حزب دمکرات:
دست جمهوری اسالمی
ایران را از محیط زیست
زاگرس کوتاه کنید

مراسم «بیلن دانه»
در مهاباد برگزار شد

برگزاری نشستی تحت عنوان
«زبان کوردی و جهان
مدرن» در مریوان

ارگان حزب دمکرات کردستان ایران

تـأمین حقوق ملی خلق کرد در چهارچوب ایرانی دمـکراتیک و فـــدرال

2

۳

٣

www.kurdistanmedia.com

شماره  ٧٤٥چهارشنبه  ١٥اسفند  ٦ ،۱۳۹۷مارس 2019

استعفای نافرجام ظریف و

ژنوساید هویت فرهنگی

تاثیرات آن

شکست ظریف

با ممنوعیت

در روابط خارجی ایران

زبان مادری

٥

٤

دموکراسی
در محاق رتوریک سیاسی ارتجاع

٧

٦

اعتصاب معلمین نمادی از قیام شهر

طی سه روز از مورخ  ١٢اسفند
 ١٣٩٧شمسی تا  ١٤اسفندماه،
شهرهای کوردستان ایران شاهد
اعتصاب گسترده و سراسری
معلمین بود.
اعتصابی که به مانند نمادی از
قیام شهر از آن یاد میکنند و
با فراخوان شورای هماهنگی
تشکلهای صنفی فرهنگیان
ایران شکل گرفت و طی آن
معلمین فرهیخته و دلیر کورد
در شهرهای کرماشان ،سقز،
مریوان ،سنندج ،پاوه ،نودشه،
سهوالوا و کامیاران در آن سهیم
بودند.
به گفته فعالین فرهنگی و نیز
رسانههای ناظر ،این دور از
اعتصابات از تحصن آبانماه
سال جاری بسیار وسیعتر و
گستردهتر بود.
شورای هماهنگی تشکلهای
صنفی فرهنگیان ایران ،با
انتشار اطالعیهای اعالم کرد که:
اخبار حاکی از آن است که در
کل استانها اعتصاب برگزار
گردیده و در بیش از صد شهر
و دهها روستا شاهد برگزاری
اعتصاب بودهایم اما متاسفانه
بسیاری از اعتصابکنندگان
خبری از اقدام خود منتشر
نکردهاند.

شورای هماهنگی تشکلهای
صنفی فرهنگیان ایران همچنین
مدعی شده که تنها در شهرستان
سقز بیش از  ٥٠مدرسه در این
دور از اعتصاب حضور داشتند
و حتا برخی از مدارس نیز
تعطیل شدهاند.
معلمین بر این امر تاکید کردهاند
که این اقدام آنها کامال
خودجوش و دور از هرگونه

جناحبازی میباشد.
در تایخ اول اسفند ،شورای
هماهنگی تشکلهای صنفی
فرهنگیان ایران با انتشار
فراخوانی از معلمین خواست تا
بعلت عدم پاسخگویی حکومت
به خواستهایشان در روزهای
 ١٣ ،١٢و  ١٤اسفند در مدارس
دست به تحصن بزنند.
خواستهای معلمین در شش

مورد دستهبندی و بدینگونه
ارائه شده بود :آزادی معلمان
زندانی ،رفع موانع قانونی برای
فعالیت رسمی تشکلهای
صنفی فرهنگیان ،اختصاص
بودجه عادالنه برای آموزش و
پرورش ،همسان سازی حقوق
معلمان بازنشسته با شاغالن،
داشتن بیمه کارآمد و فراگیر،
توقف سیاست پولی سازی

مدارس و اجرای اصل ۳۰
قانون اساسی.
همچنین در همین رابطه
فرهنگیان کوردستان بعد از
فراخوان شورای هماهنگی
تشکلهای صنفی فرهنگیان
ایران در مهرماه و آبانماه دست
به اعتصاب زده بودند که طی
آن چندین معلم نیز از سوی
نهادهای اطالعاتی-تروریستی
رژیم بازداشت شدند.
بعد از برگزاری موفقیتآمیز
این دور از اعتصابات ،وزارت
امور خارجه آمریکا ،طی
انتشار توئیتی اعالم کرد که
جهانیان صدای حقخواهی
معلمین ایران را میشنوند و این
در حالیست که رژیم ایران از
بشار اسد ،حزباهلل ،حماس و
حوثیها حمایت میکند و بهای
آنها در نزد حکومت از مردم
ایران بیشتر است.
همچنین در این توئیت آمده
است که رژیم ایران به جای
آنکه هر ساله میلیونها دالر را
صرف آشوبگری و دخالت در
امور کشورها کند در راستای
بهبود زندگی گام بردارد.

همبستگی برای آزادی و برابری در ایران ،اعالم موجودیت کرد
"همبستگی برای آزادی و
برابری در ایران" متشکل از
ده حزب و جریان سیاسی
با انتشار اطالعیهای آغاز به
فعالیت نمود.
متن کامل این اطالعیه عین ًا در
پی میآید:
اطالعیه آغاز فعالیت:
"همبستگی برای آزادی و
برابری در ایران"
چهل سال از به قدرت رسیدن
جمهوری اسالمی در ایران
میگذرد ،که در این مدت
حاصلی جز جنایت ،سرکوب،
کشتار و اعدام ،غارتگری و
تشدید فقر روز افزون برای
مردم نداشته است ،درچنین
شرایطى ،شاهد اعتراضات
تودههای مردم برای رفع
تبعیض ،آزادی و عدالت
اجتماعی ،دراشکال مبارزات
برابرى طلبانه ملیتهای مختلف
ایران ،جنبشهای اجتماعی
و اعتراضات مدنى کارگران،
زنان ،دانشجویان ،کشاورزان،
فرهنگیان ،حفظ محیط زیست،
بیکاران و تهیدستان میباشیم.
تعمیق بحرانهای چندگانه در

تار و پود جامعه از یکسو،
و تشدید تنش و تخاصم در
مناسبات منطقهاى و بینالمللى
و تحریمهای ناشی از آن از
سوى دیگر ،جمهوری اسالمی
ایران را ناتوانتر از همیشه و
درسراشیب فروپاشى قرار داده
است.
ادامه
وضعیتى،
درچنین
حاکمیت این رژیم جز زیان
و مصائب بیشترى برای مردم
ندارد ،از این رو همراهی و
اشتراک مساعی همه نیروهای
جمهوریخواه دموکرات برای
پشتیبانی از مبارزات مردم
در جهت مقابله با جمهورى
اسالمى درایران  ،بیش از
هرزمان دیگری ،ضرورى است.
با درک این واقعیت ،ما احزاب
و سازمانهای امضاکننده تفاهم
نامه  ٢٥آبان ١٦ – ١٣٩٧
نوامبر  ،٢٠١٨همکاری رسمی
خود را با نام زیر آغاز میکنیم
:
"همبستگی برای آزادی و
برابری در ایران"
بنا به تفاهم نامه مورد توافق،
ما مشترکا برای سرنگونی

جمهوری اسالمی و جایگزینی
آن با یک نظام برخاسته از
آراء مردم بر مبناى جمهوریت،
دمکراسی ،جدائی دین و
دولت و فدرالیسمى که تأمین
حقوق برابر ملی  -دموکراتیک
ملیتها و اقوام ساکن ایران
باشد ،مبارزه میکنیم.
ما از مبارزات آزادیخواهانه
و حق طلبانه مردمان ایران و
جنبشهای مدنی و اجتماعی
حمایت
قاطعانه
جاری،
میکنیم .ما مصمم هستیم با
تاکید برمنافع و حقوق مردم
کشورمان و پایان بخشیدن
به ستمها و تبعیضات موجود
و تامین برابر حقوقی ،ایران
فدرال ،آزاد ،آباد ،دموکراتیک،
یکپارچه و متحد آینده را باهم
بسازیم.
ما خواهان صلح ومخالف
سیاستهاى مداخله جویانه
و جنگ افروزانه جمهوری
اسالمی ایران در منطقه و جهان
هستیم.
ایران آینده ،ضمن احترام
حسن
متقابل و رعایت
همجوارى ،به حق حاکمیت

کشورها احترام میگذارد .ما
اعالم میداریم که جمهوری
اسالمى ایران باید به مداخالت
خود در امور کشورهاى
همسایه و ماجراجوییهایش
در سطح منطقه پایان داده و
بىقید وشرط ،نیروهایش را از
تمامى کشورهاى منطقه خارج
نماید ".همبستگی برای آزادی
و برابری در ایران" ،از حمایت
افکار عمومى جهان ،نیروهاى
مترقى و نهادهای بینالمللی از
مبارزات مردم برای استقرار
دمکراسی در ایران استقبال
میکند و مخالف دخالت
دولتهاى خارجی در امور
داخلی ایران میباشد.
ما تشکیل "همبستگی برای
آزادی و برابری در ایران" را
گامی مفید و ضروری در جهت
اتحاد گسترده نیروها و جریانات
جمهوریخواه دموکرات ایران
میدانیم و به همین دلیل نیز
دست همکاری مان را به سوی
همه نهادها ،سازمانها ،احزاب،
شخصیتها و فعاالن سیاسی و
اجتماعی دموکرات ،آزادیخواه
و مدافع حقوق بشر ،دراز

کرده و آمادگی خود را برای
همکاری در چارچوب فوق
اعالم میکنیم.
"همبستگی برای آزادی و
برابری در ایران"

 ٤اسفند  ٢٣ – ١٣٩٧فوریه
٢٠١٩

احزاب و سازمانهای تشکیل
دهنده :

اتحاد دمکراتیک آذربایجان –
بیرلیک،

جنبش جمهوریخوهان

دموکرات و الئیک ایران،

حزب تضامن دمکراتیک اهواز،
حزب دمکرات کوردستان
ایران،

حزب دمکرات کوردستان،
حزب کومه له کوردستان
ایران،

حزب مردم بلوچستان،

سازمان اتحاد فدائیان خلق
ایران،

شورای موقت سوسیالیستهای
چپ ایران،

کومه له زحمتکشان کوردستان

سخن
کودتای پاسداران

کریم پرویزی

اصطالح کودتا ،مفهومی
فرانسویست که قبضه کردن
قدرت با متوسل شدن به زور
را میرساند.
این اصطالح در ادبیات
سیاسی به آن قسم از
حکومتهایی گفته میشود
که نیروی نظامی با تثبیت
قدرت خود بر کل بخشهای
حکومت و سیاسیون و نیز
کنترل صداوسیما ،حکومت
را در دست گرفته و حاکمیت
نظامیان را اعالم میکنند.
نمونههای اینگونه حکومتها
در جهان ،بویژه در شرق،
بسیار است و در خاورمیانه
بسیار تکرار شده و تاریخ
ایران نیز ماالمال از این نوع
قبضه کردنهای قدرت است.
از کودتای رضاخان گرفته تا
کودتای مرداد  ١٣٣٢شمسی
و کودتای خمینی که با صدور
فتوای جهاد علیه کوردها و
بعد از آن اخراج بنیصدر و
جنگ همهجانبه با مجاهدین
خلق ،ایران را به دریایی از
خون بدل کرد.
آنچه محور اصلی این جستار
است ،اظهارات متفاوتیست
که در باب کودتای سپاه
پاسداران بیان میشود.
اگر چه طی بیست سال اخیر
بارها مبحث احتمال وقوع
کودتای سپاه پاسداران مورد
بحث و تحلیل قرار گرفته
است ،اما اولین بار طی
سالهای دهه  ٧٠که رژیم،
تحت لوای اصالحطلبان در
حال منحرف کردن افکار
عمومی و فریب جامعه بود،
احتمال کودتای سپاه پاسداران
مطرح گردید و در هیمن راستا
هم بود که نامه فرماندهان
سپاه به خاتمی نیز منتشر شد.
ادامه در صفحهی ٢
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ادامهی سخن
در زمان حاضر نیز و همزمان
با مذاکرات رژیم با کشورهای
غربی بار دیگر مباحثی حول
و حوش کودتای سپاه بار
دیگر مطرح شده و مورد
تحلیل و تفسیر قرار میگیرد.
آنچه که در رابطه با کودتای
وهمی و خیالی سپاه پاسداران
باید متذکر شد این است که:
اول -هرگاه رژیم خواسته
است در اقدامی فریبکارانه
حمایت مردمی را نسبت به
جناحی از حکومت اسالمی
برانگیزد ،به گونهای به مردم
تلقین کرده که سپاه مخالف آن
بخش از رژیم است .به عنوان
مثال خصومت سپاه نسبت به
خاتمی و روحانی را مطرح
کردند یا اعالم کردند که سپاه
مخالف سیاستهای دولت
روحانی و خاتمی است و
احتمال کودتا باالست .بیست
سال هم بر طبل کودتا میزنند
و تا به امروز سپاه هیچ یک
از نیروهایش را برای کودتا
علیه این افراد به راه نیانداخته
است اما در مقابل تمام نیروی
خود و روسیه و چین را
برای سرکوب خونین جوانان
معترض بسیج کرده و نه تنها
کوردستان ،بلوچستان و اهواز
بلکه خیابانها تهران را مملو
از تانک و زرهپوش کردند
تا بر فضای رعب و وحشت
بیافزایند!
در واقع این خیابانهای به
خروش آمده است که نشان
میدهد سپاه دشمن چه
چیزی میباشد ،نه تالشهای
فریبکارانهی اصالحطلبان.
دوم ،سپاه پاسدارن بدون به
حرکت در آوردن نیروهایاش
تمام قدرت را در دست دارد
و افسارش نیز در دستان ولی
فقیه است .ولی فقیه مسلط
بر همه ارکان حکومت است
و سپاه نیز در هر گوشه و
کناری حضور دارد حتا در
قاچاقهای مرزی ،بازار نفت
و امالک و امامزادهها! در واقع
آنها علیه چه کسانی دست به
کودتا بزنند!
این در حالی است که رژیم
همیشه به کسی همچون
رئیسجمهور مترسکوارشان
نیازمند است تا همهی کم و
کاستیهای اقتصادی را روی
سر او خراب کنند و در خارج
از ایران نیز با لبخندی به
تحریف افکار عمومی جهان
دست بزند!
قدرت مطلق در دستان
ولی فقیه و همه ثروت و
داراییهای کشور نیز تحت
کنترل سپاه و رئیسجمهور
مترسکواری که مشکالت
به او نسبت داده میشود و در
خارج نیز با ژستی دیپلماتیک
جهت تطهیر حکومت از
جنایتهایش اقدام میکند.
در چنین سیستمی چه کسی
علیه خود کودتا میکند؟!
در واقع باید گفت وهم
کودتای سپاه تنها شایعهی
بیشرمیست برای تحریف
افکار عمومی و ایجاد رعب
و وحشت و تولید مشروعیت
دروغین برای عروسک
خیمهشببازی تحت عنوان
رئیسجمهور و وزرایش.

حزب دمکرات:
دست جمهوری اسالمی ایران را از محیط زیست زاگرس کوتاه کنید
حزب دمکرات کوردستان
ایران ،با انتشار بیانیهای از
ملت کورد ،اعضا ،حامیان
و همچنین دلسوزان کورد
و کوردستان خواست تا در
مقابل سیاستهای رژیم ایران
جهت نابودی جنگلهای این
سرزمین سکوت نکرده و علیه
آن موضع بگیرند.
متن کامل بیانیه:
مردم میهن دوست کوردستان
فعالین محیط زیست
همانگونه که مطلع هستید
جنگلها در سراسر جهان،
ثروتی طبیعی و همچنین
سرچشمه آبادانی و زیبایی
و یکی از فاکتورهای بنیادین
حیات بر روی این کره خاکی
به حساب میآید.
آسیب رساندن و بی توجهی
به آن زیانهای گستردهای بر
ابعاد مختلف زندگی انسان و
محیط زندگیاش وارد میکند.
آبادانی و زیبایی کوردستان به
وجود جنگلها ،مراتع و منابع
متعدد طبیعی دیگری وابسته

است و حفاظت از آن در واقع
به معنای پاسداری از حیات
طبیعی کوردستان است.
عیان است که بخشی از وظایف
هر حکومت میهنی ،محافظت از
محیط زیست و سرچشمههای
حیات و آبادانی است.
اما در ایران تحت سلطه رژیم
جمهوری اسالمی و بخصوص
در کوردستان ،فارغ از حوادث
و پدیدههای طبیعی که رژیم با
عجز و بیکفایتی کامل با آن
مواجه شده ،حکومت هیچ
برنامه و پروژهای نیز برای
محافظت از منابع طبیعی ایران
ندارد.
باید گفت که رژیم اسالمی
ایران به صورت سیستماتیک و
برنامهریزی شده کمر به نابودی
مراتع و جنگلهای میهنمان
بسته است.
همانگونه که آشکار و عیان
است رژیم طی چهل سال
حاکمیت خود ،کوردستان را
به یک پایگاه عظیم نظامی
بدل کرده است که صدها هزار
پاسدار و نیروی مسلح را در

آن جای داده و دهها سازمان
سرکوبگر و غارتگر را در آن
بنیاد نهاده است.
این سازمانها ،چشم طمع به
سرچشمههای حیات ملتمان
دارند و طی این چهار دهه
بصورت مستمر در تالش برای
خشکاندن این سرچشمهها
بودهاند ،در واقع از فرهنگ
و ادب گرفته تا ظواهر و
سیمای حیات مورد هجوم این
غارتگران قرار گرفته است.
مردم میهندوست و دوستدار
طبیعت کوردستان!
همانگونه که مستحضرید ،تنها
صاحبان حقیقی و دلسوزان
آب و خاک و طبیعت
کوردستان قدر بها و ارزش
سرچشمههای حیات و تمدن
این ملت را درک میکنند و
هیچ اشغالگری نیز از تاراج
ثروتهای ملتمان واهمهای
ندارد.
به همین خاطر است که طی
دههها ،سیاست از بین بردن
منابع طبیعی کوردستان به
صورت آشکار و پنهان از

رژیم ایران
بر میزان تهدیدات علیه ملت کورد میافزاید
مراکز امنیتی و نظامی رژیم
اسالمی ایران در آستانهی
فرا رسیدن نوروز ،رسما مردم
را تهدید کرد که به استقبال
فراخوانهای احزاب نروند.
وبسایت کوردستان میدیا ،در
این رابطه اعالم کرده است که:
مراکز و نهادهای اطالعاتی-
تروریستی ایران در کوردستان،
با انتشار اطالعیههای متعدد
در شبکههای اجتماعی به طور
رسمی از مردم کورد خواستند
که به استقبال فراخوان احزاب
کوردستانی مبنی بر برگزاری

هر چه باشکوهتر "نوروز
کوردواری" نروند.
در این اطالعیهها آمده:
جریانها و احزاب کورد
اپوزیسیون ایران در تالش
هستند که مردم را به منظور
برهم زدن امنیت در شهرهای
کوردستان تحریک کنند و به
خیابانها بکشانند.
در این اطالعیه ،هشتگ ''نه به
تجمعات خیابانی'' را به زمان
فارسی انتشار دادهاند.
همچنین در بخشی دیگری از
این اطالعیهها رسما ازجوانان

کوردستان دعوت شده به
فراخوان احزاب مخالف رژیم
ایران گوش فرا ندهند و خود
را درگیر تجمعات در سطح
شهرها نکنند.
سپاه پاسداران رژیم اسالمی
ایران ،در آستانهی سال نو و
نوروز کوردواری ،با اقدامات
مخربانه و آشوبگری در نقاط
مختلف کوردستان در تالش
ایجاد ناامنی و ترساندن مردم
کوردستان هستند.

کاهش  ٦٠درصدی تولید خودرو در ایران

سوی حاکمان تهران طراحی و
اجرا شده و می شود.
به آتش کشاندن وقطع گسترده
درختان و به تاراج بردن منابع
زاگرس ،پدیدهای هراسناک
است که گام به گام میهنمان
را به سوی فاجعه و خسارات
جبران ناپذیری سوق میدهد.
به همین خاطر تمام شهروندان
کورد ،روشنفکران و فعاالن
محیط زیست و هر فرد
میهندوستی موظف است که با
تمام توان خود از تاراج و غارت
منابع کورد جلوگیری کرده و
از محیط زیست کوردستان در
قبال سیاستهای ویرانگرانهی
رژیم اسالمی ایران محافظت و
پاسداری کند.
از تمام کسانی که برای کسب
درآمد ناچیزی ،ناآگاهانه
سازمانها و نهادهای رژیم
را در نابود کردن منابع
حیات
سرچشمههای
و
کوردستان ،یاری میدهند،
میخواهیم که از خواب غفلت
بیدار شده و به ابزاری در
دست رژیم ایران برای از بین

بردن بنیادهای محیط زیست
کوردستان بدل نشوند.
حزب دمکرات کوردستان
ایران ،از همه مردم ،اعضا و
حامیان خود و دلسوزان میهن
و ملت میخواهد که در مقابل
ت
عامالن و آمران این سیاس 
ضدبشری بایستند و وظیفهی
خود را در قبال محیط زیست
و نسل آینده کوردستان به جا
بیاوردند.
مطمئنا مواضع و واکنش
شما ،دستهای پلید دشمن
را از چهره و سیمای زیبای
جنگلهای زاگرس کوتاه
خواهد کرد.
ارگان تشکیالت
پنجم اسفندماه ١٣٩٧

رژیم ایران خانوادهی
پیشمرگهها را تهدید میکند

نهادهای امنیتی رژیم جمهوری
اسالمی ایران ،خانوادهی
پیشمرگههای حزب دمکرات
کوردستان ایران را تحت فشار
و مورد تهدید قرار میدهند.
بنابر خبر رسیده به وب سایت
کوردستان میدیا ،مسئوالن
نهادهای امنیتی رژیم جمهوری
اسالمی ایران ،خانوادهی
پیشمرگههای حزب را تهدید
میکنند و از آنها میخواهند
که مدارک و شناسنامهی
فرزندانشان را تحویل این
مراکز و نهادها بدهند.
خبرنگار وب سایت کوردستان
میدیا ،در گفتگویی با وب
سایت کوردستان میدیا اعالم
کرده است :اطالعات سپاه
تروریستی پاسداران در شهر
ارومیه ،به منازل پیشمرگههای
مراجعه کرده یا از طریق تماس
تلفنی به این خانوادهها اعالم
کرده که شناسنامه و کارت ملی
فرزندان خود را که در صفوف
نیروی پیشمرگه هستند ،به

آنها تحویل دهند.
مسئوالن ادارهی اطالعات
رژیم ایران به صورت مداوم
خانوادهی پیشمرگهها را
تحت فسار قرار میدهند که
باید فرزندانشان ،از پیشمرگه
بودن دست بردارند و در
بسیاری مواقع نیز مادر و
پدر پیشمرگهها را به ادارهی
اطالعات احضار کرده و عالوه
بر بازجویی ،به تهدید و توهین
به آنها نیز میپردازند.
مراکز و نهادهای امنیتی-
تروریستی رژیم ایران در
کوردستان ،از انجام هرگونه
عمل و رفتار غیرانسانی
ابایی ندارند ،عالوه بر احضار
خانواده و بستگان پیشمرگهها
و زندانیان سیاسی ،در بسیاری
مواقع نیز رسما به خانوادهی
پیشمرگهها میگویند در
صورتی که نتوانند فرزندانشان
را به ایران بازگردانند ،در برابر
هر اتفاقی که روی دهد فقط
آنها مسئول هستند.

اسرائیل ،مواضع نیروهای
تروریستی سپاه را
موشکباران کرد
میزان تولیدات صنعت خودرو
سازی ایران در بهمن ماه
امسال افتی  ٦٠درصدی داشته
است.
بر پایه گزارش انجمن خودرو
سازان ایرانی ،تولیدات خودرو
افتی  ٦٠درصدی در بهمن ماه
امسال به نسبت بهمن ماه سال
گذشته داشته است.
با خروج آمریکا از برجام
در اردیبهشت ماه و اعمال
تحریمهای مالی و صنعتی
اسالمی،
جمهوری
علیه

همچنین افت چشمگیر ارزش
ریال ،تولید خودرو ایران به
شدت کاهش یافتهاست.
بدنبال اعالم دور تازه
تحریمهای ایاالت متحده،
شرکت های بزرگ فعال در
صنعت خودرو سازی همچون
ولوو سوئد ،دوئر آلمان ،اسکانیا
سوئد ،فعالیت های خود را با
شرکت های ایرانی قطع و یا
مانع تمدید قراردادهای خود با
طرف ایرانی شدند.
این در حالی است که صنعت

خودروسازی ایران محتاج به
تدوام فعالیتهای شرکت های
خارجی برای ادامه حیاط خود
است.
الزم به ذکر است که ،در پی
مخروج شرکتهای خارجی
از ایران کیفیت و استانداردهای
خودروهای مونتاژی ایران
به طرز چشم گیری پایین
آمده و نتیجتا آمار تصادفات
و خسارات جانی روزبهروز
بیشتر شده است.

هواپیماهای بدون سرنشین
ارتش اسرائیل ،مواضع سپاه
تروریستی پاسداران در سوریه
را هدف قرار دادند .یکشنبه
شب ،دوازدهام اسفند ماه،
ارتش اسرائیل در پی حملهی
به مناطق غربی " قونیتره" در
کشور سوریه ،سه مرکز نظامی
سپاه تروریستی پاسداران
را نابود کرد .این حمالت
که از مراکز نظامی اسرائیل
در منطقه گالن هدایت شده،
مناطق زیر نفوذ رژیم سوریه
را که محل استقرار نظامیان
تروریست سپاه است ،هدف
قرار داده است .در پی این

پدافند
حمالت،واحدهای
هوایی سوریه به حالت آماده
باش درآمدند .بنیامین نتانیاهو،
نخستوزیر اسرائیل در نشست
هفته گذشته خود با والدمیر
جمهوری
رئیس
پوتین،
روسیه ،اظهار داشته  :اسرائیل
دیگر اجازه نخواهد داد که
نیروهای نظامی رژیم ایران
در خاک سوریه حضور داشته
باشند و به حمالت نظامی
خود علیه مواضع ایرانی ادامه
خواهند داد .همچنین اسرائیل
و روسیه بر سر ،خروج تمامی
نیروهای نظامی خارجی از
سوریه به توافق رسیده بودند.
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برگزاری نشستی تحت عنوان
"زبان کوردی و جهان مدرن" در مریوان
انجمن فرهنگی-ادبی مریوان،
به مناسبت روز جهانی زبان
مادری ،نشستی تخصصی
برای بررسی پتانسیلهای
زبان کوردی در جهان امروز
برگزار کرد.
روز چهارشنبه اول اسفندماه
انجمن
شمسی،
١٣٩٧
فرهنگی-ادبی مریوان نشستی
تخصصی و با سخنرانی دکتر
بختیار سجادی ،رئیس بخش
زبان و ادب کوردی دانشگاه

سنندج ،برگزار کرد.
در ابتدای این نشست که تحت
عنوان "زبان کوردی و جهان
مدرن" برگزار شده بود ،هادی
محمدیان متن پیام انجمن را
خواند و سپس امین عزیز نیز
پیام اتحادیه سازمانهای مدنی
مریوان را به مناسبت روز
جهانی زبان مادری ،قرائت
کرد.
در ادامه برنامه ،دکتر سجادی
در باب موضوع اصلی

 ٣٠وکیل سنندجی ،برای اولین
بار با زبان کوردی سوگند
وکالت خوردند.
منتشر
گزارشات
برپایه
شده ،در مراسم شروع بهکار
وکالی جدید سنندج٣٠ ،
وکیل این شهر زبان کوردی
سوگند خوردند تا در طول
خدمت خود از هیچ خدمتی
به همشهریانشان دریغ نکنند.
این عمل تابو شکنانه در

حالی انجام شد که سوگند
وکالت در ایران و شهرهای
کوردستان تا به امروز به زبان
فارسی بوده است  .سوگند یاد
کردن این وکال همزمان با روز
جهانی زبان مادری بود و به
معنای نکوداشت این روز و
بزرگداشت زبان کوردی از
سوی جمعی از وکالی سنندج
انجام شد .طی روزهای اخیر
و به مناسبت گرامیداشت روز

زبان مادری در کوردستان
ایران ،فعالیتهای وسیعی در
رابطه با گرامیداشت روز زبان
مادری انجام شد که میتوان
به برگزاری سمینارهای علمی
و اجالسهایی در رابطه با
اهمیت زبان مادری اشاره کرد
و همچنین مردم با آغوش باز
به استقبال این روز رفتند و این
روز را گرامیداشتند.
روز  ٢اسفند ماه ،از طرف
سازمان یونسکو به عنوان روز
زبان مادری تعین شده است و
کوردها که ملتی بیدولت به
شمار میآیند و دارای زبان و
فرهنگ و نقشهی جغرافیایی
هستند
با ارج نهادن به زبان کوردی،
در این روز خواستار خواندن
و نوشتن به زبان مادری در
یک حاکمیت مستقل سیاسی
میشوند.

تاالبهای ایران نفسهای آخر را میکشند

سیاستهای غلط زیست-
محیطی رژیم ایران موجب
شده که بیش از  ٨٠درصد
تاالبهای این کشور به تمام
معنا خشک شوند .مسعود
تجریشی ،معاون محیط زیست
سازمان حفاظت از محیط
زیست در سخنانی فاش کرد
که ۸۰ :درصد از  ۲۴تاالب
ایران نابود و خشک شدهاند.
کارشناسان محیط زیست بر

این باورند که فارغ از تغیرات
جوی ،سیاستهای غلط و
هدفمند جمهوری اسالمی
ایران در به نابودی کشاندن
سرزمین و محیط زیست
ملیتهای ایران ،عامل اساسی
در نابودی محیط زیست این
سرزمینها ،بویژه خشک شدن
منابع زیرزمینی و روزمینی
آبی هستند .در تائید این
اظهارات عیسی کالنتری،

مراسم "بیلن دانه" در مهاباد برگزار شد

نشست به سخنرانی پرداخت
و بعد از اتمام سخناناش به
پرسشهای آرام صالح در
رابطه با موضوعات مطرح
شده پاسخ داد.
عالوه بر دکتر سجادی،
پژوهشگران دیگری نیز در
رابطه با مسائل و موضوعات
مشخص شده به ایراد سخنرانی
پرداختند.

وکالی سنندجی
با زبان کوردی سوگند وکالت میخورند

معاون رئیس جمهور رژیم،
طی اظهاراتی اعتراف کرده بود
که غالب تاالبهای ایران پس
از انقالب نابود شده است.
او در همین رابطه متذکر
شده بود :قبل از انقالب همه
تاالبهای ما سالم بودند ،به
دلیل سیاستهای نادرست
و رفتار نامناسب با طبیعت
تاالبهای ما بعد از انقالب
نابود شد.

استقبال شکوهمندانهی مردم بانه
از روز جهانی زبان مادری

به مناسبت جشن بیلن دانه،
مراسمی باشکوه در روستای
سهوالن برگزار شد .روز
جمعه ،سوم اسفند ماه ،مراسمی
به مناسبت جشن بیلندانه در
روساتی سهوالن و با حضور
باشکوه مردم برگزار شد .سپاه
بسیار کوشید تا مانع برگزاری

این جشن شود اما در نهایت
مراسم مذکور با شکوه تمام
و با حضور قریب به  ٥هزار
نفر برگزار گردید .بسیاری از
حاضرین به صورت نمادین
از "جامانه" که نماد مبارزه
و مقاومت در میان ملت کورد
است استفاده کرده بودند .به

گزارش خبرنگار کوردستان
میدیا ،رژیم ایران از دادن
مجوز برگزاری این مراسم
در منطقهی "شار ویران" و
شهر مهاباد امتناع کرده بود .به
همین جهت مردم کوردستان
بصورت گسترده و با پوشیدن
لباس کوردی ،بویژه با لباس
خاکی در این مراسم حضور
یافتند و شعارهایی نظیر "زنده
باد حزب دمکرات کوردستان
ایران"" ،زنده باد راسان" و "
زنده باد کورد" را سر دادند.
جشن بیلن دانه ،جشنی است
که در بخشهای متفاوت
کوردستان نامهای متفاوتی
دارد .به ویژه با نامهای
جشن صده ،بهار کوردی ،بهار
سکران و چند نام دیگر؛ این
جشن به کاهش بارش برف
ارتباط دارد.

شهرها و روستاهای کوردستان
در محاصره سیالب و برف

با کاهش شدید دما و بارش
گستردهی باران و برف در
هفت استان زاگرس ،بسیاری
از شهرها و روستاهای این
سرزمین یا دچار سیالب
شدهاند یا در محاصره برف
هستند .برپایه گزارشی از
خبرگزاری حکومتی ایرنا،
راههای ارتباطی  ٢٢٦روستای
تابعه استان سنندج به دلیل
شدت ریزش برف قطع شده
است .این گزارش همچنین
بر قطع شدن برق وتلفن این
مناطق تاکید میکند .همچنین
گزارشات حاکی از آن است که
 ٢٤٩روستای استان کرماشان
عالوه بر قطع برق ،راههای
ارتباطی خود را به دلیل
ریزش برف از دست دادهاند.

نبود راههای مناسب ،عدم
پیگیریهای الزم سازمانها
و ادارات مربوطه و عدم
تخصیص اعتبارات الزم به
استانهای کوردستان ،موجب
شده که با کوچکترین تغییرات
آبوهوایی یا ریزشهای
جوی ،مردمان استانهای
هفتگانه زاگرس دچار مصیبت
و دردسر شوند .سیالب از
دیگر مشکالت استانهای
کوردستان میباشد که هر
ساله در فصلهای مختلف
جان چندین نفر را گرفته و
چندین میلیارد تومان ضرر
مادی به مردم وارد میکند.
در همین رابطه ،رضا میرزایی،
مدیرعامل شرکت آب منطقهای
لورستان ،در سخنانی مدعی

شد که :اگر سیالبی با دوره
بازگشت چند ساله در خرم
رود رخ دهد ،تلفات جانی و
مالی زیادی به بار می آورد.
لورستان از جمله استانهای
توسعهنیافته و محروم شده از
منابع طبیعی خود است که هر
ساله به دلیل ریزشهای جوی
از لحاظ مادی یا جانی ،متضرر
میشوند .حکومت ایران با
به غارت بردن سرمایههای
بیشمار لورستان و صرف آن
در استانهای فارس و مرکزی
ایران ،به صورت تعمدی این
استان را فقیر و توسعه نیافته
نگه داشته و خدمات الزم
برای جلوگیری از بالهای
طبیعی را نیز در اختیار این
استان نگذاشته است.

جامعهی کوردستان ،جامعهای برای تعالی زنان

یک زن به عنوان ریاست
پارلمان اقلیم کوردستان
انتخاب شد .پارلمان اقلیم
کورستان با اکثریت آرا ''
د .واال فرید '' را به عنوان
رئیس پارلمان اقلیم کوردستان
برگزید .برپایه گزارشات
رسانههای کوردستان عراق،

برای اولین بار در خاورمیانه
میباشد که یک زن توانسته
به مقام ریاست مجلس دست
بیابد.
هم زمان با انتخاب رئیس
پارلمان'' ،مونا قهوهچی''
که نماینده اقلیت ترکمن
درپارلمان اقلیم کوردستان

میباشد نیز به عنوان جانشین
دوم واال فرید انتخاب گردید.
حضور فعال و ارزشمند زنان
در مبارزات کوردها و نیز در
عرصههای مختلف سیاسی
در حالیست که کشورهای
ایران،
بویژه
خاورمیانه
نماد بارز نقض حقوق زنان
میباشند.
انتخاب دو زن به عنوان
اعضای هیئت اجرایی پارلمان
اقلیم کوردستان بیانگر این
واقعیت است که زن در میان
ملت کورد از جایگاه و نقش
فعال و موثر در عرصههای
سیاسی برخوردار میباشد .

توییتر ترمز خامنهای را کشید

هزاران نفر از مردم بانه با
حضور در مراسم گرامیداشت
روز جهانی زبان مادری ،بر
احقاق حقوق حقهشان تاکید
کردند .شامگاه روز چهارشنبه،
اول اسفندماه ،در شهر بانه
مراسمی برای گرامیداشت روز
جهانی زبان مادری از سوی
مردمان این شهر برگزار شد.
بر پایه گزارشات و ویدئوهای
منتشر شده ،هزاران نفر از تمام
اقشار و طبقات شهر برای
حضور در این مراسم ملی،

به سوی محل برگزاری آن
شتافتند .تحلیلگران مسائل
سیاسی و فرهنگی ایران و
کوردستان با تحلیل حضور
بیمانند مردم بانه در مراسم
مذکور ،این اقدام را یک
"نه" بزرگ ملت کورد به
سیاستهای فاشیستی-مذهبی
رژیم ایران در نابودی زبان و
فرهنگ مردمان این دیار و
تالشهای این حکومت در
ایجاد تفرقه و دو دستگی در
میان کوردان ،وصف کردند.

قابل ذکر است که مراسم مذکور
با پخش یک سرود میهنی و
نیز یک دقیقه سکوت آغاز شد
و سپس با پخش ویدئو-کلیپی
مختص به این روز روال تعین
شده مراسم ادامه پیدا کرد.
حضور گستردهی کودکان و
برافراشتن پالکاردهایی در
حمایت از حقوق ملت کورد
در حفظ و اشاعه زبان و
فرهنگ آبا و اجدادیشان ،از
جمله بخشهای قابل توجه
مراسم مذکور بود.
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شبکهی اجتماعی توییتر ،رهبر
رژیم سالمی ایران را مجبور
به حذف توییت خود کرد .بعد
ازآنکه علی خامنهای رهبر
رژیم اسالمی ایران ،در توییتی
اقدام به انتشار مجدد فتوای
قتل سلمان رشدی کرد ،توییتر
طی اقدامی با بلوک کردن
حساب کاربری این دیکتاتور
مذهبی ،او را مجبور به حذف
توییت خود کرد .شرکت
توییت در مورد حذف و
تعلیق توییت حساب کاربری
خامنهای اعالم کرد :رهبر
رژیم ایران اصول این شرکت
را در ارتباط با ترویج تهدید و

خشونت زیر پا گذاشته است.
توییتر ،قبال نیز "تیک آبی"
صفحهی خامنهای را حذف
کرده بود .در همین رابطه
نیز پیشتر ،شبکهی اجتماعی
اینستاگرام ،صفحهی فرماندهی
سپاه تروریستی قدس را بعد
از حمالت رژیم ایران در
خاک سوریه به اسرائیل ،بلوک
کرده بود .صفحهی اینستاگرام
قاسم سلیمانی به این دلیل
حذف گردید که نامبرده بعد
از حمله به اسرائیل ،اقدام به
انتشار عکسی با مفهوم نابودی
اسرائیل را به نمایش گذاشته
بود .اقدام شرکت توییتر و

عقبنشینی علی خامنهای
با حذف توییت مذکور،
واکنشهای متعددی را در
شبکههای اجتماعی از سوی
کاربران به دنبال داشت .در
همین رابطه بعضی از کاربران
شبکههای اجتماعی نوشتند که
رهبر مسلمانان جهان کم آورد
و توییت خود را حذف کرد.
روحاهلل خمینی ،بنیانگذار
رژیم تروریستی جمهوری
اسالمی ایران ،در بهمن سال
 ١٣٦٧شمسی طی فتوایی،
حکم قتل سلمان رشدی را
به دلیل انتشار کتاب "آیههای
شیطانی" ،صادر کرد.
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شماره  ١٥ - ٧٤٥اسفند ۱۳۹۷

ژنوساید هویت فرهنگی با ممنوعیت زبان مادری
(به مناسبت روز زبان مادری)

سامال احمدی
یادداشت خود را با جملهای از
هایدگر ،فیلسوف آلمانی آغاز
میکنم که گفت" :زبان خانهی
وجود است ''.سادهترین
برداشت از جملهی فوق
این است که هر آنچه هستی
مییابد ،وجود خود را از طریق
زبان بیان میکند .و زبان ،خود
نظامی از نشانههاست که به
واسطهی گفتار و نوشتار وجود
مادی خود را محقق مینماید.
گویشوران هر زبانی برای
نشانههای زبانی خود قواعدی
دارند ،که از طریق این قواعد
سلسهی گفتاری ویژهی آن
جامعهی زبانی پدید میآید و
به این ترتیب کاربرد ابزاری
زبان ایجاد ارتباط میکند
و اندیشهی انسانی ،اعم از
فرهنگ ،ادبیات و هنر ویژهای
به فعل درمیآید که نشان
دهندهی نوعی هویت انسانی
است ،و از دیگر انواع آن قابل
تمایز است.
زبانشناسی نوین بر این باور
است که بین زبانها ،برتری
وجود ندارد .زبانها کارکردی
برابر دارند و آنچه موجب
تفاوت بین آنها میشود
کاربرد و پویایی زبان در به
وجود آوردن اندیشه است.
زبانی که اندیشه ،علم و ادبیات
میآفریند ،زبانی زنده تلقی
میگردد ،و در مقابل زبانی

که دچار سلب این قابلیت
انکشاف و آفرینندهگی شده
باشد در واقع زبانی مرده
محسوب میگردد.
امروزه پر واضح است که
نسبت کاربرد یک زبان بستگی
به رابطهای دارد که با مراکز
قدرت دارد.
یکی از راههایی که صاحبان
قدرت ،بویژه در گسترههای
جغرافیایی که در آنها ملل
متعدد و دارای زبانهای
متفاوت ساکن هستند ،برای
متعدد
ملیتهای
امحای
در یک ملت واحد به آن
تمسک جستهاند نابود کردن
ویژگیهای فرهنگی متفاوت
از طریق ممنوعیت زبانهای
متنوع بوده است .و این در
واقع کوششی است در جهت

و بدون مراجعه به آرای دیگر
جمعیتهای زبانی موجود
وضع میکنند ارزش نمادین
به یک زبان واحد میبخشند،
و آن را در رأس زبانها و
فرهنگهای دیگر مینشانند
تا وانمود کنند که زبانهای
دیگر در درجهای پایینتر
از زبان قانونی قرار دارند.
و به این ترتیب گویشوران
تمام زبانهای موجود در آن
جغرافیای سیاسی را مجبور
به پیروی از این ارزشگذاری
قانونی میکنند ،که این اقدام
اساس کارکرد زبان را طوری
مخدوش میکند که برتری
هویتی یک جمعیت زبانی
را بر هویت و فرهنگ دیگر
جمعیتهای زبانی تحمیل
میکند .هدف نهایی آن نیز

دریافت کرد که به ضرب قانون،
زبان فارسی را به عنوان زبان
رسمی ملت ایران جاری کند
و جامهی فرهنگ ایرانی بر
آن بپوشاند ،تا از این طریق
فرهنگهای زبانی دیگر را در
آن زبان نمادین امحا گرداند.
حاکمیت والیت فقیه نیز برای
ادامهی این سیاست زبانی با
سكوت رضايتمندانهی بسيارى
از نخبههاى فارسی زبان
مواجه بوده ،و حتا روشنفکران
فارسی زبان امروز با نگاهى
امنيتى و ایجاد وحشت از
تجزیهطلبی زبانهای دیگر
به این استبداد زبانی روایی
میبخشند .فروغی بنیانگذار
فرهنگستان زبان فارسی است.
این فرهنگستان تا به امروز
نیز فعال است و از امکانات

و زیستگاههای پرندگان
مبدل کرده است .مرغ آتشین،
فالمینگو ،انواع مرغابی ها،
پلیکان ،تنچه ،قو ،عروس غاز،
غاز خاکستری ،درنای طناز،
درنای خاکستری ،کاکائی
صورتی ،اردک سرسبز ،آنقوت،
کرکس ،قرقی ،عقاب طالیی،
دلیجه ،کبک معمولی ،آوست،
کاکائی نقره ای ،جغد کوچک،
کبوتر چاهی از پرندگان پارک
ملی دریاچه ارومیه و سایر
زیستگاه های استان هستند.
یوسفی رئیس اداره حیات
وحش حفاظت محیط زیست
ارومیه ،با اشاره به استخراج
نتایج سرشماری پرندگان گفته
است :طی سرشماری انجام
شده ۱۰۶ ،هزار و  ۹۵۵بال
پرنده در زیستگاه های آبی
استان امسال مشاهده شد که
نسبت به سال گذشته که در
مجموع  ۴۸هزار و  ۴۵۰بال
بود نشان دهنده افزایش بیش
از دو برابری تعداد پرندگان

است .یوسفی با اشاره به اینکه
در استان نزدیک  ۳۰۰گونه
پرنده شناسایی شده است
گفت :از این تعداد  ۱۰۰گونه
بومی استان و  ۷۰درصد معادل
 ۲۰۰گونه غیربومی و مهاجر
هستند.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه
برخی از گونه های پرندگان از
جمله آنقوت ،فالمینگو ،غاز
پیشانیسفید بزرگ در خطر
انقراض قرار دارند اضافه کرد:
حضور و مشاهده این گونه
ها در زیستگاه های استان
ضمن امیدواری به نجات این
گونه ها می تواند زمینه ساز
حضور گردشگران خارجی و
عالقمندان به پرندگان باشد.
وجود تاالبهای دایمی و
فصلی ،وجود اولین سایت
پرنده نگری ایران در مهاباد
و شرایط جغرافیایی و آب و
هوایی مناسب موجب شده تا
این استان به بهشت پرندگان و
تبدیل شود.

هدف اصلی این سیاست متوقف ساختن زبان تفکر و جلوگیری کردن از تکامل زبان درونی کودکان غیر فارسی
زبان است ،تا سرانجام به زبان تحمیلی بیاندیشند و سخن بگویند
نابود کردن فرهنگ ،تاریخ و
هویت ملیتهای متنوع تا هر
نوع نامی از آنها را از ذهن
تاریخ پاک کنند.
علیرغم این که بر خالف
قدرت ،واژههای زبان قابلیت
برتابیدن همدیگر را دارند
و بدون خشونت میتوانند
کنار همدیگر باشند و حتا
داد و ستدهای مهم و مثبتی
با هم داشته باشند ،لکن
ویژگی
این
قدرتطلبان
زبان را نیز برنمیتابند ،و از
آنجا که میدانند زبان یک
واقعیت اجتماعی است ،و تمام
مناسبات اجتماعی ،از جمله

ژنوساید دیگر هویتهای
زبانی و امحای آنها در در
یک فرهنگ زبانی واحد است.
ایران یکی از کشورهایی
است که علیرغم خواست
روا و برحق چندین ملیت
غیر فارسی زبان ،از زمانی
که حکومت استبدادی پهلوی
بر آن حاکم شد ''ایدهی یک
کشور ،یک زبان'' به حکم
قانون بر تمام جمعیتهای
زبانی ساکن در این گسترهی
جغرافیایی جاری شد .پس
از سقوط نظام پادشاهی نیز
از سوى حاكميت واليت فقیه
این استبداد زبانی ادامه یافت.

اقتصادی و اجتماعی تمام
جمعیتهای زبانی موجود در
جغرافیای ایران ،و از نخبگان و
فرهیختگان جمعیتهای زبانی
غیررسمی برای ارتقاء زبان
فارسی بهره میبرد.
در حالی که هیچکدام از
دیگر زبانهای ایرانی نه تنها
فرهنگستان زبان ندارند ،بلکه
حق رسمیت داشتن آموزش
زبان مادری خود را نیز ندارند.
اگرچه در قانون اساسى رژیم
والیت فقیه مادههاى ١٥و ١٩
به آموزش زبان مادرى و نه
آموزش به زبان مادرى تأكيد
شده ،اما به اجرا در نيامده است.

نکرده است حق آموزش به
زبان مادری از گویشوران این
زبان زنده که ریشهی باستانی
دارد سلب شده است.
سیاست زبانی ''یک زبان یک
ملت'' در طول حدود یک قرن
گذشته فرزندان جمعیتهای
زبانی غیر فارسی زبان ایران
را مجبور کرده است که از
کودکستان و دبستان زبان
فارسی بیاموزند ،و هر نوع
آموزشی به زبان مادری برای
آنها ممنوع شده است تا
فقط به زبان فارسی آموزش
ببینند .هدف اصلی این سیاست

بر اساس علم ''عصبشناسی'' کسی که از زبان مادری خود جدا میشود از نظر بنیاد هستی دچار مشکالت اساسی
میگردد .لذا باید در هر شرایطی امکاناتی برای آموزش زبان مادری فراهم شود

مناسبات قدرت نیز به واسطهی
زبان بیان میشود ،لذا در یک
جغرافیایی که در آن تعدد
زبانی وجود دارد صاحبان
قدرت از طریق قانونی که خود

هرچند بنیانگذار حکومت
پهلوی فردی تمامیتخواه بود،
لیکن این ایده را از روشنفکران
وقت فارسی زبان ،از جمله
محمدعلی فروغی (ذکاءالملک)

این سیاست فرهنگی استبدادی
و غیر دمکراتیک رژیم والیت
فقیه در حالی است که امروز
آموزش به زبان مادرى به
عنوان یک حق مسلم از طرف
نهادهای فرهنگی بینالمللی،

استان ارومیه ،بهشت پرندگان

بنابر آمار ارائه شده از سوی
سازمان حفاظت محیط زیست
ایران ،حدود  ٥٢٠گونه پرنده
در ایران شناسایی شده که
 ٣٠٠نوع آن در استان ارومیه

از جمله یونسکو به رسمیت
شناخته شده است.
بنا بر آنچه در فوق ذکر
شد ،زبان کوردی عالوه بر
اینکه زبان جمعیت زیادی از
سرزمین وسیعی است که بر
اساس قراردادهای استعماری
لوزان و سایکس-پیکو در
نقشهی سیاسی چهار کشور
قرار داده شده است ،زبان
بخش عظیمی از مردمی است
که در جغرافیای سیاسی امروز
ایران نیز ساکن هستند.
اما در حال حاضر بر اساس
قانون اساسی رژیم والیت فقیه
یک زبان غیررسمی است و به
ضرب قانون غیردمکراتیکی که
ملت کورد هیچگونه دخالتی
در وضع آن نداشته است و حتا
در همهپرسی آن نیز شرکت

در حقیقت این سیاست زبانی
و فرهنگی رژیم والیت فقیه در
راستای ژنوساید تعدد زبانی و
فرهنگی ملیتهای ایران است.
اما امروز در جهان ،و به
ویژه در منطقهی خاورمیانه
وضع سیاسی در آستانهی
تغییر و تحوالتی قرار دارد
که به رسمیت شناختن تنها
یک زبان در کشوری با تنوع
زبانی -فرهنگی ،راهکاری
محکم برای تداوم همزیستی
و حفظ یک جغرافیای سیاسی
یکپارچه نیست.
امروزه حتا قانون تنها در
صورتی میتواند یک قانون
جاری و قابل احترام برای همه
باشد که مانع بروز تفکرات
نژادپرستانهی زبانی -فرهنگی
شود ،و حقوق زبانی ،ملی
و فرهنگی ملیتهای متعدد
در یک واحد جغرافیایی
را به رسمیت بشناسد؛ حتا
کشورهای پناهندهپذیر برای
برای
امکاناتی
مهاجران
آموزش زبان مادری ایجاد
میکنند .زیرا بر اساس علم
''عصبشناسی'' کسی که از
زبان مادری خود جدا میشود
از نظر بنیاد هستی دچار
مشکالت اساسی میگردد .لذا
باید در هر شرایطی امکاناتی
برای آموزش زبان مادری
فراهم شود.
بنا بر آنچه در باال گفته شد،
آیا رژیم والیت فقیه میتواند
این سیاست زبانی-فرهنگی
مستبدانه را برای مدت
زمانی طوالنی ادامه دهد؟
و آیا نخبههای روشنفکر و
نژادپرست فارسی زبان با
وجود پیشرفتهای برقآسای
مسائل فکری و حقوق بشری
و سرعت یافتن هر چه بیشتر
خواست ملی ملیتهای ایرانی،
باز میتوانند نقش روشنفکری
فروغی را برای امحا و ژنوساید
فرهنگهای متعدد ایرانی بازی
کنند؟

شناسایی شده است.
استان ارومیه در هشتمین
کریدور بینالمللی مهاجرت
پرندگان قرار دارد ،وجود ۷۰
تاالب فصلی و دائمی و حضور

 ۳۰۰گونه پرنده استان را به
بهشت پرندگانایران تبدیل
کرده است.
در حال حاضر  ۷۰تاالب و
زیستگاه دایمی و فصلی در

ارومیه برای گذران زندگی
پرندگان بومی و مهاجر با بیش
از  ۷۰۰کیلومتر مربع وجود
دارد که این ظرفیت استان را
به یکی از مهمترین پناهگاهها

متوقف ساختن زبان تفکر و
جلوگیری کردن از تکامل زبان
درونی کودکان غیر فارسی
زبان است ،تا سرانجام به زبان
تحمیلی بیاندیشند و سخن
بگویند.
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شکست ظریف

افزایش بودجه نظامی
حاکمیت گازانبری

آگری اسماعیلنژاد

خالد درویژه

بودجه پیشنهادی دولت که قرار بود آذرماه خورشیدی در
مجلس شورای اسالمی مورد بحث و بررسی قرار بگیرد ،بعد
از چند ماه تاخیر و در پی بگیر و ببندهای انتزاعی و عموما
هدفمند ،نهایت َا در نیمه اول اسفندماه و پس از دخالت و دست
اندازیهای رهبری تام االختیار رژیم در مجلس شورای
اسالمی به تصویب رسید .عامل اصلی چنین دیرکردی فارغ
از عدم شفافیت فصول بودجه بندی ،عدم تخصیص منابع به
بخشهای مولد اقتصادی ،اتکا به درآمدهای خیالی صادارات
نفت ،که به شیوه معمول یکی از خصوصیات بارز نظام بودجه
بندی رژیم می باشد به تالشهای رهبری در خصوص متمرکز
شدن به ارتقای امور نظامی جهت (به زعم خودشان) «بیمه
کردن حاکمیت» نامشروعشان در برابر سیلی از اعتراضات
داخلی و فشارهای بینالمللی بر میگردد.
جدای از بحثهای جنجالی که در کلیت خود ،ناشی از
عدم توانایی رژیم در حل مشکالتی است که خود و ماهیت
غیرمردمیاش مسبب پیدایش آنها میباشد ،افزایش بودجه
سپاه و نهادهای وابسته به بیت رهبری علیرغم اینکه در قیاس
با افزایش ٢٢درصدی بودجه عمومی به عنوان اصلیترین
بخش بودجه که بسیار کمتر از نرخ تورم افسار گسیختهای
است که مقامات رژیم انرا ٤٢درصد اعالم می کنند ،برخالف
اهداف فانتزی نظام استبدادی ،در پروسهای با نتیجه معکوس،
خود حامل پیام مهمی است که مبارزین راه آزادی و علم داران
رعایت حقوق بشر و کرامت انسانی باید آنرا به فرصتی برای
تعمیق مبارزات و در نهایت پاره کردن زنجیر ظلم و جور و
بیعدالتی تبدیل کنند.
در الیحه بودجه  ٩٨کل بودجه هفت نهاد نظامی و امنیتی
٦٢هزار میلیارد تومان (یا ٦٢تریلیون تومان) است که بیشترین
سهم و افزایش بودجه مربوط به سپاه پاسداران و وزارت
اطالعات میباشد ،مزید بر این میزان ،در حرکتی نابخردانه و
خالف قوانین موجود و بنابر حکم حکومتی خامنهای ،برداشت
یک و نیم میلیارد دوالر از صندوق توسعه ملی به چنین بخشی
اختصاص داده می شود ،این در حالی است که جمهوری اسالمی
در باتالق بحرانهای متعدد و فراگیر مشروعیت سیاسی و
مذهبی ،رکود اقتصادی ،کاهش سرسامآور و پیدرپی ارزش
تومان در برابر ارز خارجی ،تورم لگام گسیخته ،دست و پا
میزند و هر روزه موجی از جدیدترین بحرانها گلوی رژیم
را میفشارد.
سران رژیم به جای پرداختن به حل مشکالت که ریشه در
سیستم ناکارامد ،ضعف مدیریت ،قوانین قرون وسطای و
نابرابریهای اقتصادی و ...دارد ،در چارچوپ تئوریهای
ناکجا آبادی و تنش زا و بکارگیری استراتژی غیرانسانی و
نادمکراتیک «النصر بالرعب» و اینک با افزایش بودجه نظامی
نهادهای سرکوبگر ،عزمشان را بر ارتقای توان نظامی خود
جزم کردهاند ،غافل از آنکه چنین سیاستهایی از یک سو و در
سطح داخلی همچنانکه در طی چهار دهه حاکمیت استبدادی
نه تنها کارساز نبوده و ملل آزایخواه و نیروهای دمکراتیک و
مترقی را از مبارزه جهت احقاق حقوق بر حقشان باز نداشته،
بلکه مصمم تر از قبل در راه دستیابی به ارزشهای انسانی که
نظام حاکم با آنها بیگانه است گام برمیداردند ،از طرف دیگر
اعمال چنین سیاستهای نامتعارف و ضد قوانین بینالملل
از طرف رژیم ،راههای تعامل و همکاری مجامع بینالمللی
را مسدود کرده و در عمل سرمایهگزاری و رغبت به چنین
مهمی را به مثابه دینام حرکت چرخ اقتصاد و متعاقبا رشد و
شکوفایی اقتصادی را به حداقل خود تقلیل داده است ،آن هم
در سرزمینی که میتواند به یکی از ده اقتصاد برتر دنیا تبدیل
شود ،البته با نابودی رژیم و برقراری جمهوری دمکراتیک
فدرال و سکوالر.

محمد جواد ظریف ،وزیر امور
خارجه جمهوری اسالمی روز
 ٧اسفند با انتشار پیامی در
صفحه اینستاگرامیش استعفاء
داد( .بیبیسی فارسی)
دو روز پس از اعالم استعفای
جواد ظریف ،حسن روحانی
و ظریف
آن را نپذیرفت.
امور
وزیر
کمافیالسابق
خارجه ،ایران است.
جواد ظریف ،دانشآموز
مدرسه علوی که وحشت پدر
از آشنایی او با افکار اسالم
سیاسی وی را به آمریکا
میرساند ،رفتار سیاسیاش
در  ٤٠سال گذشته
این
نشاندهنده
است که او یک فرد
احساسی نیست ،که
تنها به دلیل عدم
حضور در دیدار با
بشاراالسد استعفاء
بدهد ،و اتفاقا ظریف
هم در مقام حضور
در وزارت خارجه
اسالمی
جمهوری
ایران و هم در مقام
حضور در حلقه
جمهوری
قدرت
کامال
اسالمی
استراتژیک در پی
تامین منافع جمهوری
اسالمی بوده است.
پس چرا ظریف استعفاء داد؟
رفتار جواد ظریف را باید در
پرسپکتیو سیاست خارجه
جمهوری اسالمی در بعد
از تصویب قطعنامه ١٩٢٩
شورای امنیت بررسی کرد.
(عصر ایران)
بین خط این قطعنامه که
تحریمها چند الیهای سیاسی
و اقتصادی بود ،حکایت
از ایزوله شدن ایران در
سطح جامعه جهانی داشت.
جمهوری اسالمی در آن مقطع
حتی روسیه و چین به عنوان
کشورهای که رابطه اقتصادی
و سیاسی چند وجهی با
ایران دارند ،را همراه نداشت
و با قطعنامه مواجه شده بود
که زیرساخت اقتصادی و
سیاسیش را به چالش کشیده
بود.
طبق اصل عقل سلیم هر
ساختار
حتی
ساختاری
توتالیتر
و
ایدئولوژیک
جمهوری اسالمی در چنین
شرایطی منطق شخصی خود را
کنار گذاشته و تالش میکنند
که راهکاری دیگر را در پیش
بگیرند.
جواد ظریف بعد از سال١٣٨٦
به نوعی به حاشیه راندن،

توسط گروههای سیاسی درون
رژیمی روبرو شد و بازگشت او
به صحنه سیاست در پی ایده و
تجربهاش در مورد بکارگیری
راهکار "دیپلماسی چندجانبه"
برای خروج از بحران ایزوله
شدن جمهوری اسالمی بود.
ظریف در کتابش "دیپلماسی
چند جانبه" که بهار ١٣٩١
برای اولین بار به چاپ رسیده
است(تاریخ چاپ اول کتاب را
با موقعیت جمهوری اسالمی
در سطح بینالمللی در نظر
بگیرید) ،مینویسد":دیپلماسی
چند جانبه دانش و هنر
بهکارگیری دیپلماسی در
محیط های چند جانبه است.
به بیانی دیگر ،اگر با نگاه
دولتی به دیپلماسی چند
جانبه بنگریم ،مبنای این نوع
دیپلماسی حضور و مشارکت
در محیطهای با حضور بیش از
دو دولت عضو برای پیگیری
اهداف ،تامین منافع ،افزایش
نفوذ و کاهش آسیبپذیری با
کمترین هزینه است(".ظریف و
سجادپور)٣٧ ،١٣٩٥،
از این تعریف و باتوجه به
موقعیت بینالمللی ایران پس از
قطعنامه  ١٩٢٩شورای امنیت
سازمان ملل به وضوح معلوم
است که حضور جواد ظریف
در پست "وزارت خارجه"
بر پایه بکارگیری پتانسیل

سطح برای جمهوری اسالمی
مفید بود:
یک :جمهوری اسالمی بخش
بینالمللی ایدئولوژی خود در
پایگاه اجتماعیاش را برپایه
آمریکا و اسرائیل ستیزی قرار
داده است و با این نوع حضور
در سازمانهای بینالمللی
و ائتالفهای چند جانبه
میتوانست همان ژست را در
بین پایگاه اجتماعی خود حفظ
کند.
دو :جمهوری اسالمی با
بکارگیری دیپلماسی چندجانبه
میتوانست منافع مشترک
محدود را بین خود و ایاالت
متحده در منطقه تعریف کند،
این منافع مشترک محدود
میتوانست دسترسی جمهوری
اسالمی به اهداف کالن خود در
منطقه را کم هزینهتر کند.
سه :جمهوری اسالمی این
امکان برایش فراهم شده بود
که از طریق دیپلماسی چند
جانبه ،هزینه آمریکا ستیزیاش
را کاهش دهد.
در ظاهر راهکار دیپلماسی
چندجانبه راهکاری منطقی
برای خروج جمهوری اسالمی
از بحران ایزوله شدن بود .در
ضمن این راهکار میتوانست
نفوذ منطقهای جمهوری اسالمی
در گروههای تروریستی را
به زبان دیپلماسی و قدرت

دیپلماسی چند جانبه غربگرا
برای خروج ایران از بحران
ایزوله شدن و بحران بینالمللی
اقتصادی بود.
توافق برجام ،هرچند جام
زهری برای خامنهای بود ،اما
بزرگترین دستاورد دیپلماسی
محوریت
با
چندجانبه
غربگرایی برای جمهوری
اسالمی بود .برجام یک
توافق بود که دو طرف در آن
دستاوردهای جدا از مساله
کنترل ماجراجویی هستهای
ایران برای خود در نظر
داشتند .در سطح روابط سیاسی
واقتصادی ایران از حالت
ایزوله شده خارج شده بود،
همزمان قدرتهای موجود
در برجام در تالش و امیدوار
بودند که این "کشور انقالبی" از
ماجراجویی منطقهای ،حمایت
از تروریسم و تهدیدهای
بینالمللی دست کشیده و به
کشوری نرمال تبدیل شود.
همزمان با این مساله برای
ایران این امکان فراهم شده
بود که در قالب سازمانهای
بینالمللی و ائتالفهای چند
جانبه با ایاالت متحده منافعی
همسو در سطح خاورمیانه
تعریف کند ،این امکان در سه

سیاسی ترجمه کند ،و از این
طریق حضور سلبی جمهوری
اسالمی در منطقه کم رنگتر
گردد .در مسیر تحقق این
خواستهها چهار بحران پیش
آمد:
یک :دونالد ترامپ ،رئیس
جمهور آمریکا شد ،وی به
دیپلماسی چند جانبه اعتقاد
نداشت و بیشتر بر دیپلماسی
یکجانبه تاکید مینماید.
دو :حضور تمامیتخواهانه
جمهوری اسالمی در کشورهای
منطقه و حمایت این رژیم از
تروریسم خطرناکتر از آن بود
که ابرقدرتهای جهانی از این
حضور چشم پوشی کنند .این
حضور امنیت و موجودیت
دو ابرقدرت منطقهای یعنی
اسرائیل و پادشاهی سعودی را
به چالش کشیده بود.
اقتصادی
پتانسیل
سه:
جمهوری اسالمی برای اتحادیه
اروپا در سطحی نبود که بتواند
بحرانهای و نگرانیهای امنیتی
این اتحادیه را که جمهوری
اسالمی یکی از عوامل اساسی
آن بود ،کم اهمیت جلوه دهد.
چهار :جمهوری اسالمی با
شروع مجدد ترور مخالفین
در اتحادیه اروپا و حمایت
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بیدریغ از گروههای تروریستی
در جنگهای نیابتی منطقهای
ثابت نمود که این رژیم
همچنان به تروریسم بعنوان
یک حربه در سطح داخلی و
خارجی معتقد است.
خروج آمریکا از برجام ،زمینه
شکست کامل دیپلماسی چند
جانبه غربگرایی دستگاه
دیپلماسی جمهوری اسالمی
را فراهم نمود و پس از خروج
رژیم برای جلوگیری از ایزوله
شدن مجدد به دیپلماسی
یکجانبه شرقگرا روی آورد.
پس استعفاء ظریف در شرایط
کنونی فارغ از اینکه تایید شده
یا نه  ،حکایت کننده از چهار
مساله اساسی در سیاست
بینالمللی جمهوری اسالمی
است:
 :١تاکید جمهوری اسالمی بر
سیاست شرقگرایی در راستای
جلوگیری از ایزوله شدن مجدد
این رژیم.
 :٢سیاست دیپلماسی چند
جانبه غربگرا را با شکست
کامل روبرو شده و این مساله
میتواند ابعاد بحران اقتصادی
ایران را در سطح بینالمللی و
داخلی گستردهتر کند.
 :٣حضور جمهوری اسالمی در
منطقه و ماجراجوییهای این
رژیم به سطحی از تهدید امنیت
غرب تبدیل شده است که این
اقتصاد
حضور را
اسالمی
جمهوری
نمیتواند الپوشانی
کند.
 :٤با پررنگ شدن
تهدید امنیتی جمهوری
اسالمی علیه غرب،
اقتصادی
ساختار
ایران بیشتر و بیشتر
به طرف وابستگی
به چین و روسیه
میرود .البته باتوجه
به نظم جهانی اقتصاد
و وابستگی اقتصاد
بین المللی به آمریکا
اصوال نمیتوان گفت
که حضور چین و
روسیه در اقتصاد
ایران حضوری دائمی است.
استعفای ظریف حکایت
از شکست او در سیاست
دیپلماسی چندجانبه دارد و
همزمان هم از لحاظ اقتصادی و
هم از لحاظ سیاسی نشاندهنده
این است که جمهوری اسالمی
به طرف ایزوله شدن بیشتر و
بحرانهای عمیقتری در سطح
بینالمللی و داخلی میرود.
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استعفای نافرجام ظریف و تاثیرات آن
در روابط خارجی ایران

آرش صالح

ظریف استعفای
اعتراض به کم
وزارت خارجه
خارجی ایران

خود را در
شدن وزن
در روابط
دانست و

میرسد.
دلیل این استعفا هر چه که
باشد اما جمهوری اسالمی را
در روابط خارجی خود دچار
مشکالت بیشتری خواهد
کرد .در چنین شرایطی بیش
از هرچیز ظریف به عنوان
سکاندار دیپلماسی رژیم،
سمبولی از عدم اراده و ناتوانی
در تصمیمگیری شناخته خواهد
شد .همچنین این مساله بیش از
هرچیز واقعیات ساختار قدرت
و تصمیمگیری را در ایران
آشکار میکند.
جمهوری اسالمی در دو دهه
گذشت ه توانسته غربیها را
متقاعد کند با توجه به دعواهای
درون جناحهای حاکم در
ایران ،یک رویکرد تسامحآمیز
از سوی غرب به نسبت ایران
میتواند به این مساله کمک
کند ،که این دعواهای جناحی
به سمت و سویی پیش روند
که ایران بیشتر به غرب نزدیک

هیچ معنی و کارکرد دیگری
نداشته باشد به این معنی است
که این جناح بدون سپاه قدس
و رهبر ایران توانایی هیچ تغیر
معناداری در سیاست خارجی
ایران را ندارد.
به عبارت دیگر ،آنچه که
تاکنون به وقوع پیوسته نتیجه
یک چرخش استراتژیک ناشی
از حضور اصالح طلبان نیست
بلکه یک حرکت تاکتیکی
نشات گرفته از سوی رهبر
ایران است.
لذا معنی این حرف میتواند
این باشد که اگر غرب دنبال
یک تغییر اساسی در رفتار
ایران میگردد ناچار است که
فشارهای بیشتری بر ایران
اعمال کند که به این شکل بتواند
مراکز اصلی تصمیمسازی در
ایران را وادار به تسلیم شدن
بنماید.
به نظر میرسد که عدم حضور
ظریف در مالقاتی که وی به

دیپلماسی رژیم ،دارای ویژگیی
تکانشی میباشد.
این بازگشت بیافتخار به کار،
نشاندهنده این واقعیت است
که تا چه حد استعفای ظریف
بدون سنجیدن جوانب مختلف
اتخاذ شده و تا چه حد تکانشی
بوده است .تصمیمهای شبانه و
پشیمان شدن شب بعد از آن
نمیتواند ویژگی خوبی برای
سکاندار دستگاه دیپلماسی
یک دولت باشد.
این شرایط اما از آنجا ناشی
میشود که نه تنها دستگاه
دیپلماسی ایران بلکه همه
جوانب دولتداری این کشور
تحت سلطه رژیم جمهوری
اسالمی در چهار دهه
گذشته زیر سایه حاکمیت
ایدئولوژیک ،از عقالنیت
فاصله زیادی گرفتهاند.
سایه سنگین ایدئولوژی هنوز
نیز بر تمام شئون مختلف
دولتداری ،بخشی از کاراکتر

ه باشد به این معنی است که این جناح بدون سپاه
این استعفای ظریف اما اگر هیچ معنی و کارکرد دیگری نداشت 
قدس و رهبر ایران توانایی هیچ تغیر معناداری در سیاست خارجی ایران را ندارد
تحلیلگران بسیاری نیز این
استعفا را در همین چارچوب
مورد مطالعه قرار دادند .اما به
نظر نمیرسد که این نگاه بتواند
تحلیلی جامع از این مساله به
دست بدهد.
جایگاه وزارت خارجه در
روابط خارجی
جمهو ر ی
اسالمی چیزی
نیست که ظریف
اخیرا به آن پی
برده باشد و
این استعفا تنها
توانست به بیشتر
علنی شدن این
مقوله بیانجامد.
گمان نمیکنم
وقتی ظریف این
پست را تحویل
گرفته باشد به
این واقف نبوده
باشد که در
زمان صالحی
که پیش از وی
بر این صندلی
تکیه کرده بود طرح توافق
هستهای کامال خارج از این
وزارت خانه و توسط والیتی
پی ریزی شده بود.

شده و به این شکل به کشوری
تبدیل شود که خود را بیشتر
در چارچوب نظم بینالمللی
بگنجاند .در این راستا دستگاه
البی جمهوری اسالمی که از
دالرهای نفتی تغذیه میکند
به جهت پیشبرد این برنامه

آن معترض بود اساسا زمانی
توجه جهان را به سوی خود
جلب کرد که ظریف با استعفای
خود آن را برجسته کرد.
لذا این استعفای ظریف خود
از سوی دیگر نشان دهند ه
این واقعیت است که علیرغم

سعی بر آن داشته که جناح
ظاهر اصالحطلب رژیم را
به عنوان جناحی که کامال از
صفات منفی جمهوری اسالمی

تصویری که تالشهای در
پیش ذکر شده سعی در ارائه
آن دارند ،ظریف که نمایند ه
جناح
سیاسی
عقالنیت

کشور است .این کاراکتر کشور
است که نقشی اصلی در شکل
دادن به فرهنگ سیاسی حاکم
بر دستگاه دیپلماسی ایران را
بازی میکند.
در این دستگاه دیپلماسی
و تحت تاثیر ایدئولوژی
حاکم یک سری ارزشها و
الگوهای رفتاری
مسلط میشوند
که اجازه رشد
و سر برآوردن
دیپلماتهایی را
نخواهند داد که
عقالنیت سیاسی و
تخصص سرلوحه
کار آنها باشد
بلکه تنها کسانی
میوانند از این
نردهبان باال روند
الگوهای
که
رفتاری حاکم بر
دستگاهها
این
برای آنها درونی
شده باشد.
این
غیر
در
صورت این مقوله
به استحاله تدریجی جمهوری
اسالمی و یا حداقل تغییر
ماهیت آن میانجامید.
اگرچه غربیها ممکن است

ه این واقعیت است که تا چه حد استعفای ظریف بدون سنجیدن جوانب
این بازگشت بیافتخار به کار ،نشاندهند 
مختلف اتخاذ شده و تا چه حد تکانشی بوده است

یا گمان نمیکنم که از یاد
برده باشد که چگونه زمانی
که منوچهر متکی ،در سنگال
و برای تحویل پیام رئیس
جمهور به آنجا رفته بود خبر
برکناری خود را از رئیس
جمهور سنگال شنید.
بنابر این پذیرش این نکته که
ظریف واقف به جایگاه واقعی
وزارت خارجه نبوده باشد
و با ساختار واقعی قدرت و
تصمیمگیری در ایران ناآشنا
بود ه باشد کمی دشوار به نظر

به دور است به تصویر بکشاند.
این البی همیشه در تالش
بوده که رفتار سیاسی جناح
اصالح طلب را کامال عقالنی
و امروزی جلوه دهد.
هدف از این برنامه همچنان
که پیشتر اشاره شد این است
که غرب را دچار تشتت و
پارکندگی در رویکرد نسبت
به ایران کرده و از تصمیمگیری
در خصوص فشارهای بیشتر
باز بدارد.
این استعفای ظریف اما اگر

اصالح طلب میباشد نیز
چندان عقالنی عمل نمیکند.
نشان دادن عصبانیت به این
شیوه آشکار و بازگشت
بدون مقاومت به کار در واقع
نشاندهنده این است که پشت
دیپلماسی ظریف نه عقالنیت
بلکه عدم وجود درکی عمیق
از واقعیات خوابیده است.
این واقعیت که ظریف بدون هیچ
مقاومتی پذیرفت که استعفایش
پذیرفته نشود خود به این
معنی است که این سکاندار

که در نتیجه فاصله زمانی
که با دولتهای ایدئولوژیک
پیدا کردهاند نتوانند شناختی
کاربردی از این نوع دولتها
و علیالخصوص رژیم ایران
داشته باشند اما رفت ه رفته
چنین رفتارهایی از سوی
سمبلهای عقالنیتی که میدیای
غربی ساختهاند ،پوشالی بودن
و سطحی بودن شناخت آنها
را درخصوص آنچکه برای
خود ساختهاند ،نشان خواهد
داد.

کلیت حزباهلل باید هدف
تحریمها قرار گیرد
مقالهای از بنیاد دفاع از دمکراسی
ترجمه از انگلیسی :آرمان حسینی
هدف قوانین ایاالت متحده در اروپا ،حزباهلل است
زمستان حزباهلل در اروپا فرا رسیده است .سازمان تروریستی
لبنانی تحت حمایت رژیم ایران توانسته است در این قاره به
طور گسترده و آشکار عمل کند ،چرا که اتحادیه اروپا و اکثر
دولتهای اروپایی به این داستان اعتقاد دارند که حزباهلل
دارای بال های نظامی و سیاسی متمایز است .خود حزباهلل
منکر آن است که در داخل سازمان همچنین تقسیمی شده باشد،
اما از آسانگیری و تمایز اروپا برای جذب نیروهای تازه و
نیز سرمایهگزاری استفاده میکند .اما سرانجام ،قانون دو طرفه
که توسط دولت ترامپ به تصویب رسیده است ،اتحادیه اروپا
را مجبور به اقدام علیه حزباهلل کرد .اروپا یک مشکلی به
اسم حزباهلل دارد .در کنار عملیات مخفیانه خود ،این سازمان
تروریستی از طریق اداره روابط خارجیاش حضور بیشتری
در عرصه روابط بینالمللی دارد .در سال  ٢٠١٣این اتحادیه
به فهرستی از اقدامات تروریستی که حزباهلل آنان را انجام
داده بود ،اشاره کرده بود همچون ،ترورهای ماه جوالی ،٢٠١٢
بمب گذاری یک اتوبوس حمل و نقل گردشگران در بورگاس
بلغارستان ،حمالتی که توسط اعضای حزب اهلل در استرالیا،
کانادا و هدف قرار دادن شهروندان فرانسوی انجام داده بود،
 ٦نفر را کشته و بیش از ده نفر را زخمی کرده بود .همچنین
به حملهای در قبرس که توسط شهروندی سوئدی و عضو
حزب اهلل که در سال  ٢٠١٣انجام داده بود اشاره کرده بود.
به هر حال- FRD ،بخش سیاسی حزباله -همچنان به کار
خود ادامه می دهد و بال نظامی حزب اهلل نیز که در لیست
سیاه قرار دارد هنوز فعالیت های مخفی خود را در این قاره به
تمامی متوقف نکرده است .با وجود این نام  FRDیک سازمان
دیپلماتیک بیخطر نیست .در موقع تعیین کردن رهبری FRD
علی داموش در ژانویه  ٢٠١٧وزارت خارجه آمریکا هشدار
داد ه بود که دامنه عملیاتهای مخفی و تروریستی در سراسر
جهان از طرف حزب اهلل ،از جمله استخدام فعاالن تروریستی
و جمع آوری اطالعات افزایش خواهد یافت .با توجه به این
که  ،FRDدر مقایسه با عملیات مخفیانه حزب اهلل ،وجهه
عمومیتری دارد ،عملیات آن احتماال توسط مقامات ایاالت
متحده آمریکا آسانتر شناسایی خواهد شد .با وجود تمایز بال
نظامی و سیاسی حزباهلل که اروپا برای آن قائل شده احتماال
عملیات گروهی در اروپا و رکورد جمعآوری کمکهای مالی
و جذب نیروهای تازه ،راه را برای انجام عملیات تروریستی
حزباهلل سهلالوصولتر خواهد کرد .برای مثال ،سال گذشته
گزارشی منتشر شده بود که مرکز اجتماعی المصطفی در آلمان،
مرکز مهمی برای جمعآوری کمکهای مالی حزباهلل هست.
بیمیلی اتحادیه اروپا نسبت به شناسایی حزباهلل به عنوان یک
سازمان تروریستی ،زیاد مهم نیست .اتحادیه و هر کشور عضو
آن ،که حزب اهلل را به طور کامل به عنوان تروریست نشناختند،
اکنون در عمل مجبور می شوند .در اکتبر سال  ،٢٠١٨دونالد
ترامپ ،رئیس جمهور ایاالت متحده ،قانون پیشگیری از تامین
مالی بین المللی حزب اهلل را تصویب کرد (.)HIFPAA
 HIFPAAتحریم های ثانوی را در مورد  FRDاعمال
میکند .در حالی که پیشتر ایاالت متحده تصویب کرده بود که،
تحریمهای ثانویه به دولت اجازه میدهد تا «هر فرد خارجی
را که رئیسجمهور تعیین کند تحت تحریم قرار گیرد .این می
تواند شامل هر فرد یا شرکت اروپایی هم شود که امکانات را
برای اجاره دادن ،ارائه خدمات بانکی یا هر اقدام دیگری به
فرد یا مؤسسهای که به عنوان  FRDتعیین شده است ،فراهم
میکند .این بدان معنی است که ،صرف نظر از آنکه اتحادیه
اروپا تمام حزباهلل یا تنها بخشی از آن را به لیست سیاه خود
افزوده است ،تمامی افراد و شرکتهای اروپایی که به طور
آگاهانه ازحزباهلل حمایت مالی میکنند شامل تحریم های
ایاالت متحده خواهند شد .در واقع ،حکایت «دو بال» دیگر
از اروپاییها در مقابل تحریمهای ایاالت متحده علیه حزب
اهلل حمایت نخواهد کرد .اتحادیه اروپا حاال باید موضع خود
را روشن کند و پاسخ دهد .بهترین حرکت ممکن این است
که همچون وزیر کشور انگلیس ،حزباهلل را کامال به عنوان
یک سازمان تروریستی به رسمیت بشناسند .اگر کشورهای
دست به این اقدام بزنند ،می توانند جایگزینی برای تحریمهای
ایاالت متحده باشند و منفعالنه باقی بمانند و بیسروصدا از
افزودن «بال سیاسی» حزب اهلل به لیست سیاه حمایت کنند .به
منظور انجام این کار ،اعضای اتحادیه اروپا باید به طور موثری
الزامات  HIFPAAرا اجرا کنند تا اطمینان حاصل شود
که تمامی ادارات و عملیات تسهیل کنندگان ادارات ،FRD
شناسایی و متوقف شدهاند .ایاالت متحده و اروپا ممکن است
در مورد برخورد با ایران تفاوتهایی داشته باشند اما ما باید
در مورد سادهترین مساله یعنی مهار تروریسم حزب اهلل توافق
داشته باشیم.

زاگرس جنوبی

دموکراسی
در محاق رتوریک سیاسی ارتجاع

کیوان درودی
محتوایی
تطبیق
عدم
اصطالحاتی همچون عدم
ترویج خشونت ،مدنیت و
مبارزهی مدنی ،رواداری،
زیست محیط و موارد از این
دست با زمینهها ،امکانیتها و
واقعیتهای داخلی در ایران،
موجب ایجاد زمینهی یک
فضای تودهای ،غیرعقالنی و
فراواقعگرایانه شده و همین امر
باعث شده تا این عرصههای
انسانی و ارزشی به جوالنگاه
معادالت سیاسی و رقابت
کسب قدرت مبدل شوند.
امروزه تمامی جریانات فعال
در عرصههای مختلف سیاسی
و اجتماعی بر ضرورت
پاسداشت این مبانی حداقل در
حد گردآوری عقبه و سرمایه
اجتماعی تاکید دارند .اما آنچه
در این دورهی تاریخی در
ایران شاهد هستیم به وضوح
نمایانگر ظهور مجدد رویکرد
توفق طلبانهایست که بار
دیگر تودهگرایی صرف را -
که منبعث استبداد تاریخی -
اجتماعی ایرانیست  -به صحنه
بازگردانده است.
از آنجا که ارزشهای یاد شده
به مثابه اصولی اخالقی تعریف
میشوند ،به همان اندازه که از
آنها فاصله گرفته شود ،امکان
تحقق دموکراسی که کلیتیست
از این مبانی و موارد مشابه ،از

دسترس عمومی خارج خواهد
شد .به پیرو همین تغییروتحول،
بعید بنظر نمیرسد که رگههای
استبداد  -که کانال سیاسی و
گفتمان رو به جامعه در آن،
همواره تودهگرایی و در نتیجه
عوامفریبی بوده  -مجددا به
مثابه اسلحهای برای حذف
دیگری در صحنهی سیاسی
بعنوان ابزاری سیاسی مورد
استفاده قرار گیرد.
جان کالم اینکه با وجود تکوین
طویل المدت این اصول جهان
شمول اما در امر سیاست داخل
ایران ،همچون سایر مباحث
نظری و ساختاری امروزین و
ایدهآلهای مطلوب جامعهی
معاصر ،امری نوظهور به شمار
میآیند که با وجود پیشرفت
نسبی در تثبیت آن به دلیل
ضعیف بودن آن در بکگراوند
و بویژه در صحنهی سیاسی
همزمان و موازی با باالگرفتن
تنشهای ایدئولوژیک به
حاشیه راند ه میشود .قدرت
درباری تا پیش از  ٥۷تمامی
عرصهها را قبضه کرده بود
و گاه به بهانهی تجدد و در
لفافهی ایرانسازی ،شدیدترین
سرکوبها را علیه مخالفین به
کار میبست و در مقطع کنونی
نیز تا به امروز این قدرت
درباری در شکل والیت فقیه
و با تکیه بر قدرت نامحدود
بیت رهبری و سپاه پاسداران
بازتولید شده است .تبعات این
قدرت نامشروع توتالیتاریزم
سیاسی و به تبع آن تسلط
اجتماعی و فرهنگی و حتی
اقتصادی بوده است.
بنابراین چالشی که این
ارزشها ایجاد کرده جز با
قابل تاویل جلوه دادن آنها
و رجوع به گذشته و آنهم
گذشتهای که قدرت متشکل
از جغرافیای تحت تسلط
وسیعتر و مالیات گستردهتر
بوده ،برطرف نمیشود .در واقع
این رویکرد با این خوانش
باستانگرایانه در نهایت نهتنها
کمکی به بهبود وضعیت عمومی
زندگی اجتماعی نخواهد کرد،
بلکه مجددا نوعی یوتوپیا را در

افق سیاسی به تصویر میکشد
که این نه تنها هیچ سنخیتی با
فلسفهی وجودی این مبانی
مدرن و نوظهور ندارد ،بلکه
در جوهرهی خود با آنها در
ستیز است.
فاصلهی محتوایی دیدگاه
نتیجهی
به
معطوف
باستانگرایانه و تودهگرا با
موازین امروزی بسیار زیاد
است .شاید بتوان گفت دقیقا
به همان اندازه که اصل عدم
خشونت در جامعهی مدنی
قابل تاویل به دو هزاره پیش
و قدرت سلطنتی – درباری
است .اما وقتی خوانشی
غیرهرمونوتیک و خارج
از کانتکست از پدیدههای
باستانی ارائه داده میشود و در
نهایت تاریخ خارج از دینامیزم
و بسترها قرائت میشود؛ نتیجه
هر چه باشد به تبیین و چاره
جویی وضعیت موجود که
مستلزم ارائهی معاصر است،
هیچ کمکی نخواهد کرد .سعی
در همتافتن ارزشهای نوین
و ساختاری که این ارزشها
در چارچوب آن امکان پذیر
است با رویدادهای دو هزاره
قبل و ساختارهای سیاسی -
اجتماعی آن ،تالشی از پیش
مذبوحانه و قابل ترحم است.
اما از نقطهنظر دیگر ،این
معطوف
سیاسی
رویهی
به گذشته بنا به تمایالت
ایدئولوژیکی که دارد همواره
تبیین هدفمند رویدادهای
تاریخی را بر ارائهی دیدگاهی
رو به آینده که به چارهجویی
مسائل کنونی بپردازد؛ ترجیح
میدهد .به تعبیر دیگر این
گفتمان از حیث زمانی در یک
گسست کامل معرفتی قرار
دارد که برای جبران این کمبود
راهی جز رتوریک سیاسی و
دموکراسی گزینشی ندارد.
به همین دلیل نیز تجلی این
خال در عملکرد باعث شده تا
عدم تطابق ژستها و رتوریک
سیاسی با مواضع رسمی و
گفتمان رو به جامعه؛ به وضوح
نمایان باشد .حمایت تمام قد
از نیروهای مسلحی (سازمان

تروریستی سپاه پاسداران) که
به درازای چهار دهه بازوی
سرکوب بوده و هستهی اصلی
ساختار قدرت را تشکیل داده،
با توجیه محکوم بودن "ترویج
خشونت" تنها یکی از مواردی
بوده که مواضع اخیر این
جریانات را به چالش کشانده
است.
دقیقا اینجاست که میتوان
با واکاوی این موضع که
مسبوق به سابقه نیز هست به
چرایی رویکرد آرکائیک و
خوانشهای ارتجاعی اشاره
شده پی برد .شاکلهی قدرت
در ایران چه زمانی که دست
خارجیهایی مانند تزارها،
اعراب و انگلیسیها بوده و چه
زمانی که اختیارات بیشتری به
دربار جریانات داخلی رسیده،
همواره "قوهی قهریه" بوده و
پیداست که در صورت انحالل
آن ،توتالیتاریزم و تمامیت
خواهی به خط پایان خواهد
رسید .بنابراین دستیابی به
این مهرهی مار بدون حفظ
کلیت آن بعید به نظر میرسد
و صد البته که ارزش این
را دارد که منافع و افکار
عمومی را برایش قربانی کرد.
دقیقا اینجاست که تودهگرایی
و عوام فریبی پل ارتباطی
الزم برای دستیابی به این
مهم (قدرت) قلمداد میشود.
با این توضیحات ،نیازی به
تحلیل اینکه که چرا تثبیت
معیارهای انسانی و معاصر
فی نفسه در نقطهی مقابل این
سازههای ناهمگون ارتجاعی
قرار میگیرد ،نیست .کسانی
که دموکراسی را بر اساس
سرفصلهای ایدئولوژیک خود
تبیین میکنند در فسلسفهی
جوهرهی
وجودیشان
رواداری و رجوع به آرای
جامعه خشکانده شده است.
سکوت در برابر این جریانات
میتواند فاجعه بیافریند و این
رسالت بر عهدهی تمامی اهالی
خرد است که گوشهی چشمی
به همزیستی ،تکثر و برابری
اجتماعی و ملی در آینده دارند.
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بارش برف و باران زندگی
زلزلهزدگان کرماشان را
دشوار ساخته است

بارش بارندگیهای مکرر برف و باران طی چند روز گذشته
در کوردستان و بویژه استان کرماشان ،زندگی زلزلهزدگان این
استان را دشوار ساخته است .قریب یک سال است که از زلزله
دلخراش استان کرماشان در روژهالت کوردستان میگذرد که
هنوز مردم بحران زده مناطق این استان بدون هیچ سرپناهی در
چادرها و کانکسها که در اوج محرومیت از هرگونه کمکهای
حکومتی هستند ،زندگی خود را با سختیها سپری میکنند،
علیرغم این مشکالت نیز بارشهای مکرر برف و باران در
این مدت بخصوص طی روزهای گذشته زندگی بحرانی اهالی
این مناطق زلزلهزده را دشوارتر ساخته و سرمای زمستانی
نیز تهدیدی بر جان مردمان زلزلهزده محصوب میشود.
بنابه ویدیو کوتاهی که منابع محلی منتشر نمودهاند ،در پی
بارشهای مکرر برف و باران در روزهای گذشته در استان
کرماشان ،برف چادرهای زلزلهزدگان این استان را پوشانده
و در برخی از مناطق زلزلهزده این استان سرما و سیالبهای
گاللود بارندگیها شرایط زندگی زلزلهزدهها در این مناطق را
بحرانیتر و دشوارتر ساخته است.
باتوجه به اینکه بیش از یک سال و نیم از سانحه زلزله هفت و
سه دهم ریشتری استان کرماشان سپری میشود ،تاکنون مقامات
و مسئولین رژیم ایران هیچگونه اقدامی برای مردم زلزلهزده این
استان انجام نداده و نهادها و مراکز سرکوبگر رژیم نیز بزرگترین
عامل پیشگیری کمکهای مردمی در دیگر مناطق کوردستان
برای اهالی این مناطق ،هستند .باید متذکر شد که مردم زلزلهزده
این استان دومین زمستان خود را در شرایط بحرانی و خیلی
دشورای با بدون هیچگونه امکانات گرمایشی و سرپناهی
میگذرانند ،در حالی که در چنین شرایطی نیز سرما بر زندگی
همشریان این مناطق فشارهای زیادی وارد کرده ،مقامات رژیم
در رسانههای حکومتی شایعات و دروغهای گمراه کننده اعالم
میدارند که مردم این مناطق هیچگونه مشکل نداشته و همه
امکانات این مناطق را حکومت فراهم کرده است ،مسئولین
رژیم در جلو دوربینهای خودی برای عوام فریبی از وقایع
شرایط دشوار و بحرانی اهالی این استان خودداری میکنند.
رژیم استبداد اسالمی ایران ،در حالی که باید به فکر اوضاع
بحرانی مردم زلزلهزده استان کرماشان باشد ،در مدت یک
سال گذشته غیر از هزینههای که برای ادوات و تسلیحات
نظامی و اقدامات جنگی صرف کرده و بودجه مراکز سرکوبگر
و نهادهای تروریستی خود را افزایش داده است ،بیش از صدها
و هزاران میلیارد در کشورهای منطقه همانند لبنان ،سوریه،
فلسطین و  ، ...به هدر داده است .در این رابطه نیز ،مدتی
پیش ،یک زن لبنانی در ویدیو کوتاهی که منتشر شده بود ،گفته
بود که رژیم ایران بهترین امکانات را برای خوشبختی زندگی
اهالی این کشور فراهم کرده است و حتی کرایه خانههای آنها
را پرداخت کرده و در آینده نزدیکی نیز منازل آنها را کام ً
ال
باسسازی خواهد کرد .همچنین در روزهای گذشته نیز ،مسئول
نمایندگی رژیم برای امور سوریه ،اعالم کرد؛ رژیم ایران در پی
آن است که در آینده خیلی نزدیکی برای بازسازی و آبادسازی
مناطق ویرانه و جنگزده کشور سوریه بیش از ٢٠٠هزار خانه
احداث کند.

نقض حقوق اولیه یک زندانی
سیاسی کرماشانی

دکتر بختیار سجادی :صداوسیمای استانهای کرماشان و سنندج در پی
تخریب زبان کوردی هستند

بخش کوردی دانشگاه سنندج
به مناسب روز جهانی زبان
مادری ،مراسمی برگزار کرد.
عصر روز دوشنبه ،ششم
اسفندماه ،بخش زبان و
دانشگاه
کوردی
ادبیات
سنندج و نیز انجمنهای این
دانشگاه ،مراسمی به مناسبت
گرامیداشت روز جهانی زبان
مادری و با حضور گستردهی
و
اساتید
دانشجویان،
فرهیختگان کوردستان ،برگزار
کرد.
در این مراسم دکتر رحمت
دانشگاه
رئیس
صادقی،
سنندج ،در مورد اهمیت زبان
و نیز نابودی برخی از زبانها
در جهان سخنانی ایراد کرد .او
متذکر شد :بر اساس آمارهای

منتشر شده ٤٠درصد از
زبانهای جهان با خطر نابودی
روبهرو هستند و به همین خاطر
سازمان ملل تمهیدات متعددی
از جمله عقد پیماننامههای
متعددی در حمایت از زبان
مادری پرداخته تا مانع از این
فاجعه بشری شود.
در بخش دیگری از این

مراسم ،دکتر زانیار نقشبندی،
دکتر خالد توکلی ،دکتر سعید
خضری و رضا شجیعی در
همین رابطه سخنانی را ایراد
کردند.
در ادامه مراسم مذکور ،دکتر
بختیار سجادی ،رئیس بخش
زبان و ادبیات کوردی دانشگاه
سنندج ،به وضعیت زبان

کوردی در زمان حال پرداخت
و اعالم کرد :زبان کوردی در
وضعیت بغرنج و اسفناکی قرار
دارد ،اگر چه در سالهای
اخیر با وضعیت کمی بهتر شده
است ،اما بعد از گذشت چهل
سال از پیروزی انقالب  ٥٧آیا
زمان آن نرسیده است که زبان
کوردی در مدارس تدریس
شود؟
او در ادامه سخنان خود به نقش
منفی و مخربانه صداوسیمای
استانهای کرماشان و سنندج
اشاره کرد و گفت :هر دو
صداوسیمای کرماشان و
سنندج در تالشاند تا زبان
کوردی را تخریب و از درون
تهی کنند.

یک زندانی سیاسی کورد از
دریافت حق مرخصی محروم
شده است.
برپایه گزارشی از آژانس
خبررسانی ُکردپا ،مسئوالن
زندان دیزلآباد کرماشان،
نبی محمدی  ٥٨ساله ،اهل
شهرستان پاوه از توابع
کرماشان را از حق مرخصی
محروم کردهاند.
ُکردپا به نقل از یکی از نزدیکان
این زندانی سیاسی اعالم کرده
است که :نبی محمدی از زمان
بازداشت تا کنون از حق
مرخصی محروم و مسئوالن
زندان دیزلآباد با درخواست

مرخصی وی موافقت نکردهاند.
نبی محمدی از سوی دادگاه
انقالب پاوه به پنج سال حبس
تعزیری محکوم شده است.
نقض گسترده حقوق زندانیان
سیاسی کورد و نیز نقض
آشکار حقوق بشر از سوی
رژیم اسالمی ایران ،بارها
توسط نهادهای بینالمللی ذکر
و محکوم شده است .در همین
رابطه گزارشگر ویژه سازمان
ملل در آجرین گزارش خود
به تشریح وضعیت ملیتهای
ایران و موارد متعدد نقض
حقوق بشر در این مناطق،
میپردازد.
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بازداشت شهروندان کورد با نزدیک شدن به نوروز
افزایش یافته است

اطالعاتی-
سازمانهای
تروریستی ایران با نزدیک
شدن به برگزاری مراسمات
نوروز کوردواری ،بر میزان
سرکوب و ارعاب شهروندان
کورد افزودهاند.
برپایه گزارشی از آژانس
خبررسانی ُکردپا ،روز دوشنبه
ششم اسفندماه ،دو شهروند کورد
به نامهای "آرمان سلیمانی"
 ٢٣ساله و "محمد محمدی"
 ٢٩ساله اهل روستای "گویز
کویره" از توابع مریوان از سوی
نیروهای اطالعاتی-تروریستی
بازداشت گردیدند.
ُکردپا به نقل از یک منبع خبری
موثق مدعی شده که نیروهای
اطالعاتی پس از بازداشت این
دو شهروند کورد ،آنان را به
مکان نامعلومی منتقل کردهاند

و تا کنون پیگیریهای بستگان
و خانوادههای آنان جهت
اطالع از سرنوشت فرزندانشان
بینتیجه مانده است.
طی روزهای اخیر نیز ،بیش
از  ٣٥تن از جوانان روستای
نی به اداره اطالعات مریوان
احضار و نیروهای اطالعاتی
آنان را تهدید کردهاند که از
برپایی و شرکت در مراسم
نوروز خودداری نمایند.
هر سال با نزدیک شدن به
روزهای آغازین سال نو،
اطالعاتی-
سازمانهای
تروریستی سپاه پاسداران یا
وزارت اطالعات دست به
احضار ،تهدید و بازداشت
گستردهی شهروندان کورد
میزند تا از این طریق فضای
رعب و وحشت و میلیتاریزه

شده حاکم بر کوردستان را،
تشدید کنند.
کوردها بر این باورند که نوروز
نماد مقاومت و تجدید حیات
ملی و فرهنگی آنان است و
در طول تاریخ همیشه از این
واقعه طبیعی برای ابراز وجود
و سر دادن سرود زندگی بهره
جستهاند.
آنان معتقدند که در نوروز بود که
کوردها توانستند استعمار آشور
را شکست داده و کوردستان
را آزاد کنند و در همین روز
هم بود که کوروش هخامنشی
با یورش بر کوردستان به
امپراطوری آنان پایان داد.
بر اساس اسطورههای تاریخی
کوردها ،آنان بعد شکست
دامنههای
بر
آشوریها
زاگرس آتش شادی افروختن
و آن هنگام نیز که کوروش
سرزمین آنها را به اشغال
درآورد ،جوانان کورد برای
نشان دادن موجودیت ملیشان
و روشن بودن آتش مبارزه
علیه اشغالگر ،باز بر دامنههای
کوهستانهای کوردستان آتش
افروختاند تا به دشمنان خود
پیام "بودن" نسلی مبارز را
بدهند.

یک فعال کارگری
به شش سال حبس تعزیری محکوم شد
یک فعال کارگری اهل
شهرستان اشنویه از سوی شعبه
 ٢٦دادگاه انقالب تهران به شش
سال حبس تعزیری محکوم
گردید .بهنام ابراهیمزاده ،فعال
کارگری اهل اشنویه توسط
شعبه  ٢٦دادگاه انقالب تهران
به شش سال حبس تعزیری
محکوم شده است .این فعال
کارگری پس از دریافت ابالغیه
دادگاه ،روز دوشنبه سیزدهم
اسفندماه با قرار وثیقه ٢٠٠
میلیون تومانی تا پایان مراحل
دادرسی از زندان اوین آزاد شد.
شعبه  ٢٦دادگاه انقالب تهران
به ریاست قاضی "ایمان
افشاری" ،بهنام ابراهیمزاده را
به اتهام "عضویت در گروهها
و دسته جات به جهت برهم
زدن امنیت ملی" به پنج سال
حبس تعزیری و به اتهام "تبلیغ

علیه نظام از طریق عضویت
در گروههای مخالف نظام" به
یکسال حبس تعزیری محکوم
کرده است .وبسایت "هرانا"
در این رابطه اعالم کرده است:
"با استناد به ماده  ۱۳۴قانون
مجازات اسالمی ،مجازات اشد
یعنی  ۵سال حبس تعزیری
برای این فعال کارگری قابل
اجرا خواهد بود .همچنین
در بخشی از حکم صادره به
عنوان مجازات تکمیلی ،بهنام
ابراهیمزاده باید سه جلد کتاب
معرفی شده در این دادنامه
را خوانده و رونویسی کند".
شامگاه روز چهارشنبه بیست و
یکم آذرماه ،بهنام ابراهیمزاده،
فعال کارگری از سوی مأموران
اداره اطالعات تهران در منزل
شخصیاش بازداشت گردید.
این فعال کارگری بیست و نهم

آبانماه سال جاری در یک
دادگاه غیابی در کرماشان به
 ١٨ماه حبس تعزیری محکوم
شده است .بهنام ابراهیمزاده
بیستم شهریورماه سال جاری با
قرار وثیقه  ۴۰میلیون تومانی و
تا زمان پایان دادرسی آزاد شده
بود .این فعال کارگری بیست و
ششم مردادماه توسط نیروهای
اطالعاتی در اطراف کرماشان و
در حالی که برای کمکرسانی
به مردم زلزلهزده آن مناطق
رفته بود ،بازداشت شده بود.
ابراهیمزاده متولد سال ۱۳۵۶
در شهرستان اشنویه است و
از سال  ۸۷تا کنون بارها در
بازداشت و حبس بوده است .او
اردیبهشتماه سال  ٩٦با پایان
دوران محکومیت  ۷سالهاش
از زندان رجاییشهر آزاد شده
بود.

یک سرباز کورد به  ١٥سال حبس و تبعید به زندان
بندر عباس محکوم گردید

دادسرای نظامی مریوان یک
سرباز کورد را به  ١٥سال
حبس و تبعید به زندان بندر
عباس محکوم کرد .یک سرباز
کورد به نام "تحسین پیروزی"
 ٢٠ساله فرزند تعلیم اهل
روستای "سردوش" از توابع

مریوان از سوی دادسرای
نظامی این شهرستان به ١٥
سال حبس و تبعید به زندان
بندر عباس محکوم گردید.
این حکم با حضور وکیل تعیینی
برای این سرباز مریوانی صادر
شده و وی به رأی صادره دادگاه

اعتراض کرده است .دادسرای
نظامی مریوان این سرباز را به
"جاسوسی و همکاری با یکی
از احزاب کورد اپوزیسیون
حکومت ایران" متهم کرده
است .این سرباز که در پاسگاه
روستای "سردوش" سرباز
بوده ،بیست و چهارم مهرماه
سال جاری به اتهام "همکاری
با یکی از احزاب ُکرد
اپوزیسیون حکومت ایران" از
سوی اطالعات سپاه پاسداران
بازداشت و برای بازجویی به
بازداشتگاه این اداره منتقل شده
بود .تحسین پیروزی هماکنون
در زندان مریوان در انتظار رأی
نهایی دادگاه میباشد.

No 745 6 March 2019

Published by Democratic Party of Iranian Kurdistan

با نزدیک شدن به نوروز کوردواری،
بیش از  ٣٥جوان به اطالعات مریوان احضار شدند

سازمان تروریستی اطالعات
جمهوری اسالمی ایران ،بیش
از  ٣٥جوان روستای "نی" را
احضار و تهدید کرد.
با نزدیک شدن به نوروز
کوردواری و برپایی مراسمات
نیروهای
کوردها،
ملی
تروریستی وزارت اطالعات
جمهوری اسالمی ایران در
شهرهای مختلف کوردستان
دست به احضار و تهدید

گستردهی فعالین کورد زدهاند.
در همین رابطه و برپایه
گزارشی از آژانس خبررسانی
ُکردپا ،بیش از  ٣٥تن از جوانان
روستای نی به اداره اطالعات
مریوان احضار و نیروهای
اطالعاتی آنان را تهدید کردهاند
که از برپایی و شرکت در مراسم
نوروز خودداری نمایند.
ُکردپا به نقل از یک منبع آگاه
متذکر میشود که این احضارها

زمانی انجام شده که اقدامات
الزم برای برگزاری مراسمی
باشکوه به مناسبت سال نو و
جشن نوروز در این روستا
انجام گرفته است.
قابل ذکر است که در نوروز سال
گذشته ،نیروهای تروریستی
سپاه پاسداران و اطالعات
به همراهی نیروی انتظامی به
صورت گسترده به روستای نی
هجوم برده و با ایجاد فضای
رعب و وحشت و تهدید مردم
مانع از برگزاری این مراسم
ملی شدند.
هر ساله کوردها با فرارسیدن
نوروز کوردواری ،در بخشهای
مختلف زاگرس به استقبال آن
رفته و با برافروختن آتش ،پیام
تداوم مبارزه و ایستادگی در
مقابل اشغالگران را سر میدهند

بازداشت شش شهروند کورد و تبرئه سه فعال دیگر

در ادامه بازادشتهای گستردهی شهروندان کورد ،شش شهروند کورد اهل یکی از روستاهای مرزی
شهرستان پاوه بازداشت شدند.
برپایه گزارشی از آژانس خبررسانی ُکردپا ،شامگاه یکشنبه پنجم اسفندماه ،شش جوان کورد اهل
روستای "هانهگرمله" از توابع شهرستان پاوه از سوی نیروهای اطالعاتی-تروریستی بازداشت
شدهاند.
ُکردپا ،هویت بازداشت شدگان را بدین قرار اعالم کرده است :هنر محمدی ،مجید لهونی ،هژیر
قادری ،دیار بکری ،میالد محمد امینی و بهمن رحمانی.
همچنین آژانس خبررسانی ُکردپا مدعی شده است که ماموران رژیم اسالمی ایران در حین بازداشت
این جوانان ،به ضرب و شتم آنان مبادرت کرده و در نتیجه هنر محمدی از ناحیه بینی و مجید لهونی
از ناحیه پا به شدت زخمی شدهاند.
از سوی دیگر ،آژانس خبررسانی ُکردپا با انتشار گزارش دیگری از تبرئه سه فرهنگی بازنشسته
کرماشان ،که در چهارم بهمنماه سال جاری در پی حضور در اعتراضات معلمان به وضعیت اسفناک
اقتصادی و سیاستهای فاشیستی ایران ،بازداشت شده بودند خبر داد.
در این گزارش آمده است که :سه فعال صنفی معلمان در کرماشان به نامهای "خان عزیز اسماعیلی،
طه نصیری ،منوچهر آقابیگی" از اتهام " اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی" تبرئه شدند.

یک کولبر کورد در پی شلیک نظامیان حکومتی در
مرز پیرانشهر جان سپرد

شامگاه روز شنبه یازدهم
اسفندماه ،یک کولبر به نام
"سید عبدلواحید برزنجی"
 ٣٠ساله فرزند سید احمد اهل
پیرانشهر در پی شلیک نظامیان
حکومتی جان باخت.
نظامیان حکومتی بدون اخطار
قبلی این کولبر را در مرز حاج
عمران به رگبار بستهاند و وی
در دم جان باخته است.
تا لحظه انتشار این خبر ،جسد
این کولبر کورد به خانوادهاش
تحویل داده نشده است .این

کولبر پیرانشهری متأهل و
دارای دو فرزند میباشد.
در همین رابطه نیز ،چند روز
قبل ،یک کولبر به نام "فرهاد

نقشی"  ٢١ساله اهل روستای
"عیسی گولیک" از توابع
چالدران بر اثر برف و کوالک
جان خود را از دست داد.

شعبه اول دادگاه انقالب سنندج یک فعال مدنی را
به سه سال حبس محکوم کرد

مختار زارعی ،فعال مدنی کورد
در کانال تلگرام شخصیاش
با انتشار مطلبی تحت عنوان
"خلخالیسم" از صدور حکم
سه سال زندان به اتهام "اجتماع
و تبانی" از سوی شعبه اول
دادگاه انقالب سنندج برای
خود خبر داد.
وی نوشته است" :همانطور که
قبال اطالع رسانی نموده بودم
شعبه دوم دادگاه انقالب سنندج
به اتهام توهین به رهبری ،دو
سال و تبلیغ علیه نظام ،یک
سال حبس تعزیری عنایت
فرموده بودند و اکنون نیز شعبه
اول دادگاه انقالب هم به اتهام
اجتماع و تبانی ،سه سال حبس

ناقابل صادر نمودهاند .جمعا
شش سال".
به گفته مختار زارعی" ،مستند
رای مذکور ،یک ویدیوی
یک دقیقهای در تاریخ بيست
شهرىور امسال در اعتراض
به اعدام رامین حسین پناهی
است.
در آن ویدیو از مردم خواسته
بودم در واکنش به اعدام رامین
حسین پناهی در یک اقدام
مدنی در خانههایشان بمانند و
شمعی روشن کنند".
شانزدهم دیماه سال جاری،
شعبه دوم دادگاه انقالب سنندج
حکم سه سال حبس تعزیری را
به صورت غیابی برای مختار

زارعی صادر کرد.
این فعال مدنی کورد به اتهام
"توهین به رهبر حکومت
ایران" به دو سال حبس
تعزیری و به اتهام "تبلیغ عیله
نظام" به یکسال حبس تعزیری
محکوم شده است.
روز سهشنبه شانزدهم مردادماه،
مختار زارعی با قرار وثیقه ٢٠٠
میلیون تومانی به شیوه موقت تا
زمان برگزاری جلسه دادگاه از
بازداشت آزاد شد.
وی روز شنبه سیام تیرماه پس
از مراجعه به دادسری عمومی
و انقالب سنندج بازداشت و به
زندان منتقل گردید.

