
دهم فروردین ١٤٠١ روز شهیدان 

کوردستان هفتاد و پنجمین 

سالروز شهادت پیشوا قاضی محمد 

رئیس جمهور کوردستان 

5

www.kurdistanmedia.comwww.kurdistanmedia.comشامرە شامرە ٨٢٠٨٢٠  دوشنبە   دوشنبە ١٥١٥ فروردین،  فروردین، ٤٤ آپریل  آپریل ٢٠٢٢٢٠٢٢

ارگان حزب دمکرات کردستان ایرانارگان حزب دمکرات کردستان ایران

تـأمین حقوق ملی خلق کرد در چهارچوب ایرانی دمـکراتیک و فـــدرالتـأمین حقوق ملی خلق کرد در چهارچوب ایرانی دمـکراتیک و فـــدرال

٤

 تقسیم کوردستان 
بزرگ توسط استعمار 

گران

کریم پرویزی

ادامه در صفحه  3

ســـخـن

زنان علیە سلطە 
مردان

   آغاز یک سازش شکنندە      
دیگر با رژیم

از شعار نە شرقی 
نە غربی جمهوری 

اسالمی ...
٧  ٦

شهیدان  روز  فروردین،   ١٠ مراسم 
بود  برابر  امسال  کە  کوردستان 
پیشوا  شهادت  سالیاد  ٧٥مین  با 
قاضی محمد و همراهانش، در مقر 
کوردستان  دموکرات  حزب  اصلی 

ایران و در دو بخش برگزار شد.
صبح روز سەشنبە مورخ ٩ فروردین 
 ١٠ مراسم  مراسمی   ،١٤٠١
کوردستان  شهیدان  روز  فروردین، 
٧٥مین  با  بود  برابر  امسال  کە 
سالیاد شهادت پیشوا قاضی محمد 
و همراهانش، در مقر اصلی حزب 
دموکرات کوردستان ایران و در دو 

بخش برگزار شد.
 ٩ مورخ  سەشنبە  روز  صبح 
بە  ویژە  مراسمی   ،١٤٠١ فروردین 
پاس شهیدان ١٠ فروردین در مزار 
حضور  با  دمکرات  حزب  شهیدان 
اجرایی  مسئول  هجری،  مصطفی 
حزب و شماری از اعضای رهبری، 
کادر، پیشمرگان، میهانان و خانوادە 

شهیدان برگزار شد.
نیروی  نظامی  رژە  با  مراسم  این 
پیشمرگه کوردستان بە سوی مزار 
سرود  دو  بعدها  و  آغاز  شهیدان 
و  شهیدان«  »ای  عناوین  تحت 
خەم«  فرمێکسی  بۆم  »مەڕێژن 
کوردستان  پیشمرگه  نیروی  توسط 
اجرا شد، مراسم با تقدیم دستە گل 
توسط  شهیدان  مزار  سر  بر  یادبود 
اجرایی  مسئول  هجری،  مصطفی 
و  ایران  کوردستان  دمکرات  حزب 
شهید  همسر  الهیجانی«  »خدیجە 

»لقمان مهفر« ادامە یافت. 

ملی  سرود  با  مراسم  دوم  بخش 
سکوت  لحظاتی  و  رقیب«  »ای 
کورد  شهیدان  فداکاری  پاس  بە 
رهبری  ویژە  پیام  و  کوردستان  و 
همین  مناسبت  بە  دمکرات  حزب 
عثمانی«  »فاطمە  توسط  روز 
حزب  سیاستگذاری  شورای  عضو 
ادامه  ایران  کوردستان  دمکرات 
یافت. در پیام رهبری حزب دمکرات 
کە  کاری  کمترین  کە  بود  آمدە 
برای فداکاری و از خود گذشتگی 
بدهیم،  انجام  می توانیم  شهیدانمان 
تعیین کردن روزی تحت عنوان روز 
شهیدان کورد و کوردستان است. 

تحت  سرودی  اجرای  با  مراسم 
گروە  سوی  از  »شیهد«  عنوان 
پیشمرگه  نیروی  موسیقی 
کانون  مشارکت  با  و  کوردستان 
حضار  تقدیم  »نرگس«  کودکان 
شد. در ادامە پیام مرکز همکاری 
توسط  ایران  کوردستان  احزاب 
شد؛  قرائت  ترغیبی«  »شمال 
و  سیاسی  جایگاە  بە  پیام  این  در 
جناب  اجتماعی  پایگاە  همچنین 
پیشوا و اقدامات و نقش ایشان در 
جمهوری کوردستان اشارە شدە بود.   
مراسم با خواندن شعری تحت عنوان 
»عبدالرحمن  توسط  »شهید« 
ادامە  در  یافت.  ادامە  یوسفی« 
زنان  اتحادیەهای  مشترک  پیام 
و جوانان دمکرات کوردستان ایران 
کوردستان  دمکرات  دانشجویان  و 
عضو  محمدی«  »ژیان  سوی  از 
هئیت اجرایی اتحادیە زنان دمکرات 

در  شد.  قرائت  ایران  کوردستان 
هنرمند  توسط  سرودی  نیز  خاتمە 
عنوان  تحت  فاتحی«  »غالم 
همکاری  با  و  بەهیزی«  »تو 
پیشمرگه  نیروی  موسیقی  گروە 
روز  همچنین  شد.  اجرا  کوردستان 
شهیدان  مزار  در  فروردین،   ١٠
حزب در کمپ جژنیکان با حضور 
کادر،  رهبری،  اعضای  از  برخی 
خانوادە  و  مهمانان  پیشمرگه، 
شهیدان مراسم ویژە شهیدان برگزار 
شد. مراسم با سرود »ئەی ڕەقیب« 
و لحظاتی سکوت بە پاس فداکاری 
آغاز  کوردستان  و  کورد  شهیدان 
شد. در ادامە مال »علی آسریس« 
کمپ  اجتماعی  بخش  مسئول 
مناسبت  بە  را  خود  پیام  جژنیکان 
ادامە  در  کردند.  ایراد  روز  همین 
کمپ  »ستارە«  کودکان  گروە 
تقدیم  را  انقالبی  جژنیکان سرودی 
اجرا کردند. در بخش بعدی مراسم 
شهید  همسر  عزیزی«  »هیرو 
اتحادیەهای  پیام  دریایی«  »آکام 
زنان دمکرات کوردستان  و  جوانان 
ادامە  در  کرد.  قرائت  را  ایران 
آجی«  »یوسف  سوی  از  شعری 
شعری  و  کوردستان  پیشمرگ 
دیگر نیز از سوی کودکان کمپ 
اجرا شدند. در بخش بعدی شرکت 
کنندگان در مراسم با حضور برسر 
آن ها  آرمان های  با  شهیدان  مزار 
مزار  برسر  کردند.  میثاق  تجدید 
ادامە  در  و  نظامی  رژە  شهیدان 
شد.  اجرا  کودکان  توسط  سرودی 

یادبود  گل  دست  تقدیم  با  مراسم 
توسط »هیرو عزیزی« همسر شهید 
»آکام دریایی« و »قاسم کلشی« 
حزب  سیاستگذاری  شورای  عضو 
دمکرات کوردستان ایران برسر مزار 
همین  در  یافت.  خاتمە  شهیدان 
در  پیشمرگەهای کوردستان  رابطه 
کوهستان های سر بە فلک کشیدە 
کوردستان نیز در ٣ نیروی ١٣٥ ، 
بە  را  ویژە  مراسمی   ١٤٥ و   ١١٥
رسم وفا بە پاس فداکاری شهیدان 
برگزار کردند.  کورد و کوردستان 
این مراسمات با سرود »ای رقیب« 
و لحظاتی سکوت بە پاس فداکاری 
آغاز  کوردستان  و  کورد  شهیدان 
حاجی  »قانع  ادامە  در  شدند. 
 ١١٥ نیروی  فرماندە  احمدی« 
بە  را  پیامی  پیشمرگ کوردستان 
همین مناسبت تقدیم حضار کردند. 
»حاجی احمدی« در پیام خود بە 
چگونگی شهید شدن قاضی محمد 
روز  کردن  تعیین  و  همراهانش  و 
١٠ فروردین بە عنوان روز شهیدان 
و  کرد  اشارە  کوردستان  و  کورد 
افزود کە ما پیشمرگان کوردستان 
در  پیشوا  آرمان های  بە  رسیدن  تا 

سنگرهای مقاومت خواهیم ماند.
در ادامە لوح یادبودی تقدیم »عمر 
شهیدان  از  یکی  برادر  فرهودی« 
کوردستان شد. این مراسم با سرود 

»ای شهیدان« بە اتمام رسید.
کوردستان   ١٣٥ نیروی  همچنین 
را  کوردستان  شهیدان  روز  نیز 
سرود  با  مراسم  داشت.  گرامی 

سکوت  لحظاتی  و  رقیب«  »ای 
کورد  شهیدان  فداکاری  پاس  بە 
ادامە  در  شد.  آغاز  کوردستان  و 
»مصطفی مناف« فرماندە نیروی 
پیامی  کوردستان  پیشمرگه   ١٣٥
فروردین   ١٠ روز  مناسبت  بە  را 
گرامی  ضمن  »مناف«  داشتند، 
شهید  روز  گفت،  روز  این  داشتند 
فراموش  وقت  هیچ  پیشوا  بودن 
تا  را  ایشان  مشی  و  شد  نخواهد 
خواهیم  ادامە  آرمان هایمان  تحقق 
پیشمرگان  مراسم  این  در  داد. 
و  کورد  شهیدان  با   ١٣٥ نیروی 
کردند.  میثاق  تجدید  کوردستان 
»ئەی  سرود  اجرای  با  مراسم 
بە  الزم  رسید.  اتمام  بە  شهیدان« 
در  دمکرات  مبارزان  است  ذکر 
یاد  بە روش های متفاوت  »شهر« 
روز شهیدان را گرامی داشتند و با 
تجدید  کوردستان  و  کورد  شهیدان 
میثاق کردند. بە پاس شهیدان ١٠ 
حزب  شهیدان  مزار  در  فروردین 
دمکرات با حضور مصطفی هجری، 
از  اجرایی حزب و شماری  مسئول 
اعضای رهبری، کادر، پیشمرگان، 
برگزار  شهیدان  خانوادە  و  میهانان 
نظامی  رژە  با  مراسم  این  شد. 
بە  کوردستان  پیشمرگه  نیروی 
بعدها  و  آغاز  شهیدان  مزار  سوی 
دو سرود تحت عناوین "ای شهیدان" 
خەم"  فرمێکسی  بۆم  "مەڕێژن  و 
کوردستان  پیشمرگه  نیروی  توسط 

اندیشە پیشوا
جاودانگی مشعل راە مبارزه ماست

اعمال و حرکات در دنیای واقعی 
و  آغاز  نقطە  همە  محسوس،  و 
پایانی دارند؛ بە این معنا کە هر 
در  می توان  را  اعمالی  و  حرکت 
کە  خواند  موقتی  اتفاقاتی  خانە 
وابستە بە زمان هستند و با گذشت 
زمان، آن اتفاق یا تغییر می کند و 
یا بە اتمام می رسد و دیگر وجودش 
احساس نمی شود. اما برای گذار از 
تله  زمان، راهی وجود دارد، آن هم، 
تینیده شدن در جهان ذهن و اندیشە 
یا جهان فاقد زمان است. در دنیای 
عقل یا دنیای اندیشە و تعقل، دیگر 
تاثیر  هیچ  زمان  نام  بە  پارامتری 
اینهمانی  و  همگونی  بلکە  ندارد، 
و  مغز  سلول های  پارامترهای  با 
تفکر انسان ها است کە نقش موثر 
دارد. در حقیقت شباهت و اینهمانی 
هر  آنجا  در  و  زمان شدە  جایگزین 
شخص آنچە را کە با افکارش آشنا 
باشد را دریافت می کند و موجب 
تولد دوبارە اندیشە و فکر می شود.
در جامعە انسانی و در کوردستان 
ساالنە  و  روزانە  شخصی  هر  نیز، 
هزاران کنش را انجام می دهد و با 
کە  می گیرد  ارتباط  دیگر  کسان 
اکثریت این اعمال موقت و زمانمند 
وابستە  کە  معنا  این  بە  هستند، 
زمان،  گذر  با  و  هستند  زمان  بە 
حقیقت  در  و  شدە  تمام  تاثیراتشان 
بسیاری  در  می میرد.  اتفاق  آن 
موارد رخ دادە است کە در جامعە، 
حتی  رویدادی،  پی  در  شخصی 
بگیرند  را  جانش  نیز  عمد  به   گاه 
برقراری  برای  قضایی،  نهاد  و 
عدالت  اجرای  و  توازن  و  تعادل 
را  اعدام  حتی  و  سنگین  حکمی 
برای شخص جانی صادر می کند، 
زندگی  و  مرگ  معادلە  بلکە  تا 
احساس  جامعە  و  بمانند  متعادل 
آرامش و راحتی بکند کە همە چیز 
دوبارە در جایگاە خود قرار دارد و 
طی  را  خود  عادی  روال  زندگی 
هستند  افراد  برخی  اما  می کند. 
کە زندگی و مرگشان از وابستگی 
بە زمان گذار کردە و فاکتور فکر 
و اندیشە را نمایانگرند. در حقیقت 
بر  کە  می دهند  انجام  را  عملی 
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شامرە ٨٢٠ - ١٥ فروردین ٢١٤٠١

"ای  ملی  سرود  با  مراسم  این 
به  سکوت  دقیقه  یک  و  رقیب" 
احترام روح پاک شهدای کورد و 

کوردستان آغاز شد.
دبیرکل  درودگر"  "شنە  ادامه  در 
کوردستان  دمکرات  زنان  اتحادیه 
مناسبت  این  به  را  پیامی  ایران 

تقدیم کرد.
از  آهنگی  مراسم  این  ادامە  در 
توسط  کوردستان  پیشمرگە  سوی 

"مریم یوسفی" همراهی شد.
پس از آن جایزه "میناخانم قاضی" 
خانم  به  درودگر"  "شنە  توسط 

"هاوری اسماعیلی" اهدا شد.
سپس شعری با عنوان "پیشمرگه" 
توسط "ماریا ویسی" خوانده شد و 
آهنگی نیز توسط "نظام سجادی" 

تقدیم شد.

از  این مراسم  از  در بخشی دیگر 
زنان  اتحادیه  سابق  اجرایی  هیئت 
تجلیل شد و توسط "سیران عزتی" 
عضو رهبری اتحادیه زنان بە آنان 

لوایح قدردانی اهدا شد.
به  عصری"  "زینب  از  سپس 
عنوان نماینده امنیت و "کویستان 
سایر  از  نمایندگی  بە  محمدی" 

زنان همرزم خود
لوح  محمدزادە"  "فریدە  طرف  از 
تجلیل و قدردانی بە آنان اعطا شد.
از  مستندی  مراسم  ادامە  در 
زندگی خانم ''هاوری اسماعیلی'' 
به  دستەگل  سه  سپس  شد.  ارائه 
در  زنان  سوی  از  قدردانی  عنوان 
دستگاە فرماندهی، شورای اجرایی 
زنان  اتحادیه  به  اتحادیه جوانان  و 

اهدا شد.

 ١٤٠١ فروردین   ٩ سەشنبه  روز 
"شهیدان  روز  فروردین   ١٠ مراسم 
کوردستان" از سوی بخش آموزش 
پیشمرگه های   ١١٥ نیروی 
کوردستان در کوه های کوردستان 

برگزار شد.
ابتدای مراسم با خواندن سرود ملی 
"ای رقیب" و یک دقیقه سکوت 
برای احترام به روح پاک شهدای 

کورد و کوردستان شروع شد.
احمدی''  قانع حاجی   '' ادامه  در 
فرمانده  نیروی ١١٥ پیامی را در 

رابطه با ١٠ فروردین ارائه نمود.

که   کرد  اشارە  وی  پیام  این  در 
٧٥ سال قبل در روز ١٠ فروردین 
و  محمد''  قازی  ''پیشوا   ١٣٢٦
اعدام  مهاباد  شهر  در  همراهانش 
شدند و بر این اساس حزب دمکرات 
روز  را  روز  این  ایران  کوردستان 

"شهیدان کوردستان" اعالم نمود.

در پایان این پیام آمدە بود که ما 
کوردستان  پیشمرگه های  نیروی 
در روز شهیدان با شهیدان و ملت 
خود و خانواده های شهیدان تجدید 
سنگر  در  که  می کنیم  میثاق 
راسان تا رسیدن به اهداف شهیدان 
راهشان  به  و  شد  نخواهید  تسلیم 

ادامه خواهیم داد.

در بخش دیگر این مراسم لوح تقدیر 
به ''عمر فرهودی'' برادر یکی از 

شهیدان کوردستان اهدا گردید.

این مراسم  با سرود '' ای شهیدان'' 
خاتمه یافت.   

مراسم١٠فروردین روز"شهیدان کوردستان" از سوی نیروی پیشمرگه های 
کوردستان برگزار شد

اجرا شد، مراسم با تقدیم دستە گل 
توسط  شهیدان  مزار  سر  بر  یادبود 
اجرایی  مسئول  هجری،  مصطفی 
و  ایران  کوردستان  دمکرات  حزب 
شهید  همسر  الهیجانی"  "خدیجە 

"لقمان مهفر" ادامە یافت. 
ملی  سرود  با  مراسم  دوم  بخش 
سکوت  لحظاتی  و  رقیب"  "ای 
کورد  شهیدان  فداکاری  پاس  بە 
رهبری  ویژە  پیام  و  کوردستان  و 
همین  مناسبت  بە  دمکرات  حزب 
عثمانی"  "فاطمە  توسط  روز 
حزب  سیاستگذاری  شورای  عضو 
ادامه  ایران  کوردستان  دمکرات 
حزب  رهبری  پیام  در  یافت. 
کمترین  کە  بود  آمدە  دمکرات 
کاری کە برای فداکاری و از خود 
می توانیم  شهیدانمان  گذشتگی 
روزی  کردن  تعیین  بدهیم،  انجام 
و  کورد  شهیدان  روز  عنوان  تحت 

کوردستان است. 
مراسم با اجرای سرودی تحت عنوان 
موسیقی  گروە  سوی  از  "شیهد" 
با  و  کوردستان  پیشمرگه  نیروی 
مشارکت کانون کودکان "نرگس" 
پیام  ادامە  در  شد.  حضار  تقدیم 
کوردستان  احزاب  همکاری  مرکز 
ایران توسط "شمال ترغیبی" قرائت 
شد؛ در این پیام بە جایگاە سیاسی 
و همچنین پایگاە اجتماعی جناب 
ایشان  نقش  و  اقدامات  و  پیشوا 
در جمهوری کوردستان اشارە شدە 
بود. مراسم با خواندن شعری تحت 
"عبدالرحمن  توسط  "شهید"  عنوان 
ادامە  در  یافت.  ادامە  یوسفی" 
زنان  اتحادیەهای  مشترک  پیام 
و جوانان دمکرات کوردستان ایران 
کوردستان  دمکرات  دانشجویان  و 
عضو  محمدی"  "ژیان  سوی  از 
زنان  اتحادیە  اجرایی  هئیت 
قرائت  ایران  کوردستان  دمکرات 
نیز سرودی توسط  شد. در خاتمە 

تحت  فاتحی"  "غالم  هنرمند 
عنوان "تو بەهیزی" و با همکاری 
پیشمرگه  نیروی  موسیقی  گروە 
کوردستان اجرا شد. همچنین روز 
شهیدان  مزار  در  فروردین،   ١٠
حزب در کمپ جژنیکان با حضور 
کادر،  رهبری،  اعضای  از  برخی 
خانوادە  و  مهمانان  پیشمرگه، 
شهیدان مراسم ویژە شهیدان برگزار 
شد. مراسم با سرود "ئەی ڕەقیب" و 
لحظاتی سکوت بە پاس فداکاری 
آغاز  کوردستان  و  کورد  شهیدان 
شد. در ادامە مال "علی آسریس" 
کمپ  اجتماعی  بخش  مسئول 
جژنیکان پیام خود را بە مناسبت 
ادامە  در  کردند.  ایراد  روز  همین 
کمپ  "ستارە"  کودکان  گروە 
جژنیکان سرودی انقالبی را تقدیم 
اجرا کردند. در بخش بعدی مراسم 
"آکام  شهید  همسر  عزیزی"  "هیرو 
جوانان  اتحادیەهای  پیام  دریایی" 

ایران  کوردستان  دمکرات  زنان  و 
شعری  ادامە  در  کرد.  قرائت  را 
پیشمرگ  آجی"  "یوسف  سوی  از 
از  نیز  دیگر  شعری  و  کوردستان 

سوی کودکان کمپ اجرا شدند.
کنندگان  شرکت  بعدی  بخش  در 
مزار  برسر  حضور  با  مراسم  در 
تجدید  آن ها  آرمان های  با  شهیدان 
شهیدان  مزار  برسر  کردند.  میثاق 
سرودی  ادامە  در  و  نظامی  رژە 
مراسم  شد.  اجرا  کودکان  توسط 
توسط  یادبود  گل  دست  تقدیم  با 
"آکام  شهید  همسر  عزیزی"  "هیرو 
عضو  کلشی"  "قاسم  و  دریایی" 
حزب  سیاستگذاری  شورای 
برسر  ایران  کوردستان  دمکرات 
مزار شهیدان خاتمە یافت. در همین 
رابطه پیشمرگەهای کوردستان در 
کوهستان های سر بە فلک کشیدە 
کوردستان نیز در ٣ نیروی ١٣٥ ، 
بە  را  ١١٥ و ١٤٥ مراسمی ویژە 
رسم وفا بە پاس فداکاری شهیدان 

کورد و کوردستان برگزار کردند.
این مراسمات با سرود "ای رقیب" و 
لحظاتی سکوت بە پاس فداکاری 
آغاز  کوردستان  و  کورد  شهیدان 
حاجی  "قانع  ادامە  در  شدند. 
 ١١٥ نیروی  فرماندە  احمدی" 
پیشمرگ کوردستان پیامی را بە 
همین مناسبت تقدیم حضار کردند.
بە  خود  پیام  در  احمدی"  "حاجی 
چگونگی شهید شدن قاضی محمد 
روز  کردن  تعیین  و  همراهانش  و 
١٠ فروردین بە عنوان روز شهیدان 
و  کرد  اشارە  کوردستان  و  کورد 
افزود کە ما پیشمرگان کوردستان 
در  پیشوا  آرمان های  بە  رسیدن  تا 
سنگرهای مقاومت خواهیم ماند.

در ادامە لوح یادبودی تقدیم "عمر 
شهیدان  از  یکی  برادر  فرهودی" 
با  مراسم  این  شد.  کوردستان 
سرود "ای شهیدان" بە اتمام رسید.
همچنین نیروی ١٣٥ کوردستان نیز 
روز شهیدان کوردستان را گرامی 

داشت. مراسم با سرود "ای رقیب" و 
لحظاتی سکوت بە پاس فداکاری 
آغاز  کوردستان  و  کورد  شهیدان 
مناف"  "مصطفی  ادامە  در  شد. 
پیشمرگه   ١٣٥ نیروی  فرماندە 
مناسبت  بە  را  پیامی  کوردستان 
روز ١٠ فروردین داشتند، "مناف" 
روز  این  داشتند  گرامی  ضمن 
گفت، روز شهید بودن پیشوا هیچ 
وقت فراموش نخواهد شد و مشی 
آرمان هایمان  تحقق  تا  را  ایشان 
مراسم  این  در  داد.  خواهیم  ادامە 
پیشمرگان نیروی ١٣٥ با شهیدان 
میثاق  تجدید  کوردستان  و  کورد 
کردند.مراسم با اجرای سرود "ئەی 

شهیدان" بە اتمام رسید.

الزم بە ذکر است مبارزان دمکرات 
در "شهر" بە روش های متفاوت یاد 
روز شهیدان را گرامی داشتند و با 
شهیدان کورد و کوردستان تجدید 

میثاق کردند.

ادامە صفحە 1

اتحادیه زنان هفتادوششمین سالگرد تأسیس این اتحادیە را 

جشن گرفت
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سخن ادامه 

سە تشکل سیاسی اپوزیسیون رژیم ایران، " طی پیامی 
مشترک سال و نوروز را بە همە ملیت  های ایران تبریک 

گفتند

متن پیام بە شرح زیر است:
هم میهن،  نوروزت خجسته باد !

از  برخی  رسوم  از  یکی  نوروز 
سرزمین های مردمان سیاره خاکی 
است، که با فرهنگ ها و زبان های 
مختلف، جشن گرفته می شود. به 
این دلیل نوروز دیرین جشنی است 
که از گذر زمان و فراز وفرودهای 
همه  و  بوده  امان  در  تاریخی 
ملت های صاحب نوروز هنوز به آن 
ارج می نهند و تا امروز سنت های 
بعد از گذشت  آورده و  آنرا به جا 
قرنها، مراسم آن را زنده نگه می 

دارند.
فروردین،  اول  بهار،  آغاز  واقع  در 
خواب  از  طبیعت  بیداری  روز 
زندگی  نوید  که  است  زمستانی 
و موجودات  انسان  دوباره  و تالش 
زنده طبیعت در نبردی دیگر است. 
همیشه در آغاز هر سال،باورمندان 
به نوروز، سالی بهتر از سال گذشته 

را برای یکدیگر آرزو می کنند.
مردمان ایران قرن ها است که نوروز 
نوروز  مراسم  می گیرند.  جشن  را 
این سرزمین همواره  برای مردمان 
کدورت ها،  زدودن  برای  وسیله ای 

نزدیکی دل ها و تقویت همبستگی 
مردم در برابر جور و ستم علیه خود 
می کنند  تالش  مردم  است.  بوده 
جشن  روزهای  این  تمامی  از  که 
استفاده کرده و در کوچه و خیابان 
و هرکجا که هستند در روابط با 
لحظات  این  از  فامیل  و  نزدیکان 

لذت ببرند.
جمهوری  شکل گیری  از  بعد 
اسالمی در ایران، هر ساله جشن و 
پایکوبی مردم به چالشی با نظام 
است.  انجامیده  اسالمی  جمهوری 
اسالمی  جمهوری  که  آنجا  از 
تحمل  است،  گر  سلطه  رژیمی 
شادی و لحظاتی که مردم خارج 
از چارچوبه های حکومت و بدون 
دخالت آنان به سر ببرند را ندارد. 
نیز در مقابل، هر سال بهتر  مردم 
و باشکوه تر، مراسم نوروزی را در 
برگزار می کنند  ایران  چهارگوشه 
در  خود  یکپارچگی  بدینگونه  و 
مقابله  و  استبدادی  رژیم  مقابل 
نشان  را   سرکوب  و  خفقان  با 

می دهند.
ائتالف، کنگره ملیت  های  ما سه 
دمکراسی  شورای  فدرال،  ایران 

برای  همبستگی  و  ایران  خواهان 
در  ایران،  در  برابری  و  آزادی 
آغاز این سال نو با آرزوی رهائی 
مردمان ایران از استبداد جمهوری 
اسالمی، با امید به آن که تالش 
بهروزی  و  آزادی  راه  رهروان  همه 
مردمان این سرزمین قرین پیروزی 
و  شادی  از  سرشار  سالی  باشد، 
انسانها  همه  برای  را  سرفرازی  

آرزومندیم.
ما  کە   ١٤٠١ سال  آستانە  در 
قرن  سال  دومین  به  خود  با  را 
پیوستگی  در  فقط  جدیدمی برد، 
آزادی خواهان  همه  مشارکت  و 
جمهوری  علیه  ایران  مردمان  و 
اسالمی است که می توانیم از شر 
این جرثومه فساد متعلق به دوران 

سیاه تاریخ بشریت خالص شویم.
کنگره ملیتهای ایران فدرال

شورای دمکراسی خواهان ایران
برابری  و  آزادی  برای  همبستگی 

در ایران
 ٢٦  -  ١٤٠٠ اسفند   ٢٨ شنبه 

مارس ٢٠٢٢

پس از استقبال باشکوە ملت کورد از 
نوروز رژیم ایران کوردستان را کامال 

میلیتاریزە کرد

ویدیوهای  و  اخبار  اساس  بر 
"کوردستان  سایت  وب  بە  رسیدە 
میدیا"، پس از استقبال و برگزاری 
مراسم های نوروزی از سوی ملت 
کورد در اقصی نقاط کوردستان و 
تداوم آن، رژیم ایران با استفادە از 
سنگر  این  سرکوبگرش،  نیروهای 
پیش  از  بیش  را  نیافتنی  تسخیر 
میلیتاریزە و شماری را بازداشت و 
چند نفر نیز در پی شلیک مستقیم 

نیروهای حکومتی مجروح شدند.
بلکە  تا  می کند  تقال  ایران  رژیم 
نوروز،  رسالت  تحریف  با  بتواند 
و  برپا  را  حکومتی  مراسماتی 
مانع از برگزاری مراسم های خود 
جوش کە برخواستە از بطن جامعە 
این  در  و  شود  است،  کوردستان 
ملت  ستودنی  مقاومت  با  راستا 
شهرهای  در  و  شدە  مواجە  کورد 
شنو"  و  مریوان  بوکان،  "سنە، 

بسیاری را بازداشت و زخمی کردە 
همچنان  ملت  مقاومت  اما  است، 

ادامە دارد.
کوردستان  در  نوروزی  مراسم های 
برگزار  معنادار  کامال  ایران 
هویت  آن ها  در  مردم  و  می شود 
خود را برجستە و در مقابل دیگر 

پایکوبی می کنند.

 ،١٤٠١ فروردین   ١ دوشنبە  روز 
"نفتالی بنت" نخست وزیر اسرائیل 
در توییتی نوروز و سال تازە  را بە 

همە کوردها تبریک گفتند.
ملت  بە  "بنت"  نوروزی  پیام  در 
سال  این  احتماال  کە  آمدە  کورد 
تازە با خود پیروزی، صلح و رفاە 
بە  دنیا  سراسر  در  کوردها  برای 

ارمغان آورد.

عفو بین الملل: ابراهیم رئیسی بە 
جای آن کە مورد تحقیق قضایی 

قرار گیرد رییس جمهور شد

سازمان عفو بین الملل در تازەترین 
وضعیت  از  خود  مفصل  گزارش 
حقوق بشر در ایران آوردە، "ابراهیم 
دلیل  بە  آن کە  جای  بە  رئیسی" 
نقض حقوق بشر و کشتار ٦٧ مورد 
تحقیق قضایی قرار بگیرد، رییس 

جمهور شد.

عنوان  بە  او  از  کە  "رئیسی" 
مرگ"  "هیئت  اعضای  از  یکی 
 ٦٧ سال  کشتار  در  می شود  یاد 
نقش اصلی داشتە است و بە کرات 

سابق،  زندانیان  سوی  از  او  نام 
اپوزیسیون  سیاسی  سازمان های 
سازمان های  همچنین  و  رژیم 
فعال حقوق بشری آمدە و خواستار 
عادل  دادگاهی  در  او  دادگاهی 

شدند.

بە  "رئیسی"  آمدە  گزارش  در 
شد  جمهور  رییس  دادگاهی  جای 
مصونیت  نشانگر  واقعیت  این  و 
حقوق  نقض  عامالن  سیستماتیک 

بشر در ایران است.

همچنین  گزارش،  همین  اساس  بر 
تبعیض  میالدی  گذشته  سال  در 
اقلیت های  زنان،  علیه  خشونت  و 
و  قومی  اقلیت های  جنسی، 
ادامه  ایران  در  دینی  اقلیت های 

داشتە است.
الزم بە ذکر است رژیم ایران برای 
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد 
ایران، به  در زمینه حقوق بشر در 
ویزا  کشور  این  به  سفر  منظور 

صادر نمی کند.

در پنج سال گذشته بیش از ١3١ هزار دختر 
زیر ١٥سال در ایران ازدواج کردند

مرکز آمار رژیم ایران در تازەترین 
دادەهای خود منتشر کرد کە در 
پنج سال گذشته بیش از ١٣١ هزار 
دختر زیر ١٥ سال ازدواج کرده اند 
از  بیش  فقط  تعداد  این  از  که 
مربوط  مورد  پانصد  و  هزار  هفت 
به تابستان سال گذشته بوده است.

ایران  رژیم  آمار  مرکز  اطالعات 
از  کە  است  واقعیت  این  گویای 
سال ١٣٩٦ به بعد متوسط ازدواج 
دختران زیر ١٥ سال، ساالنه حدود 
که  حالی  در  بوده  نفر  هزار   ٣٠
در  سال   ١٥ زیر  پسر   ١٢٣ فقط 
پنج سال گذشته جزو این آمار قرار 

آمار  مرکز  نیز  پیشتر  گرفته اند. 
رژیم ایران از افزایش١٠.۵ درصدی 
آمار ازدواج دختران ١٠ تا ١٤ساله 
در سال ٩٩ در مقایسه با سال پیش 
برآوردها  این  بود.  داده  خبر  آن  از 
تنها مربوط به ازدواج های ثبت شده 
ایران  رژیم  احوال  ثبت  سازمان  در 
است و احتمال دارد که آمار واقعی 

بیش از این موارد باشد.
بلوغ  سن  اسالم،  شرع  اساس  بر 
دختران ٩ سال تمام و برای پسران 
مقام های  اما  است،  تمام  ١٥سال 
با  معمول  طور  به  ایران  رژیم 
ازدواج دختران باالی١٣سال موافق 

نفتالی بنت: نوروز بر همە ملت 
کورد مبارک باد

هستند. این در حالی است که بر 
زیر  فرد  بین المللی  تعاریف  اساس 
١٨ سال، کودک به  شمار می رود.

در  همچنین  اسرائیل  وزیر  نخست 
بە  خود  کوتاە  پیام  پایانی  بخش 
زبان کورد نوشتند کە "نوروز شما 

مبارک باد!".
مسئول  نخستین  بنت"  "نفتالی 
عالی رتبەای است کە بە صورت 
کورد  ملت  بە  را  نوروز  ویژە 

تبریک گفتند.

همچون  دیگران  اندیشە  و  فکر 
سنگ ها،  تختە  روی  بر  حکاكی 
ماندگار بوده  و بە  عنوان پارامتری 
همراستا با آرمان و آرزوها متجلی 
اتفاقی  از  رویداد  این  میشوند. 
زمان  جامه   كرده  و  عبور  عادی 
بە  تعقل  جهان  در  و  دریدە  را 
می شود.آن  مبدل  هشیار  فاعلی 
هستند  آنهایی  انسان ها،  از  دستە 
در  و  پیشمرگەاند  زندگی  در  کە 
سرآغازی  زندگیشان،  پایان  نهایت 
مرگشان،  با  بود.  خواهد  دوبارە 
همە  کە  بود  خواهند  شهیدی 
را  زمانمندی  و  موقتی  مرزهای 
در نوردیدە و جاودانە خواهند ماند.
خون  انتقام  برای  دیگر  اینجا  در 
بلکە  شخصی  کشتن  نە  شهید 
نمی توان  نیز  کس  دها  کشتن  با 
زندگی  و  زمان  تعادل  و  توازن 
آگاهمندی  عبای  و  برقرار  را 
کرد،  تحمیل  رویداد  آن  سر  بر  را 
نیست  مقتولی   ، شهید  چراکە 
را  جانش  حادثەای  نتیجە  در  کە 
مرگ  بلکە  باشد،  دادە  دست  از 
هشیاری  معنای  بە  شهید،  یک 
پوشیدن  و  زمان  لباس  برکندن  و 
لباس مبدل شدن به  الگو و رسیدن 
مرگ  است.  آرمانخواهی  اوج  بە 
و  زمان  فاکتورهای  همە  شهید 
سر  پشت  را  موقتی  محسوسات 
گذاشتە و در سرزمین جاودانگیها 
آواز زیستن و فراخوان تدوام راهش 
شهید  بدینسان  می دهد.  سر  را 
باور و  جاودانه  است  و در میهن 

اندیشە،  رهبر و راهبر است.
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پیشوا صالحی

تقسیم کوردستان بزرگ توسط
استعمارگران

متاسفانە بە دلیل موقعیت سیاسی 
این  کوردستان،  جغرافیایی  و 
همیشە  تاریخ  طول  در  کهن  دیار 
قدرت های  سوءاستفادەی  مورد 
گرفتە  قرار  منطقەای  و  جهانی 
است بە گونەای کە حتی بر سر 
از  سرشار  سرزمین  این  بر  سلطە 
نبردهای  منابع طبیعی و معدنی 
استعمارگران  میان  در  متعددی 
هر  و  است  آمدە  وجود  بە  جهانی 
ادعای  گونەای  بە  آنها  از  کدام 
دارند  را  سرزمین  این  بر  مالکیت 
جمعیتش  و  وسعت  کە  حالی  در 
حتی از بیشتر کشورهای مدعی 

و استعمارگرش بیشتر است.

شدەی  دوختە  کیسەی 
منابع  چپاول  برای  استعمارگران 
کهن  دیار  این  معدنی  و  طبیعی 
استراتژیک  نقاط  بە  دسترسی  و 
با  رویارویی  منظور  بە  نظامی 
همچنین  و  استعمارگرشان  رقبای 
کنترل بر بازارهای جهانی و موارد 
شد  موجب  قبیل  این  از  متعددی 
از جهان کە ملت  این قسمت  کە 
متمدنی کە بە درازای تاریخ بشر 
در آن زندگی کردەاند بە جز جنگ 
و خونریزی، فقر و فالکت و سلب 
چیز  منابعشان  چپاول  و  آزادی 

دیگری نصیبشان نشود.

و  استعمارگران  ماجراجویی 
مصلحت طلبی قدرتها و کشمکش 
بیشتر  منافع  سر  بر  آنها  های 
سرانجام موجب شد کە این سرزمین 
پهناور در میان حکومت های دست 
جهانی  استعمارگران  نشاندەی 
تقسیم شود و هر قسمت از آن بە 
اهداف  بە  رسیدن  برای  منبعی 
مبدل  تاریخ  زالوصفتان  ضدبشری 

گردد. 

کوردستان  خاک  تقسیم  از  پس 
حکومت های  آمدن  کار  سر  بر  و 
تنها  نە  بیگانگان  نشاندەی  دست 
خاک  و  معدنی  طبیعی،  منابع 

کوردستان بلکە مردم این سرزمین 
نیز بە عنوان نیرویی ربات گونە و 
اهداف  ساختن  محقق  راستای  در 
خدمت  در  مستبد  حاکمان  شوم 
گرفتە  کار  بە  استعمارگران 
شدند، در واقع این چنین باید بیان 
شرط  و  اصلی  پیشەی  کە  کرد 

حکام  قدرت  راس  در  ماندگاری 
اشغالگر خاک کوردستان در اصل 
خارجی  قدرتهای    بە  خدمت 

جهانی بودە و هست! 

جوالن  پی  در  نماند  ناگفتە  البتە 

همچنین  و  جهانی  استعمارگران 
اشغالگر  رژیم های  خدمتی  خوش 
خاک کوردستان برای اربابانشان، 
سرزمین  این  سراسر  در  همزمان 
طلبانەای  حق  جنبش های  کهن 
پا  بە  اشغالگران  با  پیکار  بە 
بە  سنگینی  ضربات  و  خواستە 

مستبدان و مزدوران استعمارگر این 
سرزمین وارد ساختەاند و حتی در 
مواردی این مقاومت ها موجب آزاد 
سازی موقت بخش هایی از خاک 
زالوصفتان  چنگال  از  کوردستان 

تاریخ گردیدە است.

جنبش های  واقع  در 
بە  کوردستان  در  متعددی  مبارز 
تاریخ  طول  در  کە  خواستەاند  پا 
مبارزاتی ملت کورد بە پیکار با 
اشغالگران پرداختە و خواهان احقاق 
از  و جلوگیری  حقوق ملت کورد 

توسط  سرزمین  این  منابع  چپاول 
واقع  در  بودەاند،  متجاوزگران 
از  و  رشادت  با  جنبش ها  این 
دلیر کورد  مبارزان  خودگذشتگی 
همانگونە کە بیان شد در مواردی 
از  بخش هایی  آزادی  بە  موفق 
خاک کوردستان و پاکسازی این 

استعمارگران  چنگال  از  سرزمین 
شدە  اشغالگر  مستبد  رژیم های  و 
است اما بە دلیل اتحاد و همکاری 
رژیم های اشغالگر و یاری رساندن 
مسئلەی  با  رابطە  در  اربابانشان 
جنبش های  متاسفانە  کورد 
مبارزاتی ملت کورد مورد ضربات 

سهمگینی قرار گرفتەاند. 

ادامەدار بودن جنبش های مبارزاتی
پایداری مقاومت در کوردستان  و 
و همچنین روحیەی تسلیم ناپذیری 

این ملت بزرگ در برابر بزرگترین 
منطقەای  و  جهانی  قدرت های 
یکی از نقاط قوت این ملت بزرگ 
بە حساب می آید بە گونەای کە 
اگر بە تاریخ مبارزاتی ملت کورد 
و جنایاتی کە توسط متجاوزگران 
در حق مردمان این سرزمین انجام 

گردیدە است نگاهی کوتاە داشت، 
کمتر کسی را می توان یافت کە 
مقاومت و پایداری چنین مردمان 
دلیری را مورد تحسین قرار ندادە 
کە  رسانید  قناعتشان  بە  نتوان  و 
سرکوب های  رغم  علی  ملت  این 
متجاوزگران  متعدد  و  وحشیانە 

ملتی  مانند  بە  همچنان  چگونە 
زندە بە حیات خود ادامە می دهد.

تاریخ پر فراز و نشیب ملت کورد 
رشادت  و  فداکاری  از  مملو 

بر  را  مرگ  کە  است  مردمانی 
ذلت و خواری ترجیح دادە و هیچ 
گاە نگذاشتەاند کە مشعل مقاومت 
متجاوزگران  برابر  در  پایداری  و 

سرزمینشان خاموش شود.

طبیعی است  کە هر ملتی علیرغم 

وجود نقاط قوت و خصلتهای خوب 
دارای نقاط ضعفی نیز باشند کە 
اگر بخواهیم در این رابطە بە یکی 
بە  باشیم  داشتە  اشارەای  آنها  از 
یکی  کە  گفت  می توان  جرات 
ملت  ضعف  نقاط  ترین  اصلی  از 
کورد و جنبش های مبارزاتی در 
کوردستان نبود اتحاد و همبستگی 
و عدم تعامل با یکدیگر در میان 
در  مبارزاتی  متعدد  های  جنبش 
کوردستان می باشد کە متاسفانە 
با  مقایسە  در  چند  هر  پدیدە  این 
اما  است  شدە  کمرنگتر  گذشتە 
کماکان ادامەدار است و یکی از 
بزرگترین مشکالتی است کە ملت 
کورد سالهاست با آن دست و پنجە 

نرم می کند،

و  استعمارگران  کە  مسئلەای 
این  بر  حاکم  ارتجاعی  رژیم های 
مرز و بوم سالهاست  بە نفع خود و 
بە منظور ضربە زدن بە جنبش های 
مبارزاتی ملت کورد از آن استفادە 
مورد  امر  این  و  آوردە  عمل  بە 

رضایتشان است!

آزادی  خواهان  اگر  کورد  ملت 
رژیم های  چنگال  از  رهایی  و 
نتیجە  این  بە  باید  است  مستبد 
برسد کە راە حل اساسی موفقیت 
از  مطلوب  نتیجەای  کسب  و 
بخش  رهایی  جنبش های  مبارزات 
و  اتحاد  با  فقط  کوردستان  در 
گشت  خواهد  میسر  همبستگی  
و همچنین این مسئلەی مهم اگر 
امروزە در جایی و محدودەای بە 
شعاری پوپولیستی تبدیل گشتە 
باشد را از قالب شعار خارج و بە 

امری واقع مبدل سازند.

بدون شک موفقیت های بزرگ از 
اتحاد و همبستگی سرچشمە می 
با  نیز  کورد  بزرگ  ملت  گیرند، 
اتحاد و همبستگی بدون شک بە 
موفقیت دست خواهد یافت و هیچ 
قدرتی تاب و توان مقابلە با آن را 
و  اتحاد  امید  "بە  داشت،  نخواهد 

همبستگی ملت بزرگ کورد"

پس از تقسیم خاک کوردستان و بر سر کار آمدن حکومت های دست نشاندەی 
بیگانگان نە تنها منابع طبیعی، معدنی و خاک کوردستان بلکە مردم این 

سرزمین نیز بە عنوان نیرویی ربات گونە و در راستای محقق ساختن اهداف 
شوم حاکمان مستبد در خدمت استعمارگران بە کار گرفتە شدند، در واقع این 
چنین باید بیان کرد کە پیشەی اصلی و شرط ماندگاری در راس قدرت حکام 
اشغالگر خاک کوردستان در اصل خدمت بە قدرتهای خارجی جهانی بودە و 

هست! 

ملت کورد اگر خواهان آزادی و رهایی از چنگال رژیم های مستبد است باید بە 
این نتیجە برسد کە راە حل اساسی موفقیت و کسب نتیجەای مطلوب از مبارزات 
جنبش های رهایی بخش در کوردستان فقط با اتحاد و همبستگی  میسر خواهد 
گشت و همچنین این مسئلەی مهم اگر امروزە در جایی و محدودەای بە شعاری 
پوپولیستی تبدیل گشتە باشد را از قالب شعار خارج و بە امری واقع مبدل سازند.

بدون شک موفقیت های بزرگ از اتحاد و همبستگی سرچشمە می گیرند، ملت بزرگ 
کورد نیز با اتحاد و همبستگی بدون شک بە موفقیت دست خواهد یافت و هیچ 

قدرتی تاب و توان مقابلە با آن را نخواهد داشت، "بە امید اتحاد و همبستگی ملت 
بزرگ کورد"
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البرز روئین تن

از شعار "نە شرقی نە غربی جمهوری اسالمی" 
بە فرزند خواندگی روسیە

رژیم ترور و وحشت از همان اوایل 
تبلیغات بسیاری در مورد  انقالب 
استقالل ایران و اتخاذ سیاستهایی 
بە  وابستگی  عدم  مبنای  بر 
قدرت های جهانی رو بە مردم انجام 

می داد.

با وجود اینکە رهبر پیشین رژیم رو 
بە مردم، امریکا را شیطان بزرگ 
می خواند، سالها بعد با فاش شدن 
روابط  شد  معلوم  محرمانە  اسناد 
دارند  بزرگ  شیطان  با  پنهانی 
امریکا  بە  خمینی  نامە  در  چون 
منافع  ضد  انها  کە  بود  آمدە 

آمریکا نخواهند بود.
اسالمی  جمهوری  دروغ  تنها  این 
نبود کە با گذشت زمان بیشتر بر 

مردم آشکار می شود.
امروز عدم وابستگی بە بیگانگان 
و اصل شعار "نە شرقی نە غربی" 
آشکار  دیگری  مورد  هر  از  بیش 
شدە است کە مانند بسیاری دیگر 
بیش  بزرگی  دروغی  مسائل  از 

نبودە.
بە  ایران  وابستگی  اثبات  برای 
مملکت  فروختن  حتی  و  قدرت ها 
قدرت های  بە  ناچیزی  قیمت  بە 
جهانی دالیل بسیاری مانند قرارداد 
٢٥ سالە بە چین وجود دارند، کە 
در  عطفی  نقطە  برجام  مذاکرات 
اثبات این فاکت است، امروز بیش 
از هر وقت دیگری سیاست خارجی 
ایران بر مبنای خواستەهای روسیە 
و تحت تاثیر ارتباطات بین روسیە 

و غرب تدوین می شود.
در  روسیە  دخالت های  دیدن  با   
تصمیم  قدرت  عدم  و  مذاکرات 
خوبی  بە  ایران  طرف  از  گیری 
هیچ  کە  کرد  مشاهدە  می توان 
اثری از شعار نە غربی نە شرقی 
جمهوری اسالمی بە جا نماندە و بە 

ایران مانند فرزند خواندە  جای آن 
روسیە برای هر مسئلەای کە در 
بە  باید  آید  می  پیش  مذاکرات 

روسیە مراجعە بکند.

اندازەای  بە  خواندگی  فرزند  این 
جای  بە  روسیە  کە  است  رسیدە 

غرب  بە  پیشنهادی  نامە  ایران 
قبول  بە  را  برجام  قبول  و  می دهد 
شرط های این نامە ربط می دهد،در 

چنین  وجود  از  ایران  کە  حالی 
نامەای ابراز بی اطالعی می کند. 
مسئلە  آمدن  پیش  از  قبل  تا 
نمایند  اولیانف  این  اکراین، 
کە  بود  وین  مذاکرات  در  روسیە 

مذاکرات  پیشرفت  چگونگی  از 
اطالعاتی  راه  سر  بر  مشاکل  یا 

دقیق تری بە بیرون می داد.
موضع  اکراین  مسئلە  بعد 

تحت  شدت  بە  وین  در  مذاکرات 
تاثیر ارتباطات بین روسیە و غرب 

وزیر  آمد.  در  آمریکا  ویژە  بە 
خارجە ایران کە از طرفی از عدم 
از  و  روسیە می گوید  فشارهای 

طرفی هم بە مسکو سفر می کند 
تا از موضع  روسیە بیشتر در مورد 

مذاکرات بدانند. 

تا قبل از حملە روسیە بە اکراین 

بیشتر طرف های غربی در مذاکرات 
نتیجە  بە  برای  از ضرب والعجل ها 
و  گفتند  می  مذاکرات  رسیدن 
برای  هفتەای  چند  مهلت  تنها 

پایان مذاکرات میدیدند، ولی بعد 
از حملە روسیە بە اکراین مذاکرات 

بدون ابراز دلیل مشخص توقف می 
از  بیش  این منظرە  دیدن  با  کند. 
روشن  همە  برای  دیگر  وقت  هر 

می شود کە سیاست خارجی ایران 
و مخصوصا مسئلە برجام کە جزء 
مهمترین مسئلە این سیاست است 
می شود،  اتخاذ  روسیە  طرف  از 
است  روسیە  این  کە  طوری  بە 

می گیرد  تصمیم  ایران  برای  کە 
و این تصمیم گیری هم بر مبنای 
با  کە  است  روسیە  دولت  منافع 
با  اکراین  بزرگی همچون  مشکل 

همە غرب در افتادە است و جنگ 
اقتصادی بزرگی با انها می کند.

بدون شک از همان روز اول چنین 
قراردادی را بە سود ملت های ایران 
مذاکرە  با  ایران  چون  ندانستەایم 

سیاست های  از  دست  قرارداد  و 
مداخلەگرایانە و جنگ ستیزانە در 
منطقە دست برنمی دارد، با گذشت 
شدە،  آشکار  همە  بر  امروز  زمان 
ایران را کنترل نکرد، دست  برجام 

با وجود اینکە رهبر پیشین رژیم رو بە مردم، امریکا را شیطان 
بزرگ می خواند، سالها بعد با فاش شدن اسناد محرمانە معلوم 
شد روابط پنهانی با شیطان بزرگ دارند چون در نامە خمینی بە 

امریکا آمدە بود کە انها ضد منافع آمریکا نخواهند بود.

این فرزند خواندگی بە اندازەای رسیدە است کە روسیە بە جای ایران نامە 
پیشنهادی بە غرب می دهد و قبول برجام را بە قبول شرط های این نامە ربط 
می دهد، در حالی کە ایران از وجود چنین نامەای ابراز بی اطالعی می کند.

ایران را برای پیشبرد سیاست های 
ایران  تالش های  و  انسانیش  ضد 
هستەای  صالح  بە  رسیدن  برای 

بازتر کردە است.
برداشتن  می دانیم  همە  امروز 
تحریم ها کە یکی از خواست های 
وضع  بهبود  برای  است  ایران 
بحران های  نیست،  مردم  اقتصادی 
داخلی  منشاء  ایران  اقتصادی 
دارد و بیشترین سود را از تحریم ها 
حزب  مانند  منطقە  تروریست های 

اللە لبنان می برد.

هم  را  واقعیت  این  باید  از طرفی 
بە فاکت های باال اضافە کرد، هر 
باید منافع  اینها  از  بیش  توافقی 

روسیە را نیز تامین کند.

باز این مردم ایران هستند کە در 
هیچ جای این توافق حضور ندارند 
و متضرر اصلی هستند و تا وقتی 
خواهند  متضرر  بماند  رژیم  کە 

ماند.
وقت  هر  از  بیش  دیگر  طرفی  از 
دیگری برای همە آشکار شدە است 
غربی"  نە  شرقی  "نە  شعار  کە 
همچون نقش بر آب و از بین رفتە. 
است  ایران  خواندە  پدر  روسیە  این 
می گیرند  تصمیم  ایران  برای  کە 
کە در بسیاری از اوقات حتی از 

این تصمیم ها خبر ندارند.
این تنها مشکل بر سر راه نیست، 
چون ایران بیش از یک پدر خواندە 
در سیاست خارجی دارد و هر یکی 
از انها بە نوبە خود می خواهند از 
استفادە  خود  نفع  بە  ایران  ضعف 

کنند.
کار بە جای رسیدە مسئوالن ایرانی 
باید شعار نە شرقی نە غربی کە 
بر سر در وزارت امورخارجە نوشتند 
پاک کنند و بە جای ان بنویسند 
"نە بە مردم، همە برای شرق همە 

برای غرب."

با دیدن این منظرە بیش از هر وقت دیگر برای همە روشن می شود کە سیاست 
خارجی ایران و مخصوصا مسئلە برجام کە جزء مهمترین مسئلە این سیاست است 
از طرف روسیە اتخاذ می شود، بە طوری کە این روسیە است کە برای ایران تصمیم 
می گیرد و این تصمیم گیری هم بر مبنای منافع دولت روسیە است کە با مشکل بزرگی 
همچون اکراین با همە غرب در افتادە است و جنگ اقتصادی بزرگی با انها می کند.
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زنان علیه سلطه مردان

گفتمانها  که  گفت  توان  می 
روابط  و  انسانی  روابط  فرهنگ، 
قدرت را در هر جامعه ای شکل 

می دهند.

گفتمان  گفتمان ها،  این  از  یکی 
موجد  که  است  مردساالری 
در  که  است  اجتماعی  ساختاری 
مسلط،  قدرت  به عنوان  مردان  آن 
جهت  در  را  روابط  و  قوانین 
و  می کنند  تنظیم  خود  هژمونی 
زنان به عنوان جنس مخالف باید از 

این قانون پیروی کنند. 

و  سنتی  جوامع  در  مرد  الزامات 
همچنان  مردساالر  جوامع  سایر 
قوی است و زنان در این فرهنگ 

جامعه پذیر می شوند.

کە  است  سال  صد  از  بیش  اما 
جنبش  غربی  جوامع  در  زنان 
حقوق  برای  را  بسیاری  های 
بشر و برابری شکل داده اند و به 
آزادیهای بیشتری دست یافته اند. 

مردساالری اینجا به مثابه گفتمان 
معنایی  گروه  یک  دربرگیرنده 
است که به عنوان یک دیدگاه در 
مورد یک موضوع یا شی در یک 

دوره زمانی معین غالب است.

یک  تسلط  بیانگر  هژمونی 
از  ایده  یا  سازمان  دولت،  نهاد، 
اقتصادی،  نظامی،  سیاسی،  نظر 

مذهبی و فرهنگی است. 

حقوق  تضمین  برابری،  از  منظور 
قانونی  برابری  برابر،  امتیازات  و 
بدون توجه به جنسیت، سن، نژاد، 
مذهب یا گرایش جنسی اشاره دارد 
جنبش  یک  فمینیسم  درنهایت  و 

اجتماعی مهم است.

اگرچه فمینیسم متنوع و متفاوت 
همه  اساسی  دغدغه  اما  است. 
تعیین  فمینیستی،  های  جریان 
زنان  برابری  و  آزادی  سرنوشت، 

است.

حقوق زنان:
که  کند  می  تاکید  نوشتار  این 
در  زنان  حقوق  تقویت  برای  تالش 
دهه های اخیر نقش عمده ای در 
»کە  است.  کرده  ایفا  امر  این 
و  جهانی   اصولی  بر  زنان  حقوق 
بشر  حقوق  همه  ناپذیری  تقسیم 

تأکید دارد.

زنان  حقوق  کنوانسیون 
  ١٩٧٩ سال  در   )CEDAW(
اقدامات  که  کند  می  روشن 
دولتی،  تنها در سطح  نه  گسترده 

بلکه در همه عرصه های جامعه، 
علیه  تبعیض  بر  غلبه  نیاز  پیش 
و  کامل  اعمال  برای  و  زنان 
مدنی،  سیاسی،  اقدامات  برابر 

اقتصادی، برای فعال کردن حقوق 
انسانی اجتماعی و فرهنگی زنان 

است.
این مهم شامل به رسمیت شناختن 
خشونت علیه زنان به عنوان نقض 

حقوق بشر است.

تاریخچه جنبش زنان در آلمان:
نیمه  در  زنان  جنبش  آلمان،  در 
جنبش  جریان  در  نوزدهم  قرن  دوم 
های انقالبی و حقوق مدنی شکل 

گرفت.

زنان  کنفرانس  بار  اولین  برای 
برگزار شد که در جریان آن انجمن 

 )ADF( آلمان  زنان  عمومی 
تأسیس شد. 

آموزش  افزایش  انجمن  این  هدف 
از  زن  کار  رهایی  و  مونث  جنس 

همه موانع" بود. 

در سال ١٩٥٠ پس از جنگ جهانی 
دموکراتیک  زنان  اتحادیه  دوم، 

آلمان به وجود آمد.

حقوق  صلح،  حفظ  خواستار  آنها 
وحدت  احیای  و  زنان  برای  برابر 

آلمان شدند.

و  ها  کشمکش  از  پس  آلمان  در 
زنان  فراوان،  سیاسی  اختالفات 
رای  حق   ١٩١٨ سال  در  تنها 
گرفتند. اگر چه در سال ٢٠١٨، 
در  زنان  رای  حق  سالگی   ١٠٠

سراسر کشور جشن گرفته شد.

•اما تا سال 1956 اگر زنی 
می خواست کار کند، اصوال 

اجازه شوهرش الزم بود.

در  زنان   ،1958 سال  •تا 
که  آلمان  فدرال  جمهوری 
گواهینامه  خواستند  می 

از  باید  بگیرند  رانندگی 
اجازه  خود  پدر  یا  شوهر 

می گرفتند.
تا سال 1958 زوج می    •
تمایل  صورت  در  توانست 
صالحدید  به  اخطار  بدون 

زن  رضایت  بدون  و  خود 
قرارداد کار را فسخ کند.

•تا سال 1958 شوهر نی
زن  بر  تکلیف  تعیین  حق  ز 
و فرزندان خود را داشت. 
حتی اگر به همسرش اجازه 
کار می داد، دستمزد او را 

مدیریت می کرد.

اواسط دهه ١٩٧٠ بوندستاگ  در 
سقط  که  کرد  تدوین  را  قانونی 

جنین بدون مجازات را مجاز می 
کرد.

این  فدرال  اساسی  قانون  دادگاه 

نمی  زیرا  کرد  لغو  را  مقررات 
از  محافظت  اصل  با  توانست 
زندگی متولد نشده مطابقت داشته 

باشد. 

در سال ١٩٩٢ اکثریت غیرحزبی، 

هرچند محدود، در بوندستاگ به 
بارداری  به  کمک  جدید  قانون 
که  دادند  مثبت  رای  خانواده  و 
موارد  در  از مشورت کامل،  پس 
ناراحتی روانی، سقط جنین تا ماه 

سوم مجاز بود.

در سرتاسر اروپا، امروزه زنان هنوز 
در  دارند.  درآمد  مردان  از  کمتر 
آلمان، شکاف دستمزد زنان و مردان 

٢١ درصد است.
های  صالحیت  همان  با  حتی 
رسمی و حتی در صورت ویژگی 
های یکسان، تفاوت حقوق باز هم 

٦ درصد است.
 

برای  فریادی  زن:  جهانی  روز 
برابری

٨ مارس به عنوان مانیفست مبارزه 
با حاکمیت مردساالر، روز برابری 
تبعیض  رفع  و  عدالت  حقوق، 
جنسیتی گرامی داشته می شود. 

دالیل اهمیت این روز عبارتند از: 
و  زنان  آگاهی  نتیجه  اوال 
سیاسی  طوالنی  مبارزه 

است .

برای  است  تالشی  دوم 
رسیدن به عدالت و برابری 

بین جنسیتها.

برای  است  تالشی  سوم 
بدون  ای  جامعه  تحقق 
در  جنسیتی  های  تفاوت 
اجتماعی  مشارکت  راستای 
عرصه  همه  در  سیاسی  و 

های زندگی. 
برابری نە تنها به عنوان  در واقع 
یک موضوع حقوقی در هر نظام 
برابری در  به معنای  حقوقی کە 
امور مختلف است، بلکه در نظام 
اجتماعی نیز به این معناست که 
از حقوق یکسانی  باید  زن و مرد 

برخوردار باشند،
تنها  نه  برابری  دیگر:  به عبارت 
حقوق  در  پلورالیزم  دهنده  نشان 
به  اجتماعی  نظام  در  بلکه  است، 
و  جنسیت  وجود،  تکثر  معنای  

دیدگاه ها است.

شاهو حسینی

یکی از این گفتمان ها، گفتمان مردساالری است که موجد ساختاری اجتماعی 
است که در آن مردان به عنوان قدرت مسلط، قوانین و روابط را در جهت 
این  از  باید  به عنوان جنس مخالف  زنان  و  تنظیم می کنند  هژمونی خود 

قانون پیروی کنند. 

منظور از برابری، تضمین حقوق و امتیازات برابر، برابری قانونی بدون 
و  دارد  اشاره  گرایش جنسی  یا  نژاد، مذهب  به جنسیت، سن،  توجه 

درنهایت فمینیسم یک جنبش اجتماعی مهم است.

دالیل اهمیت روز جهانی زن عبارتند از: 
اوال نتیجه آگاهی زنان و مبارزه طوالنی سیاسی است. دوم تالشی است 
برای  است  تالشی  سوم  جنسیتها.  بین  برابری  و  عدالت  به  رسیدن  برای 
تحقق جامعه ای بدون تفاوت های جنسیتی در راستای مشارکت اجتماعی 

و سیاسی در همه عرصه های زندگی. 
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آغاز یک سازش شکننده دیگر با 
رژیم

جمهوری  با  غرب  تعامل  ماهیت 
اسالمی، بر پایه نوعی سازش بر 
نوع عملکرد سپاه است؛ به گونه ای 
که همیشه مولفه های کافی برای 

افول و اوج آن وجود دارد.
نشان به آن نشان که در اوج تهدیدات 
ادمینیستریشن  لفظی سال ٢٠١٥، 
دموکرات ها با دعوت غیرمستقیم 
نشستی  در  خامنه ای  علی 
ثالث  کشوری  در  و  غیرعلنی 
)عمان( پایه های سازشی نو تحت 
گذاشتند.  بنیاد  را  برجام  عنوان 
این سازش که عمدتا توافق خوانده 
گرفتن  نظر  در  بدون  می شود، 
آنچه فعالیت های منطقه ای خوانده 
از  پس  گرفت.  انجام  می شود؛ 
دولت  آمدن  کار  روی  با  اندکی 
تازه ای  رویکردی  ترامپ،  دونالد 
تحت عنوان )فشار حداکثری( در 
سازش  نهایتا  و  شد  گرفته  پیش 
میان  از  کلی  طور  به  برجام 
قاسم  شدن  کشته  شد.  برداشته 
سلیمانی و عدم واکنش قاطع سپاه 
پاسداران نشان داد که تهران آنچنان 
که نشان می دهد، حداقل در سطح 
متحده  ایاالت  به  نسبت  واکنشی 
جسور نیست. این امر نقطه عطفی 
این رویه به شمار می آمد؛ به  در 
طوری که حتی رسانه های وابسته 
به جمهوری اسالمی نیز در توجیه 
قرار  هدف  و  خوردند  شکست  آن 
به  که  عین االسد  پایگاه   گرفتن 
گفته مقامات تهران با هماهنگی 
کامل دولت عراق - و به تبع آن 
مقامات پنتاگون - صورت گرفته 
بود را ابتدایی برای "انتقام سخت 
پس  آن  از  کردند.  عنوان  نهایی" 
مشخص شد که جمهوری اسالمی 
بر سر چگونگی عملکرد خود در 
منطقه به دنبال جلب رضایت غرب 
در جهت سازشی نو بوده و اساسا 
ادعاهای  و  آمریکا  با  تخاصم 
امری  قبلی،  آمریکاستیزانه 

تبلیغاتی است. 
به  در واقع غرب به طور کلی و 
به  را  پاسداران  آمریکا، سپاه  ویژه 
این دلیل که پا را فراتر از حدود 
پیش بینی شده گذاشته بود، تحت 
فشار قرار داد و خواهان محدودیت 
گروگان گیری  شد.  آن  فعالیت 

باجگیری  و  عراق  جنگ  اواسط 
جمهوری اسالمی از طریق عوامل 
که  داد  نشان  وضوح  به  حزب الله 
رویکردی جواب می دهد و  چنین 
از آن پس تا آزادی نازنین زاغری 

در مدت اخیر، به کرات این رویه 
برای  پرباری  تقریبا  نتایج  با 
جمهوری اسالمی همراه بوده است. 
طویل المدت  سازش  این  نتیجه  در 
که  بود  سپاه  اقدامات  با  غرب 
مقامات سعودیه در بحبوحه جنگ 

جو  تماس  اوکراین،  علیه  روسیه 
متحده  ایاالت  رئیس جمهوری  باید 
شناختی  گذاشتند.  بی پاسخ  را 
ابتدایی از سیاست خارجی آمریکا، 
مسئله  این  عمق  تا  است  کافی 
عمومی  منافع  کنیم.  درک  را 
بین المللی،  سطح  در  کشور  این 

شدیدا در گرو جلب و حفظ اعتماد 
شرکای آن است، امری که در حال 
حاضر در مورد کشورهای اروپای 
خلیج،  حوزه  عربی  دول  و  شرقی 
چالش های جدی پیش روی دارد. 
با این وجود، دولت جو بایدن که با 
تنش های  کاهش  حول  شعارهایی 

بود،  آمده  کار  روی  بین المللی 
محسوسی  رویه  تغییر  به  حاضر 
اصرار  برجام  احیای  به  و  نشده 
این  درست  واقع درک  در  ورزید. 
 - شعاری  دوگانگی  و  معضل 

عملی باعث شده تا سپاه پاسداران 
و  بگیرد  را  باال  دست  اصطالحا 
تا جایی که ممکن است از عدم 
آمریکا  فعلی  دولت  مانور  توان 
به  موشک پراکنی  ببرد.  سود 
پاسخ  دستاویز  به  کردستان  اقلیم 

و  اسرائیل  پی  در  پی  حمالت  به 
سعودیه  قرار گرفتن صنایع  هدف 
از سوی نیروی نیابتی "حوثی ها" 

بر این ادعا صحه می گذارد. 
از دیگر سو، تاخیر در نشست های 
با  آن  تقارن  و  برجام  احیای 
اوکراین،  به  کرملین  لشکرکشی 

چندان  اقدام  این  که  داد  نشان 
محاسبه  برای  و  نبوده  تصادفی 
اجرایی  روند  با مفاد و  آن  تبعات 
توافق غربی ها با جمهوری اسالمی 
مولفه  یک  امر  این  است.  بوده 
جدید را پیش روی می گذارد و آن 
اینکه، غرب با روسیه بر سر ایران 

اسالمی،  جمهوری  تسلط  تحت 
زدوبندهایی استراتژیک دارند و از 
ابعادی  در  قرار است هردو  اساس 
به منافع خود در این زمینه دست 
یابند. این مسئله اگرچه وابستگی 

نشان  را  کرملین  به  تهران  عمیق 
زنگ  می تواند  اما  می دهد؛ 
بپذیریم  باشد. چنانچه  نیز  خطری 
سرنوشت جمهوری اسالمی به طور 
کرملین  دست  در  تعیین کننده ای 
و  مخالفان  پذیرفت  باید  است، 

بخش عظیمی از مردم کشور که 
خواهان گذار از این رژیم هستند، 
با موجودیتی فراتر از یک رژیم و 
ساختار آن مواجه  خواهند بود. در 
واقع این بدان معنا است که گذار 
از جمهوری اسالمی برای کرملین 
یک تحول اساسی در تقابل با غرب 

و در مقابل، برای غرب فروپاشی 
دولت  یک  با  تعامل  برنامه 
تمام  با  که  دولتی  اقتدارگراست. 
و چالش ها، فرصت  ماجراجویی ها 
با  کالن  تسلیحاتی"  "معامالت 
کشورهای عربی و وابستگی آن ها 
به مقوله "تامین امنیت" را فراهم 

می آورد. در مقابل حفظ و تنظیم 
بازار انرژی از سوی این کشورها، 
حداقل چشمداشتی است که طرف 

غربی همواره انتظار دارد. 
با  اسالمی  جمهوری  بنابراین، 

دوره  یک  برای  تازه،  سازشی 
سیکل  وارد  چندساله  احتماال 
و  می شود  آمریکا  با  برد   - برد 
از دید کرملین  این رویه  چنانچه 
وارد  خدشه ای  تهران  وابستگی  بر 
نکند، همچنان پابرجا خواهد بود.

تحوالت اساسی قابل اشاره ای برای 
جز  ندارد،  وجود  روند  این  تغییر 
به مسیری  اوکراین  اینکه جنگ 
به  و کرملین  وارد شود  ناشناخته 
این نتیجه برسد که باید با کارت 
را  بازی  قاعده  پاسداران،  سپاه 

صورت  این  در  که  کند  عوض 
از  آغاز دور جدیدی  تا حد  تهران 
اقدامات برهم زننده توافق احتمالی 

پیش خواهد رفت. 
نکته پایانی اینکه، مواضع رسمی 
و غیررسمی )رسانه ای( تهران، پس 
نشان  اوکراین  به  روسیه  تهاجم  از 
داد که عمده تحلیلگران در ارزیابی 
موقعیت کنونی جمهوری اسالمی 
به  شده اند،  کج روی  نوعی  دچار 
طوری که میزان وابستگی حیات 
کاخ  به  اسالمی  جمهوری  بقا  و 
پیش بینی  حد  این  تا  را  کرملین 
باید  ترتیب  این  به  بودند.  نکرده 
گفت از اکنون، باید هرگونه تحول 
داخلی و خارجی این رژیم در سطح 
کالن را، در چارچوب سیاست ورزی 
روس ها و موقعیت پوتین  جستجو 
بحران  با  می تواند  امر  این  کرد. 
ابعادی  از  انرژی کنونی،  امنیت 
گسترده تری  و  عمیق  تر  جنبه های 
که  جایی  تا  گیرد.  خود  به  نیز 
باید  برمی گردد،  مخالفان  به 
کنونی،  رژیم  که  کرد  اذعان 
و  نفت  گاز،  منابع  واگذاری  با 
همچنین  و  روسیه  به  پتروشیمی 
حزب  با  کالن  قراردادهای  انعقاد 
به  را  خود  سرنوشت  چین،  حاکم 
منافع این دو کشور گره زده است. 
پدیده  با  آمریکا  و  اروپا  همزمان، 
بحران انرژی، حداقل در کوتاه مدت 
برنامه ای برای فشار بر این رژیم 
را در دستور کار قرار نخواهند داد. 
از این لحاظ باید بار دیگر این نکته 
را گوشزد کرد که تنها راه پیش 
تاریخی  و  سیاسی  تصمیمی  رو، 
طوالنی مدت  دوره  از  گذار  برای 
و  سازمانی  زدوبندهای  و  انفعال 
جبهه  یک  پایه ریزی  و  جناحی 
فراگیر متنوع از تمامی طیف های 
فکری و سیاسی مخالف جمهوری 
اسالمی، علیرغم تمامی اختالفات 
بود. گزینه ای که  گذشته خواهد 
همگرایی  یک  به  نیز  را  جامعه 
پیش  را  روشنی  افق  و  داده  سوق 

روی عموم قرار دهد.

کیوان درودی

دعوت  با  دموکرات ها  ادمینیستریشن   ،٢٠١٥ سال  لفظی  تهدیدات  اوج  در 
)عمان(  ثالث  کشوری  در  و  غیرعلنی  نشستی  در  خامنه ای  علی  غیرمستقیم 

پایه های سازشی نو تحت عنوان برجام را بنیاد گذاشتند.

موشک پراکنی به اقلیم کردستان به دستاویز پاسخ به حمالت پی در پی اسرائیل و هدف 
قرار گرفتن صنایع سعودیه از سوی نیروی نیابتی "حوثی ها" بر این ادعا صحه می گذارد. 

از این لحاظ باید بار دیگر این نکته را گوشزد کرد که تنها راه پیش رو، تصمیمی سیاسی و تاریخی برای گذار 
از دوره طوالنی مدت انفعال و زدوبندهای سازمانی و جناحی و پایه ریزی یک جبهه فراگیر متنوع از تمامی 

طیف های فکری و سیاسی مخالف جمهوری اسالمی، علیرغم تمامی اختالفات گذشته خواهد بود. 



روزنامه ى »كوردستان« و وب سايتهاى حزب دمكرات كردستان ايران، روزنامه ى »كوردستان« و وب سايتهاى حزب دمكرات كردستان ايران، 

در شبكه جهاىن اينرتنت: در شبكه جهاىن اينرتنت: 

www.kurdistanmedia.comwww.kurdistanmedia.com
info@kurdistanmedia.cominfo@kurdistanmedia.com

http:www.pdki.org http:www.pdki.org 
pdkiran@club-internet.frpdkiran@club-internet.fr

telegram.me/PDKImediatelegram.me/PDKImedia
Published by Democratic Party of Iranian Kurdistan    Published by Democratic Party of Iranian Kurdistan      No  820   No  820     4  April.4  April.  2022  2022

دهم فروردین روز شهیدان کوردستان 


