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راەحل مسئلە کورد
 مذاکرە است

کابینە تحریم شدە رئیسی

جهان  در  مواد  و  وسایل  همە 
دارند  مشخصی  انقضای  تاریخ 
زمانشان،  مدت  شدن  سپری  با  و 
تاثیرات و کارایی خود را از دست 
می دهند. در بین همە اشیا بە ویژە 
بهبود  موجب  کە  درمان  و  دارو 
سالمت انسان می شوند، اگر تاریخ 
مصرفشان بە سر رسد و منقضی 
در  تاثیری  تنها  نە  دیگر  شوند، 
بهبود سالمت ندارند بلکە همچون 
زهر کشندەای جسم انسان را ویران 

خواهند کرد.
همچون  نیز  افکار  و  ایدئولوژی 
دارو و درمان اگر تاریخشان بە سر 
رسد، بە زهری کشندە برای ذهن 

و افکار انسان ها مبدل میشوند.
شدن  ساقط  از  بعد  ایران  در 
سیستمی  قاجارها،  حاکمیت 
تاسیس  کلونیالیستی  ایدئولوژی 
با ظهور خمینی، الیەای  شد کە 
دیگر بر آن افزودە شدە و تاکنون 
ایران   حاکم  بر  ایدئولوژی  این 

است.
رخ  ایران  دوروبر  اتفاقاتی  اخیرا 
بە  دهندە  نشان  کامال  کە  دادە 
بر  حاکم  ایدئولوژی  رسیدن  پایان 
زهری  همچون  کە  است  تهران 
سیستم رژیم را از بین بردە و مردم 
ایران را نیز دچار درد و رنج بسیار 

خواهد کرد.
جمهوری  گذشتە،  دهە  چند  در 
اسالمی سیاست خود را بر دو مبنا 
قرار دادە و گفتمانش از آن نشات 
می گرفت: نخست صدور انقالب و 
اشاعە سیستم والیت فقیە است کە 
با تحریک و حمایت از گروە های 
توندرو شیعە در منطقە بە اجرا در 
ایرانشهری  اندیشە  دوما  می آورد، 
را  کە حوزە جغرافیایی فرهنگی 
عنوان  تحت  وهمی  افکار  برای 
حقیقت  در  و  دادە  قرا  ایران  ملت 
بە دنبال آن هستند کە همە منطقە 
زمامداری  دوران  همچون  را 
سید  حاکمیت  تحت  هخامنشی 

علی هخامنشی درآورد!
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کاک »آکام دریایی« پیشمرگه کوردستان بە کاروان شهیدان پیوست

دورە 2٥2 مقدماتی پیشمرگه کوردستان بە اتمام رسید

تروریست »محمد پاکپور« حکومت اقلیم کوردستان را تهدید بە حملە نظامی کرد

از  بعد  اواخر شهریورماه امسال  در 
چند روز حملە نظامی پیاپی سپاه 
پاسداران بە خاک کوردستان عراق 
بە بهانە حضور احزاب مخالف رژیم 
کە موجب ناامنی منطقه شد باری 
دیگر سران عالی رتبه نظامی رژیم 

شروع بە تهدید کردند. 
ستاد  رئیس  شهریورماه   ٢٨ مورخ 
ایران  رژیم  مسلح  نیروهای  کل 
تهدید  را  رژیم  مخالف  احزاب 
در  باقری«  حسین  »محمد  کرد. 
مصاحبه با تسنیم اذعان کردە بود 
سال  چند  طی  کورد  احزاب  کە 
توانمندتر شدە و  بزرگتر و  گذشتە 
انداختەاند.  خطر  بە  را  ما  امنیت 
وی گفته بود ما هیچ تحرکی از 
آنان را قبول نداریم و اینکە در اقلیم 
کوردستان ساکن هستند می توانیم 

آنها را از بین ببریم.

پاسدار تروریست »محمد پاکپور« 
فرماندە نیروی زمینی سپاە پاسداران 
رژیم ایران در گردهمایی با جاش و 
مزدوران رژیم خود؛ حکومت اقلیم 
کوردستان را تهدید بە حملە نظامی 
این  تروریست در  پاسدار  این  کرد. 
از  خود  خوف  و  ترس  گردهمایی 
دادە و  بروز  احزاب کورد  مبارزات 
آنان را بە نابودی مقراتشان تهدید 

کردە است.
این  در  ایران  رژیم  تروریست  این 
دست  از  همچنین  گردهمایی 
داشتنش در قتل و عام مردم مدنی 
در شهر »سنە« و دیگر شهرهای 
پردە   ١٣٥٨ سال  در  کوردستان 
برداشتە است. در تاریخ ١٨ شهریور 
ماە ١٤٠٠ سپاە تروریست پاسداران 
و  کاتیوشا  توپ،  با  ایران،  رژیم 
و  خاک  بە  انتحاری  پهپادهای 

مقرات نیروی پیشمرگە کوردستان 
حملە کرد.

در ادامە تهدیدات سران نظامی رژیم 
ایران پاسدار رژیم ایران یحیی رحیم 
صفوی مشاور خامنەای گفتە بود 
علیە  مسلحی  نیروی  هیچ  نباید 
ما در منطقه بویژە اقلیم کوردستان 
بە  را  این موضوع  نیز  ما  و  باشد 
این  دادەایم.  تذکر  عراق  مسئوالن 
موارد تنها شماری از تهدیدها بود 
و در گوشە و کنار نیز اجیران رژیم 
ایران با شایعەپراکنی احزاب کورد 
را تهدید می کردند. همە این موارد 
نشان از رعب و وحشت رژیم ایران از 
ملت کوردستان است. رژیم ایران از 
وحشت مبارزە هراسان است. ترسی 
پردەپوش  را  آن  است  نتوانستە  کە 

کند و همیشە با آن زیستە است.
فعالیت نیروی پیشمرگە کوردستان 

و  اعتراضات  شاخ،  و  شار  در 
طبقات مختلف  و  قشر  تحسن  های 
امیدواری  و  کوردستان  مردم 
در  بنیادی  تغییر  برای  آیندە  بە 
فهم  و  درک  ایران،  جغرافیای 
سیاسی مردم کوردستان ایران برای 
خنثی کردن سیاست  های رژیم ایران 
بویژە بعد از راسان رژیم را سراسیمە 

کردە است.
در  کوردستان  توانایی  از  رژیم 
ارعاب است چرا کە می داند حضور 
همیشە در صحنە مردم کوردستان 
در نهایت بە الگویی برای منطقە 
و در داخل ایران تبدیل خواهد شد و 
٤٢ سال تالش آنها بە هیچ منجر 

خواهد شد.
آنچە  است  این  بە  آگاه  خود  رژیم 
و  خیابان های کوردستان  در  امروز 
ایران در جریان است نشانە آگاهی 

مردم است. جریانی کە نە بە مانند 
هیچ  اساس  در  بلکە   ١٣٥٧ سال 
ارزشی را برای رژیم قایل نیستند.

گذشتە  دهە  در  اگر  است  واضح 
بسیاری در انتظار بودند کە نیرویی 
خارجی مثال آمریکا بیاید و رژیم 
ایران را از بین ببرد و بە تاج و تخت 
برسند تغییرات سال های گذشتە در 
منطقە و جهان است. مردم نیز بە 
کە  رسیدەاند  آگاهی  از  سطح  این 
دل  ایران  رژیم  سرنگونی  راە  تنها 
بستن بە واشنگتن و بروکسل نیست 
اصفهان،  تهران،  خیابان های  بلکە 
همە  از  بیش  و  کرماشان  و  سنه 
خیابان های کوردستان و ایران است. 
سرنگون  ایران  رژیم  اینکە  خالصە 

نخواهد شد مگر با نیروی مردم!

وحشت رژیم ایران از 
توان مبارزە ملت کورد
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کاک »آکام دریایی« 
پیشمرگه کوردستان بە کاروان شهیدان پیوست

پیکر شهید »آکام دریایی« 
بە خاک پاک کوردستان سپردە شد

دورە ٢٥٢ مقدماتی پیشمرگه کوردستان بە اتمام رسید

کاک   ١٤٠٠ مهر   ٩ جمعە  روز 
نیروی  پیشمرگە  دریایی«  »آکام 
علت  بە  کوردستان  پیشمرگە 
کاروان  بە  جگرسوز  سانحەای 

شهیدان کوردستان پیوست.
شهید »آکام دریایی« سال ١٣٧٤ 
از  »شنو«  شهر  در   خورشیدی 
بە  چشم  »ارومیە«  استان  توابع 

جهان گشود.
وی بر اساس این گفتە کە جوانان 
رهایی  برای  انقالب  دینامیک 
ملت خود هستد بە شیوەای سازمان 
یافتە بە صفوف مبارزات پیوست.

عضویت  بە   ١٣٩٣ سال  در   
حزب  مخفی  تشکیالت  شانەهای 
در داخل کوردستان درآمدند و در 
راستای اهداف و آرمان های ملتش 

فداکاری های بسیاری کردند.
 ١٣٩٥ سال  »آکام«  شهید 
مبارزاتی  صفوف  بە  خورشیدی 
ایران  کوردستان  دمکرات  حزب 

پیشمرگه  مقدماتی   ٢٥٢ دورە 
کوهستان های  در  کوردستان 
اتمام  بە  کوردستان طی مراسمی 
رسید و شماری از دختران و پسران 
آزادیخواە کورد بە صفوف مبارزان 
ایران  کوردستان  دموکرات  حزب 

پیوستند.
وب  خبرنگار  گزارش  اساس  بر 
میدیا«  »کوردستان  سایت 
کوردستان،  کوهستان های  در  
مهر   ١١ مورخ  یک شنبە  روز 
١٤٠٠، خورشیدی، دورە مقدماتی 
برگزار  کوردستان  پیشمرگه 
انقالبی  جوانان  از  شماری  و 
مبارزان  صفوف  بە  کوردستان 
کوردستان  پیشمرگ  نیروی 

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

کوردستان برگزار شد.

مهرماە   ١٠ شنبە  روز  بعدازظهر 
١٤٠٠ پیکر شهید »آکام دریایی« 
شماری  شهید،  خانوادە  حضور  با 
فرماندهان  رهبری،  اعضای  از 
و  پیشمرگە  کادر،  نظامی، 
در  شهیدان  قبرستان  در  میهمانان 
پاک  خاک  بە  »جژنیکان« 

کوردستان سپردە شد.
این  پیکر  خاکسپاری  از  پس 
ختمی  مراسم  قهرمان،  پیشمرگه 
»جژنیکان«  مراسمات  سالن  در 
با حضور خانوادە شهید و شماری 
مسئوالن  رهبری،  اعضای 
پیشمرگه  نیروی  فرماندە  ستاد 
نظامی،  فرماندهان  کوردستان، 
کادر، پیشمرگە و میهمانان برگزار 

شد.

پیشمرگان  در سنگرهای  و  ملحق 
کوردستان برای احقاق حقوق ملی 
فداکارانە  دموکراتیک ملتش   –

مبارزە کرد.
مقدماتی  دورە  اتمام  از  بعد 
نیروی  در  کوردستان  پیشمرگه 
»ویژە« حزب دمکرات بە مبارزات 

خود ادامە داد.
وی در سال ١٣٩٧ در نیروی ١٢٩ 
سازماندهی  کوردستان  پیشمرگه 
پیگیرانە  شهادتشان  لحظە  تا  و 
وظایف حزبی خود را انجام دادند.

از  بعد  دریایی«  »آکام  شهید 
ظهر جمعە ٩ مهر بر اثر سانحەای 
جگرسوز جان خود را از دست داد 

و بە شهادت رسید.

ایران  کوردستان  دمکرات  حزب 
مراتب تسلیت خود را به خانوادە، 
دوستان و همسنگران شهید عرض 

می نماید.

مراسم با سرود ملی »ای رقیب« 
احترام  بە  سکوت  دقیقە  یک  و 
کوردستان  و  کورد  شهیدان  خون 

آغاز شد.
در ادامە »مختار سهرابی« مسئول 
فرماندهی  دستگاە  آموزشگاە 
پیام  کوردستان  پیشمرگ  نیروی 
 ٢٥٢ دورە  اختتامیە  مراسم  ویژە 
مقدماتی پیشمرگ کوردستان را 

قرائت کردند.
»فریاد  مراسم  دیگر  بخش  در 
مربیان  از  یکی  درودی« 
پیشمرگ  نیروی  آموزشگاە 
کوردستان، گزارش آموزشی دورە 
حضار  برای  را  مقدماتی   ٢٥٢

قرائت کرد.
بە  جوایز  اهدای  با  مراسم 
بە  موفق  کە  شرکت کنندەگانی 
بودند  شدە  نمرات  بیشترین  کسب 

بە پایان رسید.

در این مراسم با راە و هدف شهید 
»آکام دریایی« و تمامی شهیدان 

کوردستان تجدید میثاق شد.
 ،١٤٠٠ مهرماە   ٩ جمعە  روز 
کاک » آکام دریایی« پیشمرگە 
در  کوردستان  پیشمەرگە  نیروی 
یک حادثە جگرسوز جان خود را 
از دست داد و بە کاروان شهیدان 

کوردستان پیوست.
شهید »آکام دریایی« پس از آغاز 
فصل جدید مبارزات حزب دمکرات 
کوردستان  در  ایران،  کوردستان 
در  و  شروع  را  خود  فعالیت  ایران 
رسمی  صورت  بە   ١٣٩٥ سال 
کوردستان  پیشمرگە  نیروی  بە 
ملحق و تفنگ شرافت و دفاع از 

کوردستان را بە دست گرفت.

زمانی  در مدت  دریایی«  »آکام 
بار  چندین  هبود  پیشمرگ  کە 
بە  حزبی  ماموریت  انجام  برای 
تمام  و  بازگشت  ایران  کوردستان 
ماموریت هایش را با موفقیت انجام 

داد.
دریایی« شخصیتی  شهید »آکام 
در  کە  داشت  جرات  با  و  وارستە 
سخت ترین شرایط دشمن را بە زانو 
 درمی آورد و امید و روحیەای غیر 
قابل توصیف بە جوانان می بخشید.
متاسفانە دست قضا کاک »آکام 
فرزندان  بهترین  از  دریایی« 
بە  و  گرفت  ما  از  را  کوردستان 
سنگر  و  پیوست  شهیدان  کاروان 
بر  همسنگرانش  برای  را  مبارزە 

جای گذاشت.
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سخن ادامه 

پاسدار تروریست »محمد پاکپور« 
سپاە  زمینی  نیروی  فرماندە 
پاسداران رژیم ایران در گردهمایی 

لب«  »اینتل  ماهواره ای  تصاویر 
ایران در حال  نشان  می دهند رژیم 
ساختمانی  فعالیت های  گسترش 
کرماشان  زیرزمینی  تاسیسات  در 
موشکی  پایگاه  نزدیکی  در 

بالستیکی باختران است.

خود؛  رژیم  مزدوران  و  جاش  با 
حکومت اقلیم کوردستان را تهدید 

بە حملە نظامی کرد.
این  در  تروریست  پاسدار  این 
از  خود  خوف  و  ترس  گردهمایی 
مبارزات احزاب کورد بروز دادە و 
آنان را بە نابودی مقراتشان تهدید 

کردە است.
این  در  ایران  رژیم  تروریست  این 
دست  از  همچنین  گردهمایی 
داشتنش در قتل و عام مردم مدنی 

موسسه  یک  کە  لب«  »اینتل  
آمریکای  اطالعاتی  و  تحقیقاتی 
است در گزارشی با تجزیه و تحلیل 
پیشرفت  از  ماهواره ای  داده های 
ایجاد  و  تونل ها  حفاری  عملیات 
پی های این سازه توسط رژیم ایران 

در شهر »سنە« و دیگر شهرهای 
پردە   ١٣٥٨ سال  در  کوردستان 

برداشتە است.
 ١٤٠٠ ماە  شهریور   ١٨ تاریخ  در 
سپاە تروریست پاسداران رژیم ایران، 
پهپادهای  و  کاتیوشا  توپ،  با 
انتحاری بە خاک و مقرات نیروی 

پیشمرگە کوردستان حملە کرد.
پیشمرگە  نیروی  حمالت  این  در 
کوردستان توانست چهار پهپاد سپاە 
تروریست پاسداران را منهدم کند.

خبر دادە است.
از  پیش تر  تحقیقاتی  موسسه  این 
احداث دو تونل بین ماەهای ژانویه 
این  در  گذشته  سال  سپتامبر  و 

مرکز اطالع داده بود.
موسسە  این  گزارش  اساس  بر 
این  در  ساز  و  ساخت  تحقیقاتی، 
ایران به مدت  سایت نظامی رژیم 
این   تا  بود  هفت ماه متوقف شده 
عملیات  اوت  ماه  ابتدای  از  که 
حفاری تونل ها از سر گرفتە شد.

از  ویدیو  یک  در  »اینتل   لب« 
تغییرات  روند  ماهواره ای،  تصاویر 
در این سایت نظامی رژیم ایران را 

مقامات حکومت اقلیم کوردستان 
روابط  گذشتە  سال  چند  ظرف 
ترکیە  با  گستردەای  بازرگانی 
از  نگران  نیز  ایران  رژیم  و  داشتە 

این سطح باالی بازرگانی است.
سطح  بە  اعتراض  با  ایران  رژیم 
اقلیم  مابین  بازرگانی  باالی 
کوردستان و ترکیە از آن بە عنوان 
کردە  یاد  عراق  حاکمیت  نقض 

است.
استراتژی  قرارداد  چندین  ترکیە 
با اقلیم کوردستان دارد کە یکی 
اقلیم  نفت  ارسال  آن،  مهمترین  از 
بە  بندر »جهان« ترکیە  از طریق 

بازارهای جهانی است.
وابستگی  راستای عدم  در  ترکیە 

ماموران شهرداری رژیم در منطقه 
بە  بوکان  شهر  در  »میراوا« 
بهانە عدم اخذ مجوز ساخت خانە 
مسکونی اقدام بە تخریب منازل و 
محل کسب و کار مردم کردەاند.

ساقط  حکومت  افغانستان  در 
تندرو سنی مذهب  شد و طالبان 
حاکمیت را بە دست گرفت و علیە 
قوم دری کە افراس ریشەهایشان 
بە  بعدها  و  برمی گردد  آنجا  بە 
و  آوردند  هجوم  ایران  جغرافیای 
نیز علیە شیعیان و هزارەها خواهد 
علیە  نیز  پیشتر  همچنانکە  بود، 

آنها دست بە کشتار زدە بود.
شیعە  آذربایجان  دیگر  سوی  از 
ایرانشهر  از  بخشی  پیشتر  کە 
خیالی افراس بود! بە جبهە ترکیە 
ایران  بە تهدیدی علیە  پیوستە و 

تبدیل شدە است!
جمهوری  اخیر،  تفاقات  این  در 
ایدئولوژی  طبق  اگر  اسالمی 
خود  آیینی  اندیشەهای  و 
می بایستی  می کرد،  برخورد 
ارمنستان  علیە  آذربایجان  از  هم 
حمایت می کرد و از سوی دیگر 
با  همسو  نیز  شیعە  آذربایجان 
از  ترکیە سنی مذهب نمی شد و 
شیعەهای افغانستان حمایت و بر 
ضد طالبان می جنگید! اگر هم بر 
ایرانشهری  توهمی  افکار  اساس 
نیز می بود ایران بایستی با ترکیە 
را  آذربایجان  بلکە  تا  می جنگید 
بە جغرافیای ایرانشهری خود باز 
با  دیگر  طرف  از  می گرداندند!! 
حمایت از تاجیک و دری ها، در 

مقابل پشتون ها می ایستادند!
تاریخ  یافتن  پایان  دلیل  بە  اما 
جمهوری  ایدئولوژی های  مصرف 
اسالمی و فاسد شدنشان نە تنها 
نمی کنند  رژیم  بە  کمکی  هیچ 
برای  کشندەای  زهر  بە  بلکە 
خودشان نیز تبدیل شدند. ایران در 
افغانستان از طالبان حمایت کرد 
و در آذربایجان نیز با شکستی کە 
خورد مسیر ترانزیتش را با اروپا از 
دست داد و باالجبار بە روسیە پناە 
خزر  آب های  طریق  از  بلکە  بردە 

راهی را برایش باز کند!
والیت  شدە  فاسد  ایدئولوژی 
توان  تنها  نە  ایرانشهری  و  فقیە 
مدیریت کشور را نداشتە، بلکە در 
منطقە نیز قادر بە سیاست گذاری 
روشن برای رژیم نبودە و برعکس 
اهدافشان عمل می کنند! رژیم نە 
دارد  را  شیعیان  از  حمایت  توان 
دری ها  از  حمایت  بە  قادر  نە  و 
آن ها  بە  افراس  ریشە  کە  است 
علیە  می تواند  نە  برمی گردند، 
آذربایجان  برگرداندن  برای  توران 

تقالیی بکند!! 
ایدئولوژی تاریخ مصرف گذشته 
و  می کند  عمل  زهری  همچون 
مثابە  بە  خامنەای  دربار  اکنون 
دربار شاهان قاجار بە دفتر رفت و 
آمد روس ها تبدیل شدە است! سید 
علی خامنەای رویای تبدیل شدن 
سر  در  را  هخامنشی  داریوش  بە 
می پروراند اما برعکس بە محمد 

علی شاە قاجار مبدل شد!

تروریست »محمد پاکپور«
 حکومت اقلیم کوردستان را 
تهدید بە حملە نظامی کرد

رژیم ایران در کوردستان اقدام بە گسترش 
سایت های موشکی  کردە است

رژیم ایران از سطح باالی 
بازرگانی میان اقلیم کوردستان 

و ترکیە نگران است

بهمن قبادی: 
آکادمی اسکار آثار 
فیلمسازان پناهندە 

را پذیرا باشد

رژیم ایران مجوز تخریب 
برخی از منازل مسکونی در 
»بوکان« را صادر کردە است

از ابتدای اوت تا ٢٥ سپتامبر سال 
جاری نشان داده است.

پیش تر  تحقیقاتی  موسسه  این 
از  احتمالی  بعدی  سه  طرح های 

این سازه را نیز منتشر کرده بود.
سازمان »ابتکار« دربارە تهدیدات 
اسالمی  جمهوری  رژیم  هستەای 
این  کە  است،  کردە  اعالم  ایران 
پایگاه  سه  کوردستان  در  رژیم 
کە  است  کرده  ایجاد  موشکی 
در  »باختران«  موشکی  پایگاه 
کرماشان، یکی از حساس ترین این 

پایگاه ها می باشد.
سامانه  از  استفاده  با  ایران  رژیم 

بە سوخت روسیە و ایران، استراتژی 
اقلیم کوردستان  با  را  بلند مدتی 
از  را  خود  سوخت  و  کردە  امضا 

اقلیم تامین می کند.
مصوب  اساسی  قانون  اساس  بر 

شهر  در  رژیم  شهرداری  مسئوالن 
بوکان بە همین بهانە با پشتیبانی 
فرماندار و نیروی سرکوبگر شبانە 
خانەهای  برخی  تخریب  بە  اقدام 

شهروندان در این منطقه کردەاند.
ایران  رژیم  بشری  ضد  اقدام  این 
در شهر بوکان در حالی است کە 
سابقە  بی  گرانی  دلیل  بە  مردم 
مصالح توانایی ساخت یک واحد 
مسکونی ٥٠ متری را نیز ندارند.
بر اساس گزارش رسیدە بە وبسایت 
»کوردستان میدیا« تخریب منازل 

نامەای بە »آکادمی  نام آشنای کورد در  »بهمن قبادی«، کارگردان 
اسکار« خواستار پذیرش آثار فیلمسازان پناهندە به این آکادمی و معرفی 

برای جوایز اسکار شد.
»قبادی« در نامە خود بە آکادمی اسکار نوشته است ما سینماگرانی 
هستیم بدون سرزمین! در واقع، در نقاطی از جهان زندگی می کنیم که 
وطن اصلی ما سرزمینی نیست که در آن به  دنیا آمده ایم در حالی که 
جهان، هویت و نام ما را با نام سرزمین مادری مان می شناسد و ما در آن 

سرزمین نمی توانیم آزادانە کار کنیم.
و  علوم  آکادمی  قوانین  از  خود  نامە  در  کورد  برجستە  کارگردان  این 
هنرهای سینمای آمریکا انتقاد کرده است که فقط به فیلم هایی اجازه 
رقابت در جوایز اسکار را می دهد که کشورها به طور رسمی آن را معرفی 

کرده باشند.
آثار سینماگران شجاعی که به سانسور  آوردە است  »قبادی« همچنین 
دولتی و فشارهای حکومت های خودکامه خود نه می گویند، نه تنها در 
کشور مادری  جود سانسور و توقیف می شود، بلکه حتی از سوی نهادهای 

دولتی و مرتبط نیز هرگز اجازه معرفی به آکادمی را پیدا نمی کنند.
اسب ها«، »  مستی  برای  فیلم های »زمانی  سازندە  قبادی«،  »بهمن 
تخت سیاە«، »آوازهای سرزمین مادری« و ... می باشد و موفق شدە 
جوایزی چون، خرس شیشه ای و جایزه فیلم صلح جشنواره فیلم برلین در 
سال ٢٠٠٥ و دوربین طالیی جشنواره کن در سال ٢٠٠٠ را از آن خود کند.

موشکی »ام آی ام-٢٣ هاوک« و 
هوای  به  زمین  موشکی  سامانه 
مرکز  این  از  دوینا«  »اس-٧٥ 

عملیاتی محافظت می کند.
منابع  استخراج  با  ایران  رژیم 
و  رفاە  زمینە  تنها  نە  کوردستان 
فراهم  را  کوردستان  مردم  آسایش 
نکردە بلکە سرمایە این ملت صرف 
نظامی  سنگین  تصلیحات  خرید 
تبدیل  پادگانی  بە  را  خاکشان  و 
و فالکت  فقر  جز  است کە  کردە 
دنبال  بە  برای ملت کورد  چیزی 

نداشتە است.

بە  نفت  فدرال،  عراق   ٢٠٠٥ سال 
قلمداد  کشور  ملی  ثروت  عنوان 
و حکومت اقلیم کوردستان نیز با 
توافق »بغداد« بخش اعظم از نفت 

خود را  صادر می کند.

شهروندان  کار  و  کسب  محل  و 
مجوز  اخذ  عدم  بهانە  بە  بوکانی 
ساخت در حالی است کە برخی از 
این منازل تخریب شدە دارای مجوز 

ساخت از شهرداری رژیم بودەاند.
وبسایت  بە  رسیدە  گزارش  این  در 
است  آمدە  میدیا«  »کوردستان 
ساکنان منطقه »میراوا« در شهر 
و  بودە  فقیر  و  دست  تهی  بوکان 
بازداشت  ترس  از  دلیل  همین  بە 
رژیم  امنیتی  نیروهای  و شکنجە 

ایران ناچار بە سکوت شدەاند.
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ارادە معطوف بە مقابلە با سرکوب
)تغییر رویکرد از مقاومت بە مقابلە(

آگری اسماعیل نژاد

مبارزات کوردستان بعد از فتوای 
دینی  مرجعیت  هم  کە  خمینی 
داشت و هم بەکاریزمای پوپولیسم 
گفتمان  بود،  شدە  تبدیل  انقالبی 
کە  را  خود  ملی_دمکراتیک  
زیر بنای آن “حق تعیین سرنوشت” 
پیگیری  مقاومت  رویکرد  با  بود، 

کردند.
مبارزان  از  بخشی  میان  این  در   
مقاومت  رویکرد  کردند،  تالش 
تازە  نظام  چهارچوب  از  خارج  را 
اسالمی  جمهوری  رسیدە  بدوران 
تالش  نیز  بعضی  و  کنند  تعریف 
این  چهارچوب  همان  در  نمودند، 

رویکرد را تعریف نمایند.
دفاع  اصل  اساس  بر  اول  گروە 
و  باطنی  میل  علیرغم  مشروع، 
برای مقاومت در برابر هجومهای 
اسلحە  می شد،  کوردستان  بە  کە 
در دست گرفتند و بە همین سبب 
مبارزات  بە  اشتباە  بە  آنها  رویە 
مسلحانە مرسوم گردید، در حالی 
که در واقع مقاومت مسلحانه بود.
نامگذاری  در  اشتباە  چرایی   
مبارزات  بە  مسلحانه  مقاومت 
کە  است  این  در  مسلحانە 
بە  هیچگاە  اسلحە  بکارگیری 
استراتژی گروههای سیاسی تبدیل 
نشدە و  این گروهها هرچند اسلحە 
آن  کاربرد  اما  داشتند،  دست  در 
بە  و  مقاومت  برای   تنها  اسلحە 
واداشتن  برای  تاکتیکی  منزلە 

رژیم بە مذاکرە بود.
احزاب  و  جریانات  میان  این  در 
هم   دیگر  محدودیتی  کوردستانی 
بودند  قائل  اسلحە  کاربرد  برای 
بە تعیین  این محدودیت مربوط  و 
حدودی بود کە تنها در تقابل با 

آنها اسلحە بکارگرفتە می شود.
جریان مقاومت کوردستان اسلحە را 
تنها خطاب بە بخش رویین عوامل 
بکار  کوردستان  جامعە  سرکوب 
عوامل  مفهوم  بە  میبردند)رویین 
سرکوب  در  مستقیما  کە  ظاهر 
حضور دارند(؛ بدین مفهوم کە آنها 
امنیتی  سازمانهای  و  افراد  تنها 
دست  سرکوب  در  مستقیما  کە 
خود  سالح  هدف  جامعە  داشتند، 
بخش  میان  این  در  و  میپندارند، 
کە  سرکوب  افزاری  نرم  و  زیرین 
برنامە  و  قدرت  رویین،   بخش  
خود را از آن  میگیرد، در سیبل 
مسلحانە  بە  موسوم  مبارزات 
مبارزات  اسلحه  و  ندارد  حضوری 
رو به این بخش شلیک نشده است.
اطالق  عواملی  بە  زیرین  بخش   
غیرمستقیم  شیوە  بە  کە  میشود 
،آنها  دارند  دست  سرکوب  در 
برنامەی  استراتژیک  طراحان 
سرکوب و هدایتگران اصلی بخش 
رویین  و همچنین تامین کنندگان 
رویین  نیاز بخش  هزینەهای مورد 

هستند.
از  چون  مسلحانه  مقاومت  البته 
هم  باالی  اجتماعی  خواستگاه 
برخوردار بود، ناچارا ملزم به رعایت 

درگیری  عدم  مانند  موضوعاتی 
عدم  مسکونی،  مناطق  داخل  در 
خرمن های  نزدیکی  در  درگیری 
موارد  از  بسیاری  در  که  مردم 
همان  در  را  خود  پایگاه  سپاه 
و همزمان  احداث می کرد  مناطق 
باید در سرکوب خائنین کورد نیز 
می کردند  عمل  هوشمندانه  بسیار 
که همگی این موضوعات توسط 
ضعف  نقطه  یک  عنوان  به  سپاه 
استفاده  آن  از  مسلحانه  مقاومت 

می شود. 
بود،  شدە  سبب  مسئلە  همین 
تاکتیک بکارگیری اسلحە برای 
واداشتن رژیم بە  مذاکرە به هدف 
خود دست نیابد و حتی رژیم  در 
است که  همه مقاطع تالش کرده 
در  نوعی  به  را  تاکتیک  این 
قرار  خدمت  سیکل خشونت خود 

دهد.
 اگر بخواهیم این مسئلە را تبیین 
کە  داشت  اظهار  باید  کنیم، 
کە  بەشیوەای  اسلحە  بکارگیری 
تنها بخش  رویین سرکوبگران در 
سیبل آن قرار داشتە باشد، مسبب 
آن شدە است کە خشونتهای حاصل 
خود  پتانسیل  بە  منطق  این  از 
سرکوبگران  رویین  بخش  ترمیمی 
اگر  میان  این  در  و  شود  تبدیل 
یکی از عناصر و عوامل سرکوب 
در کوردستان بە شیوە ای فیزیکی 
نە  پایان  این  می شود،  حذف 
سرکوب  پایان  برای  امیدی  تنها 
برای  پتانسیلی  بە  بلکە  نبود، 
تبدیل  سرکوب  بخش  همان  ترمیم 
اوال فرد حذف شده  میشود؛ چون 
روابط  از  کوردستان  جامعه  در 
او  بوده و حذف  برخوردار  فامیلی 
این  نوعی  به  می شود  آن  مسبب 
رابطه فامیلی عطف به طرف رژیم 
پیدا کند، همزمان با آن می دانیم 
برای  رانت  سیستم  از  رژیم  که 
وابستگی بیشتر این نوع خانواده ها 

به خود استفاده می کند.
این  از  زیرین سرکوب  بخش  دوما 
خشونت  کە  است  برخودار  قدرت 
را  سرکوب   پی  در  شدە  ایجاد 
و  کند  تزریق  سرکوب  سیکل  بە 
در عین حال بخش زیرین سرکوب 
قرار  مخاطب  خود  آنکە  دلیل  بە 
آسیب  هرگونە  از  نمیگیرد،  
دیدگی محفوظ  هست؛ بە همین 
ترس  میتواند   آسانی  بە  دلیل 
حاصل از این خشونت کە بە امید 
سرکوب  رویین  بخش  رفتار  تغییر 
و با رشادت های فراوان ایجاد شدە 

است را کنترل و هدایت نماید.
 حال  برای سادە شدن بحث، مثالی 

مطرح می کنم:
جمهوری  عوامل  از  بسیاری 
اسالمی و حتی بخش اعظم مردم 
“کوردها  کە  دارند  ادعا  ایران 
حتی مدعی  آنها  و  سر می برند” 
را  کسانی  اجساد  خود  هستند، 
تنشان  از  آنها  سر  کە  دیدەاند 
سر  اجساد  این  و  است  شدە  جدا 

همراهشان نبودە است.
این مسئلە در حالی مطرح است، 
اسلحە  با  کوردها  مقاومت  کە 
چیزهای  و  چاقو  نە  بود،  گرم 

برندە سرد و جدا از این مسئلە در 
مقابل کە نیروی سرکوبگر حضور 
نیروی سرکوبگر  این  دارد.  خود 
و   گرم  اسلحە  انواع  بە  مجهز  نیز 
به مراتب پیشرفتە  بودە و هست، 
پس چرایی سرهای بریدە را باید در 

کجا جست؟!
ادعا میشود، کە  در جواب  حتما 
بعد از کشتن سر آنها را میبریدند، 
است  واقعیت  از  خالی  ادعا  این 

چون 
یک: بسیاری مواقع افراد دستگیر 
بدون  کوردی  احزاب  توسط  شدە 
حتی تبادل زندانی، آزاد می شدند 
زندانیانی  با  هم  حالت هایی  در  و 
بر  قرار  اگر  می شدند،  مبادلە 
سربریدن اعضاء سپاە پاسداران بود 
چرا این افراد سربریدە نمی شدند؟!

 دو: یک چریک از لحاظ زمانی 
است، پس  تنگنا  و  در محدویت  
حتی اگر هم بخواهد زمان آن را در 
دست ندارد، یک جسد را سرببرد 
و در عین حال هم مگر یک جسد 
سربریدە شدە بە چە درد یک مبارز 
میخورد؟! و بە چە کار آن چریک 

می آید؟!
را  مسئله  این  که  موضوعی 
است  این  میكند  آمیزتر  تمسخر 
که حمل یک سر کە وزن آن ١٠ 
از چندش  جدا  است  تا ١٥ کیلو 
نیست  انجام  قابل  بودنش  آور 
یک  برای  مسئلە  مهمترین  چون 
مورد  اشیاء  وزن  مسئلە  چریک 
قابل  باید  وزن  این  است.  نیازش 
چریک  عملکرد  تا  و  باشد  حمل 

را کاهش ندهد.
یک  بریدە  سرهای  هم  باز  اما 
توهم نبود. چون و در واقع کسانی 
دیدنش  داغ   و  حسرت  تنها  کە 
را  ادعا  این  بود  ماندە  آنها  برای 

میکردند.
سرهای  کە  است  این  واقعیت 
بریدە وجود داشت. اما فاعل آنها 
بخش  همان  بلکە  نبودند،  کوردها 
زیرین سرکوب کوردستان بود، کە 
این سرها را میبرید و چرایی این 

رفتار بە دو دلیل بود:
یک:  الپوشانی خشونتهای سرکوب 
آنها  کە  مفهوم  بدین  کوردستان 
برای توجیه حجم خشونت های خود 
القاء میکردند  باید  در کوردستان 
کە حجم خشونت بکارگیری توسط 
آنها  و  است  بیشتر  بسیار  کوردها 

تنها مقابلە بە مثل کردەاند.
این  از  سرکوب  زیرین  بخش  دو: 
و  احساسات  کە  بود،  مطمئن 
نوع  این  از  حاصل  رفتارهای 
دینی  عقبه  دلیل  به  را  خشونت 
میتواند هدایت کند، براساس همین 
نسخە  بعدها  کە  بود،  اطمینان 
کلیە  برای  خشونت،  بکارگیری 
کە  موافقینی  حتی  و  مخالفین 
سد راە در تصاحب قدرت  پنداشتە 
واقع  در  شد.  پیچیدە  میشودند، 
سرهای  پروژە  در  زیرین  بخش 
بریده تنها از یک فرهنگ دینی 
سوءاستفاده کرده بود و آن فرهنگ 
علی  بن  حسین  مرگ  و  عاشورا 
امام سوم شیعه ها بود. کما اینکه 
توجیه  برای  رژیم  اواخر  این  در 
همین  از  سوریه  در  خود  حضور 
ترفند مجددا استفاده کرد و نظام 
که  کرد  اعالم  رژیم  پروپاگاندای 
محسن حججی سربریده شده است. 
جا دارد اشاره کنیم که  انقالبها 
نیروهای  خرج  در  باالیی  توانایی 
خود دارند، و صد البتە این مسئلە 
سرکوب  از  حمایت  آن،  بە  اگر 
ناسیونالیستهای  طرف  از  کوردها 
مدافع  متوهمین  و  تمامیتخواە 

شود،  اضافە  ارضی”  “تمامیت 
طبیعی است کە  قدرت سرکوب 
از  حاصل  خشونتهای  هدایت  و 
باال  بسیار  مقاومت  و  سرکوب 

میرود.
تزریق  و  سرکوب  نسخە  اما   
خشونت مختص بە زمانی مشخص 
مشخص  جریانی  و  ملت  حتی  و 
با  رویە  این  هم  حال  بلکە  نیست، 
همان متد و در مورد هر مخالف 

احتمالی ای تداوم دارد.
زیرین  بخش  پذیری  آسیب  عدم 
فرهنگ  نیز  و  سرکوب  عوامل 
کە  است  کسی  آن  از  )حاکمیت 
قدرتمندتر باشد( شرایطی را فراهم 
کردە است، کە رویکرد مقاومتی 
راستای  در  اسلحە  بکارگیری 
تاکتیک تالش برای تغییر رفتار 

حاکمیت بە شکست منجر شود.
آن  از  قبل  کرد؟”  باید  “چە  پس 
نوشتە  اولیە  سطور  بە  بگذارید 
شکلگیری  سر  بر  بحث  برگردیم، 
دو رویکرد بود و ما تنها بە بررسی 

یک رویکرد پرداختیم.
داشت  تالش  کە  دوم  رویکرد 
بە  خمینی  با  کردن  سازش  با 
بە  برسد،  خود  خواستەهای 

سرنوشتی تراژیک دچار شد.
رفتار  نتوانست  هرگز  رویکرد  این 
جمهوری  چهارچوب  در  را  خود 
تاکید  با  و  کند  تئوریزە  اسالمی 
در  اول  تئوری گروە  و  بر خواست 
والیت  چهارچوب  در  بود،  تالش 
باشد،  داشتە  دستاوردهای  فقیە 
سرکوب_  تضاد  در  حال  تا  اما 

تفاهم بسر میبرد.
سیکل سرکوب_ تفاهم بدین مفهوم 
کە خود ادعای تفاهم با جمهوری 
هم  کە  حالی  در  دارد،  اسالمی 
دستاوردی  هم  میشود   سرکوب 

نداشتە و ندارد.
شخصی  دستاوردهای  از  جدا   
چیز  هم  و  بودە  مقطعی  هم  کە 
در  بیشتر  نبودەاند،  داری  اهمیت 
قالب تطمع فردی می گنجد تا هر 
دستاورد  مهمترین  دیگر   مسئله 
عمومی این رویکرد کە اسلحە را 
عدم  و  خشونت  از  پرهیز  دلیل  بە 
و  خود  بین  نظامی  قدرت  تناسب 
بود،  کنار گذاشتە  گروە سرکوب 
انتشارات دولتی صالح الدین ایوبی 
با  انتشارات  این  بود،  ارومیە  در 
بودجە  از  بخشی  اختصاص  
ارگان  نظارت  همچنین  و  امنیتی 

امنیتی اطالعات ادارە میشد.
وسعت سرکوب، نظارت، سانسور و 
اندرکاران  برای دست  امنیت  عدم 
بود  سطحی  در  انتشارات  این 
این  دستاورد  و  افتخار  تمام  کە 
متن  چند  تولید  در  را  انتشارات 
با  نشر چندین کتاب  باز  و  ادبی 
کرد.  خالصە  میتوان  ادبیات  ژانر 
دستاوردی که در عصر اطالعات 
آزاد دیگر حتی  در گوشه از تاریخ 

هم جایگاه نخواهد داشت.
ایوبی  الدین  صالح  انتشارات 
سکوت  از  نسبی  اطمینان  از  بعد 
اسلحە مبارزان گروە اول با پرسش 
و چالشهای از طرف بخش زیرین 
ابتدا،  در  شد،  روبرو  سرکوبگران 
انتشارات  این  حضور  چرایی  آنها 
و  کردند  مطرح  را  ارومیە  در 
بعدا  و  سنه  بە  آن  انتقال  از  پس 
و هزینەهای جاری  بودجە  مسئلە 
آن را بحث کردند و دست آخر در 

بیصدایی بە تاریخش سپردەاند.
پس در واقع انتشارات صالح الدین 

ادامە در صفحە ٥
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ادامە صفحە 4
تالش  حاصل   دستاوردی  ایوبی 
گروە دوم نبود، بلکە طرحی  از آن 
بخش زیرین سرکوب بود کە برای 
شدە  طراحی  اول  گروە  سرکوب 
نقش  آن  در  دوم  تنها گروە  و  بود 
تعیین  نقش  این  داشت،  حضوری 
کننده و راهبردی نبود. ) خوانندە 
این  بیشتر  درک  برای  میتواند 
فاروق  آقای  مصاحبە  بە  مسئلە 
کوردی  هفتەنامە  با  کیخسروی 
 ٢٠١٦ می   ١٢ در  درج  »وشە« 

مراجعە کند(
و  سیاسی  حضور  لحاظ  از 
وابستە  افراد  کلیە  هم  اجتماعی 
بە این گروە هیچ حضور محسوس 
و غیرە محسوس در ساختار قدرت 
منتقدین  بە  بیشتر  و  نداشتند، 
مختلف  رسانەها  در  اول   جریان 
تبدیل شدند، و همین مسئلە مسبب 
ایزولە  اجتماع  در  آنها  کە  شد  آن 

شوند.
در حال حاضر باید اظهار کرد هر 
بن  با  کورد  مبارزان  رویکرد  دو 
بست یا شکست روبرو شدە است، و 
برای خروج از این بن بست در گام 
اول باید مبارزە را از قالب مقاومت 
تمام  با  مقابلە  بە  و  کردە  خارج 
عوامل  از   اعم  سرکوب،  عوامل 
رویین و عناصر زیرین تبدیل کرد.

عوامل  تمامی  شناسای  برای 
و  خشونت  ابعاد  باید  سرکوب 
کردە  شناسایی  را  خشونت  انواع 
و برای هرکدام راهکاری مناسب 
شناسایی  نمود.  طرح  عملی  و 
ابعاد و نوع خشونت حاکمان تهران 
برای  نخست،  گام  کوردستان  در 
است،  موجود  خشونت  با  مقابلە 
خشونت  انواع  شناسایی  از  پس 
باید گفتمان مبارزات کوردستان از 
مقاومت بە مقابلە تغییر کند؛ چون 
مقاومت در برابر سرکوب شاید در 
باشد،  تقدیر  قابل  ارزشی  دیدگاە 
اما بە مفهوم پایان سرکوب نیست 
حصار  ایجاد  مسبب  تنها  بلکە   ،
در  برای سرکوب میشود،  خلوتی 
کە  است  الزامی  شرایطی  چنین 
گفتمان مقاومت بە گفتمان مقابلە 
اصلی  هدف  چون  کند،  تغییر 
خشونت  پایان  کوردستان  مبارزات 
و سرکوب در کوردستان است ، نە 
مقاومت کردن صرف در برابر این 

خشونت و سرکوبهای موجود.  
علیه  ایران  خشونت  بررسی 

کوردستان
در ابتدا  الزم است، کلمه خشونت 

را توضیح دهم.
از  عمومی  سپهر  در  خشونت   
معناهای متفاوتی برخوردار است، 
گاهن به عنوان یک استعاره نیز 
بکار  روزانه  گفتگوها  بین  در 
گرفته میشود، اما در این نوشته 
است  »نیتی  از  عبارت  خشونت 
که قصد تغییر اجباری در رفتار، 
خواسته و منافع گروهی را داشته 
غیرمستقیم  و  مستقیم  یا  و  باشد 
به اعضاء این گروه  آسیب روانی، 
اجتماعی  و  فرهنگی  اقتصادی، 

برساند«. 
کورد«  »مسئله  ایران  در  آنچه 
تالشی   واقع  در  میشود،  خوانده 
زدن  برهم  برای  خشونت  آمیز 
منافع یک ملت است و در واقع 
این تالش  مبارزه کوردستان علیه 
خشونت آمیز است، که یک طرف 
جمله  از  مختلف  اسماء  با  را  آن 
مقابل  طرف  و  کورد«  »مسئله 
مبارزات ملی_دمکراتیک  را  آن 

می خواند.
تقابل  این  بیشتر  تبیین  برای 
علیه  خشونت  زمینه   ابتدا  باید 
بررسی  را  ایران  در  کوردستان 

کنیم.
در ایران  سنگ بنای   خشونت 
هویت  را  کوردستان  علیه  ذهنی 
هویت  است؛  داده  تشکیل  ایرانی 
ایرانی به مثابه یک هویت سیاسی 
هویت  این  تقابل  و  تمامیتخواه  
در  موجود  هویت های  دیگر  با 
جغرافیای ایران مسبب شکل گیری 
از خشونت ها  هنجار شده  رژیمی 
علیه مردمان غیرفارس شده است.

گاهن  را  خود  ایرانی  که  هویت 
ایرانی  ناسیونالیزم  عنوان  تحت 
تالش  در  می کند،  تعریف  نیز 
است بر پایه هویت معیار فارس_
موجود  هویت های  تمامی  تشیع 
خود  در  را  ایران  جغرافیای  در 
استحاله کند، به امید اینکه بتوان 
تمامیت قدرت سیاسی، اقتصادی 
جغرافیای  در  موجود  فرهنگی  و 
ایران کنونی را در دست دارندگان 

هویت معیار بماند.
هویت ایرانی در واقع همان هویت 
سال   ١٥٠ در  که  است  فارسی 
همزمان  و  پیداکرده  قوام  گذشته 
را  خود  منافع  است،  نموده  تالش 
به  عمومی  هنجارهای  عنوان  به 

جامعه ایران قالب کند.
 هویت فارسی از آنجا که در ایران 
صورت  به  گذشته  سال   ١٠٠ در 
کامال تمامیت خواه در مسند قدرت 
بوده است، توانسته ، رژیم خاصی 
منافع  اساس  بر  هنجارهای  از 
هویت فارس_تشیع در جامعه ایران 
تعریف کند و این رژیم هنجاری را 
جلوه  ایران مشروع  بطن جامعه  در 

دهد.
علیه  خشونت  پایه های  پس 
کوردستان را باید در ساختار رژیم 
ایران  در  موجود  هنجاریهای  و 

جستجو کرد.
به  بیشتر  تبیین  برای  اینجا  در 
چند کالن هنجار موجود در رژیم 
اساسی  عامل  که  ایران  هنجارها 
کوردستان  علیه  خشونت  ایجاد 

هستند، اشاره می کنیم:

 تمامیت ارضی
یکی از هنجارهای که در ساختار 
دارد  وجود  ایران  هنجارهای  رژیم 
تلقی  مسلم  اصلی  عنوان  به  و 
فراانسانی  ارزش  یک  و  می شود 
تمامیت  موضوع  می شود  خوانده 

ارضی ایران است.
 ایرانی ها این مسئله را به عنوان 
یک کالن هنجار به جامعه ایران 
این  از  قالب کرده و در تالش اند، 
طریق کشتار و سرکوب ملت های 
را  ایران  در  موجود  غیرفارس 

مشروع نشان دهند. 
موضوع  کردن  مطرح  با  آنها 
برابر  در  ایران«  »یکپارچگی 

مسئله »تجزیه طلبی«  در افکار 
ملت های  سرکوب  ایران  عمومی 
مشروع  گذاره ای  به  را  غیرفارس 

تبدیل کرده اند.
 در واقع تمامیت ارضی در سپهر 
واقعیت  یک  نه   ایران  سیاسی 
نه  و  است   تاریخی  جغرافیای 
زیاده  برابر  در  نگاه  یک  حتی 
خواهیهای بین المللی ، بلکه کالن 
ماندگاری  برای  است  هنجاری 
فارس  حاکمان  دست  در  قدرت 
سرکوب  به  بخشی  مشروعیت  و 
تجزیه  پس  غیرفارس.  مردمان 
ایران یا آن سویه سکه یعنی حفظ 
گذاره ای  واقع  در  ارضی  تمامیت 
دارنده  حاکمان  توسط  که  است 
و  شده  مطرح  فارس_شیعه  هویت 
به سیکل سرکوب و تمامیت خواهی 

تزریق می شود.

 حاکمیت ملی ایران
پایه  که  هنجاری  کالن  دومین 
خشونت علیه کوردستان در آن قرار 
دارد، حکومت، قوانین و نهادهای 
وابسته به آن است که کلیتی به 
را  ایران«  ملی  »حاکمیت  نام 
تشکیل می دهد، حکومت در ایران 
بر اساس تحقق  را  استراتژی خود 
آن  پایه های  ایران«  که   »ملت 
دارد،  قرار  فارس_تشیع  هویت  بر 

تعریف می کند.
ایران در  ١٠٠   همزمان حاکمان 
این  به  رسیدن  برای  گذشته  سال 
در  قدرت  تمرکز  بر  خود  مطلوب 
دست مرکز بیشینه فارس و سلب 
قدرت از حاشیه بیشینه غیره فارس  

تاکید دارند.
 در این بین آنچه حاکمیت ملی در 
ایران خوانده میشود، در واقع سلب 
دیگر  اتنیکی  گروههای  از  حق 
نیست که   یادآوری  به  است، الزم 
بخشی از سلب حق ها از کوردستان 
علیه  خشونت  چهارچوب  در  که 
قانون  در  دارد،  قرار  کوردستان 
نیز  و  اسالمی  جمهوری  اساسی 
کامال  مشروطه  اساسی  قانون 
جمله  از  است.  شده  مطرح  شفاف 
و  رسمی  زبان  مسئله  به  می توان 

دینی رسمی اشاره کرد.
که  کرد  توجه  باید  میان  این  در 
وقتی حاکمیت ملی در عمل سلب 
واگذاری  و  گروە  یک  از  حق 
دیگر  گروهی  به  قدرت  تمامی 
این  ارگان های  تمامی  پس  است، 
پارلمان،  از  اعم  ملی  حاکمیت 
حکومت،  دولت،  اساسی،  قانون 
نهادهای علمی، نهادهای نظامی، 
در  واقع  در  امنیتی  و  قضایی 
حق  سلب  بیشتر  تحقق  راستای 
به  آن  واگذاری  و  اتنیک  یک 
اتنیکی  دیگر عمل می  کند. کما 

اینکه ما دیده ایم که نهادی مانند 
تهران متن کتیبه ای که   دانشگاه 
منشور کوروش خوانده می شود را 
سیستماتیک غلط به زبان فارسی 
در  قوانین  یا  است،  کرده  ترجمه 
راندن  بحاشیه  راستای  در  ایران 
غیرفارس  اتنیکی  گروههای 

طراحی شده است.
زبان فارسی و تشکل های دینی

سومین کالن هنجاری که پایه های 
اصلی خشونت علیه کوردستان را 
و  فارسی  زبان  می دهد،  تشکیل 
تشکل  و نهادهای دینی وابسته به 

پیروان دین تشیع است.
از  یکی  عنوان  به  فارسی  زبان 
در  ایرانی  هویت  اصلی  پایه های 
سپهر عمومی به عنوان زبان ملی 
و زبانی که در ذات پرقدرت است 
از  هدف  میشود،  القاء  جامعه  به 
زمینه سازی  موضوع  این  القاء 
برای سلب حق از دیگر زبان ها در 

ایران است.
سال  خردادماه  در  که  همچنان   
محمدرضا  کردید،  مشاهده   ٩٧
یک  عنوان  به  کدکنی  شفیع 
»ذات«  فارسی  ادبیات  استاد 
زبان فارسی را دلیلی برای سلب 
در  تنها  نه  زبان ها  دیگر  از  حق 
ایران بلکه  در شبه قاره و آسیای 
تا  را  پا  و  می داند  هم  مرکزی 
آموزش  که  می کشد  جلو  جای 
زبان  بومی در این منطقه را یک 
توطئه انگلیسی قلمداد می کند. 

در  که  است،  رابطه  همین  در 
جمهوری  اساسی  قانون   ١٥ ماده 
به عنوان  فارسی  زبان   ، اسالمی 
و   است  شده  شناخته  رسمی  زبان 
اساس  بر  نیز  فرهنگی  سپهر  در 
 _ ملی  زبان  سازی  تفکیک 
وسیع  چنان  را  خشونت  محلی 
کرده اند که ابائی از آن ندارند که 
عنوان  به  را  بومی  زبان  آموزش 
ملی«  امنیت  »علیه  تهدیدی 

مطرح کنند.
اهل  دینی  تشکل های  مورد  در 
که  کرد  ا ظهار  باید  نیز  تشیع 
باتوجه به اینکه هویت معیار که 
شده  تعریف  ایران«  »ملت  برای 
تشیع  آن  پایه های  از  یکی  است، 
موجود  دینی  تشکل های  است،  
ایران علی الخصوص »  در جامعه 
دستگاه مرجعیت تشیع«  بخشی 
از پایه های خشونت علیه مردمان 

دارنده هویت غیر معیار هستند.
و  تقلید  مرجع  مسئله  در   
تشکل های دینی و استفاده ابزاری 
کافی  فارس  ملت  توسط  آنها  از 
علیه  خمینی  فتوای  به  است 
 ١٣٥٨ مرداد   ٢٨ در  کوردستان 
باید  زمینه  همین  در  کرد.  اشاره 
جمهوری  سران  که  کرد  اشاره 

ترورهای  توجیه  در  اسالمی 
حکومتی که در طی آنها بخشی 
کوردستان  اپوزیسیون  رهبران  از 
بارها  دادند،  دست  از  را  جانشان 
اعالم کرده ، که این ترورها توسط 
انقالب  دادگاه ها  و  تقلید  مراجع 
تایید شده است. نیروهای امنیتی 
جمهوری اسالمی نه تنها ابائی از 
آن ندارند که بگوید، ترور یا اعدام 
فالن فعال سیاسی توسط مرجعیت 
شیعه تایید شده است، بلکه تایید 
این مرجع یا مراجع را دال بر صدق 

ترور و اعدام تلقی می کند.
ابعاد خشونت اعمالی

کالن هنجارهای  که در فوق به 
آنها اشاره گذار شد، بخشی از رژیم 
سپهرسیاسی  در  موجود  هنجاری 
که  میدهند  تشکیل  را  ایران 
خشونت  ابعاد  گسترش  و  زمینه  
علیه دارندگان هویت غیرمعیار در 
ایران را فراهم می کنند و  جامعه 
نهادها و سازمانها را جهت تحقق 
خواسته های خود هدایت و مامور 

می نمایند.
براساس این رژیم هنجارها میتوان 
در  را  کوردستان  علیه  خشونت  
بندی  تقسیم  اساسی  بخش  هشت 

کرد:
 خشونت سیستمی: 

و  حكومتی  ساختار  از  عبارت 
حاکمیت  نظام  که   آن  نهادهای 
از  داده اند،  تشکیل  را  ایران  ملی 
آنجا که سیاستگذاری  این ساختار 
تمامن در راستای استراتژی تحقق 
خود  پس  است؛  ایران  ملت_دولت 
ساختار حاکمیت ملی بزرگ ترین ، 
پرقدرتترینم نهادینه ترین و نهان ترین 
خشونت  شکل گیری  در  مجموعه 

علیه جامعه کوردستان است.
این  طرف  از  اعمالی  خشونت    
است، چون  پنهان  بسیار  ساختار  
مشروعیت  پرده  پس  در  آن  رفتار 
حاکمیت و امنیت ملی نهان شده 

است.
می توان  را  سیستمی  خشونت   
خشونت  قانونی نیز قلمداد کرد و 
دامنه آن از  بند های قانون اساسی 
جمهوری اسالمی شروع می شود تا 
از  »دفاع  و  حاکمیت«  »اعمال 
امنیت ملی« ادامه پیدا می کند. 
تمامی  خشونت  نوع  این  در 
قضائی،  اقتصادی،  ارگان های 
و  رسانه ای  فرهنگی،  نظامی، 
ارگان های  دارند.  نقش  امنیتی 
تامین  واقع  در  اقتصادی  
خشونت  مالی  نیاز های  کنندگان 
اینکه بعد  سیستمی هستند، کما 
از دولتی شدن نفت در ایران هزینه 
مبارزات علیه ساختار حاکم حتی 
افزایش  بە مراتب  برای مرکز هم 
اعتراضات  فقط  شما  است،  یافته 

٣٠ تیر ١٣٣١ را با اعتراضات سال 
سنخ  یک  از  نوعی  به  که   ٨٨
ابعاد  تا  کنید،  مقایسه  هستند 

مسئله نمایان شود.

خشونت عریان:
علیه  خشونت  نوع  ترین  نمایان 
جامعه کوردستان از طرف حاکمان 
جهت  فیزیکی  قدرت  بکارگیری 
تغییر در رفتار، خواسته و اهداف 
جامعه کوردستان و همچنین اعمال 
نوع خشونت  این  است؛  برآن  سلطه 
نامیده ام ، چون  را خشونت عریان 
محسوس  مردم  برای  آن  ساختار 
بیشتری  عینیت  از  آن  نتایج  و 
برخوردار است، در ضمن نتایج این 
نوع خشونت از لحاظ زمانی زودتر 

تحقق می یابد.
در ١٠٠ سال گذشته بارها حاکمان 
لشکرکشی  کوردستان  به  تهران 
سلطه  طریق  این  از  تا  کرده اند 
جامعه  بر  خود  سیاست های  و 

کوردستان اجرائی کنند.
تمامی  از  نظامی  نیروی  این   
اعمال  برای  حکومتی  امکانات 
و  می کند   استفاده  خود  سلطه 
در سطح افکاری عمومی و سپهر 
سیاسی بکارگیری خشونت عریان 
علیه جامعه کوردستان با عناوین 
همچون »دفاع از تمامیت ارضی« 
»اعمال  و  امنیت«  کسب   «  ،

حاکمیت« الپوشانی می شود. 
و  مشروعیت  خشونت  نوع  این   
قدرت خود را از خشونت سیستمی 
آن  فرم  چون  اما  می کند،  کسب 
پنهان نیست در چهارچوب خشونت 
نمی گیرد.  قرار  صرف  سیستمی 
خشونت عریان البته شامل جنگ 
آماده کاری  از  اعم  امنیتی  پنهان 
برای ترور و نیز تهدیدات سایبری 
نوع  این  نتایج  چون  میشود،  هم 
زودحاصل  و  عیان  پنهانکاری 

است.
  خشونت قضائی: 

دادگاه  ساختار  و  قضائی  نظام   
خشونت  از  بخشی  به  ایران  در 
تبدیل شده است،  علیه کوردستان 
فساد  مسئله  از  جدا  مقوله  این 
نظام  بطن  در  موجود  ساختاری 

قضائی ایران است.
  خشونت قضائی موجود در نظام 
جامعه  علیه  که  ایران،  قضائی 
بخشی  میشود،  اعمال  کوردستان 
است.  نظام  آن  نظامند  اهداف  از 
پس آن را نمی توان در بخش فساد 
مثال  برای  گنجاند.  ساختاری 
فعال  یک  دادگاهی  هنگام  در 
به عنوان  نفر  سیاسی کورد یک 
نماینده وزارت اطالعات یا سازمان 
دادگاه  سالن  در  سپاه  اطالعات 
به  حضور دارد و همچنین قاضی 
اساس  بر  که  می دهد  اجازه  خود 
در  که  فنی«  کارشناس  »رای 
واقع نظر بازجو و نهادهای امنیتی 

است رای صادر کند.
و  دادگاهی  نظام  واقع  در  پس 
در  کامال  قضائیه  قوه  ساختار 
اختیار حاکمان فارس قرار دارد و 
ایران »  در راستای تحقق »ملت 

عمل می کند.
مشروعتر  نیز  خشونت  از  فرم  این 
خود را از خشونت سیستمی کسب 
عریانی  به  باتوجه  اما  می کند، 
آن  اعمال  نوع  در  تفاوت  نیز  و  آن 
خشونت  از  مجزا  فرم  یک  خود 
شرح  باال  در  که  است  سیستمی 

آن رفت.
 قازی محمد و یارانش توسط یک 
و  شدند  محکوم  اعدام  به  دادگاه 
بعدها هم همین دادگا ههای بودند 
که در دوره پهلوی دوم صدها فعال 
سیاسی کورد را به زندان کشاندن 
نیز  اسالمی  جمهوری  دوره  در  و 
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منبع:

تا  شرع  حاکم  خلخالی،  از صادق 
دادگا ههای انقالب کنونی همگی 
قضائی  سیستم  مشروعیت  از 
به  دست  راه  این  از  و  برخوردارند 
علیه  زندان  محکومیت  و  اعدام 

فعالین کورد می زنند.

  خشونت اقتصادی:
ایران  توسعه  و  اقتصادی  نظام   
براساس نگاه امنیتی به حاشیه و 
تمرکز اقتصاد صنعتی و توسعه در 
مرکز طراحی شده است، در این نظام 
برپایه »دفاع از تمامیت ارضی« 
حاشیه  عنوان  به  را  کوردستان 
سیستماتیک  فقر  یک  در  ایران 
در  توسعه  واقع  در  نگه  می دارد. 
ایران یک توسعه آمرانه است بدین 
را  نفت  پول  حاکمان  که  معنی 
اساس  بر  را  آن  و  دارند  دست  در 
در  می کنند  تعیین  معیار  هویت 
کدام قسمت ایران خرج بشود. بدین 
حکومتی  آمرانه  توسعه  ترتیب 
سیستماتیک  فقر  ایجاد  یعنی 
هویت  از  بخشی  که  مناطقی  در 
اقتصادی  خشونت  نیستند،  معیار 
اقتصادی  سیاستگذاری  بطن  در 

حاکمان نهفته است.
 برای اثبات این نوع خشونت کافی 
ساالنه  کشتار  آمار  به  تنها  است 
کولبران کورد و همچنین آمارهای 
رسمی فقر، بیکاری، میزان درآمد 
یک خانواده شهری و روستای در 
کوردستان که توسط سازمان آمار 
ایران و بانک مرکزی ایران منتشر 
برای  کرد.  مراجعه  میشود،  
مثال در استانهای  ایالم، سنه و    
کرماشان  در ١٠ سال گذشته آمار 
آن  در  بیکاری(  و  تورم  فالکت) 
باالتری در حد متوسط ایران بوده 

است. 
  خشونت آموزشی و علمی:

براساس  خشونت  این  ساختار   
محلی  ملی/فرهنگ  فرهنگ 
طراحی شده است، در این ساختار 
فرهنگ  همان  ملی  فرهنگ 
از  استفاده  حق  که  است  فارسی 
تمامی امکانات حکومت و سرمایه 

حکومت را دارد و فرهنگ محلی 
همان فرهنگ غیرفارس است که 
می کنند  تالش  رسمی  دستگاه 
به  را در سطح افکار عمومی  آن 
و کم  عنوان یک فرهنگ پست 
ارزش قلمداد کنند و در سطح حق 
خواهی به عنوان یک تهدید علیه 

امنیت ملی پنداشته شود.
نیز  آموزشی  خشونت  مورد  در 
به نظام آموزش رسمی اشاره  باید 
یک  رسمی   آموزش  نظام  کرد، 
آن  راهبرد  که  است  توتالیتر  نظام 
قوام دهی و تحقق  »ملت ایران« 
است و همچنین آموزش فرد برای 
زندگی در یک نظام تمامیت خواه 
است. بر همین اساس هر آنچه به 
ملت  تحقق  راه  در  چالش  عنوان 
نظام  این  توسط  شود،  تلقی  ایران 
یا خورد و به حاشیه رانده میشود 
خوانده  احمقانه  و  غیرعلمی  یا  و 
می شود. نقطه برابر آن نیز واقعیت 
تحقق »ملت  زمینه  آنچه  و  دارد 
و  علمی  کند  فراهم  را  ایران« 

آکادمیک تلقی می گردد.
این نوع خشونت از پنهانی خاصی 
آموزش  سلب  از  و  است  برخوردار 
رسمی  مراکز  در  مادری  زبان 
تمرکز  تا  و  شده  شروع  آموزش 
مناطق  در  بزرگ  دانشگا ههای 

خاص دامنه دارد.

خشونت زبانی:
 عبارت از گذاره، استعاره ، جوک 
و سیاست های  زبانی  بازیهای    ،
کامال  شیوه  به  که  رسانه ای  
ترویج  مردم  بین  در  سیستماتیک 
نوع  این  اصلی  هدف  می شود. 
ارزش  ضد  نوعی  القاء  خشونت 
بطن  در  کوردستانی  هویت  علیه 

جامعه کوردستان است.
و  »متعصب«   ، »غیرتی«   
»پشت کوهی« خواندن  کوردها،  
جامعه  زبانی  خشونت  از  بخشی 
که  است  کوردستان  علیه  ایران 
روزانه توسط کاربران زبان فارسی 
ترویج  و  تولید  کوردستان  علیه 
زبان  خشونت  از  فرم  این  میشود. 
در جامعه ایران بیشتر رو به جامعه 
تورک و لور بکار گرفته میشود.
نرم  جنگ  و  رسانه ای  سیاست   

فارسی  رسانه های  در  موجود 
در  میتواند  را  کوردستان  علیه 
چهارچوب خشونت زبانی قرار داد.
موجود  فارسی  رسانه   کمتر   
اراده  از  خارج  در  حتی  که  است 
کند  فعالیت  اسالمی   جمهوری 
اصطالح  از  بار  چندین  ساالنه  و 
شناساندن  برای  »تروریست« 
احزاب  و جریانات کوردی استفاده 
نکند، همین رسانه ها تقریبا تمامی 
جنگ  و  روانی  جنگ  متد های 
رسانه ای را علیه کوردستان بکار 
می گیرند. این نوع خشونت نیز در 
خشونت  یا  زبانی  خشونت  قالب 

معنای قرار می گیرد.
 هدف اصلی از اعمال این فرم از 
خشونت زبانی این  است که اراده 
مقابله  به  کوردستان  مردم  مصمم 
با خشونت عریان را در هم بشکند. 
نوعی  را  بودن  کورد  همزمان  هم 
»عار« بخواند که برای نجات از 
این »عار« باید به ایرانی یا همان 
داشته  توجه  شود،  تبدیل  فارس 
آن  مسبب  خشونت  نوع  این  باشید 
شده است که بعضی از خانوادهها 
خود  بچه های  با  فارسی  زبان  به 
ناسیونالیزم  در  کنند،  صحبت 
است  مرکزی  دالی  زبان  کوردی 
و ازبین رفتن آن در واقع به منزله 
مرگ این ناسیونالیزم است، البته 
را  راه  همچنین   خشونت  نوع  این 
سیستمی  خشونت  اعمال  برای 

هموار میکند.

خشونت محیط زیستی:
این نوع خشونت در دو فرم عینیت 

پیدا می کند:
محیط  آبی_  سیاستهای  یک:   
زیستی که سران جمهوری اسالمی 
در کوردستان  دهه گذشته  دو  در 
اسالمی  جمهوری  اعمال کرده اند. 
در حال دهها سد و کانال انتقال آب 
این سدها را در دست احداث دارد 
که این سیاست باتوجه به مسئله 
آب مجازی  به معنی ایجاد یک 
در  توسعه  برای  شیشه ای  سقف 
مطالعه  برای  است.  کوردستان 
بیشتر در این زمینه به این لینک 

مراجعه کنید. 
دو: سهل انگاری در جلوگیری از 

فجایع محیط زیستی
باید  بخش  این  بیشتر  تبیین  برای 
ساالنه  اینکه  علی رغم  گفت 
صدهای هزار هکتار از جنگل های 
کوردستان به دالیل مختلف طعمه 
نهادهای  اما  می شوند،  حریق 
سیاستگذاری  تنها  نه  حکومتی 
از  جلوگیری  برای  مشخصی 
حتی  بلکه  ندارند،  مهم  این 
نیست  کوردستان  در  سازمانی 
اطفاء  بروز  امکانات  دارنده  که 
با  همزمان  باشد.   جنگل  حریق 
فعالین  که  کنید  توجه  شما  آن 
سازمانهای  توسط  زیست  محیط 
و  می شوند  دستگیر  امنیتی 
متهم  قضایی  سازمان های  توسط 
و مجرم قلمداد می شوند و به زندان 
محکوم می شوند. همچنان هم که 
بر  بالغ  حال  تا  هستید  مستحضر 
هنگام  در  زیست  محیط  فعال   ٥
شهید  جنگل  ها  کردن  خاموش 

شده اند.

خشونت اجتماعی: 
و  تابع  واقع  در  خشونت  نوع  این 
است،  دیگر  خشونت های  بازده  
بدین معنی که یکی از بازده های 
خشونت های فوق مورد اشاره ایجاد 
ناهنجاری و یا گسترش ناهنجاری 
قالب  در  که   است  اجتماعی 
نمایان  را  خود  اجتماعی  خشونت 

می کند.
ازای  به  ایالم  نرخ خودکشی در   
هر ١٠٠ هزار نفر ١٣.٨ نفر است، 
این آمار دو برابر نرخ متوسط ایران 
و باالترین سطح در جهان است، اما 
این تمامی ماجرا نیست، ایالم از 
ایران و جزء کم  استان های بیکار 
درآمدترین استان های نیز ایران نیز 

هست.
واقع  در  که  محور  مرکز  توسعه 
ایران«  برای تحقق »ملت  طرحی 
فقر  گسترش  مسبب  است، 
خشونت  ایجاد  و  سیستماتیک 
اقتصادی و در پی  آن نوع دیگر 
از خشونت را ایجاد و گسترش داده 
اجتماعی  خشونت  همان  که  است 
است، که نتایج آن در قالب افزایش 
خودکشی،  طالق،  اعتیاد،  میزان 
زورگیری نمایان می کند. برآیندی 

در  بیشتر  خشونت  وجود  هم  آنها 
جامعه کوردستان است. 

بودن  باال  مورد  در  مهم  نکته 
در  کوردستان  در  خودکشی 
این  اصلی   عامل  که  است  این 
خودکشی ها سیاست های حاکمیت 

جهت آسیمیالسیون است. 
جهت  سیستم  سه  با  ما  ایران  در 
غیرفارس  ملت های  آسیمیالسیون 

روبرو هستم:
 سیستم اول توسعه آمرانه) خشونت 
آنچه  واقع  در  است،  اقتصادی( 
می شود  خوانده  ایران  در  توسعه 
که  است  صنایع  از  مجموعه ای 
توسط حکومت در مناطق خاصی 
احداث شده است.  این حکومت هم 
خواهان انجام آسیمیالسیون است و 
هم یک هویت خاص را به عنوان 
کرده   قانونی  استاندار   هویتی 
مناطق  شرایطی  چنین  در  است، 
و هویت های که دارای این هویت 
نیستند، هم شامل توسعه نمی شوند 
و هم حکومت به آنها نگاه امنیتی 
در  که  باشید  داشته  بیاد  دارد. 
ایران اقتصاد دولتی تاثیرگذارترین 
اقتصادی  نظام  در  موجود  بازیگر 

است.
آسیمیالسیون  سیستم  دومین 
غیرفارسها)خشونت  تحقیر  سیستم 
حتی  سیستم  این  است،  زبانی( 
توسط رسانه های رسمی هم ترویج 
می شود، کما اینکه بارهای دید ە اید 
جمهوری  سیمای  و  صدا  در  که 
اسالمی به گروهی اتنیکی توهین 
شده است، این مسئله وضعیتی را 
به  اعتماد  که  است  کرده  ایجاد 
نفس جامعه های غیرفارس را پایین 
آورده و مسلما با اعتماد به نفس 
پایین نمی توان به بحران های فردی 

بصورتی منطقی روبرو شد.
نظام  مسئله  عامل  سومین 
آموزش)خشونت آموزشی _علمی( 
اشارە  باال  در  که  همچنان  است، 

این   بر  ایران  آموزشی  نظام  شد 
مبناء طراحی شده است که در آن 
در یک  برای حضور  دانش آموزان 
در  شوند.  آماده  توتالیتر  حکومت 
حکومت  ایدلوژی  تنها  نظام  این 
آموزش  مسئله  و  دارد  اهمیت 
برخوردار  اهمیتی  از  توانایی 
دانشجو  یا  دانش آموز  پس  نیست، 
بتوان  که  ندارد  را  آمادگی  این 
کسب  فردی  توانایی  اساس  بر 
ثروت نماید و در این شرایط تنها 
فردی می تواند از زندگی مناسب 
به  ارثی  ثروت  باشد که  برخوردار 

او رسیده باشد. 
کلیت این سیستم پیچیده خشونت 
مردم  سرکوب  راستای  در 
کوردستان قرار دارد و نقش اصلی 
این  بازدارندگی   هم  مبارزات 
سیستم خشونت است، پس در واقع 
براساس  باید  مبارزات  ساختار 
با ساختار خشونت طراحی  مقابله 
شود. در این بین مقاومت مسلحانه 
به دلیل گستردگی در میزان و نوع 
تغییر  باید  کوردها  علیه  خشونت 
مقابله  به  و  کند  پیدا  کارکرد 
ساختار  کلیت  علیه  و  مسلحانه 
مشخص  شود.  تبدیل  خشونت 
تنها  مسلحانه  مقابله  که  است 
آرامش  می تواند  که  است  ابزاری 
علیه  خشونت  سیستم  زیرین  بخش 
کوردستان را به چالش بکشاند و 
این بخش را ناچار کند که دست 
از خشونت علیه کوردستان بردارد. 
و تا زمانی که بخش زیرین سیستم 
تصمیمات  به  آرامش  در  خشونت 
خود بپردازد ، نمی تواند امیدوار بود 
که سیستم خشونت علیه کوردها 
متوقف شود.  بدین ترتیب مقابله 
زیرین  بخش  را  ناچار  مسلحانه 
اسالمی  جمهوری  خشونت  سیستم 
که هدایتگر این سیستم هم هست 

را در سیبل خود قرار دهد.
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فعاالن سیاسی و مدنی کوردستان ایران:
 راەحل مسئلە کورد مذاکرە است

شماری از فعاالن سیاسی و مدنی 
ایران ضمن محکومیت  کوردستان 
مناطقی  بە  ایران  رژیم  حمالت 
حضور  بهانە  بە  کوردستان  در 
پیشمرگە از سازمان  های جهانی و 
برای  کە  شد  خواستار  منطقەای 
حل مسئلە کورد از طریق مذاکرە 

اقدام نمایند.

متن نامە بدین شرح است:
به شورای حقوق بشر سازمان ملل 

متحد
سازمان دیده بان حقوق بشر

سازمان عفو بین الملل
حکومت اقلیم کوردستان

نیروهای  گذشته  هفتەهای  در 
نظامی جمهوری اسالمی به بهانه 
کوردستان  احزاب  نیروهای  حضور 

ایران، مناطق مرزی و روستاهای 
که  کرده  توپباران  را  مناطق  این 
در نتیجه آن محیط زیست، مزارع، 
روستانشینان  این  دام  و  باغ ها 
و  شده  جدی  های  آسیب  دچار 
بر  فراوان  مادی  خسارت های 
برخوردهای  است.  گذاشته  جای 
سخت افزاری و نظامی نشان داده 
چاره کار نیست و تجربه تاریخی 
ابتربودن شیوەهای سخت افزاری و 
نظامی محور را نشان داده است و 

ازموده را ازمودن خطاست.
و  مدنی  فعاالن  از  شماری  ما 
سیاسی و حقوق بشری کوردستان 
ایران ضمن اظهار تاسف از بمباران 
آسیب  با  همدردی  و  روستاها 
المللی  بین  مجامع  از  دیدگان 
اقلیم  دولت  نیز  و  بشری  حقوق 
کوردستان به عنوان میانجی می 

های  طرف  با  گفتگو  با  خواهیم 
آمیز  مسالمت  حل  برای  درگیر 
بر  ما  نمایند.  اقدام   کورد  مساله 
خشونت  خشونت،  که  باوریم  این 
رفتارهای  بازتولید  و  آفریند  می 
جز  دستاوردی  گذشته  هزینەبار 
تولید کینه و نفرت نخواهد داشت. 
حضور  با  درگیر  های  طرف  پس 
المللی  بین  نهادهای  نظارت  و 
حقوق بشری و با وساطت حکومت 
اقلیم کوردستان بر سر میز گفتگو 
و  تفنگ ها  صدای  تا  بنشینند 

بمب ها خاموش شود.

امضاکنندگان:
زارا  امینی،  حسن  کاک 
ماجد  حیاتی،  سیاوش  محمدی، 
سعید  محمد  روحانی،  مردوخ 
سلیمانی  خالد  نجاری)ئاسو(، 

کریمی،  رئوف  ئەویندار(،  اذر) 
رضوی،  محسن  قوامی،  اجالل 
وحیدی،  ناصر  فرازی،  حامد 
علی دالویز، محمود مبارکشایی، 
امیدی،  عبدالـلە سهرابی، موسی 
سوزنی،  صالح  اشرافی،  علی 
مولودی،  ارژنگ،عمر  قاسم  سید 
صدیق  ایالمی،  پی  نیک  احسان 
جمال  پزشکی،  صالح  رستمی، 
مروتی، کاوە اشعری، فرید نیک 
آکام  گیالنی،  شریف  کمال  نفس، 
مسعود  نوری،  عثمان  امینی، 
کوردپور،سعید زکی، یوسف حاجی 
محمودیان،  سید  اسماعیل  خوش، 
بیژن رحمانی، امید مصطفی پور، 
عبداللـە  سید  اسکندری،  دلیر 
سعدئی، اردشیر غالمیپور، ابراهیم 
رضا  احد  قادریان،  وریا  ناصری، 
آزاد لطف  بابایی، محمد بیکەس، 

عرفان  محمودی،  محمود  پوری، 
حسینی، اردالن عزیزی، عبدالعزیز 
مولودی، جبار دستباز،، سیدسلمان 
امام زنبیلی، حامد اسراری، کیوان 
حسن  راژین،  فرید  نسب،  کمانگر 
یاسر دواری،  یارا،  کریمی، سعید 
بهروز زارعی، کامبیز ابراهیم زادە، 
پیری،  باقر  جاللی،  عبدالخالق 
مولود خوانچە زرد، اسعد وزیری، 
احمدی،  گالله  وزیری،  شاهو 
شرمین نوری، امیر فقیه سلیمانی، 
دوست،  حق  صابر  مجیدی،  احمد 
فخاری،  پیمان  ابراهیمی،  ناصر 
نوروزی،  امید  فتاحی،  شورش 
سبحانی،  حسین  نوبری،  حشمت 
باخشی،  ناصح  ناصری،  حسن 
حمید رضا صمدی، هوشیاربابایی، 
اسعد باقری، آکو کردنسب، محسن 
سوما  ابراهیمی،  سیوان  مرادی، 

پورمحمدی، ادریس منبری، واران 
محمدنژاد، مسلم سعید پور، حامد 
پناهی،  حسین  هاشم  محمدی، 
نوشین  محمدی،  محمود  سید 
عباسی،  امین  سید  محمدی، 
کریمی،  فواد  کوردستانی،  کاوە 
مصنفی،  سیروان  قادری،  ایرج 
اسماعیل امینی، هورامان رستمی، 
بادپروا، علی  صابر عزیزی، فاتح 
صالح  کاویانی،  محسن  واالیی، 
احمد  لطفی،  اسکندر   ، حبیبی 
آرش  نیکخواە،  مسعود  ایرانپناە، 
،فاروق  فاروقی  فرید  زادە،  ناری 
سعیدزادە ،هادی محمدیان، سیروان 
کهنە پوشی، سید امین عباسی، 
سلیمنژاد،  مصطفی  ساوان،  فواد 
جالل حسین پور و ابراهیم فوالدی.
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کابینە تحریم شدە رئیسی

کابینە رئیس جمهور تازە گماشتە 
انتصاب  با  رئیسی،  ابراهیم  ایران، 
کلیدی  پست های  در  تندرو  افراد 
آمادگی  گویای  رژیم،  رهبری  و 
و برنامەریزی علی خامنەای برای 
پروژەای است کە برای چند دهە 
برنامەریزی کردە. منصوبان رئیسی 
در  کە  هستند  نفر  چندین  شامل 
محمود  جمهوری  ریاست  دوران 
 )٢٠١٣  –  ٢٠٠٥( نژاد  احمدی 
نیز در خدمت رژیم بودند. احمدی 
نژاد هم خصومت فراوانی با غرب 
از  را  داشت و اعضای کابینەاش 
جانبازان امنیتی و نظامی تشکیل 

دادە بود.
انعکاس  با  رئیسی  جدید  کابینە 
قدرت،  جدید  فلکی  صورت  این 
شدە  تحریم  عضو   ١٢ دارای 

می باشد، وضعیتی کە رژیم ایران 
چنین  این  تاکنون  خود  تاریخ  در 
است.  ندیدە  خود  بە  را  حالتی 
تحریم های  مشمول  اشخاص  این 
آمریکا،  متحدە  ایالت  کە  هستند 
سازمان  و  بریتانیا  اروپا،  اتحادیە 
ملل بە دلیل نقششان در شبکەهای 
برنامەهای  از  حمایت  خامنەای، 
با  روابطشان  ایران،  هستەای 
گرو ه های تروریستی و نقض حقوق 
قرار  تحریمی ها  لیست  در  بشر 
گرفتند. این ١٢ نفر در پست های 
وزیر  دفاع،  وزیر  همچون  کلیدی 
نفرشان  دو  و  نفت  وزیر  و  کشور 
نیز بە عنوان معاونان رئیس جمهور 

منصوب شدند.
شدەگان  تحریم  اعضای  از  نفر   ٨
و  آمریکا  توسط  رئیسی  کابینە 
شدە  تحریم  انفراد  ویژە  لیست  در 
توسط  آن ها  از  نفر   ٧ دارند،  قرار 
بریتانیا تحریم شدند، ٧ نفرشان بە 
وسیلە اتحادیە اروپا و یک نفر نیز 
تحریم  متحد  ملل  سازمان  توسط 
اروپا  اتحادیە  فهرست  است.  شدە 
و بریتانیا مثل هم هستند و هردو 
در اکتبر ٢٠٢٣ طبق زمان بندی 

برجام  نامە  توافق  در  شدە  انجام 
یافت،  تحقق   ٢٠١٥ سال  در  کە 
٣ نفر از تحریم شدەگان را مطابق 
لیست  از  شدە،  انجام  بندی  جدول 
لغو  با  همزمان  خود  تحریمی های 
کرد.  خواهند  خارج  برجام،  توافق 
٤ نفر تحریم شدە نیز توسط طرفین 
اروپا و بریتانیا همچنان در لیست 
تحریم شدەگان باقی خواهند ماند، 
چراکە علت تحریم شدنشان مرتبط 
با مسائل حقوق بشری بودە و هیچ 
ارتباطی بە موضوع برجام ندارند. 
هنوز  شدە  تحریم  نفر   ٤ از  نفر   ٣
ایاالت  خزانەداری  وزارت  توسط 

متحدە تحریم نشدەاند.
در حالی کە رئیسی بە دلیل نقشش 
در کشتار سال ٦٧ خورشیدی کە 
زندانی  هزاران  اعدام  بە  منجر 
سیاسی و مخالف رژیم ایران شد، 
اعضای  از  یکی  عنوان  بە  او  از 
می شود،  یاد  مرگ«  »کمیتە 
رئیسی بە دلیل این کە خامنەای 
بود،  دادە  ارتقا  را  دولتیش  پست 
تحت تحریم های آمریکا قرار دارد. 
چندین عضو دیگر کابینە بە علت 
فعالیتشان در شبکە گستردە رهبر 

تحت  نقششان،  شدن  افشا  و  رژیم 
تحریم های منحصر بە فرد آمریکا 
شدند.  مجازات  و  گرفتە  قرار 
معاون  کە  مخبر  محمد  منجملە؛ 
قبال  کە  است،  جمهور  رئیس  اول 
ریاست یک شرکت بزرگ متعلق 
نام اختصاری  با  را  ایران  بە رهبر 
» EIKO » را با ٣ نفر دیگر 

مشترکا بر عهدە داشت.
دولت  کابینە  اعضای  از  برخی 
جنایات  دلیل  بە  رژیم  جدید 
تحریم های  مشمول  بیشمارشان 
آن ها  بارز  نمونە  متعددی هستند. 
رستم قاسمی است، سرتیپی از سپاە 
)سپاە  اسالمی،  انقالب  پاسداران 
ارتش  با  نیرویی است کە موازی 
خزانە  وزارت  دارد(.  فعالیت  ایران 
رستم   ٢٠١٠ سال  آمریکا  داری 
فعالیت هایش  علت  بە  را  قاسمی 
سالح های  گسترش  راستای  در 
مهندسی  بازوی  و  جمعی  کشتار 
قرار  تحریم  مورد  پاسداران،  سپاە 
داد. وزارت خزانەداری آمریکا بار 
دیگر این بار در سال ٢٠١٩ رستم 
قاسمی را بە دلیل تالش برای دور 
فروش  و  آمریکا  تحریم های  زدن 

قدس  نیروی  طریق  از  ایران  نفت 
قاسم  فرماندهی  زمان  در  سپاە 
کرد.  تحریم  مجددا  سلیمانی، 
قاسمی همچنین مشمول تحریم های 
بریتانیا  و  اروپا  اتحادیە  هستەای 
برجام  توافق  اساس  بر  اما  است، 
لیست  از   ٢٠٢٣ اکتبر  مورخ  تا 

تحریمی ها خارج شدە است.
اعضای  از  تن  دو  این،  بر  عالوە 
بە علت مشارکت  رئیسی  کابینە 
 ١٩٩٤ سال   تروریستی  حملە  در 
در   )AMIA( یهودیان  مرکز  بە 
شهر بوینس آیرس، کشور آرژانتین 
نفر  بە کشتە شدن ٨٥  کە منجر 
اینترپل  پلیس  تعقیب  تحت  شد، 
سپاە  بە  وابستە  دو  هر  هستند. 
هستند.  اسالمی  انقالب  پاسداران 
کابینە  همچون  رئیسی  گرچە 
پیشین خود یک افسر ارشد ارتش 
را در پست وزیر دفاع گماشتە، اما 
از اعضای کابینە رئیسی حداقل 
نظامی  درجە  دارای  نفرشان   ٣
سرتیپی در سپاە پاسداران هستند. 
با  یا  کابینە  دیگر  عضو  چندین 
و  داشتە  همکاری  پاسداران  سپاە 
سازمان  آن  با  نزدیکی  رابطە  یا 

آمریکا  متحدە  ایاالت  دارند. 
یک  عنوان  بە  را  پاسداران  سپاە 
سازمان تروریستی خارجی معرفی 
کردە است، اما منابع رسمی ایران 
در  واشنگتن  کە  شدند  مدعی 
این  ایران،  با  جدید  توافق  صورت 
سازمان های  لیست  از  را  سازمان 

تروریستی خارج کند. 
صالحیت  تایید  مراسم  جریان  در 
اعضای کابینە در مجلس، محمد 
باقر قالیباف، رئیس مجلس رازی 
را افشا کرد کە، خامنەای شخصا 
کلیدی  پست های  انتصاب  با 
کابینە بە ویژە پست های امنیتی 
و مخصوصا وزیر اطالعات تاکید 
با همە  نهایتا مجلس  کردە است. 
جز  بە  رئیسی  پیشنهادی  وزیران 
رای  و  کرد  موافقت  نفر  یک 

اعتماد داد. 
با  تا  است  صدد  در  خامنەای 
کابینەای کە حدود ٤٠ درصد از 
آن تحریم شدند از افزایش تنش های 
امنیت  و  آرامش  احساس  خارجی 
رضایت  جلب  برای  و  کند  خاطر 
بە  تظاهر  بە  احتیاجی  خارجی ها 

مدرن  و معتدل بودن ندارد. 
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بنیاد دفاع از دموکراسی ها
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