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تامین حقوق ملی خلق کورد در چهارچوب ایرانی دموکراتیک و فدرال
شامرە ٨٣٥

ارگان حزب دموکرات کوردستان ایران

خیابان بەمثابە قلعە و سنگر مبارزە

از خون جوانان وطن اللە دمیدە

مصطفی هجری:
نقشە ها و توطئە های دشمن نە تنها 
سست  را  ما  مبارزاتی  روند  و  گام ها 
در  نیز  را  پیروزی  ارادەی  بلکە  نکردە، 
شک  بــدون  اســت.  تقویت کــردە  ما 
معنای  بە  کوردستان  جوانان  شهادت 
بودە  سرمایەای گرانبها  دادن  دست  از 
و بە روشنی هم واضح است کە رژیم 
درصدد است مستقیما مسیر اعتراضات 
باید  دلیل  همین  بە  کند.  منحرف  را 
بە  و  بودە  هوشیار  کوردستان  مردم 
دام نقشەهای شوم رژیم و بدخواهان 

ملتمان نیفتند.

مرکز اجرائی حزب: 

تداوم حمالت موشکی بە مقرات حزب

مبارزەی آزادیخواهانەی کورد در ایران علیە 
ایران  اسالمی  جمهوری  و  پادشاهی  رژیم 
برابری و عدالت،  جهت تحقق حقوق ملی، 
و  و حامل خصلت ها  مبارزەای صلح جویانە 
ارزش های انقالبی و انسانی بودە و همین 
را در  نیز احترام و محبوبیت کم نظیری  امر 
سطح جهان بە سوی این مبارزە جلب کردە 
است. بە همین دلیل ضمن تأکید بر حقوق 
و خواست هایمان و تداوم تالش و مبارزەی 
خویش از سویی اجازە ندهیم توطئەهای شوم و ننگین رژیم خدشەای بر خصلت های ارزش 
محور تاریخ مبارزەی آزادیخواهانەی ما وارد آورد و از سوی دیگر هزینەی جانی این مبارزە 
و قیام را برای خلق خویش کاهش دهیم.                                                   ...٥

قدرت ملت

بامداد دوشنبە، ٣٠ آبان سپاە پاسداران جمهوری اسالمی بە وسیلە موشک و پهپاد چند 
مرکز حزب دموکرات کوردستان ایران را در کویە و جژنیکان هدف قرار داد. در پی موج جدید 
با  پیشمرگان کوردستان  از  یکی  متاسفانە  دموکرات  علیە حزب  اسالمی  حمالت جمهوری 

هویت »بهزاد ایسکات« شهید شد. 
روز  پیشتر،  در حالی است کە  مراکز حزب دموکرات  علیە  اسالمی  اخیر جمهوری  حملە 
دوشنبە ٢٣ آبان سپاە پاسداران جمهوری اسالمی ایران با نقض تمام اصول بین المللی مراکز 
حزب دموکرات کوردستان ایران را از طریق موشک هدف قرار بود کە این حملە شهادت دو 
تن از پیشمرگان را در پی داشت. همچنین روز ٦ مهر نیز، در حملەای مشابە مراکز حزب 
دموکرات مورد حملە قرار گرفت کە در پی آن ٩ کس از جملە ٣ زن و کودک جان خود را از 

دست دادند.

نباید اجازە داد خواب ها و توطئەهای رژیم تحقق یابد

مرکز همکاری:

ما و مردم  تنها  نە  اکنون 
ایران و کوردستان، بلکە خود 
هستید  مطمئن  آن  از  نیز 
درآید  زانو  بە  باید  کە  آن 
هستید  شما  بشود  فنا  و 
بپاخاستە  مردم  ارادەی  نە 
نیز  خود  اینکە  کما  ایــران. 
بر این واقفید کە مقرات مرکزی احزاب کوردستان در قلب مردم 
کوردستان است و هر خانە و کوی و برزن و هر شهر و روستای 
کوردستان مراکز و مقرات ماست. مردم کوردستان نیز نە از موشک 
و پهپاد هراس دارند نە انقالبشان با این حمالت بزدالنە منحرف 
می شود.                                                            ... ٣ 

براساس اطالعات و تحقیقات انجام گرفتە از زمان شروع خیزش 
سراسری علیە جمهوری اسالمی بە  دنبال قتل حکومتی ژینا امینی 
در جریان اعتراضات مردمی در ٦٦ روز گذشتە در کوردستان ١٠٢ تن 
توسط سرکوبگران جمهوری اسالمی جان خود را از دست داده اند.

تایید  و  از سوی کردپا گردآوری  آبان ماه  تا مورخە ۳۰  آمار  این 
شده  است.  براساس این گزارش؛ ١٠٢ تن از شهروندان کردستان 

طی ۶۶ روز جانباختە اند.
زن  از جانباختگان  تن  دارند. ۵  زیر ۱۸سال سن  آنان  از  تن   ۱۱
حمید گلی  ساعدی،  سارینا  قادری،  نسرین  میان  این  از  هستند. 
و سامان رحمانی با ضربات باتوم سرکوبگران جان باختند. رامین 
فاتحی، اسماعیل دزوار و امید حسینی بعد از بازداشت در مکانی 
در  قادری  نسرین  و  لطف الهی  محمد  و  رسیدند  قتل  یە  نامعلوم 

جریان بازداشت کشتە شدند.

واپسین تالش مذبوحانه قبل از سرنگونیتان را دیدیم
شهادت ١٠٢ تن در کوردستان در اعتراضات سراسری

ناصر باباخانی
انقالب  تحوالت  و  رویدادها  سرعت 
و  جانبە  همە  پرشتاب،  حدی  بە  ژینا 
از  سیاسی  تحلیل  کە  است  گستردە 
چرا  بازمی ماند،  آن  تحلیل  و  تجزیە 
درون  در  دائم  طور  بە  انقالب  این  کە 
خود در حال تحول و ریشە دوانیدن در 
مرزهای  از  ج  خار و حتی  ایران  سراسر 
است  بدیهی  می باشد.  کشور  ایــن 
انقالب ژینا با یک قتل حکومتی یعنی 
آغاز  سقز  اهل  دختر کورد  یک  کشتن 
شد. جنبەی تراژدیک واقعە عبارت بود

اینکە یک دختر جوان بی گناه، در  از 

و  ضرب  آماج  است  دشمن  پایتخت 
اوج  در  و  گرفتە  قرار  شکنجە  و  شتم 
می دهد.  جان  غریبی  و  مظلومیت 
موجی  ایجاد  عامل  ابتدایی ترین  این 
بعدها  و  سقز  در  نفرت  و  خشم  از 
بە  گردید.  کوردستان  شهرهای  کلیەی 
“تحریک  از  نوعی  این  دیگر  عبارت 
بود. کورد”  جامعەی  عمومی  وجدان 
مجموعە  مقطع  ایــن  در  درســت 
در  ــە  ک ــی آورد  ــرم ــرب س گفتمانی 
و تکثیر  بە  می کند  ــروع  ش ابتدا 
٢...
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 ادامەی :

حزب  اجرایی  مرکز  مسئول  هجری،  مصطفی 
مردم  بە  رو  پیامی  طی  ایران  دموکرات کوردستان 
کوردستان ضمن عرض مراتب تسلیت بە خانوادەی 
تداوم  ضمن  کردند کە  تاکید  کورد،  ملت  و  شهدا 
بخشیدن بە خیزش گستردە خود، مراقب نقشەهای 
شوم رژیم بودە و کوردستان را از پرداختن هزینەهای 

سنگین دور نگە دارند.

متن پیام این چنین است:

مردم آزادیخواە کوردستان ایران!
قابل  تعدادی  اخیر،  روز  چند  طی  متاسفانە 
در  مبارزە  جریان  در  مبارزمان  فرزندان  از  مالحظە 
هویت خواهانە  قیام  شدند.  مجروح  و  شهید  شهر 
ملت کورد همچنان  داد کە  نشان  مردم کوردستان 
استوار برای رفع همیشگی سایە شوم ستم، تبعیض 
اما  است،  ایستادە  مقاومت  سنگر  در  اجحاف  و 
همزمان هزینەهای این خیزش را باید کاهش داد.

بدون شک شهادت جوانان کوردستان بە معنای از 
دست دادن سرمایەای گرانبها بودە و بە روشنی هم 
واضح است کە رژیم درصدد است مستقیما مسیر 
اعتراضات را منحرف کند. بە همین دلیل باید مردم 
نقشەهای شوم  دام  بە  و  بودە  کوردستان هوشیار 

رژیم و بدخواهان ملتمان نیفتند.
بە  ایران  آزادیخواهان  و  ملت کورد  همە  گرچە 
افتخار  اهداف خود  و تحقق  آزادی  راە  در  شهادت 
می کنند، اما در این مرحلە از مبارزە حفظ جان مردم 
اولویت  در  باید  فداکارمان  مبارزان  و  کوردستان 
بە  می خواهم  شجاعمان  جوانان  از  بەویژە  باشد. 
دهند کە کمترین  ادامە  خیزش   این  بە  شیوەای 

هزینە جانی را متقبل شویم.
در آخر بە نمایندگی از حزب دموکرات کوردستان 
ایران، مراتب تسلیت خود را بە خانوادە، همرزمان 

بهبود سالمتی همە  و طلب  ابراز می داریم  مردم کوردستان  و 
کوردستان  دموکرات  حزب  دیرین  آروزی  داریم.  را  مجروحان 
حاکمیت  بە  رسیدن  ایران  کوردستان  مبارزان  همە  و  ایران 
ملی، آزادی و تامین حقوق ملی است، بە همین منظور مبارزە 

برحقمان تا تامین حقوقمان ادامە دارد.
کوردستان ایران از پیروزی مبارزە خود اطمینان کامل دارد.

مسئول مرکز اجرایی حزب دموکرات کوردستان ایران
مصطفی هجری
٢٩ آبان ١٤٠١

حزب  اجرائی  مرکز  مسئول  هجری،  مصطفی 
ایران اعالم کرد، جنایات جمهوری  دموکرات کوردستان 
است. کــردە  تقویت  را  ما  پیروزی  ارادە  اسالمی 

مسئول مرکز اجرائی حزب دموکرات کوردستان ایران 
سپاه  موشکی  حمالت  بە  واکنش  در  و  توئیتی  در 
نوشت:  دموکرات  حزب  مقرات  و  مراکز  بە  پاسداران 
"مدت مدیدی است کە حکومت های مستقر در تهران، 
بە انحاء مختلف ددمنشانە و غیرانسانی علیە ما اقدام 
بە جنایت می کنند، ما را قتل عام می کنند، رهبرانمان را 
ترور کردە و فرزندان مبارزمان را بە شهادت می رسانند، 
میهنمان را ویران می کنند تنها بە جرم کورد بودنمان. اما 
ما ابایی نداریم و در برابر دشمنانمان ایستادگی کردەایم.

آقای هجری در ادامە توئیت خود نوشت: نقشە ها و 
توطئە های دشمن نە تنها گام ها و روند مبارزاتی ما را سست 
نکردە، بلکە ارادەی پیروزی را نیز در ما تقویت کردە است. 
کوردستان  دموکرات  حزب  اجرائی  مرکز  مسئول 
پرداخت  موضوع  این  بە  خود  پیام  پایان  در  ایران 
و  ستم  تحت  ملیت های  صـــدای  ــون  ــن اک ــە  ک
و  رسیدە  جهانیان  گوش  بە  ــران  ای آزادیخواهان 
اسالمی  جمهوری  گوش  بە  را  نابودی  و  مرگ  پیام 
ماست.  آن  از  پیروزی  بنابراین  است.  رسانیدە  ایران 

و  شعارها  در  تکثیر  ایــن  گسترش.  سپس 
پدران  و  مــادران  مانیفست  گوناگون  نمادهای 
و  ــردی  ف رقص های  و  آرامستان ها  در  شهدا 
باختگان  جان  مزار  برسر  عزا  مخصوص  جمعە 
حماسە  و  آن  اصلی  شعار  سپس  و  یافتە  تجلی 
پسران  و  دختران  افسانەگونە  ــازی  ب جــان  و 
ایران گسترش می یابد. بر سراسر  ایران  کوردستان 

نگاهی اجمالی بە نکات و گفتەهای موجود، بدون 
کوردی  ناسیونالیزم  المان های  تردیدی  گونە  هیچ 
آن  توجە  جالب  نکتەی  و  می گذارد  نمایش  بە  را 
هنگامی آشکار می گردد کە علیرغم سی دهە خال ء 
حضور فیزیکی نیروهای سیاسی در خاک کوردستان 
ایران، یک نسل بە گسترەی خیابان های کوردستان 
از رهبر شهیدی چون دکتر قاسملو یاد می کنند، کە 
سن اکثر آنها بسیار کم تر از سال های پس از شهادت 
دکتر قاسملو است. این امر مؤید این واقعیت است 
مبارزاتی شان،  تاریخ  حکم  بە  کوردستان  مردم  کە 
هم از لحاظ فکری و هم از لحاظ تشکیالتی بسیار 
جلوتر از هم نسل های خود در دیگر بخش های ایران 
هستند. شعار مردم کە خود را فرزند پیشوا قاضی 
و رهرو قاسملو می دانند  همان بعد فکری و پاسخ 
مثبت خلق کورد بە فراخوان مرکز همکاری احزاب 
همان  اعتصاب  و  اعتراض  جهت  ایران  کوردستان 
پیوند تشکیالتی مردم و احزاب است. باز کردن یک 
پرانتز در اینجا بسیار ضروری است: اینکە از پیشوا 
این  نام  تکرار  میزان  بە  بردم،  نام  قاسملو  دکتر  و 
بە  نە  البتە  است،  خیابانها  در  رهبران کاریزماتیک 
ملی. رهبران  عنوان  بە  بلکە  حزب،  دبیرکل  عنوان 

شعار اصلی انقالب ژینا یعنی زن، زندگی، آزادی 
در واقع گفتمان انقالب است کە در نهایت در سراسر 
ایران و هم چنین تمام جهان طنین انداز شد. هرسە 
واژە مؤنث بودە و این موضوع در ادب و فولکلور 
کوردی نیز وجود دارد. حتی واژەی آزادی در ادبیات 

مصطفی هجری: 
مردم کوردستان ضمن تداوم خیزش 
مانع عملی شدن توطئەهای رژیم شوند

مرکز اجرایی حزب: 
نباید اجازە داد خواب ها و توطئەهای رژیم تحقق یابد

مصطفی هجری:
 ارادەی پیروزیمان بیش از هر 

زمان دیگری است

مردم مبارز و حق طلب کوردستان!
خیزش حق طلبانەی شما کە با قتل عمد ژینا امینی 
قیام کە  این  ماه خود شد.  وارد سومین  آغاز گردید، 
از کوردستان سربرآورد و بسیار زود اکثر دیگر مناطق 
و شهرهای ایران را فراگرفت، توانستەاست با تداوم 
خود و ارزش های ویژەی این انقالب کە انسان محور، 
ارزش محور و آزادی محور می باشد، توجە و احترام 
درخوری را در سطح جهان بە سوی خود جلب نماید. 
ایران هم چون همیشە  در مقابل، جمهوری اسالمی 
تالش کردە از سویی این خیزش مردمی و حق طلبانە 
را توطئە و ساختە و پرداختەی دست خارجی توصیف 
و  عریان  خشونت  بە  را  آن  دیگر  سوی  از  و  نمودە 
خونین بکشاند. بە همین دلیل در کوردستان قلب و 
ج از  سر جوانان و نوجوانان را نشانە گرفتە و در خار
کشور نیز با تجاوز بە آن سوی مرزهای خود و نقض 
قوانین و موازین بین المللی، در اقلیم کوردستان چند 
بار قرارگاه ها و مراکز حزب دمکرات کوردستان ایران و 
دیگر نیروهای سیاسی را با موشک و پهباد هدف قرار 
دادە و کماکان بە تهدیدات و حمالت خود نیز ادامە 

می دهد.
در  گذشتە  ماه  دو  در  ایــران  اسالمی  جمهوری 
کوردستان با بە شهادت رساندن دهها تن و مجروح 
کردن هزاران نفر و بازداشت هزاران نفر دیگر از سویی 
را  تودەای  خیزش  این  هزینەی  هم  است  خواستە 
مبارزەی  این  مسیر  هم  و  دهد  افزایش  مردم  برای 
بە  بیشتر  خونین  سرکوب  منظور  بە  را  حق طلبانە 
جنایاتی هم کە  دهد.  عریان تر سوق  سوی خشونت 
در مهاباد، سنندج، بوکان، کامیاران، اشنویە، پیرانشهر، 
در  و  کوردستان  مناطق  و  شهرها  دیگر  و  دیواندرە 
در  نیز  شدە  مرتکب  مردم  مدنی  اعتراضات  جریان 

همین روستا بودەاست.

مردم با ارادە و مبارز کورد!
مردم ایران و جهان بویژە وجدان بشریت بە مبارزە، 

مقاومت و پافشاری بر حقوق مشروع خویش افتخار 
می کند. اما در شرایط حاضر ضروری است هم بیشتر از 
توطئەهای جمهوری اسالمی آگاهی داشتە و هم آن ها 
را خنثی نمایید. بە همین دلیل از همە، بویژە جوانان 
پرشور و از جان گذشتەی کوردستان می خواهیم ضمن 
تداوم خیزش مان اجازە ندهید توطئەها و اهداف رژیم 

تحقق پیدا کند.
رژیم  علیە  ایران  در  کورد  آزادیخواهانەی  مبارزەی 
تحقق  جهت  ایــران  اسالمی  جمهوری  و  پادشاهی 
برابری و عدالت، مبارزەای صلح جویانە و  حقوق ملی، 
بودە  انسانی  و  انقالبی  ارزش های  و  حامل خصلت ها 
در  را  محبوبیت کم نظیری  و  احترام  نیز  امر  همین  و 
سطح جهان بە سوی این مبارزە جلب کردە است. بە 
همین دلیل ضمن تأکید بر حقوق و خواست هایمان و 
تداوم تالش و مبارزەی خویش از سویی اجازە ندهیم 
توطئەهای شوم و ننگین رژیم خدشەای بر خصلت های 
ارزش محور تاریخ مبارزەی آزادیخواهانەی ما وارد آورد 
را  قیام  و  مبارزە  این  جانی  هزینەی  دیگر  سوی  از  و 
بر  برای خلق خویش کاهش دهیم. هم چنین مجددا 
این نکتە تأکید می ورزیم کە پدیدەی حملە بە منازل 
و  انقالبی  ارزش های  خالف  آن ها  آتش کشیدن  بە  و 
موفقیت  بە  و  بودە  ملت مان  مبارزەی  آزادیخواهانەی 

توطئەهای رژیم یاری می رساند.
درود  نثار  ضمن  ایران  کوردستان  دمکرات  حزب 
مردم  تودەهای  حق طلبای  و  مبارزاتی  روحیەی  بە 
کوردستان بە روان پاک شهدای این مقطع در کلیەی 
شهرها و مناطق کوردستان درود می فرستیم. در رابطە 
با از دست دادن این جمع از مبارزان نستوه، بە خانوادە 
مردم  همەی  و  دمکرات  مبارزان  شهدا،  بازماندگان  و 

کوردستان تسلیت می گوید.

حزب دمکرات کوردستان ایران
مرکز اجرایی
٢٩ آبان ١٤٠١

کوردی "مؤنث مجازی" است کە همچون عروس 
هم  یعنی  آزادی.  عروس  شدەاست:  اشارە  بدان 
دستاویز آغاز انقالب حاضر، هم شعار اصلی آن و 
هم بازیگر اصلی آن یعنی زن با موج گیسوانش، 
بە  را  آن  و  بخشیدە  آن  بە  بی نظیری  ویژگی 
نخستین انقالب زنانە در جهان تبدیل کردە است. 
انقالب  یک  تعارفی،  هیچ  بدون  انقالب  این  لذا 
زنانەی کوردی است! بە منظور جلب مردان کورد 
نگاهی  مجددا  انقالب،  این  از  آنها  حمایت  و 
دوبارە بە شعارهای مردم و نیز نقش قهرمانانەی 
نظر  بە  ایران ضروری  مردان کوردستان  و  پسران 
می رسد. دیگر شعارهای سردادە شدە در خیابان ها 
گذشتەی  سال های  مبارزەی  در  ریشە  عمدتا 
مناطق  دیگر  با  مقایسە  در  و  داشتە  کورد  خلق 
محتوای   – مشترک  خواست  علیرغم   – ایــران 
مطالبات  و  خواست ها  نظیر  دارند  متفاوت تری 
انقالب  نوین  شرایط  و  اوضاع  طبق  البتە  ملی. 
برخی  کە  می شوند  مطرح  نیز  جدید  شعارهای 
اوقات جنبەی جنسی دارند، اما در حقیقت هدف 
است.  حاکمیت  گرفتن  نشانە  پیام شان  اصلی 
کوچک  یا  و  بزرگ  جنبش  هر  تردید  بدون 
استراتژیک  شــعــار  ویـــژە  گفتمان  حـــاوی 
از  را  ــا  واژەه کلید  می توان  و  است  خویش 
و  پتانسیل  ژینا  انقالب  کــرد،  استخراج  آنها 
داراســت. کامال  را  بحث  مــورد  توان مندهای 

در این انقالب مردم در داخل کوردستان ایران و 
نیروهای سیاسی کوردستان، هشیارانە با توطئە یا 
برخورد کردەاند.  اسالمی  و دسیسەهای جمهوری 
جمهوری اسالمی بە شیوەی آشکاری قصد تحمیل 
جنگ  دام  بە  آن ها  اما  دارد،  را  آن ها  بر  جنگ 
بی نتیجەای کە جمهوری اسالمی قصد داشت آنان 
را درگیر آن نماید، نیافتادند. در واقع برعکس. در 
آن  اصلی  برندەی  بە  نما کورد  نخ  سناریوی  این 
بە  نیز   را  دیگر خلق ها  و همبستگی  تبدیل شد 
سوی خود جلب نمود. کوردستان در مدت دو ماه 
با تحمل هزینەی سنگین و مقاومتی افسانەای بە 
خلق و مغز انقالبی تبدیل گشتە کە خود خالق آن 

ایران و  انقالب تمامی  اما بعدها این  بودەاست، 
سپس سراسر جهان  را دربر گرفت، البتە در برخی 
نقاط گستردە و در برخی نقاط نیز کمتر گستردە.

پتانسیلی  و  توان مندی  چنان  از  کوردستان 
سراسر  بــرای  نمونەای  بە  کە  است  برخوردار 
و  مبارزە  و  مدنی  نافرمانی  تداوم  برای  ایران 
تجارب  طریق  از  و  شدە  تبدیل  مدنی  مقاومت 
تمام  بە  را  ژینا  انقالب  فکری  توان مندی های  و 
کوردستان  جایگاه  و  وزن  نماید.  صادر  ایــران 
ج  در خار و  نگشتە  ایران محدود  داخل  بە  حتی 
و  اروپایی  در کشورهای  این کشورە،  مرزهای  از 
گذاردە  صحە  کوردستان  پیشاهنگی  بر  آمریکا 
می شود. بنابراین اگر سرنوشت کورد دست کم در 
این مقطع بە سرنوشت ایران گرە خوردەاست، اگر 
متحمل  را  هزینە  بیشترین  مدت  این  طی  کورد 
تأثیرگذاری  یا  رهبری  نقش  باید  است،  گشتە 
تعیین گردد. حتی کورد  آن  برای  ایران  در سطح 
از چنان اعتماد بە نفسی برخوردار باشد کە  باید 
ج از  نقش گردهم آوردن اپوزیسیون جدی در خار
نیرومندترین  دارای  کورد  عهدەدار گردد.  را  کشور 
از آن برخوردار نیست  کارتی است کە هیچ کس 
خویش! خلق  نیروی  از  اســت  عبارت  آن  و 
واقف  نکتە  این  بە  باید  ایران  مردم  همەی 
عقب نشینی  کوردستان  احتماال  اگر  کە  باشند 
در  و  گشتە  تضعیف  کامال  جنبش  این  نماید، 
نهایت از بین خواهد رفت، مردم ایران در داخل 
از  خوبی  بە  ایران  جدی  اپوزیسیون  رهبران  و 
باید نقش  آگاه هستند. بە همین دلیل  امر  این 
آن  آغازگر  و  انقالب  این  خالق  جایگاه کورد کە  و 
اسالمی،  از جمهوری  آیندەی پس  در  است  بودە 
آن کورد  از  پیش  اما  دقیق مشخص گردد.  بطور 
واقف گرداند  واقعیت  این  بە  را  ایران  مردم  باید 
کە نباید و نمی تواند بار این انقالب تنها بر دوش 
اگر  ایران  خلق های  همەی  و  باشد  کورد  خلق 
خواستار نجات از کابوس جمهوری اسالمی هستند 
باشند. داشتە  فعال  مشارکت  مهم  این  در  باید 

قدرت ملت



شامره : ٨٣٥ 3
    ٣0 آبان  ١40١  _ 2١ نوامرب 2022

تاریخی  بە حافظە 
دقایق  بە  برگردیم 
تاریخی  و  حساس 
 ١٣٥٧ سال  انقالب 
همە  ــە  ک شمسی 
ایـــران،  ملیتهای 
جریانات  و  احــزاب 
بە  و  داشتند  شور  پر  حضوری  آن  در  سیاسی 
بر حقەی خود،  احقاق حقوق  و  پیروزی  شو ق 
سر از پای نمی شناختند. دیری نپایید کە خمینی 
با خمینیزم موجود در قالب والیت فقیە، خواب 
سرکوب،  با  و  داد  فنا  باد  بە  را  ایران  ملیتهای 
یکە  نظامی  و  امنیتی  فضای  ایجاد  و  خفقان 
تاز عرصە حکومتداری شد و مخالفان را مجبور 
بە خروج از ایران، زندانی، شکنجە و اعدام کرد.

نظام  این  از  ملیت  اولین  عنوان  بە  کوردها 
و  جنایت  جنگ،  کردند؛  برائت  اعالم  توتالیتر 
ویرانی در کوردستان، سرکوب اعتراضات متفاوت 
اقشار  و  دانشجویان  ایران، سرکوب  در  مردمی 
ستم  شیوەای کە  بە  در کشور  جامعە  متفاوت 
جنسیتی،  نژادی،  اقلیتهای  تنها  نە  عصیان  و 
دینی و دگر اندیشان را درنوردید، بلکە بە مراکز 
را  خود  حکومت  رسید کە  بخشهایی  و  ایران 
می خواند.  مردمی  و  پیشرفتە  و  مدرن  آن  در 
جریانات  از  جدای  شد کە  آن  سبب  مهم  این 
وارد  غیرحکومتی  طلب  اصالح   طیف  برانداز، 
امید  بە  و  شوند  اداری  و  سیاسی  کارزارهای 
سیاسی،  فازهای  در  ریشەای  تغییرات  با  آنکە 
اقتصادی و فرهنگی مسبب تحوالت شگرف و 

اساسی گردند. 
و  چین  و  آمریکا  غربی،  مماشات کشورهای 
روسیە، سکوت نهادهای اجتماعی و مدنی بین 
واکنش  در  ملل  سازمان  جدیت  عدم  المللی، 
بە رفتارهای خطرناک و غیرحرفەای، جنایتهای 
سازماندهی  شیوە  بە  پی  در  پی  و  پیچیدە 
المللی،  بین  سطح  در  سیستماتیک  و  شدە 
باعث گستاختر شدن و شکستن بیش از پیش 
حصارها و چارچوبهای قانونی و عرفی در همە 
سطوح داخلی، منطقەای و بین المللی شدە، بە 
گونەای کە رژیم جمهوری اسالمی اگر تا مدتها 
بودە  رو  راه در  بە دنبال  واردە  اتهامات  از  قبل 
و  حقوق  جزو  را  عملکردهایش  امروزە  است، 
عنوان  بە  می داند؛  خود  محافظتی  حفاظهای 
نمونە دخالت در امور سوریە، عراق، لبنان، یمن 
بە  را  تندرو  گروههای  از  حمایت  همچنین  و 
شیوەای علنی در دستور کار خود قرار دادە است 
و این چنین رفتارها و تعامالت را برای صدور 
انقالب اسالمی و حفظ نظام از اوجب واجبات 

می داند.
این رژیم تبهکار با پروپاگاندای سیستماتیک 
، غیر قابل انعطاف بودن سیستم حکومتداری، 
عدم قبول واقعیتهای موجود در جغرافیای ایران، 
درخواستهای  با  برخورد  شیوەی  و  نگرش  طرز 
اقتصادی،  سیاسی،  جوانب  همەی  از  مردمی 
پروژە  شکست  هتد،  و  اجتماعی  فرهنگی، 
اصالح طلبی و پالن های سوپاپ اطمینانهای 
است کە  رساندە  جایی  بە  را  کار  فقیە،  والیت 
نیز  را  تبهکار  فرقە  این  همدستان  و  نزدیکان 
تردید  و  دچار شک  این سیستم  ماندگاری  در 

کردە است.
منعطف  جریانات  بقایای  کە  دورەای  در 
درصدد ایجاد نظام والیتی مشروطەای بودند و 
در واقع هدف از اصالحات را ایجاد ضمانتهای 
می دانستند  نظام  در جهت حفظ  اعتماد  قابل 
با شکستهای پی در پی در قوارە نظامند رژیم 

آزادی! زنـــدگـــی،  زن،  ــام  ــ ن ــە  بـ
در حالی کە مردم آزادیخواه کردستان و ایران 
خود را آماده کرده تا با تاب و توان بیشتر و با 
اراده ای پوالدین پای در سومین ماه انقالبشان 
بگذارند، سپاه تروریستی پاسداران باری دیگر با 
موشک و پهپاد انتحاری مراکز احزاب کردستان 
را عمق خاک عراق و اقلیم کوردستان مورد حملە 
قرار داد کە متاسفانە شهید شدن دو تن و زخمی 
و مصدوم شدن شمار دیگری را در پی داشت.

اکنون  کوردستان  و  ایران  مردم  همە  و  ما 
نظاره گر واپسین تقالهای قبل از مرگتان هستیم. 
اکنون نە تنها ما و مردم ایران و کوردستان، بلکە 
باید بە  از آن مطمئن هستید آن کە  نیز  خود 
زانو درآید و فنا بشود شما هستید نە ارادەی 
بر  نیز  خود  اینکە  کما  ایران.  بپاخاستە  مردم 

رژیم  تروریستی  نیروهای 
ــرای  ــی ب جــمــهــوری اســالم
قهرمان  و  مبارز  مردم  سرکوب 
از  کوردستان  خیابان های  در 
کردە  استفادە  سمی  گازهای 

است.
حقوق  منابع  گزارش  بر  بنا 
رژیم  تروریست های  بشری 
جوانرود  در  اسالمی  جمهوری 

از گاز سمی هگزاکلرواتان استفادە کردەاند؛ 
موقتا  کە  است  اعصاب  عامل  گاز  این 
مختل  را  مرکزی  عصبی  سیستم  فعالیت 
دو  واکنش  یک  شلیک،  از  بعد  می کند. 
مرحلە ای در کپسول ایجاد می شود کە در 
و کلرید  شده  ترکیب  روی  فلز  با  آن کلر 
روی می دهد کە گازی بە رنگ سبز کمرنگ 

است.
با  مسمومیت  اولیە،  اثرات  بارزترین 
سوزش  استفراغ،  روی،  و  کلر  یون های 

این یک انقالب تمام عیار است

واپسین تالش مذبوحانه قبل از سرنگونیتان را دیدیم

استفادەی رژیم از سالح شیمیایی
 علیە مردم جوانرود و پیرانشار

آیا ملل تحت ستم ایران در 
چهارچوب گفتمان مرکزگرایان 

امنیت اجتماعی دارند؟

عنوان  همین  در  شدند؛  روبرو  والیی  توتالیتر 
علم  را  بودن  مردمی  علم  کە  طلبانی  اصالح 
کردە بودند، بەمثابەی چتر امنی برای نهادهای 
امنیتی عمل کردند کە بەشیوەی خشونت آمیز 
ناراضیان،  کشتار  و  ارعاب  سرکوب،  مشغول 

مخالفان و فعاالن مدنی و سیاسی بودند.
برای درک این موضوع بایستی بە مولفەهای 
نمود؛  رجوع  فقیە  مطلقەی  والیت  سیستم 
اساس کاروبار اعتقادی و نحوەی حکمرانی آن 
را خوانش نمود. این مهم بە حدی جای تامل 
بە هیچ  نوع خود شبیە  در  دارد کە  واکاوی  و 
یک از حکومتهای حال حاضر نمی باشد، از این 
و  پالن  در  و  جداگانە  شیوەای  بە  بایستی  رو 
جدولی غیر از مبانی موجود در فهرستهای بین 

المللی و استاندارد و اصولی بدان پرداخت. 
جمهوری  می توان گفت کە  خالصە  طور  بە 
ملت،  تعاریف  کە  است  حکومتی  اسالمی، 
امت، حدود و اختیارات و وظایف فرمانبران و 
فرمانبرداران را بە شیوەهای گنگ، نامفهوم تعبیر 
و تاویل کردە است و همە مسائل حول محور 
والیت فقیە و بر طبق امیال و خواستەهای وی 
تهیە و تنظیم می گردد. در جهانی کە مفاهیمی 
با  مدنی  و  اجتماعی  بنیان های  بشری،  حقوق 
تعاریف نو، مدرن و استاندارد و حقوقی شرح 
و بسط دادە می شوند؛ هر روز مفاد بیشتری 
بە حقوق و آزادیهای بنیادین و اساسی اضافە 
می شود و التزامات و پایبندی بدانها با جدیتهای 
جهان  کشورهای  و  شود  می  دنبال  بیشتری 
را بە  از پیش قواعد و اصول بین المللی  بیش 
افزایند  می  خود  سیاسی  و  حقوقی  دپارتمان 
ویژە  ترمینولوژی  بە  توجە  با  موجود  رژیم  کە 
خودش، سعی در اعمال هرچە بیشتر تعاریف و 
خواستهای خود و تحمیل آن بە ملیتهای ایران 
متفاوت،  نسلهای  با  رژیم  در حالی کە  دارد.  را 
جداگانەای  نوآوریهای  و  متفاوت  خواستەهای 
در  روبروست،  منطقەای  و  داخلی  عرصە  در 
و  مندش  نظام  چارچوب  و  ساختمان  داخل 
تزلزل،  دچار  الیتغیرش  و  خشک  مانیفست 
بحرانهای  با  و  است  شدە  اختناق  و  انشقاق 
سراسر کشور  در  اجتماعی  اقتصادی،  سیاسی، 
دست و پنجە نرم می کند و فسادهای گستردە 
در سطوح اداری و اجرایی از همە لحاظ آنها را 
با بن بست و گرەهای غیر قابل بازگشایی روبرو 

کردە است. بە گونەای کە در صورت خواست و 
اهتمام بە حل بحرانها و ایجاد فضا برای عبور 
موجودیت  روح  با  البتە  کە   ( این وضعیت  از 
بهترین  در   ،) ندارد  همخوانی  حاکم  سیستم 
گزینەهای  واقعبینانەترین  بین  در  و  حالت 
موجود، تنها راە حل برگزاری همەپرسی زیر نظر 
سازمانهای بین المللی و پایبند بودن بە نتیجە 
نتایج  آن است؛ فرضی محال، چرا کە همگان 
و  فرهنگی  زبانی،  اتنیکی،  تنوعات  خواست  و 
اجتماعی در ایران را می دانند. مردمی کە با قتل 
حکومتی یک دختر کورد بە اسم ژینا امینی بە 
بیش  پاسخگویی  خواستار  و  ریختند  خیابانها 
از چهار دهە ظلم و ستم رژیم شدند و بخاطر 
اعتراض و درخواست بە پاسخگو بودن رژیم با 
روبرو شدند.  مرگ  و  ربایش، شکنجە  سرکوب، 
اعتراضاتی کە در کوردستان شروع شد و اینبار 
سرایت  ایران  سراسر  بە  قبل  دفعات  برخالف 
و  اعتصابات  اعتراضات،  تداوم  است؛  کردە 
همچنین خواست مردم مبنی بر برکناری رژیم 
اصول  پایەهای  بر  استقرار حکومتی  و  موجود 
حقوق  استانداردهای  حقوقی،  اساسهای  و 
بشری و خواستەهای مردمی است و در چشم 
نژادی،  متفاوت  و  متنوع  واقعیتهای  آن  انداز 
و  پذیرش  غیرە،  و  اجتماعی  مذهبی،  و  دینی 
اساسی  آزادیهای  دربرگیرندە  و  شود  گنجاندە 
انقالب  از  بعد  متفاوت  نسلهای  حضور  باشد. 
تداوم  است  ماە  دو  خیابانها کە حدود  در   ٥٧
دارد، درخواستهای اساسی مردم و پافشاری بر 
خواستەها و حقوق بر حقەیشان و از طرف 
دیگر سرعت گرفتن ماشین سرکوب و کشتار 
رژیم تروریست جمهوری اسالمی بە گونەای کە 
را  بشری  حقوق  نهادهای  و  جهان  کشورهای 
روی خط آوردە است، تنها و تنها حامل یک پیام 
مهم و اساسی است؛ اینکە صدای حق خواهی 
و حق طلبی مردم کە خواستار تغییرات ریشەای 
و  قانونی  قواعد  و  حکومتی  ارکان  همە  در 
چارچوبهای اجتماعی هستند، بدون شک صدای 
یک انقالب است. صدای یک انقالب اجتماعی، 
فرهنگی و سیاسی است و بر پایەهای روشنگری 
و حضور مردمی آگاه، هوشیار و با ارادە استوار 
است؛ مردمی کە یکصدا فریاد می زنند این دیگە 
اعتراص نیست، شروع انقالبە، انقالبی کە خیلی 

وقت است شروع شدە است.

زانیار حسینی

آرمان حسینی

از  متفاوتی  برداشتهای  همچنین  و  تعاریف  طبیعتا 
کە  است  معتقد  "ولفرز"  دارد.  وجود  "امنیت"  مفهوم 
نســبت  تهديد  فقدان  يعنى  آن  عينى  معناى  در  امنیت 
بە ارزشهاى كسب شــدە و در معناى ذهنى يعنى فقدان 
گيرند. قرار  حملە  مورد  مزبور  ارزشهاى  ازاينكە  هراس 

از سوی دیگر بسیاری از صاحب نظران امنيــت اجتماعی 
را در توانايــی جامعە برای حفظ هويت، منافع و ويژگیهای 
اساســی خود در برابر شــرايط متحول و تهديدها و همچنین 
توانايی ارتقای وضعيت اجتماعی بە ســمت ارزشها و آرمانهای جامعە تعریف می کنند.

همچنان کە پیداست، امنیت اجتماعی مسئلەای با اهمیت و حیاتی برای جوامع 
بشری است و اگر امنیت از هر جامعەای سلب شود، بقا و موجودیت آن نیز در 
معرض خطر و نابودی قرار می گیرد. حتما این جملە را هم شنیدیم کە می گوید: "از 
جزء، کل تشکیل می شود". بە این معنا کە این اعضا هستند کە یک پیکر را حاال 
چە یک انسان باشد، چە جامعە و چە ملتی و ... را شکل و موجودیت می بخشند. 
ملل تحت ستم "کورد، بلوچ، عرب و ..." در ایران پس از تحمیل گفتمان دولت 
_ ملت بر جامعە ایران، با پروژەای مواجە شدەاند کە تاکنون ادامە دارد و متاسفانە 
رگی  همچون  نیز  آزادی خواهان  و  رژیم  اپوزیسیون  از  بسیاری  نظر  در  نیز  هنوز 
سرطانی ریشە دواندە و درصددند تا با استحالە و آسمیلەکردن ملل غیر فارس در 
گفتمان خود، هویت و موجودیت این ملل و دیگر تنوعات جنسیتی و آیینی را در 
یک هویت جعلی کە از آن بە عنوان "هویت ایرانی" یاد می شود، حل و نابود کنند. 
در این گفتمان، ملل غیر فارس و دیگر تنوعات نە کە عاملی برای ثبات و غنای 
فرهنگی و ترقی نبودە، بلکە این تنوعات و موجودیتشان تهدیدی بالقوە و بالفعل برای 
ایران نو بودە. ایرانی کە دارای یک زبان آن هم زبان فارسی و فرهنگی کە در حقیقت 
همان فرهنگ فارس ها بودە و هست. طبیعتا با این گفتمان امنیت فردی و نهایتا 
اجتماعی ملل غیر فارس و دیگران با خطر جدی مواجە و کوردها، بلوچ ها، ترک ها و ... 
از لحاظ ذهنی و عینی با این تهدید جدی کە حیاتشان را هدف قرار دادە مواجەاند.
در چنین فضایی مطمئنا ملل تحت ستم و دیگر تنوعات توانایی حفظ و توسعە هويت، 
منافع و ويژگیهای اساســی خود را در برابر شــرايط متحول و تهديدها و همچنین 
توانايی ارتقای وضعيت اجتماعی بە ســمت ارزشها و آرمانهای جامعەای مترقی را 
نداشتە و مدام با وجود مقاومتی جانانە در معرض خطر هویت جعلی حاکم قرار دارند.
آثار  و  سریال  بە  نگاهی  است  کافی  اجتماعی،  امنیت  مسئلە  بهتر  درک  برای 
ادبی و هنری بیندازیم کە ساخت صدا و سیما و نهادهای رژیم اند، هر زمان کە 
در مورد ملل تحت ستم ساختەای داشتند، حتما از این ملل بە عنوان روستایی، 
دیدگاهی  چنین  این  طبیعتا  شدە.  یاد   ... و  آدم کش  افتادە،  عقب  سادەلوح، 
امنیت اجتماعی این ملل را مورد هدف قرار دادە و در مقابل گفتمان و فرهنگ 
کنند  حقارت  و  احساس کمبود   ... و  عرب ها  بلوچ ها،  و کوردها،  تحمیل  غالب 
را  خود  باید  باشند،  متمدن  و  امروزی  و  با کالس  اصطالح  بە  بخواهند  اگر  و 
می گیرند. قرار  تمسخر  مورد  و هویت خود  لباس  در  چرا کە  دیگری کنند،  شبیە 

نهایتا در این دوراهی باید انتخاب کرد کە خوشبختانە ما انتخاب کردیم و گزینە 
مقاومت و دفاع از هویت و موجودیت خود را برگزیدیم و تسلیم ارادەی تحمیل 
شدە نشدیم. این مبارزە گرچە نابرابر و سنگین است اما نهایتا پیروزی از آن ما خواهد 
بود و در فردای آزادی با حفظ اتحاد خود، با حضور نمایندگانمان واقعی خود در 
پایتخت مانع اعمال فشار و تهدید امنیت جمعیمان از سوی دشمن خواهیم شد.

این واقفید کە مقرات مرکزی احزاب کوردستان 
و  خانە  هر  و  است  مردم کوردستان  قلب  در 
روستای کوردستان  و  شهر  هر  و  برزن  و  کوی 
مراکز و مقرات ماست. مردم کوردستان نیز نە 
انقالبشان  نە  دارند  هراس  پهپاد  و  موشک  از 
میشود. منحرف  بــزدالنــە  حمالت  ایــن  با 

همە  از  ما  درخواست  کنونی  وضعیت  در 
اقشار مردم مبارز ایران و کوردستان این است:
سومین  شروع  بعنوان  آبانماه   ٢٦ روز  یک، 
اعتصاب  بە  ظهر  تا  صبح  اول  از  انقالب،  ماه 
بە  عصر   ٤ ساعت  از  و  زده  دست  عمومی 
انقالب  ماه  از سومین  وسیع  تظاهرات  با  بعد 
آورند. بعمل  پیشوازی  آزادی  زندگی،  زن، 
دو، در مدت دو ماه گذشتە بازارهای کوردستان 
١٢  روز تمام در اعتصاب بوده و کسبە و بازاریان 

کردستان در این مدت سنگینی بار انقالب را بر 
دوش کشیدەاند. بدین جهت برای محکم کردن 
اتحاد میان همە مردم ایران از تمامی شخصیت 
های  کمیتە  و  کنشگران  ایران،  سیاسی  های 
محالت و نقش آفرینان این انقالب درخواست 
با  تظاهرات  کردن  وسیعتر  بر  عالوه  داریــم 
و  بازار  تا  باشند  تالش  در  خویش  توان  همە 
کارخانجات  کارگران  و  بزرگ  شهرهای  کسبە 
بپیوندند. اعتصابات  این  بە  نیز  صنعتی 

همە  انسجام  و  اتحاد  تنها  نە  مهم  این  با 
نهایی  پیروزی  بە  میشود،  بیشتر  ایران  مردم 
میشویم. نزدیکتر  نیز  نوین  انقالب  این 

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران
٢٣ آبانماه ١٤٠١ )١٤ نوامبر ٢٠٢٢(

بلندمدت  در  اما  است،  سرفە  و  پوست 
ممکن است باعث سرطان کبد، آلرژی های 

پوستی و آسیب بە کلیە ها شود.
در  کە  اســت  آن  از  حاکی  گزارشها 
جمهوری  جانی  نیروهای  نیز  پیرانشهر 
اسالمی از سالح شیمیایی گاز CS استفاده 

کرده است؛
  گاز CS گازی است کە جزو سالح های 
"ممنوعە" طبقە بندی می شود. کنوانسیون 
 ١٩٩٣ های شیمیایی  منع گسترش سالح 

این گاز را ممنوع و تحریم کردە است.
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جایگاه جوانان در جنبش نوین مردم ایران
ــران  ــان ای جــوان
نـــیـــروی اصــلــی 
جنبش "زن، زندگی، 
هستند  آزادی" 
کنونی  جنبش  و 
خواست های  نماد 
"آزادی،  شهروندی 
برابری  و  عدالت خواهی  سکوالریسم، 

جنسیتی" است. 
جنبش های  در  جوانان  کنشگری  البتە 
جهانی.  و  عام  ایست  پدیده  انقالبی 
اساسا نیروی جوان، نیروی محرکەی اصلی 
در  روند.  می  بشمار  دگرخواهی  جنبشهای 
ایران امروز نیز جوانان با توجە بە جنبش 
اجتماعی پیشرو کنونی، در راستای دگرگونی 
جمهوری  سرنگونی  و  جامعە  بنیادین 

اسالمی گام بە میدان مبارزه گذاشتە اند. 
حضور  چرایی  بە  پاسخ  یافتن  بــرای 
زنان  و  دختران  بویژە  و  جوانان  پررنگ 
باید  و  توان  می  جنبش  این  در  ایرانی 
زمینەهای عینی و ذهنی این حضور را در 
رابطە با عامل ترکیب سنی جمعیت ایران 
عرصە های  در  جوانان  فراوان  مشکالت  و 
و  فرهنگی  اقتصادی،  سیاسی،  مختلف 

اجتماعی مورد بررسی قرار داد.

١.  جوانان و ترکیب سنی جمعیت ایران
عمومی  سرشماری  آخرین  اساس  بر 
نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵، ترکیب سنی 
جمعیت ایران شامل " کودکان و نوجوانان 
 ۱۹٫۲ معادل  درصد   ۲۴٫۰ با  ۱۵ سال(  )زیر 
میلیون نفر، جوانان )۱۵ تا ۲۹ سالە( با ۲۵٫۱ 
میانساالن  نفر،  میلیون   ۲۰٫۱ معادل  درصد 
معادل  درصد   ۴۴٫۸ با  سالە(   ۶۴ تا   ۳۰(
سالە   ۶۵( سالمندان  و  نفر  میلیون   ۳۵٫۸
و بیشتر( با ۶٫۱ درصد معادل ۴٫۹ میلیون 
نفر" است. "طبق این آمار٤٩.١ درصد معادل 
٣٩.٣ میلیون جمعیت ایران  را افراد  زیر 

٣٠ تشکیل می دهد. 
بنابراین، گذشتە از میزان باالی جمعیت 
توجە  با  جمعیتی کشور،  ترکیب  در  جوان 
بە فشارهای دولت مذهبی ایران، کە حتا 
امنیت حریم خصوصی آنها را مورد تهدید 
قرار دادە است و با توجە بە ژرفش هرچە 
اجتماعی  و  طبقاتی  شکاف های  بیشتر 
در  آنها  زندگی  بر سطح  آن  منفی  تاثیر  و 
زمینە های گوناگون مانند تحصیل، مسکن، 
امکانات درمانی، مشکل اشتغال و افزایش 
جای  غیرە،  و  قیمت ها   عمومی  سطح 
تعجب نیست کە جوانان و نوجوانان ایرانی 
ایران  نوین  انقالب  اصلی  شرکت کنندگان 

هستند.

2. مشکالت اقتصادی و اجتماعی جوانان
دخالت های  با  زمان  هم  ایرانی  جوانان 
درشت  و  ریز  ماموران  روزمــرە  و  مداوم 
و  خصوصی   زندگی  در  اسالمی  حکومت 
شان،  شهروندی  و  فردی  آزادی های  نقض 
اجتماعی  و  اقتصادی  فشارهای  بعلت 
برانداز  خانمان  سیاست های  از  ناشی 
جمهوری اسالمی ایران، ناتوان از پایە ریزی 
برای  آیندەسازی  و  زندگی  ساماندهی  و 
خود هستند. اگر بخواهیم فقط بر اساس 
نمونە هایی  بە  ایران  در  رسمی  دادەهای 
از این مشکالت اشارە کنیم متوجە فاجعە 
مردم  تمام  زندگی  شد کە  خواهیم  بزرگی 
ایران را بطور عام و زندگی جوانان را بطور 
خاص تحت الشعاع خود قرار دادە است.  

برای نمونە:
"بر اساس گزارش منتشر شدە از وضعیت 
اشتغال؛ نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سالە 
در ایران در تیرماە سال ١٤٠١، بە ۲۴ درصد 
 ۱۴۰۱ بهار  در  بە عبارت دیگر  رسیده است، 
بازەی  در  کە  جوانانی  چهارم  یک  بر  بالغ 
سنی ۱۵ تا ۲۴ سال جویای شغل بودەاند، 
همچنین  کنند.  پیدا  شغلی  نتوانستەاند 
بررسیها نشان می دهد در گروه های سنی 
جوان، نرخ بیکاری زنان تقریبا دو برابر نرخ 
بیکاری مردان است کە نشان می دهد زنان 
در سنین پایین تر با مشکالت بیشتری در 
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طور  بە  هستند.  مواجە  شغل  کردن  پیدا 
نرخ  از  باالتر  جوانان  در  بیکاری  نرخ  کلی 
بیکاری کل است، نرخ بیکاری در سن ۱۸ تا 
۳۵ سال در مناطق شهری کشور برای بهار 
امسال نزدیک بە ۱۸ درصد بە ثبت رسیده 
است کە نسبت بە فصل مشابە سال قبل 
کردە  تجربە  را  افزایش  درصد  یک  حدود 
است. نرخ بیکاری در مناطق روستایی در 
بازەی سنی مذکور نیز ۱۲.۴ درصد افزایش 
بهار  بە  نسبت  نرخ  این  کە  است  داشتە 
افزایش  درصد  یک  از  کمتر   ۱۴۰۰ سال 
یافتە است. بە طور کلی می توان گفت کە 
مناطق  در  جوانان  بیکاری  افزایش  شدت 
شهری کشور بیش از افزایش شدت بیکاری 
با توجە  در روستا ها بوده است." طبیعتا 
زمینە های  نبودن  و  بیکاری  باالی  نرخ  بە 
کشور  مجردهای  درصد  ازدواج،  اقتصادی 
و  کاهش  بــاروری  نرخ  و  یافتە  افزایش 
جمعیت کشور رو بە پیری می رود. بنابراین 
در صورت عدم حل این معضل اجتماعی، 
نیسی،  عالمی  مسعود  گفتە های  طبق 
کشور  تحقیقات جمعیت   موسسە  رئیس 
"میانگین سنی جمعیت کشور در ۳۰ سال 
آینده بە حدود ۴۸ سال می رسد و می توان 
از  درصد   ۳۳ حدود   ۱۴۳۰ سال  در  گفت 
بە  این  و  می شود  سالمند  جمعیت کشور 
آن معنا است کە از هر ۱۰ نفر ۴ نفر سالمند 

خواهند بود." 
"تعداد  رسمی  ــای  ــاره آم بــراســاس 
اجارەنشینان در ایران از ۱۲ درصد در سال 
۱۳۶۵ بە ۳۸ درصد تا سال ۹۹ رسیده است. 
این بە آن معنی است کە ۳۲ میلیون ایرانی 
مسکن  سنگین  اجاره بهای  مسئلە  درگیر 
هستند. این عدد از این منظر حائزاهمیت 
شهری  مناطق  در  آمارها،  طبق  کە  است 
مستاجران  هزینە های  از  درصد   ۴۳ کشور 
معادل  رقمی کە  است؛  مسکن  بە  مربوط 
در  خانوارها  هزینە های  میانگین  برابر   ۲.۲
جهان است. براساس گزارش منتشرشده از 
وزارت  ساختمان  و  مسکن  معاونت  سوی 
راه و شهرسازی فقط در دو ماهە اول سال 
بە  ١٤٠١ متوسط اجاره بهای یک مترمربع 
اردیبهشت  در  تهران  در  مسکونی  واحد 
رسیده  ناموت   ۹۰۰ و  هزار   ۱۲۶ بە  امسال 
است کە در مقایسە با رقم ۸۴ هزار و ۸۰۰ 
ناموت پایان سال ۱۴۰۰ رشد نزدیک بە ۵۰ 
درصدی داشتە است و طی ۱۰ سال درآمد 

ها ۱۲ برابر اجاره ها ۱۴ برابر شده است."
بر  حاکم  اقتصادی  شرایط  بە  توجە  با 
جامعە، افزایش اجارە مسکن و موادغذایی، 
نە  بیکاری،  مشکل  و  درآمد  پایین  سطح 
بلکە  ایرانی  جوان  شدن  صاحب خانە  تنها 
پرداخت اجارە مسکن نیز تبدیل بە آرزویی 
بە  توجە  با  است.  شده  نیافتنی  دست 
حقوق پایە ٢ میلیون  تومانی جوان ایرانی 
و "با حسابی سر انگشتی حدودا ٥٠ سال 
طول می کشد تا یک جوان ٢٥ سالە ایرانی 

صاحب مسکن شود"!
از سوی دیگر، مسئلە فقر و بحران اشتغال 
در ایران از جملە  دالیل بحران ساز جامعە 

کنونی ایران است.
دهە۹۰،  در  شده  انجام  "پژوهش های   
نشان می دهند کە خانواده های پرجمعیت 
نمی توانند  شغل،  داشتن  وجود  با  ایرانی 
برای  ــزوم  ل حد  در  را  زندگی  امکانات 
 ۲۰۲۲ آوریل  تا  فراهم کنند.   خانواده شان 
غذایی  مواد  قیمت   )۱۴۰۱ سال  )فروردین 
درصد   ۴۳ قبل  سال  بە  نسبت  ایران  در 
افزایش یافتە است کە بیشترین دلیل آن 
خشکسالی شدید، تحریم ها، تورم، فساد در 
اساس  بر  است.  بوده  دستگاه ها  از  برخی 
آمارهای  مبنای  بر  و  پرایمر  ایران  گزارش 
دولتی، تا اوایل سال ۲۰۲۲، حدود ۳۰ درصد 
زندگی می کردند.  فقر  زیر خط  خانوارها  از 
برخی کارشناسان تخمین زدەاند کە حداقل 
نیمی از جمعیت ۸۵ میلیونی ایران زیر خط 
فقر زندگی می کنند و با تورمی کە برای همە 
و  است دستە  رسیده  درصد   ۴۰ بە  کاالها 
پنجە نرم می کنند. این تورم باالترین میزان 
از  ۱۸ درصد  ایران  در  است.  از سال ۱۹۹۴ 

افراد جامعە دچار فقر مطلق هستند. فرامرز 
عالی  دستمزد کانون  رئیس کمیتە  توفیقی، 
شوراهای اسالمی کار کشور، در همین رابطە 
در گفتگویی خبر داده بود کە: "امید بە خانە 
سال   ۱۲۳ بە  تهران  در  یک کارگر  شدن  دار 
رسیده است. حاال پوشاک، درمان، هزینە های 
این داده ها  را کنار  تحصیل و سایر خرج ها 
"امروز  می کند".   بیداد  واقعا  تورم  بگذارید؛ 
سال  بە  نسبت  خوراکی ها  رسمی  تــورم 
تورم واقعی سبد  از ۸۶ درصد و  قبل بیش 

معیشت کارگران بیش از ۱۰۰ درصد است."
نبودن آزادی های فردی و سیاسی، و طبق 
برخی از آمارهای منابع رسمی و غیر رسمی 
و  گرانی  اقتصادی،  تورم  باالی  نرخ  ایران، 
تامین  مشکل  غذایی،  مواد  قیمت  افزایش 
و...،  مسکن  اجارە  صعودی  رشد  و  مسکن 
ایرانی  جوانان  آیندە  برای  امیدی  هیچگونە 
در چنین حالتی جای  است.  نگذاشتە  باقی 
تعجب نیست کە جوانان و بویژە زنان ایرانی 
کە از ستم مضاعف جنسیتی نیز رنج می برند، 
ستون اساسی این جنبش را برای رسیدن بە 
آزادی و زندگی بهتر تشکیل دهند و خواستار 
اصلی  مانع  کە  باشند  حکومتی  سرنگونی 
رسیدن آنها بە یک زندگی شرافتمندانە است.

 3. مسئله حجاب و آزادی های شهروندی 
از همان آغاز انقالب بهمن ٥٧ ایران علیرغم 
مانند  شهروندی  حقوق  از  برخی  تصویب 
اصل های ٣٢ تا ٣٩ در قانون اساسی ایران 
و انتشار متعدد منشورهای حقوق شهروندی 
آن، هیچ یک  روسای جمهور  از سوی  ج.ا.ا 
کە  هم  روز  یک  برای  آنها  ادعایی  مواد  از 
شدە بە اجرا در نیامدە، ابتدایی ترین حقوق 
شهروندی آنها مانند: حریم خصوصی و بویژه 
بیان،  و  اندیشە  آزادی  حق  پوشش،  حق 
شهروندی  امنیت  انسانی،  برابری  و  کرامت 
رسمی  ماموران  و  حاکمان  سوی  از  غیرە  و 
است.  شدە  پایمال  آنها  شخصی  لباس  و 
بارزترین اشکال نقص سیستماتیک  از  یکی 
حقوق شهروندی زنان ایرانی تحمیل "حجاب 
اسالمی و ستم جنسیتی" است کە ٣ هفتە 
بە  عمال   ١٣٥٧ بهمن  قیام  پیروزی  از  پس 
از  و  درآمد  اجرا  مرحلە  بە  خمینی  دستور 
بە  حجاب  بدون  زنان  ورود  از  زمان  همان 
موسسات دولتی جلوگیری بە عمل آمد. در 
همەی سال های حاکمیت ج. ا.ا زنان ایرانی 
بە عناوین مختلف و بە بهانەی نقض "حجاب 
مجازات  قانون   ٦٣٨ مادە  طبق  شرعی"  
بازدارندە(  اسالمی )تعزیرات و مجازات های 
قرون  قوانین  گرفتە اند.  قرار  مجازات  مورد 
وسطایی شریعت، چونان یکی از نشان های 
کە  اسالمی  واپسگرایی  اندیشە  و  فکر  بارز 
آمیختە با قوانین رسمی حکومت ایران شدە 
است، با دخالت درهمەی عرصە های زندگی 
زمینە ساز تحمیل فشارهای  طبیعی جامعە 
و  روحی  آزارهای  نتیجە  در  و  فرسا  طاقت 
جسمی مردم و بویژە زنان ایرانی شدە است، 
امری کە مقابلە با آن چون نفی کل سیستم 

رژیم  آشیل  پاشنە  بسان  حاکم   مذهبی 
اسالمی ایران قلمداد می شود. 

از سوی دیگر، زنان آزادی خواە ایران نە 
قوانین  طبق  بلکە  حجاب،  حوزە  در  تنها 
سیاسی،  عرصە های  تمام  در  اسالمی 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تحت ستم 

بودەاند.
مسئلە  این  بە  خوبی  بە  ایرانی  زنان 
حکومت  چارچوب  در  کە  هستند  واقف 
قوانین  و  شریعت  بر  کە  ایران  اسالمی 
امکان  است،  استوار  اسالمی  واپسگرای 
اصالحات وجود نداشتە، تنها راە رهایی و 
رسیدن بە یک زندگی مدرن، پایان دادن 
بە حاکمیت حکومت دینی در ایران است. 
آزادی" کە  جنبش مردمی "زن، زندگی، 
با قتل ناجوانمردانە ژینا)مهسا( امینی در 
شهریور ماە امسال شروع شد، بزرگ ترین 
جنبش انقالبی و مدرن با پیشاهنگی زنان 
و پشتیبانی چشمگیر مردان ایرانی است. 
کورد  مــردان  سوی  از  شعار  این  طڕح  
ژینا)مهسا(  زندەیاد  خاکسپاری  روز  در 
امینی در شهر سقز و گسترش سریع آن 
در کوردستان و سرتاسر ایران، با اعتراض 
دربرگیرندە چند محور  بە مسئلە حجاب، 
تمام  شهروندی  خواست های  از  عمدە 
و  فردی  ــای  "آزادی ه مانند  ایران  مردم 
جمعی، سکوالریسم)جدایی دین از دولت 
برابری زن  و  و سیاست(، عدالت خواهی 

ومرد" است.
 دختران و زنان ایران کە عالوە بر انواع 
ستم های اقتصادی و اجتماعی، بیش از ٤ 
دهە از ستم جنسیتی  نیز رنج برده اند، 
آیندە خود را در تغییر حکومت می بینند. 
شرکت  با   ایرانی  شجاع  مردان  و  زنان 
سیاسی  و  اجتماعی  جنبش  بزرگترین  در 
٤ دهە اخیر، برگ نوینی را در تاریخ ایران 
و  مترقی ترین  بسان  کە  زنند  می  ورق 
مدرن ترین خیزش، نە تنها در ایران بلکە 

کل جهان بە حساب خواهد آمد.

واحد  رهبری  و  کاریزما  چهرە  یک  فقدان   .4
انتخاب  در  جوانان  ابتکارات  و  کنونی  جنبش  در 

شیوەهای مبارزە با نیروهای سرکوبگر 
شیوەهای  گرفتن  پیش  در  و  انتخاب 
زندگی،  "زن،  جنبش  در  نامتمرکز  مبارزە 
جنبش های  تجارب  اساس  بر  آزادی"، 
سوی  از  اخیر  دهەهای  شدە  سرکوب 
نیروهای واپسگرا و سرکوبگر ج. ا.ا، نشان 
در  مردم  هوشمندانە  بسیار  حرکت  از 
صحنە دارد. این جنبش در روند تکاملی 
و  همخوانی  بە  رسیدن  توانایی  خود، 
اکنون  هم  ما  دارد.  را  مشترک  مدیریت 
نیز ناگفتە شاهد هماهنگی و کار مشترک، 
در امر دعوت کردن مردم ایران در روزهای 
راهپیمایی ها  در  شرکت  برای  مشخص 
شعارهای  دادن  و  مردمی  اعتراضات  و 

مشترک هستیم.
کاریزما  چهرە  یک  نبود  دیگر  سوی  از 

مردم  و  است  جنبش  این  مثبت  نقاط  از 
رسیدن  برای  خیابانها  کف  در  کە  مبارزی 
با  شان  واقعی  و  عینی  خواست های  بە 
هستند،  درگیر  ج.ا.ا  سرکوبگر  نیروهای 
بە  را  آیندە  انقالب  سرنوشت  و  زندگی 
دست یک چهرە معینی برای خط و نشان 
دادن نمی سپارند، بلکە آنها با پیش کشیدن 
شعارهای ترقیخواهانە ای کە از خواست های 
برای  را  راە  آنها سرچشمە می گیرد،  واقعی 
سرنگونی این رژیم و تغییر حیات سیاسی 
در ایران مهیا می سازند و کسانی می توانند 
در آیندە ایران نقش موثر بازی کنند کە خود 
را با خواست های نیروهای اصلی و محرک 
انقالب مدرن کنونی یعنی جداسازی دین از 
سیاست و دولت، آزادی،  برابری زن و مرد 

و... تطبیق دهند و نە برعکس.
در  ایــران  کنونی  جنبش  شدن  فراگیر 
اعتراضی  جنبش  گیری  شکل  با  مقایسە 
انقالب ١٣٥٧ بسیار سریعتر است. اگر قیام 
٢٩ بهمن ١٣٥٦ در تبریز، چون نقطە عطف 
انقالب ایران، چهل روز پس از تظاهرات قم 
شروع شد و بە تدریج و بە حد فاصل بیش 
از ٦ ماە بە نقاط دیگر ایران رسید، دامنەی 
جنبش کنونی در فاصلە کمتر از یک هفتە 
پس از خیزش شهریور ماە سقز تمام ایران، 
از کوردستان تا تهران، از زاهدان تا اهواز را 
فراگرفت و حتا دامنەی آن از ایران تا اروپا 

و آمریکا هم رسید.
 این جنبش با توجە بە سابقە درخشان 
مبارزە سیاسی و نافرمانی مدنی در کوردستان 
یک جنبە کامال تودەای بە خود گرفتە است 
مبارزات  دامنە  نیز  ایران  دیگر  نقاط  در  و 
صنفی و مدنی و استقبال الیە های میانی 
و زحمتکش جامعە و پشتیبانی تودەهای 
کار و زحمت از آن رو بە افزایش می رود. 
اعتصاب  کارگران پیمانی و قرارداد موقت 
و  نفتی  میدان های  های  پروژه  در  شاغل 
گاز واقع در پارس جنوبی )عسلویە- استان 
بوشهر( کارگران پیمانی فاز دوم پاالیشگاه 
تشکل های  هماهنگی  شــورای   ، ــادان  آب
دانشگاە،  استادان  ایران،  معلمان  صنفی 
هنرمندان  ورزشــکــاران،  وکــال،  پزشکان، 
و  جنبش  این  فراگیر  رشد  بارز  نشانە  و... 
مختلف  الیە های  سریعتر  چە  هر  پیوستن 
اجتماعی ایران بە آن است. بدون شک پا 
بالقوە  نیروهای  ژینا،  جنبش  رشد  پای  بە 
بنابر گفتە  کە  موجود،  ساختار  بە  معترض 
نمایندگی  نهاد  رئیس  رستمی،  مصطفی 
نتیجە  در  کشور،  دانشگاەهای  در  رهبری 
یک نظرسنجی ]گویا[ "٨٣ درصد مردم در 
اعتراضات شرکت نکردەاند ولی معترض اند 
قیام[  ]بخوان  اغتشاش ها  مردم  درصد   ١٠
و ۵۵ درصد اعتراضات را تایید می کنند"، 
مدرن  و  تحول خواە  جوانان  جنبش  دامنە 
جامعە  معترض  بالقوە  الیە های  تمام  بە 
رسیدە، دیر یا زود بحالت بالفعل درخواهد 

آمد.
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مرکز اجرایی حزب دموکرات 
کوردستان ایران:

 اعتراضات ملل تحت ستم 
علیە رژیم ایران ستودنی است

در  ژینا  انــقــالب 
ورود  ــاده  آم حالی 
حیات  دوم  ماه  بە 
خود می شود کە در 
زمینەها  از  بسیاری 
کارنامە  توانستە 
از  موفقی  بسیار 
نمایش  بــە  ــود  خ
بگذارد، کارنامەای کە نویدبخش روزهایی 
ایران است. صرف نظر  روشن برای مردم 
روزهای  در  فرودها  و  فرازها  بعضی  از 
و  سفاک  رژیمی  با  مواجە  در  انقالب کە 
بی  رحم مثل جمهوری اسالمی امری کامال 
عادی بە نظر می رسد بازخوانی رویدادهای 
توجە  قابل  نتایجی  بە  را  ما  مدت  این 
حال  عین  در  سر،  بی  ساختار  می رساند. 
متحد وهدفمند انقالب ژینا امکان هرگونە 
مقابلە از سوی جمهوری اسالمی را گرفتە 
تا  کوشید  بارها  اسالمی  جمهوری  است. 
با انتصاب انقالب ژینا بە گروه و جریانی 
تعریف  خود  برای  خاص  دشمنی  خاص، 
را  انقالب  سوی  و  سمت  بتواند  و  کند 
حزب  مقر  بە  موشکی  حملە  دهد.  تغییر 
کوردستانی،  احــزاب  دیگر  و  دموکرات 
انتصاب رهبراهل سنت ایران بە عربستان 
رژیم  موهوم  تالش  این  از  بخشی   … و 
بود کە با هوشیاری این جریانها شکست 
اصل  قرار گرفتن  هدف  دیگر  نکتە  خورد. 
امکان  بود کە عمال  انقالب  از سوی  نظام 
بە  موسوم  جریانهای  میانجگیری  هرگونە 
برد،  بین  از  را  رژیم  داخل  اصطالح طلب 
حملەای آگاهانە از سوی مبارزان بە همە 
ارزشهای تعریف شده از سوی رژیم والیت 
فقیە از شخص ولی فقیە گرفتە تا اعتراض 
آخوندهای  بە  اجباری و حملە  بە حجاب 
خروجی  ترین  مهم  شاید  اما  حکومتی. 
مثال  اتحاد  ژینا،  انقالب  روزهــای  این 
زدنی ملیتهای ایرانی بود کە بە بزرگ ترین 
کابوس رژیم جمهوری اسالمی تبدیل شده 
از شعارهای داده شده در روزهای  است. 
اول انقالب در کوردستان و آذربایجان در 
از زاهدان  تا حمایت  از همدیگر  حمایت 
و بلوچستان در شهرهای دیگر، بده بستان 
بیشتر  هرچە  دادن  نشان  برای  انقالبیون 
اتحاد مردم، تصویری بسیار زیبا از انقالب 

ژینا بە جهان مخابره کرد.
جمهوری اسالمی ناتوان از کنترل خیابان 
باز هم  ایران،  و شعارهای هدفمند مردم 
قدیمی  داستان  دادن  قرار  دستاویز  با 
تجزیە طلبی سعی در ترساندن انقالبیون 
و دلسرد کردن آنها دارد، رژیم در فاز اول 
مانند  داخلی  ــزدوران  م برخی  طریق  از 
سعی کرد  سیاسیون  و  سلبریتی ها  برخی 
در صفوف مردم تفرقە بیندازد کە در این 
راه کامال ناموفق بود زیرا عموما کسانی کە 
آدمهای  رژیم شدند  بە  بە همکاری  مایل 
کامال شناختە شده برای مردم بودند و با 
هیچ اقبالی از سوی مردم مواجە نشدند. 
در فاز دوم این ترفند رژیم دست بە دامن 
کە  کسانی  شد،  خارجی  مزدوران  بعضی 

ماکسیم گورکی نویسنده انقالبی شهیر و بنیانگذار رئالیسیم اجتماعی در ادبیات 
روسیە است، او یکی از تاثیرگذارترین نویسندگان تاریخ ادبیات نە تنها در روسیە 
بلکە در جهان است. نگاه عمیق و نقادانە گورکی بە الیەهای زیرین جامعە و در 
واقع آنچە زیر پوست شهر اتفاق می افتد از او و کتابهایش تصویری کامال باورپذیر 
ارائە می کند. صرفنظر از مکتب فکری او کە ریشە در سوسیالیسم کارگری و مبارزات 
طبقە فرودست علیە روسیە تحت حاکمیت تزارها دارد، نوشتەهای گورکی برگردانی 

از واقعیاتهای جامعە و بە نوعی زندگی در خود جریان وقایع است.
" دانشکدەهای من" اثری از ماکسیم گورکی است کە حاصل تجربیات سال های 
جوانی اوست ، در این کتاب گورکی جوان کە بە امید تحصیل در دانشگاه راهی" 
قازان" می شود ، بە خاطر شرایط اقتصادی تحصیل را نیمە کاره رها می کند و بە 
ناچار بە کار و زندگی کارگری تن درمی دهد. آنچە گورکی در طی این سالیان در 
ارتباط با آدمهای مختلف و در موقعیتهای مختلف می آموزد در نگاه گورکی جوان 
بزرگ ترین دانشگاه است. در واقع او این بار بە دور از رویەهای مرسوم یادگیری 
در دانشگاه، بی واسطە و مستقیم در حال یادگیری از طریق تجربە انسانی است؛ 
این بار ابزار یادگیری نسخە کپی شده از رویدادهای جامعە نیست، بلکە یادگیری 
در  نمونە  عنوان  بە  است.  خیابان ها  در کف  موجود  حقیقتهای  لمس  طریق  از 
زندگی  آنها  با  قازان  بە  ورود  ابتدای  در  خانوادەای کە  تنگدستی  و  فقر  روایت 
را کە هر صبح  فرزندان خود  بود معده  "پیرزن مجبور  می کند،گورکی می نویسد: 
بدون هیچ تفکری از او نان می خواستند فریب دهد، طبیعی است هر تکە نانی 
کە از این خانواده نصیب من میهشد مثل تکە سنگی در معدەام سنگینی می کرد. 
برای همین هر صبح زود بە بهانە یافتن کار از خانە بیرون می آمدم تا صبحانە را 

با آنها شریک نشوم."!!!
آری گورکی خوب فهمیده بود گاهی حقیقت را نە در کتابها و نە در دانشگاەها، 
بلکە بی واسطە می توان کف خیابان ها یافت، بعضی وقتها مطالعات اجتماعی و 
خ می دهد فقط بە چند عدد و رقم یا فرضیە  جامعە شناسی ناتوان از فهم آنچە ر
احتمالی ختم می شوند. گاهی سیر تحوالت آنقدر سریع پیش می رود کە فرصتی 
برای تحلیل و آنالیز آکادمیک نمی گذارد.گاهی خیابان خود دانشگاه است. انقالب 
ژینا کە با قتل حکومتی دخترکی پاک و معصوم آغاز شد اینک نە تنها جغرافیای 

ایران، بلکە جهان را درگیر کرده است. 
جز کف  بە  آن  فهم  برای  و گستردەاند کە  متنوع  آنقدر  انقالبی کە صاحبانش 
خیابان ها جای دیگری نمی توان رفت. انقالب ژینا، انقالب رنگ ها و تفاوتهاست. 
مردم  بر  فقیە  والیت  دیکتاتوری  حکومت  سال ها  رنجهاست کە  و  درد  انقالب 
پانزده  دختر  از  شدەاند کە  بزرگ  آنقدر  رنج هایی کە  و  درد  است.  تحمیل کرده 
شانزده سالە منتقد سیاسی ساختەاند، دخترکانی کە حاال از حق انتخاب پوشش 
می گویند، از فساد و از تبعیض !!! برای واکاوی انقالب ژینا نە خواندن  فلسفە 
سیاسی "هانا آرنت" کمک می کند نە دیدگاەهای انقالبی "کارل مارکس" بە درد 
نمی خورد. برای فهمیدن انقالب ژینا، باید حرفهای دانش آموزان مدرسە را شنید، 
برای  داد.  فرا  گوش  تپە"  هفت  نیشکر  سالە کارگران"  چندین  بغضهای  بە  باید 
تحلیل ترس نیازی بە نظریەهای روانشناسی "شوپنهاور" نیست، باید از آنهایی کە 
آگاهانە سمت گلولە می روند، معنای ترس را پرسید. درد و رنج را با تعالیم مسیح 
نمی توان توجیە کرد، باید از مادر ژینا پرسید معنای درد  رنج را، از مادر حدیث و 

سارینا، از "مادران آبان" و همە مادرانی کە اللەهایشان پرپر شدند. 
دیگر خواندن بیانیەای فمینیستی توسط یک جمع چندنفری در روز زن پاسخ 
حقیقت این روزها نیست، حاال دخترکان عصر ارتباطات از طریق شنیدن و دیدن، 
بە جای گفتن عمل می کنند آنها آگاهانە بە جنگ همە هنجارهای دستوری رژیم 
را  زنان"  علیە  تبعیض  رفع  "کنوانسیون  اسم  حتی  شاید  اند،  رفتە  فقیە  والیت 
نشنیده باشند، آنها تبعیض را زندگی کردەاند. نسل جسوری کە یادگرفتە است بە 
جای گفتن باید عمل کرد، با زبان دیگر با دیکتاتور سخن باید گفت. آری انقالب 
انحصار یک  در  آگاهی  آن  در  دانشگاهی کە  عیار است.  تمام  دانشگاه  ژینا یک 
جریان خاص سیاسی یا فکری نیست بلکە بە شکل گستردەای در تمامی تاروپود 
این  آنچە  فقیە  والیت  رژیم  موسوم  تبلیغات  برعکس  است.  شده  تکثیر  جامعە 
قشر آگاه شده بە دنبال آن است بازتعریف زن بە عنوان یک اهرم تعالی جامعە 

صرفنظر از نگاه جنسیتی است. 
روز  هر  آری  نوآوری،  یک  بود  جدید  حرکت  یک  منتظر  هرروز  می شود  اینجا 
می توان سالحی برای نبرد علیە دیکتاتور یافت. این مردم راه مبارزه با دیکتاتور 
را بە عدد درد و رنج و تبعیض سالیان یافتە اند. اینجا زن جنس مخالف نیست، 
اینجا زندگی با همە سختی و دشواری هایش  اینجا زن سخنگوی برابری است. 
ادامە دارد، آزادی یک مفهوم فلسفی یا سیاسی نیست، آزادی امتداد زن و زندگی 
است سە گانەای برای رهایی و کنار هم بودن. اینجا خیابان نیست اینجا دانشگاه 

است محلی برای یادگیری و درک حقیقت ...

رضا دانشجو

بە ظاهر جزو مخالفین رژیم هستند. این 
مسئلە جریان را کمی پیچیده تر می کند، 
کسانی کە میان انبوه اخبار راست، با القای 
افکار  می خواهند  ساختگی  تئوری  یک 

انقالبیون را بە حاشیە بکشانند.
واکاوی  بە  ادامــە  در  مشخص  بطور 
کە  می پردازیم  کسانی  از  دونفر  اظهارات 
از مخالفان جمهوری اسالمی بوده  ظاهرا 
اما حقیقت  ایستادەاند،  و در صف مردم 
ماجرا چیز دیگری را نشان می دهد. خانم 
شیرین هانتر) طهماسب( چندی پیش در 
آمریکا،  صدای  فارسی  بخش  با  مصاحبە 
ضمن اشاره بە حوادث رخداده و حمایت 
ظاهری از انقالبیون، از خطر تجزیە ایران 
دانشگاه  سیاسی  علوم  استاد  او  زد.  دم 
آمریکاست،  در  تاون"  ج  "جور دانشگاه 
سیاسی  تحلیلگر  یک  عنوان  بە  مسلما 
باشد.  آینده کشورش  نگران  دارد  حق  او 
در  است  کافی  کجاست؟  مشکل  پس 
مقاالتش  و  هانتر  خانم  ــاره  درب گوگل 
جالب  نتایج  بعضی  بە  تا  جستجو کنیم 
توجە دست پیدا کنیم. انبوه مصاحبەهای 
خانم هانتر با برخی خبرگزاری های نزدیک 
و  "مهر"،"شفقنا"،"نورنیوز"  مانند  سپاه  بە 
کە  است  وقتی  عجیب تر  "مهراندیشە". 
برنامە  در  اسالمی  حجاب  با  هانتر  خانم 
اسالمی  جمهوری  چهار  شبکە  "شوکران" 
ظاهر می شود!!! باید از خانم هانتر پرسید 
در حالیکە بسیاری از اساتید علوم سیاسی 
دانشگاەهای کشور یا در زندان هستند یا 
التصویر، شما  ممنوع  و  التدریس  ممنوع 
کە زمانی نماینده وزارت خارجە رژیم شاه 
در لندن بودید!!! چطور اینقدر مورد توجە 
رسانەهای نزدیک بە سپاه هستید ؟؟؟ و 
مضحک،  سناریوی  این  آخر  سکانس  اما 
از مصاحبە  بعد  روز  چند  است کە  خبری 
خانم هانتر، "تسنیم" رسانە سپاه پاسداران 
منتشر می کند، تسنیم می نویسد: "فعالیت 
تجزیە طلبان در روزهای اخیر بە حدی بود 
کە عالوه بر نگرانی مردم، برخی چهره های 
آنها  تحرکات  بە  نسبت  نیز  خارج نشین 
هشدار دادند. شیرین هانتر استاد دانشگاه 
خارجە  روابط  شورای  وعضو  تاون  ج  جور
آمریکا در مصاحبە با صدای آمریکا گفت: 
عده ای از تجزیە طلبان کە برخی اسم آزادی 
تجزیە  دنبال  می گذارند  آنها  روی  اقوام 
هستند و هربار کە اغتشاش می شود آنها 

وارد عمل می شوند."
دارید، چە  با سپاه  پیوندی عمیقی  چە 
هانتر!!!  شیرین  خانم  جالبی،  بستان  بده 
راستی شما هم مثل سپاه معتقدید این 

اغتشاش است نە انقالب ؟ 
پور  رعنارحیم  از  صوتی  فایلی  افشای 
 ، فارسی  بی سی  بی  تلویزیون  خبرنگار   ،
چند روز پیش، شکل تکرار شدەای از این 
تغییرات  برخی  با  شده  نما  نخ  سناریوی 
ماهوی بود. هرچند رعنا رحیم پور کوشید 
با اعالم اینکە، این فایل صوتی لو رفتە و 
بدون اجازه او انتشار یافتە، جریان را بە 
را  اما حقیقت  سمت دیگری سوق دهد، 

مردم بە خوبی فهمیدند. خانم رحیم پور 
مورد  سرعت  بە  صوتی کە  فایل  این  در 
قرار  سپاه  بە  نزدیک  رسانەهای  استقبال 
گرفت از دادن تریبون بە احزاب کورد و لر 
احساس  انترنشنال  تلویزیون  توسط  و… 
ایران است،  نگران تجزیە  و  خطر می کند 

چە جمالت آشنایی!!! 
مسلما ایشان هم بە عنوان یک خبرنگار 
باشد.  کشورش  آینده  نگران  تواند  می 
پور.  رحیم  خانم  از  ساده  سوال  چند  اما 
ایشان می گوید این فایل صوتی حاصل 
و  بوده  ایشان  با مادر  گفتگوی خودمانی 
لو رفتە، هرچند این در اصل قضیە تغییری 
کە  خبرنگاری  واقعا  اما  نمی کند،  ایجاد 
سی کار  بی  بی  مانند  رسانەای  در  سالها 
می کند، نمی داند صدایش شنود می شود؟ 
احوال  در  همیشە  خبرنگار  خانم  آیا 
جهان  و  ایران  تحوالت  مادرش  با  پرسی 
ادعای  مورد  در  اما  کند؟؟  می  تحلیل  را 
نگاهی  کافی است  پور،  رحیم  رعنا  واهی 
ایران  صفحە  اینستاگرام  پست های  بە 
مطلب  چند  ببینیم  بیندازیم  اینترنشنال 
در مورد احزاب کورد ولر و… وجود دارد؟ 
در سیصد پست آخر ایران اینترنشنال در 
زمان نوشتن این مطلب هیچ اثری از این 
در  این  نیست،  گفتگوهایشان  و  احزاب 
حالیست کە کلیە فراخوانها و سخنان رضا 
پوشش  اینترنشنال  ایران  توسط  پهلوی 
قرار  اعتراض  مورد  بارها  و  می شود  داده 
در  پور  رحیم  خانم  راستی  است.  گرفتە 
اینباره نظری ندارد یا ماموریت چیز دیگری 
است؟؟ خانم رحیم پور در فایل صوتی لو 
یک  حالت  در  آن  در  مادرش کە  با  رفتە 
"زن،  شعار  بە  می باشد  سیاسی!!!  تحلیل 
زندگی، آزادی" اشاره می کند و تاثیری کە 
و  منطقە  کشورهای  آینده  بر  شعار  این 
روند دموکراسی خواهی جوامع مختلف در 
خاورمیانە مخصوصا زنان می تواند داشتە 
رحیم  واقعا خانم  این است  باشد، سوال 
چگونە  و  از کجا  شعار  این  نمی داند  پور 
و  شد  ایران  مردم  انقالبی  حرکت  وارد 
چگونە جهان را تکان داد؟ خانم رحیم پور 
نمی داند آنانی کە با بریدن گیسوان خود، 
کسانی  چە  درآورند  حرکت  بە  را  جهانی 

بودند و این حرکت از کجا آغاز شد؟
تجزیە،  اســت،  دیگری  چیز  حقیقت 
اسم رمز مزدوران جمهوری اسالمی است 
مزدورانی کە ظاهر و شکلشان متفاوت از 
بسیجی های داخلی است کروات می زنند 
حجاب  ظاهرا  می پوشند،  شلوار  و  وکت 
هم ندارند اما ماموریتشان بی گمان یکی 
است، ظاهرشان متفاوت و باطنشان یکی 
است. اما آنچە امثال شیرین هانتر و رعنا 
رحیم پور نمی دانند، واقعیت کف خیابان 
هر  از  متحد کە  و  انقالبی  مردم  هاست، 
سد و مانعی رد می شوند، مردمی کە برای 
نابودی دیکتاتور تصمیم خود را گرفتەاند، 
بازگشتی در کار نیست، پس سکوت کنید 
و کنار بایستید تا زیر چکمەهای انقالبیون 

لە نشدەاید.

تجزیه، اسم رمز مزدوران جمهوری اسالمی
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لبەی تیز ماراتون تحریمها
 بر گردن اقتصاد ایران

جان تازه جنبش دانشجويى 
در ايران و كوردستان

از  ــر چــە  اگـ
ــردای  هــمــان ف
بــەیــغــمــابــردن 
شکوە  با  انقالب 
ایرانی  ملیتهای 
از طرف مجموعە 
وسطایی  قــرون  تفکر  با  کە  کسانی 
نظامهای  سازوکارهای  با  بیگانە  و 
دموکراتیک و مردمی، اقتصاد ایران روز 
خوش بە خود ندیدە است و روز بە روز 
در باطالق ندانم کاریهای ذوب شدگان 
ساختار  و  فقیە  ولی  دیکتاتوری  در 
ناکجا آبادی متاثراز مبانی ایدئولوژیک، 
دست و پا می زند، در سطح بین الملل 
مکانیزمهای  شاید،  و  باید  چنانچە  نیز 
مهارکنندە علیە رژیم یا در حدی نبودە 
را بە پاسخگویی وادار کند یا  کە رژیم 
عمدتا و اساسا رژیم جمهوری اسالمی 
سازوکارهای  و  قوانین  با  سرسازگاری 
نتیجە  است،  نداشتە  الملل  بین  نظام 
شبح  انداختن  سایە  رونــدی  چنین 
همە  بر  ویرانە  و  ورشکستە  اقتصاد 
تاروپود جامعە بودە، تاجایی کە امروزە 
و  آیندە  و  حال  زندگی  دریک کالم  و 

و  ــران  اي سياسى  معاصر  تاريخ  در 
هميشگى  نقش  بە  توجە  با  کوردستان 
ستم  عليە  مبارزه  در  دانشجویی  جنبش 
از آزادى  و عدم عدالت اجتماعى و دفاع 
بە  نسبت  مثبت  ديد  بشر، يک  و حقوق 
جنبش  بە  كل  در  و  دانشجویی  فعالين 
نظير  القابى  دارد.  وجــود  دانشجویی 
آزادي خواه ، حق طلب، پيشرو، برابري خواه 
دانشجو  پسوند كلمە  و  پيشوند  همواره 
ارتباطات موثرى  اين ديد مثبت،  و  بوده 
را با بدنە معترض و انقالبى جامعە برقرار 
دانشجویی  جنبش  همچنين  است.  كردە 
و  حضور  با  را  مثبت  ديد  اين  توانستە 
همراهى ساير جنبشهای اجتماعى مترقى 
رسانده  حد  باالترين  بە  را  معترض  و 
است. همچنين باعث تقويت راديكاليسم 
و  مترقى  جنبشهاى  ساير  حق طلبی  و 

اعتراضى بوده است. 
تجارب  از  دانشجویی همچنين  جنبش 
انقالبى  و  روشنفكرى  جنبشهاى  ساير 
و  جستە  بهره  نيز  ايران  ديگر  مليتهاى 
نهاد و تشكلهاى مستقل در دانشگاەهاى 
مشغول  فعاالنە  تا  كرده،  تاسيس  ايران 
بە همين  باشد.  دانشجويان  سازماندهى 
فرصت  هميشە  دانشجويى  جنبش  دليل 
ایران  ملل  دانشجویی  فعالين  براى  بوده 
در  ايران  ديگر  مليتهاى  سفير  بمانند  تا 
ملت  مطالبات  و  خواستە  از  دانشگاەها 

خود دفاع و روشنگرى كنند.
و  ايــران  در  امــروز  اينكە  بە  توجە  با 
مردمى  انقالبى  و  خيزش  كوردستان، 
امينى  ژينا  شدن  كشتە  بعداز  سراسرى، 
دارد،  وجود  تهران  ارشاد  گشت  توسط 
و  جامعە  در  خفقان  و  سركوب  شرايط 
بويژه در دانشگاەها حاكم است. همچنين 
رژيم جمهورى اسالمى اجازه فعاليت علنى 
پيشرو  و  آزادی خواە  دانشجويان  نام  بە 
جنبش  چون  اما  است.  كرده  ناممكن  را 
سالها  طى  و  است  ریشەدار  دانشجویی 
اثبات كرده كە مى  فعاليت و مبارزه خود 
شود ساختارمند و داراى تشكل و مستقل 
از رژيم حاكم در تهران، تاثيرات سياسى و 
اجتماعى هم گذاشت، توانستە در خیزش 
نقش  ئازادی"  ژیان،  "ژن،  ژینا  انقالب  و 
جنبش  قوت  نقطە  زيرا  نمايد.  ايفا  موثر 
دانشجويى مردمى بودن و فریاد خواستە 

و مطالبات مردم است. 
دانشجویی  جنبش  اينكە  بە  توجە  با 
سابقە  دارايى  هم  و كوردستان  ايران  در 
و ريشەدار است و هم تاثيرگذار و تعیین 
و  ايران  سياسى  معاصر  تاريخ  در  كننده 
جمهورى  رژيم  است،  بوده  كوردستان 
را  دانشجویی  جنبش  هميشە  اسالمى 
فرصت  ديد  نە  نگاه كرده  تهديد  ديد  بە 
براى رشد و توسعە كشور. بە همين دليل، 
رژيم هميشە تالشهاى بسيار كرد تا جنبش 
دانشجویی را منفعل و بى ريشە كند تا با 
اين ترفند دانشگاه را زير سلطە خود بگيرد، 
دانشجويان  بودن  علت  بە  هميشە  اما 
آزادی خواه و پيشرو، رژيم از اين سياست 

منحرف ناكام مانده است.
هم اكنون با وجود خيزش و انقالب ژينا 
در ايران و كوردستان و بە ويژه اعتراضات 
دانشجويى موثر در اين خيزش و انقالب، 
گر چە جنبش دانشجویی با افزايش فشار 
بر دانشجويان معترض و پيشرو حكايت 
دانشگاه همچنان مكان خيزش  اما  دارد، 
رژيم  اكنون  هم  است.  مردمى  انقالب  و 

کرامت انسانی وتمامی ابعاد جامعە در 
گروگان ساختار خودکامە، درگودال چنین 

نظامی درحال غرق شدن اند.
درچنین بزنگاهی اگرچە ازهمان فردای 
رژیم،  زمامداری  سکان  گرفتن  بەدست 
ایران  جغرافیای  محدود  از  کوردستان 
سکوت  تفکری،  چنین  دربرابر  کە  بود 
امروز  و مقاومت کرد. خوشبختانە  نکرد 
رژیم می  برعلیە  قیامی سراسری  شاهد 
از مقاومتش  از دوماە  بیشتر  باشیم کە 

می گذرد. 
تاثیر  تداوم چنین خیزشی کشورهای 
ریل  بر  را  الملل  بین  سطح  در  گذار 
خواستهای مردم قرار دادە است و بدون 
شک اتحاد گستردەتر و تداوم آن بیشتر 
تنها  غرب  عزم جذم  از  ذیل  در  آنچە  از 
در یک ماە اخیرشاهد آن بودیم، بدانها 
انقالب  تداوم  باشد کە  می کنیم.  اشارە 
برای  برابری  و  آزادی  بخش  نوید  ژینا 
از یوغ  ایرانی و رهایی  تمامی ملیتهای 
و  اسالمی  جمهوری  خودکامە  حکومت 
آن  در  نظامی گردد کە  زمینەسازبرقراری 
مبانی کرامت انسانی و زندگی امروزی را 

بە صاحبان مستحق آن عطا کند.
و  اروپا  اتحادیە  رویترز،  گزارش  بە 
انگلستان روز دوشنبە ۲۳ آبان با صدور 

استفادە  بەدلیل  کردند،  اعالم  بیانیەای 
از زور در برابر اعتراضات مسالمت آمیز، 
 ۳ و  شخص   ۲۹ علیە  را  تحریمهایی 

سازمان اعمال کردەاند.
روزسەشنبە ۲٤ آبان آمریکا تحریمهای 
متهم  افراد  و  شرکتها  علیە  را  جدیدی 
انتقال  یا  درتولید  داشتن  دست  بە 
پهپادهای ایرانی بە روسیە و استفادە آن 

در تجاوز بە اوکراین، اعمال کرد.
هنوز ۲٤ ساعت نگذشتە بود کە وزارت 
و  رژیم  صداوسیمای  آمریکا  خزانەداری 
این  سرکردگان  و  مقامها  از  تن  چندین 
نهاد را بە لیست تحریمهای خود افزود.

بستە  پنجمین  در  کانادا  آبان   ۲٥  
تحریمها جدای از تحریم نهادهای وابستە 
را  نهاد  فرد و دو  پهپاد، شش  تولید  بە 
بە خاطر نقش فاحش وسیستماتیک در 

نقض حقوق بشر تحریم کرد.
همچنان، وزارت خزانەداری آمریکا در 
بیانیەای از اعمال تحریم علیە ۱۳شرکت 
امارات  و  کنگ  هنگ  چین،  مستقردر 
تحریمها  دورزدن  بەدلیل  عربی  متحدە 
قاچاغ  و  فروش  تسهیل  در  آنها  ونقش 
نفتی  محصوالت   دالر  میلیون  صدها 
وپتروشیمی  ایران بە خریداران در شرق 

آسیا  خبرداد.

خالد درویژە
ناصر صالحى اصل

جمهورى اسالمى در واكنش بە اعتراضات 
دانشجويى پس از كشتە شدن ژينا امينى 
ايران و كوردستان جوى  در دانشگاه هاى 
شديد امنيتى و نظامى ايجاد كرده است. 
حتى وزير علوم و تعقيقات و فناورى دولت 
و  دفتر  ايجاد  خواستارى  رئيسى  ابراهيم 

پايگاه نظامى در دانشگاەها شده است.
خلقهاى  انقالب  و  خيزش  شرايط  در 
ايران، امروزه از يک سو نهادهاى امنيتى و 
حراست دانشگاەها، با ايجاد جوى سركوب 
حوزه  بە  ددمنشانە  يورش  و  خفقان  و 
دانشگاه ، دانشجويان آزادی خواه و پيشرو 
استفاده  از  و  منع  دانشگاەها  بە  ورود  از 
همچنين  مى شوند.  محروم  خوابگاەها  از 
شتم  و  ضــرب  و  گسترده  بازداشتهاى 
پرونده  معترض،  و  انقالبى  دانشجويان 
همچنان  پيشرو  دانشجويان  براى  سازى 
رژيم و  از سوى ديگر مقامات  دارد.  ادامە 
بە  اصرار  رئيسى  بە ويژه سخنگوى دولت 
كە  حضورى  دارند.  دانشگاەها  در  حضور 
بە  را  دانشجويان  تند  بسيار  واكنشهاى 
دانشجويان  اعتراض  است.  داشتە  همراه 
الزهرا  دانشگاه  دختران  انقالبى  و  پيشرو 
بە حضورى ابراهيم رئيسى، رئيس جمهور 
حضورى  و  دانشگاه  صحن  در  ــم  رژي
سخنگوى دولت در چند دانشگاه نمونەهاى 

بارز اين اعتراضات دانشجويان، اعتراض بە 
از  بيش  با وجود  است.  بوده  نظام  كليت 
دو ماه از خيزش و انقالب مردمى در ايران 
و كوردستان و با توجە بە موج بازداشتها و 
مردم  از  نفر  هزاران  زخمى شدن  و  كشتە 
بپاخواستە، رژيم جمهورى اسالمى تاكنون 
و  مردمى  اعتراضات  ادامە  از  نتوانستە 
دانشجویی در ايران و كوردستان جلوگيرى 

كند.
رژيم  و كوردستان  ايران  فضا كنونى  در 
زمان  از هر  عريان تر  نيز  اسالمى  جمهورى 
بە  رو  را  خفقان  و  سركوب  شمشير  ديگر 
و  بستە  دانشجویی  بويژه جنبش  و  مردم 
فعالين جنبشهاى اجتماعى و بويژه جنبش 
اتهامات  خصمانەترين  با  دانشجویی 
و  زندانى  و  بازداشت  سركوب،  ممكن، 
محروم مى كند. فعالين جنبش دانشجویی 
تحت  و  موقت  بازداشت  و  انفرادى  در  را 

اين  از  و  داشتە  نگاه  روانى  شكنجەهاى 
اسالمى  جمهورى  رژيم  ديگر  بار  طريق 
با  تنها  را  حق طلبى  هر  كە  كرد  اثبات 
پاسخ خواهد  و كشتن  زندان  و  سركوب 

داد.
وحشت،  و  ترس  فضاى  اين  در  اما 
مرعوب  تنها  نە  دانشجویی  جنبش 
بازداشتهاى  همين  بە  نسبت  بلكە  نشد 
محيط   در  محروميتها  و  مستبدانە 

دانشگاه اعتراض كردند.
حال زمان آن فرارسيده كە اين خيزش 
و اعتراضات در سطح دانشگاەهاى ايران 
و كوردستان گسترش پيدا كند و گروەهاى 
نامى كە  هر  تحت  را  دانشجویی  مترقى 
ممكن است بە وجود آورند و تا بە ثمر 
رساندن خيزش و انقالب ژينا پیگیرانە بە 

مبارزە ادامە دهند.
فراخوان جنبش دانشجويى مترقى كە 

از  بايستى  كند،  تغییر  ايجاد  مى خواهد 
نشان  فرهنگى  يا  اجتماعى  نظر سياسى، 
دهنده تنفر و بيزارى از وضع موجود باشد 
و مى خواهد اين وضعيت را تغییر دهد، 
جمهوری  رژیم  براندازی  تفکر  همچنین 
سياستهاى  و  برنامە  بایستی  اسالمی 
در  آزادی خواه  و  مترقى  دانشجويان  كلى 

دانشگاەها باشد.
كە  بدانند  بايد  مترقى  دانشجويان 
انقالب  و  آزادی  رهایی،  راه  پيمودن  در 
قطعا  و  نيستند  تنها  آزادی"  زندگی،  "زن، 
و  پشتيبان  ايران  مليتهاى  مسير  اين  در 
مترقى هستند  دانشجویی  جنبش  حامی 
و  مبارزات  تجربيات  و  حمایت  از  نيز  و 
كرد.  نخواهند  دريغ  روشنفكرى  پيشينە 
ايران،  مليتهاى  اتحاد  و  همبستگى  با  تا 
براى  پر فراز و نشيب مبارزه  راه  پيمودن 
بە نظام  از ديكتاتوريت و رسيدن  رهايى 

دموكراتيک و فدرال را هموار سازيم.
رسيدن  و  تامین  بــراى  رو  همین  از 
دموكراسى،  و  آزادى  و  اولیە  حقوق  بە 
تمام  زمانی كە  تا  است كە  اين  راه  تنها 
ابزار  هر  از  نشود  محقق  خواستەهایمان 
وضع  بە  نسبت  اعتراضات  براى  ممكن 
موجود استفاده كنيم. از جملە با برگزاری 
اعتصابات  و  و مشارکت فعال در تحصن 
سراسرى و حاضر نشدن در كالسهاى درس 
شرکت  بویژە  و  دانشجویی  تجمعات  و 
محيط  در  اعتراضى  تجمع  برگزاريى  و 

دانشگاە مشارکت فعال داشتە باشید.
مطالبات  و  خواستەها  ديگر  همچنين 
جنبش مترقى دانشجویی، بايد آزادى تمام 
دانشجويان و اساتيد زندانی، بازگشت بە 
شدە  تعلیق  دانشجويان  تمام  تحصیل 
اساتيد  و   دانشگاە  بە  الورود  ممنوع  و 

اخراجى بە داليل سياسى باشد.



شامره : ٨٣٥ 7
    ٣0 آبان  ١40١  _ 2١ نوامرب 2022

بە قلەی آزادی نزدیک و نزدیک تر می شویم

سیروس ملکوتی:
 اپوزیسیون نباید گسست درونی و استراتژیک خود را 
از یکدیگر در این مرتبه به اولویت مبارزاتی بکشانند

خوانشتان از رویدادهای پیش رویمان  پس از 
قتل ژینا امینی چی است و چگونه آن را ارزیابی 

می کنید؟
ملکوتی: اگر در آغاز مفهوم یک خیزش 
برایمان  امروز  می کرد  تداعی  برایمان  را 
یک جنبش انقالبی معنا می شود. جنبشی 
کە همە نشانەها و عزم  یک انقالب را  در 
خود دارد. انقالبی کە مفاهیم نوینی را برای 
انقیاد و تبعیض با خود همراه  از  رهایی 
بی شک  انقالبی  جنبش  این  است.  آورده 
در خود حافظە مبارزات گذشتە را دارد، بی 
با خود حمل  را  آنکە زخمهای آن گذشتە 
کند. می داند نە سرداران غداره بند عارفند 
و نە صندوقهای رای در این حکومت رنگی 
ذخیره کردەاند.   خود  در  امید  تباهی  جز 
خود  زمانە  از  سربرآورده  جوانیست  نسل 
داشتە  را  زایشش  انتظار  آنکە کسی  بی 
نگاهش  و  آموزەها  کە  نسلی  باشد. 
فراسوی مرزهای زیستش بە جهان بشری 
از طریق رسانەهای اجتماعی شکل گرفتە 
بود،  نگاهی کە رویاهای جوانی و لمس 
آورده  وعده  برایش  را  آزادی  در  زیستن 
بود. جهانی در تضاد با جغرافیای زیستش 
هر  و  می سوزاند  را  رویاهایش  همە  کە 
آینده  و  حال  برای  خود  ذهن  در  آنچە 
زندگی  واقعی  زندان  آن  در  می انگاشت 
وقتی  بیابد.  نمی تواند  کە  می دانست 
جهان مجازی را با  تنگنای زیست واقعی 

اعتراضات در ایران کە تحلیلگران سیاسی 
آن را بیشتر انقالب می خوانند وارد سومین 
ماه خود شد. با تداوم و گستردەتر شدن این  
اعتراضات، امید بە آزادی از رویا تبدیل بە 
امر واقع شدە و ثمرە مبارزە و فداکاری های  

چندین سالە همە دارد بە ثمر می نشیند.
تبعیض  امینی"  "ژینا  حکومتی  مرگ  با 
دیگر  و  بر کوردها  و ستم چندین سالە کە 
ایران تحمیل شدە بود، فوران کرد و  مردم 
خود را در قالب قیامی فراگیر نشان داد و با 
فریاد "زن، زندگی، آزادی" از کوردستان آغاز 
و طی چند روز سراسر ایران را در بر گرفت. 
شد  جوانانی  از  مملو  خیابان ها  نهایت  در 
کە در زندگی با رنج و محنت و تبعیض و 

خود بە قیاس می کشاند خود را سخت در 
نبود  حاضر  نسلی کە  یافت.  می  تعارض 
مادران  همچون  انتظار  توهم  در  را  خود 
وعدەها  و  اگرها  نوبت  بە  خود  پدران  و 
مطالبە  در  نسل  این  قاطعیت  بسپارد. 
آگاهی  یک  با  همراه   آزادی خواهی اش 
کامال شکل یافتە  از عوامل انسداد بە این 
با  بنابراین  بود.  همراه  دریافت  از  مرحلە 
چنین آگاهی راهی جز شکستن هنجارها 
از  را  آزادی"  زندگی،  "زن،  نمی داشت. 
فریاد کوردستان  یعنی  موتور محرکە خود 
و  گرفت  غنیمت  بە  ئازادی"  ژیان،  "ژن، 
آن را با خیزش خود در آمیخت و از یک 
یک  جنبش  بە  را  توانست خود  خیزش 
و  آزادی  انقالبی کە  دهد.  ارتقای  انقالبی 
را نشانە خود ساخت. و  انقیاد  از  رهايی 
چە زود توانست هم آوای جهانی خود را 
هم بیابد . "زن" در  آغاز شعارش چیزی 
جز  نماد تبعیض و نابرابری ها نبود، اين  
گونە توانست آن را با حق زیستن و کسب 
حرمت و کرامت انسانی پیوند دهد. و نیز 
خوب  می دانست برای عبور از آن نابرابری 
و تحقیر و زیستنی دلخواه و رها از زندان 
آن هم  زند.  پیوند  آزادی  بە  را  باید خود 
کلیشەای   تعاریف  و  چارچوب ها  از  غ  فار
این گونە شد کە  پیشین خود.  نسل های 
غرورآفرین  و  شکوهمند  انقالبی،  جنبشی 
زده  برون  سالە   ۴۳ حقارتی  واماندگی  از 
شد و آوایی  بنام "زن، زندگی، آزادی" را در 
یک هم آوایی جهانی سرود زندگی ساخت. 
چنین  لمس  گذشتە  سال  صد  تاریخ 
عاطفە همگنی را میان جهان انسانی بیاد 

نمی آورد.

آیا این جنبش خود را در همین محدوده نسل 
جوان با محور رهایی زن محدود می سازد یا یک 
جنبش گسترده اجتماعی را می تواند شکل بدهد؟ 

ملکوتی: این جنبش از بدو ورودش هم 
یک جنبش اجتماعی بود و جدا از زایشش 
در یک جغرافیای مشخص ملی جنبشی با 
وعده جهانی شدن بود و هست.  ظرفیت 
دارد،  و  داشت  همراه  خود  با  را  شگرفی 
زیرا هدفمندانە آزادی و عبور از تبعیض را 
است. ظرفیت  مبارزات خود گرفتە  نشانە 
برابری خواهانە  مطالبات  همە  میزبانی 
قادر  خاطر  همین  بە  و  دارد  خود  در  را 

می شود بە یک جنبش فراگیر چە در واحد 
ملی و چە منطقە تبدیل شود. و می بینیم 
چگونە توانست در کمتر از دوماه خود را 

این چنین بگستراند. 
ندارد چگونە می تواند  رهبر  جنبشی کە 
تداوم بیابد و بە اهداف خود دست یابد؟ 
آزادی"  زندگی،  "زن،  انقالبی  جنبش 
هنجارهایی کە گمان نمی رفت بتوان از آن 
خروشی  آنچنان  نهاد.  سر  پشت  گذشت 
داشت کە هنوز حکومت نتوانست از بهت 
شکست  از  سرخوردگی  و  شوک  و  زدگی 
دروغین اش  و  متکبرانە  نفس  بە  اعتماد 
از گذشت  بعد  هم  هنوز  برهاند.  را  خود 
هفتەها مبارزه و با هزینە جانی و زخمی ها 
با  مبارزه  میداندار  گرفتنها،  اسارت  بە  و 
حکومت است. هنوز این نسل جوان است 
کە کانون مبارزات کشور را سرشار از شور و 
امید نگاه داشتە است و توانست تا بدين 
مرحلە مبارزات خود را مدیریت کند، آن هم 
بە صورت شبکەهای مستقل اما در پیوند 
مدیریت  یکدیگر.  موقعیت  از  شناخت  و 
هوشمندانە این نسل همانا کە حکومت با 
اینکە سالها برای گسست میان مردم کشور 
با هراس فکنی تجزیە ایران بی اعتمادی 
بە یکدیگر راە انداختە بود و حتی دامنە 
بود،  کشانده  اپوزیسیون  خود  تا  را  آن 
با   استفاده  سو  برای  آمدش  بر  اولین  در 
این  همبستگی  بە  مصمم  کامال  فریاد 
فریادی کە کوردستان  نسل مواجە گردید. 
را چشم و چراغ ایران می نامید. و وقتی 
با تدبیر کشتار و تحمیل جنگ و  هم کە 
گسست  بەسراغ بلوچستان رفتند جز این 
دیگری  این جنبش حرف  از سوی  جواب 

نیافتند. 
جنبش  این  احــوال  این  همە  با  اما 
انقالبی در تداوم خود نیازمند شکل گیری 
گونەای از مدیریت می باشد، مدیریتی نە 
از  نوعی  بلکە  سنت،  آموزەهای  جنس  از 
رهبریت مبارزاتی کە بتواند خود را با شکل 
آن  اندیشی  نو  و  جنبش  این  وار  شبکە 
همراه سازد. بە محض اینکە این جنبش 
نماییم  سنتی  مدیریت  از  تابع گونەای  را 
نبض تپنده آن را و خالقیت مبارزاتی آن را 

بە میرایی خواهیم کشاند.

در  اپوزیسیون  نیروهای  نقش  اوصــاف  ایــن  با 

رابطه با جنبش چه خواهد بود؟ 
هنوز  سال   ۴۳ از  بعد  اوال  ملکوتی: 
اپوزیسیون تعریف جهان شمولی از هستی 
متکثر خود ارائە نداده است، بە جز احزاب 
را  دیگری  منسجم  نیروی  من  کوردستان 
نمی یابم کە در یک رابطە نسبی ارگانیک 
قرار  ایران  در  خود  مخاطبین  و  مردم  با 
بتوان  سختی  بە  بنابراین  باشد.  گرفتە 
و  پیوند  کە  گفت  سخن  اپوزیسیونی  از 
کشور  درون  مبارزات  با  ارگانیکی  رابطە 
درونی  با همە تشتت  باشد. حال  داشتە 
خود همین اپوزیسیون کە می توان آن را 
بخشی از معادالت سیاسی مستقر در برون 
مرز نامید سعی دارند در این شرایط بسیار 
حساس توفق خود را بر دیگران و رقیبان 
سیاسی با طرح شعار تمیز دهنده و صف 
بندی شده شکل دهند و اصرار هم دارند 
همین صفبندیها را بە داخل ایران بە درون 
جنبش همبستە انقالبی تحمیل نمایند. در 
صورتی کە آنچە جنبش داخل بدان نیاز دارد 
سازماندهی برای کسب گستردەتر حمایت 
نکتە  است.  مطالبات  پژواک  و  جهانی 
این  رابطە  در همین  انگیز  بسیار شگفت 
است کە مترادف با جنبش خودانگیختە و 
مستقل "زن، زندگی، آزادی" در برون مرز ، 
نهادهای مستقل در سازماندهی تظاهرات 
جلب  در  عظیمی  اقدامات  همچنین  و 
اقتدار  مدار  از  بیرون  جهانی  حمایت های 
و حوزه عمل مدیریتی  اپوزیسیون سنتی 
با  مواجە  ما  واقع  در  پیوستند.  وقوع  بە 
برآمد مکانیزمهای جدیدی در این میدان 
هستیم کە اپوزیسیون سنتی عمال خود را 
غیر فعال در این حوزه مدیریتی می یابد. 
احزاب کورد اما  بە دلیل رابطە نسبی خود 
با مردم و همچنین انسجام تشکیالتی و 
هماهنگی با یکدیگر بسیار هوشمندانە در 
عمل  انقالبی  جنبش  از  حمایت  راستای 
این  کە  کاری  تنها  من  نظر  بە  نمودند. 
لحاظ  بە  متضاد  و  پراکنده  اپوزیسیون 
مقطع   این  در  یکدیگر  از  برنامە  و  ایده 
نباید بکند این است کە گسست درونی و 
استراتژیک خود را از یکدیگر در این مرتبە 

بە الویت مبارزاتی بکشانند.  

نیروهای انتظامی در این میان در چه جایگاهی 
قرار دارند؟  آیا همچنان بە نقش سرکوبگری خود 

ادامه خواهند داد یا امکان گسست را در درون آن 
می توان متصور شد؟

عام،  ذهنیت  و  تصور  برخالف  ملکوتی: 
نظام  یک  عنوان  بە  اسالمی  جمهوری 
زیر  نهادهای  همە  توانست  توتالیتر 
مجموعە خود را زیر چتر ایدئولوژی خود 
قرار دهد. نیروهای نظامی بی شک بیش 
کلیت  با  پیوست  از  دیگری  نهاد  هر  از 
حاکمیت بهره می برند و در استحکام آن 
در  تضاد  می ماند  تنها  می باشند.  دخیل 
و  ارتش  میان  رانتی  منافع  از  بهره گیری 
این تضاد و همچنین ذهنیت  پاسداران. 
مانده از ملی زیستی ارتش می تواند عاملی 
نظامی  نیروهای  در  و گسست  ریزش  در 
گردد. اما تا زمانی کە خود را در قدرت و 
حافظ منافع خود می بینند چنین موقعیتی 
نظرم  بە  داد.  خواهد  رخ  سختی  بە 
استقالل  بر  اتکا  داخل ضمن  اپوزیسیون 
شبکەهای  بە  بخشیدن  تحول  و  خود 
مبارزاتی می تواند روی این تضادها مانور 
داده و آن را بگستراند، بی آنکە اتکا خود 
احتماالتی  چنین  پیوستن  وقوع  بە  بر  را 

قرار دهد. 

آیا این روند به یک انقالب می انجامد، آیا چشم 
و  حفظ  با  را  خود  می تواند  یا  براندازیست  انداز 

کسب برخی مطالبات قانع سازد؟ 
انقالبی  جنبش  این  نشانەهای  همە 
روبە سوی یک انقالب دارند و در آن هیچ 
عنصر تمکین بە این و آن جناح حکومتی 
دیده نمی شود. زیرا خود را بر بنیاد سوژه 
و محوری قرار دادند کە برآورده شدن آن 
بستە  نظامهای  چارچوب  در  نمی تواند 
"زن،  تامین گردند.  رفرم  بە  نیل  با  حتی 
زندگی، آزادی" هم فرهنگ است  در برپایی  
پلکانی و دینامیک خود و هم عزم است 
بستەای  نظام  هیچ  انقیاد.  از  رهایی  در 
قادر بە تامین آن نخواهد بود مگر آنکە از 
درون شکستە و فروپاشیده گردد تا بتوان 
و  فرهنگ  این  با  متناسب  نوینی  ساختار 

عزم برپا شود. 
مخالفان  همە  کشتار  صورت  در  حتی 
زیرا  خود  نخواهد  شکست  انقالب  این  
جغرافیای  و  زمان  از  بیرون  انقالب  این 
خود بە یک لمس عاطفی و خرد انسانی 

مبدل گشتە است.

اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ ایران مجموعە 
تظاهراتی است کە در پی کشتە شدن ژینا 
امینی بە دلیل ضرب وشتم در بازداشتگاه 
این  شــده اســت.  ــاز  آغ ارشـــاد  گشت 
اعتراض ها در ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ از تجمع در 
مقابل بیمارستان محل مرگ ژینا امینی در 
تهران آغاز شد و در روزهای بعد بە همە 
۳۱ استان  ایران گسترش یافت و همچنان 
ادامە دارد. زنان  در خط مقدم و نیروی 
هستند.  اعتراضی  تظاهرات  این  محرک 
ج از کشور نیز در بیش  معترضان در خار
تجمع های  جهان  سراسر  در  شهر   ۱۵۰ از 
در  تظاهرات  کردند.این  برگزار  اعتراضی 
دانش آموزان،  حضور  با  بعدی  هفتە های 
دانشجویان، اعتصاب استادهای دانشگاه، 
وارد  و  گسترده تر  ــازاریــان  ب و  کسبە 
هشتمین هفتە شده است. در این راستا 
فعال سیاسی،  ملکوتی،  آقای سیروس  با 
می توانید  و  داشتە ایم   گفت وگویی 

خوانندە متن کامل این گفت وگو باشید:

گفت وگو: سوران شمسی

بیکاری و عدم عدالت و آزادی و همچنین وانیار اهورایی
نبود امنیت گرفتار سیستم فرسودە جمهوری 

اسالمی ایران شدەاند.
اقشار  و  اصناف  تمامی  هماهنگی  با 
یافت.  گسترش  اعتراضات  روند  جامعە 
و  کسبە  اعتصاب  با  همزمان  کە  طوری 
با شعارهای  اعتراض خیابانی، دانشجویان 
از مهمان دولت در دانشگاه  ضد حکومتی 
پذیرایی کردند و بە وعدە تغییر و بازنگری 

در قانون هم راضی نشدند. 
تجربە اعتراض در ایران پدیدەای نو ظهور 
و عجیب نیست، بلکە از همان اوایل انقالب 
ایران  سال گذشتە   ۴۳ مدت  در  و  تاکنون 
اکثر  دیده کە  خود  بە  را  زیادی  اعتراضات 
آنها در مدت پنج سال اخیر رخ دادەاند. اما 
با مرگ ژینا امینی و تجمع مردم بر سر مزار 
آزادی"  زندگی  "زن  با شعار  اعتراضات  وی، 

ستارت خورد. شعاری کە در آن زنان در کنار 
آزادی فریاد حق خواهانە خود  مردان تشنە 

را بە گوش جهانیان رساندند.
و  آزادانە  زیستنی  آخوندی  اسالمی  رژیم 
قوانین مترقی و جهان  بر  همچنین مبتنی 
شمول را از همە مردم ایران و بە ویژە ملل 
تحت ستم  سلب کرده و بە اشکال مختلف 

حقوق آنها را نقض می کند.
بروز  بــرای  محلی  بە  خیابانها  اکنون 
شدە.  تبدیل  مردم  انزجار  و  احساسات 
خود  کە  همچنان  معترضین  خواستەهای 
است.  متفاوت  متنوع اند،  نیز  معترضان 
برخی  از بیکاری و  فقر بە پا خواستەاند. 
اجتماعی،  و عدالت  آزادی  از عدم  بسیاری 
پایمال  ظلم،  اداری،  فساد  تبعیض،  گرانی، 
در  و  آمدەاند  بە خیابان  کردن حقوق ملی 
دنبال  بە  و  اکثریت  معترضان اند  حقیقت  

ساقط کردن و نابودی رژیم هستند تا طعم  
زندگی و آزادی را بچشند.

از  بسیاری  تغییر  اعتراضات سبب  تداوم 
بر  رژیم   توسط  شدە  تحمیل  هنجارهای 
ورود  پیشتر  شد.  حجاب  منجملە  جامعە 
ممنوع  حجاب  بدون  خیابانها  بە  خانمها 
و  کوردستان  خیابانهای  در  حاال  اما  بود. 
دیگر شهرهای ایران می بینیم کە دختران و 
باکی  و  می آیند  بیرون  حجاب  بدون  زنان 
این  ندارند.  نیز  رژیم  سرکوبگر  نیروهای  از 
دختر  امینی  ژینا  قیام  آورد  دست  حداقل 
کورد سقزی تاکنون است کە بە خاطر چند 
شکنجە  اثر  در  نهایتا  و  بازداشت  مو  تار 

نیروهای رژیم  شهید شد. 
و  زنان  کە  جانانە  مقاومت  نتیجە  در 
دختران پیشگام آن اند، فضایی ایجاد شدە 
طعم  دارند  کوردستان  و  ایران  مردم  کە 
و  هزینە  پر  خیلی  گرچە  را  آزادی  شیرین 
محدود، اما می چشند و مطمئنا تا سرنگونی 
زمینەها،  همە  در  آزادیشان  تامین  و  رژیم 

این قیام را ادامە می دهند.
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اهمیت نشست شورای حقوق بشر در خصوص ایران بعد از قتل ژینا 
)مهسا( امینی و جنبش انقالبی

روز ٢٤ نوامبر  ٢٠٢٢ شورای حقوق بشر 
ایران یک  سازمان ملل متحد در خصوص 
این  در  می کند.  برگزار  اضطراری  نشست 
داده  پاسخ  ذیل  ســواالت  بە  یادداشت 
می شود: شورای حقوق بشر چگونە نهادی و 
دارای چە توانایی و وظایفی است؟ در مورد 
ایران چە کاری می تواند؟ انجام دهد و این 
نشست ویژه چرا دارای اهمیت است؟ در 
آخر اینکە ما در خصوص این نشست چە 

کاری می توانیم یا باید انجام دهیم؟ 
متحد  ملل  سازمان  بشر  حقوق  شورای 
احترام  ارتقای  اصلی  تعاریف مسئول  طبق 
و  بشر  حقوق  از  حمایت  بــرای  جهانی 
آزادی های اساسی برای همە افراد شناختە 
ملل  سازمان  بشر  حقوق  شورای  می شود. 
متحد باید کلیە موارد نقض حقوق بشر در 
کشورها را بررسی و اقدامات الزم را اتخاذ 
گزارش  تهیەی  وظیفە  شورا  این  نماید. 
بشری کشورها  حقوق  وضعیت  از  دوره ای 
و  ساز  منظور  این  برای  و  دارد  عهده  بر  را 
کارهای متعددی در نظر گرفتە شده است. 

در موارد نقض فاحش حقوق بشر شورا 
نماید.  برگزار  اضطراری  نشست  تواند  می 
در  بشر  حقوق  زمینەهای  تمام  در  شورا 
سیستماتیک  و  فاحش  نقض  کە  مواردی 
حقوق بشر از طرف کشور یا کشورهای صورت 
گرفتە باشد اقدام بە اتخاذ تصمیم در قالب 
توصیە بە کشور مربوط می نماید، اگرچە از 
الزام آور  ماهیت  دارای  توصیە  نظر حقوقی 
آن چنین  بر ضد  اگر طرفی کە  اما  نیست 
ننماید   رعایت  را  آن  شده  اتخاذ  تصمیمی 

تظاهرات اعتراضی مردم کوردستان و ایران حول محوریت 
اعتراض بە قتل حکومتی دختر جوان اهل سقز ژینا امینی)مهسا 
امینی( در تهران توسط نیروهای سرکوبگر موسوم بە گشت 
و  اتنیکی  مرزبندی  بدون  ایران،  در سطح  روز  بە  روز  ارشاد، 
بار  خشونت  سرکوب  متقابالً  و  شد  می  فراگیرتر  جغرافیایی 
دستگاهای سرکوب و ارعاب رژیم نیز ناکارآمدتر می نمایاند. 

سده  نیم  بە  نزدیک  تجربە  حسب  بر  کوردستان  مردم 
اسالمی،  جمهوری  ضدبشری  و  اشغالگر  رژیم  علیە  مبارزات 
در شهرهای کوردستان سازماندهی موفقیت آمیزتری در این مقطع نیز از خود نشان 
دادند. بە شیوەای کە دینامیزم مبارزات اعتراضی در مدت زمان کوتاهی پس از استارت 
اعتراضاتشان، بە حدی رسید کە در برخی از شهرهای مانند اشنویە)شنو(، سنندج)سنە( 
و مهاباد، بوکان و... ارگانهای تصمیم گیری و سرکوبگر رژیم مورد خشم مردم بە ستوه 
آمده قرار گرفتند و حتی گاها تحت اشغال و تحت کنترل موقت معترضان درآمدند. 

احزاب و سازمان های اپوزسيون کورد نیز مدام جهت رهبری و نظارت بر اعتراضات 
و  مبارزین  میان صفوف  هماهنگی  و  رهنمایی  و  رهبری  در  و سعی  بودند  سرخط 

معترضین کوردستان و ایران را داشتند. 
در این برهە زمانی اما شرایط پیچیدەای پیش آمده بود کە بایستی بسیار آگاهانە، 
هوشیارانە و دوربینانە و موشکافانە بە آن نگریست و متعاقبا تصمیماتی مسئوالنە 
ویژه  بە  و  و سازمان های مسلح کورد  احزاب  برای  باالخص  این شرایط  اتخاذ کرد. 
حزب دموکرات کوردستان ایران کە از پایگاه سیاسی، اجتماعی و تاریخی ای ویژه در 

کوردستان ایران و میان اپوزسيون ایرانی برخوردار است، بسیار حساس تر بود. 
از مردم کوردستان بە حکم قدمت و آزمون  زیرا اعضا، هواداران و حتی بسیاری 
مبارزاتی و تشکیالتی حزبی، در این موقعیت حساس انتظارات و چشمداشت های 
بیشتری از حزب دموکرات کوردستان ایران داشتند. انتظاراتی از قبیل دخالت مستقیم 
متشنج کوردستان  مناطق  در  پیشمرگ کوردستان  نیروی  بە  موسوم  مسلح  نیروی 
از مردم غیرمسلح کە بی پروا توسط نیروهای سرکوبگر رژیم  و پشتیبانی مسلحانە 

مستقیما هدف گلولەهای جنگی قرار می گرفتند. 
حمایت،  دموکرات  شعار« حزب  معترضان  شهرهای کوردستان،  از  برخی  در  حتی 
حمایت » و » پیشمرگە حمایت، حمایت » سرمی دادند. از سویی با تشدید اعتراضات 
در کوردستان، روند سرکوب خشونت بار و دیوانە وار رژیم نیز شدت بیشتری بە خود 
می گرفت و همزمان رهبری حزب دموکرات نیز تحت فشار مضاعف مردم کوردستان و 
اعضا و هواداران و گاها کادر و پیشمرگهای خودش نیز قرار می گرفت. البتە این مهم 
نیز بدیهی و کامال وابستە انتظار و چشمداشت تجربە محور آنها از حزب دموکرات و 

حضور تاریخی اش در پشتیبانی و رهبری اعتراضات قبل و بعد از انقالب بود. 
زیرا حزب دموکرات در برهەهای از تاریخ معاصر ایران و کوردستان عمال ثابت کرده 
از  دارد کە سرچشمە  را  اعتراضات مدنی و سلح جویانە  است کە هم قدرت بسیج 
ماهیت صلح طلبی این حزب و مردم کوردستان دارد و هم توان، بسیج تسلیحاتی 
مردم کوردستان را دارد. اما این بار واقعیت کامال متفاوت است. ملت کورد و حزب 
دموکرات سالیانیست در تالشند مردم سایر بخش های ایران بە ماهیت واقعی رژیم 
اسالمی ایران پی ببرند و خواستگاه مبارزات ملت کورد و حزب دموکرات را علیە این 
ج نهند و با آن همسو شوند.  باید اعتراف کنم، با توجە بە اعتمادی  رژیم درک کرده و ار
کە بە تحلیل و تصمیم ریزبینانە و دوراندیشانە حزب داشتم، بازهم بنده)نویسنده 
و  داده  قرار  را مورد مواخذه  انتقاداتی  حزب  در  بودم کە  آنهای  از  نیز یکی  مقالە( 
کم کار و سهل انگار پنداشتم. اما تداوم و گستردگی اعتراضات بە سراسر کشور و بە 
خصوص کالنشهرها کە نقش استراتژیک در رویدادهای اعتراضی داشتە و دارند از یک 
سو و تالش رژیم و مراکز جنگ روانی اش، با این هدف کە اعتراضات را بە شهرهای 
کوردستان محدود کرده و با حمالت موشکی و هواپیماهای بدون سرنشین بە مراکز و 
مقررات فرماندهی و پیشمرگ احزاب و سازمان های کوردی در خاک اقلیم کوردستان 
عراق آنها را بە واکنش مسلحانە وادارند و بە مردم سایر مناطق ایران بگویند؛ آنچە در 
کوردستان در شرف وقوع است، نە اعتراضی ساده بلکە حرکتی ستیزه جویانە و تجزیە 
این ترفندها شکافی عمیق میان معترضان در کوردستان و  با  طلبانە کوردهاست و 
سایر مناطق ایران ایجاد کرده، با هزینە کمتری آتش اعتراضات سایر مناطق ایران را 
خاموش کرده و زمینە بسیج نیروی سرکوب بیشتری از مناطق دیگر ایران و گسیل آنها 

بە کوردستان رافراهم آورند. 
بایستی دوباره تاکید کرد، سیاست مدبرانە حزب دموکرات کوردستان ایران و مرکز 
همکاری احزاب کوردستان باعث شد، نە تنها رژیم بە اهداف پلید خود در انحراف 
و سرکوب اعتراضات تاکنون موفق نشود، بلکە با ارتباط مستقیم با اپوزسيون سایر 
بخش های ایران و هماهنگی جهت رهبری اعتراضات، با ابراز همدردی و همصدایی 
القاء یک مبارزه و یک هدف، یعنی سرنگونی  آذری و عرب سعی در  بلوچ،  با ملل 
فشرده  حرکت های  سازماندهی  با  همچنین  و  داشت  ایران  اسالمی  جمهوری  رژیم 
ج از کشور، بە  و هماهنگ اعتراضی با سایر احزاب و سازمان های اپوزسيون در خار
ایران،  سراسری  اعتراضات  از  پشتیبانی  و  حمایت  جهت  غربی  خصوص کشورهای 
و  المللی  بین  اطالع مجامع  معتبری جهت کسب  آدرس های  و  سعی کردند کانالها 
صدای رسای معترضانی باشند کە رژیم با قطع تمام راه های ارتباطی و رسانەای با 
ج از کشور، در صدد سرکوب و ارعاب خشونت بار آنها در خفاء بود. اکنون سیر  خار
مبارزات و اعتراضات دیگر مرزهای ایران را درنوردیده و روز بە روز در مجامع بین المللی 
موجبات موضع گیری های جدی علیە رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی را فراهم می 

آورد کە در صورت امکان در مقاالتی دیگر بدان خواهیم پرداخت. 

سیاست درست حزب، بازهم 
نقشەهای رژیم را نقش بر آب کرد

هوشیار احمدی

 ۱۱ ماده  بند ۳  بە  استناد  با  شورا می تواند 
منشور از طریق عمومی بە طرح موضوع در 
شورای امنیت سازمان ملل بپردازد. شورای 
می تواند  موضوع  طرح  از  پس  نیز  امنیت 
در قالب فصل هفتم منشور بە ارائە توصیە 
و نهایتا اتخاذ تصمیم الزام آور بر ضد کشور 

مربوط بە پردازد. 
شورای  قدرت  و  توانایی  خصوص  در 
تصور  قابل  ضعف  نقطە  یک  بشر  حقوق 
تجربە  متاسفانە طبق  است .  سیاسی کاری 
دارای  کشورهای  کە  شده  اثبات  تاریخی 
شورا  موثر  فعالیت  مانع  می توانند  نفوذ 
گردند. در پروندەی مربوط بە ایران، چین و 
روسیە کە دارای سابقە جنایت علیە بشریت 
استفاده  خود  نفوذ  از  می توانند  هستند 
کنند و مانع تراشی کنند یا در صورت ارجاع 
پرونده بە شورای امنیت از حق وتوی خود 

استفاده کنند.
جمهوری  دولت  مطرحە  پروندەی  در 
خونین  جمعە  فقره  یک  در  صرفا  اسالمی 
زاهدان با بە رگبار بستن جمعیت غیرنظامی 
و  شدن  زخمی  نفر،   ۱۰۰ حداقل  قتل  و 
نقص عضو حداقل ۴۰۰ نفر مرتکب یکی از 
بشریت  علیە  تاریخ  جنایت های  بزرگ ترین 
 ۴۳ قتل  با  دیگر  مــوارد  در  اســت.  شده 
کودک، هدف قراردادن جمعیت غیرنظامی، 
ربودن مخالفان سیاسی، شکنجە، بازداشت 
مرتکب  نفر  هزار   ۱۶ نزدیک  غیرقانونی 
جنایت  است.  شده  بشریت  علیە  جنایت 
علیە بشریت از شدیدترین و نفرت انگیزترین 
پتانسیل  تئوریک  نظر  از  کە  است  جرایم 
ارجاع پرونده ایران بە شورای امنیت را دارد 
ضمانت  شورا  است  ممکن  عمل  در  گرچە 
بە  یا  نماید  اعمال  را  خفیف تری  اجراهای 

روسیە  و  چین  نفوذ  یا  سیاسی کاری  دلیل 
اعمال  را  خود  تاثیرگذاری  حداکثر  نتواند 

نماید.
از نظر سیاسی برگزاری این نشست ویژه 
و  بشر  حقوق  فاحش  نقض  قربانیان  برای 
آثار  دارای  می تواند  ایران  انقالبی  جمعیت 

مثبت و مفید ذیل باشد:
بشر  حقوق  شــورای  فــوری  نشست   -
بە  نسبت  را  المللی  بین  حساسیت های 
ایران  در  بشریت  علیە  جنایت  ارتکاب 

افزایش میدهد.
تا  شود  می  باعث  شــورا  قطعنامە    -
اجماع  گیرد.  صورت  جهانی  اجماع سازی 
جهانی قدرت سرکوب رژیم در کوتاه مدت را 
بە شدت تضعیف می نماید و هزینە اعمال 

خشونت را افزایش می دهد.
سیاسی  مسئوالن  ــدن  ش متهم   -  
بشریت  علیە  جنایت  بە  اسالمی  جمهوری 
را  المللی  بین  صحنە  در  دولت  موقعیت 
باعث  حتی  و  می کند  تضعیف  شدت  بە 
مشروعیت زدایی از گفتگو و ادامە مذاکرات 
اتمی می گردد. اراده تعقیب قضایی ناقضان 
بە  را  سرکوبگر  عوامل  روحیە  بشر  حقوق 

شدت تضعیف می کند.
اثبات  و  احراز  شورای حقوق بشر جهت 
با  می تواند  بین المللی  جنایت های  وقوع 
ارتباط  کلیە اشخاص و نهادهای غیردولتی 
خانواده  دم،  اولیا  قربانیان،  نماید.  برقرار 
بازداشتی ها، شاهدان و مطلعین نهادها و 
سازمان های غیر دولتی می توانند دالیل و 
مدارک و اطالعات خود را برای شورا ولو بە 
زبان فارسی ارسال نمایند و در این فرایند 

مشارکت داشتە باشند.

احسن حسن پور،  وکیل دادگستری
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