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ارگان حزب دمکرات کردستان ایران

تـأمین حقوق ملی خلق کرد در چهارچوب ایرانی دمـکراتیک و فـــدرال

٦ ٤٧ ٥

مصطفی هجری:
غرب اصرار بر تغییر رفتاری دارد 

کە قابل اصالح نیست

درک و معلومات خمینی و 
فرماندهان سپاه.....

کاربرد شبکەهای اجتماعی در 
امید درمانی و تحریف واقعیتهاکردستان ایران

دکتر قاسملو، رهبر جنبش ملی_
بر  دهه  بود که چند  دمکراتیک 
و  پادشاهی  حاکمیت  نوع  دو  ضد 
والیت فقیه مبارزه نمود، این جنبش 
و  ایستادن  سرپا  تا  دوباره  آغاز  از 
بعد تا رشد کردن و بزرگ شدن و 
همچنین در فراز و نشیب و شکست 
پیشرفتها،  و  نشینی  عقب  و 
که  نمود  کسب  زیادی  تجربیات 
دستان  توسط  آن  از  مهمی  بخش 
پرتوان و خالق »پیشوا«ی جاویدان 
زنده کردن  و  دادن  ادامه  اما  بود، 
و سازماندهی کردن و دمکراتیک 
عهده  بر  آن  دادن  توسعه  و  کردن 
ی دکتر قاسملو بود و با فکریت 
وی،  خون  و  مبارزات  و  اندیشه  و 
بە سان درخت بلوط استوار ایستادە 
قامتی برای ابدیت مبدل گشت که 
هیچ طوفانی یارای آن را نخواهد 

داشت بە ریشەهایش دست یازد.
دکتر قاسملو، درخت بلوط مبارزات 
سیراب  چنان  را  کوردستان  ملی 
نه  که  داد  نمو  و  رشد  و  هرس  و 
آن  ی  سایه  زیر  کورد  ملت  تنها 
استراحت مینماید، بلکه به نماد و 
بویژه  ایران،  دیگر  ملتهای  مشوق 
تبدیل  ایران  واقعی  آزادیخواهان 
گشته است و به سان مبدا آموزش 
قاسملو  دکتر  به  خود  مشوق  و 

نگریسته و مینگرند.
در  اسالمی  جمهوری  حاکمیت 
شلیک  با   ،١٣٦٨ شوم  تیرماه 
ملی-دمکراتیک  جنبش  مغز  به 
جنبش  این  میخواست  کوردستان، 
را از لحاظ فکر و اندیشه از کار 
بیاندازد و جسم بی سر این جنبش 
را در آتش خواست خود و مزدوران 
هرگز  اما  بسوزاند،  وابستەاش 
درخت  قاسملو،  که  نمیکرد  تصور 
بلوط انقالب کوردستان، اینک با 
رگ تاریخ گره خورده و تنها چند 
کادر و پیشمرگه در اطراف دکتر 
قاسملوی رهبر نیستند، بلکه همه 
ی کوردستان به آیینه ی انعکاس 
و  اندیشه   روشنفکری  پژواک 
سیمای قاسملو تبدیل گشته است.

کاروان  و  پرستانه  میهن  انقالب 
به  مرحله  تازه،  میهن  بنیادگذاران 
درسهای   ، »راسان«  با  مرحله، 
قاسملو را دوباره میکنند و قاسملو 
نه تنها از آنها دور نیست، بلکه در 
در  و  نگهبانی  و سنگر  اتاق کار 
آهنگهای موبایل هایشان و در دو 

کریم پرویزی

او اینک هویت است

ادامه در صفحه ی ٢

ســـخـن

"کوردستان" قاسملوی جاویدان، همچنان استوار است
"کوردستان"، روزنامه رسمی حزب دمکرات کوردستان ایران است که از آغاز شروع به کار تا اینک با ده ها و 
صدها مشکل و موانع روبرو شده است، اما با وجود شخصیت هایی قاطع مانند شهید زنده یاد دکتر قاسملوی 
جاویدان و استوار همچنان سرپا ایستاده و بر مشکالت فایق آمده است، چیزی که آشکار است، اینست که فکر 
و اندیشه قاسملو، روشنی بخش راه "کوردستان" است، همین علت باعث شده که با دقت بیشتر در سخنان صلح 

طلبانه و انقالبی رهبرمان، برای پیشرفت "کوردستان" بیشتر تالش کنیم. 
در ٣٠امین سالیاد ترور دکتر قاسملو، ضمن فرود آوردن سر تعظیم در برابر رهبران شهیدمان، دوباره تجدید میثاق 

می نماییم که تا رسیدن به اهدافشان، راهشان را ادامه دهیم.
                                                                             هیئت تحریریە "کوردستان"
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جلد کتابهای دانشگاه و در مدال 
سر سینه هایشان جای دارد.

کوهستان و باغ و دره و خیابان و 
بازار و کوچه و مدارس و کارگاه 
و کاروان و سنگ و درخت و دیوار 
قاسملو  دکتر  نام  به  کوردستان 
ترین  شیرین  و  اند  گشته  مزین 
رقیب«  »ای  از  بعد  موسیقی 
نزد کوردهای سرزمین مهر و  در 
ن  ته  وه  »خوایه  سرود  خورشید، 

ئاواکه ی« میباشد. 
بعداز گذشت ٣ دهه از شلیک ظلم 
و غدر به مغز کوردستان و کورد، 
خود  اهداف  به  دشمنان  تنها  نه 
نرسیدند، بلکه اینک دکتر قاسملو 
نیست،  حزب  یک  دبیرکل  تنها 
بلکه برای انقالب ملت کورد یک 
هویت و برای بنیادگذاران آینده ی 

کوردستان، نماد و هدف است.

ادامه سخن

حزب دمکرات: 
شاگردان قاسملو مدرسان فکر و اندیشە دکتر قاسملو هستند

حزب  گذاری  سیاست  شورای 
به  ایران،  کوردستان  دمکرات 
مناسبت ٣٠امین سالروز ترور دکتر 
را  اطالعیه ای  یارانش،  و  قاسملو 

منتشر کرد.
متن اطالعیه به این شرح است:

ترور  به مناسبت ٣٠امین سالگرد 
دکتر عبدالرحمن قاسملو

هموطنان عزیز!
عدالت  و  دمکراسی  هواداران 

خواهی
فرزندان ملت کورد

همیشه  قاسملوی  راه  رهروان 
جاویدان

سیزدهم ژوئیه سال ٢٠١٩ میالدی 
 ١٣٩٨ تیرماه  ٢٢ی  با،  برابر 
خورشیدی، سی سال از این فاجعه 
سبب  به  که  میگذرد  دلخراش 
رژیم  سوی  از  قاسملو  دکتر  ترور 
تروریست و تروریست پرور جمهوری 
جنبش  و  پیکر  بر  ایران  اسالمی 
ملت کورد افتاده است، زخمی که 
و  درد  پر  هنوز  سال  سی  از  بعد 

آالم است.
و  کورد  فرزند  قاسملو،  دکتر 
حق  جنبش  در  لیاقت  با  رهبری 
کوردستان  در  کورد  ملت  طلبانه 
ایران بود. هوادار نامی دمکراسی، 
معتقد به عدالت اجتماعی و صلح 
و آسایش و همزیستی مسالمت آمیز 
بود. دارای مدرک عالی علمی و 
به چند زبان مهم جهان مسلط بود، 
تحمیل  و  اشغالگری  دشمن  وی 

ملتی بر ملت دیگر در هر کشوری 
اقامت  اجازه  دلیل  همین  به  بود، 
وی از طرف چند کشور سلب شد. 
همه این خصوصیات و پختگی وی 
در کوران سیاست و تفکر، به وی 
آزادیخواه  المللی،  بین  شخصیتی 
برابری طلب مشهور و سیمایی  و 
به وی  انسانیت  به مفهوم  وارسته 

بخشیده بود.
انسان  سیمای  این  با  قاسملو،   
جنبش  پسندانه؛  انسان  و  دوستانه 
پایمال  حقوقش  که  ملتی  مشروع 
کورد  ملت  مانند  بە  است،  شدە 
رهبری  را  ایران  کوردستان  در 
می کرد. حزب وی، حزب دمکرات 
کوردستان ایران و خود وی در راس 
و  ظلم  دیکتاتوری،  علیه  حزب، 
ستم مبارزه می کرد و برای رسیدن 
کوردستان  در  کورد  اهداف  به 
امروزی  جهتی  به  را  حزب  ایران، 
سوق می داد. خط مشی و برنامه 
تدوین  حزب  برای  مدرن  سیاسی 
برای  سیاسی  استقالل  و  می کرد 
حزبی  به  را  آن  و  کرد  ایجاد  آن 
مفهوم  به  که  کرد  ساخت  بدل 
و  دمکراسی   محوری،  انسان 
باشد  شده  واراسته  آزادیخواهی 
انسانی،  خواست های  نشانگر  و 
سیاسی و ملی کورد در کوردستان 

ایران باشد.
قاسملو و حزب وی با این سیما و 
ایران،  ملت های  انقالب  در  اهداف 
مشارکت  موثر  و  فعاالنه  بسیار 

با  که  امید  این  با  است؛  داشته 
ایران  در  پادشاهی  رژیم  نابودی 
بر  ایران  در  دمکراتیک  نظامی 
سر کار بیاید، دمکراسی در ایران 
باشد  دور  تبعیض  از  یابد،  تحقق 
و  رسیده  خود  حق  به  ملت ها  و 
ایران برای همه ایرانیان باشد. اما 
متاسفانه مشخص شد که شماری 
با  متحجر،  و  فکر  کوته  آخوند 
مذهبی  احساسات  از  سواستفاده 
رژیمی  هستند  آن  پی  در  مردم، 
ایدیولوژیک و متحجرانە در ایران 
دیکتاتوری  و  بیاورند  کار  سر  بر 
قبلی  دیکتاتوری  جای  ننگین تر 
را بگیرد در مقابل آن ایستادگی 
کرده و در رفراندومی که زمینه 
را برای سرکارآمدن رژیم جمهوری 
آماده می کرد، مشارکت  اسالمی 
نکرد. در فراخوانی رو به فرزندان 
ملت کورد شرکت در این رفراندوم 
بودند  مطلع  چون  کرد،  تحریم  را 
آیینی و  ایدیولوژیک  که رژیمی 
نمی تواند محقق  تنها  نه  مذهبی، 
دادپروری  و  عدالت  دمکراسی، 
باشد، بلکه تبدیل به منبع  تبعیض 
با دمکراسی  و سرچشمە دشمنی 
و حقوق ملی ملت های تحت ستم 
اکنون  کە  می شود،بدینسان  ایران 
در جریان است و همه آن را احساس 
زمان،  آن  حالیکه  در  می کنند، 
محدود کسانی بودند این واقعیت 
را احساس می کردند و تفسیر واقع 

بینانه برای آن داشتند.

و  قاسملو  دکتر  باورهای  مقایسە 
از  ایران  کردستان  دمکرات  حزب 
متحجرانە  باورهای  و  سو  یک 
و  برابری  و  آزادی  دشمن  و 
اسالمی  جمهوری  دادپروری های 
زود  بسیار  دیگر،  سوی  از  ایران 
فکری  کوته  که  ساخت  نمایان 
خودشان  تفاسیر  از  فارغ  آخوندها 
و  انسان محوری  مفهوم  مورد  در 
در  خواهی  دمکراسی  و  برابری 
ایران اجازه هیچ فکری را نخواهند 

داد.
همان  از  ایران  رژیم  رو  همین  از 
اوایل دشمنی خود را با اندیشەهای 
دمکرات  حزب  و  قاسملو  دکتر 
اعالم کرده و در عمل کوردستان 
کردند.  اقتصادی  محاصره  را 
آسمان  و  زمین  از  نظامی  هجوم 
علیه مردم کوردستان آغاز شد و 
فرزندان  سابقه  بی  کشتار  باعث 
کوردستان شد، به این امید واهی 
از  و  کرده  تسلیم  را  کورد  که 
مبارزه  و  قاسملو  اندیشە  گسترش 
آنان  کنند.  جلوگیری  وی  حزب 
زمانی که با هیچ روشی به هدف 
حزب  بردن  بین  از  برای  نرسیدند، 
برای  توطئه  به  شروع  دمکرات 

حذف دکتر قاسملو کردند.
توطئە رژیم، با توجە بە باور دکتر 
آمیز  مسالمت  حل  راه  به  قاسملو 
مسئله کوردستان پی ریزی شد و 
به  و  اعتقاد  این  از  سواستفاده  با 
از  کورد  مسئله  حل  برای  ظاهر 
طریق دیالوگ در روز١٣ام ژوئیه 
با  مصادف  ١٩٨٩میالدی،  سال 
٢٢ام تیرماه ١٣٦٨، دکتر قاسملو 
ظاهر  به  میز  سر  بر  و  وین  در 
عبدالله  کاک  با  همراه  مذاکره، 
مرکزی  کمیتە  عضو  آذر  قادری 
از  خارج  در  نماینده حزب  و  حزب 
از  رسول"  "فاضل  دکتر  و  کشور 
برادران کوردستان عراق ترور و به 

شهادت رسید.
از  فارغ  قاسملو  دکتر  شهادت 
خسارت بزرگ و جبران ناپذیری که 
دمکرات  و حزب  جنبش کورد  به 
کوردستان ایران وارد کرد، نتوانست 
رژیم ایران را بە هدفشاز این اقدام 
نابودکردن  همانا  که  تروریستی 

حزب دمکرات بود برساند، چرا کە 
دکتر قاسملو حزبی را سازماندهی 
و پی ریزی کرده بود که حتی با 
از دست دادن رهبر و چند شخصیت 
دیگر نیز بتواند سر پا بماند و به 
این  همچنین  بدهد.  ادامه  مبارزه 
فرزندان  هرگز  تروریستی،  اعمال 
ملت کورد در کوردستان ایران را 
از حقوق ملی خود پشیمان نساخت. 
فداکاری  و  حزب  سیاست صحیح 
و  تشکیالت  و  پیشمرگه  و  کادر 
هواداران حزب و حمایت همه جانبه 
دمکرات  حزب  کوردستان،  مردم 
کوردستان ایران را به همان قامت 
قاسملو  راه  در  اراده  و  عظمت  و 
به  رسیدن  برای  مبارزه  میدان  در 
اهداف کورد مصمم و مداوم نگه 

داشته است.
در این میان رسوایی و شرمندگی 
از  اسالمی  جمهوری  رژیم  برای 
از  اتریش  وقت  دولت  و  سو  یک 
و  پلیس  زیرا  ماند؛  دیگر  طرفی 
مدارک  اتریش،  قضایی  دستگاه 
داشتند  دست  در  کافی  و  روشن 
که می توانست دستور دهندگان و 
همان  را  ترور  این  دهندگان  انجام 
گونه که برای کورد معلوم بود، 
عموم  افکار  به  و  سازد  آشکارا 
بشناساند. اما متاسفانه دولت وقت 
تهران  به  را  تروریست ها  اتریش، 
برگردانده تا مزد ترورهای خود را 
نمایند، همچنین حکومت  دریافت 
مصالح  برخی  کنار  در  اتریش 
شرایط  گرفتن  نظر  در  و  موقتی 
تجاری با رژیم اسالمی، مانع روند 
انجام رسیدن  به  صحیح قضایی و 
تحقیقات شد و همه تالش ها برای 
آن  پروندە  دوبارە  انداختن  به جریان 
مانده  نتیجه  بی  کنون  تا  ترور 
انکار  قابل  غیر  واقعیتی  است؛ 
اتریش  وقت  دولت  اگر  که  است 
و دستگاه قضایی وظایف خود را 
دستور  و  بودند  داده  انجام  درست 
این  دهندگان  انجام  و  دهندگان 
شاید  می ساختند،  آشکار  را  ترور 
این  توسط  بعد  ترورهای  شاهد 
دستگاه  که  کاری  نبودیم،  رژیم 
ترور  با  ارتباط  در  آلمان  قضایی 
یارانش  دکتر صادق شرفکندی و 

انجام داد.
اینک که سی سال از ترور دکتر 
برای  می شود،  سپری  قاسملو  
همگان معلوم شده که اگر قاسملو 
حزب  و  ملت  آغوش  از  جسما  را 
و  افکار  اما  ربودەاند،  دمکرات 
اندیشه و همه ویژگی های واالیش 
جاویدان مانده و راهش همچنان پر 
رهرو و شاگردانش، مدرسان باور و 
اندیشه دکتر قاسملو هستند و پرچم 
فکر و اندیشه اش را برافراشته نگه 
داشته اند، بە ویژه که در این چهار 
با  "راسان"  اعالم  با  گذشته  سال 
چندبعدی  و  کردن  گسترده  هدف 
و  مبارزات  اثرگذارترکردن  و 
شار"  و  "شاخ  مبارزات  تلفیق 
را  پرچم  این  ایران  کوردستان  در 

برافراشتەتر کردەاند.
در یادبود سی ساله شهادت دکتر 
نگه  جاویدان  را  یادش  قاسملو، 
داشته و در برابر میراث مشهودش 
در جنبش کورد و تالش های وافرش 
در حزب دمکرات کوردستان ایران، 

سر تعظیم فرود می آوریم.
این  با  وفادار  شاگردی  سان  به 
رهبر ارجمند و و اندیشمند؛ تجدید 
راهش  به  خواهیم کرد که  میثاق 
وفادار مانده و درس ها و اندیشه و 
راه  بخش  روشنی  مدرنش،  افکار 

مبارزاتمان باشد.
دکتر  شهید  پاک  روح  بر  درود 
قاسملو، کاک عبدالله قادری آذر 
و دکتر فاضل رسول و همه شهیدان 
"پیشوا  آن  راس  در  و  کوردستان 
و  قاسملو  دکتر  محمد"،  قاضی 

دکتر شرفکندی.
استوار و جاویدان باد مبارزات ملت 
برای  ایران،  ن  در کوردستا  کورد 
احقاق حقوق و آزادی ملت کورد.

درود بر حزب دمکرات کوردستان 
ایران، حزب پیشوا قاضی، قاسملو 

و شرفکندی
حزب دمکرات کوردستان ایران

شورای سیاستگذاری
١٧ام تیرماه ١٣٩٨ خورشیدی

٨ ژوئیه ٢٠١٩ میالدی

ارگان تشکیالت حزب دمکرات 
اطالعیەای را منتشر کرد

دمکرات  حزب  تشکیالت  ارگان 
کردستان ایران اطالعیەای را برای 
عموم مردم کردستان منتشر کرد.
متن اطالعیە به این شرح است:

و  تشکیالت  عزیز،  هموطنان 
کردستان  دمکرات  حزب  هواداران 

ایران!
به  افرادی  گذشته،  روز  چند  در 
حزب  مخفی  تشکیالت  عنوان 
دمکرات کردستان ایران، با تشکیل 
گروه تلگرامی و معرفی خود به 
حزب،  مخفی  تشکیالت  عنوان 
کمپین  تشکیل  با  تا  تالشند  در 
از  گرامیداشت  مراسم  برگزاری 
رهبر ملت کورد دکتر" عبدالرحمن 
قاسملو" تشکیالت و هواداران حزب 
دعوت  و  جمع  گروه  این  در  را 

کنند.
ارگان تشکیالت حزب  این رو،  از 
که  می نماید،  اعالم  دمکرات 
هیچ  آنان  مدیران  و  گروه ها  این 

ارتباطی با حزب دمکرات ندارند و 
این حزب از فعالیت آنها اطالعی 

ندارد.
همراه با اطالع رسانی در این مورد، 
تقاضا  حزب  پیج های  اعضای  از 
رسمی  پیج های  از  تنها  داریم، 
حزب استفاده نموده و مراقب همه 
برابر  ایران  رژیم  توطئەچینی های 
آزادیخواهانه  مبارزات  و  خود  به 
ملت کرد بوده و با آنان مقابله به 

مثل نمایند.
در صورت عضوبودن در این گروەها 

از آن خارج شوید.
حزب دمکرات کردستان ایران

ارگان تشکیالت

کتاب "کاکو، اراده شاخ و شار" در 
زادگاه "کاکو" منتشر شد

کتاب "کاکو، اراده ی شاخ و شار" 
از سوی تشکیالت حزب دمکرات 
سنندج  شهر  در  ایران،  کردستان 

منتشر شد.
بر اساس گزارش رسیده به وب سایت 
خاکیپوشان  میدیا،  ن  کوردستا 
و  چاپ  از  بعد  سنندج،  در  شهر 
پخش کتاب "کاکو، ارده ی شاخ 
به  فالح"،  "شریف  اثر  شار"،  و 
نشانه وظیفه و تقدیر از خط مشی 
حماسه  یاد  و  خاکیپوش  کاکوی 
شکل  به  را  کتاب  این  کوساالن، 

"سی دی" منتشر کردند.
آنجا  در  اثر  این  که  مکان  هایی 
"تازه  از:  عبارتند  شده  منتشر 

فنی،  دفتر  قطارچیان،  آباد، 
نبوت،  بردشت،  کوردستان،  بلوار 

ژاندارمری، آقازمان و سپورآباد".
فرزند  جوانمرد"،  "کاوه  شهید 
جوانمرد"،   الدین  نجم   " شهید 
تشکیالت  طریق  از  سال١٣٨٠، 
حزب  با  مستقیم  سنندج،  مخفی 
ارتباط  ایران،  کوردستان  دمکرات 
به علت  برقرار کرد، سال ١٣٨٨، 
خود  فعالیت هایش،  شدن  آشکارا  
را به صفوف پیشمرگه های حزب 
دمکرات رساند و بعد از گذراندن 
دوره مقدماتی ١٩٣ پیشمرگه، در 
مقدس  لباس  رسما   ،١٣٨٩ بهار 

پیشمرگه را بر تن کرد.

دیل  به  حزب،   ١٥ ی  کنگره  در 
به  ،"کاکو"  کاردانی  و  لیاقت 
عنوان عضو کمیته مرکزی حزب 
تلویزیون  مسئولیت  شد،  انتخاب 
عهده  بر  را  وی"  تی  "تیشک 
گرفت و خدمات قابل توجهی در 
این کانال ارائه نمود، در سال١٣٩٤  
مسئولیت تشکیالت آشکار حزب به 
وی سپرده شد و در این مسئولیت 

نیز لیاقت خود را ثابت کرد.
در  تیرماه،  روز١٥ام  سرانجام 
هم  با  همراه  "بوریدر"،  روستای 
سنگر وفادار خود، شهید "سرکوت 

صمدی" به شهادت رسید.
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پیام مسئول اجرایی حزب دمکرات در تجمع بروکسل

دمکرات  حزب  اجرایی  مسئول 
کوردستان ایران در تجمع اعتراضی 
بروکسل پیامی را خطاب بە مردم 

کوردستان ارائە کرد.
متن پیام بدین شرح است:

رهروان  کوردستان،  گرامی  مردم 
راه دکتر قاسملو

هم  گرد  اینجا  در  همە  امروز 
تلخ  روزهای  از  یکی  تا  آمدەایم 
ملت  آزادیخواهی  مبارزات  تاریخ 
 ١٣ روز  بیاوریم.  بیاد  را  خویش 
جوالی ١٩٨٩ میالدی برابر با ٢٢ 
تیرماه ١٣٦٨ خورشیدی کە رهبر 
شهیدمان دکتر عبدالرحمن قاسملو 
راەحل  بە  نیل  هدف  با  یارانش  و 
در  کورد  مسئلە  آمیز  مسالمت 
کوردستان ایران بر سر میز گفتگو 
از  مذاکرەکنندە  بەنام  هیئتی  با 
سوی رژیم اسالمی ایران نشستند 

و توست آن هیئت ترور شدند.
پایتخت  وین  شهر  در  کە  تروری 
متمدن  اروپای  قلب  در  و  اتریش 
و بەنام مدافع حقوق بشر و  پیش 
دیدگان جهان اتفاق افتاد و قاتالن 
کە دیپلومات تروریست های حاضر 
رژیم  فرستادە  و  گفتگو  میز  بر 
تهران بودند، تحت نظر پلیس اتریش 
تا فرودگاه اسکورت و روانە تهران 
شدند، تا در آنجا بە پاداش انجام 
سپردە  آنان  به  کە  ماموریت  این 
تقدیر  آنان  از  و  برسند  بود  شدە 
شود. اروپا هم مات و بی موضع 
پر  خبر  این  شنوندە  و  بینندە  تنها 
از شرمندگی بود کە در رسانەها 

منتشر می شد.
اما چرا قاسملو ترور شد؟

قاسملو این سیمای ملی، انقالبی 
و آزادیخواه بود کە امروزه نیز ما 
و جنبش  بە مانند حزب دمکرات 
را  ایران، خود  ملی در کوردستان 
رهرو خط مشی وی می دانیم کە 

راه دکتر قاسملو است.
حزب  رهبر  تنها  ما  برای  قاسملو 
بود  بلکە مکتبی  نبود،  دمکرات 
کە ابعاد بسیاری تاثیراتی بسزا بر 
سیاست و مبارزە آزادیخواهی کورد 
بسان  وی  حال  همان  در  گذاشت. 
میهن  درس های  کە  بود  معلمی 

دوستی را بە مانند میراثی پربها 
از رهبرانی ارجمند مانند سمکو و 
انتقال  ما  بە  محمد  قازی  پیشوا 
داد.  درس هایی کە میهن دوستی 
برجسته  بە مثابە شناسنامەای  را 
می كند و مبارزە برای کوردستان 
انسانی  و  میهنی  وظیفەای  را 
است  سبب  همین  به  می دانست.  
زمانیکە کە بە قاسملو می اندیشم 
در واقع انسانی را تصور می کنیم 
انسان  و  امروزی  سیمای  کە 
دوستانە در مبارزە و اهداف مشروع 
جنبش آزادیخواهی ملتمان را نشان 

می دهد.
ایران از همان اوایل  رژیم اسالمی 
سر کارآمدن تا کنون بە ویرانگری 
تمامی  و  کورد  علیە  ترور  و 
روی  ایران  ستم  تحت  ملت  های 
آوردە و در این راە از هیچ جنایتی 

دریغ نکردە است.
خمینی با فرمان جهاد علیە جنبش 
همان  کرد  بکار  آغاز  ایران  کورد 
فرمانی کە داعش علیه کوردهای 

ایزدی اعالم داشت.
همە  مدت  این  طی  خمینی  رژیم 
بە کار گرفتە  را  تالش های خود 
است کە با جنگ، شکنجە و اعدام 
داخل کشور؛  در  دگراندیش  افراد 
و  تفرقەافکنی  افروزی،  جنگ 
اشاعە بی ثباتی در خاورمیانە و 
قدرت  پایەهای  دنیا،  نقاط  اکثر 
خود را مستحکم کند. اما واکنش 
حزب دمکرات تنها پیگری سیاسی 
و دفاع مشروع بودە است. چرا کە 
سرکوب  روزهای  دشوارترین  در 
کوردستان؛ قاسملوو بە ما یاد داد 
اسالمی  جمهوری  مانند  ما  کە 
هر اقدامی را علیە مخالفان خود 
زمینە  این  در  نمی دانیم.  مشروع 
بود کە هرگز اجازە نداد کە ترور 
بە  تا  شود.  دادە  جواب  ترور  با 
امروز بیش از ٣٠٠ نفر از اعضای 
جمهوری  سوی  از  دمکرات  حزب 
پاسخ  اما  شدەاند.  ترور  اسالمی 
از  استفادە  همیشە  دمکرات  حزب 

دفاع مشروع بودە است.
جمهوری اسالمی طی مدت این ٤٠ 
سال سیاستی آیینی همانند داعش 

را اعمال کردە است و همچنان بدان 
عمل می کند. اما دکتر قاسملوو 
کە  داشت  اعتقاد  اوان  همان  از 
تلفیق سیاست با آیین، سرانجام آن 
جنگی همە جانبە خواهد شد کە 
همە منطقە را دربر خواهد گرفت 
و باعث  این وضعیت می شود کە 
به  شاهدیم.  خاورمیانە  در  امروزه 
قاسملو  مانند  نیز  ما  سبب  همین 
در  را  خاورمیانە  مشکالت  راەحل 

جدایی دین از آیین میدانیم.
طی  اسالمی  جمهوری  کە  آنچە 
پی  را  آن  متمادی  سال های  این 
ترس،  حکومت  است،  کردە  ریزی 
زندن، شکنجه، اعدام و پایمالکردن 
آن  علت  است.  بودە  زنان  حقوق 
مشخص است؛ حکومتی کە باور 
بە دمکراسی و حقوق بشر نداشتە 
باشد  نمی تواند منبع امنیت برای 
حالیست  در  این  باشد.  شهروندان 
اعالم  رسا  با صدایی  قاسملو  کە 
مشکالت  راەحل  کە  می داشت 
نیروبخشیدن بە جامعە و فرد است 
تا قدرت سرکوبگر را کنترل کند.
رژیم  اصلی  بنیادهای  از  یکی 
اسالمی ایران مخالفت با هنجارها 
است.  جهانی  جامعە  ارزشهای  و 
را  غرب  روزانه  منظور  بدین 
تمدن  از  دور  بە  جامعەای  مانند 
همان  می کند.  قلمداد  انسانیت  و 
آن  میراثدار  داعش  کە  عقلیت 
زندگی  بە  کە  زمانی  اما  بود، 
قاسملو  دکتر  اندیشەهای  و 
در  را  رویاهایش  طلوع  می نگریم 
نزدیکترین  هستیم،  نظارەگر  غرب 
دوستانش اروپایی بودند، ارزش های 
غربی، همچون دمکراسی، برابری 
زن و مرد، فرهنگ همزیستی از 
ارزش های اساسی زندگی شخصی 
بنابراین  بودند.  وی  سیاسی  و 
تمامی این ارزش ها تا بە امروز نزد 
کوردهای کوردستان ایران معنادار 

و هویت بخش هستند.
طی مدت ٤ دهە است کە حزب 
اسالمی  جمهوری  علیە  دمکرات 
مبارزە می کند. علت آن بە چنان 
دکتر  کە   برمی گردد  رژیمی 
قاسملوو می فرماید: " با جهان آزاد 

اما  دارد".  ناسازگاری  آزادی  و 
هنگامیکە بە سیاست بین المللی 
مشخص  برایمان  می کنیم،  توجە 
با  رابطە  در  ابهامی  کە  می شود 
شناخت غربیان از جمهوری اسالمی 
بە  هم  آن  کە  است  داشتە  وجود 
قایل شدن تفاوت میان افراطیون و 
اعتدالیون در ایران برمی گردد. در 
نمی تواند  ایران  در  تمایز  این  واقع 
کە  چرا  باشد،  داشتە  واقعیت 
سیستم  ایران  اساسی  مشکل 
کە  سیستمی  است.  آن  سیاسی 
عصر  رژیم های  از  برخی  همچون 
ایدئولوژی  اساس  بر  سرد  جنگ 
عمل  کهنەپرستانە  و  متحجرانە 
سیاسی  بازیگرهای  کە  می کند 
آن فرمانبردارند تا تصمیم گیرندە. 
آنکە دستور می دهد ولی فقیه و 
نظامی  مافیای  و  رهبری  بیت 
است.  پاسداران  سپاه  امنیتی  و 
بنابراین هیچ کدام از رئیس جمهور 
نمی توانند  دیگر  مسئوالن  یا 
مانند  بە  بدهند.  انجام  کاری 
اعتراف  خود  کە  خاتمی  محمد 
کرد آنان فقط تدارک چی بودەاند 
و  اروپا  کە  است  درحالی  این  و 
باورند  این  بر  نیز  هنوز  آمریکا 
ایران  با  خود  ارتباطات  باید  که 
طریق  این  از  تا  نمایند،  حفظ  را 
باری  برای  را  اسالمی  جمهوری 
دیگر ناچار به گفتگو نمایند، تا 
به عنوان حاکمیتی نرمال با آن ها 
و کشورهای همسایه تعامل نماید، 
چنانچه اصالح طلبان نیز در داخل 
تحت  سال   ٢٥ به  نزدیک  کشور 
عنوان ایجاد اصالحات در این رژیم 
گام به گام مردم را برای حراست 
ترغیب  حاکمیت  بقای  و  رژیم  از 
سیاست  این  تاکنون  اما  کرده اند 
دغل کارانه فقط موجب شده که 
رژیم به سود خود از آن ها استفاده 
نماید و فزون خواهی خود را توسعه 
بخشد، اکنون نیز جهان شاهد است 
که سیاست مدارا کردن با رژیم به 
امید تغییر و اصالحات پس از ٤٠ 
اسالمی  جمهوری  حاکمیت  سال 
سوی  به  را  رژیم  این  تنها  نه 
اصالحات سوق نداده بلکه روز به 

روز نیز بیشتر بر ادامه ی سیاست 
و برنامه های خود در داخل و خارج 
در  است،  داشته  اصرار  کشور  از 
مقابل نیز بیشتر مبارازان ایران در 
آمریکا؛  در  نه  شده اند  ترور  اروپا 
که  معناست  بدین  نیز  کار  این 
جمهوری اسالمی همچون گروگان 
با اروپا تعامل می کند، اما هرگز 
طوالنی  و  استراتژیک  ارتباط  به 
مدت با جامعه ی بین المللی معتقد 

نبوده است.
پایان  در  که  آنچه  کلی  طور  به 
باید به آن اشاره کنم آن است کە 
ما به عنوان حزب دمکرات وارث 
پیشوا  سمکو،  همچون  انسان هایی 
که  انسان هایی  هستیم.  قاسملو  و 
و  آزاد  جهان  به  اعتقاد  مبانی 
کوردستانیان  ما  برای  را  آزادی 
بارها  راه  این  در  کرده اند.  تعریف 
مورد ترور، زندانی شدن و شکنجه 
قرار گرفته ایم و آواره شده ایم. اما 
پس از بیش از ٧ دهه هنوز هم در 
اینجا  برمی داریم. در  راه گام  این 
قاسملو  دکتر  با  تا  شده ایم  جمع 
شهادت  به  او  با  کە  کسانی  و 
رسیده اند تجدید پیمان نمائیم و بە 
پر  همچنان  راهشان  بگوییم  آن ها 

رهرو است.
بگوییم  نیز  اسالمی  جمهوری  به 
بزرگ  شخصیت های  این  ترور 
دادشان  به  نیز  دیگر  ترورهای  و 
نتوانستند  آنکه  بر  نرسید و عالوه 
کورد  ملت  آزادیخواهی  صدای 
و  اکنون  بلکه  کنند،  خاموش  را 
این  از  سال  سی  گذشت  از  پس 
ترورها روزبه روز صدای حق طلبی 
ملت کورد بلندتر شده و آشکارتر 
علیه  مبارزه  آماده ی  همیشه  از 

شماست.
ما  به  می تواند  که  چیزی  تنها 
و  امنیت  آزادی،  ببخشد،  آرامش 
خوشبختی ملتی است که خواستار 
حقوق خود است. حقوقی که برای 
مشروع  جهان  ملیت های  تمامی 
است  و برای ما نیز به عنوان ملت 

کورد مشروع شناخته می شود.
سخن پایانی ام برای شما کوردهای 
مقیم خارج این است که چنانچه 

پیش  سال   ٣ هستید،  مطلع 
خیزشی  همان  یا  ڕاسان  مبارزه ی 
نوین را اعالم کردیم؛ شما عزیزان 
وجود  به  اگر  که  بدانید  نیز 
را  شما  اگر  نبودیم،  دلگرم  شما 
نمی دانستیم،  مبارزه  این  حامی 
در  بود  سخت  که  باشید  مطمئن 
آن زمان تصمیمی چنان بزرگ و 
سخنم  روی  بنابراین  بگیریم،  مهم 
می خواهم  شما  از  و  شماست  با 
در  پیشمرگه هایمان  که  همچنان 
در  "شار"  در  مبارزانمان  و  "شاخ" 
هستند،  بارژیم  رویاروویی  حال 
نیز  شما  توانایی  و  اراده  همان  با 
آمریکا و اروپا را به سنگری دیگر 

برای راسان تبدیل کنید.
نامگذاری این جنبش بی همتای 
شما به عنوان "راسان تاراوگه" بدان 
معناست که توانایی و اراده ی شما 
به اندازه ی توانایی شاخ و شار در 
است.  مهم  کوردستان   مبارزه ی 
بنابراین حزب دمکرات و جامعه ی 
روژهالت خواستار آنند که مقاوم تر 
از پیش به راسان بپیوندید و تالش 
کنید که آینه ی تمام قد مبارزه ی 
باشید. چرا  شار و شاخ در خارج 
که رهبران شهید بر این باور بودند 
عهده  بر  را  مسئولیتی  ما  که 
داریم، اگر این وظیفه را به درستی 
نیز  آینده  نسل های  دهیم،  انجام 
می توانند آزادانه زندگی کنند... 
چشم  شما  به  کورد  و  کوردستان 

دوخته اند.
شهیدان  و  قاسملو  دکتر  بر  درود 
عبدالله قادری آذر و فاضل رسول

درود بر روان پاک تمامی شهیدان 
راه آزادی کوردستان

که  کوردستان  مبارزان  بر  درود 
جمهوری  رژیم  علیه  مبارزه  بر 
حقوق  به  دستیابی  و  اسالمی 

مشروعشان پایدارند
برادران  و  خواهران  شما  از  سپاس 
یاد  این  در  مشارکت  جهت  عزیز 

پرشکوه
پیروزی از آن ماست و مرگ برای 

رژیم جمهوری اسالمی
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مصطفی هجری: غرب اصرار بر تغییر رفتاری دارد کە قابل تغییر نیست

اجرایی  مسئول  هجری،  مصطفی 
حزب دمکرات کوردستان ایران بە 
مناسبت ٣٠امین سالروز ترور دکتر 
قاسملو در همایشی در سالنی در 
کنار پارکمان اروپا  سخنانی ایراد 

نمود.
متن سخنان بدین شرح است:

مهمانان ارجمند/دوستان گرامی
درود صمیمی ما را پذیرا باشید!

ایام در حالی ٣٠امین  این  ما در 
قاسملو  دکتر  شهادت  سالگرد 
دمکرات کوردستان  حزب  دبیرکل 
ایران و یارانش را گرامی می داریم 
کە در ١٣ جوالی ١٩٨٩ بە دست 
رژیم  تروریست های  دیپلومات 
جمهوری اسالمی ایران ترور شدند. 
از اینکە شما دوستان گرامی با ما 

هستید سپاسگزاریم.
کە  شد  انجام  حالی  در  ترور  این 
هیئت حزب دمکرات برای مذاکرە 

رژیم  توسط  کورد  مسئلە  حل  و 
بودند.  شدە  دعوت  وین  شهر  بە 
مسئلە  رژیم  این  تفکر  در  آری 
کە  ایران  دگراندیشان  و  ملیت ها 
خواهان آزادی و دستیابی بە حقوق 
سوی  از  کە  هستند  خود  مشروع 
حتی  است،  شدە  پایمال  رژیم  این 
خواست مشروع نزدیکترین پایەریزان 
و یاران این رژیم کە ذرەای تفاوت 
با تفکرات رژیم داشتە باشد تنها 
از طریق ترور فیزیکی حل میشود 
آنان  شخصیتی  ترور  برای  یا  و 
نقشە پی ریزی خواهد شد. در این 
مورد رژیم ایران کارنامەای پر از 
شرمساری دارد کە همە شما از آن 
اللە  آیت  مطلع هستید. سرگذشت 
منتظری  اللە  آیت  شریعمتداری، 
رفسنجانی  خمینی،  جانشین 
ریاست  و  رژیم  پایەریزان  از 
ایران و صدها  جمهوری های سابق 

نموونەهای  دیگر  مورد  هزاران  و 
بارز این سیاست رژیم هستند.

ما و جهان شاهد همە این اتفاقات 
دکتر  ترور  سالروز  اکنون  بودیم، 
قاسملو و یارانش است و بدین جهت 
برای شخصیت  آمدەایم و  گرد هم 
بزرگمرد  این  مدرن  اندیشەهای  و 
سر تعظیم فرود می آوریم و تنفر و 
انزجار خود را از این سیاست رژیم 
ابراز می داریم. اما این مناسبت ها 
نە می تواند رفتار رژیم را در خارج 
داخل کشور  در  نە  و  بدهد  تغییر 

سیاست رژیم را اصالح کند.
ـ تغییر رفتار رژیم در خارج آنچە 
در  آن  برای  اروپا  و  آمریکا  کە 

تالش هستند.
بدین  کشور  داخل  در  اصالحات  ـ 
داخل  در  رفرمیست ها  کە  شیوە 
سالیان متمادی است برای آن کار 
می کنند همچون دو روی سیاستی 

خدمت  در  کنون  تا  کە  بودە 
استمرار حاکمیت رژیم و اصرار این 
رژیم برای ادامە سیاست های خود 

در داخل و خارج بودە است.
نشات  این  از  بزرگ  خطای  این 
کنون  تا  غرب  کە  می گیرد 
و  بنیاد فکری  از  دقیق  شناختی 
ایدئولوژی های این رژیم ندارد. به 
همین سبب اصرار بە تغییر رژیمی 
چرا  نیست،  تغییر  قابل  کە  دارد 
کە اگر رفتارهای خود را در خارج 
نام  بە  چیزی  دیگر  بدهد،  تغییر 
جمهوری اسالمی با این ویژگی  ها 
کە خود را با آن تعریف میکند و 
بە آن اعتقاد دارد باقی نمی ماند. 
واقعیت  این  از  خوبی  بە  رژیم 
آمادە  دلیل  همین  به  است،  مطلع 
نیست تغییر را قبول کند و هزینە 
آن هرچە باشد متقبل خواهد شد، 
همچنان کە تا کنون آن را پرداخته 
ناچار  به  روزی  اگر  اما  است، 
تحریم های  آشکار  فشار  همچون 
که  نماید  قبول  دروغ  به  آمریکا، 
هر  در  دهد،  تغییر  را  خود  رفتار 
باشد  داشته  امکان  کە  فرصتی 
راه های  از  و  آشکارا  یا  مخفیانه 
به  که  را  رفتارهایی  متفاوت، 
عنوان وظیفه ی دینی )صادر کردن 
انقالب(، می بیند ادامه خواهد داد.
)تقیە(  گفتن  دروغ  که  خصوصا 
زشت  تنها  نه  نظام  این  آیین  در 
نیست، بلکه مشروع است به ویژه 
زمانی که آن را بە مصلحت خود 
و توسعه ی ایدئولوژیکشان بدانند.

ـ اما اصالحات در داخل: سیاست 

داخل  در  گروهی  ساله ی  ده ها 
اصالح  عنوان  به  که  است  کشور 
طلب شناخته می شوند. اما بعدها 
کنار گذاشته شدند، آن ها به جای 
تالش برای تغییر رژیم، برای بقای 
آن و ورود دوباره به حاکمیت تالش 
کرده اند. بنابراین در روزهای دشوار 
انتخابات  زمان  همچون  حکومت 
مردم را به رفتن پای صندوق های 
رای و رای دادن ترغیب کرده اند.

مردم  وادارکردن  جهت  گروه  این 
بە پیروی از این سیاستشان چنان 
تبلیغ میکنند که گام به گام رژیم 
را ناچار به عقب نشینی و تامین 
حقوق نقض شده ی مردم می کنند. 
به  غیرمستقیم  آن ها  روش  بدین 
بقای رژیم کمک می کنند. ما از 
ابتدا و پیش از ترور دکتر قاسملو 
آزادیخواهان   از  نفر دیگر  و صدها 
ظرفیت  رژیم  این  که  گفتە ایم 
تغییر و تامین حقوق مردم یا تغییر 
انحصارطلبانه  و  تروریستی  رفتار 
در خارج را ندارد، که این نیز به 
آشنایی و شناخت تمام عیار ما از 

ماهیت این رژیم برمی گردد.
اکنون نیز پس از ٤٠ سال از عمر 
ترور  از  پس  سال  و ٣٠  رژیم  این 
این  همراهانش،  و  قاسملو  دکتر 
بر همگان آشکار شد که  واقعیت 
دست  در  حاکمیت  که  زمانی  تا 
ایران  ساکنان  نه  باشد،  رژیم  این 
زندگی  و  امنیت  و  آزادی  از 
نە  و  شد  خواهند  بهره مند  مدرن 
خاورمیانه نیز روی صلح و آرامش 
تامین  بنابراین  می بیند.  خود  به 

این رژیم  به سقوط  این خواسته ها 
بستگی دارد.

واقع  در  نیز  اروپا  و  آمریکا  اگر 
و  امن  و  آرام  ایرانی  خواستار 
و  صلح  از  ماالمال  خاورمیانەای 
مناسبی  زمینه ی  که  آبادانیند 
هست  نیز  منافع  و  تجارت  برای 
، الزم است حکومتی دمکرات و 

عادی جایگزین این رژیم  شود.
دمکرات  حزب  عنوان  به   
عمر  درازای  به  ایران،  کوردستان 
تاسیس  را  آن  خمینی  کە  رژیمی 
کرد، صدها نفر از فعاالنمان مورد 
حمله های تروریستی این رژیم قرار 
از دست  را  خود  جان  و  گرفته اند 
قربانیان  این  میان  در  که  داده اند 
شخصیت های بزرگی همچون دکتر 
قاسملو و دکتر صادق شرفکندی 
دبیرکل  دو  هر  که  دارند  وجود 
حزب دمکرات بودند، و هزاران نفر 
اپوزسیون  دیگر  احزاب  از  دیگر 
سیاسی،  شخصیت های  و  ایرانی 
این  که  نیز  دیگر  ملی  و  دینی 
رژیم را قبول نداشتند، مورد نسل 
کشی قرار گرفتند، همچون اعدام 
هزراران نفر از زندانیان سیاسی طی 

سال های دهه ی ٨٠ میالدی. 
آیا زمان آن فرا نرسیده که پس از 
تغییر  برای  برنامه ریزی  سال   ٤٠
رفتار رژیم که نتیجه ی آن شکست 
کامل سیاسی بوده، همگیبه فکر 
باشیم  رژیم  تغییر  جهت  برنامه ای 
ایران  تا سیستمی دمکراتیک در 
داشته باشیم که خاورمیانه نیز به 
سوی صلح و امنیت  گام بردارد؟

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران اطالعیه ای منتشر نمود

ترور  به مناسبت ٣٠امین سالگرد 
همکاری  مرکز  قاسملو،  دکتر 
اطالعیه  ایران  کوردستان  احزاب 

ای منتشر نمود.
ذیل  شرح  به  اطالعیه  متن 

می باشد:
تاریخ١٣  در  قبل،  سال  سی 
"عبدالرحمن  دکتر  ژوئیه١٩٨٩، 
دمکرات  حزب  دبیرکل  قاسملو"، 
رهبران  از  یکی  ایران،  کوردستان 
نامی جنبش کورد، در حالی که 
برای یافتن راهی جهت حل صلح 
 آمیز مسئله کورد در ایران، با چند 
نماینده حکومت جمهوری اسالمی 
در "وین" بر سر میز مذاکره نشسته 
"عبدالله  کاک  با  همراه  بود، 
قادری آذر"، عضو کمیته مرکزی 
و نماینده حزب در اروپا، به دست 
برای  دولت  نمایندگان  ظاهر  به 

مذاکرات صلح، ترور شدند.
دکتر قاسملو بر اساس باور داشتن 
مسئله  آمیز  مسالمت  حل  به 
دولت  با  دیالوگ  بە  کورد، 

از  شیوەای  عنوان  به  مرکزی 
کورد  مبارزات  مشروع  شیوەهای 
دمکراتیک  پرنسیپی  همچون  و 
قاسملو  نگاه می کرد. عبدالرحمن 
در  مسئول  شخصیتی  بعنوان 
همیشه  خویش،  ملت  آینده  برابر 
در  پراگماتیک،  رهبری  مانند 
مسالمت  همزیستی  چهارچوب 
برمی داشت،  قدم  دیالوگ  و  آمیز 
مذاکره  میز  سر  بر  متاسفانه  اما 
با  را  وی  انسانی  گفتمان  جواب 

گلوله دادند.
حق  جنبش  دشمنان  که  چند  هر 
توانستند  کوردستان  مردم  طلبی 
در  دیگری  رهبران  و  رهبر  این 
جنبش کورد را از میان برداشته و 
حذف کنند، اما هنوز بعد از سی 
سال از ترور وین، جنبش کوردستان 
به  رسیدن  برای  خود  مبارزات  در 
حقوق مشروع خود پابرجا و مداوم 
براینکه  نیز عالوه  است. تا کنون 
حکومت تهران همیشه سعی داشته 
مسئله کورد را از دیدگاه امنیتی 

بنگرد و برای انکار و از بین بردن 
آن مداوم بە روش های خشونت آمیز 

و امنیتی پناه بردە است.
اما احزاب سیاسی کورد و جامعە 
مقابلەای  بر  عالوە  کوردستان 
بر  هم  باز  جانبه   همە  و  مشروع 
این باور هستند که در نهایت همه 
حل  مذاکره  میز  سر  بر  مشکالت 

خواهد شد.
جنبش حق طلبانه مردم کوردستان 
سال  سی  گذشت  از  بعد  ایران 
مراحل  قاسملو،  دکتر  ترور  از 
از  است،  کرده  طی  را  مختلفی 
سیستم  برخالف  که  مهمتر  همه 
سیاسی در تهران که همیشه سعی 
جنبش  سرکوب  راه  از  که  داشته 
و  تضعیف  را  کوردستان  مردم 
مبارزەای  اینک  کند،  مسکوت 
و  گرفته،  صورت  مردمی  عظیم 
این مبارزه که ماهیتی عدالتخواه 
و ملی را داراست، با شیوەای آرام 
در حال ریشه دواندن است و روز به 
روز گستردەتر می شود. ماهیت و 

که  مردمی  مبارزات  این  اهداف 
همانا هویت طلبی ملی و جستجو 
برای یافتن راه حل دمکراتیک و 
یکسانی خواهی است، ثابت کننده 
این حقیقت است که سیاست و دید 
و مبارزین احزاب، تاثیر عمیقی بر 

جامعه گذاشته است.
که  حکومتی  کنون  تا  متاسفانه 
توطئه ترور دکتر قاسملو و رهبران 
را  کوردستان  مردم  جنبش  دیگر 
داد، هنوز  انجام  و  پایەریزی کرد 
با دیدگاه امنیتی به جنبش ملی 
مردم کوردستان و درخواست احزاب 
طلبانه  حق  جنبش  میکند،  نگاه 
مردم کوردستان که باورعمیقی به 
ایران و برطرف  دمکراتیک کردن 
مسالمت  راه  از  مشکالت  کردن 
آمیز دارد، متاسفانه در چهل سال 
برعلیه  جهاد  فرمان  با  گذشته 
رهبران  ترور  کوردستان،  مردم 
آزادی های  و  حق  سرکوب  کورد، 
مردم کوردستان، عقب مانده نگه 
داشتن کوردستان، هجوم موشکی  

و بمباران مقرهای احزاب و اعدام 
انکار  فرزندان کوردستان، سیاست 
درباره مسئله کورد در ایران روبرو 

شده است.
درباره  المللی  بین  جامعه  اینک 
قرارداد  و  ای  هسته  مسئله  ی 
تحریم  و  آن  با  تقابل  در  "برجام"، 
ما  قراردارند،  رژیم  این  کردن 
اعالم  صراحتا  کوردستان،  احزاب 
اینکە  بر  عالوە  که  می نماییم 
ضروری  را  رژیم  بر  فشارها  این 
کردەایم  اعالم  همزمان  می دانیم، 
که اختالف ما با حاکمیت سیاسی 
تهران بر سر حق و خواسته هایمان به 
با  ایران  ده ها سال قبل از اختالف 
اصلی  محور  برمی گردد.  آمریکا 
مشکل ما با تهران درخواست های 
است که  انسانی خودمان  و  ملی 
به  بشر  حقوق  المللی  بین  منشور 
عنوان "ابتدایترین حقوق بشر" آن را 

قبول کرده است.
بە  و  انکار  ایران  کشور  آینده  در 
جنبش  خواست های  حاشیەراندن 

و  انسانی  خواست های  و  کورد 
اینک  که  همانگونه  ما،  ملی 
ثابت شده است، نه تنها به پروسه 
ی دمکراتیزاسیون این کشور ضرر 
به  طورکامل  به  بلکه  می رساند، 
سود ثبات و پیشرفت ایران نیست. 
خواهی  تمامیت  عقلیت  تداوم 
غیر  و  مستقیم  تهران،  حاکمان 
بسوی  را  کشور  آینده  مستقیم  
می دهد  سوق  مبهم  سناریویی 
تهران  در  حاکمیت  است  الزم   ،
چگونگی  به  منطقی  پاسخی 
ملت  های  خواسته  با  خود  رفتار 
بدهد،  ایران  کوردستان  در  کورد 
سیاست  و  برنامه  در  هم  آن  که 
جریان های سیاسی تدوین شده اند.

همه  و  قاسملو  دکتر  شهید  یاد 
شهیدان مبارزات حق طلبانه ملت 

کورد را گرامی می داریم.
کوردستان  احزاب  همکاری  مرکز 

ایران
٢٠ام تیر ١٣٩٨  
 ١١جوالی ٢٠١٩
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درک و معلومات خمینی و        
فرماندهان سپاه از مسائل  سیاسی،   

اقتصادی و نظامی چقدر بوده ؟
روز ٢٧ تیر سال روز اعالم پذیرش 
قطعنامه ٥٩٨ از سوی ایران بود، 
پذیرشی که پس از تاخیری یک 
زهر  جام  خمینی  سوی  از  ساله 
تلقی شد، نقش خمینی در جنگ 
از  پس  آن  ادامه  ویژه  به  ساله   ٨
خرمشهر  در  عراق  ارتش  شکست 
رهبران  و  بوده  مهم  و  زیاد  بسیار 
همچون  ایران  رژیم  مسئولین  و 
رفسنجانی در خاطرات و مصاحبه 
های خود این مسئله را بیان کرده 
از  نیت خمینی و همفکرانش  اند، 
و  مشخص  کامال  جنگ  ادامه 
سرکوب  آنان  هدف  و  است  واضح 
داخل  در  رژیم  تثبیت  و  مخالفین 
ایران و تصرف عراق به عنوان اولین 
قدم برای تسلط بر خاورمیانه بود 
اما سوال مهم این است که آیا با 
کردن  بر عملی  سنجیده  و  برنامه 
کردند  می  پافشاری  خود  نیت 
برای  همفکرانش  و  خمینی  آیا  ؟ 
برنامه  و  استراتژی  شکست عراق 
ای حساب شده داشتند ؟ اگر با 
برنامه و سنجیده عمل کردند پس 
چرا در بدترین شرایط  و بدون هیچ 
سال  یک  از  پس  و  دستاوردی  
تاخیر قطعنامه ٥٩٨ را پذیرفتند ؟ 
بستگی  جنگی  هر  در  پیروزی 
دارد،  درست  استراتژی  تعیین  به 
استراتژی که با اطالعات و تحلیل 
درست تعیین شود،شجاعت و انگیزه 
و حتی تجهیزات زیاد نظامی بدون 
برنامه کلی و اهداف کلی به جزء 
پیروزی های مقطعی و کوچک 
و کوتاه دستاوردی نخواهد داشت، 
است  بهتر  یا  عراق  بعث  رژیم 
بگوییم صدام حسین دید درست و 
و  جهانی  اوضاع  به  نسبت  کلی 
ساختار سیاسی جهان نداشت و با 
جنگی  اشتباه  تحلیل  و  اطالعات 
را شروع کرد که خمینی با ادامه 
عقب  و  بدبختی  و  ویرانی  جز  آن 
ماندگی هیچ نفعی نه برای ایران 
و نه عراق و نه منطقه خاورمیانه 
حسین  صدام  حال  هر  به  نداشت، 
این  خرمشهر  در  شکست  از  پس 
ادامه  که  کرد  قبول  را  واقعیت 
برای  این جنگ هیچ دستاوردی 
به  حاضر  و  داشت  نخواهد  عراق 
اما خمینی  بود  آتش بس و صلح 
تصرف  رویای  در  فکرانش  هم  و 
عراق و پس از آن همه خاورمیانه 
دادند،  ادامه  جنگ  به  و  بودند 
می  سعی  همواره  گرایان  اصول 
سپاه  فرماندهان  از  بخشی  کنند 
متهم  را  سیاستمداران  و  ارتش  و 
و  بکنند  خیانت  و  کاری  کم  به 
اصرار دارند که ایران می توانست 
احتماال  شود،  پیروز  آن جنگ  در 
گرایان  اصول  پافشاری  و  اصرار 
بر این موضوع برای تبرئه خمینی 
و  جنگ  ها  سال  توجیه  برای  و 
ویرانی و کشته شدن صداها هزار 
نفر است و همچنین بهانه ای برای 
روشن  برای  طلبان،  اصالح  حذف 

شدن موضوع  به طور مختصر از 
دیدگاه سیاسی و نظامی به تحلیل 

این موضوع خواهیم پرداخت .
از نظر سیاسی قدرت های جهانی 
اجازه تصرف عراق را به ایران نمی 
نظر  از  دادند،  فرض کنیم عراق 
نظامی دچار شکست های پیابی 
در  ایرانی  نیروهای  و  شد  می 
های  پیشروی  عراق  خاک  داخل 
گسترده را آغاز می کردند، بسیار 
ساده لوحانه است که تصور کنیم 
قدرت  دیگر  و  شوروی  و  آمریکا 
های جهانی سکوت می کردند و 
تنها نظارگر تسلط ایران بر چاهای 
نفت عراق می بودند، جنگ ایران 
و عراق هم دوران با جنگ سرد و 
اختالفات گسترده و عمیق آمریکا 
بود، آمریکا و شوروی  و شوروی 
همپیمانشان  قدرت  چند  با  همراه 
تقسیم  خود  بین  را  جهان  تقریبا 
نیابتی  جنگ  با  و  بودند  کرده 
قصد افزایش نفوذ و سهم خود در 
جهان را داشتند ، جنگ های کره 
و ویتنام و افغانستان در واقع زور 
آزمائی آمریکا و  شوروی و چند 
کشور همپیمانشان بود، مطمئنا نه 
آمریکا و نه شوروی اجازه تصرف 
عراق و تشکیل امپراتوری بزرگ 
شیعی و تسلط بر بخش مهمی از 
دادند،  نمی  را  جهان  نفت  ذخایر 
اکنون هم مشکل آمریکا با رژیم 
ایران بر سر مداخالت رژیم در دیگر 
بر  تسلط  برای  تالش  و  کشورها 
منافع  از  جدای  است،  خاورمیانه 
و سیاست های قدرت های جهانی 
حتی کشورهای منطقه هم تحمل 
را  عراق  ایران  که  کردند  نمی 
تصرف کند، کمک های میلیارد 
به عراق  دالری کشورهای عربی 
دلیل  به  ساله   ٨ جنگ  زمان  در 
عالقه این كشورها به صدام حسین 
از  جلوگیری  برای  بلکه   ! نبود 
بود،  جنگ  در  عراق  شکست 
مطمئنا کشورهای عربی از جمله 
عربستان با تمام توان مانع تصرف 
و  شدند  می  ایران  توسط  عراق 
ایران  با  مستقیما  لزوم  صورت  در 
وارد جنگ می شدند، استراتژی 
شرط  و  قید  بی  تسلیم  یا  تصرف 

عراق کامال غیر منطقی و خیال 
آقای  واقعا  آیا  بوده،  پردازانه 
خمینی و همفکرانش به این مسائل 

اندیشیده بودند؟ 
 از نظر قدرت نظامی قبل از انقالب 
ارتش ایران قویتر از ارتش عراق بود 
اما تفاوت قدرتشان زیاد نبود، در 
اثر انقالب  ایران و کشتار و حذف 
بسیاری از فرماندهان و قطع رابطه 
با آمریکا ، ارتش عراق تقریبا در 
موقعیت برتری قرار گرفت و صدام 
شرایط  از  تحلیل غلط  با  حسین  
سیاسی ایران برای مدیریت جنگ 
تحلیل  و  اطالعات  همچنین   و 
ارتش  آمادگی  و  توان  از  غلط 
و  هوایی  نیروی  بخصوص  ایران 
از  تعدادی  حذف  اینکه  تصور  با 
فرماندهان و خلبانان باعث تضعیف 
کلی نیروی هوایی ایران شده و با 
حمله  مشابه  گسترده  حمله  یک 
به مصر می  اسرائیل  سال ١٩٦٧ 
تواند نیروی هوایی ایران را منهدم 
کند و با سرعت و در چند روز به 
پیروزی کامل برسد وارد باتالقی 
خسارت  و  بدبختی  جز  که  شد 
دستاوردی نداشت، پس از عملیات 
بیت المقدس از نظر نظامی ایران در 
موضع برتری نسبت به عراق قرار 
قدرت  تفاوت  این  اما  بود  گرفته 
اشاره  که  همانگونه   ! نبود  زیاد 
شکست  از  پس  حسین  صدام  شد 
در خرمشهر حاضر به پذیرش آتش 
بس و صلح بود چون به این نتیجه 
رسیداز نظر نظامی توازن قدرت در 
به شکست  قادر  که  نیست  حدی 
به  خمینی  آقای  اما  باشد  ایران 
طرح  هیچ  بار  زیر  عنوان  هیچ 
در  پیروزی  شاید  نرفت!  صلحی 
و  المقدس  بیت  بزرگ  عملیات 
افزایش زیاد روحیه نیروهای ایرانی 
نیروهای  شدن  شکه  و  ضعف  و 
عراقی باعث این تصور در خمینی 
شده بوده که ارتش عراق به زودی 
بعث  رژیم  و  پاشید  خواهد  هم  از 
با همکاری  و  خواهد کرد  سقوط 
می  عراقی  اپوزسیون  و  مخالفین 
توان قبل از دخالت مستقیم آمریکا 
دست  حکومت  یک  شوروی  یا 
بر  برپا کرد، اما  نشانده در عراق 

فرض اینکه این تحلیل رژیم ایران 
باشد  بوده  درست   ١٣٦١ سال  در 
جنگ  به  درست  محاسبات  با  و 
ادامه داده اند پس چرا در سال های 
١٣٦٢ و ٦٣ که  کامال واضح بود 
از نظر نظام به جزء موفقیت های 
طرفی  هیچ  مقطعی  و  کوچک 
نابودی دیگری نیست بر  به  قادر 
؟  کردند  پافشاری  جنگ  ادامه 
خرمشهر  در  ایران  پیروزی  از  پس 
به  جنگ  ادامه  بر  پافشاری  و 
حمایت  دیگر  کشورهای  مرور 
های مالی و نظامی از عراق را 
گسترش دادند و رفته رفته عراق 
ایران  به  نسبت  نظامی   نظر  از 
قویتر شد اما خمینی و فرماندهان 
پافشاری  جنگ  ادامه  بر  سپاه 
درخواست  لیست  کردند،  می 
در  رضائی  محسن  نظامی  های 
که   ١٣٦٧ سال  در  که  ای  نامه 
داده  به خمینی  توسط رفسنجانی 
نه  که  کند  می  ثابت  بود  شده 
در آن  زمان و نه سال های پیش 
فرماندهان  نه  و  خمینی  نه  آن  از 
سپاه پاسدارن هیچ تحلیل درست و 
منطقی از جنگ نداشتند و تنها 
با اتکاء به عقیده و ایدئولوژی و 
و  غیبی  مدد  و  کمک  امید  به 
معنوی به جنگ ادامه داده اند! 
در قسمتی از نامه محسن رضائی 
می نویسد : ) تا پنج سال دیگر 
ممکن  نداریم،  پیروزی  هیچ  ما 
است در صورت داشتن وسائلی که 
در طول پنج سال به دست می آوریم 
قدرت عملیات انهدامی یا مقابله 
به مثل را داشته باشیم و بعد از 
دارای  ما  اگر   ١٣٧١ سال  پایان 
تانک  و ٢٥٠٠  پیاده  تیپ   ٣٥٠
 ٣٠٠ و  توپ  قبضه   ٣٠٠٠ و 
هواپیمای جنگی و ٣٠٠ هلیکوپتر 
قابل  باشیم و قدرت ساخت مقدار 
و  لیزری  سالح های  از  توجهی 
جنگ  ضرورتهای  از  که  اتمی 
در آن موقع است را داشته باشیم، 
می توان گفت به امید خدا بتوانیم 

عملیات آفندی انجام دهیم !( .
معلومات  حداقل  که  کسی  هر 
نظامی  و  سیاسی  و  اقتصادی 
ایران  که  داند  می  باشد  داشته 

نه از نظر اقتصادی توانایی خرید 
این تجهیزات را داشت و نه از نظر 
سیاسی کشورهای دیگر حاضر به 
فروش این تجهیزات به ایران بودند و 
نه این تجهیزات می توانست باعث 
بشود،  عراق  ارتش  مطلق  نابودی 
چون عراق بطور مداوم و گسترده 
تجهیزات  دیگر  کشورهای  از 
نظامی خریداری می کرد و اگر 
ایران در مدت پنج سال توانایی و 
امکان خرید این تجهیزات را داشت 
خریدهای  مدت  این  در  هم  عراق 
بیشتری انجام می داد و در واقع 
نمی  چندانی  فرق  قدرت  توازن 
نامه  از متن  وقتی خمینی  کرد. 
و همچنین نظر دیگر فرماندهان و 
نظر  از  که  شد  مطلع  کارشناسان 
ادامه  امکان  نظامی  و  اقتصادی 
قطعنامه  پذیرش  با  نیست  جنگ 
این  مهم  سوال  اما  کرد،  موافقت 
است که آیا خمینی در سال های 
و  جنگ  وضعیت  از  آن  از  قبل 
تغییر تدریجی موازنه قدرت به نفع 
عراق خبر دار نبود ؟ آیا فرماندهان 
سپاه این مسائل را قبال به خمینی 
گفته بودند یا اینکه خود آنان نیز 
نظامی  مسائل  از  درستی  درک 
ترس  از  هم  شاید  یا  ؟  نداشتند 
خمینی جرات نکرده باشند وخامت 
اوضاع را بطور کامل برایش توضیح 
دهند، در سال ١٣٦٧ در چند ماه 
ضربات بسیار شدیدی به نیروهای 
اگر  مطمئنا  و  شد  وارد  ایرانی 
نمی کرد  قبول  را  بس  آتش  ایران 
جدی  بسیار  ضرباتی  عراق  ارتش 
به قدرت نظامی و اقتصادی ایران 
وارد می کرد چون از نظر نیروی 
نسبت  زیادی  برتری  هوایی عراق 
پذیرش  زمان  در  داشت،  ایران  به 
فروند   ٧٠٠ حدود  عراق  بس  آتش 
هواپیمای شکاری و شکاری بمب 
داشت  نزدیک  پشتیبانی  و  افکن 

اما ایران ٧٠ فروند ! 
شده  بیان  مسائل  به  توجه  با 
کامال مشخص و واضح است که 
شکست  برای  شانسی  هیچ  ایران 
از  بعضی  نداشت،  عراق  کامل 
اصول گرایان رژیم در توجیه قبول 
قطعنامه ادعا می کنند که کم 

مدیران  و  سیاستمداران  کاری 
امکانات  همه  که  شد  باعث 
نشود  بسیج  جنگ  برای  کشور 
و گرنه می شد عراق را شکست 
داد، در اینکه مدیران و مسئوالن 
امکانات  همه  نتوانستند  ایرانی 
کشور را برای پیروزی در جنگ 
و  نیست  بسیج کنند جای شکی 
رژیم  مدیران  ناتوانی  از  نشان  این 
است اما اگر همه توان کشور هم 
برای جنگ بسیج می شد بازهم 
جز پیروزی های مقطعی پیروزی 
بزرگی کسب نمی شد، در بهترین 
حالت ایران می توانست با شرایط 
کند  قبول  را  بس  آتش  بهتری 
هرچند این اتفاق بارها افتاد و از 
جنگ  ادامه  نکردند،  استفاده  آن 
المقدس  بیت  عملیات  از  پس 
آن  ادامه  اما  بود  بزرگی  ریسک 
پس از سال ١٣٦٢ اشتباه بود و پس 
از سال ١٣٦٣ احمقانه بود و پس 
خمینی  بود.  خودکشی   ١٣٦٥ از 
و  استراتژی  هیچ  همفکرانش  و 
ای  شده  حساب  و  دقیق  برنامه 
برای ادامه جنگ نداشتند و تنها 
به  امید  و  اعتقادات  به  توسل  با 
امداد غیبی و معنوی به جنگ 
ادامه دادند و در حقیقت سرنوشت 
یک کشور و دهها میلیون انسان 
ارزشی  که  بود  دست کسانی  در 
آنها  آینده  و  ها  انسان  جان  برای 
قائل نبودند. هم اکنون هم خامنه 
ای با پافشاری بر سیاست خارجی 
و  کشورها  دیگر  در  دخالت  و 
و  آمریکا  با  آشکارا  دشمنی 
وضعیتی  در  را  ایران  اسرائیل 
بدتر  حتی  و   ١٣٦٧ سال  مشابه 
ها  سال  شد  می  است،  داده  قرار 
به  سال گذشته  حداقل  یا  و  پیش 
فکر تغییر سیاست خارجی و پایان 
با آمریکا و کشورهای  مشکالت 
فرصت  این  از  اما  باشند  منطقه 
ها استفاده نکردند، هم اکنون هم 
از  نشان  ای  خامنه  تند  سخنان 
پافشاری آنان بر سیاست خارجی و 
دخالت در کشورهای منطقه است 
، آیا خامنه ای از وخامت اوضاع 
اقتصادی کامال آگاه است ؟ آیا از 
قدرت عظیم آمریکا و همپیمانانش 
آگاه است ؟ آیا او هم مثل خمینی 
کمک  و  امدادغیبی  منتظر 
معنوی است ؟  واقعیت این است 
و  عربستان  نه  و  آمریکا  نه  که 
اسرائیل و دیگر همپیمانانشان اجازه 
منطقه  کشورهای  بر  ایران  تسلط 
را نمی دهند و نه از نظر سیاسی 
و نه اقتصادی و نه نظامی ایران 
موفقیت  و  پیروزی  برای  شانسی 
ندارد و رهبران رژیم بدون محاسبه 
ایران و مردمانش  برنامه کشور  و 
داده  قرار  وخیم  شرایط  این  در  را 
اند، تنها راه نجات مردمان ایران و 
و  رفاه  با  و  تبعیض  بدون  زندگی 
خوشی و امنیت سرنگونی کامل  
رژیم با هر دو بخش اصول گرا و 

اصالح طلب است .

مختار نقشبندی  



شامره ٧٥4 - ٣١ تیر ٦١٣٩٨

 شبکه های اجتماعی و تاثیر آن 
بر روند دموکراتیزه کردن ایران

از  یکی  عنوان  به  بیان  آزادی 
دستاوردهای دموکراسی که ملت 
بوده  بهره  بی  آن  از  همیشه  ایران 
است به صورت کامال ملموس نه 
در دنیای واقعی بلکه در فضای 
این  حال  شود.  می  حس  مجازی 
قالب  در  خواهد  می  نظر  ابراز 
یا  باشد  جعلی  کاربری  حساب 
حساب کاربری واقعی. با پیشرفت 
تکنولوژی و دسترسی ارزان تر به 
برای  حتی  هوشمند  گوشی های 
قشر فقیر جامعه استفاده از اینترنت 
و شبکه های اجتماعی به صورت 
به  کرد.  پیدا  افزایش  تصاعدی 
اجتماعی  شبکه های  که  صورتی 
دارای مخاطبین از هر بازی سنی 
به  بودند.  گویی چشم ها یکباره 
دریچه ای تازه از دنیای نامحدود 
فرد می خواهد  هر  باز گردید که 
نقشی در آن ایفا کند. بغض هایی 
که در سال های گذشته در سایه 
خفقان رژیم جمهوری در گلو مانده 
بود در فضای مجازی ترکیدند و 
اظهارنظرها  و  انتقادها  از  موجی 
شد.  آخوندی  رژیم  گریبانگیر 
دنیای  در  آنچه  از  آگاهی 
پیشرفته،  پیرامون،کشورهای 
آنها،  سیاسی  و  دینی  آزادی های 
و  عمومی  رفاه  و  زندگی  طرز 
گروه های  همه  به  رژیم  خدمات 
نیابتی خود  نه تنها در خاورمیانه 
بلکه در آفریقا و آمریکای جنوبی 
روی  به  یکباره  به  را  ها  چشم 
وقایع گشود و خفتگان در خواب 
باال  نمود.نتیجه  بیدار  را  غفلت 
رفتن سطح توقع مردم و گسترش 
دیگر  رژیم شد.  از  پراکنی  نفرت 
به  آخوندی  رژیم  دسیسه های 
خواهان  مردم  و  شده  برمال  آسانی 
برپایه  سیستم جدیدی از حکومت 

دموکراسی شدند.

تاثیر اینترنت بر كوردهای ایران 
محدودیتهای  تمام  با  كردها 
سیاسی و اجتماعی كه از دیر باز 
تا كنون با آن دست و پنجه نرم كرده 
اند، همچنان در راه پیشرفت علم و 
تحصیل از پیشگامان دانشگاههای 
برتر ایران هستند. به عنوان مثال در 
تمامی آزمونهای كنكور سراسری،  
كردها از دور افتاده ترین و محروم 
ترین مناطق ایران برترین رتبه ها را 
در رشته های بسیار رقابتی مانند 
مهندسی  دندانپزشكی  پزشكی، 
خود  به  وكالت  و  كامپیوتر  برق، 
در  كردها  دهند.  می  اختصاص 
زمینه  در  بخصوص  پیشرفت  روند 
های علم و تكنولوژی نه تنها از 
دیگر مردمان ایران عقب نمانده اند 
بلكه قدم به قدم و گاها حتی برای 
دسترسی  و استفاده از تكنولوژی 
های  شبكه  روزها  این  و  اینترنت 
سبقت  ایرانیان  بقیه  از  اجتماعی 
دلیل  به  كرد  جوانان  اند.  گرفته 
و  آزاده  هایی  خانواده  در  اینكه 

دمكراتیك تر بزرگ می شوند از 
و  موثرتر  یادگیری  برای  اینترنت 
هدفمندتر برای دسترسی به منابع 
استفاده  بیشتر  دنیا و آگاهی  روز 
می كنند. كافی است با یكی از 
دانشجوهای كرد پای سخن بنشینیم 
تا در یابیم كه با تمام فشارهایی 
برای  ایران  آخوندی  حكومت  كه  
كار  به  دانشگاهها  كردن  مذهبی 
نه  كرد  دانشجوی  آن  گیرد،  می 
تنها نگرش و نگاه محدودی ندارد 
بلكه از تاریخ دمكراسی و سیاست 
و  اتفاقات  تا  خاورمیانه  و  جهان 
پیش بینی تحوالت ایران با نگاهی 
آزاد و عاقالنه و به دور از تعصبات 
قومی و دینی با شما به گفتگو 

می نشیند.
این  اید  حال سوالی كه پیش می 
است كه چطور این جوان كرد با تمام 
دیكتاتوری  رژیم  های  محدودیت 
از جمله كند كردن سرعت اینترنت 
سیستم  ترین  پیشرفته  برقراری  تا 
همه  این  به  جهان،  فیلترینگ 
داشته  دسترسی  علم  و  اطالعات 
و همزمان نگرش و تفكرش هم به 
سمت دمكراسی و داشتن كشور و 
كرده  پیدا  سوق  آزادتر  ای  جامعه 
است؟ پاسخش داشتن دسترسی به 
اجتماعی)  و شبكه های  اینترنت 

شکنهای  فیلتر  از  استفاده  با 
موجود( است كه دنیا را به صورت 
واقعی به یك دهكده جهانی تبدیل 

كرده است. 

و  هنرمندان  نویسندگان،  نقش 
های  شبكه  در  كورد  سلبریتیهای 

اجتماعی 
نویسنده گان، بازیگران و هنرمندان 
یا به قول امروزی ها سلبریتیهای 
زاده شجاع  نؤید محمد  كرد مانند 
هستند  ایرانیان  میان  در  ها  ترین 
چرا كه همیشه اولین كسانی بوده 
بد  شرایط  به  نسبت  كه  هستند  و 
سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در 
فرمتهای مختلف اعتراض خود را 
اعالم و با بقیه مردم به اشتراك می 
های  فوتبالیست  حتی  گذارند. 
غفوری  وریا  همچون  كرد  موفق 
ماههای  همین  در  بار  چندین 
گذشته از معدود و تنها بازیكنانی 
بوده است كه به سیاست های رژیم 
آخوندی شجاعانه اعتراض كرده و 
معیشتی  و  اقتصادی  مشكالت 
مختلف  های  پست  در  را  مردم 
مانند  اجتماعی  های  شبكه 

ایسنتاگرام اعالم كرده است. 

پر كاربردترین سایت ها و شبكه 

های اجتماعی در ایران
سال  جدید  و  رسمی  آمار  طبق 
درصد   ٩٩ از  بیشتر    ٢٠١٩
ایرانیان از گوگل به عنوان موتور 
كنند.  می  استفاده  جستجوگر 
اینستاگرام با بیش از ٢٤ میلیون 
ایرانی در صدر شبكه  كاربر فعال 
های اجتماعی قرار دارد. البته دور 
بگوییم  اگر  كه  نیست  واقعیت  از 
ایران  مردم  روزها  این  اینستاگرام 
به خود  از گوگل  بیشتر  را حتی 
مشغول كرده است. برای اطالعات 
بیشتر در این زمینه به لینک زیر 

می توانید مراجعه کنید.
h t t p s : / /
f i n anc i a l t r i b une .
com/a r t i c l e s / sc i -
l a tes t - /٨ ١ ٥ ٣ ٦ /t ech
data-on-iran-surge-

in-social-media-use

شبکه های  نام  به  باتالقی 
اجتماعی

به  اجتماعی  شبکه های  ورود  با 
تغییر  ها  زندگی  سبک  جامعه 
کرد چرا که این شبکه ها بسیار 
فرا گیرند و کنترل و محدودیتی 
جمهوری  رژیم  نیست.  آنها  برای 
کرد  نمی  فکر  هیچگاه  اسالمی 

باتالقی  به  مجازی  دنیای  که 
تقالی  و  شود  تبدیل  آنها  برای 
این  از  آنها  خروج  برای  بیشتر 
آنها  بیشتر  رفتن  فرو  به  باتالق 
منجر شود. در ابتدای کار شبکه 
اجتماعی فیس بوک و چند سایت 
بهانه فساد اجتماعی  به  دیگر را 
در  مردم  کردند.  فیلتر  غیره  و 
فیلترشکن  از  استفاده  با  مقابل 
از  استفاده  به  و  کردند  مقاومت 
پیام  سپس  دادند  ادامه  ها  شبکه 
خود  که  را  تلگرام  محبوب  رسان 
دیگر  شبکه های  جایگزین  رژیم 
کرده بود را فیلتر کردند سپس با 
مقاومت مردم روبرو شدند و تلگرام 
با ریزش اندکی به کار خود ادامه 
نیروی  گرفتن  قرار  از  پس  داد. 
تروریستی سپاه در لیست تحریمی 
آمریکا شبکه اجتماعی اینستاگرام 
سران  از  بسیاری  کاربری  حساب 
دولتی  باالی  رتبه  افراد  و  سپاه 
وابسته به سپاه را مسدود کرد این 
در حالی است که برخالف گذشته 
به  اسالمی  جمهوری  رژیم  که 
سرعت عکس العمل تالفی جویانه 
می   نشان  اقدامات  گونه  این  به 
داد کوچکترین اظهارنظری به این 
اقدام اینستاگرام نکرد و این خود 
نظام  درماندگی  و  ضعف  نشانه 

اجتماعی  های  شبکه  کنترل  از 
از  استفاده  به  مردم  تشویق  است. 
هر  فاقد  داخلی  های  رسان  پیام 
وامکانات  سایبری  امنیت  گونه 
شبکه  روز  طنز  موضوع  به  اولیه 
های اجتماعی بدل شد و به مانند 
دیگر پروژه های رژیم آخوندی به 

شکست انجامید.

در  کورد  احزاب  پررنگ  نقش 
شبکه های اجتماعی

به جرأت می توان گفت احزاب کرد 
یکی از فعال ترین و پربازبیننده ترین 
اجتماعی  شبکه های  مخاطبان 
پیشرفت  با  همگام  که  هستند 
شبکه های اجتماعی جایگاهشان 
در بین مردم روز به روز پر اهمیت تر 
شده است. اینکه احزاب کرد بتوانند 
به  را  خود  پیام  کلیک  یک  با 
روستانشین  افتاده ترین مناطق  دور 
سران  برای  است  برساند،کابوسی 
رژیم تروریستی ایران که با صرف 
هزینه های میلیاردی نتوانستند راه  
حلی برای آن پیدا کند. سران رژیم 
فقط نظاره گر موج خروشان حمایت 
اشتراک  به  و  کردستان  مردم 
آرمان ها و سیاست های  گذاری 
آنها در فضای مجازی و به تبع آن 
دنیای واقعی هستند. در این بین 
اقوام غیرکرد نیز بیشتر با کردها 
و خواسته های برحقشان آشنا شده و 
آنها نیز حمایت خود را از کردها 
قراردادن  الگو  با  و  کرده  اعالم 
مبارزات  و  کردستان  آرمانهای 
آزادی خواهانه شان بر حق مشروع 

خودشان تاکید می کنند.

فعالیت در شبکه های اجتماعی
نخستین  اجتماعی  های  شبکه 
انقالب ارتباطی بسیار موثر در به 
سیاسی  نظام های  کشیدن  چالش 
مسئله  این  از  نباید  اما  هستند 
اندازه که  به همان  غافل شد که 
مردم می توانند استفاده ابزاری از 
رژیم  علیه  اجتماعی  شبکه های 
واپس گرای آخوندی داشته باشند 
می تواند  نیز  رژیم  عوامل  خود 
با  جعلی  های  حساب  قالب  در 
بین  مردم  با  شدن  همسو  و  نفوذ 
و  تفرقه  باعث  و  کرده  نفوذ  آنها 
که  موضوعی  شود.  فرافکنی 
رایج  و  مشهود  بسیار  روزها  این 
بسیار  آخوندی  رژیم  است  شده 
اینترنت  آزادی  سرکوب  به  سریع 
دست زد زیرا آنها از دنیای جدید 
داشتند  هراس  دیجیتال  متهور  و 
چرا که این دنیا خارج از دسترسی 
آنها  آنالوگ  امنیتی  ساختار 
بایست  می  نیز  کرد  ملت  بود. 
توسط  شده  ایجاد  بستر  سایه  در 
شبکه های اجتماعی هر چه بیشتر 
گذار  مرحله  برای  آماده  را  خود 
و  کرده  ایران  در  دموکراسی  به 
همسو و همراه با آرمان های حزب 
برای  ایران  کردستان  دموکرات 
دستیابی به حقوق مسلم ملت کرد 

از هیچ تالشی دریغ نکند.

کاربرد شبکه های اجتماعی 
در كوردستان ایران 

ابراهیم مهرنو 

آرمان سالمت 
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خالد درویژه

میترا تقی پور

امید درمانی و 
تحریف واقعیتها

و  ایدئولوژیک  درحاکمیت 
جمهوری  ساله  چهل  استبدادی 
تعیین  در  آنچه  اسالمی 
رژیم  سیاستهای  تبیین  و 
،سیاسی،  های  حوزه  درتمامی 
زیست  اقتصادی،اجتماعی، 
ازاعراب  محلی   ... و  محیطی 
مبانی  به  پرداختن  است  نداشته 
خواسته  به  پایداروتوجه  توسعه 
است.هم  بوده  جامعه  برحق  های 
وغم نظام بابکارگیری سیاستهای 
قرون وسطایی در تمامی سالهای 
گذشته تنها و تنها حفظ منافع 
درصد کل  پنج  اندک که  گروه 
نمی  شامل  را  کشور  جمعیت 
بود.رژیمی  خواهد  و  بوده  شود، 
با  انقالب  فردای  همان  از  که 
سوءاستفاده از اعتقادات و باورها 
احساسات  برموج  سوارشدن  با  و 
مردمی و بکارگیری سیاستهای 
پوپولیستی و عوام فریبانه سعی 
استبدادیش  های  پایه  درتحکیم 
علیرغم  هم  امروز  به  تا  و  کرده 
وجود کالن بحرانهای چند بعدی 
و منجمله اقتصادی،به جای حل 
جدا  مشکالتی  چنین  ای  ریشه 
از اینکه از حرف و حدیث گفتن 
به جای عمل نمی افتند،مسئولین 
والیت مدار و دستگاههای سخن 
پراکنی شان روز به روز و بیشتر 
باورهای  تبلیغ  گذشته،  از 
با  توام  ایدئولوژیک ناکجاآبادی 
واقعیتها  تحریف  و  درمانی  امید 
را سرلوحه کار خود قرار داده اند.
آنچه دراین نوشتار سعی درتشریح 
آن خواهیم نمود پرداختن به سخنان 
درسفراستانی  رژیم  جمهور  رئیس 
است. شمالی  خراسان  به  ایشان 
نامبرده در نشست شورای اداری 
وتوسعه استان چنین برزبان آورد. 
شروع نقل قول"بعدازجنگ جهانی 
دوم ژاپنیها گفتند دیگه روز هشت 
کنیم،جنگ  کار  نباید  ساعت 
کشورمان  باید  شده،  ویرانی  شده 
را آباد کنیم،هشت ساعت کارمی 
کنیم پول میگیریم، چهار تا پنج 

ساعت مجانی کارمیکنیم ، باید 
دیگری  کرد،چاره  را  کار  این 
باید  مسئولیم،همه  نیست،ماهمه 
تالش کنیم،وقتی کشور آباد می 
شود برای همه ما آبادانی است، 
های  نوه  ما،برای  فرزندان  برای 
پایان  ما"  های  آینده  برای  ما، 

نقل قول.
رئیس  آقای  جناب 
که  جمهور:حداکثرمردمی 
میدهید  قرار  خطابشان  جنابعالی 
نظرانه  تنگ  نگاه  برکت  به 
و  اقتصاد  به  غیرعلمیتان  و 
سازوکاروساختارناکارآمد  وجود 
بیشتراز  است  وقت  خیلی  مالی 
مجانی  تماما  آنهم  ساعت  هشت 
میتوان  چگونه  کارمیکنند. 
برایتان ثابت کرد که وقتی اکثریت 
لب  به  جان  مردم  اتفاق  به  قریب 
باهمدیگر  خرجشان  و  دخل  رسیده 
کارنمی  ندارد؟مجانی  همخوانی 

کنند.؟!
باچه چشمی میتوانید گستردگی 
پدیده کودکان کارخیابانی را که 
به دلیل واردشدن شوک اقتصادی 
و  امکان  والدینشان  برخانواده، 
حداقل  به  یافتن  دست  توانایی 
امکانات زندگی بخور نمیر را هم  

ندارند، ببینید؟!!
چیزی  چه  دیدن،شنیدن،احساس، 
پدیده  وجود  از  را  شماها  میتواند 
کولبری  وخطرناک  اجباری 
در  بری  سوخت  و  کوردستان  در 
بدست  برای  که   ... و  بلوچستان 
آوردن یک لقمه نان، شب و روز، 
بازی  جانشان  با  مجانی  مرگ 

میکند، باخبرباشید؟
حال که انشاءالله و امید درمانی 
سیاستهای  و  نبرده  جایی  به  ره 
نابخردانه تان مسیر حرکت جامعه 
سائوپائولویی  جامعه  سوی  به  را 
دررفتن  و  واقعیتها  میبرد،تحریف 

از حقیقت چاره ساز نیست.
بعدازجنگ جهانی دوم  و در دوره 
و  سنگ  ،زغال  بازسازی  شروع 
مواد صنعتی  ترین  فوالد کمیاب 
حاکمیت  اینرو  از  بودند  درژاپن 
گرفتن  درپیش  با  ژاپن  مردمی 
به  دادن  اولویت  سیاستهای 

نهادهای  تاسیس  توزیع،  و  تولید 
به  وام  اعطای  جهت  خاص  مالی 
چنین  کننده  تولید  شرکتهای 
استارت  مسیررشدخودرا  صنایعی 
اقتصادی  های  برنامه  زد.طبق 
از  ژاپن  وزیر  هایوتواکیدا)نخست 
با گسترش  ١٩٦٠تا١٩٦٤(قراربود 
مهندسی  و  دانش  های  گروه 
ژاپن  درآمدملی  دردانشگاهها 
دردهه حفتاد میالدی دوبرابر شود 
بودکه  آنقدرباال  رشد  سرعت  ولی 
محقق  سال  حفت  امرطی  این 
سنگین  صنایع  سریع  شد.گسترش 
لوازم  توزیع  و  تولید  آن  تبع  به  و 
ازجمله  آالت  ماشین  و  خانگی 
شمار  به  مهم  موثردراین  عوامل 

می آیند.
دراین خصوص تنها وجهه مشترک 
وجودنیروی کارسخت  باایران  ژاپن 
کوش،مبتکروخالق است اما آنچه 
حاکمیت  عنوان  تحت  آنها  را 
پاسخگو  و  مردمی،تکنوکرات 
دارند،شماها نه تنها ندارید بلکه با 

آن بیگانه اید.
شماباوجود  حاکمیت  تحت  درایران 
پیشرفت  منابع  فراوانی 
ملیتهای  اقتصادی،اکثریت 
وبحرانهای  فقراقتصادی  آن،کارد 
گوشتشان  است  مدتی  موجود 
استخوانشان  به  اینک  و  رابریده 
که  مالی  است.منابع  رسیده 
میبایست درجهت توسعه اقتصادی 
تامین  یاتنها  شود  کارگرفته  به 
بیت  به  وابسته  نهادهای  کننده 
سلطانهای  یاازطرف  است  رهبری 
والیت مدارازدستاندازی و اختالس 
اگر  تازه  نیستند  مصون  فساد  و 
گروههای  مستمری  بعدازپرداخت 
تروریستی دراقصی نقاط جهان ته 

نکشیده باشد.
که  جامعه  های  نخبه  و  الیت 
پردازنده  عنوان  به  میبایست 
نگریسته  آنها  به  رشدوتوسعه 
شود،یابیکارند یادرپشت میله های 
افکارایدئولوژیک  حبس  زندان 
وقرون وسطایی رژیم حاکم هستند 

یا اگرشانسی داشته باشند.
 فرار را بر قرار ترجیع داده اند. 

دانستم  نمی  بخواهید  را  راستش 
چه  بیداری  را  مطلب  این  عنوان 
در  فرهنگی.  یا  اخالقی  بنامم؟ 
مثابه  به  فرهنگ  و  اخالق  واقع، 
شاید  یا  لبه   دو  چاقوی  یک 
بهتر است بگوییم دو حلقه از یک 
زنجیر است، زنجیری که  به حلقه 
انسانیت،  جمله:  از  دیگری  های 
و...  شناخت  معرفت،  شخصیت، 

نیاز دارد تا کامل شود.
به هر روی آنچه که می خوانید 
برشمردن مواردی بسیار اساسی و 
ضروری است که  در ظاهر ارتباط 
چندانی با یکدیگر ندارند اما هر 
اهمیت  حایز  خود  جای  در  کدام 
اند و شایسته است درباره ی آنها 
آنها  به  ذیل  در  که  شود  صحبت 

خواهم پرداخت:
    چند گاهی پیش یکی از به 
اصطالح بزرگان و دولتمردان ایران 
بارداری  های  عکس  انتشار  به 
ویژه هنرمندان معترض  به  زنان و 
شده بود و آنان را بی حیا خطاب 
کرده بود. در مطالب قبلی  گفته 
نمی  گفت:  خواهم  هم  باز  و  ام 
زن  از چگونه  افراد  اینگونه  دانم 
یا چگونه مادرانی متولد شده اند 
که معتقدند زنان باید بارداری شان 
را از دید نامحرمان پنهان سازند و 
این در حالی است که بارداری و 
به دنبال آن، مادر شدن، بزرگترین 
و زیباترین موهبت پروردگار است 
که نصیب بانوان می شود و بدون 
استثناء تمام مادران زیباترین رخداد 
می  دوران  همین  را  شان  زندگی 
این  تصویر کشیدن  به  دانند. حال 
است  حیایی  بی  کجایش  افتخار 
را نمی دانم؛ آن هم در حالی که 
در شهری مذهبی که ترجیح می 
دارم،  نگاه  مکتوم  را  نامش  دهم 
گوش  به  مراکزی   از  خبرهایی 
صاحب  انسان  هر  که  رسد  می 
می  متاثر  عمیقا  را  ای  اندیشه 
سازد. )زن و عقد موقت یا همان 
صیغه( آن هم برای زائران امامی 
که آرامگاهش در آنجاست... این 
بحث  بسی  جای  خودش  موضوع 
مواردی  به  خواهم  می  اما  دارد 
دیگر نیز اشاره کنم. چندی پیش 
به اصطالح کارشناس  خانمی که 
مسایل مذهبی است اذعان داشت: 
من اذیت می شوم از اینکه زنان 
بینم؛  می  تبلیغات  آگهی  در  را 
بهتر است بجای زنان از عروسک 
استفاده شود... به اعتقاد بنده اینها 
شدن  گرفته  نادیده  از  مصداقی 
موجه  فعالیت  چراکه  است؛  زنان 
و کامال اخالقی زنان در تبلیغات 

به هیچ وجه منافاتی با عفت زن 
ندارد. آنچه در اینجا شایان توجه 
گفت  توان  می  جرات  به  و  است 
مقصران اصلی این نااگاهی ها و 
کم خردی ها هستند، مخاطبانی 
و  سخنان  به  دادن  بها  با  که  اند 
اینگونه  ی  نابخردانه  نظریات 
فرصت  و  پر  و  بال  آنان  به  افراد 
گسترش جهالت را دهند. تا زمانی 
که زنان بجای مطالعه و آگاهی 
در ماه محرم و  در سطح جهانی، 
صفر و رمضان، کارشان و یا شاید 
شان حضور  سرگرمی  بگویم  بهتر 
سخنرانی  محافل  و  ها  روضه  در 
برای  و  است  نمایان  مذهبی  این 
حرفهایشان بسی به به و چه چه 
هم می کنند، نباید منتظر بیداری 
آنچه  بمانیم.  یا فرهنگی  اخالقی 
تلخ تر است این است که خود این 
عمدتا  خودشان  حرفهای  به  افراد 
باور و اعتقادی ندارند و این بکن 
و نکن ها و نسخه ها را تنها برای 
مردم ساده لوحی که در دهان اینها 
می نگرند، می پیچند؛ وگرنه که 
اگر چنین بود تا کنون به مدینه 
ای فاضله دست یافته بودیم. الزم 
است بدانیم، زنان تا هم اکنون نیز 
جهان  افراطی  اسالمی  جوامع  در 
سوم، به اندازه ی کافی نادیده شده 
اند. وقت آن رسیده زنان و طبیعت 
آنان را بهتر بشناسیم و به آن ها بها 
نابجا  حیاهای  و  شرم  از  و  بدهیم 
کنیم  جلوگیری  آنان  ی  درباره 
از  بهداشتی  نوار  یک  خرید  تا 
کارمند مرد داروخانه و فروشگاه 
برایش استرس به همراه نداشته باشد 
در  مادری که  برآمده ی  اندام  و 
شکمش  در  فرزندی  پروراندن  حال 
آری،  نکند.  را خجالتزده  او  است 
فقر فرهنگی، تحرکات اجتماعی 
دشوار  برایشان  این حد  تا  را  زنان 

سازد.
تا  گذریم  می  نیز  اینها  از      
برسیم به موضوعی بسیار ضروری 
و اساسی در ارتباط با فرزندانمان. 
همانطور که می دانیم سال گذشته 
شاهد تعرض یک معاون آموزشی 
مدرسه  یک  در  آموزان  دانش  به 
شاهد  هم  آن  از  تر  پیش  و  بودیم 
تعرض یک معلم به اطالح دینی 
این  البته  که  طوسی  سعید  بنام 
موارد تنها موارد فاش شده است و 
بی شک شمار قابل توجهی از این 
بی اخالقی ها هرگز افشاء نشده و 
نخواهند شد. ریشه یابی این فاجعه 
و جستجو برای محاکمه ی مقصر 
زمانیکه  تا  است.  ساده  بسیار 
و  ها  مصاحبه  معیار  و  مالک 
گزینش های سازمان های دولتی 
و  میت  نماز  دانستن  تنها  ایران، 
است  دین  فروع  و  اصول  دانستن 
سالمت  واکاوی  و  سنجش  بجای 
که  فردی  اصالت  و  شخصیت 

بدنبال استخدام است و تا زمانیکه 
روابط بر ضوابط و شایسته ساالری 
حاکم است اوضاع از این بهتر نمی 
را  جمله  این  زیاد  متاسفانه  شود. 
بیامرزم  خدا  )پدر  که:  ام  شنیده 
می گفت: هر کاری می خواهی 
بکن اما نمازت را سر وقت بخوان( 
و جای بسی تاسف است که این 
برپا داشتن نماز و شرکت در نماز 
صورت  محاسن  احتماال  و  جمعه 
یقه  پیراهن  و  عقیق  انگشتری  و 
نهایت  در  و  )آخوندی(  دیپلمات 
ناصیه )پیشانی(  جای مهر روی 
مهر تاییدی است برای به استخدام 
درآمدن نان خورهای این حکومت 
فاسد. مقصر بعدی و حتی اولیه 
والدینی هستند که با لحاظ کردن 
شرمی نابجا و تعصبی کورکورانه 
و چه  دختر  خود چه  به کودک 
هیچ کس  اند که  نیاموخته  پسر 
بجز پدر و مادر و در مراحل بعدتر 
اقوام درجه یک، اجازه ندارند بیش 
می  او  به  که  متعارفی  حد  از 
آموزند به تو نزدک شود. متاسفانه 
مردم احساساتی و بامحبت آسیایی 
که  دهند  می  اجازه  خودشان  به 
فرزند دیگران را به راحتی ببوسند 
و یا حتی در آغوش بگیرند آن هم 
بدون اجازه والدین. حال اگر  پدر 
فرزندشان  آشنایی  هنگام  مادر  و 
در  را  خود  کودکان  دیگران،  با 
تنگنای بجا آوردن مراحل آشنایی 
و  بوسه  و  ماچ  و  دادنو  دست  و 
رفتن به آغوش عمو )تمام مردهای 
به  کودکشان  نکنند،  اطراف( 
خوبی می آموزد که این جسم من 
به  ندارد  اجازه  و هیچ کس  است 
آن شود حال اگر همسایه  و دوست 
ناراحت  برخورد  این  از  هم  آشنا  و 
می شوند اهمیتی ندارد، چرا که 
کودک  شخصیت  و  روان  سالمت 
از هر چیز دیگر مهمتر است و این 
مورد  هیچگونه منافاتی با تربیت 
ندارد.  اجتماعی  کودک  یک 
روی سخنم با والدین است: زندگی 
در جامعه ی امروزی چنین می 
طلبد که آموزش مسایل جنسی را 
قرار  خود  آموزشی  امور  در صدر 
دهیم چراکه اصال به صالح نیست 
آگاهی  بدون  را  فرزندانمان  که 
سازمان  اختیار  در  خام  کامال  و 
دهیم که  قرار  پرورشی  و  آموزش 
صورت  آن  در  پرورشی  تنها  نه 
تنها  و  تنها  بلکه  گیرد،  نمی 
انبوهی  درگیر  را  مان  کودکان 
از اطالعات ناکارآمد و بی فایده 
رسیده  آن  وقت  دیگر  سازد.  می 
به  و  بگذاریم  فراتر  قدمی  که  
پیش  از  بیش  کودکانمان  سالمت 
جوامعی  در  هم  آن  بدهیم  اهمیت 
که جایگاه ارزش ها با ضد ارزشها 

عوض شده است.
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