوری دهکردی،
سیاستمدار ساکن برلین توسط
رژیم تروریست ایران به قتل
رسیدند .آنان در راه مبارزه
برای آزادی و حقوق بشر شهید
شدند و ادامه راه مبارزاتی
خود را به نسل پس از خود
سپردند و بر همین مبناست
است که امروزه میبینیم نسلی
به صفوف مبارزاتی حزب
دمکرات پیوستهاند که پس
از ترور برلین به دنیا آمدهاند
اما تحت روشنایی تفکرات
این رهبر فرزانه و برای همان
اهداف مقدس که عبارتست از
رسیدن به آزادی ،جان و مال
خود را بر کف نهادهاند.

فلذا برای کوردها تفاوت نظام
خارجی و داخلی چندان
معنایی ندارد و آنها در داخل
نیز همواره خود را در ناامنی
و مخاطره یورش و هجوم و
خشونت دولت یا قوم مسلط
میپندارند .آنها دائم ًا در این
نگرانی به سر میبرند که دولتی
که خود را نماینده قوم غلبه
یافته نیز میداند ،آنها را مورد
سرکوب ،تجاوز و کشتار قرار
دهد .حقیقت ًا هم آنها در چندین

برای مثال در ایران منافع قوم فارس در اولویت و راس هرم قرار گرفته است و کوردها دهههاست که تحت
تهاجم و تاخت و تاز قوم مسلط قرار گرفتهاند که پشتیبانی دولت مرکزی را در کنار خود دارند.
نماینده اراده ،تمایالت ،عالیق،
آرزوها و منافع ساکنان و
همه گروهها میداند که در
چارچوب آن هستند .در چنین
جوامعی مردم نیز دولت را از
خود دانسته ،بدان عالقمند

اساس ًا دولتهای مرکزی نه تنها
بازتاب آرزوها و منافع ملت
کورد نیستند بلکه خود تهدیدی
برای موجودیت آنها هستند.
برای مثال در ایران منافع قوم
فارس در اولویت و راس هرم

مرحله تاریخی مورد خشونت
و تجاوز قرار گرفتهاند ،لذا
نگرانی کوردها به هیچ عنوان
به دور از واقعیت نیست .پیشتر
در مورد انواع شکنجه ،کشتار
و جنایات تحمیل شده بر ملت

که همواره با مانعی سترگ و
عظیم مواجه شدهاند" :مقاومت
پیشمهرگه" .حقیقت این است،
مقاومت کوردها به شیوههای
متعدد و در عرصههای مختلف
بوده است اما پیشمهرگه به

حقیقت این است ،مقاومت کوردها به شیوههای متعدد و در عرصههای مختلف بوده است اما پیشمهرگه به عنوان
نیرویی نظامی و البته میهنی نقشی اساسی در این مقاومت داشته و موجب تقویت مقاومت در دیگر عرصهها نیز شده است.
بوده و در راه رفع مشکالت آن
تالش نموده و در هنگام مواجه
با دشمنان خارجی برای آن
جانفشانی میکنند .اما این امر
در مورد همه جوامع مصداق

قرار گرفته است و کوردها
دهههاست که تحت تهاجم و
تاخت و تاز قوم مسلط قرار
گرفتهاند که پشتیبانی دولت
مرکزی را در کنار خود دارند.

کسی که کوردستان تمام گم شدهاش بود

سوران شمسی

آنها و آتش زدن مزارع ،ترور
رهبران ملیشان ،غارت میراث
فرهنگی و تاریخی-باستانی
آنها ،تاراج منابع طبیعی و
به آتش کشیدن و تخریب
سیستمیک محیط زیستشان،
محرومیت از تدریس و
آموزش با زبان مادری و
تسخیر سرزمین و امنیتی
نمودن میهنشان و مدیریت
امنیتی آن ،بخشی از جنایاتی
است که در حقشان روا داشته
شده است .اگر چه در سالیان
اخیر از حجم عملیاتهای
مرگبار حذف فیزیکی کاسته
شده است اما تالش برای
ادغام فرهنگ کوردها و
همانندسازی و آسیمیالسیون
و یا کنار زدن و به حاشیه
راندن فرهنگ و نمادهای ملی
کوردی با ابزارهای متنوع و
به شدیدترین شیوه دنبال شده
است .به نوعی از میان بردن
بقای فرهنگی کوردها نیز در
دستور کار بوده است .از این
رو است که میگوییم تبعیض و
ستم ساختاری و سیستماتیک
علیه کوردها با هدف حذف
موجودیت آنها یک واقعیت
تردیدناپذیر بوده است و تالش
زیادی در این راستا انجام شده
است .اما با وجود صدمات
و آسیبهای عمده به هدف
نهایی خود دست نیافتهاند؛ چرا

در محیطی آنارشیک همراه
با ناامنی دائمی و خشونت
محتمل زیسته و برخالف سایر
ملل فاقد دولت و ارتشی منظم
بودهاند که در مقابل ملیتهای
مهاجم از آنها دفاع کنند و
بقایشان را تضمین کنند ،به
نیروی پیشمرگه متکی بودهاند.
پیشمهرگه بوده است که همواره
در مقابل تاخت و تاز مهاجمان
و تسخیر و اشغال کوردستان
مقاومت کرده است و در مقابل
کشتار فیزیکی و آسیمیالسیون
و ادغام فرهنگی به مقابله
برخاسته است .پیشمهرگه آن
انسان آزادهای است که طرد
شدن ،تحقیر و به حاشیه راندن
را بر نتافته ،آن ارادهای است
که مطیع قوانین اشغالگران
نشده و به امر و نهی آنان گردن
ننهاده ،در مقابل آنان که هستی
ملتش را انکار کردهاند مقاومت
نموده و در مقابل تجاوزگران با
ارادهای پوالدین ایستاده است.
در این معنا آنها نیروهای
رهایی بخش ملی هستند و
بقای ملت کورد که فاقد دولت
هستند ،به طور اجتناب ناپذیری
به وجود پیشمهرگه گره خورده
است .بدیهی است که دولت
در فقدان نیروی پیشمهرگه
مانعی بر سر راه تجاوزگری و
تجاوزات خود ندیده و لذا بقای
کوردها معنایی نخواهد داشت و
این ملت محکوم به فناست .راز
کین و تنفر دشمن از پیشمهرگه
را باید با عطف به این حقیقت
به تفسیر نشست و آن را فهم
کرد .هستند ایدهئالیستهای
خوش باوری که از "پایان
سخن
پیشمهرگه"
دوره
میگویند؛ آنان حقیقت ًا ناتوان از
درک این واقعیت ساده هستند
که ما هنوز هم در منطقهای
با ویژگی حکمرانی افرادی
زندگی میکنیم که سیاست
هابزی "بکش یا کشته شو!" در
آن جریان دارد .اما واقعگرایان
با فهم درست از این واقعیت که
بقا در فقدان این نیروی میهنی
معنایی ندارد" ،پیشمهرگه" را
همچنان و بیش از پیش گرامی
میدارند.

بهانههای مذهبی در چند دهه
اخیر در دیار خود ،اسیر تبعیض
بوده و بارها نسلکشی شدهاند.
به گواه تاریخ ملت کورد در
هیچ سرزمینی همچون ایران
مظلوم و محروم نبودهاند ،از
این روست که برای ملت
کورد "شهید شرفکندی" فقط
یک رهبر سیاسی نبود ،بلکه
به حق دلسوز مردم خود بود.
زیرا همچون یک انسان دلسوز
در حساسترین شرایط تاریخ
کوردستان ظهور کرد و تأثیرات
شگرفی بر وضعیت ملت کورد
گذاشت .دکتر شرفکندی از
معدود شخصیتهایی است در
جهان که نباید او را در یک

ملت و یا حتی یک کشور
محدود کرد زیرا در تفکرات
شرفکندی بیتفاوتی نسبت به
سرنوشت ملتهای دیگر جایی
دکتر شرفکندی
نداشت.
تمامی گم شده خویش را
در کوردستان و آزادی برای
مردم خودش میدید و در
ادامه راه پیشوا قاضی محمد
و دکتر قاسملو ،فداکاریها و
از خودگذشتگیها نشان داد.
ملیگرایی یکی از ویژگیهای
برجستهای است که نام و یاد
او را جاودان کرده است ،با
گذشت چندین سال از شهادت
دکتر شرفکندی به دست رژیم
حاکم ،ملت کورد همچنان
با عزت و سربلندی زندگی
میکنند .با وجود آنکه دکتر
شرفکندی بعد از ترور دکتر
قاسملو رهبر حزب دمکرات
کوردستان ایران بود همیشه
به صراحت اعالم میکرد:
بر ما ضرورت دارد که ادامه
دهندهی راه دکتر قاسملو
باشیم تا بتوانیم به اهدافمان
که همان آزادی برای ملت
خودمان است دست یابیم.
دکتر شرفکندی برای نجات

زاگرس جنوبی

اهميت حزب در مبارزات ملي کوردستان

عبداهلل رسولی
با نگاهي گذرا به تاريح
معاصر كوردستان ميتوان آنرا
به دو مرحلة جدا از هم و با
ساختاری جداگانه تقسیم کرد.
اولين بخش از این تاریخ،
شامل جنبشها و حرکتهایست
که از سوی افرادی مشخص
و علیالخصوص از طبقات
باالي جامعه هدایت میشدند.
خصوصيت اصلي اين جنبشها
وابستگي بيش از حد به سران و
رهبران جنبش بوده و در نتیجه
با شهيد شدن و فوت رهبر
جنبش ،خود جنبش هم خاتمه
مييافت .در اين مرحله فارغ

از ضرورت جامعه براي آزاد
شدن از وضع موجود ،لزوم فهم
رهبر از وضع موجود هم يكي
ار ضروريتهاي جنبش ميباشد.
اين بدان معني است كه سطح
فهم و سواد سياسي رهبر براي
ادارة جنبش و نوع جنبش،
نقشي جدي پيدا ميكرد.
دومين مرحلة كه قبل از
جمهوري كوردستان شروع
ميشود در واقع ارتباط
تنگاتنگي با حزب دمكرات
کوردستان دارد .با تاسيس
حزب دمكرات کوردستان،
جنبش
تاريخي
جهت
آزاديبخش ملت كورد تغيير
و وارد فاز جدید از مبارزات
ملی شد .بنیاد و ضرورت

اين تغيير را ميتوان در نوع
كاركرد حزب يافت .در واقع
با تاسيس حزب و در دست
گرفتن رهبری مبارزات ،ديگر
جنبش راهایبخش کوردستان
و سیر تکاملی آن به یک فرد
یا افرادی که رهبری حرکت را
در اختیار داشتن وابسته نمیشد
بلكة خود حزب موجوديتي
اجتماعي پيدا میكرد كه ميتوان
گفت ،موجوديتي جدا از سران
آن دارد .اين موجوديت عامل
اصلی هماهنگی واقعيتهای
اجتماعي با جنبش میباشد
و ديگر وابسته به سطح فهم
سياسي رهبر و موجوديت
فيزيكي آن نیست.
حال كه حزب موجوديتي
جداگانه و اجتماعي يافت،
احقاق حقوق ملي و اجتماعي
ملت كورد به اصلیترین هدف
آن بدل میشود .البته باید گفت
این اصل تنها برای حزب
دمکرات صدق نمیکند بلکه
همه احزاب كوردستانی را در
بر میگیرد و اگر حزبی خالف
این اصل عمل کند واقعیتهای
زمانی و مکانی آنرا به حاشیه

خواهد راند.
يكي از ابزارهايي اساسی
حزب برای تحقق و رسیدن
به اهدافش ،سازماندهي مردم
و حرکتهای مبارزاتی ميباشد.
حزبي كه بتواند در سطوح
مختلف ،بيشترين سطح از
سازماندهي را شکل دهد با
اطمينان خاطر خواهد توانست
اهداف خود را تحقق بخشد.
در همین راستا حزب دمكرات
با هفتاد و سه سال مبارزه
توانسته است به بيشترين سطح
از سازماندهی مردم كوردستان
دست یابد.
بعد از سقوط شوروي ،بطور
كلي نقش احزاب در جهان
رو به افول نهاد .اما اين تنزل
نقش در كشورهاي پيشرفتهای
كه سيستمي دمكراتيك دارند،
داليل ساختاری و فكري
دارد .در واقع تغيير جامعه
باعث شد که مردم در نهادهاي
مختلف جامعه مدني نقش ايفا
نمايند و تا حدودي از احزاب
دوري گيرند.
اما در ميان ملتهايي كه احزاب
آنان در حال مبارزة ملي و

پیام همدردی فعالین مدنی هرسین ،نورآباد و الشتر به مناسبت
جان باختن شریف باجور و سه فعال محیط زیستی دیگر مریوان

فعالین کورد هرسین ،نورآباد و
الشتر خطاب به مردم کوردستان
و محکومیت توطئههای رژیم
علیه ملت کورد ،بیانیهای منتشر
کردند.
متن بیانیه:
آنکس که پنداشت مرگ نقطه
پایان است ،با روشنی راه¬ها
چه می¬کند؟
ما افسانه¬ها را زیسته¬ایم؛
آنچه را که شنیده¬ای ،اکنون
به تماشا بنشین! آینده همین
جاست!!
نیمه خدایان را در کوه اولمپ
چه بیهوده می¬جویی! که
عمریست اینجا خدایی را بر
تو نهادیم و انسانیت را گزیدیم
و چه زبون و حقیرانه از هستی
کوچکت می¬ترسی .با معناها
چه می¬کنی که رنگ بودن
و زیستن را به مرگ بخشیده
و جهان را در تسخیر تصویر
"کورد بودن" درآورده و
تفسیرش گنگ¬ترین فعل

جهان است برای کوچکی¬ات!
اینجا کوردستان است صدای ما
را از بلندی¬های کوهستان
می¬شنوید؛ از آغوش بلوط،
از ال به الی گیسوان شعر
و مین و مرز و مرگ! اینجا
کوردستان است؛ تاریخ هنوز بر
خاک حلبچه بیحرکت ایستاده
سمفونی بودنِ کوردانه را با
و
ِ
نوت عشق از الشتر تا مریوان
و دیاربکر و کوبانی و کرکوک،
کوک می¬کند و "تو" چه
جاهالنه فالش می¬شنوی!
اینجا کوردستان است و ما

افسانه¬ها را زیسته¬ایم و به
تماشا بنشین برخاستن معناها
را از خاکستر شعله¬هایی که
مستانه افروختی!
اکنون که راه¬ها ،معنای
انسانیت ،هستی و کورد بودن
را خوب می¬دانند چه باک
است از مرگ؟!
از معناها بترس! معناها با
ما زیسته¬اند و ما با تو و
تو با خالء معناهایت .از این
خاکستر ،شریف باجورها
برمی¬خیزند و نغمه بودن را
به توانِ ابد سر می¬دهند و تو

چه می¬دانی راه¬ها آبستن
معناها هستند نه همراه¬ها !
و ما جمعی از فعالین مدنی
نورآباد ،الشتر و هرسین،
هم¬صدا با انسانیت ،خود را
شریک غم خانوادههای فعالین
زیست محیطی مریوان بویژه
شریف باجور میدانیم که در راه
آزادی دیار زاگرس و حفاظت
از سرزمینمان جان باختند و
همچنین این ضایعه را به تمام
مردم مبارز کوردستان بویژه
مردم مریوان ،تسلیت میگوئیم.
در اینجا بار دیگر با آرمانهای
آزادی
راه
جانباختگان
کوردستان عهد میبندیم که
با ایمانی راسخ ادامه دهنده
راهشان باشیم و استوارتر از
همیشه به سمت ارزشها و
آرمانهایمان گام برخواهیم
داشت؛
یادشان گرامی
و راهشان پُر رهرو

خداوندگار کمانچه جهان ،تندیس "روح بشریت"
را به خود اختصاص داد

نوازنده شهیر کرماشانی ،بعد
از کسب دهها جایزه معتبر
جهانی ،بخاطر فعالیتهای
انسانمحورانه و تالش برای
ساخت دنیایی بهتر برای
بشریت از طریق موسیقی،
جایزه "آیزاک اشترن" را در
دستان خود گرفت.
برپایه گزارشی از رویترز،
مدیران و دبیران جایزه آیزاک
اشترن ،طی نشستی خبری
در سمفونی "هال شانگهای"،
کیهان کلهر ،موسیقیدان و
نوازنده برجسته کورد را به
عنوان برنده جایزه "روح
بشریت" ایزاک اشترن در سال
 ٢٠١٨اعالم کردند.
جایزه بینالمللی ایزاک اشترن
دارای چند بخش متفاوت

است ،که یکی از بخشهای آن
به فعالیتهای انسانمحورانه
موزیسینهای جهان تعلق دارد
که به جایزه Human
 Spiritمعروف است و به
موزیسینهایی تعلق میگیرد
که هنر و توانای خود را ،جهت
بخشیدن امید به انسانها و
تالش برای پیریزی دنیایی
بهتر از طریق موسیقی صرف
میکنند.

مراسم اهدای جایزه مذکور به
این هنرمند کورد ،اول سپتامبر
یعنی روز شنبه دهم شهریور
ماه  ۹۷برگزار شد اما از آنجا
که کیهان کلهر ،اکنون در پیش
برنامه کنسرتهای خود به سر
میبرد ،فرزند ایزاک اشترن
یعنی مایکل اشترن ،به نیابت
از کلهر روز شنبه جایزه را
دریافت نمود.
جایزه "روح بشریت" هر دو

سال یکبار به موزیسینهایی
تعلق میگیرد که از طریق آثار و
فعالیتهایشان به بشریت امید
میبخشند و سهم برجستهای در
درک ما از انسانیت از طریق
موسیقی دارند و میکوشند تا
از این طریق در ساخت جهانی
بهتر برای انسانها ،گام بردارند.
در بیانیه این جایزه در رابطه
با کیهان کلهر آمده است :این
موزیسین برجسته جهانی با
بهره گیری از موسیقی و با
رویکردی بشردوستانه روح و
روان ما را با دنیایی از امید و
عشق گره میزند و انسان تنها
در این جهان را ،بسوی با هم
بودن و برای هم بودن سوق
میدهد.
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تحقق خواستهای ملی هستند،
اين کاهش نقش در کمترین
حد خود بوده است و چشمگیر
نیست و با تاکید میتوان گفت،
احزاب نقشي اساسی در
مبارزات آزادیخواهانهی این
ملتها ایفا میکنند .چرا که این
جوامع از سوی حکومتهای
گرفتار
حاکم،
فاشیستی
سانسور ،ممنوعیت گستردهی
فعاليتهای مدنی و سرکوب
شدید و خشن هستند .به همين
دليل جامعه مدنی نتوانسته به
آن سطح از شکوفایی که در
جوامع آزاد شاهد آن هستیم
برسد و بسیاری از نقشهای
فعلی احزاب در جوامع بسته
را بر عهده بگیرد .اما نميتوان
منکر این واقعیت نیز شد که
در جوامع تحت حاکمیت
فاشیسم ،همچون کوردستان،
نوعي هماهنگي كاركردی ميان
احزاب و نهادهاي جامعه مدني
وجود دارد و اين امر به خودی
خود ،نقش احزاب در جامعه را
پررنگتر نموده و همزمان ابزار
بيشتري براي سازماندهي مردم
را در اختیار آنان قرار میدهد.
به همین خاطر باید گفت ،در
اين مرحله از تاريخ كوردستان،
احزاب ضرورت زمانی-مکانی
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خود را حفظ کرده و اهمیت
کارکردی دوچندانی جهت
تحقق خواستهای ملی دارند
و تا وقتي كه خواستهاي این
مردمان تحقق نیابد ،احزاب
كوردستانی همان نقش و
كاركرد تاریخی خود را دارند
و هر نوع سازماندهي ديگری
بدون هماهنگي با كاركرد
احزاب در واقع نوعی مخالف
جهت تاریخ ،شنا کردن خواهد
بود.
در اينجا باید متذکر شد كه
افراد یا جناحهایی که ضرورت
وجودي احزاب در کوردستان
را زير سوال ميبرند ،یا از داشتن
بنیادی فکری در عذاباند یا دور
از واقعيت جامعه سیر میکنند و
با اتکا و ارجاع به واقعيتهاي
جوامع ديگر ،به تحلیل جامعة
كوردستان میپردازند .علم
جامعهشناسي نیز بر این
واقعیت تاکید میکند که نميتوان
بر اساس فاکت و دادههای
يك جامعه ،ساختار فكري
و اجتماعي جامعه ديگري را
مطالعه نمود اما ميتوان روش
علمی مطالعه را كسب کرد و
براساس چارچوبهای مشخص
شده و برپایه واقعیتهای جامعه
هدف ،به تحلیل آن پرداخت.

احضار و تهدید فعالین ایالمی
به شدت افزایش یافته است

طی دو ماه اخیر ،احضار،
بازداشت و تهدید فعالین
مدنی-سیاسی کورد در
استان ایالم به شدت افزایش
یافته است.
و
اطالعاتی
نهادهای
سرکوبگر جمهوری اسالمی
از اوایل خردادماه ،١٣٩٧
بیش از ١٣نفر از فعالین
مدنی و سیاسی ایالم بویژه
از شهرهای ایوان و ایالم را،
احضار و تهدید کردهاند.
سازمان اطالعات سپاه و
اداره اطالعات ایالم دو نهاد
اطالعاتی اصلی و مرکزی
در احضار ،بازداشت و
تهدید فعالین کورد میباشند.
بر اساس گفتههای یک منبع
موثق خبری ،این دو نهاد
تروریستی جمهوری اسالمی
ایران ،با احضار بیش از ١٣
نفر از فعالین مدنی-سیاسی
که اکثرا فعال دانشجویی
و فرهنگی هستند ،آنها
را تهدید به محاکمههای
فرمایشی و صدور احکام
سنگین کردهاند.
این منبع خبری همچنین
افزود که در  ٥مورد،
نیروهای لباس شخصی
سازمان اطالعات سپاه و
اداره اطالعات ایالم ،به خانه
شخصی این فعالین هجوم
برده و عالوه بر ایجاد ترس
و هراس برای خانوادههای
این فعالین ،اقدام به ضبط
موبایل ،کامپیوتر شخصی
و دست نوشتههای فعالین
کورد کردهاند که تاکنون
از پس دادن آنها سر باز
زدهاند.
قابل ذکر است که در برخی
از موارد ،فرد احضار شده
بعد از بازپرسی و مورد
تهدید قرار گرفتن در همان
روز آزاد شده و در بعضی
از موارد نیز فعالین مدنی

ایالمی به مدت چندین روز و
محروم از تمام حقوق خود،
در بازداشتگاههای نهادهای
امنیتی ،نگه داشته میشدند.
این منبع خبری همچنین افزود:
بازپرسها از فعالین ایالمی
احضار شده خواستهاند که
در جهت آگاه سازی مردم و
گسترش افکار آزادیخواهانه،
عمل نکنند و با فعالین دیگر
کورد در استانهای کرماشان
و سنندج ارتباط برقرار نکرده
و از انجام فعالیتهای کوردی
بپرهیزند.
جمهوری اسالمی ایران
نسبت به استانهای جنوبی
سنندج،کوردستان
کرماشان ،ایالم و لورستان-
بسیار حساس است و سطح
سرکوب و فشار بر فعالین
مدنی-سیاسی کورد در این
استانها بسیار باال و میزان
فضای امنیتی حاکم بر این
مناطق نیز بسیار شدید است.
این منبع خبری متذکر شد که:
این حجم از احضار ،بازداشت
و تهدید فعالین کورد در
استان ایالم طی دو دهه اخیر،
بیسابقه بوده است.
او این امر را ناشی از ظهور
نسلی از فعالین کورد در ایالم
میداند که بسیار آگاهانه
و باشناخت کامل از تاریخ
و جامعه کوردی و بدور از
هرگونه گرایشات عشیرهای و
لهجهای دست به فعالیتهای
گستردهی کوردی میزنند.
نکیسا شهبازی از جمله
فعالین کورد ایالمی میباشد
که در تیرماه  ١٣٩٧از سوی
نیروهای تروریستی سازمان
اطالعات جمهوری اسالمی
ایران بازداشت و بیش از
سه هفته از سرنوشت و محل
بازداشت او خبری در دست
نبود.

روزنامهى «كوردستان» و وب سايتهاى حزب دمكرات كردستان ايران،
در شبكه جهانى اينترنت:
http:www.pdki.org
pdkiran@club-internet.fr

www.kurdistanmedia.com
info@kurdistanmedia.com
telegram.me/PDKImedia

اطالعات و سپاه پاسداران مسئول جان باختن
شریف باجور هستند

نزدیکان شریف باجور از تهدید
به مرگ وی توسط اطالعات
و سپاه پاسداران قبل از جان
باختن او خبر میدهند.
یکی از نزدیکان شریف باجور،
سپاه پاسداران و اطالعات را
مسئول جان باختن وی دانست.
وی در گفتوگو با آژانس ُکردپا
اعالم کرد :چند روز قبل از روی
دادن آتشسوزی مراتع جنگلی
پیله و سلسی ،کریم محمدی،
عضو شورای شهر مریوان و
همزمان عضو اطالعات سپاه
شریف باجور را به مرگ
تهدید کرده بود .این منبع آگاه
که نخواست نامش فاش شود،
گفت :جان باختن شریف باجور
و یارانش عمدی بوده و شکی

در آن نیست .در همین رابطه
نیز ،هنگام جان باختن شریف
باجور ،مختار زارعی فعال
مدنی ساکن سنندج با انتشار
یادداشتی تحت عنوان "او که
به نام شریف بود و به صفت
شریفترین" در شبکههای
اجتماعی نوشت" :به آبیدر
رفتیم .گفت :گوشیهایمان را
در ماشین بزاریم کارم خیلی
سکرت است .بیمقدمه شروع
کرد و گفت :میخواهم از
سپاه مریوان شکایت کنم .پرده
شرم را فرو ریخته و علنا در
آتشسوزیهای مریوان دست
دارند .گفتم شاهد و مدرکی
هم دارید؟ گفت بله اما مطمئن
نیستم شهامت شهادت در

دادگاه را داشته باشند .یه کم
توام با خنده و شوخی بهش
گفتم :دو راه بیشتر ندارید یا
شهامت شهادت شهود در دادگاه
یا شهامت شهادت خودتان در
این راه .شریف دومی را برگزید.
شهادت پیروز ای شریفترین".
روز شنبه سوم شهریورماه ،چهار
فعال محیط زیست اهل مریوان
به نامهای "شریف باجور ،امید
کهنهپوشی ،رحمت حکیمینیا
و محمد پژوهی" هنگام اطفاء
حریق جنگلهای اطراف پیله و
سلسی این شهرستان باختند.
شریف باجور متولد ١٣٥٠
فرزند بایزید از فعاالن مدنی
و شناخته شده کوردستان
میباشد .این فعال مریوانی سال
 ٩٦با شعار"عدم خشونت راه
پیروزی انسانیت است" در یک
حرکت اعتراضی با دوچرخه
راهی تهران شد .این فعال
مدنی کورد چندین بار توسط
نیروهای اطالعاتی بازداشت
و نهادهای اطالعاتی سعی
داشتند با فشار بر وی ،او را از
فعالیتهای مدنی باز دارند.

محکومیت  ٣٥شهروند ارومیهای
به بیش از  ٥٢٠سال حبس

بیست و نهم مردادماه سال
جاری ،جلسه محاکمه  ٦٤تن
از معترضان حادثه مدرسه "راه
شهدا" اسالمآباد در شعبه ١١٢
دادگاه کیفری  ٢مجتمع بهشتی
ارومیه به اتهاماتی چون "
مشارکت در تخریب و تحریق
اموال دولتی ،مشارکت در
تحریق اموال خصوصی ،ایجاد
اخالل در نظم عمومی همراه
با هیاهو و جنجال ،توهین به
مامورین دولت در حین انجام
وظیفه ،اتالف اسناد دولتی از
طریف تحریق و سوزاندن ،تمرد
نسبت به ماموران در حین انجام
وظیفه ،ایجاد مزاحمت و تعرض
به بانوان و تهدید آنها با اسلحه"
برگزار و  ۲۹نفر از اتهامات
مطرح شده تبرئه و  ۳۵نفر دیگر
با صدور احکام سنگین مواجه
شدند" .شبکه حقوق بشر
کوردستان" با انتشار این خبر
اعالم کرده است" :معترضان
بازداشت شده به مدت  ۳روز
تا یک ماه در بازداشتگاه
وزارت اطالعات و اطالعات
سپاه ارومیه مورد بازجویی
قرار گرفته و بعدها به زندان
مرکزی ارومیه منتقل شدند .از
میان بازداشت شدگان به جز ۲
نفر به نامهای صفدر عبدالهی و

وضعیت زندانیان سیاسی زندان سنندج
به روایت یک زندانی سیاسی کورد
یک زندانی سیاسی اهل
شهرستان بانه از وضعیت وخیم
بخش امنیتی زندان سنندج
برای آژانس ُکردپا میگوید.
حسین دانشمند ،زندانی سیاسی
کورد که تیرماه سال جاری از
ایران خارج شده در گفتوگو
با آژانس خبررسانی ُکردپا
درباره وضعیت بند زندانیان
سیاسی محبوس در زندان
سنندج گفت" :زندانیان امنیتی
شامل دو قسمت زندانیان
سیاسی و زندانیان مذهبی
میشود ،زندانیان سیاسی
محبوس وابسته به جریانات
سیاسی در کوردستان میباشند
و اجازه آنان به بخش فرهنگی
زندان محدود و از نظر مالقات
محدودیتهای خاصی دارند
و امکانات رفاهی آنان بسیار
محدود است.
" وی افزود" :تردد زندانیان
سیاسی زندان سنندج از
اسفندماه  ٩٦به بعد بسیار
مشکل شده است و به صورت
مستقیم زیرنظر عباسی ،رئیس
حفاظت زندان و عزیز حیدری،
رئیس زندان قرار دارند و این
دو شخص نقش اساسی را در
آزار و اذیت زندانیان دارند".
به گفته دانشمند ،تعداد زندانیان

مذهبی در زندان سنندج چند
برابر زندانیان سیاسی میباشد.
او که در مدت حبس با رامین
حسینپناهی ،زندانی سیاسی
محکوم به اعدام همبنده بوده،
میگوید" :زندانیان سیاسی
در سنندج بطور کلی از لحاظ
روحی تحت فشار میباشند".
این زندانی سیاسی کورد
میافزاید" :زندانیان سیاسی در
ایران به ویژه در کوردستان از
هرگونه عفو عمومی از طرف
رهبر حکومت ایران محروم
هستند ".حسین دانشمند با
تکذیب خبری که هفته نامه
"سیروان" در شماره  ٩٩٠در
تاریخ شنبه نهم تیرماه سال
جاری مبنی بر عفو ١٦٠
محکوم امنیتی در کوردستان
توسط رهبر ایران ،منتشر کرده
بود ،خواستار انتشار اسامی
پنج تن از عفوشدگان امنیتی در
کوردستان شد.
این زندانی سیاسی از نهادهای
مدافع حقوق بشر میخواهد که
پیگیر این خبر باشند که آیا
تاکنون عفوی برای زندانیان
سیاسی در کوردستان صورت
گرفته است! او اظهار داشت:
"حکومت ایران در پی فشارهای
بینالمللی این چنین اخبار کذبی

را جهت انحراف افکار عمومی
جهان منتشر میکند ".این
زندانی سیاسی تصریح کرد:
"ورود هر خبرنگاری به زندان
سنندج حتی بخش غیرامنیتی
ممنوع میباشد".
این زندانی سیاسی به نقل از
یکی از رهبران سلفی محبوس
در زندان سنندج گفت" :سپاه
پاسداران حکومت ایران با نفوذ
در جریانات سلفی و داعشی
در کوردستان ،یک سری
عملیاتهای نظامی و غیرنظامی
را در کشورهای اروپایی و ایران
برنامهریزی و نمونه آن حمله به
مجلس و قبر خمینی بود تا
زمینه را برای بازداشت گسترده
و همچنین اعدام تعدادی از
شهروندان را فراهم نماید".
حسین دانشمند اهل شهرستان
بانه بیست و هفتم شهریورماه
سال  ٩٥توسط حفاظت
اطالعات سپاه در مریوان
بازداشت و به سنندج منتقل شده
بود .وی به اتهام "جاسوسی،
توهین به رهبری و حمایت از
آوارگان کورد سوریه" در شعبه
 ١٠١دادگاه انقالب سنندج به
ریاست سعیدی محاکمه و به
ده سال حبس تعزیری محکوم
شده بود.

 ٧٤ضربه شالق ،حکمی وحشیانه
علیه مدیر کانال "بانه نیوز"

احمد جهانگیری بقیه با تودیع
وثیقههای سنگین آزاد شدند".
روز دوشنبه یکم آبانماه سال
 ،٩٦پس از آزار جنسی یک
دختر دانشآموز کورد از سوی
سرایدار مدرسه "راه شهدا"
اسالمآباد ارومیه ،شهروندان
این شهرک به نشانه اعتراض به
این اقدام در مقابل این مدرسه
دخترانه تجمع و شهروندان
خشمگین آنرا به آتش کشیدند.
شهروندان معترض همچنین
پایگاه "مقاومت بسیج" در
این محله را آتش زدند که این
اقدام خشم نیروهای اطالعاتی
را در پی داشت .رسانههای
حکومتی شهروندان معترض به
این موضوع را "اغتشاشگر"
خواندند که "تحت تأثیر
اخبار کذب برخی شبکههای
اجتماعی ضمن آسیب زدن به

اموال عمومی ،مدرسه را آتش
زده و بخشی از آن را تخریب
کردند ".پس از تجمع اعتراضی
شهروندان کورد اسالمآباد
ارومیه ،شمار چشمگیری از
شهروندان ساکن این شهرک
توسط نیروهای اطالعاتی
بازداشت شدند .سید مهدی
قریشی ،نماینده ولی فقیه در
ارومیه در خطبه روز جمعه
پنجم آبانماه سال  ،٩٦اعتراض
شهروندان کورد به حادثه
مدرسه "راه شهدا" اسالمآباد را
"غیرقابل قبول" دانست .نماینده
ولی فقیه تأکید کرده بود" :اگر
به ناموس ترک ،کورد ،شیعه و
سنی تعرض شود نباید مردم به
خیابان ها بریزند و ماشین و
مدرسه آتش شود و افرادی که
این فتنه را ایجاد کردهاند در نظر
همه محکوم است".

بیخبری مطلق از سرنوشت یک شهروند کورد

با گذشت دو ماه از بازداشت
یک شهروند اهل اشنویه ،از
سرنوشت و محل نگهداری او
اطالعی در دسترس نمیباشد.
با گذشت دو ماه از بازداشت
فرهاد عبداهللپور ،برادر هدایت
عبداهللپور زندانی سیاسی کورد
محکوم به اعدام از سرنوشت و
محل نگهداری او اطالعی در
دسترس نیست و این نگرانی
خانواده وی را دو چندان کرده
است .یکی از نزدیکان خانواده
عبداهللپور در اینباره اعالم کرد:
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"ابوبکر عبداهللپور ،پدر فرهاد
روزانه جهت اطالع از سرنوشت
فرزندش به فرمانداری اشنویه و
دستگاه قضایی مراجعه میکند،
اما تاکنون پاسخ روشنی را در
این رابطه دریافت نکرده است".
این منبع آگاه اظهار داشت:
"علیرغم پایان قرار بازداشت
فرهاد عبداهللپور ،پرونده او به
دادگاه منتقل نشده و نهادهای
اطالعاتی مانع آن میشوند".
به گفته این منبع آگاه" ،فرمانداری
در پاسخ به مراجعات مکرر

ابوبکر عبداهللپور به او اعالم
کرده که پسرش زنده است و
ممنوعالمالقات میباشد".
روز شنبه نهم تیرماه ،نیروهای
اطالعاتی به منزل پدری هدایت
عبداهللپور ،زندانی سیاسی کورد
محکوم به اعدام یورش برده
و نیروهای اطالعاتی پس از
تفتیش منزل پدری هدایت
عبداهللپور ،برادر وی فرهاد
عبداهللپور را بازداشت کردند.

مدیر کانال تلگرامی بانه
نیوز ،از سوی دادگاه جمهوی
اسالمی ایران به  ٧٤ضربه
شالق محکوم گردید.
شجاع حسینزاده در گفتگویی
با آژانس خبررسانی ُکردپا
اعالم کرد :در دوران فیلتر
تلگرام با پستی حالت طنز
به کلید آقای روحانی که به
سمت دیگری چرخانده و به
قول خود عمل نکرده مورد

بحث قرار گرفت و به توهین به
ریاست جمهوری متهم شدم.
داشت:
اظهار
حسینزاده
دستگاه قضایی جمهوی اسالمی
ایران بعد از انتشار این پست
و به اتهام "توهین به ریاست
جمهوری" برای من حکم ٧٤
ضربه شالق را صادر کرده است.
قابل ذکر است که این فعال
تلگرامی نسبت به صدور این
حکم اعتراض کرده است.

همچنین بعد از ظهر روز
سهشنبه سیام مردادماه،
یک جوان کورد به نام "امید
اسدی" فرزند محمد اهل
کامیاران توسط نیروهای
اطالعاتی بازداشت گردید.
این
اطالعاتی
نیروهای
جوان را به بازداشتگاه اداره
اطالعات کامیاران منتقل و
خانواده وی از دلیل بازداشت
او اظهار بیاطالعی کردهاند.

نظامیان حکومتی گروهی از کولبران کورد را در
پیرانشهر به رگبار بستند
شلیک مستقیم نظامیان
حکومتی در پیرانشهر زخمی
شدن یک کولبر کورد را در پی
داشت.
یازدهم
یکشنبه
امروز
شهریورماه ،نظامیان حکومتی
در روستای "ماشکان" از توابع
پیرانشهر گروهی از کولبران
کورد را مورد تیراندازی قرار
دادند.

به گفته یک منبع آگاه ،در پی
تیراندازی نظامیان حکومتی،
یک کولبر به نام "علی عرب"
فرزند مراد به شدت زخمی و
دو کولبر دیگر ناپدید شدهاند.
این منبع افزود :تعدادی از
کولبران از بیم بازداشت توسط
نظامیان حکومتی متواری
گردیدند.
نهادهای حکومتی با کولبران

و کاسبکاران در کوردستان
تحت عنوان "قاچاقچیان کاال"
برخورد میکنند ،در حالیکه در
استانهای کوردنشین به سبب
نبود فرصتهای شغلی و نگاه
امنیتی حکومت به این مناطق،
از روی اجبار به شغل پُرخطر
کولبری روی برده و در این
ارتباط بسیاری از کولبران جان
خود را از دست میدهند.

