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سناتور باب منندز: احیای 
برجام اشتباه است... کولبر و مهندسی رضایت سیاسی کوردستان

وقتی دولت ها ماشین 
سرکوب

 فرامرزی می شوند

و  بیدادی  جایی  در  کە  زمانی 
بدون  می رسد،  خود  اوج  بە  ستم 
بیدادی  آن  علیە  مردم  شک 
این  چە  حاال  کرد.  خواهند  قیام 
ذره   باشد کە  بیدادی خیلی وقت 
ذره  انباشته  شده  و در طول سالیان، 
بە اوج خود رسیدە باشد یا رخداد 
و اتفاقی بە وقوع بیفتد و موجب 
شود  جامعە  احساسات  تحریک 
و آن ها را وادار بە قیام کند؛ در 
ستوە  بە  مردم  این  حالت،  دو  هر 
آمدە هستند کە با هدف تغییر در 
زندگی خود و فرزندانشان بە میدان 
آمدە و دیگر زندگی فالکتبار را 

قبول نمی کنند.
در زمستان سرد سال ١٣٥٧، بعد 
از گذشت چند ماە از اعتراضات 
جامعە  حاکمیت،  علیە  مردم 
و  گشت  شعله ور  کامال  معترض 
شاهی کە تاب این آتش را نیاورد، 
فرار  بە  پا  ننگی  با  و  باالجبار 

گذاشت!
اما آنچە کە آن روی دیگر شوم 
تاریخ و اتفاقات بود، بە تاراج بردن 
مردم  بود.  مردم  رویاهای  و  آرزو 
برای نماندن بیدادی و ستمکاری 
بە پا خاستە و بهشت داد و آزادی 
کردە  تجسم  خود  ذهن  در  را  ای 
بودند کە در آن هر کودکی پالتوی 
گرم و غذایی لذیذ برای شبها و 
در  را  مناسبی  و  نرم  صندلی ای 
مدرسە برای درس خواندن بە دست 
برای  فقط  دهان  در  زبان  و  آورد 
گفتن کلمە آزادی بە حرکت درآید 
بسراید!  زندگی  و  عشق  سرود  و 
تصویر  ماه  درون  از  ناگهان  اما 
رستگاری  عنوان  بە  خونخواری 

دهندە ظاهر شد!
فریب  با  تهران  در  مستقر  رژیم 
درندە  تصویر  عمومی،  افکار 
خونخواری را در ماه خیالی مردم 
حک کرد تا بلکە ارض واقع را 
تاریخ  در  بار  اولین  برای  نبینند. 
روشنی  بە  حکمرانی  و  سیاست 
نعمت  کرد جنگ  اعالم  درندەای 
الهی است و مردم نیز بر این باور 

کریم پرویزی

ادامه در صفحه  3

مرگ اندیشە

ســـخـن ٤3 سال جرم و تاراج

سال  در  ایران  ملیت های  انقالب 
یکی  عنوان  بە  خورشیدی   ٥٧
انقالب های  گستردەترین  از 
اما  می آید،  حساب  بە  تاریخ 
سیستم  شدن  منحل  و  سرنگونی 
مشکالت  همە  خاتمە  شاهنشاهی، 
ایران  ملیت های  گرفتاری های  و 
نبود، بلکە سرآغاز مرحلەای نوین 
بە  دیکتاتوری  از  گذار  برای  بود 

آزادی و دموکراسی.
وجود  عدم  علت  بە  میان  این  در 
سوی  از  مشخص  برنامەای 
ملیت های  سیاسی  سازمان های 
سیستمی  نهادن  بنیاد  برای  ایران 
حقوق  آن  در  کە  دموکرات 
از  و  باشد  شدە  لحاظ  ملیت های 
سوی دیگر بە دلیل فقر فرهنگ 
این  یکدیگر،  تحمل  و  دموکراسی 
فرصت را بە خمینی و هم کیشانش 

کنند  استفادە  این خالء  از  تا  داد 
جمهوری  و  بنشینند  قدرت  بە  و 
اسالمی را بر جامعە تحمیل کنند.
اسالمی  جمهوری  تجربە  درکل 
می طلبد کە دیگر دچار این چنین 
این جا تالش  اشتباهی نشویم. در 
بیش  ابعاد  از  برخی  کە  می کنیم 
را  ایران  رژیم  حاکمیت  دهە   ٤ از 

بررسی بکنیم:
زمینە سیاسی:

انقالب سال ٥٧ در فضای رخداد کە 
دنیا دو قطبی و جنگ سرد حاکم 
بود. خمینی و نزدیکانش تالش در 
همان روزهای اول انقالب بە دنبال 
دیکتاتوری  سیستم  یک  تاسیس 
مذهبی بودند و همزمان کوردستان 
با تحریم رفراندوم فرمایشی، علیە 

این چنین سیستمی ایستاد.
بود  کورد  ملت  ایستادگی  همین 

کە خمینی را خشمگین و در نهایت 
علیە ملت کورد و کوردستان فرمان 
جهاد داد و جنگی را تحمیل کرد.
ملیت ها  سرکوب   از  غیر  رژیم 
صدور  پروژە  داخلی،  مخالفین  و 
از  حمایت  با  را  خود  انقالب 
وابستە  و  تروریستی  گروههای 
بی  را  خاورمیانە  و  آغاز  خود 
ثبات و ناامن کردە است. در همین 
اعمال  با  نیز جامعە جهانی  راستا 
تحریم   های بە دنبال مهار این رژیم 

هستند.
زمینە اقتصادی:

با شعار دروغین رفورم  ایران  رژیم 
و  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی، 
قرار  را تحمیل کرد.  سیاسی خود 
بر این بود کە بی عدالتی اقتصادی 
درآمد  و  یابد  کاهش  اجتماعی  و 

سرانە مردم نیز افزایش یابد.

چهار  از  بیش  گذشت  از  بعد  اما 
سهم  کە  شد  روشن  برهمگان  دهە 
ایران،  سامان  و  ثروت  از  مردم 
گسیختە  افسار  تورم  و  گرسنگی 
و فقر بود و خودی ها نیز با تاراج 
کە  طبقاتی  فاصلە  ایران،  ثروت 

قرار بود کاهش یابد، بیشتر شد.
زمینە فرهنگی و اجتماعی:

ایران  رژیم  فرهنگی  اقدامات 
با  سنخیتی  هیچ  کە  داد  نشان 
ویژە  بە  و  ایران  مردم  فرهنگ 
ملیت های تحت ستم ندارد. سیستم 
فعالیت های  ممنوعیت  با  حاکم 
نظرات  اعمال  و  ملیت  ها  فرهنگی 
کە  تنها  نە  خود،  دخالت های  و 
فرصت شکوفا شدن بە فرهنگ  ها 
را دادە بلکە مانع آن و بە دنبال هزم 

آن ها در گفتمان خود بودە است.
رژیم ایران با ایجاد فضای سنگین 

و اشاعە فرهنگ تعزیە، مردم ایران 
را وادار بە دوری از شادی و پیروی 
با  همچنین  و  کردە  واندە  غم  از 
مخدر  مواد  سیستماتیک  پخش 
نهایتا  و  اعتیاد  گسترش  موجب 
در  کە  غنی ای  فرهنگ  نابودی 

میان ملیت ها حاکم بود.
رژیم  کە  است  این  پایانی  سخن 
حاکمیت  سال   ٤٣ مدت  در  ایران 
و  سرکوب  گرسنگی،  فقط  خود 
اداری  و  اقتصادی  فساد  خفقان، 
اعمال  با  آورد. رژیم  ارمغان  بە  را 
سیاست سرکوب و خفقان در داخل 
در  کە  انقالب  صدور  همچنین  و 
حقیقت همان صدور تروریسم است، 
کە  رساندە  نتیجە  این  بە  را  همە 
موضع و سیاست رهبران کورد در 
و  درست  سیاستی  انقالب،  اوایل 

واقع بینانە بودە است.

پیام تسلیت مسئول اجرایی حزب دمکرات در رابطە با درگذشت استاد "پرتو کرماشانی"
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تهدید مغازەداران بوکان از سوی ادارە اماکن رژیم ایران
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شامرە 8١6 - ١٥ بهمن ٢١٤٠٠

دورە ٢٥٤ مقدماتی پیشمرگه کوردستان
 با موفقیت بە اتمام رسید

 ،١٤٠٠ بهمن   ٩ شنبە  روز 
پیشمرگه  مقدماتی   ٢٥٤ دورە 
از  شماری  حضور  با  کوردستان 
اعضای رهبری، کادر، پیشمرگان 
و مسئوالن سیاسی و نظامی حزب 
در  مهمانان  همچنین  و  دمکرات 
فرماندهی  دستگاه  آموزش  مرکز 
نیروی پیشمرگه کوردستان برگزار 
رقیب"  "ای  سرود  با  شد.مراسم 

خون  پاس  بە  سکوت  لحظاتی  و 
آغاز  کوردستان  و  کورد  شهیدان 

شد.
در ادامە شرکت کنندەگان دورە با 
رژە نظامی توانمندی و آمادەگی 

خود را بە نمایش گذاشتند.
بە دنبال رژە، "خالد درویژە"، عضو 
دموکرات  حزب  اجرایی  هیئت 
ایران، طی سخنانی بە  کوردستان 

وضعیت جامعە ایران و کوردستان 
تحت حاکمیت رژیم ایران پرداختند 
تبعیض  با  کورد  مردم  آن  در  کە 
سیستماتیک حاکم مواجە هستند.
نیروی  هنری  گروە  ادامە  در 
سرودی  کوردستان  پیشمرگه 
قرائت  کردند.  حضار  تقدیم  را 
مربی  سوی  از  دورە  گزارش 
فرماندهی  دستگاە  آموزشگاە 

نیروی پیشمرگه کوردستان "هیمن 
مراسم  بعدی  بخش  آبادی"  رسول 
زادە"  محمود  "ایوب  بود.همچنین 
پیام دورە ٢٥٤ مقدماتی را قرائت 
شرکت  مراسم  این  در  کردند. 
کنندەگانی کە در بخش سیاسی و 
نظامی موفق بە کسب مقام اول، 
دوم و سوم شدە بودند، از دستتان 
نیروی  فرماندە  محمدی"  "سعدی 

جوایز  کوردستان  پیشمرگه   ١٢٥
خود را دریافت کردند.

احمدیان  اوین  زادە،  محمود  ایوب 
اول  نفر  سە  گولباخیان"  هدیە  و 
بخش سیاسی و نظامی بودند کە 
جوایز را دریافت کردند. همچنین 
"هیرو عزیزی، سحر بهرامی، امیر 
کسانی  قرینە"  زاهد  و  مولودی 
و  نظم  بخش  جوایز  کە  بودند 

دستتان  از  را  دورە  این  دیسپلین 
خانم "خاتون اسپندار" همسر شهید 
عثمان مصطفی پور جوایز خود را 

دریافت کردند.
مراسم با اجرای یک آواز کوردی 
دورە  کنندە  شرکت  صدای  با  و 
"جمال" و با همکاری گروە هنری 
دستگاە فرماندهی نیروی پیشمرگه 

کوردستان بە اتمام رسید.

پیام تسلیت مسئول اجرایی حزب 
دمکرات در رابطە با درگذشت 

استاد "پرتو کرماشانی"

اجرایی  مسئول  هجری"  "مصطفی 
حزب دمکرات کوردستان ایران در 
"پرتو  استاد  جاودانەشدن  با  رابطە 
کرماشانی" پیام تسلیتی را منتشر 

نمود.
متن پیام بدین شرح است:

مرگ شاعر؛ یک ملت را داغدار 
خواهد کرد

استاد  تاثر  و  تاسف  نهایت  با 
ملت  گرانقدر  شاعر  و  عالیمقام 
نوبتی"  اشرف  "علی  میهنمان  و 
کرماشانی"  "پرتو  بە  متخلص 
دورە  در  کە  شاعری  درگذشت. 
و  پهلوی  رژیم  دو  زمامداری 

علیە  رژیم  دو  هر  کە  اسالمی 
کورد و کوردستان بودە و هستند، 
نیاورد.  فرود  آن  برای  تعظیم  سر 
خود  سرودەهای  ازطریق  ایشان 
خدمتی شایستە و بزرگ بە زبان 

ملت خود و کوردستان کردند.
کرماشان، خاک هنرپرور و نیاکان 
شاعر  و  ملی  متعهد،  فرزند  ما 
را در آغوش می گیرد  بزرگ ما 
داغدیدە  ایشان  برای مرگ  ما  و 
وی  زحمات  و  شعر  اما  هستیم. 
بە زبان و فرهنگ ملت خویش تا 
ابد جاودان خواهد ماند و فرزندان 
ملتمان با اشعار وی تربیت خواهند 

شاعر  مرگ  ما  سبب  بدین  شد. 
بە  را  کرماشانی"  "پرتو  واالمقام 
همە مردم کوردستان بە ویژە مردم 
جامعە  کرماشان،  دوست  میهن 
و  کوردستان  روشنفکر  و  ادبی 
ایشان  معزز  خانوادە  همچنین 

تسلیت عرض می نماییم.
روان پرتو شاعر شاد

حزب دمکرات کوردستان ایران
مسئول اجرایی
مصطفی هجری

6 بهمن ماه ١٤٠٠ خورشیدی

دانش آموزان در پیرانشهر با 
جامانە به کالس  های درس رفتند

روز پنجشنبه هفتم بهمن ماه دانش 
پیرانشار  "فهمیده"  مدرسه  آموزان 
در یک اقدام هماهنگ با جامانە 
این  رفتند.  درس  کالس های  به 
"این  کردەاند:  اعالم  آموزان  دانش 
اقدام را بە این دلیل انجام دادەایم 

ناظم  "هیرش"  چهارشنبه  روز  که 
به  پیرانشار  در  خامنەای  مدرسه 
دلیل اینکە شماری از دانش آموزان 
جامانە بە همراە خود داشتە بودند 
از حضور آنان در کالس  های درس 
ممانعت کردە بود". این اقدام  دانش 

پیرانشار  "فهمیده"  مدرسه  آموزان 
نشان دهندە این است که رژیم ایران 
در حذف نماد و هویت های ملی در 
ذهن و اندیشەهای کودکان کورد 
موفق نبوده و همچنین از نمادهای 

ملت کورد هراس دارد.
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در  می گوید!  راست  کە  بودند 
مسیر ضد عقل و ضد اندیشیدن این 
رژیم دهها و صدها و هزاران نمونە 
دیگر موجود است همانند این کە 
گفتند اقتصاد برای انسان نیست 
و شطرنج ممنوع است و عکس زن 
تلویزیون  و صفحە  دیوار  روی  بر 
و  می شود  مرد  تحریک  موجب 
مردم  برای  آمریکا  علیە  جنگ 
قدس  راە  و  دارد  منفعت  و  خیر 
سفید  و کاخ  از کربال می گذرد 
می کنیم!  تبدیل  حسینیە  بە  را 
تا  داشت  ادامە  گفتمان  این 
جاییکە گفتند اگر تحریم  شویم و 
بانکهایمان ارتباطشان را با بیرون 
از دست بدهند بە نفع اقتصاد این 
کشور است! برای درمان واکسن 
ویرانگر کرونا نیز گفتند تنها دعا 
کنید و واکسن ممنوع است! سپاە 
پاسداران هم یک دستگاە فلزیاب 
را آورد و رو کرد کە این دستگاە 

مختص تشخیص ویروس است!
دارند  وجود  دیگر  نمونە  هزاران 
ملت  علیە  جهاد  فرمان  همچون 
و  زن  کردن  موشکباران  و  کورد 
در  دیگری  اقدامات  و  بچەها 
اداری کشور  و  اجتماعی  زمینە 
و حقوق بشر و حقوق ملت ها، بە 
مدیریت  الگوی  مدعیان  عنوان 
 ٤٣ در  کە  آنچه   اسالم!  جهان 
سالە گذشتە در ایران اتفاق افتاد 
بە  جامعە  قشر  ترین  مرتجع  و 
حاکمیت رسیدند، تنها و تنها با 
یک واژه  می توان معنای تمام آن 

را بیان کرد: مرگ اندیشە!   

بر اساس اخبار منتشر شدە "علی 
"پرتو  بە  ملقب  نوبتی"  اشرف 
بزرگ  شاعران  از  کرماشانی" 
استاد  درگذشت.  کورد  نامدار  و 

"پرتو" متولد ششم مهر ماە ١٣١٠ 
روز  در  کە  کرماشان  شهر  در 
سەشنبە پنجم بهمن ماە در سن ٩٠ 
سالگی دار فانی را وداع گفت. این 

شاعر بزرگ کورد عالوە بر سرودن 
اشعار کوردی با زبان فارسی نیز 
اشعار  است. مجموعه  شعر سرودە 
او در کتابی به نام کوچه باغی ها 

به چاپ رسیده است.
و  قلمان  صاحب  دید  از  نامبردە 
بهترین  از  کورد  شاعران  دیگر 
کوردستان  شاعران  بزرگترین  و 
کە  طوری  بە  می آید  شمار  بە 
ادبیات کوردی  و  شعر  دوستداران 
بە پاس از زحمات این شاعر ملی 
کورد روز ٢٧ اردیبهشت ماە را بە 
عنوان روز بزرگداشت استاد "پرتو 

کرماشانی" انتخاب کردەاند.
انسانی  وجود  تمام  با  شخصیتی 
و  کورد  ملت  غم  دم  هر  کە 
دوش  بە  را  کوردستان  وطنش 
با  اجتماعی کە  کشیدە، شاعری 
پر  اصیل  اما  سادە  و  روان  زبانی 
از ویژگی های  مفهوم شعر سرودە 
است.  کورد  بزرگ  شاعر  این 

رموز  از  کرماشانی"  "پرتو  استاد 
ویژە  بە  کوردی  زبان  ماندگاری 
در  کلهری  و  گورانی  لهجەهای 

کوردستان بە شمار می آید.
کە  زمانی   در  "پرتو"  استاد 
جمهوری  و  پهلوی  رژیم های 
اسالمی ایران بسیار نرم و در خفا 
صدد  در  مختلف  شیوەهای  بە 
آسمیالسیون کرماشان بودند منجر 
بە انقالبی فکری و فرهنگی در 
از کوردستان شد. حس  این بخش 
بزرگ  شاعر  این  دوستی  وطن 
کورد بە حدی است کە حتی در 
و  دلسوزی  نیز  او  اشعار عاشقانە 

مهر بە وطن هویدا است.
پرتو در زمینه اشعار کردی موفق 
شده تا ضمن سرایش شعر کردی بر 

وزن عروضی، به لحاظ زبانی نیز 
خلوص زبانی را حفظ کرده و برای 
انطباق شعر خود با عروض واژگان 
نکند. خود  شعر  وارد  را  فارسی 
کوچه  پژواک  سها،  سلطانی، 
شعرها،  نظرها،  و  نقدها  باغی ها: 
به  نگاهی  و  نوشته ها  و  نامه ها 
احوال و آثار پرتو شاید معروف ترین 
شعر کردی پرتو، غزل "ئه رمه نی" 
چند  توسط  که  باشد  )ارمنی( 
تن از خوانندگان کرد نیز به آواز 
خوانده شده است. غزل کوردی" ئه ر 
شه وێ ده ر وا بکه ید و بوده مێهمانم 
چه بوو" از پرتو کرماشانی توسط 
موسیقی  استاد  گوران  سیامک 
ایتالیایی  زبان  به  رم  دانشگاه 

ترجمه شده است.

تهدید مغازەداران بوکان از 
سوی ادارە اماکن رژیم ایران

تفریحگاه "کیوە رش" اخطار دادە است کە تا ساعت ١٢ شب  ادارە اماکن رژیم در بوکان بە مغازە دران جنب 
کوردستان  جمهوری  تاسیس  سالگرد  بهمن  دوم  فعالیت های  ادامە  دلیل  بە  باشد.  باز  مغازەهایشان  می توانند 
روز شنبە در بوکان ادارە اماکن آن شهرستان به تمامی مغازەداران جنب پارک'' ساحلی ''سر راهی کوسە'' و  

تفرجگاە'' کیوە رش'' هشدار دادە است کە تا ساعت ١٢ شب می توانند مغازەهایشان باز باشد.
اداره اماکن به مغازه داران اعالم نمودە است شما نیز باید تعهد کتبی امضا نمودە و از باز نگەداشتن مغازەهای خود 
امتناع کنید. این مغازەها در تفرجگاە ''کیو رش'' قرار گرفتەاند  کە مردم برای تفریح  بە این مکان می روند. 

این تصمیم باعث خواهد شد کە مغازه داران در این شرایط وخیم اقتصادی دچار زیان شوند.

اهدای جایزە "شجاعت 
سیاسی" از انستیتوی فرانسوا 

میتران بە "صالح الدین 
دمیرتاش"

چهرە  دمیرتاش"  "صالح الدین 
در  کورد  شدە  شناختە  سیاسی 
حل  بە  عمیق  باوری  کە  ترکیە 
مسالمت آمیز مسئلە ملت کورد در 
این کشور دارد، از سوی انستیتوی 
"فرانسوا میتران" در کشور فرانسە 
برندە جایزە "شجاعت سیاسی" شد.

حزب  مشترک  رهبر  "دمیرتاش" 
دمکراتیک خلق ها )HDP( کە 
در انتخابات رئیس جمهوری ترکیە 
را کسب  رای  میلیون   ٩ از  بیش 
کرد و اکنون در زندان ترکیە در 

بند است.
جایزە  چندیدن  کنون  تا  نامبردە 
زمینە  در  بین المللی  مختلف 
همزیستی  بشر،  حقوق  "آشتی، 
کردە  دریافت  را  مسالمت آمیز" 
اثر  سه  کنون  تا  وی  از  است. 
مشهور ادبی منتشر شدە است کە 

عبارتند از "دوران، سحر و لیال".
زندان  در  وی  کە  "سحر"  "رمان 

شامل  نمود  آن  انتشار  به  اقدام 
داستان های کوتاه است. این کتاب 
به دوازده زبان دنیا ترجمه شده است.
بیش از ٢٠٠ هزار جلد رمان سحر 

در ترکیه به فروش رفته است کە 
به دستور وزارت دادگستری ترکیه 
ورود این کتاب به زندان های ترکیه 
و فروش به زندانی ها ممنوع است.

ساکنان روستای "گنبد" بە یاری 
پرندگان و حیوانات وحشی 

رفتند

جمعی  بهمن   ٨ مورخ  جمعه  روز 
توابع  از  روستای گنبد  از جوانان 
''سوما''ی ارومیه برای نجات جان 
و  نان  وحشی  حیوانات  و  پرندگان 
گندم را در دشت و ارتفاعات این 

روستا پخش کردند.
و  نان  قرص  ده ها  جوانان  این 
همچنین مقدار زیادی گندم را در 

منطقه پخش کردەاند.

به دلیل سرما و بارش شدید برف، 
کمبود  با  کوردستان  وحش  حیات 
مواد غذایی مواجه شده و جوانان 
با  اقدامی  طی  "گنبد"  روستای 
دامان  در  در  گندم  و  نان  توزیع 
و  پرندگان  حیات  بە  طبیعت 

حیوانات اهمیت دادەاند.
کوردستان  مردم  از  جوانان  این 
خواستەاند فعالیت مشابە را انجام 

امام جمعە شهر "شویشە" مردم را 
تهدید بە عدم فعالیت های تبلیغیاتی 

دوم بهمن ماه کرد

روز جمعە مورخ ٢٤ دی ١٤٠٠، 
جمعە  امام  جعفری"  "جمال  مال 
"کالترزان"  توبع  از  "شویشە"  شهر 
و  فعالین  بە  "سنە"  شهرستان 
کورد  ملت  آزادی  راە  مبارزان 
هشدار داد کە در روزهای منتهی 
"جمهوری  تاسیس  سالگرد  بە 
از  ماە،  بهمن   ٢ در  کوردستان" 
تبلیغاتی  فعالیت  هرگونە  انجام 
ضد رژیم خودداری بکنند چرا کە 
با شدت با آن ها برخورد خواهد شد.
"جعفری" در نماز جمعە بە ساکنین 
"شویشە" هشدار دادە است کە در 
این روزها نباید بە هیچ شیوە ابراز 

خوشحالی یا فعالیت تبلیغی انجام 
دهند.

بر اساس گزارش رسیدە بە وبسایت 
"کوردستان میدیا" "جعفری" یکی 
از عوامل رژیم در این منطقە است 
حاکمان  گفتمان  راستای  در  کە 

کولونیالیست اقدام می کند.
دیگر  و  جمعە  امام  این  تهدیدات 
این واقعیت  عوامل رژیم، گویای 
است کە حزب دمکرات کوردستان 
ایران جایگاە و پایگاە ویژەای درون 
ترس  و  دارد  کوردستان  جامعە 
واقعیت  همین  از  نیز  اشغالگران 

است.

دادە زیرا ما در برابر محیط زیست 
کوردستان مسئول هستیم.

در همین رابطە در شهرهای دیگر 
کوردستان چندین کانال تلگرامی 
از مردم خواستەاند با توزیع گندم 
و نان در طبیعت از جان حیوانات 
وحشی محافظت کنند. حیوانات و 
طبیعت  زنجیره  از  جزئی  پرندگان 
جان  از  حفاظت  و  بودە  کوردستان 
یک  عنوان  به  باید  حیوانات  این 
قرار  اولویت  در  انسانی  وظیفه 

گیرد.
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وقتی دولت ها ماشین سرکوب
 فرامرزی می شوند

کیوان درودی

به  دولت ها  است،  پیدا  که  چنان 
مثابه بازیگران اصلی نظم کنونی 
نقش نخست را در سرنوشت بشریت 
اتکا  با  نقش  این  می کنند.  ایفا 
به اصل نمایندگی ملت ها کماکان 
تاثیر خود را حفظ کرده است. اما 
آنچه  نزد  دولت  به  اعتماد  افول 
توجه  با  می شود؛  خوانده  ملت 
فرآیندهای کنونی  و  رویدادها  به 
می شود.  نمایان  پیش  از  بیش 
آنارشیست  اتهام  انگشت  اگرچه 
بودن، همواره منتقدان نظم کنونی 
شوربختانه  اما  گرفته،  نشانه  را 
ناشی  فجایع  نمی تواند  اتهام  این 
و طویل  دستگاه عریض  تسلط  از 
دولت ها بر سرنوشت بشر را توجیه 

کند. 
تشویق  راستای  در  نه  نوشته  این 
کنونی  نظم  تقبیح  جهت  در  نه  و 
بنا  صرفا  و  نیست  منتقدان  یا  و 
سازد.  مطرح  را  سواالتی  دارد، 
سادگی،  علیرغم  که  سواالتی 
که  است  کوری  گره های  تبیین 
مردم  مسیر  در  دولت ها  دست  به 
در  است.  شده  ایجاد  )ملت ( ها 
مورد  ذکر چند  تبیین،  این  جهت 
فاجعه بار  فرآیندهای  و  وقایع  از 
جاری که توسط نهاد دولت ها در 
جهت سرکوب و استیالی کامل بر 
مردم معترض و مخالف ایجاد شده، 

ضروری است.

"سوریه"
از ابتدای اعتراضات مردم سوریه، 
خوشبین ترین هواداران اسد نیز تصور 
نفر  هزار  هفتصد  که  نمی کردند 
اواخر  قربانی خواهند شد؛ اما در 
بشار  تاریخی، جایگاه  این کشتار 
اسد همچنان حفظ و حتی تقویت 
می شود. این سوال که چرا امکان 
خاورمیانه  در  خشونت  بدون  تغییر 
امکان پذیر نیست، بحثی است که 
مجال بیشتری می طلبد، اما طرح 
این سوال که چرا دولت های حاکم 
در حالی که بر اساس فرضیه نظم 
کنونی، نماینده ملت خود هستند، 
می زنند،  مردم  سالخی  به  دست 
نگرانی  کوچکترین  اینکه  بدون 
باشند،  داشته  مشروعیت  عدم  از 
شک  بدون  است.  حیاتی  بسیار 
بشار اسد با تکیه بر یک قدرت 
موروثی در نظام بین الملل، تفاوت 
که  دولت هایی  با  ذکری  قابل 
می شوند،  پنداشته  ملت  منتخب 
دولت  کماکان  اسد  دولت  ندارد. 
نام  آن،  و گماشتگان  است  سوریه 
سوری"  "ملت  و  سوریه  وکالت 
یدک  بین المللی  مجامع  در  را 
این  به عبارتی دیگر،  می کشند. 
تابع حفظ  یا  حفظ جایگاه مرهون 
اعتبار  این  به  پس  است.  قدرت 
می توان گفت این قدرت است که 
در وهله نخست، روایی می آفریند 
کسب  برای  عاملی  مشروعیت  و 

قدرت از این لحاظ نیست. 
این میان، نقش روسیه که در  در 
مرحله  چندین  طی  اخیر،  مدت 
اپوزیسیون اسد را با حمالت هوایی 

وسیع هدف قرار داده، یکی دیگر 
هیوالی  ترسناک  نشانه های  از 
معاصر  شده  تطهیر  دولت های 
پنهان  و  پیدا  به صورت  است که 
داخلی  منازعات  عرصه  به  پای 
حاضر  حال  در  می نهند.  یکدیگر 
جنگنده های روس مواضع و آخرین 
هدف  را  اسد  مخالفان  سنگرهای 
طریق  این  به  تا  می دهند؛  قرار 
زمینه بقای یک جنایتکار جنگی 
که  جنایتکاری  کنند.  فراهم  را 
گرم  آب های  به  روس ها  دسترسی 
به  تازه  نقشی  و  آورده  فراهم  را 
خاورمیانه  نوین  در معادالت  آن ها 
آن  از  که  نقشی  است.  بخشیده 
مانند  اهدافی  پیشبرد  جهت  در 
انرژی، ژئوپولتیک و .. استفاده 
حضور  از  که  همانطور  کرده اند. 
در  نقش  ایفای  برای  سوریه  در 
تخاصم میان دولت اسرائیل و دولت 
جمهوری اسالمی استفاده کرده اند. 
به  می توان  نیز  ترتیب  همین  به 
برای  متحده  ایاالت  زمینه سازی 
اردوغان  دولت  شبه نظامیان  یورش 
به کردستان سوریه اشاره کرد که 
را  مناطق  این  ناباوری  کمال  در 
گروه ها  این  تاخت وتاز  محل  به 
تبدیل کرد. در این میان جمهوری 
و  سوریه  خاک  از  نیز  اسالمی 
جهت  در  آن  )ملت(  مردم  منابع 

تقابل با اسرائیل استفاده کرد.

"عراق"
دولت  نقش  به  می توان  ادامه  در 
اشاره  نیز  عراق  بی ثبات  قاعدتا 

کرد. تابستان گذشته دستگاه های 
از اعضای  امنیتی عراق شماری 
به  متهم  که  را  حشدالشعبی 
روشنفکران  مدنی،  فعاالن  کشتار 
بازداشت  بود،  روزنامه نگاران  و 
کرد. بالفاصله حشد شعبی دولت 
منطقه  تسخیر  به  را  مرکزی 
تهدید  دولتی  دستگاه های  و  سبز 
بدون  افراد  این  بعد  چندی  کرد. 
هیچگونه توضیح قابل استنادی از 
سوی دستگاه قضایی آزاد شدند. 
گزارش  عراق  نشریات  آنچه  بنابر 
به  دادند، آقای مصطفی کاظمی 
دستور  راسا  وزیر،  نخست  عنوان 
آزادی این افراد را صادر کرده بود. 
در حال حاضر نیز گروه هایی که در 
محسوب  خورده  شکست  انتخابات 
می شوند، با تهدید و توسل به قوه 
قهریه شبه نظامیان خود، از تشکیل 
کابینه جدید دولت ممانعت به عمل 
آورده اند و بر کسی پوشیده نیست 
کامل  حمایت  از  گروه ها  این  که 
تهران سود می جویند. در این میان 
آرای ٤٢ درصدی شرکت کنندگان 
در انتخابات نیز نادیده گرفته شد 
و مشخص شد که مشروعیت دولت 
عراق بدون اراده جمهوری اسالمی 

یک تصور بیش نیست. 

"افغانستان"
نیازی  دولت کنونی طالبان هیچ 
این  از  و  نمی بیند  مردم  آرای  به 
لحاظ می توان گفت، حداقل ما را 
از تحلیل و ارزیابی طوالنی معاف 
کرده است! امارت اسالمی طالبان 

تمامی  اشاره ای  قابل  هزینه  بدون 
پوششی  با  را  داعش  رویاهای 
امارتی که  جداگانه محقق کرد. 
با  و  انتصابی  تماما  آن  مقامات 
تعیین  طالبان  سران  دید  صالح 
می شوند. این دولت پیش از تسلط 
نیز، در مقابل عدم حمله خرابکارانه 
به پروژه های عمرانی دولت چین، 
شرکت های  مالی  مزایای  از 
بهره  چینی  خصوصی  ظاهر  به 
می جست و با خروج آمریکا بدون 
مقاومت دولت دست نشانده کرزای، 
بر تمام افغانستان تسط یافت. در 
مدت  به  که  طالبانی  حاضر  حال 
دو دهه در مرگبارترین انفجارهای 
افغانستان دست داشت و مسئولیت 
شماری از آن ها را نیز پذیرفته بود؛ 
در مقام دولت و نمایندگی از مردم 
افغان نشسته و هفته گذشته نیز در 
سفری به نروژ زمینه های برقراری 
روابط درازمدت با غرب را فراهم 
جز  هیچگاه  که  طالبانی  آورد. 
به  حاضر  دیگری  زبان  به  اسلحه 
مواجهه با مخالفان خود نشده است؛ 
هم اکنون منافع ملی افغان ها را در 

نظم کنونی نمایندگی می کند!

قزاقستان
قزاقستان،  مورد  شک  بدون 
پیش  که  است  مورد  فجیع ترین 
)ملت(  مردم  اعتراضات  وقوع  از 
 ... پیمان  عنوان  تحت  قزاقستان، 
دولت های  همیاری  زمینەهای 
سرکوبگرانە  اقدامات  در  دیگر 
در  که  پیمانی  بود.  آورده  فراهم 

در  پیشگیرانه  تالشی  آن،  فرم 
بود،  قزاقستان  امنیت  حفظ  جهت 
هم اکنون به کابوسی علیه امنیت 
مبدل  سرزمین  این  ساکنان  جانی 
شده است و هزاران گماشته مسلح 
برای  امنیت  حافظان  عنوان  تحت 
شدند.  کشور  این  راهی  سرکوب 
قطع به یقین موضوع قزاقستان باید 
تلنگری اساسی به تمام مردم جهان 
اندازه  تا چه  آن ها  آینده  باشد که 
ترسناک ترسیم می کند. آینده ای 
که ممکن است در آن، ماشین هایی 
آنی،  توافقی  در  دولت  نام  به 
بگیرند  ملت ها  به سالخی  تصمیم 
ازلی -  با  بشریت  بسا که  و چه 
ملت   - دولت  نظم  پنداشتن  ابدی 
فاجعه ای  با  آن،  کنونی  فرم  در 
جنگ های  از  بزرگتر  مراتب  به 

جهانی مواجه شود! 

ایران 
یک  مثابه  به  اسالمی  جمهوری 
در  تنها  نه  منطقه ای،  قدرت 
بند  به  در  بلکه  داخلی  سرکوب 
کشیدن تمامی مردمان منطقه نقش 
این نظر جمهوری  از  داشته است. 
با  بلکه  دولت ها،  با  نه  اسالمی 
تاخته  به مردم منطقه  قدرت هایی 
گروگان  به  را  دولت ها  حتی  که 
گرفته اند. نمونه این گروگانگیری 
را در عراق، یمن و لبنان به وضوح 
که  سرزمین هایی  یافت.  می توان 
دولت ها تن به سازش با قدرت شبه 
تا  مسئله  این  داده اند.  نظامیان 
جایی پیش رفته است که مصداق 

تروریست و تروریسم را - بیش از 
مواجه  جدی  چالش  با   - پیش 
کرده است. اما در کمال ناباوری 
در  قدرتی  چنین  که  می بینیم 
مقام نمایندگی ساکنان جغرافیای 
با "غرب" و  ایران، در حال سازش 
گازی،  منابع  تمامی  واگذاری 
آبی و بخش های صنعتی به "شرق" 
ردی  که  مسئله ای  تنها  و  است 
از آن پیدا نیست؛ منافع عمومی 
مردم تحت تسلط این قدرت است. 

اگرچه مصداق و مثال های بسیار 
بیشتری در این مورد وجود دارد، 
اما مراد از این نوشتار تنها اشاره 
و  کنونی  ترسناک  وضعیت  به 
افق هایی است که چنین وضعیتی 
با  می کند.  ترسیم  آینده  برای 
فروکش اعتماد به دولت ها، توجیه 
نمایندگی دولت ها از مردمان یک 
سرزمین رنگ باخته است، اما به 
موازات این افول اعتماد، دولت ها 
در جهت حفظ قدرت و تسلط خود 
هر  از  بی نیازتر  را  خود  تنها  نه 
می کند،  تصور  دیگری  مقطع 
از  هدف  این  جهت  در  بلکه 
پیمان ها، سازش ها و توافقات پیدا 
و پنهانی سود می جویند که وقوع 
را  آینده  در  بزرگ  فاجعه  یک 
گرفتن  قدرت  آن  و  نشان می دهد 
در  یکدیگر  همکاری  با  دولت ها 
جهت فروپاشی اراده ملت ها است، 
نکته ای که برای هر انسانی که 
یک  است،  امیدوار  بشر  آینده  به 

کابوس دهشتناک خواهد بود.
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سیاسی کوردستان

فرید لطیفی

سرزمین  معنی  به  کوردستان 
شاهد  تاریخ  طول  در   ، کورد 
ها،کوچ  ،جنگ  ها  دگرگونی 
است  بوده  و   ملت  این  اجباری 
دقیقی  متخصات  نمیتوان  بنابراین 
از سرزمین  کورد  به عنوان یک 
واحد سیاسی تاریخی ترسیم کرد. 
بتلیسی  الدین  میرشرف   اگرچە 
در  نشین  کورد  شهرهای  تمام 
زمان خویش را با ذکر فرمانروایان 
بە  اما  کردەاست  ذکر  مناطق  ان 
یک  واحد  سرزمین  یک  عنوان 
فرمانروایان  این  از  سیاسی  دست 
کوردستان  است.  نشدە  بردە  اسم 
سرزمین  برای  اسم  یک  صرفا 

تاریخی ملت کورد است
به  کوردستان  لفظ  رو  این   از 
سرزمینی گفته می شود که اکثر 
تشکیل  را ملت کورد  آن  جمعیت 

می دهد.
است  قدیمی  تقریبا    نام کوردستان 
و بر اساس کتب تاریخی اولین بار 
سنجر  سلطان  حکومت  زمان  در 
١١١٨ میالدی به مرکزیت بهار ، 
در شمال  هگمتانه  )استان همدان( 
، کوردستان نام گذرای شده است

اتروپاتگان   بین   ما  سرزمین   این 
مناطق  تا  و  داشت  قرار  و   
"دشت زور " در جنوب کوردستان 
ادامه داشت. همچنین در  کنونی 
فضل  الدین  رشید  تاریخی  کتاب 
در سال  ، که  نوری همدانی  الله 
است  شده  نوشته  م   ١٣١١/١٣١٠
الله  القلوب حمد  نزهه  و همچنین 
سرزمین  به  قزوینی  مستوفی 

کوردستان اشاره شده است
   هنوز اثر مکتوب تاریخی نسبت 
کوردستان  اسم  به  سرزمینی  به 
تاکید  به  است.الزم  نشده  یافت 
به  تنها  کوردستان  که  است 
تاریخ  در  کورد  سرزمین  بخشی از 
اشاره  ملت  این  نشیب  و  فراز  پر 

منافع  سبب  به  چراکه  است  شده 
سرزمین  که  های  دولت  سیاسی 
کورد را غارت و اشغال کرده اند 

در راستای پنهان تاریخ این 
 ملت دست به تحریف تاریخ زده اند.
محل  می توان  عربها  تاریخ  در 
زمان  در  کورد  ملت  سکونت 
حکومت های اسالمی اشاره کرد.
تاریخ نویسان عرب اغلب از کلمه 
اکراد"  “الزوزان” )زۆزان( و "جبل 
به محل سکونت ملت کورد اشاره 

کرده اند.
  الزوزان بطور مشخص به کوردستان 
مرکزی اشاره داشته است . برای 
مثال مقدسی الزوزان را جزیره ابن 
اثیر مختصات  ابن  و  دانسته  عمر 
سلماس  تا  موصل  شهر  به  را  آن 
استان ارومیه کنونی و ضلع دیگر 
امتداد  )اخالت(  خیالت  تا  آن  
را  الزوزان  می کند.یاقوت  پیدا 
سرزمینی بزرگ ما بین کوه های 
ارمنستان/آذربایجان/خیالت/دیابکر 

و موصل ذکر می کند.

 جبل االکراد: العمری سرزمین جبل 
االکراد را از هگمتانه ) همدان( تا 

کیلیکیه ) اطنه( دانسته است.
  لقب الکر دی منتسب  به شخصیت 
های  امارات  و  سیاسی  های 
سیاسی آن دوران است که به ملت 
کورد تعلق داشته اند. برای مثال 
 ، الکردی  باد  مروانیان؛  سلسله 

حسنویه : حسنویه ابن الکردی
حاکم   ، الکردی  ثفیه  ؛   هذبانیان 
شهر مرند ؛ ایسما الکردی ، حاکم 
عبدالله   : اسپاهان)اصفهان(  شهر 
بن ابراهیم الکردی ، شخصیت نیمه 
که  میالدی  دهم  قرن  ی  افسانه 
به اسم خویش سکه ضرب کرد ؛ 
دیسام بن ابراهیم الکردی.  کوردها 
دوران  های  سانتراپ  حدودی  تا 
ساسانی را حفظ کردند و بعدها به 
شدند.   تقسیم  کوچکتری  مناطق 
مستوفی  الله  حمد  نوشته  به   بنا 
نشین  کورد  شهر  "نهاوند"یک 
مرکز  روزگاری  که  است  بوده 
است،  بوده  ماد  با  مید  حکومت 

بنا بر جغرافی دانان و تاریخ نویسان 
عرب شهر سی سر )سی قله( مرکز 
و  است  بوده  اردالن  های  شاهزاده 
که در زبان کوردی به “کورسان” 

معروف است به معنی
 جمع “سان” ها )کۆڕی سان( کە 
های  پایتخت  از  یکی  عنوان  بە 
می  قرار  استفادە  مورد  اردالن 
توسط  بعدها  )سنندج(و  گرفت 
نوشتە  بە  بنا  شد.  اشغال  صفویە 
بن  عمر  خالفت  زمان  در  یعقوبی 
شهر  دو  جمعیت  بیشترین  خطاب 
حلوان و گارمیسین)کرمانشاە( در 
تشکیل  کوردها  را  جبال  منطقە 
میدهند کە بعدها در سال ٦٣٧ م 
عربها بە انجا حملە کردند و اخرین 
پناهگاە  انجا  در  ساسانی  پادشاە 
 ، منطقەجبال  شمال  در  گرفت. 
اتروپاتگان دو شهر تاریخی سهرورد 
زمان  در  کە  قرارداشت  ابهر  و 
تیمور اشغال و بە ویرانە تبدیل شد. 
تاریخی  میرشرف  براساس کتاب 
 ١١ قرن  اغاز  در  بتلیسی  الدین 

از  مراغە/ارومیە،سلماس  حاکمان 
بەروایت  بودند.  برادوست  عشیرە 
 ٧ اران،قرن  در  کوردها  اثیر  ابن 
عربها  کە  میکردند  زندگی   ، م 
کە  ورشدند  حملە  منطقە  این  بە 
سر  مقاومت  با  کوردها  طرف  از 
سختی مواجە شدند. سرزمین های 
اران و نخجوان و اذربایجان تاریخا 
خاک کورد بوده است که توسط 
اشغالگران سرزمین کورد ترکیزه و 

ارمنیزه گردیده است.
پ.ن بر اساس کتاب تاریخی شرف 
از  کورد  سرزمین  بدلیسی،  الدین 
شمال بە بحر سیاە، از غرب بە بحر 
مدیترانە و از جنوب تا بندر عباس 
بە  ان  از  اما  است  داشتە  امتداد 
بلکە  نشدە  یاد  کوردستان  عنوان 
سرزمین  یا  "کوردەواری"  اسم  از 
شدەاست.  یاد  کورد  فرمانروایان 
لفظ کوردستان بە یک جغرافیای 

سیاسی معین اطالق میگردد

ائتالف بین المللی ضد تروریسم 
بر حمایت از نیروی پیشمرگە کوردستان تاکید کرد

فرمانده  معاون  هریس"  "کارل 
بین المللی  ائتالف  نیروهای 
در  آمریکا  رهبری  به  ضدتروریسم 
اقلیم  حکومت  مسئوالن  با  دیدار 
این  حمایت  بر  عراق  کردستان 
در  پیشمرگه  نیروهای  از  ائتالف 

داعش  تروریستی  گروه  با  مبارزه 
دیدار  این  در  است.  کردە  تاکید 
مجدد  سازماندهی  و  اصالح  روند 
واحدهای پیشمرگه در چهارچوب 
و  بحث  مورد  پیشمرگه  وزارت 
در  است.  گرفته  قرار  بررسی 

تروریستی  گروە  اخیر  ماەهای 
فعالیت هایی  مناطقی  در  داعش 
شهادت  بە  منجر  کە  داشتە 
شهروندان  و  پیشمرگە  چندین 
حفرەهای  است.  شدە  کوردستانی 
تروریستی  گروە  کە  امنیتی 

داعش در آن تحرک دارد مناطقی 
نیروی  آن  طرف  یک  کە  هستند 
طرف  در  و  کوردستان  پیشمرگە 
تحت  تروریستی  گروەهای  دیگر 
دارند.  وجود  ایران  رژیم  حمایت 
گروە تروریستی داعش در حمالت 

اخیر خود تنها شهروندان و نیروی 
پیشمرگە کوردستان را مورد هدف 
قرار دادە است. از طرفی این گروە 
آمدن  پیش  صورت  در  تروریستی 
اقلیم  حکومت  سیاسی  اختالفات 
کوردستان با دولت مرکزی عراق 

با  را  خود  تروریستی  فعالیت های 
ایران  رژیم  از  سبز  چراغ  دریافت 

افزایش می دهد.
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کولبر و مهندسی رضایت

سخنان یک مربی فوتبال که در 
قشر  از  عضوی  کنونی،  ادبیات 
سلبریتی خوانده می شود، مدخلی 

برای نوشتن این یادداشت بود.
برنامه ای  در  وی  که  جایی   
به  کولبران  تشبیه  با  تلویزیونی، 
را  آن ها  نقلیه،  عنوان یک وسیله 
در حد یک »ابزار« توصیف کرد. 
اخالقی کردن پدیده کولبر و نسبت 
دادن آن با خوب یا بد بودن، مفید یا 
مضر بودن، به نوعی تقلیل وسعت 

و عمق آن نیز محسوب می شود.
از دید نگارنده کولبر فردی از توده 
 ]mass sciety[ اجتماعی 
طبقه  حیات  ادامه  برای  كه  است 
نخست یا همان دولت سایه توصیف 
شده در نظریه ادوارد دنیز، فعالیت 
دیگر موجودیت  بیان  به  می کند. 
کولبر تابعی از فرآیند هدفمندانه 
انباشت قدرت و ثروت طبقه ممتاز 
قدرت  کانون  با  همسو  و  نزدیک 

است.
معیشتی،  نظر  از  که  آنجایی  از 
از  بیش  کولبر  روزانه  ارتزاق 
کارگران است، باید گفت کولبری 
یک اقدام توام با ریسک کارگران 
سال های  طی  است.  کردستان  در 
اخیر و به موازات افزایش خط فقر، 
بسیاری از کارگران در جهت جبران 
هزینه های معیشتی این ریسک را 
پذیرفته اند. به عبارت دیگر پدیده 
کولبری نه یک عامل که یک 
فرآیند  یک  نتیجه  است.  نتیجه 
همچون  مواردی  شامل  درازمدت 
و  تمرکزگرایی  نامتوازن،  توسعه 
سوی  از  ثروت  و  قدرت  انحصار 
حاکمیتی که همواره کردستان را 
در یک »وضعیت ناپایدار« قرار 
ناپایداری که  داده است. وضعیت 
همواره آن را با مقوله امنیت گره 
جهت  در  وزنه ای  مثابه  به  و  زده 
تطمیع و تهدید  استفاده کرده است.
جنبه های  این  از  فارغ  اما 
مطرح  اساسی  سوالی  توصیفی، 
است و آن اینکه حاکمیت چگونه 
تحمیل هدفمند و هوشیارانه چنین 
وضعیتی را به مثابه یک وضعیت 

طبیعی ارائه داده است؟
در  گریخته  و  جسته  واکنش های 
امروزه  که  اجتماعی  شبکه های 
یک مولفه تعیین کننده در ارزیابی 
انگاره ها و پیشفرض های اجتماعی 
می دهد  نشان  وضوح  به  است، 
دیدگاه  از  و کولبری،  که کولبر 
»شغل«  یک  مردم،  از  بسیاری 
این  است.  انتخابی  اقدام  یک  و 
دیدگاه از جنبه ای نیز، درست و چه 
بسا دقیق است. دقیق از آن جهت 
که هیچ دستگاهی به نمایندگی 
کولبری  تحمیل  در  حاکمیت  از 
دولت  حتی  و  نمی کند  ایفا  نقش 
از این نظر که اقدام به کولبری را 
جزو »واردات بدون پرداخت عوارض 
»قاچاق«  عبارتی  به  و  کاال« 
معاش  امرار  به  نمی کند،  قلمداد 

این قشر یاری می رساند! 
رضایت  مهندسی  نظریه  اساس  بر 
 The engineering of[
ذهن  دنیز،  ادوارد   ]consent
طبقه  طریق  از  توده ها  ناهشیار 
باالیی جامعه که بخشی از هسته 

شاهو

قدرت است، قابل شکل دهی بوده و 
این امر اعضای توده را به سمت 
هدایت  قبلی،  تعیین شده  اهداف 
»دولت  بود  معتقد  وی  می کند. 
جامعه،  باالتر  طبقه  یا   « سایه 
کارشناس،  آموخته،  پرورده، 
مقابل  در  هستند.«  روشنفکر 
آشکاری  شکل  بە  تودەها  اما، 
تحت تأثیر عواطف و تکانه ها بوده 
و  کنش  بر  آن ها  ناهشیار  ذهن  و 

واکنش هایشان موثر است.

ابزارهایی  طریق  از  می توان  لذا 
مانند آموزش، بروکراسی، تبلیغات 
و رسانه ها که عموما در انحصار 
بخش  دارد؛  قرار  قدرتمند  طبقه 
بخش  در  را  تکانه ای  و  عاطفی 
ذهن ناهشیار توده ای، بر بخشی از 
عقالیی  کیفیتی  دارای  که  ذهن 
است،  عادالنه  جنبه هایی  از  و 
سیطره بخشید و به پدیده یا روندی 
علیرغم  که  بخشید  جنبه هایی 

تضاد و تعارض ماهوی با منافع 
توده ای، طبیعی انگاشته شوند.

تجربه  موفق وی در ترویج مصرف 
طریق  از  زنان  میان  در  دخانیات 
شماری  تبلیغی  پوسترهای  پخش 
شماری  کشیدن  سیگار  تصویر  از 
نمودی  زنان«  حقوق  »فعاالن  از 
فرض  رویکردی  چنین  توفیق  از 
این اقدام را  می شود. ادوارد دنیز 
پس از قرارداد با یک شرکت عظیم 
مصرف  شیوع  جهت  در  تنباکو 
دخانیات در میان زنان اجرایی کرد 
و حاصل آن سود کالن این شرکت 
و دستیابی وی به درصد باالیی از 
این سود بود. در واقع او موفق شد 
»نماد  سیگار  که  فرضیه  این  با 
قدرت« مردان در جامعه انگاشته 
می شود، زنان را در جهت »کسب 
این  شکستن  هم  در  و  استقالل« 
به  کند.  توجیه  و  ترغیب  نماد 
بیانی دیگر، او از انگاره های ذهن 
تصمیم سازی  راستای  در  ناهشیار 

و اقدام زنان در مسیر اهداف کالن 
تجاری شرکت تجاری سود جست.
با  کولبری  داشتن  فرض  همسان 
»شرافت«،  همچون  عناوینی 
»پایمردی« و »غیرت کورد«ی، 
فرآیندی جز همان جا زدن مصرف 
واهی  هدف  کسب  برای  سیگار 

استقالل، بیش نیست.
و  عزیزی  خداداد  واقع  در 
اسالمی،  جمهوری  صداوسیمای 
در پیوندی ناگسستنی و معطوف 
قدرت  توسعه  و  حفظ  کسب،  به 
مقام  تقلیل  جهت  در  ثروت،  و 
به  قوم - فرودست  انسان طبقه - 
ممکن  کرده اند.  عمل  ابزار  یک 
افراد  از  شماری  نمایش  این  است 
نهایت  در  اما  وادارد،  واکنش  را 
در  جاری  کنش  یک  به  منجر 
مسیر تحول وضعیت ناپایدار اولیه 
دیدگاهی  چنین  از  شد.  نخواهد 
نیز باید چرایی و چگونگی لقب 
غیررسمی  نشان  و  تیزپا«  »غزال 

»قهرمان ملبورن« خداداد عزیزی 
و  عریض  دستگاه  نام گذاری  و 
نام  به  صداوسیما  تبلیغاتی  طویل 
کرد.  تبیین  را  ملی«  »رسانه 
در حقیقت این دولت سایه که در 
انحصار طبقه باالیی حامی دولت 
آنچه  جز  کارویژه ای  دارد،  قرار 

انجام داد، ندارد.
واکنش  وضعیت  تطور  رو  این  از 
عاطفی به یک روند کنش ورزانه 
مبتنی بر استدالل عقالنی، نیازمند 
پیش شرط هایی اساسی است که با 
وضعیت فعلی قابلیت دسترسی به 
آن ناچیز است. همچنین از آنجایی 
خوانده  مدنی  جامعه  آنچه  که 
چارچوب  در  لزوما  می شود، 
وضعیت فعلی شامل قوانین، عرف 
و .. عمل می کند و این جنبه ها 
نیز در خارج از تحکم دولت سایه 
پیش برد  و  تعریف  قابل  مذکور، 
ظرفیت  نیز  بخش  این  لذا  نیست، 

تحولی چشمگیر نخواهد داشت. 

فراموشی  به  بین  این  در  آنچه 
سپرده شده، حق به معنای سعادت 
همگانی است که دستیابی نسبی 
پذیرفتن  رواداری،  مستلزم  آن  به 
فرهنگی  رویه های  با  دیگری 
آن ها است. چنین حالتی نیز قوت 
ایجاد  در  اجتماعی  بدنه  و ضعف 
افق  یک  آوردن  فراهم  امکانیت 
می دهد.  نشان  را  عمومی  روشن 
طبقه  جامعه  از  بخشی  وقتی 
و  نماینده  را  اینچنینی  حکمران 
حافظ منافع مادی و معنوی خود 
این  دیگری می پندارد،  مقابل  در 
خواهد  ناکافی  همچنان  ظرفیت 
بود. به طور مشخص باید گفت تا 
زمانی که یک تحول روشنگری 
در بطن جامعه روی ندهد، چنین 
فجایعی را به کرات خواهیم دید و 
واکنش های آنی، تنها اقدام خواهد 
در  فعلی  نحیف  جامعه  که  بود 
مقابل حکام فاعل اقتدارگرا به آن 

متوصل خواهد شد.
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بزمایش نظامی چین و روسیه با رژیم مالیان
کارتون: بهنام محمدی

چندی پیش خبرگزاری های رژیم ایران با جنجال اعالم کردند قرار است »رزمایش« سه روزه  ی دریایی با شرکت روسیه و جمهوری خلق چین برگزار شود. این رزمایش اما پیش از آنکه روز اول به غروب برسد، به پایان 
رسید

روابط  کمیته  رئیس  منندز  باب 
از  و  آمریکا  سنای  خارجی 
دموکرات  حزب  ارشد  سناتورهای 
با اشتباه خواندن تالش برای احیای 
برجام از دولت بایدن خواسته است 
اتمی،  برنامه  با  مقابله  برای 
ایران  رژیم  منطقه ای  و  موشکی 

سیاست جدیدی در پیش بگیرد.
در  بهمن  سه شنبه١٢  منندز  باب 
سخنانی در صحن سنا گفت »من 
اینجا هستم تا نگرانی های خود را 

سناتور باب منندز: احیای برجام اشتباه است؛ باید به 
روشنی از تهدید نظامی معتبر صحبت کرد

در مورد برنامه های اتمی جمهوری 
با  مذاکره  از  نگرانی  و  اسالمی 

رژیم در وین اعالم کنم.«
او با اشاره به اینکه در سال ٢٠١٥ 
در دولت باراک اوباما نیز مخالف 
توافق اتمی بود، برنامه های اتمی 
واقعی«  »تهدید  را  ایران  رژیم 
برجام  احیای  موافقان  از  و  خواند 
پرسید »اکنون باید پرسید که ما 
نجات  می خواهیم  را  چیزی  چه 
به  کنیم  تالش  باید  چرا  دهیم؟ 

است  ناقص  که  بازگردیم  توافقی 
و نگرانی های امنیت ملی ما را 

برطرف نمی کند؟«
سناتور  سخنرانی  از  بخش هایی 
نیز  آمریکا«  »صدای  در  منندز 
که  گفت  او  است.  شده  منعکس 
ابتدا با احتیاط به تالش های دولت 
بایدن برای احیای برجام خوش بین 
تا  ماند  منتظر  سال  یک  و  بود 
مقامات  زیرا  ببیند  را  نتیجه 
و  طوالنی تر  توافق  بر  دولت  ارشد 

مستحکم تر اصرار داشتند اما حاال 
امکان پذیر  برای  نشانه ای  هیچ 

بودن چنین توافقی نمی بیند.
او به دولت بایدن توصیه کرد که 
سختگیرانه  تحریم های  اجرای  با 
این  آورد.  ایران فشار  به حکومت 
سناتور تاکید کرده است که برای 
ایران،  رژیم  رهبران  رفتار  تغییر 
معتبر  تهدید  مورد  در  روشن  باید 
نظامی صحبت کرد و فقط به بیان 
میز  روی  گزینه ها  »تمام  اینکه 

است« اکتفا نکرد.
رئیس کمیته روابط خارجی سنای 
آمریکا در حین سخنرانی روی یک 
تابلو با عکس و زیرنویس به موارد 
و  کرد  اشاره  تهدیدات  از  متعدد 
هشدار داد که »جمهوری اسالمی 
را  اتمی  سالح  ساخت  قصد  اگر 
داشته باشد، با تدارک مواد مورد 
از سه تا چهار  نیاز اکنون کمتر 
درباره  او  دارد.«  فاصله  هفته 
گفت  ایران  اتمی  برنامه  پیشروی 
از  که کارشناسان می گویند پس 
در  بخواهد می تواند  اگر  ایران  آن 
حدود ۴ ماه مواد الزم برای ساخت 

بمب دوم را تولید کند.
دونالد  خروج  نحوه  منندز  سناتور 
فاجعه بار  را  برجام  از  ترامپ 
خواند و گفت دولت ترامپ گزینه 

دیپلماتیک جایگزین نداشت.
این سناتور دموکرات پرسیده »اگر 
صلح آمیز  ایران  هسته ای  برنامه 
یا  و  کرده  پنهان  را  آن  است چرا 
مثل تاسیسات فردو آن را زیر کوه 

برده است؟!«
او با اشاره به اینکه ذخایر اورانیوم 
در ایران به ٢٥٠٠ کیلوگرم رسیده 
در  شده  تعیین  سقف  برابر   ٨ که 
توافق اتمی است گفت که همین 
پا  زیر  با  اسالمی  جمهوری  که 
سرعت  به  توانست  برجام  گذاشتن 

برنامه های اتمی خود را به حالت 
نقص های  نشانگر  برگرداند  قبل 

برجام است.
بخشی از سخنرانی منندز مربوط 
به  حمله  و  ایذایی  اقدامات  به 
نفتکش ها  و  تجاری  کشتی های 
عمان  دریای  و  فارس  خلیج  در 
گفت  ارتباط  همین  در  وی  بود. 
این  پشت  اسالمی  جمهوری  که 

اقدامات است.
از  بخشی  در  منندز  سناتور 
موشک های  به  خود  سخنرانی 
جمهوری اسالمی که قابلیت حمل 
کالهک هسته ای دارند نیز اشاره 
رژیم  »می دانیم  گفت:  و  کرد 
مورد  مواد  تولید  آستانه  در  ایران 
نیاز برای ساخت یک بمب اتمی 
ساخت  برای  نمی دانیم  ولی  است 
کالهک هسته ای تا چه مرحله ای 

پیش رفته است.«
ادامه  به  اشاره  با  همچنین  وی 
فروش نفت ایران به چین به آمار 
گروه »اتحاد علیه ایران هسته ای« 
است،  برجام  توافق  مخالف  که 
اشاره کرد که می گوید ایران ١٠ 
میلیارد دالر مخفیانه به چین نفت 

صادر کرده است.
باید  بایدن  دولت  افزود،  منندز 
اسالمی  جمهوری  علیه  تحریم ها 
وی  کند.  اجرا  شدت  به  را  ایران 
از کشورهای اروپایی نیز خواست 
که تحریم های پیش از برجام را به 
اجرا بگذارند و »مکانیسم ماشه« 

برای تحریم ها را فعال کنند.
نشان  منندز  سناتور  سخنرانی 
خاطر  به  بایدن  دولت  می دهدکه 
بی نتیجه ماندن مذاکرات اتمی با 
جمهوری اسالمی از سوی مقامات 
مورد  نیز  دموکرات  حزب  ارشد 
تمام  در  است.  گرفته  قرار  انتقاد 
جمهوری  که  گذشته  سال  یک 

اسالمی غنی سازی اورانیوم را به 
٦٠ درصد رساند و اقدام به تولید 
همزمان  و  کرد  فلزی  اورانیوم 
بدخیم منطقه ای خود  فعالیت های 
را تشدید نمود و دست به آزمایش  
زد،  نیز  بالستیک  موشک های 
دولت بایدن در عمل تماشا کرد و 
واکنشی نشان نداد تا مبادا روند 
اما  اینهمه  مذاکرات مختل شود! 
زمامداران جمهوری اسالمی که را 

گستاخ تر کرده است.
از سوی دیگر، نمایندگان جمهوری 
اسالمی ایران در مذاکرات وین در 
حالی از تیم مذاکره کننده آمریکا 
»تضمین«  توافق  پذیرفتن  برای 
اختیار  در  اصال  که  می خواهند 
دولت آمریکا نیست و به رای دو 
برجام  تا  است  نیاز  سناتورها  سوم 
به »قرارداد«  از یک »توافق« 

تبدیل شود.
تالش  تنها  نه  بایدن  دولت  اما 
ویژه ای برای تبدیل توافق اتمی به 
یک قرارداد نکرده بلکه حتا اگر 
چنین اقدامی هم کند، از یکسو 
دولت های  دیگر  نیست  معلوم 
به  نیز  آنها  که  برجام  در  حاضر 
آیا  نیستند  تصمیم گیرنده  تنهایی 
قرارداد  به  برجام  تبدیل  با  موافق 
سوی  از  و  نه  یا  هستند  الزام آور 
فقط  نه  می رسد  نظر  به  دیگر 
جمهوریخواه  حزب  سناتورهای 
از  توجهی  قابل  بخش  بلکه 
نیز  دموکرات  حزب  سناتورهای 
با چنین اقدامی مخالفت خواهند 
کرد. به این ترتیب حتا اگر دولت 
اتمی  توافق  ترتیبی  هر  به  بایدن 
را احیا کند، باز هم بدون تضمین 
را  این  و  بود  خواهد  شکننده  و 

جمهوری اسالمی نیز می داند.
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موج بازداشت بهمن ماه در کوردستان؛ در هشت روز
 ٢٢ تن بازداشت شدند

از چهارم تا یازدهم بهمن ماه موجی 
توسط  کردستان،  در  بازداشت  از 
نهادهای امنیتی جمهوری اسالمی 
پی  در  را  تن   ٢٢ بازداشت  ایران، 

داشت.
شهرهای  در  بازداشت های  این 
بوکان،  بانه،  پیرانشهر،  اشنویه، 
جوانرود  و  مریوان  سنندج،  سقز، 
در  عموما  که  گرفته  صورت 
 ٦ تا   ٢ بین  شهرها  از  هرکدام 
شده اند؛  بازداشت  پی  پی  در  نفر 
روز  اکثرا در یک  به گونه ای که 
و گاها در ٢ روز گروه های ٢ تا 
٦ نفره در شهرها بازداشت شده اند.

کوردپا در این گزارش ضمن پرداخت 
به آخرین آمار و وضعیت این موج 
از بازداشت در کردستان، الگوهای 
نموداری از تکرار بازداشت در اعم 

این شهرها را ارائه خواهد داد.
بازداشت بهمن ماه در  جزییات موج 
کردستان؛ اشنویه؛ در روزهای سوم 
و چهارم بهمن ماه بازداشت ٤ تن 
نام های سیامند خوارزم، یوسف  به 

امینی، مراد ساعی و آسو شیخه
بهمن ماه  هفتم  روز  در  بوکان؛ 
حسین  نام های  به  تن   ٢ بازداشت 

قریشی و هیمن رسول زاده
 ٢ بازداشت  بهمن ماه  هشتم  بانه؛ 

برادر به نام های دانا و زانا احمدپور
و  نهم  روزهای  در  پیرانشهر؛ 
تن   ٧ بازداشت  بهمن ماه  یازدهم 
رحمان  حدیثی،  ایوب  نام های  به 
"انجمن  عضو  دو  هر  خدمتگذار، 
پیرانشهر"،  محیط زیست  حامیان 
مراد  شیالن،  فریاد  عمرپور،  علی 

مامه رش و یوسف عمرپور
سقز؛ نهم بهمن ماه، بازداشت زمانه 
زیویه و مقداد )کاردوخ( حسن نژاد  
یازدهم  و  نهم  روزهای  در  سنندج؛ 
بهمن ماه بازداشت ٢ فعال کارگری 
ریبوار  و  خبات شکیبا  نام های  به 
یازدهم  و  دهم  عبدالهیمریوان؛ 

بهمن ماه بازداشت ٣ تن در مریوان 
معلمین  صنفی  فعال  دو  جمله  از 
و  دوستی  جبار  و  محمدی  شعبان 

نفر سوم خبات ویسی 
صهیب  بهمن ماه  ششم  همچنین 
یاراحمدی در جوانرود بازداشت شد.
تمامی این ٢٢ تن توسط ضابطین 

امنیتی بازداشت شدند.
تاکنون  تن   ٢٢ این  مجموع  از 
معلمان  فعال صنفی  دوستی  جبار 
زمانه  و  آزاد  مریوان   - کردستان 
زیویه، مقداد)کاردوخ( حسن نژاد و 
ریبوار عبداللهی به یک بازداشتگاه 

امنیتی در سنندج منتقل شدند.

از سرنوشت دیگر شهروندان اطالعی 
در دست نیست، اما می توان فرضیه 
را با توجه به روال نهادهای امنیتی 
برآن گذاشت که به بازداشتگاه های 
منتقل  بازجویی  جهت  امنیتی 

شده اند.
در  بازداشت  الگوی  از  نموداری 
کردستان در سال ١٤٠٠ با تاکید بر 
بازداشت  موج  هدف  شهرهایی که 

بهمن ماه قرار گرفتند؛
رفتار  از  نمودار  این  به  باتوجه 
نهادهای امنیتی در بازداشت مردم 
برداشت  اینگونه  کردستان می توان 
الگوی  یک  از  آنها  که  کرد 

بازداشت  در  مشخص  رفتاری 
آن  می توان  که  می کنند  استفاده 
برنامه ریزی"  با  و  شده  "حساب  را 

دانست.
که  شهرهایی  در  بازداشت  آمار 
هدف موج بازداشت بازه این گزارش 
قرار گرفتند از ابتدای سال ١٤٠٠؛

سنندج: ٦٢ مورد
اشنویه؛ ٤٣ مورد

پیرانشهر؛ ٣٨ مورد
بانه؛ ٣٧ مورد

مریوان؛ ٣١ مورد
بوکان؛ ٢٠ مورد
سقز؛ ١٥ مورد

انجمن صنفی معلمان مریوان خواستار 
آزادی فوری و بی قید و شرط شعبان 

محمدی شد

انجمن صنفی معلمان مریوان طی 
فراخوانی بازداشت شعبان محمدی 
را محکوم و تجمعی را در حمایت 
مریوان  فرمانداری  مقابل  در  وی 

برگزار می کند.
متن این فراخوان بدین شرح است:

فراخوان تجمع انجمن صنفی معلمان 
بازداشت  محکومیت  برای  مریوان 
شعبان محمدی عضو هیات مدیره 

انجمن
فرهنگیان و همکاران گرامی

همانگونه مطلع هستید آقای شعبان 

از  و  فرهنگی  بازنشسته  محمدی 
اعضای هیات مدیره انجمن صنفی 
مریوان، روز یکشنبە ١٠/١١/١٤٠٠ 
در آستانە برگزاری تجمع سراسری 
فرهنگیان ایران بازداشت و بە مکان 
این  است.  شدە  منتقل  نامعلومی 
و  اعتراض  از  موجی  با  بازداشت 
نارضایتی معلمان مریوان و سروآباد 

و سراسر کشور مواجه شد.

و  روز   ٦ گذشت  از  بعد  امروز 
علیرغم پیگیریهای هر روزه خانوادە 
مریوان،  معلمان  صنفی  انجمن  و 

متاسفانه و با اظهار نگرانی شدید 
محل  از  هنوز  وی،  بازداشت  از 
اطالع  آن  زمان  مدت  و  بازداشت 

دقیقی حاصل نشده است.
انجمن صنفی معلمان مریوان ضمن 
شعبان  بازداشت  کردن  محکوم 
جانبه  همه  حمایت  با  محمدی 
ایران،  سراسر  مریوان  فرهنگیان 
آزادی فوری و بی قید و  خواستار 

شرط وی می باشد.
ما ضمن پیگیریهای خود و هشدار 
حاکمیتی  و  امنیتی  مقامات  به 
مدت  طوالنی  بازداشت  عواقب  در 
از  حمایت  برای  محمدی،  شعبان 
و  صنفی  انجمن  عضو  این  ازادی 
حمایت همه جانبه از خانواده وی، 
خواستار برگزاری تجمع اعتراضی، 
همگانی  و  آمیز  مسالمت 
یکشنبه  روز  در  مریوان  فرهنگیان 
 ١١:٣٠ ساعت   ١٧/١١/١٤٠٠
فرمانداری  مقابل  در   ١٣:٣٠ تا 

مریوان هستیم.
وعده ما یکشنبه ١٧ بهمن ماه

کشته و زخمی شدن ١٢ کولبر و مفقود 
شدن سه کولبر در دی ماه ١٤٠٠

با استناد به آمار ثبت شده در مرکز 
آمار سازمان حقوق بشری کوردپا، 
طی دی ماه سال جاری، ١٢ کولبر 
کورد در مرزهای کردستان کشته 
و زخمی و سه کولبر دیگر در برف 

و کوالک ناپدید شدەاند.
کولبر  یک  آمار،  این  مجموع  از 
حکومتی  نظامیان  شلیک  اثر  بر 
کشته شده و ١١ کولبر دیگر بر اثر 
شلیک نظامیان، سقوط از ارتفاع و 

انفجار مین زخمی شده اند.
روستای  اهل  کولبر  سه  همچنین 
مرگور  منطقه  توابع  از  "باوان" 
ارومیه در مرز ترکیه و ارومیه در 
تاکنون  و  ناپدید  کوالک  و  برف 
جستجوها برای یافتن آنان بی نتیجه 
برای  مردمی  جستجوهای  و  بوده 
پیداکردن آنها همچنان ادامه دارد.

نحوه کشته و زخمی شدن کولبران 
طی دی ماه سال جاری؛

نظامی؛  نیروهای  شلیک مستقیم 
٨ مورد

سقوط از ارتفاع، ٢ مورد
انفجار مین؛ ٢ مورد

و کوالک؛ ٣  برف  در  ناپدیدشدن 

مورد
طی دی ماه جاری، مرز نوسود با 
زخمی  بیشترین مورد  تن  تعداد ٨ 
شدن کولبران را به دنبال داشته و 
تن   ٤ تعداد  با  بانه  مرز  همچنین 
قرار  دوم  رده  در  زخمی  و  کشته 

می گیرد.
جزئیات بیشتر در مورد تعدادی از 

کولبران:
روز شنبە هجدهم دی ماە، یکی از 
کولبران به نام "عثمان محمدی" بر 
اثر انفجار مین در مرز نوسود نقص 
مردادماە  در  همچنین  شد.  عضو 

نام  به  کولبر  این  برادر   ،٩٩ سال 
شلیک  اثر  بر  محمدی"  "وزیر 
نوسود  مرز  در  حکومتی  نظامیان 

جان خود را از دست داد.
روز جمعه بیست و چهارم دی ماه، 
جوان  کولبران  از  رحمانی"  "مهران 
به  که  بانه  مرز  در  شده  کشته 
همراه دایی اش "ابراهیم رحمانی" به 
کولبری رفته بود در نتیجه شلیک 
کشته  نظامی  نیروهای  مستقیم 
به  مهران  شد.  زخمی  دایی اش  و 
تشکیل  مشترک  زندگی  تازگی 

داده بود.


