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رئیسی و زخمی بهبود 
نیافتە

کوردبودن مسئولیتی 
عقالنی و اخالقی

عثمان مصطفی پور،
 ماندالی كوردستان، 
میراث معنوی یك ملت

کلونیالیسم  موضوع  کە  وقتی 
اذهان  در  فورا  می آید،  میان  بە 
بریتانیا،  نظامی  لشکر  عمومی 
می یابد  تجلی  اسپانیا  و  فرانسە 
نفری  هزار  دەها  سوارشدن  با  کە 
روی کشتی  ها و بعد از سفری دور 
طوفان های  از  گذشتن  و  دراز  و 
سنگین بە سواحل آفریقا، آمریکا 
و استرالیا رسیدە و از لحظە ورود 
خود شکم  اسلحەهای  نیزە  سر  با 
بومیان تهیدست را پارە و میهنشان 
را اشغال کردە و ثروت و سامانشان 
بە کشور  غنایم  عنوان  بە  نیز  را 

خود منتقل کردند.
این کلونیالیسم عریان و آشکاری 
بود کە برای چند قرن تداوم داشت 
و بعدها شمایل خود را تغییر داد 
بە  جهانی  سطح  در  اکنون  هم  و 
سرنیزە!  بدون  اما  دیگر  شکلی 

قربانیان خود را می بلعد.
عریان،  حالت  این  از  غیر 
کلونیالیسمی دیگر وجود دارد کە 
درون مرزهای بە ظاهر یک کشور 
لفظ  از  منظورمان  می شود.  اجرا 
»ظاهر« این است کە وقتی اسم 
جغرافیایی بە عنوان كشور بە میان 
خوداگاه  اذهان  بە  آنچە  می آید، 
انسان ها خطور می کند چیزی جز 
ساکنینش  همە  کشور  این  آنکە 
همە  و  رنگ  و یک  یک دست 
می دانند،  خانە  صاحب  را  خود 
جغرافیاهایی  هستند  اما  نیست. 
کلونیالیسم  بالی  علت  بە  کە 
فکری و فرهنگی بە ویرانە تبدیل 
شدند و بە اوج کلونیالیسم نظامی 
و اقتصادی نیز رسیدە و ساکنین 
بە ظاهر کشور بە دو دستە تقسیم 
فالكت  و  خانگان  صاحب  شدند: 

زدگان!
رضاخان،  از  قبل  ایران  گرچە 
جغرافیایی بود کە همە آن را بە 
عنوان ممالک محروسە پادشاهان 
عیاش قاجار می شناختند، اما با 
پشتیبانی  و  رضاخان  درنده خویی 
روشنفکران  اصطالح  بە  تئوریك 

کریم پرویزی

ادامه در صفحه  3

ژئوپلیتیک 
کلونیالیسم

ســـخـن

سندی دیگر برای کشورهای 
غربی رو شد تا بهتر رژیم 
اسالمی ایران را بشناسند!!
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پیام همدردی مسئول اجرایی حزب دمکرات با مردم کوردستان

25١امین دورە آموزش مقدماتی پیشمرگە کوردستان بە پایان رسید

سنندج؛ حذف زبان کوردی از تابلوهای رسمی دانشگاه کوردستان

تاراج معادن کوردستان

مراسم   از  روز  دە  گذشت  از  بعد 
لیست  او  رئیسی،  ابراهیم  تحلیف 
تسلیم  را  خود  پیشنهادی  وزیران 
پیشنهاد  نفرات  کرد.  رژیم  مجلس 
وزارتخانەها،  پست های  برای  شدە 
توانایی  کە  هستند  کسانی 
مدیریتی و علمی باالی نداشتە و 
شعارهای رئیسی را نیز کە مدعی 
بود دولت او متشکل از همە طیف 
و جناح ها خواهد بود و برای »وفاق 
ملی« قدم برمی دارد را عمال زیر 

پا گذاشت.
وزیران  لیست  بە  تعمقی  اندک  با 

کە  شد  خواهد  روشن  پیشنهادی 
هستند  کسانی  پیشنهادی  نفرات 
بیت  فرمانات  تابع  و  مرید  کە 
بودە و  رهبری و شخص خامنەای 
کردن،  توجیە  کارشان  حقیقت  در 
اجرا و نظارت بر مواضع ولی فقیە 
در همە سطوح سیاسی، اقتصادی، 
دیپلماسی  و  فرهنگی  نظامی، 

است.
اکثر کارشناسان امور داخلی ایران 
رئیسی  کابینە  کە  باورند  این  بر 
نە تنها قادر بە حل بحران ریشەدار 
خود  بلکە  نیستند،  ایران  همەگیر 

بحران ها  این  بیشتر  تعمق  موجب 
شکاف  عمیق ترشدن  نتیجە  در  و 
بود،  خواهند  مردم  و  نظام  میان 
هیچ  پیشنهادی  نفرات  چراکە 
یک توانایی و دانش و تجربە و از 
همە مهمتر خواستار تحقق مطالبات 
مردم نبودە بلکە سربازانی خواهند 
بود کە در راستای پیشبرد اهداف 
خواهند  خدمتی  خوش  خامنەای، 
اعتراضات  تشدید  موجب  و  کرد 
ایران  مردم  همە  خیابانی  گستردە 

خواهند شد.
این دولت در حالی بر سر کار آمد 

کە رژیم سراپا در باتالق سیاسی، 
فرهنگی  و  اقتصادی  امنیتی، 
فرورفتە و رژیم اندک مشروعیتی 
از  داشت،  مردم  میان  در  کە  را 

دست دادە است.
غیر از مسئلە عدم مشروعیت رژیم 
ایران در خارج نیز تحت  در داخل، 
فشار جامعە جهانی بە ویژە بر سر 
پروندە اتمی و موشکی بودە و عدم 
مذاکرە  میز  سر  بر  ایران  بازگشت 
کە  است  مسئلە  این  گویای  نیز 
هدف آنان کسب وقت و تالش برای 
گسترش  و  هستەای  سالح  تولید 

سامانە موشکی اش است و جامعە 
فشار  ایران  بە  آمریکا  و  جهانی 
میز  بە  زودتر  چە  هر  کە  آوردند 
مذاکرە برگردد، چرا کە صبر آن ها 

نیز حد و مرزی دارد.
و  داخلی  فشارهای  نتیجە  در 
خارجی، رژیم را بیش از پیش تحت 
فشار قرار دادە و شکاف ایجاد شدە 
عمال  نیز  رئیسی  دولت  و  عمیقتر 
نخواهد توانست هیچ تغییر مثبتی 

در زندگی مردم ایجاد کند.

کابینە رئیسی و فروپاشی هر چە بیشتر 
جایگاە اجتماعی رژیم
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پیام همدردی مسئول اجرایی حزب دمکرات با 
مردم کوردستان

٢٥١امین دورە آموزش
 مقدماتی پیشمرگە کوردستان بە پایان رسید

دستگاە تشکیالت کل حزب دمکرات: 
کانال تلگرامی »آسوی روژهالت« هیچ ارتباطی 

با حزب دمکرات کوردستان ایران ندارد

مسئول  هجری«  »مصطفی 
کوردستان  دمکرات  حزب  اجرایی 
با  رابطە  در  پیامی  طی  ایران 
واژگونی ماشین کە در آن چندین 
از  را  خود  جان  هم میهنان  از  تن 
دست دادند و شماری نیز مجروح 
را  تسلیت خود  و  همدردی  شدند، 
با خانوادە جان باختگان و مجروحان 

ابراز نمود.

متن پیام بدین شرح است:

حزب  کل  تشکیالت  دستگاە 
در  ایران  کوردستان  دمکرات 
مختلف  اقشار  بە  رو  اطالعیەای 
کرد  اعالم  ایران  کوردستان 
»آسوی  تلگرامی  کانال  کە 
ڕۆژهەاڵت( )ئاسۆی  روژهالت« 
متعلق بە حزب دمکرات کوردستان 

ایران نیست.

متن اطالعیە این چنین است:
هموطنان محترم

دمکرات  حزب  هوادارن  و  اعضا 
کوردستان ایران

 ،١٤٠٠ شهریور   ١١ پنج شنبە  روز 
آموزش  دورە  ٢٥١امین  مراسم 
در  پیشمرگە کوردستان  مقدماتی 
کوهستان های کوردستان با پیوستن 
شماری از جوانان آزادی خواە کورد، 

برگزار شد.
از  برخی  حضور  با  مراسم  این 
فرماندهان  رهبری،  اعضای 
پیشمرگان  و  کادر  نظامی، 

کوردستان برگزار شد.
مراسم با خواندن سرود ملی »ای 
سکوت  دقیقه  یک  و  رقیب« 
شهیدان  به  احترام  ادای  نشان  به 

کوردستان آغاز شد.
غالمعلی«  »عمر  ادامە  در 
کل  تشکیالت  دستگاە  معاون 
ایران  کوردستان  دمکرات  حزب 
طی پیامی کوتاە بە ارادە انقالبی 
اشارە  کورد  فرزندان  مبارزاتی  و 
داشتند و حضور جوانان آزادی خواە 
را بە مثابە ارادە ملت کورد برای 
شهیدمان  رهبر  آرمان های  تحقق 

دکتر »قاسملو« دانست.
ایران  اشغالگر  »رژیم  افزود:  وی 
با گذشت ٤٢ سال سرکوب و ستم 

حادثە  بسیار  تاثر  و  تاسف  با 
واژگونی ماشین کە در آن شماری 
مریوان  شهر  گرامی  هم میهنان  از 
جان باختند؛ موجب غم و اندوە همە 

کوردستان گردید.
جادەهای  نابسامان  وضعیت 
رژیم  رسیدگی  عدم  و  کوردستان 
جادەای  زیرساخت های  بە  ایران 
از  شماری  باختن  جان  باعث 

هموطنان می شود.
همدردی  ابراز  ضمن  ترتیب  بدین 

همچنان که قبال در اطالعیەهایی 
نسبت بە مجموعە گروە و کانال های 
رسانەای و اجتماعی برای افکار 
؛حزب  بودەیم  تنویر کردە  عمومی 
دمکرات کوردستان ایران فقط در 
است کە  مسئول  رسانەهایی  برابر 
بە صورت رسمی توسط ارگان های 

حزب ادارە می شوند.
تعدادی از این گروە و رسانەهای 
اجتماعی با سوء استفادە از پرستیژ 
با  ملتمان،  بخش  رهایی  جنبش 
بە  گوناگون  و  متعدد  نام  های 
جان جامعە کوردستان افتادە و با 

نتوانستە و نخواهد توانست ما را از 
مسیر مبارزاتیمان کە همان تحقق 
حقوق ملی – دموکراتیکمان است 

حتی یک قدم بە عقب براند«.
سرودی  ایشان  سخنان  از  بعد 
شرکت کنندگان  توسط  انقالبی 

دورە اجرا شد.
گزارش  مراسم  دیگر  بخش  در 
از  مقدماتی   ٢٥١ دورە  آموزش 
از  یکی  نظری«  »شورش  سوی 

مربیان آموزشگاه قرائت شد.
خوانن  با  بود  همراە  مراسم  ادامە 
شعری تحت عنوان »پێشمەرگە و 
گەالوێژ« کە ازسوی شرکت کنندە 

دورە »ساالر« تقدیم حضار شد.
بخش  مقدماتی   ٢٥١ دورە  پیام 
توسط  کە  بود  مراسم  دیگر 
شرکت کنندە دورە »صالح« قرائت 

شد.
سوی  از  سرودی  ادامە  در 
شرکت کنندەگان دورە تحت عنوان 
قارەمان«  پێشمەرگەی  »ساڵو 

تقدیم حضار شد.
بە  مراسم  دیگر  بخش  در 
میانگین  کە  شرکت کنندگانی 

و تسلیت با خانوادە جان باختگان، 
همە  و  مریوان  گرانقدر  مردم 
کوردستان، آروزمندیم کە وضعیت 
بە  رو  نیز  مجروحان  جسمانی 

بهبودی یابد.

حزب دمکرات کوردستان ایران
مسئول اجرایی
مصطفی هجری

١١ شهریور ١4٠٠ خورشیدی

تخریب  و  نادرست   اخبار  اشاعە 
متشنج  را  جامعە  جو  شخصیت ها 
موجب  و  کردە  تردید  دچار  و 
مسمومیت فضای مجازی شدند.

»آسوی  تلگرامی  کانال 
روژهالت« یکی از این رسانەهای 
اجتماعی است کە در همین راستا 

فعالیت دارد.
می داریم  اعالم  اساس  همین  بر 
کە، هیچ کدام از این رسانەهای 
و  عنوان  هر  تحت  اجتماعی 
نزد  باشند،  کە  نشانی  و  نام 
و  قبول  قابل  غیر  دمکرات  حزب 

نمرات را در »نظم و دیسیپلین« و 
»سیاسی – نظامی« کسب کردە 

بودند، جوایزی اهدا شد.
نظامی    - سیاسی  زمینە  در 
میانگین  کە  شرکت کنندگانی 
نمرات را کسب کردە بودند »صالح 

کریمی  سمیە  قاسملو،  موسوی 
کە  بودند  کارساز«  شیرکو  و 
از سوی »فتح الـلە  را  جوایز خود 
فرماندەهان  از  یکی  خوبایی« 
کوردستان  پیشمرگه  نیروی 

دریافت کردند.

موفق  کە  نیز  شرکت کنندگانی 
در  نمرات  میانگین  کسب  بە 
شدە  دیسیپلین«  و  »نظم  زمینە 
فرزین  پیغامی،  بودند،«کیوان 
بودند  شکری«  بهمن  و  معروفی 
کە جوایز خود را از سوی »لقمان 

عبدالـلە زادە« یکی از فرماندەهان 
نیروی پیشمرگه کوردستان دریافت 

کردند.
مراسم با اجرای آهنگی از سوی 
و  »شیرکو  دورە  شرکت کنندەگان 

کارو« بە اتمام رسید.

صورت  در  و  نیستند  توجیەپذیر 
این  گردانندگان  شدن  آشکار 
خسارات  باعث  کە  رسانەها 
زیادی بە جریان مبارزات ملی – 
بە  می شوند،  ملتمان  دمکراتیک 
صورت قانونی برخورد خواهد شد.

در سایە اتحاد و همبستگی، درود 
می فرستیم بە همە مبارزین واقعی 

»راسان نوین روژهەالت«.

حزب دمکرات کوردستان ایران
دستگاە تشکیالت کل

مورخ ام6 شهریور ١4٠٠ خورشیدی
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سخن ادامه 

امور  مدیر  زادە«،  زارع  یدالـلە 
پزشکی  علوم  دانشگاه  الملل  بین 
یکی  با  گفتگو  در  کوردستان 
رژیم  وابستە  خبرگزاری های  از 
دانشگاه های  بندی  رتبه  گفت: 
جهان توسط مؤسسه آموزش عالی 
انتشار   ٢٠٢٢ سال  برای  تایمز 
علوم  »دانشگاە  آن  در  که  یافت 
در  )سنە(«  کوردستان  پزشکی 
زمینە  در  جهانی  نخست  جایگاە 

مادەای  سبز  طالی  یا  بنە  شیرە 
ایران  رژیم  سومدیریت  از  کە 
قاچاق  خارج  بە  کوردستان  از 

می شود.
معتقدند  داروسازها  و  متخصصان 
سلول های  بهبود  در  مادە  این 

سرطانی معدە تاثیر زیادی دارد.
رئیس ادارە سرطان وزارت بهداشت 
یک  با  مصاحبەای  در  رژیم 
ادعای  این  رژیم  خبرگزاری 
کە  می کند  رد  را  متخصصان 
در پاسخ بە دلیل عدم تولید دارو 

مصاحبە را ادامە نمی دهد.
در  بنە  درخت  شیرە  تولید  محل 
زاگرس  جنگل های  تنها  ایران 
این  فراوری  بجای  ولی  می باشد 
مادە در تمام زمینەها مانند تولید 
بە  دارو فقط در زمینە تجاری و 
صورت آدامس بنە تولید می شود.

در  بنە  آدامس  کنندەگان  تولید 

بسیج دانشجویی دانشگاه کردستان 
از  کوردی  زبان  حذف  به  اقدام 
تابلوهای رسمی این دانشگاه کرد.

این اقدام بسیج دانشجویی دانشگاه 
فعاالن  نارضایتی  کردستان 
دانشجویان این دانشگاه را در پی 
داشته و تاکنون مسئوالن دانشگاه 

در این رابطه اظهارنظر نکرده اند.
رشته زبان و ادبیات کوردی برای 

»استنادات علمی« قرار گرفت.
این  نتایج  بە گفتە »زارع زادە«، 
شاخص   ١٣ اساس  بر  بندی  رتبه 
چهار  در  دانشگاه ها  عملکردی 
انتقال  پژوهش،  »آموزش،  حوزه 
المللی  بین  انداز  چشم  و  دانش 

است«.
دانشگاه  افزود:  زاده«  »زارع 
پزشکی کوردستان در حوزه  علوم 
امتیاز   ١٠٠ کسب  با  استنادات 

کوردستان می گویند، از شیرە بنە 
زاگرس  درختان  از  آمدە  دست  بە 
تنها ٢٠٠ تن آن بە کارخانە برای 
تولید آدامس می رسد و مابقی آن 
صادر می شود کە همین مقدار نیز 
نشان از برداشت بی رویە این مادە 

ارزشمند می باشد.
قیمت هر کیلو شیرە بنە در زمان 
زاگرس  جنگل های  از  برداشت 
١٥٠هزار و در بازار سیاە تا بیش از 

٣٠٠هزار تومان معاملە می شود.
قانونی  خروج  از  کوردستان  مردم 
مرزی های  دروازە  از  سرمایە  این 
رسمی خبر می دهند کە رژیم ایران 
بە ازای هر تن این مادە ٣٠ میلیون 

تومان گمرک دریافت می کند.
درخت پسته وحشی یا بنە درختی 
مقاوم و دیر زیست در جنگل های 
که  باشد  می  زاگرس  کوه  رشته 
نیز  وهوایی  آب  سخت  شرایط  در 

توابع  از  »دیواندرە«  شهرستان 
مناطق  از  یکی  »سنە«  استان 
رژیم  کە  است  کوردستان  غنی 
تاراج  بە  را  این شهر  معادن  ایران 

می برد.
براساس گزارش رسیدە بە وبسایت 
رژیم  میدیا«  »کوردستان 
و  خاکبرداری  بە  اقدام  ایران 
شهرستان  از  آهن  سنگ  استخراج 

»دیواندرە« کردە است.
نشان می دهد کە مواد  گزارش ها 
استخراج شدە این معدن را بە مکان 
دیگری خارج از کوردستان انتقال 

می دهند.
ایران  اسالمی  جمهوری  رژیم 
عملی  هر  از  خود  عمر  طول  در 

دانشگاه  در  ایران  در  بار  نخستین 
 ٩٤ تحصیلی  سال  از  و  کردستان 
آغاز  دانشجو  نفر   ٤٠ پذیرش  با 
دانشگاه  تابلوهای  و  کرد  به کار 
و  کوردی  زبان  دو  به  کردستان 

فارسی بودند.
دانشگاه  دانشجویی  بسیج  پیشتر، 
زبان  از  استفاده  به  کردستان 
دانشگاه  تابلوهای  در  کوردی 

واکنش نشان داده بود.

جهان  دانشگاه های  اول  رده  در 
دیگر(  کشور  چند  با  )مشترک 

قرار گرفت.
الملل  بین  امور  مدیر  همچنین 
کوردستان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
ضمن اظهار رضایت از کسب رتبه 
٤٠٠-٣٥١ جهانی و رتبه اول ایران 
توسط  پیاپی  سال  دومین  برای 
کوردستان  علوم پزشکی  دانشگاه 
اساتید  تالش  نتیجه  را  مقام  این 

از ٣٠٠ تا هزارسال عمر می کند.
در  تنها  بنە  شیرە  ساالنە  برداشت 
تن  از ١٠٠  بیش  استان کرماشان 

می باشد.
این درخت بە طور طبیعی شیرەای 
از خود خارج می کند کە سودجویان 
مجوز  دریافت  با  رژیم  بە  وابستە 
بە  اقدام  زیربط  ادارات  از  برداشت 
زخمی کردن تنە درخت بە منظور 
را  درخت  مقاومت  بیشتر  برداشت 
در برابر قارچ ها و آفات چوب خوار 
عمر  نتیجە  در  و  می آورند  پایین 

درخت را کاهش می دهد.
عدم مدیریت رژیم ایران در حفاظت 
و  پتانسیل  و  شیوە  بر  نظارت  و 
زمان برداشت شیرە بنە در زاگرس 
سیستماتیک و بە منظور نابودی 
منابع طبیعی این منطقە می باشد.

برای بە تاالن بردن معادن و منابع 
کوردستان دریغ نکردە است.

معادن  کە  است  حالی  در  این   
ملی  سرمایەهای  جز  منابع  و 
باید عادالنە  و  محسوب می شوند 

میان مردم تقسیم شود.
منابع  اینکە  بر  عالوە  ایران  رژیم 
از  می برد  یغما  بە  را  کوردستان 
استفادە  نیز  بومی  غیر  نیروهای 

می کند.
بیکاری  در  کوردستان  استان های 
و فالکت رکورددار هستند و همین 
از  کار  نیروی  مهاجرت  موجب 
مرکزی  شهرهای  بە  کوردستان 
ایران و حتی خارج از ایران می شود.

فارس حامی رضا، ایرانی بە دنیا 
زبان و  آن یک  باید در  آمد کە 
آن  از  زندگی  کنند!  ملت  یک 
ایران کسانی  این  بعد در  بە  روز 
صاحب خانە بودند کە با این زبان 
را  خود  زبان  یا  می کردند  تکلم 
تغییر  عسل  و  قند  زبان  آن  بە 
کە  دیگر  كسانی  یا  بودند!  دادە 
و  نظامی  اقتصادی،  زمینە  در 
سیاسی شریک نظام شدند و در 
زبانی  ملی،  ستم  و  ظلم  مقابل 
اختیار  سکوت  رژیم  فرهنگی  و 
از  دستە  آن  همچون  کردند، 
حاکمیت  شریک  کە  آذری  های 
شدند یا تعداد کمی از مردم دیگر 
ملیت  ها و خمینی و خامنەای نیز 
این جریان را همچنان ادامە داند.

این چهرە از ایران کە بە روشنی 
می توان از آن بە عنوان کلونیالیسم 
نام برد، نزدیک بە صد سال است 
تقال  و  تالش  تحققش  برای  کە 
می کنند. هر چه  سعی می شود كه  
حقیقت  کلونیالیستی این سیستم 
شوینیستی  گفتمان  شود،  افشا 
انکارش  اذنابش  همە  و  حاکم 
یکی  کە  وقتی  اما  می کنند! 
جمهوری  وابستە  روزنامەهای  از 
از  نقشەای  ناخواستە  اسالمی 
مختلف  مناطق  محرومیت  میزان 
را در ایران منتشر می کند، در آن 
نقشە بە روشنی دو خط  مشخص 

مشاهده  می شود:
خطی کە از غرب شمال مرزهای 
ایران بە سمت خلیج امتداد یافتە 
و خط دیگری از آن سوی خزر بە 

سمت همان خلیج آمدە است.
محل  کە  خط  دو  این  میان  در 
سکونت فارس و ترک های آذری 
می باشد، مناطق متنفع از منابع 
فراسوی  و  قراردارد  اقتصادی 
حاشیە  در  کە  نیز  خط  دو  این 
کورد،  سکونت  مناطق  و  مرزها 
را  بلوچ ها  و  ترکمن  لر،عرب، 
شامل می شود، بە عنوان مناطق 
محرومین و فالكت زدگان مشخص 

می شود!
روزها  بلکە  و  دهها ساعت  اگر 
نقشە  این  بە  و  بنشینید  نیز 
همە  صدبارە،  و  دوبارە  بنگرید، 
طی  فاشیسم  و  جنایات  تاریخ 
برایتان  تاكنون،  گذشتە  سال  صد 
بازگو خواهد شد و با زبانی رسا 
فریاد خواهد زد: این نقشە عریان 

کلونیالیسم است!

دانشگاه علوم پزشکی کوردستان )سنە( رتبه اول 
جهان در استنادات علمی تایمز را کسب کرد

تاراج طالی سبز زاگرس

سنندج؛ حذف زبان کوردی از تابلوهای رسمی 
دانشگاه کوردستان

تاراج معادن کوردستان

به  باوری و اعتماد  و روحیه علم 
توانمندی های داخلی عنوان کرد.

مانند  جهان  برتر  دانشگاه های 
درصد   ٩٩.٩ کسب  با  استنفورد 
امتیازات، MIT  با کسب ٩٩.٧ 
درصد   ٩٩.٢ با  هاروارد  و  درصد 
امتیازات در رده های بعد دانشگاه 

کوردستان قرار گرفتند.
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سندی دیگر برای کشورهای غربی رو شد تا 
بهتر رژیم اسالمی ایران را بشناسند!!

نمونە دیگری از اقدامات تروریستی رژیم، ساقط کردن هواپیمای اوکراینی بود کە توسط سپاە تروریست پاسداران در آسمان تهران 
هدف موشک قرار گرفت و ١٧٧ سرنشین آن کشتە شدند. در وهلە اول سران رژیم منکر این اقدام تروریستی شدند اما دیری نگذشت 

کە آن را اشتباە نیروهای سپاە پاسداران عنوان کردند.

بر همگان روشن است کە، تا زمانی کە رژیم اسالمی بر سر قدرت باشد، هیچ تحقیقی در این زمینە بە نتیجە نخواهد رسید و مسئوالن 
اصلی این جنایت نیز همچون دیگر تروریستان رژیم، از سوی نظام مورد تشویق و تمجید قرار می گیرند و بە عنوان قهرمان ملی معرفی 

خواهند شد؛ 

البرز روئین تن
در حالی کە رژیم توتالیتر جمهوری 
اسالمی بە طرق ممکن مردم خود 
را سرکوب می کند، جامعە جهانی 
این سرکوب  های رژیم را بە عنوان 
مسئلەای داخلی تعبیر می کنند. 

ارتباطات  در  غربی  کشورهای 
از  اسالمی  جمهوری  با  خود 
اقدامات تروریستی و ضد انسانی 
این  می کنند،  پوشی  چشم  رژیم 
ویژگی های  از  یکی  عنوان  بە 
غربی  کشورهای  دیپلماسی  کار 

جنگ  از  بعد  و  بیستم  قرن  در 
جهانی دوم بە حساب می آید و این 
مالحظات  چهارچوب  در  مسئلە 
می شود.  تحلیل  دولت ها  منافع 
اقدامات  از  پوشی  چشم  این 
و  ایران  همچون  توتالیتری  رژیم 
ترازوی  در  مسائل  همە  خوانش 
بیشتر  قدرتی  اقتصادی،  منافع 
خواهد داد بە این دستە از رژیم ها 
مخالفان  سرکوب  سیاست  بە  تا 

داخلی خود ادامە دهند. اما آنچە 
برای  ویژە  بە  است،  تامل  جای 
کشورهای غربی، کە بایستی آن 
را همچون درسی ببینند، این است 
کە کشورهای توتالیتر فقط دشمن 
مردم خود نبودە بلکە منبع اصلی 
و  اختالفات  جنگ،  آشوب ،  همە 
هستند.  انسانیت  دشمن  همچنین 

شعلە آتش سوزان این رژیم ها تنها 
بلکە  نمی گیرد  فرا  را  خود  مردم 
خیلی وقت ها نیز کشورهای غربی 

را هم طعمە خود می کند.
هر  از  بیشتر  اسالمی  جمهوری 
کشور توتالیتر دیگری کە دشمن 

همچون  هستند،  خود  مردمان 
در  دخالت  و  ترور  اصلی  حامی 
برای  جهان  و  منطقە  کشورهای 
ایجاد آشوب و جنگ و ویرانی بە 

شمار می آید.
تروریستی  سازمان  کە  زمانی 
القاعدە هزاران نفر از مردم آمریکا 
خود  تروریستی  اقدامات  هدف  را 
این  رهبران  از  برخی  داد  قرار 
سازمان تروریستی در مناطق خوش 

آرامی  تهران زندگی  آب و هوای 
کە  سوریە  می کردند.  سپری  را 
تبدیل  ویرانەای  بە  حال حاضر  در 
شدە، میلیون ها نفر از مردمش آوارە 
میلیون  چند  و  غربی  کشورهای 
از ساکنینش نیز کشتە یا زخمی 
محصول  شدند،  العضو  ناقص  و 
نقشە اتاق  فکر و مراکز عملیات 

سران رژیم در تهران است با هدف 
ماندگاری خود در قدرت.

رژیم  کە  تروریستی  اقدام  ده ها 
واقعیت  این  شاهد  بودە  آن  مسبب 
کشورهای  شهروندان  کە  است 
غربی نیز از دست رژیم و عواملش 

در امان نیستند.
نمونەهای کە اشارە شد تنها برخی 
از هزاران اقدامی بودند کە گویای 
حفظ  برای  بودە  رژیم  تقالی 
موجودیت خود و از هر ابزاری کە 
از  و  کردە  استفادە  بودە،  ممکن 
ابایی  نیز  انسانی  اقدام ضد  هیچ 

ندارد.
اقدامات  از  دیگری  نمونە 
کردن  ساقط  رژیم،  تروریستی 

هواپیمای اوکراینی بود کە توسط 
آسمان  در  پاسداران  تروریست  سپاە 
گرفت  قرار  موشک  هدف  تهران 
شدند.  کشتە  آن  سرنشین   ١٧٧ و 
در وهلە اول سران رژیم منکر این 
دیری  اما  شدند  تروریستی  اقدام 
نگذشت کە آن را اشتباە نیروهای 

سپاە پاسداران عنوان کردند.

ساقط کردن این هواپیما کە موج 
گستردەای از اعتراضات جهانی را 
بە همراە داشت، در حالی بود کە 
اختالفات میان آمریکا و ایران در 
با  بود  همزمان  و  بودند  خود  اوج 
چندین حملە موشکی بە نیروهای 

آمریکا در عراق.
چرا  کە  سوال  این  بە  پاسخ  در 
زمان  آن  در  اسالمی  جمهوری 
سرنگون  را  اوکراینی  هواپیمای 
این  در  متعددی  تفسیرات  کرد، 
بارە شدە، ممانعت ایران از تحقیقات 
جدی و شفاف، ظن این کە سران 
عمدی  اقدام  بودند،  گفتە  رژیم 
یکی  حتی  کرد.  بیشتر  را  نبودە 
را  مسئلە  این  رژیم  رسانەهای  از 

مطرح کردە بود کە احتمال این کە 
را  اقدام  این  عمدا  پاسداران  سپاە 

انجام دادە باشد، زیاد است.
سایت  وب  گزارش  اساس  بر 
سپاە  سنتینل«  ویکلی  »کینگ 
پاسداران برای جلوگیری از احتمال 
بە  را  هواپیما  این  آمریکا،  حملە 
عنوان سپر انسانی ساقط کردە و با 

این اقدام این پیام را بە غرب بدهد 
علیە  حملەای  گونە  هر  اگر  کە 
ایران انجام شود، جمهوری اسالمی 
مردم  نظامی،  نیروهای  از  بیش 

مدنی را هدف قرار خواهد داد.
تروریست  از رژیم  با شناختی کە 

ایران داریم، احتمال درست بودن این 
چراکە  است،  زیاد  بسیار  گزارش 
آنچە برای جمهوری اسالمی مهم 
بە  انسان هاست،  زندگی  نیست، 
خود  موجودیت  موضوع  اگر  ویژە 

مطرح باشد.
در آخرین خبرهای مرتبط بە پروندە 
دستگاە  اوکراینی،  هواپیمای 
مسئوالن  و  عاملین  رژیم  قضایی 
اصلی این جنایت را تبرئە کردە و 

چند افسر سطح پایین را بە عنوان 
عامالن و مجرمان اصلی این اقدام 
تروریستی معرفی کردە است! رای 
نارضایتی  موجب  رژیم  دادگاە 
قربانیان  خانوادەهای  انجمن 

هواپیمای اوکراینی شدە است.
تا  کە،  است  روشن  همگان  بر 
سر  بر  اسالمی  رژیم  کە  زمانی 

قدرت باشد، هیچ تحقیقی در این 
و  رسید  نخواهد  نتیجە  بە  زمینە 
نیز  جنایت  این  اصلی  مسئوالن 
از  رژیم،  تروریستان  دیگر  همچون 
نظام مورد تشویق و تمجید  سوی 
قرار می گیرند و بە عنوان قهرمان 

ملی معرفی خواهند شد؛ اما الزم 
این  غربی  کشورهای  کە  است 
بگیرند  یاد  واقعە  این  از  را  درس 
جمهوری  توتالیتر  رژیم  کە، 
اسالمی تنها تهدید برای مردمان 
جدی  تهدیدی  بلکە  نبودە  خود 
برای بشریت است و تا روزی کە 
باشد امنیت  بر سر کار  این رژیم 
جانی شهروندان غربی نیز در خطر 

است.
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رئیسی و زخمی بهبود نیافتە

شاید این سوال پیش آید کە آیا این کشتارها در آن برهە زمانی تنها پروژەای موقت بودە برای آرام کردن 
حس سادیسمی سران رژیم یا پروسە و پروژەای مداوم و همیشگی؟ با اطمینان خاطر می توان گفت هر دو 
نظر صحیح هستند. آشکار است کە اعدام بخشی جدایی ناپذیر از سیاست رژیم جمهوری اسالمی ایران 

است. موفقیت رژیم براساس شعار »النصربالرعب« )پیروزی با ایجاد خوف و ترور( خالصە شدە است. 

نکتە مهمی کە شایان ذکرمی باشد این است کە در میان سیستم عقب ماندە جمهوری اسالمی ایران هر کس بیشتر 
مرتکب بە جنایت و دستش بە خون بیشتری رنگین شدە باشد نزد رهبر رژیم از احترام و جایگاە بهتر و باالتری 
برخوردار خواهد شد، همین دلیلی است کە امروز می بینیم در پاسخ بە خوش خدمتی های کسانی همچون ابراهیم 
رئیسی نامبردە بە رئیس جمهور این کشور تبدیل شدە است. کسی کە در جنایت های دهە٦٠ و پس از آن هم 

نقش پرنگی را ایفا کردە است.

روش

شهریورماە امسال٣٣ سال از جنایت 
جمعی  دستە  اعدام های  هولناک 
و  مقاوم  سیاسی  زندانی  هزاران 
سیاسی  فعالین  گفتە  )بە  نترس 
هزار  پنج  حدود  بشری  حقوق  و 
منتظری  آیت اللە  گفتە  بە  و  نفر 
چیزی حدود ٢٨٠٠ تا ٣٨٠٠ نفر( 
فرزندان  فداکارترین  و  بهترین  از 
توسط  کە  می گذرد  ایران  ملل 
اسالمی  جمهوری  رژیم  سالخان 
از  پس  رژیم  سیاەچالەهای  در 
شکنجەهای فراوان جان خود را در 

راە آزادی بخشیدند.
٦٧خورشیدی،  سال  تیرماە  در٢٧ 
با  و  زهر  جام  نوشیدن  با  خمینی 
ملل  سازمان   ٥٩٨ قطعنامە  قبول 
 ٨ جنگ  پایان  بە  کە  متحد 
سالەاش با عراق انجامید، شکست 

خود را اعالم کرد. 
و  برآورد  براساس  کە  جنگی 
یک  از  بیش  رسمی  آمارهای 
کم١١٩٠  دست  و  کشتە  میلیون 
میلیارد دالر هزینە داشت اما این 
بیش  وضعیت  و  نبود  ماجرا  پایان 
جمهوری  رژیم  ضرر  بە  پیش  از 

اسالمی تغییر کرد.

از  پس  اسالمی  جمهوری  رژیم 
پایان جنگ ٨ سالە، از طرفی با 
روایی،  بحران  همچون  بحران هایی 
اجتماعی،  اقتصادی،  بحران 
و  شهر  و  سیاسی  و  فرهنگی 
میلیونان  و  ویران  روستاهای 
نارضایتی  دیگر  طرف  از  و  آوارە 

تنگ  بە  ملل  اعتراضات  و 
فرزند  هزاران  وجود  و  ایران  آمدە 
اقصی  مختلف  ملل  آزادی خواە 
نقاط ایران کە در زندان های رژیم 
بە اسارت درآمدە بودند، روبەرو بود 
در  و  رژیم  سران  خاطر  همین  بە 
راس آنان شخص خامنەای و سپس 
در  رفسنجانی  هاشمی  علی اکبر 
و  رعب  ایجاد  برای  داشتند  نظر 
آزادی  خفەکردن صدای  و  وحشت 
منظور  )بە  ایران  ملل  خواهی 
انقالبی  اندیشەهای  منطفی کردن 

و خیزش ملل ایران علیە رژیم( و از 
طرفی سرکوب اپوزیسیون انقالبی 
و مبارز) حزب و سازمان های ملل 
برای  را  رهبری  نقش  کە  ایران( 
فرمان  بە  داشتند،  ایران  مردم 

مرگ  هیات  خمینی  مستقیم 
تشکیل شد.

هیات مرگ از چهار نفر تشکیل 
می شد:١- قاضی شرع )حسنعلی 
نیری(٢- دادستان انقالب )مرتضی 
وزارت  نمایندە   -٣ اشراقی( 

پورمحمدی(  )مصطفی  اطالعات 
)ابراهیم  دادستان  جانشین   -٤
جدا  هیات  این  وظیفە  رئیسی(. 
در  کە  سیاسی  زندانیان  کردن 
زندان های تهران و استان ها در بند 
تاکید  خود  انقالبی  افکار  بر  و 

داشتند، بود.
مخفی  صورت  بە  مرگ  هیات 
کشتارهای  استان ها  و  تهران  در 
در  سیاسی  زندانیان  دستەجمعی 
و  کرد  آغاز  را  رژیم  زندان های 
زندانی  هزاران  کوتاە  مدتی  در 

سیاسی )کە دارای ویژەگی هایی 
کە در باال بە آن اشارە شد بودند( 
مدتی  از  پس  کردند.  تیرباران  را 
جنایت  این  بە  مرتبط  مدارک 
توسط  انسانی  ضد  و  هولناک 

خانوادە زندانیان سیاسی و زندانیان 
بە  و  بودند  شدە  آزاد  کە  سیاسی 
کە  منتظری  آیت اللە  توسط  ویژە 
زمان  آن  مخفی  اتفاقات  از  خود 
بە اطالع عموم  بود،  کامال مطلع 

رسید.

آیا  کە  آید  پیش  سوال  این  شاید 
زمانی  برهە  آن  در  کشتارها  این 
برای  بودە  موقت  پروژەای  تنها 
سران  سادیسمی  حس  کردن  آرام 
مداوم  پروژەای  و  پروسە  یا  رژیم 
خاطر  اطمینان  با  همیشگی؟  و 
صحیح  نظر  دو  هر  گفت  می توان 
اعدام  کە  است  آشکار  هستند. 
سیاست  از  ناپذیر  جدایی  بخشی 
ایران  اسالمی  جمهوری  رژیم 
است. موفقیت رژیم براساس شعار 
ایجاد  با  )پیروزی  "النصربالرعب" 

است.  شدە  خالصە  ترور(  و  خوف 
این رژیم از همان روزهای آغازین 
بە قدرت رسیدنش با اعدام مسئوالن 
کە  اعدام هایی  پیشین،  سیستم 
ترکمن  همچنین  و  کوردستان  در 

داد  انجام  مناطق  دیگر  و  صحرا 
ترس و دلهرە فراوانی در دل مردم 
ایجاد کرد. وسعت این اعدام ها پس 
از٣٠خردادماە ١٣٦٠گسترش یافت 
و بە اوج خود رسید اما شایان ذکر 
است رژیم جمهوری اسالمی از این 

ابزاری  عنوان  بە  بیشتر  اعدام ها 
داخلی  بحران های  بر  غلبە  برای 
سیستم  در  اعدام  کرد.  استفادە 
جمهوری اسالمی همچون بیماری 
است کە تب کردە و این نشان از 
در  رژیم  کە  دارد  داخلی  بحرانی 

تالش برای الپوشانی آن است.
ایران در دهە ٦٠  بر   رژیم حاکم 
از اعدام و شعار"النصر و بالرعب" 
استفادە  خود  استقرار  منظور  بە 
اسالمی  جمهوری  رژیم  کرد. 
پس از سرکوب گروەهای سیاسی 

را  اعدام ها  خود،  قدرت  تثبیت  و 
هیچوقت  اعدام ها  اما  داد  کاهش 

پایان نیافت و نخواهد یافت.
اعدام بخشی از سیاست رژیم حاکم 
بەمانند  اکنون  اما  است  ایران  بر 

کشت  نمی گیرد.  صورت  دهە٦٠ 
چی؟  برای  اما  هست  کشتار  و 
اسالمی  جمهوری  رژیم  کە  چون 
و  است  شدە  مواجە  شکست  با 
مردم  خواست  پاسخگوی  واقع  در 
نیست، زیرا نیرو و پتانسیل  زیادی 

در جامعە موجود است و بە همین 
پیش  در  را  اعدام  سیاست  دلیل 
تا  می کند  اعدام  است،  گرفتە 
را  در جامعە  پتانسیل  و  نیرو  این 
خواستەهای  از  را  مردم  و  خنثی 
طرفی  از  کند.  منصرف  خود 
اعدام  از  اسالمی  جمهوری  رژیم 
تثبیت  برای  وسیلەای  عنوان  بە 
قدرت خود و رهایی کوتاە مدت از 
بحران و عادی نشان دادن وضعیت 
همین  بە  می کند  استفادە  جامعە 
اندازی  راە  با  مواقع  بعضی  دلیل 

موج اعدام زندانیان سیاسی تالش 
می کند پایەهای لرزان خود را در 
ذهن آشفتە نفرات در جامعە محکم 

کند.
نکتە مهمی کە شایان ذکرمی باشد 

سیستم  میان  در  کە  است  این 
هر  اسالمی  جمهوری  ماندە  عقب 
و  جنایت  بە  مرتکب  بیشتر  کس 
دستش بە خون بیشتری رنگین شدە 
و  احترام  از  رژیم  رهبر  نزد  باشد 
برخوردار  باالتری  و  بهتر  جایگاە 

است  دلیلی  همین  شد،  خواهد 
بە  پاسخ  در  می بینیم  امروز  کە 
خوش خدمتی های کسانی همچون 
رئیس  بە  نامبردە  رئیسی  ابراهیم 
جمهور این کشور تبدیل شدە است. 
دهە٦٠  جنایت های  در  کە  کسی 
را  پرنگی  نقش  هم  آن  از  پس  و 
ایفا کردە است. این مهم همان زخم 
التیام نیافتەای است کە در سایە 
والیت  اسالمی  جمهوری  سیستم 
تجربە  را  آن  باید  مردم  فقیهی 

کنند.
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ساختار  و  اصلی  مثابه  به  فرد 
اصلی جامعە مهمترین پدیدە جامعە 
و  تشریح  برای  است  الزم  و  است 
طبقه  اجتماعی،  ساختارهای  فهم 
و  افق  جامعە،  میان  قشرهای  و 
هر  تاریخی  و  اجتماعی  پیامد 
جامعە بە فرد، مواضع و عملکرد 

و واکنش  های آن توجە کرد.
بە  نسبت  انسان  ویژگی  مهمترین 
آن  بودن  اندیشمند  دیگر  جانداران 
گرفتن  موضع  مجال  کە  است 
برای  عقالنی  و  اخالقی  انسانی، 
وی میسر می شود. همچنین انسان 
می تواند  تفکر  و  عقل  طریق  از 
آیندە  برای  عقالنی  نقشە  و  طرح 
همە  است  واضع  کند.  ریزی  پی 
افراد و انسان ها بر اساس تحقیقات 
علمی بە یک اندازە دارای هوش 
و عقل می باشند اما تنها حداقلی 
منظم  شیوەای  بە  انسان ها  از 
خود  توانایی  های  از  مناسب  و 
در  می توانند  و  می کنند  استفادە 

مانند  خود  ملت  و  جامعە  تاریخ 
ستارەای درخشان باشند و بە سمبل 

تبدیل شوند.
یکی از موثرترین پدیدەها در جریان 
و  زمان  با  مناسب  و  اتفاق  نمود 
مکان مناسب از سوی انسان و فرا 
در جامعە بە سبب استفادە مناسب 
و منظم از ویژگی عقلی و فکری، 

سطح موفقیت هر جامعە است در 
جامعەپذیری فرد میان ارزش ها و 
فرهنگی  و  اجتماعی  هنجارهای 
جریان  در  انسان  واقع  در  جامعە. 
ارزش،  کە  است  جامعەپذیری 
جامعە  درون  عرف های  و  هنجار 
را یاد می گیرند و آمادە می شوند 
بە  و  بپذیرند  نقش  جامعە  در  تا 
شیوەای درست و مناسب آن را اجرا 

کنند، دچار سردرگمی و انحراف 
آنان  واکنشهای  و  عمل  و  نشوند 
ارزش  های  و  فرهنگ  با  مناسب 

داخل جامعە باشد.
و  جامعەپذیری  جریان  موفقیت 
اجتماعی کردن فرد در هر جامعەای 
الزم است آن هم بە چند علت مهم 
قانون  جامعەای  هر  اینکە  اول 
اجتماعی و نظامند بشری را تولید 
کردە باشد کە با خواست و طبیعت 
بدینگونە  باشد.  مناسبتر  افراد 
بدون شک جریان جامعەپذیری در 
می شود،  موفقتر  اجتماعی کردن 
اندازە کارآمدی  اینکە بە هر  دوم 
دهند  را گسترش  افراد  در  بتواند 

موفقتر خواهند شد.
از  مهم  قسمتی  و  شاخە 
اجتماعی کردن  و  جامعەپذیری 
افراد، جامعەپذیری سیاسی است. 
جامعەپذیری  طریق  از  جامعە 
با  جامعە  داخل  افراد  سیاسی، 
ذهنیت  ظاهری،  ساختار  سیستم، 
هنجارهای  و  ارزش  سیاسی، 
آشنا  جامعە  داخل  سیاسی 
این  طریق  از  واقع  در  می گردد. 
سیاسی  نقش  آمادە  افراد  جریان 
خدمت  در  و  می شوند  جامعە   در 

برای  و  جامعە  سیاسی  منافع 
نقش  خواستەهایشان  بە  دستیابی 
ایفا می کنند و وظایف و مسئولیت 

بر دوش می گیرند.
بە  نسبت  وظیفه  این  است  روشن 
وضعیت هر جامعە متفاوت است. 
شرکت  آزاد  و  مستقل  جوامع  در 
جریان  در  مسئولیت  انتخابات،  در 

سرنوشت  و  جامعە  دمکراسی 
از  قسمتی  کلی  طور  بە  سیاسی 
فرایند جامعەپذیری سیاسی و در 
جوامع اشغال شدە و یکی از آنها 
آزادی،  برای  مبارزە  کوردستان 
خواست  های  و  حقوق  بە  دستیابی 
ملی بخشی مهم از جامعەپذیری 

سیاسی است.
ملت بە معنای احساس مسئولیت 

و ملی  برابر سرنوشت سیاسی  در 
تصوری  با  همبستگی  جامعە، 
و  اتفاق  جامعە،  افراد  با  تاریخی 
عرف های  و  هنجار  ارزش ،  قبول 
جامعە  داخل  افراد  با  جامعە 
جامعەپذیری  فرایند  از  قسمتی 
جریان  این  در  است.  سیاسی 
انسان  ها هم با هویت، فرم و پدیدە 
هم  و  می شوند  آشنا  ملت خواهی 
حقوق  احقاق  برای  نقش  آمادە 
آن  گسترش  و  آنان  حفظ  ملی، 
می شوند. بە سبب این ملت خواهی 
مهمترین شبکە در هم تنیدە افراد 
در جامعە است فرا خواستە افراد، 
با  و  است  عشیرە ها  و  طبقات 
و  انسانیت  و  قهرمانی  و  حماسە 
افراد داخل جوامع مختلف در این 
راستا ازخودگذشتگی و فداکاری 

بی نظیر را خلق کردەاند.

کوردبودن بعد فکری، گفتمانی و 
فکری کوردبودن و احساس تعلق با 
جمع کلی ارزش، هنجار، فرهنگ 
و هویتی مشترک با افراد داخل 
از  کە  است  کوردستان  جامعە 
زمینەای  ایجاد  منظور  بە  سویی 
ذهنی و مرزی ذهنی برای تفاوت 

میان دیگری فارس، ترک و عرب 
متفاوت  بازشناسی  همچنین  و 
تعریف و هویت بخشی بە خود و از 
سویی دیگر بنیان نهادن حاکمیتی 
کوردی و فرا حکومتی، سیاسی 
و ملی در مقابل ملت  های فرادست 
شدە  ایجاد  عرب  و  ترک  فارس، 

است.

تالشی  اینکە  علت  بە  کوردبودن 
ذهنی و فکری و محصول کوششی 
عقالنی و فکری یک انسان است 
در  سعی  منطقی  شیوەای  بە  کە 
مبارزەای  دارد،  خود  ارائەدادن 
عقالنی است بە این دلیل کە سعی 
در حذف انحصارطلبی، استبداد و 
دیکتاتوریت دیگری فارس، ترک 

و عرب دارد.

هستند  عقیدە  این  بر  اندیشمندان 
و  دیکتاتوری  انحصارطلبی،  کە 
استبداد بە دلیل اینکە فساد تولید 

و عقب افتادگی را تولید می کند 
است  غیراخالقی  و  پس ضداخالق 
دمکراسی  و  آزادی  مقابل  در  و 
و  کارآمد  و  پویا  اینکە  سبب  بە 
حافظ  است.  فرد  بخش  توانایی 
و  است  فرد  کرامت  و  آزادی 
برانگیزانندە فرد است پس اخالقی 

است.

عرب  و  ترک  فارس،  حاکمیت 
جریانی  محصول  اینکە  علت  بە 
فکری و ذهنی انحصارطلبانە است 
مقابل  در  است.  اخالقی  پس ضد 
کوردبودن بە علت اینکە سعی در 
کرامت  حفظ  آزادی،  نهادن  بنیان 
و  دمکراسی  پلورالیسم،  انسان. 
و  فکر  پس  دارد  گرایی  کثرت 
زمانیکە  است.  اخالقی  اندیشەای 

فرد بر اساس چنین فکر، فرهنگ 
و ارزش و هنجاری سیاسی پرورش 
می باشد  معمولی  بسیار  می یابد 

مانند  دار  چوبە  و  جانفدایی  کە 
و  فرهنگ  از  حماسی  بخشی 
ارزش  های سیاسی جامعە بە همە 

طرق محافظت می شود.
پیشوا قاضی محمد مانند شاگرد 
کە  کوردبودن  اندیشە  و  فکر 
عقالنی و هم اخالقی است؛ مانند 
یک رئیس جمهور کورد تا حدی 

باورمند و اطمینان بە ارزش، هنجار 
و فرهنگ سیاسی جامعە خویش 
بە   نزدیک  حدی  تا  را  آن  و  بود 
خواست  های خود می دید کە آمادە 
دار  چوبە  پای  دیگران  برای  بود 
قاضی  وصیت نامە  مطالعە  برود. 
محمد نشان دهندە قبول این باور، 
رئیس  حق  بە  او  ایمان  و  اطمینان 
مشروعیت  کوردبون،  بە  جمهوری 

کورد و همە جانبەگرایی کوردبوون 
بە مانند ایدەای عقالنی و اخالقی.
در مقابل اشرف غنی مانند رئیس 

جمهور فراری افغانستان کە دقیقا 
کور  گرە  و  سختی  هنگامە  در 
تاریخی ملت خود را تنها گذاشت. 
از  شیوای  چیزی  هیچ  بدون  او 
و  عقالنی  اندیشە  و  ایدە  تولید 
اخالقی نبود، او فردی قدرت طلب 
بود و زمانیکە کە کرسی قدرتش 

در خطر افتاد  فرار کرد

این تولید هنجار، ارزش و فرهنگ 
داخل  سیاسی  اخالقی  و  عقالنی 
پیشوای  برعکس  نبود.  جامعە 
شهید تا آخرین نفس در میان ملت 
محمد  قاضی  اعدام  ماند.  خود 
مانند فردی مسئول و اخالقمدار، 
خود  اوج  بە  را  کوردبودن  اخالق 
رساند و آن را بر تخت و تاج ترجیح 

داد.

کوردبودن مسئولیتی عقالنی و اخالقی

)خوانشی بر اعدام پیشوا قاضی محمد و فرار رئیس جمهور افغانستان(

کوردبودن بعد فکری، گفتمانی و فکری کوردبودن و احساس تعلق با جمع کلی ارزش، هنجار، فرهنگ و هویتی مشترک 
با افراد داخل جامعە کوردستان است کە از سویی بە منظور ایجاد زمینەای ذهنی و مرزی ذهنی برای تفاوت میان 
دیگری فارس، ترک و عرب و همچنین بازشناسی متفاوت تعریف و هویت بخشی بە خود و از سویی دیگر بنیان نهادن 
حاکمیتی کوردی و فرا حکومتی، سیاسی و ملی در مقابل ملت  های فرادست فارس، ترک و عرب ایجاد شدە است.

یک  مانند  است؛  اخالقی  هم  و  عقالنی  کە  کوردبودن  اندیشە  و  فکر  شاگرد  مانند  محمد  قاضی  پیشوا 
و  بود  خویش  جامعە  سیاسی  فرهنگ  و  هنجار  ارزش،  بە  اطمینان  و  باورمند  حدی  تا  کورد  جمهور  رئیس 
برود.  دار  چوبە  پای  دیگران  برای  بود  آمادە  کە  می دید  خود  خواست  های  بە   نزدیک  حدی  تا  را  آن 
جمهوری  رئیس  حق  بە  او  ایمان  و  اطمینان  باور،  این  قبول  دهندە  نشان  محمد  قاضی  وصیت نامە  مطالعە 
اخالقی. و  عقالنی  ایدەای  مانند  بە  کوردبوون  جانبەگرایی  همە  و  کورد  مشروعیت  کوردبون،  بە 

شاهو حسینی
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وكالت  پذیرش  افتخار  كه  زمانی 
نصیبم  مصطفی پور  عثمان  شهید 
وكالت  كه  می بالیدم  برخود  شد، 
برعهده  را  مردی  بزرگ  چنین 
در  وقتی  اولین   گرفته ام.برای 
زندان ارومیه او را با شهید هدایت 
نلسون  كردم،  زیارت  پور  عبدالله 
ماندال برایم تداعی شد، كاك عثمان 
مبارز،  ماندال،  بسان  مصطفی پور 
بود و دقیقا  دلیر و شجاع  نستوه، 
بیش از ماندال در زندان بسر برد. 
جرم او عقیده و مرام دفاع از یك 
پشیمان  هرگز  بود.  ستمدیده  ملت 
نبود و هیچ وقت درخواست عفو و 
بخشودگی نكرد. در زندان ارومیه 
،پشت و پناه زندانیان سیاسی بود و 
بسان یك رهبر هدایتگر. با بررسی 
رهایی بخش  مبارزات  تاریخ  
ملت ها مالحظه می كنیم كه كردار 
مبارزه  رهروان  و  رهبران  گفتار  و 
معنوی  میراث  آنها  رهایی  و 
در  ماندال  می روند.از  بشمار  آنها 
آفریقای جنوبی گرفته تا دیگران 
این  در  مختلف  كشورهای  در 

چارچوب قرار می گیرند.
گفته  معنوی  میراث  تعریف  در 
و  فرهنگی  »میراث  می شود 
فرهنگی  میراث  یا  معنوی 
ناملموس به جنبه های غیرفیزیکی 
و  می شود  گفته  فرهنگ  یک 
اغلب آداب و رسوم جامعه در یک 
یا  می گیرد  دربر  را  زمانی  دوره 

کورد  ماندالی  را  او  بسیاری 
اسطوره  دیگر  بسیاری  می نامند، 
مبارزه،  مظهر  بسیاری  مقاومت، 
کورد،  معنوی  میراث  بسیاری 
زندان های  قهرمان  را  او  بسیاری 
ارومیه و تبریز می دانند و بسیاری 
در وصف شخصیت آرام و باوقارش 

از گفتن کلمات عاجزند.
مظاهر و نام ها در توصیف مبارزه 
اما  ندارد،  تمامی  او  مقاومت  و 
و  مبارزه  نمادین  معرف  آنچه 
و  زندان  که  اینست  اوست،  بودن 
شکنجه گاه های جمهوری اسالمی، 
نتوانست اراده و باور او را تسخیر 
و تسلیم کند و این سیاه چاله های 
جمهوری اسالمی بودند که تسلیم 

اراده او شدند.
عثمان  جز  نیست  کسی  او 
مصطفی پور، زندانی سیاسی سابق 
کورد که بعد از ٢٨ سال اسارت در 
شکنجه  گاه های جمهوری اسالمی 
ایران، بامداد سه شنبه ١٦ شهریور 

که  جامعه  در  رفتار  روش  و  راه 
عمومی  رسمی  قوانین  معموال 
فضای  یک  در  کارکرد  برای 

فرهنگی خاص هستند.«
مبارزاتی  گفتار  و  رفتار  كردار، 
ایام  در  مصطفی پور،  عثمان  كاك 
و  او   ،مبارزات  زندان  سال   ٢٨
قرار  چارچوب  این  در  همه   ...

می گیرد.
برای پاسداشت و حفظ این میراث 
یك  از  آیندگان  برای  ارزشمند  
عثمان  كاك  بنام  بنیادی  باید  سو 
شود  ایجاد  و  ثبت  مصطفی پور 
درسی  كتب  در  دیگر  ازسوی  و  
مبارزات  به  مبحثی  كوردستان 

رهایی بخش و زندان او پدید آید.
نلسون  از  كم  هیچ  عثمان  كاك 
برابرند   و  یكسان  ندارد.  ماندال 
كوردها  كه  فراوان  افسوس  اما 
مظلوم تر از همیشه فاقد امكانات، 
این  بیان  برای   ... همبستگی  و 

موضوعات هستند.
و  ،متین  قانع  بسیار  عثمان  كاك 
مدعی  وقت  هیچ  او  بود.  باوقار 
.او  نداشت  بودن  مبارزه و قهرمان 
زنده  تاریخ  از  ارزشمندی  بزرگ 
فراوان  افسوس  اما  بود،  كردستان 
را  قدرش  او  آزادی  مدت  در  كه 
او  برای  می بایستی  ندانستیم. 
كشورهای  در  كنفرانس  صدها 
احزاب  می شد،  برگزار  اروپایی 
كم  و  قصور  او  مقابل  در  كوردی 

كاری كردند.
و  مقاوم  بود  زاگرس  عثمان  كاك 
سترگ. او بسان هزاران شهید راه 
آزادی كوردستان ارجمند و ارزشمند 
كاك  برابر  در  ما  همه ی  و  است 
عثمان سر تعظیم باید فرود آوریم.

راهش مستدام باد.

عثمان مصطفی پور،
 ماندالی كوردستان، میراث معنوی یك ملت

به یاد عثمان مصطفی پور، آن میراث معنوی کردستان 

حسین احمدی نیاز 
                                      

وكیل  پایه یك دادگستری 

بیماری کرونا جان  اثر  بر   ،١٤٠٠
خود را از دست داد.

عثمان مصطفی پور در سال ١٣٧٠ 
در ٢ پرونده جداگانه در سه مرحله 
به ٣٥ سال زندان محکوم شده بود. 
وی سی ام آبان ماه ١٣٩٨،  پس از 
مرکزی  زندان  از  حبس  سال   ٢٨
ارومیه آزاد شد و در اردیبهشت ماه 
اداره  فشارهای  دلیل  به   ١٣٩٩
اطالعات پیرانشهر مجبور به خروج 
از ایران شد. بارزترین موارد نقض 
حقوق سیاسی و مدنی این زندانی 

سیاسی در مدت ٢٨ سال زندان؛
عدم دسترسی عادالنه به دادرسی 
در ٣ مرحله ای که دادگاهی شد، 
تعیینی  وکیل  به  دسترسی  عدم 
از سوی خانواده و گماردن وکیل 
تسخیری از سوی جمهوری اسالمی 
ایران، نداشتن حق مرخصی در طول 
٢٨ سال زندان حتی برای یک روز، 
نگهداری بیش از ٢ سال در سلول 
قرنطینه  و  بازداشتگاه ها  انفرادی 
زندان ارومیه و اعمال شکنجه های 
اجازه  روانی،  و  روحی  جسمی، 
مراسم  در  حضور  برای  نیافتن 
ختم عزیزان )مادر، خواهر، برادر( 

و رفتن برسر جنازه آنها که حتی 
برخالف آیین نامه داخلی زندان های 
جمهوری اسالمیست، ابالغ نکردن 
و  حبس  پایان  کتبی  و  رسمی 
مدت  تمام  در  حبس  خاتمه  تاریخ 
پرونده های  بازگشایی  بازداشت، 
متهم  و  بازداشت  طول  در  جدید 
انتسابی  اتهامات  به  وی  کردن 
دسترسی  بدون  بازداشت  دوران  در 
و  کردن  ،وادار  تعیینی  وکیل  به 
به  زور انگشت او را زیر مدارک 
تحت  زدن،  انتسابی  کاغذهای  و 
کابل  سیم های  و  لگد  و  مشت 
وی  از  گرفتن  ،زهرچشم  بازجوها 
و زندانیان سیاسی در زندان به دنبال 
رخدادهای خارج از زندان از جمله 
و  هواخوری  حمام،  از  محرومیت 
مالقات و همچنین توهین و تحقیر 
به  سر  موی  اجباری  تراشیدن  در 

مدت ٣ ماه.
مبارزاتی  گفتار  و  رفتار  کردار، 
در  مصطفی پور،  عثمان  کاک 
او  مبارزات  زندان،  سال   ٢٨ ایام 
این چارچوب قرار  و ... همه در 

می گیرد.
سال های  در  مصطفی پور  عثمان 

 ٢ جریان  در   ،١٣٧٩ و   ١٣٧٠
مرحله،  سه  در  تحمیلی  پرونده 
تعیینی  وکیل  به  دسترسی  بدون 
اتهام  به  عادالنه  دادگاهی  و 
سال   ١٠ به  قتل«  در  »معاونت 
زندان و به اتهام »همکاری با یکی 
ایران«  از احزاب کورد اپوزیسیون 
به ٢٥ سال زندان و در مجموع به 
در  شد.  محکوم  زندان  سال   ٣٥
درخواست  با   ١٣٩٥ سال  تابستان 
و  مخالفت  او  بخشودگی  و  عفو 
رد شد؛ همچنین درخواست آزادی 
آبان ٩٧ نیز توسط  مشروط او در 
شعبه ٣ دادگاه انقالب ارومیه رد 

شد.
زمان  در  مصطفی پور،  عثمان 
بازداشت ٢٨ ساله خود بیش از ٢ 
سال را در ابتدا و تا زمان صدور 
احکام یکی پس از دیگری در سلول 
شکنجه های  و  گذارند  انفرادی 
روحی و جسمی فراوانی را متحمل 
در  وی  پرونده  به  دادرسی  شد. 
بود  ناعادالنه  به حدی  ابعاد  همه 
که حتی یک روز مرخصی به او 
ندادند. عثمان مصطفی پور، فرزند 
حسین، متولد ١٣٤٦، اهل روستای 

»کاسه کران« منطقه پیرانشهر، در 
تاریخ ٢٣ تیرماه ١٣٧٠، به همراه 
دره  در  دوستانش  از  دیگر  تن   ٣
آسنگران ترگور ارومیه دستگیر و 
دو تن دیگر از دوستانش به نام های 
»حسین سیت وت« و »محمدصالح 
شاهینی« در همان محل به ضرب 
پاسداران  سپاه  نیروهای  گلوله 

شهید شدند. 
لحظه  از  مصطفی پور  عثمان 
در  ماه   ٦ به  مدت  بازداشت، 
پاسداران  سپاه  انفرادی  سلول های 
شدیدترین  تحت  اطالعات  اداره  و 
اذیت  و  آزار  توهین،  شکنجه ها، 
جسمی و روحی قرار گرفت. او در 
رنج نامه ی خود در سال ١٣٩٣ به 
احمد شهید درباره این ٦ ماه نوشته 
سال  بیست  گذشت  از  »بعد  بود: 
تعجب می کنم  خودم  روزها  آن  از 
که چطور از زیر این همه ضرب و 
آمدم، در  بیرون  زنده  شتم و فشار 
طول این شش ماه غیر از بازجو و 
شکنجه گر هیچ انسانی را ندیدم و 
هیچ کس حتی خانواده ام از وضعیت 

و سرنوشتم اطالع نداشتند«
سلول  به   ١٣٧٠ دی ماه   ١٨ در 

ارومیه  مرکزی  زندان  انفرادی 
منتقل و پس از یکماه برای اولین 

بار خانواده اش را مالقات کرد.
اتفاق  در پنجم بهمن ماه ١٣٧٠ به 
بازداشتی هایش  هم  از  تن  دو 
»ایوب  و  دلنشین«  جاسم  »مال 
محکوم  اعدام  به  جهانگیری« 
شدند؛ با وجود آنکه خانواده  برایش 
وکیل گرفته بودند، اما به وکیلش 
نشد  داده  دادگاه  در  حضور  اجازه 
تسخیر  دولتی  وکیل  برایش  و 
کردند. سه روز بعد از این دادگاه 
وی  به  اعدامش  حکم  ناعادالنه، 
دوستانش  اعدام  و حکم  ابالغ شد 

بعد از چند ماه اعالم شد.
عثمان مصطفی پور، پس از صدور 
٣٥ حکم حبس و گذارندن ٢٨ سال 
از آن دوران، در سی ام آبان ١٣٩٨، 
از  و  مشمول »عفو رهبری« شد 
زندان ارومیه آزاد شد. او که پس 
از آزادی نیز بصورت مستمر تحت 
در  بود  امنیتی  نهادهای  فشار 
اردیبهشت ١٣٩٩ مجبور به خروج 
اجباری از ایران شد، اما متاسفانه 
١٦ شهریور ١٤٠٠ خورشیدی براثر 

بیماری کرونا درگذشت.

کوردستان
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آری، چنین بود؛
 او  رادمردی بود کە 

مرگش میعادگاە آزدیخواهان شد.

شهیــــــــد 
عثمان مصطفی پور


