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تامین حقوق ملی خلق کورد در چهارچوب ایرانی دموکراتیک و فدرال
شامرە ٨٣٧

ارگان حزب دموکرات کوردستان ایران

)پیام مرکز اجرایی حزب بە مناسبت ٢٦ آذر، 
روز پرچم و پیشمرگەی کوردستان(

فرزندان  از  تقدیر  روز  کوردستان”،  “پیشمرگە  روز  آذر،   ٢٦
خاک  از  حراست  مقدم  صف  در  کە  است  میهن  و  ملت  دلیر 
حقوق  تأمین  راستای  در  تالش  و  ملی  ستم  و  جور  علیە  مبارزە  و 
تمامی  و  شهرها  و  کوهستان ها  در  کــورد  ملت  آزادی هــای  و 
می باشند. جانفشانی  آمــادەی  مشروع  مبارزەی  این  سنگرهای 

حماسەی پیشمرگ یادآور یک رویداد مهم و سرنوشت ساز است. 
آزادی خواه کوردستان شهربانی  فرزندان  ماه ١٣٢٣  بهمن   ٢٦ روز  در 
شهر مهاباد، آخرین نهاد حاکمیت استبدادی پهلوی را تسخیر کردند 
و در ٢٦ آذرماه ١٣٢٤ نیز پرچم کوردستان بر سردر بنای حزب دمکرات 
کوردستان در مهاباد برافراشتە شد و بدین وسیلە راه برای تأسیس 
هموار  ملی  حاکمیت  اعمال  مجموعە  ثبت  و  جمهوری کوردستان 
پیشمرگەی  نیروی  تأسیس  و  کوردستان  پرچم  تصویب  کە  گشت 

از  هستند.  آن  ملی  ارزش  و  دستاورد  دو  جملە  از  ملی(  )سپاه  کوردستان 
آزادی خواهی  و  جانفشانی  نماد  پیشمرگە  مقدس  نام  کنون  تا  هنگام  آن 
است. حق طلب  ملت  یک  مقاومت  و  مبارزە  ارادەی  پیشمرگە  نیروی  و 

)4(

آغازی دیگر تا پایان
بە خیابان باز می گردیم

براساس اطالعات و تحقیقات انجام گرفتە از سوی کوردپا، از زمان شروع خیزش 
سراسری علیە جمهوری اسالمی بە  دنبال قتل حکومتی ژینا امینی در جریان اعتراضات 
مردمی در ٩٣ روز گذشتە در کوردستان ١٢٠ تن توسط سرکوبگران رژیم ایران بە شهادت 

رسیدەاند.
براساس این گزارش؛

•  ١٢٠ تن از شهروندان کوردستان طی ٩٣ روز بە شهادت رسیدەاند.
•  ۱۲ تن از آنان زیر ۱۸سال سن دارند.

•  ۵ تن از جانباختگان زن هستند. 
•  از میان نسرین قادری، سارینا ساعدی، حمید گلی، امید حسینی، سامان رحمانی 

و علیرضا کریمی با ضربات باتوم سرکوبگران بە شهادت رسیدند.
احمدی،  شادمان  آمان،  هیمن  حسینی،  امید  دزوار،  اسماعیل  فاتحی،  رامین    •
محمد حاجی رسول پور و شهریار عادلی بعد از بازداشت در مکانی نامعلوم زیر شکنجە 
بە قتل رسیدند و محمد لطف الهی و نسرین قادری در جریان بازداشت بە شهادت 

رسیدند.
•  اعم شهروندان با گلولە جنگی بە قتل رسیدند و کومار درویشی، مومن زندکریمی 

و ریباز صالحی وند نیز مشخصا با گلولە ساچمە ای بە شهادت رسیدەاند.
•  روز ۳۰ شهریور با ۱۴ شهید و روزهای ۴ و ۵ آبان با ۱۲ شهید و ۲۴ تا ۳۰ آبان با 

۴۴ شهید از جملە روزهای بوده کە بیشتر قتل حکومتی را داشتە است. 
تفکیک آمار شهیدان براساس استان ها؛

•  سنندج؛ ۴۰ )سنندج ۱۹، دیواندره ۵، دهگالن ۳، سقز ۵، کامیاران ۳، مریوان ۲، 
بانە ۳( •  ارومیە؛ ۴٩ )ارومیە ۴، پیرانشهر ۷، اشنویە ۴، بوکان ۱٨، مهاباد ۱۴، سردشت 
١، تکاب ۱(  •  کرماشان؛ ۲۸ )جوانرود ۷، کرماشان ۶، قصرشیرین ۳، اسالم آباد غرب ۳، 
ثالث باباجانی ۱، گیالنغرب ۱، سرپل ذهاب ۱، کنگاور ۲، صحنە ۱و ۳ شهروند اهل سنقر در 
کرج، قرچک و قزوین بە شهادت رسیدەاند.(  •  ایالم؛ ۱ تن  •  خراسان رضوی )قوچان 
۱( •  یک شهروند اهل کوردستان عراق نیز در جریان خاکسپاری یکی از شهیدان بانە 

بە  دست سرکوبگران حکومتی بە شهادت رسید.

شهادت ١٢٠ شهروند کورد در جریان خیزش سراسری
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حزب  اجرایی  مرکز  مسئول 
دمکرات کوردستان ایران در پیامی 
کمیسیون  از  ایران  رژیم  اخراج 
را  متحد  ملل  سازمان  زن  مقام 
روبە  را گامی  مهم  این  و  تبریک 
جلو برای رسیدن بە هدف نهایی 

"انقالب ژینا" عنوان کرد.
 متن پیام بە شرح ذیل است:

از  اسالمی  جمهوری  اخــراج   
کمیسیون مقام زن سازمان ملل، 

گام مهم دیگری در راستای انزوای جهانی این رژیم محسوب می شود.
این قطعنامە، کە بە دلیل نقض شدید و سرکوب سیستماتیک حقوق زنان از سوی رژیم زن ستیز 

ایران بە تصویب رسید، گامی دیگر بە سوی پیروزی "جنبش ژینا" است.
این دستاورد بزرگ را بە عموم زنان پیشگام در مبارزات سرنگونی رژیم و همە خانوادە شهدا و 

زندانیان سیاسی و قربانیان جنبش سە ماهە اخیر تبریک می گویم.
بە امید پیروزی نهایی!

 

)پیام مرکز اجرایی حزب بە مناسبت 2٦ آذر، 
روز پرچم و پیشمرگەی کوردستان(

مردم بە پاخاستە و پیشمرگەباور کوردستان!
پیشمرگان فداکار و جان برکف میهن!

روز  کوردستان"،  "پیشمرگە  روز  آذر،   ٢٦
است  میهن  و  ملت  دلیر  فرزندان  از  تقدیر 
مبارزە  و  خاک  از  حراست  مقدم  صف  در  کە 
راستای  در  تالش  و  ملی  ستم  و  جور  علیە 
در  کــورد  ملت  آزادی هـــای  و  حقوق  تأمین 
کوهستان ها و شهرها و تمامی سنگرهای این 
می باشند. جانفشانی  آمادەی  مشروع  مبارزەی 

مهم  رویداد  یک  یادآور  پیشمرگ  حماسەی 
ماه  بهمن   ٢٦ روز  در  است.  سرنوشت ساز  و 
شهربانی  کوردستان  آزادی خواه  فرزندان   ١٣٢٣
استبدادی  حاکمیت  نهاد  آخرین  مهاباد،  شهر 
 ١٣٢٤ آذرماه   ٢٦ در  و  تسخیر کردند  را  پهلوی 
نیز پرچم کوردستان بر سردر بنای حزب دمکرات 
بدین  و  شد  برافراشتە  مهاباد  در  کوردستان 
وسیلە راه برای تأسیس جمهوری کوردستان و 
ثبت مجموعە اعمال حاکمیت ملی هموار گشت 
کە تصویب پرچم کوردستان و تأسیس نیروی 
پیشمرگەی کوردستان )سپاه ملی( از جملە دو 
دستاورد و ارزش ملی آن هستند. از آن هنگام 
تا کنون نام مقدس پیشمرگە نماد جانفشانی و 
مبارزە  ارادەی  پیشمرگە  نیروی  و  آزادی خواهی 
این  است.  حق طلب  ملت  یک  مقاومت  و 
نیروی  محبوبیت  نتیجەی  نیز  ارزش مند  تاریخ 
پیشمرگە در میان مردم بە دلیل حماسە آفرینی 
و  برکف  جان  نیروی  این  ازخودگذشتگی  و 
و  مبارز  مردم  الیزال  و  بی دریغ  حمایت  نیز 
بە  اکنون  است کە  پیشمرگەدوست کوردستان 
آیندەای  نهادن  بنیان  راه  در  مهمی  سرمایەی 
روشن برای کورد و کوردستان مبدل گشتە است. 
امری کە بە نوبەی خود حاصل تفکر و اندیشەی 
کوردستان  پیشمرگ  نیروی  مؤسس  و  بانی 
یعنی حزب دمکرات کوردستان ایران می باشد.

نیروی  روزی کە حزب دمکرات کوردستان  از 
تاکنون،  نهادە  بنیاد  را  کوردستان  پیشمرگە 
مبارزەی آزادی خواهنەی ملت مان مقاطع دشوار 
جنبش  این  و  نهادە  سر  پشت   را  سختی  و 
با  فرزندان  ایثار  و  جانفشانی  با  آزادیخواهی 
ایمان خلق کماکان بە پیش می رود. در کلیەی 
این مراحل تاریخی "پیشمرگە" نماد شجاعت و 
دفاع از کرامت و هویت ملی کورد تحت لوای 

پیشمرگە  و  پرچم  و  بودە  کوردستان  مقدس 
تبدیل گشتەاند.  تفکیک ناپذیر  همزاد  یک  بە 
تداوم  و  مقاومت  ارادەی  پیشمرگە  یعنی 
هویت  شکوه،  نیز  کوردستان  پرچم  و  مبارزە 
هم چنین  است.  بودە  ملت کورد  بقای  رمز  و 
دوست  میهن  نیروی  یک  عنوان  بە  پیشمرگە 
نە  جهان  شمول  و  انسانی  ارزش های  هوادار 
تنها در کوردستان ایران، بلکە در کوردستان عراق 
است. برخوردار  بین المللی  اعتبار  یک  از  نیز 

مردم کوردستان امسال در شرایط ویژەای بە 
استقبال ٢٦ آذر، روز پیشمرگە و پرچم کوردستان 
می روند. این نخستین ٢٦ آذری است کە پس 
دمکرات  حزب  انشقاق  از  سال   ١٦ گذشت  از 
کوردستان ایران، صفوف این حزب دوبارە متحد 
و  شور  با  پیشمرگە  قدرت مند  نیروی  و  گشتە 
شوق بیشتری جهت حفظ دستاورد های انقالب 
مبارزە  در سنگر  فزون تر  تحقق دستاوردهای  و 
ماه گذشتە  چند  در  دارند. هم چنان کە  حضور 
نیز شاهد بودیم، اتحاد دوبارەی حزب موجب 
آغاز مرحلەی جدیدی از مبارزەی این حزب علیە 
مشوق  و  ایران گشتە  اسالمی  جمهوری  رژیم 
کوردستان  در  ملی  جنبش  تا  شد  زمینەسازی 
بە  ژینا"  "انقالب  مشعل  برافروختن  با  ایران 
نگاه  تبدیل شود کە  تأثیرگذاری  نیروی   چنان 
کلیەی بخش های ایران بە آن دوختە شود. این 
بود  مستحکمی  اتکای  نقطە  هم چنین  اتحاد 
هم برای حفظ و تقویت پرنسیپ های دیرینە 
و مهم حزب و هم ترویج ارز ش   انقالبی جنبش  
سیاسی کورد در ایران کە در گسترش شعارهای 
انقالب ژینا از کوردستان بە تمام گوشە و کنار و 
نیز  امر  این  است.  یافتە  بازتاب  ایران،  مناطق 
پایگاه و جنبش سیاسی  اتکاء بە جایگاه و  با 
کورد و اعتبار و محبوبیت کم نظیر حزب دمکرات 
کوردستان  مردم  میان  در  پیشمرگە  نیروی  و 
تظاهرات  در  هم چنان کە  است،  یافتە  تحقق 
بیشتر،  دل گرمی  با  مردم  خیابانی،  خیزش  و 
همگی و هم صدا نیروی پیشمرگەی کوردستان 
می کردند. توصیف  خویش  بخش  رهایی  را 

است  امسال مصادف  آذر   ٢٦ دیگر  از طرف 
قیام  و  اعتراضات  مجدد  کشیدن  شعلە  با 
مردم کوردستان علیە رژیم سرکوب گر جمهوری 
اعتراضات،  اســت  تمام  مــاه  سە  اسالمی. 

و  کوردستان  در  مــردم  خیزش  و  تظاهرات 
مظلومانە  شدن  کشتە  کە  ایران  مناطق  دیگر 
اهل  کورد  دختر  امینی،  ژینا  بی رحمانەی  و 
و  شکل  در  زد،  را  آن  جرقەی  تهران،  در  سقز 
این قیام کە توانستە  ادامە دارد.  فرم گوناگون 
است حمایت گستردەای را در سطح بین المللی 
تداوم،  و  با گستردگی  نماید؛  برای خود کسب 
جوانب  و  توسعە  با  و  ویژگی های گوناگون  با 
اسالمی  جمهوری  است  توانستە  خود  متنوع 
خود  تاریخ  بحران  بزرگ ترین  دچار  را  ایران 
از کارگزاران  در مقابل طبق شناختی کە  نماید. 
رژیم داریم، تنها پاسخ آنان سرکوب و اختناق، 
بازداشت و شکنجە، کشتار و اعدام دگراندیشان 
آزادی خواه طبق سیاست همیشگی رژیم بودە 
کوردستان  بە  بی سابقە  نظامی  یورش  است. 
شهرهای  در  اعتراضات  خونین  سرکوب  و 
کوردستان و هم زمان حملەی موشکی بە مراکز 
و قرارگاه های حزب دمکرات و دیگر احزاب کورد 
کوردستان ایران در عمق خاک اقلیم کوردستان 
انحراف کشاندن  بە  از سویی بە هدف  اگر  نیز 
توجهات در خصوص اوضاع داخلی ایران و بە 
قیام  و  تظاهرات  روند  واداشتن  عقب نشینی 
مردم انجام گرفتە است؛ هم  زمان نشان دهندەی 
خشم و کین فراوان رژیم از کوردستان و جنبش 
استیصال  و  زبونی  و  ترس  نیز  و  آن  سیاسی 
نمی تواند  دیگر  می باشد کە  اسالمی  جمهوری 
راست کند. بحرانی کمر  اوضاع  این  بار  زیر  از 

مراتب  بە  شمار  رژیم  ماه گذشتە  سە  طی 
احراز  هویت شان  کە  نفری   ٥٠٠ از  بیشتری 
را  را بە قتل رساندە است، دها هزار تن  شدە 
در سراسر کشور بازداشت کردە است، خامنەای 
ذکر  با  تا  شدە  ظاهر  تلویزیون  در  بار  چند 
روحیە  خویش  نیروهای  بە  حدیث  و  آیات 
تشویق  بیشتر  سرکوب  بە  را  آنها  و  بخشیدە 
افشاشدەی  صوتی  فایل  هم چنین  نماید. 
برمال  بولتن های  و  رژیم  بلندپایەی  مقامات 
شدەی فرماندهان سپاه پاسداران همگی نشان 
فکری  اطاق  کلیەی  کە  هستند  آن  دهندەی 
نظامی و  نیروهای  تمامی  و  جمهوری اسالمی 
امنیتی و دستگاه تبلیغاتی رژیم بە شیوەی یک 
پارچە بە منظور بە زانو درآوردن انقالب ژینا و 
قیام مردم ایران ساماندهی شدەاند. اما آن چە 

سمبل های  و  نهادها  تنها  می یابد  کە گسترش 
می گیرد  قوت  هموارە  آن چە کە  و  انقالب  این 
امید بە پیروزی بر دستگاه سرکوب و اختناق و 
نیز ترسیم این افق است کە کوردستان آغازگر و 
پیش آهنگ تحوالت سیاسی در ایران بودە و 
در آیندەی این کشور نیز نقش و جایگاه روشن 
و چشم گیری خواهد داشت. بە عبارتی روشن تر 
هیچ جا و هیچ نیرویی چە در داخل و چە در 
ج از کشور نمی تواند فاکتور  منطقە و چە در خار
کورد را از نظر دور بدارد و هیچ طرفی نمی تواند 
مسئلەی کورد را بە حاشیە براند. در این شرایط 
وظیفەی نیروی پیشمرگە کوردستان از هر زمانی 
حساس تر و مؤثرتر است. تأثیرات انقالب ژینا 
جنبش  مشروعیت  سربرآورد،  در کوردستان  کە 
سیاسی کورد و مواضع و درستی و منطقی  بودن 
دیدگاه های نیروهای سیاسی کورد بە ویژە حزب 
مسائل  خصوص  در  ایران  کوردستان  دمکرات 
و  ساخت  نمایان تر  را  ایران  حیاتی  سیاسی 
تأثیرات مثبتی بر نحوەی موضع گیری و دیدگاه 
ایرانی و تشکل های ملی  نیروها و جریان های 
کشور در خصوص کورد در کوردستان ایران برجا 
نهاد. بدون تردید این امر عالوە بر آنکە دستاورد 
سیاسی  گفتمان  و  کورد  جنبش  برای  بزرگی 
حزب دمکرات بە شمار می آید، می تواند فرصت 
ارزش مندی باشد تا جامعەی کوردستان و احزاب 
سیاسی آن بتوانند از آن بە سود مسئلەی کورد 
در ایران بهرە برداری کنند؛ زیرا دە ها سال بود 
کە حاکمیت جمهوری اسالمی شوونیسم فارس 
و مرکزگرا، با تبلیغات مسموم "تجزیەی ایران" 
و  دمکراتیک   – ملی  جنبش  از  را  ایران  مردم 
اما  بودند.  ترساندە  آزادی خواهانەی کوردستان 
سیاست و شعار واقع بینانەی نیروهای سیاسی 
کورد کە هموارە مورد استقبال مردم کوردستان 
واقع شدە و اکنون در دیگر مناطق ایران نیز با 
همان خصلت و ویژگی مورد پذیرش قرار گرفتە 
اسالمی  جمهوری  برای  بزرگی  شکست  است، 
ایران و تمامی نیروها و جریان هایی محسوب 
می شود کە کثیر الملە بودن ایران و حقوق ملی 
می کنند. انکار  را  ایران  گوناگون  تشکل های 

مردم پیشمرگەپرور کوردستان!
پیشمرگەی کوردستان  نیروی  فعالیت  تاریخ 

در  تنها  را  خود  مبارزەی  است کە  کردە  ثابت 
و  نکردە  محدود  پیشمرگانە  مبارزەی  چارچوب 
از کلیەی  و دوران  روز  و تحوالت  طبق شرایط 
در  است.  جستە  بهرە  مبارزاتی  دیگر  متدهای 
آنکە در عرصەی نظامی  حال حاضر نیز ضمن 
و  سیاسی  نیروی  نیرومندترین  پتانسیل  از 
در  اما  است،  برخوردار  کوردستان  در  نظامی 
کە  ملی  مصالح  حفظ  ضمن  شرایط  ایــن 
حزبی  مصالح  هرگونە  صدر  در  ما  حزب  برای 
است، نیروی پیشمرگ کوردستان پیوند روحی 
مردم  طبقات  و  اقشار  با  خود  تشکیالتی  و 
شیوە  بە  و  بخشیدە  استحکام  کوردستان 
امروزین و با استراتژی روشن و معین خود در 
سنگر مبارزە علیە جمهوری اسالمی حضور دارند.

پرچم  و  پیشمرگە  روز  آذر   ٢٦ روز  در 
می شویم کە  یادآور  را  واقعیت  این  کوردستان 
حزب  سیاسی  حیات  نشیب  و  پرفراز  تاریخ 
دمکرات بە ما می گوید کە نە سقوط جمهوری 
نە  دمکرات،  حزب  رهبران  ترور  نە  کوردستان، 
موشکی  حملە  نە  و  پیشمرگە  هزاران  شهادت 
و  نتوانستە  حزب مان  مراکز  و  قرارگاە ها  بە 
مقاومت  و  دمکرات  حزب  ارادەی  نمی توانند 
درآورد. زانو  بە  را  پیشمرگان  شکوه مندانەی 

در خاتمە، در هفتاد و هفتمین سالیاد بنیان 
نهادن نام و نیروی پیشمرگە بە شهدای این کاروان 
پیشمرگە  نیروی  از  می فرستیم.  درود  پرافتخار 
آزادی خواهانەی  مبارزەی  پرچم  کە  کوردستان 
در  کماکان  و  نهادە  خود  دوش  بر  ملت مان 
بدون  می کنیم.  تقدیر  است  داشتە  نگە  اهتزاز 
و جان بازی  فداکاری  تاریخ  در خصوص  تردید 
آنان هموارە با دیدەی احترام و تقدیر بە این 
نیرو می نگریم و حتی در آیندە و آن زمان کە بە 
حقوق خویش نیز دست یافتەایم، جهت حفظ 
و حراست از دستاوردهای مبارزەی ملی خویش 
باید کماکان بە نیروی پیشمرگە متکی باشیم.
گرامی باد نام و هیبت پیشمرگەی کوردستان!
خلق مان! مشروع  مــبــارزەی  بــاد  پیروز 

حزب دمکرات کوردستان ایران
مرکز اجرایی
٢٥ آذر ١٤٠١

پیشمرگە ارادەی مقاومت  
و تداوم آن

 تا پیروزی است

پیام مصطفی هجری در رابطە با اخراج رژیم 
ایران از کمیسیون مقام زن

سخنگوی حزب دمکرات: قیام علیه دیکتاتوری فرصت های زیادی 
برای ملت کورد و مبارزات مشروع آنان ایجاد کرده است

ایران  در نشست حزب دمکرات کوردستان 
و حزب دمکرات کوردستان-سوریە، قیام جدید 
و  اسالمی  جمهوری  رژیم  علیە  ایران  مردم 
نقش و جایگاه ملت کورد در این قیام مورد 

بحث و بررسی قرار گرفت.
حزب  از  هیاتی  ــاە،  آذرم  ١٣ یکشنبە  روز 
کاک  سرپرستی  بە  ایران  کوردستان  دمکرات 
خالد عزیزی، سخنگوی حزب با هیاتی از حزب 
دمکرات کوردستان-سوریە در اربیل دیدار کرد 
و هیات میزبان بە سرپرستی دکتر عبدالحکیم 
سوریە  مخالفان  ائتالف  رئیس  معاون  بشار، 

مورد استقبال قرار گرفت.
عزیزی  خالد  نشست کاک  این  ابتدای  در 
با  ایران  کوردستان  دمکرات  حزب  سخنگوی 

قیام مردم  با  رابطە  در  بحثی سیاسی  ارائەی 
تبیین  بە  اسالمی  جمهوری  رژیم  علیە  ایران 
نقش و جایگاه ملت کورد در این قیام پرداخت. 
ایجاد  سیاسی  فرصت های  از  همچنین  وی 
شده برای ملت کورد و جنبش مشروعش در 
این قیام گفت و وحدت ملت کورد و نیروها و 
احزاب کوردی را ضامن نحوه استفاده از این 

فرصت ها دانست.
سخنگوی حزب در بخشی دیگر از سخنان 
بە  ــران  ای رژیــم  موشکی  حمالت  بە  خود 
دیگر  و  دمکرات  حزب  مقرهای  و  پایگاه ها 
احزاب کوردستان و سرکوب شدید مردم بە پا 
خواستە در شهرهای کوردستان اشاره و اظهار 
کرد کە هدف رژیم بە حاشیە بردن افکار عموم 

مردم ایران بودە تا ضعف و شکنندگی خود را 
در برابر خواست توده های بە پا خواستە ایران 
را بپوشاند. در بخشی دیگر از این دیدار، هیات 
تأیید  دمکرات کوردستان-سوریە ضمن  حزب 
سیاست ها و مواضع حزب دمکرات کوردستان 
ایران و مرکز همکاری در قبال قیام مردم ایران، 
وضعیت کوردها در کوردستان سوریە و برخی 
بررسی  و  بحث  مورد  را  آن  با  مرتبط  مسائل 

قرار دادند. 
دمکرات  حزب  هیات  دو  هر  پایان  در 
ایران و حزب دمکرات کوردستان- کوردستان 

تداوم  و  حزب  دو  دیرینە  روابــط  سوریە، 
با  و  مهم  را  فیمابین  همبستگی  و  همکاری 

ارزش قلمداد کردند.
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انقالب  در  آنــچــە 
بینیم کە  می  رو  پیش 
نام ژینا مزین شدە  بە 
است، تفاوتهای اساسی 
و آشکار خیزش مردمی 
با خیزشهای قبلی است 
جهان  دریچەهای  کە 
از  بیش  را  ما  بینی 

پیش گسترش دادە است.
درک این مهم کە خالقیت و ابتکارات انقالبیون، 
ملل  انقالب  تجارب  و  قبلی  خیزشهای  اندوختە 
ایران در سال ١٣٥٧ شمسی، خواستەهای متفاوت 
جنبشهای  وجود  گوناگون،  نسلهای  متقارن  و 
مدنی در سراسر جهان وسرعت گردش اطالعاتی 
در فضای مجازی و عرصە اینترنت است، بخشی 
از دالیل شروع، تداوم و پایداری در این حرکت 

مهم قرن پیش رو شدە است.
بازخورد  اکثر  حرکتی مردمی و همە جانبە کە 
موجود  نظامند  و  اجتماعی  سیاسی،  فاکتورهای 
در عرصەهای داخلی، منطقەای و بین المللی را 
درنوردیدە است و مخاطبانش را بە لزوم خوانش 

و باز تعریفی دوبارە می طلبد. 
این  در  عظیمی  حرکت  چنین  کە  بدیهیست 
محتوایش  کە  مکانی  و  زمانی  گستردە  ابعاد 
ضوابط  و  اصول  و  اساسی  ابتدایی،  خواستهای 
باز  الزمە  می باشد،  شهروندی  و  بشری  حقوق 
بهار  با دیگر خیزشهای مردمی همچون  تطبیقی 
در  نامنظم  اعتراضات  سریالنکا،  انقالب  عربی، 
روسیە و تظاهراتهای خلقهای هنگ کنگ و چین 

را دارد.
در پس هر حرکت و خیزش گستردە مردمی، 
محور  حول  کە  تکراری   و  متداول  پرسشهایی 
بە  و  می چرخد  آن  تعابیر  و  تعاریف  شالودە  و 
جدایی  بخشی  می بخشد،  شفافیت  آن  تارنمای 
بە  وادار  را  ما  پیویستە  و  هستند  آن  از  ناپذیر 
مطالعەی مطالبات، مقایسە معادالت و معالجەی 

منازعات می کند.
گسترش  و  مردمی  خیزش  ایجاد  واقع  در 
ابعاد طولی و موازی و تداوم آن است کە ما را 
با قدرتهای فیزیکی و معنوی مردمی بیشتر آشنا 
و  دولت  روابط  ملموستر  شیوەای  بە  و  می کند 
ملت را می شناساند و حدود و مرزهای اختیارات 
و مسئولیتهای فرمانبرداران و فرمانداران را هویدا 

می کند. 
اینها بە نوبەی خود نقاط قوت و ضعف طرفین 
را بیشتر از قبل نمایان می کند و در همان حال 
وادی  در  طرفین  گفتەهای  برآورد  برای  عاملی 
دادن  قرار  با محوریت  اینکە  چە  می باشد؛  عمل 
پراکتیک طرفین، مناسبترین راە حلها پیش روی 

انقالبیون نمایان می شود. 
اینکە بعد از گذشت سە ماە از خیزش ملیتهای 
ایران و طی نمودن فازهای اعتراضی و ورود بە 
و  مردم  انقالبی،  مراحل  پیمایش  و  انقالبی  فاز 
آرایش  چە  در  یکدیگر  نسبت  بە  دیکتاتور  رژیم 
قرار دارند جای  سیاسی، اجتماعی و مشروعیتی 

تامل و تفحص و گفتگوست.
خیزش اخیر را کە می توان برگرفتە از مطالبات 
سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دانست، 
اذهان عمومی داخلی و جهانی را با چنین موارد 

و  قــدرت  مفهوم  دو 
پایەهای  ــزء  ج صلح 
کشور  هر  امنیت  اصلی 
بەشمار  سرزمینی   و 
معنا  این  بە  می آیند. 
و  ملتی  می توان  زمانی 
ادعا کند کە  یا کشوری 
امنیتش برقرار است کە 
باشد همزمان  توانستە  را  اساسی  فاکتور  دو  این 
بدون  امنیت  بە معنایی دیگر  باشد.  باهم داشتە 
قدرت و صلح تامین نخواهد شد. حاال چە کشور 
باشی، چە ملتی همچون کورد کە تاکنون در ایران 
بە عنوان یک هویت مستقل پذیرفتە نشدە و ... 

ملی  امنیت  تامین  و  تحقق  برای  این طور  کە 
بە  چە  و  مستقل  عنوان کشوری  بە  چە  بایستی 
و  قدرت  فاکتور  دو  یک کشور،  از  بخشی  عنوان 

صلح حتما پیادە و تثبیت باشد. 
تعاریف  دارای  صلح  و  قدرت  مفاهیم  طبیعتا 
متعدد و همچنین برداشت ها از این دو مفاهیم 
ایران  در  ملت کورد  برای  اما  است.  متفاوت  نیز 
ضروری است کە از هم اکنون تعریف مشخصی از 
سوی احزاب، روشنفکران، صاحب نظران و ... ارائە 

توازن قوای مردمی در تقابل با دیکتاتوری

قدرت و صلح دوگانە جدایی ناپذیر امنیت 

سلبریتی سازی تمامیت خواهانه 
به مثابه شمشیر دولبه

و مسایلی روبرو کردە است: اول آنکە خواستەهای 
مردم بعد از سپری نمودن موج اعتراضات پی در 
پی در بازە زمانی سە ماهە، کامال روشن، شفاف 
نهاد  هیچکس،  بر  دیگر  و  است  بینانە  واقع  و 
رفتاری  مواضع  دوما  نیست.  پوشیدە  دولتی  و 
با  و  نمودە  روشن  را  آنها  حرکتی  الگوی  مردم، 
انتشارشان در رسانەهای مستقل و غیر مستقل از 
قبیل نحوەی شروع، چگونگی بە پیش بردن آن، 
کنش و واکنشهای الزم و ضروری و پایان آن را در 
بازەی زمانی یان مکانی مشخص یا از قبل تعیین 
شدە یا در لحظە شکل گرفتە را بە خوبی تبیین و 
تعیین کردە است. سوم اینکە این الگوی حرکتی 
مردم  حرکتی  و  رفتاری  لگاریتم  دهندەی  نشان 
است و بە دلیل رعایت موازین و نکات انسانی 
و اخالقی، پاسخهای میدانی مناسب در رابطە با 
نوع رفتار سرکوبگران و استفادە بجا و متناسب 
تام  مشروعیت  سبب  مشروع،  دفاع  مکانیزم  از 
بر گرفتن  در  با  چهارما  است.  شدە  خیزش  این 
مدنی  جریانات  اجتماعی،  متفاوت  اقشار  بیشتر 
تدریجی گروههای  افزایش  همچنین  سیاسی،  و 
خیزش  محوریت  و  حول  بە  متنوع  و  متفاوت 
و  تار  در  انقالب  ریشەای  مردمی سبب گسترش 
و  ابتکار  مورد  پنجمین  است.  جامعە گشتە  پود 
خالقیت در بکارگیری شیوەهای متفاوت خیزش 
مردمی از قبیل گونەهای متفاوت رفتاری اعتراضی 
در جریان انقالب پیش رو و بە کارگیری اعتصابات 
می باشد.  طبقاتی  و  صنفی  سراسری،  منطقەای، 
و  بودن  مردمی  مرزهای  و  تعیین حدود  ششم، 
رفتارهایی در  اینکە چە  غیر مردمی بودن است؛ 
این انقالب، مردمی یا غیر مردمی شناختە می شود 
در طول پیمایش زمانی، خود را تکمیل کردە است 
بە گونەای  قرار دارد  و همچنان در مسیر تکامل 
کە همچون آیین نامەای نانوشتە در تفکر جمعی 
با  آنکە مردم  مردم نمود پیدا کردە است. هفتم 
کشف قدرت اتحاد و همدلی و چگونگی تاثیرات 
و  بردەاند  پی  متفاوت  عرصەهای  در  آن  شگرف 
این خود از موارد ورود جامعە بە عصر روشنگری 
و آگاهیش می باشد و سبب زندە ماندن جامعە 
می شود،  اجتماعی  و  سیاسی  زمینەهای  در 
استقرار  و  مردمی  انقالب  پیروزی  از  بعد  حتی 
اینها  برابر  در  مردم.  ارادە  از  برخواستە  حاکمیت 
اما دست رژیم دیکتاتوری رو شدە است و این 
مهم بە وضوح آشکار گشتە کە همە سیستمهای 
دیکتاتوری از یک الگوی رفتاری پیروی می کنند و 
تنها تفاوت آنها در شیوە بکارگیری ابزار قدرت در 

جهت پیشبرد اهداف و ماندگاریشان است. 
طول  در  بارها  و  بارها  کە  قدیمی  الگویی 
انحصارطلبی  شامل  کە  است  شدە  تکرار  تاریخ 
در بخشهای سیاسی، نظامی، اقتصادی و اداری، 
تفرقە و خفقان است. رژیم دیکتاتور با قرق کردن 
بخشهای مذکور، عمال مردم و سازمانهای مردمی 
با  و  می کند  سالح  خلع  ارکانهای گوناگون  در  را 
طبقاتی  و  اجتماعی  بخشهای  در  تفرقە  ایجاد 
با تعیین اهداف از پیش تعیین شدە، سعی در 
کوچکتر نمودن تودەهای مردمی نمودە و تا جایی 
کە امکان پیشرفت در این زمینە را دارد بە پیش 
اعمال شدیدترین سرکوبهای  با  می رود و سپس 
نرم و خشن در مالعام و حتی پنهانی، تمام سعی 
را در جهت ایجاد و استقرار خفقان بە کار  خود 

می گیرد. 
انحصار، تفرقە و خفقان تنها اسلحە و ابزارآالت 
یک سیستم دیکتاتور این سە مکانیزم می باشد 
بە  تفرقە  مکانیزم  اینبار،  مردمی  خیزش  در  کە 
شیوەی چشمگیری با اتحاد، هماهنگی و آگاهی 
انقالبیون بە حالت انفعال درآمدە است. همچنین 
با حضور میدانی و عدم  پایداری مردم  تداوم و 
اقتصادی  سیاسی،  خواستەهای  از  نشینی  عقب 
اجتماعی سبب فشاری بی سابقەی داخلی و  و 
بین المللی بر مکانیزم خفقان رژیم والیت مطلقە 
فقیە گشتە است. در واقع نیرو محرکە و مولد این 
دو مکانیزم رژیم سرکوبگر، مکانیزم انحصارطلبی 
می باشد کە الزمە انفعال و خنثی سازی آن وجود 
تغییر  در طول  در پی  پی  و  موازی  استراتژیهای 
کە  می باشد  خیزش  این  در  اعتراضی  موجهای 
نیروهای  بین  در  شکاف  ایجاد  سبب  نهایت  در 
بە  متفاوت  بخشهای  در  کە  می شود  سرکوبگر 
استارت  کە  شکافی  دارند؛  قرار  درآمدە  انحصار 
از اعتراضات زدە شدە  آن در هفتەی هفتم بعد 
است و برای تبدیل آن بە بحران در درون سیستم 
عملی  و  رفتاری  ابتکارات  بایستی  فاسد حاکمە، 
انقالبیون حالت بازەای بە خود بگیرد و از فروکش 

نمودن و خاموشی آن جلوگیری بە عمل آورند.
دیکتاتوری  با  تقابل  در  مردمی  قوای  توازن 
استراتژیهای  تعیین  و  اپوزیسیون  همگرایی  با 
اعتصابات  و  اعتراضات  با  رابطە  در  واقعبینانە 
بیشتر  ایجاد شکاف  میدانی،  ابتکارات  سراسری، 
مداومشان  ریزش  و  سرکوبگر  نیروهای  بین  در 
رفتاریهای  اینچنین  دورەای  سیکلهای  تداوم  و 
نفع  بە  پیش  از  بیش  را  ترازو  کفەی  مردمی، 

انقالب مردمی و انقالبیون سنگین تر می کند.

زانیار حسینی

صنعت فوتبال و سینما، همچون دو عرصە مهم در جهان 
امروز ما ایفای نقش می کنند و  چهره هایی کە در این دو 
حوزه ظهور می کنند، از چنان پایگاهی برخوردار هستند کە 
می توانند در سیر دگرگونی ها یک پیشرانە و یا کاتالیزور باشند. 
برای  اجتماعی  پایگاه  از  کانونی  هر  کە  آنجایی  از 
تمامیت خواهان، یک منبع قدرت جذاب محسوب می شود؛ 
آن  از  جستن  سود  برای  سازوکارهایی  وقت  ع  اسر در 
امروز تحت عنوان سلبریتی شناختە می شود و معموال در  آنچە  طراحی می کنند. 
دو عرصە هنر و ورزش اوج نمود خود را ارائە می کند، برای یک قدرت توتالیتر یک 
ادعا  این  نیز  تاریخی  تجربە  چنانکە  می شود؛  قلمداد  غیرقابل چشم پوشی  هدف 
آمریکا  مقابل  اسالمی  منتخب جمهوری  تیم  برد  از  اندکی پس  می کند.  ثابت  را 
بە واسطە  استکبار"  "مبارزه علیە  ابزار  بە عنوان  بازیکنان  از  در جام جهانی ١٩٩٨، 
مضامینی  با  بالفاصلە  خامنە ای  پیام  و  شد  استفاده  حکومت،  تبلیغاتی  دستگاه 
فوتبال  مسابقات  درباره  مسئلە  این  یافت.  انتشار  حاکم  نظام  ایدئولوژی  حول 
گزارشگران  همواره  و  بوده  صادق  نیز  عربی  مستقل  کشورهای  تیم های  مقابل 
ناسیونالیستی- تشجیع  و  تهییج  خیابانی-  جواد  مشخص  -بە طور  صداوسیما 

داده انــد.  قرار  اسالمی  جمهوری  منطقە ای  نزاع  برای  دستاویزی  را  مذهبی 

در داخل نیز، از محبوبیت ورزشی شناختە شدگان این حوزه، بە کرات در جهت 
چفیە  از  استفاده  تحمیل  است.  شده  استفاده  حاکم  ایدئولوژی  ترویج  و  نشر 
شهرآورد  مانند  حساسی  مسابقات  شروع  در  فوتبال  بازیکنان  توسط  بسیجی 
تهران، تالشی پیوستە در راستای همپوشانی ایدئولوژی و کانون قدرت این ورزش 
است. آمده  بە حساب  پروپاگاندا  برای  خام  ماده  یک  نوعی  بە  و  بوده  محبوب 

از دیگر سو، انتصاب سرداران سپاه در پست مدیرعاملی باشگاه ها، گامی دیگر برای 
کنترل کانون لغزان قدرت فوتبال تعریف می شود. مسئلە ای کە بارها محرومیت های 
سنگینی از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا و فدراسیون جهانی فوتبال را بە دنبال 
داشتە است. با این وجود میل سیری ناپذیر حکام برای تداوم خط مشی ایدئولوژیک 
دارد. ادامە  رویە  این  نیز  کماکان  و  نبوده  قائل  را  محدودیتی  هیچگاه  خود، 

در عرصە هنر بە ویژه سینما نیز، قضیە بە همین منوال پیش رفتە، بە نحوی 
مشروعیت آفرینی  فرآیند  در  حسینی،  شهاب  و  جوان  رامبد  مانند  بازیگرانی  کە 
اشخاص  این  کرده اند.  ایفا  بی بدیل  نقشی  حکومت،  فرسوده  دستگاه  برای 
توامان  نگاهی  می کنند؛  تعقیب  را  خود  حرفە ای  کار  کە  ــدازه  ان همان  بە 
داشتە اند.  )حکومت(   قدرت  مرکزیت  با  پیوندخوردگی  حفظ  و  قرابت  بە 
اطمینان  با  نمی توان  و  نبوده  چشمگیر  چندان  البتە،  دوسویە  رابطە  این 
این  با  آورد.  میان  بە  سخن  سیاسی  قدرت  و  هنر  اهالی  بین  در  آن  برقرای  از 
بسیاری  هنری،  فعالیت های  بر  حکومت  دستگاه   تسلط  واسطە  بە  وجود 
را  نقش هایی  باطنی  میل  برخالف  خــود،  حرفە  ــە  ادام بــرای  بازیگران  از 
درونی  تمایل  با  اینکە  بدون  بازیگران،  از  بسیاری  دیگر،  عبارتی  بە  پذیرفتە اند. 
کرده اند.  مشارکت  سیاسی  نهادهای  پروژه های  در  باشند،  گرفتە  تصمیم 

فیلم هایی مانند اخراجی ها، همچون روایتی طنزآلود، سعی داشتە حضور اقشار 
مختلف در جنگ ٨ سالە را بە ظرفیت ایدئولوژی حاکم در موبیالیز کردن جامعە 
)جامعە پذیری( ارتباط داده است و قطعا این روایت مطلوب حاکمیت بوده است.

شرکت کنندگان در این فیلم، افراد بسیار سرشناشی بودند کە تقریبا نگاه مخاطبان 
ُبعد هنری شخصیت خود را با امتداد دستگاه تبلیغاتی نظام حاکم همسو کردند.

اما چنین نگاهی بە چهره های دو عرصە ورزش و هنر، همیشە نتیجە مطلوب 
عنوان  بە  مخفیانە شهاب حسینی  دیدیم حضور  چنانکە  داشت.  نخواهد  پی  در 
یکی از مبلغان ایدئولوژی حاکم در ایاالت متحده، برای تزریق واکسن کووید ١٩، 
واکنش شدید جامعە را برانگیخت. حضور وی در آمریکا بە دلیل حمایت های سابق 
وی از ساختار سیاسی و ایدئولوژی آن، و باالخص همزمانی سفر او با ممنوعیت 
شد. انباشتە  خشم  از  موجی  ایجاد  باعث  خامنە ای،  سوی  از  واکسن  واردات 

زمینە  بە  توجە  با  فرزندش،  تولد  برای  در کانادا  جوان  رامبد  حضور  همچنین 
"عادی سازی"  اصطالح  بە  را  داخلی  وضعیت  همواره  کە  وی  از  عمومی  اذهان 
کرده بود؛ بار دیگر باعث انزجار عمومی از کلیت نظام حاکم و همسویان آن شد. 

کیوان درودی

آرمان حسینی

اطمینان  با  همبستە کورد  و  واحد  ملت  تا  شود. 
خاطر هرچە بیشتر بە پیشروی خود ادامە دهد.

روشن تر بگوییم اگر مسیر راهمان روشن باشد 
و کنش  اقدام  فالن  چرا  باشیم کە  تفهیم شدە  و 
فالن  در  چرا  دادیم،  انجام  جمعی  صورت  بە  را 
با  این موضوع کە  درک  یعنی  روز سکوت کردیم، 
کدامین اقدام امنیتمان مخدوش و یا مورد تهدید 
واقع می شود و با چە اقداماتی می توان پایەهای 
آن را بیشتر استحکام بخشید، می توان امیدوار بود 

کە در امنیت زندگی کنیم.
برداشت من این است کە تنها با داشتن قدرت 
  "... و  تکنولوژی  اقتصادی،  سیاسی،  "نظامی،  چە 
نمی توان گفت امنیت داریم، و در صورتی کە قدرت 
نسبی نیز پیدا کردیم، بدون صلح این امنیتی کە 
مبتنی بر قدرت است، شکنندە خواهد بود و با هر 
این  پایەهای  زود  خیلی  داخلی  و  خارجی  فشار 

امنیت بە لرزە می افتد.
در اخبار روزانە می بینیم کە کشورهای ثروتمندی 
دیگر  و  اسرائیل  و  امارات  و  عربستان  همچون 
 ... و  اقتصادی  نظامی،  قدرت  وجود  با  کشورها  
هم  علت  می شود.  تهدید  امنیتشان  همچنان 
مشخص است هر چقدر هم قدرتمند باشی، بازهم 

یک گروە هر چقدر هم کوچک اما می تواند با یک 
پهپاد انتحاری  این امنیت را تهدید و فضای ایجاد 

کند کە پر از رعب و ترس باشد.
در  فاکتور صلح  می توان مدعی شد کە  نتیجتا 
هزینە  کمترین  با  و  راحت  خیلی  کە  امروز  دنیا 
جدی  تهدیدی  متوجە  را  دیگری  امنیت  می توان 
کرد، بسیار حائز اهمیت است و با صلح است کە 
می توان همزمان باهم ایجاد باالنس کرد و ضمن 
داشتن قدرت کە بیشتر با هدف بازدارندگی مطرح 
تعارض  عدم  بە  مجاب  را  مقابل  طرف  می کنیم، 
امکانات  با حداقل  چراکە شما هم  تهدید کرد.  و 
بگیرید.  هدف  را  مقابل  امنیت  توانست  خواهی 
مشی  گرفتن  پیش  در  با  نیز  صلح  تامین  برای 
حقوق  شماردن  محترم  مترقی خواهانە،  مسیر  و 
آن  تامین  امکان  جهان  شمول  اصول  و  دیگران 
جریانی  یا  اگر گروهی  حتی  و  بود  خواهد  بسیار 
بە فکر ضربە زدن بە امنیتتان باشد، مطمئنا جرات 
این چنین اقدامی را نخواهد داشت، چراکە جامعە 

جهانی را در مقابل خود می بیند.
پس راەحل مطلوب برای ایجاد امنیتی پایدار، 

داشتن قدرت و صلح همزمان باهم است. 
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صدور انقالب اسالمی، به عنوان کاالیی مخرب
انقالب ایران نقطە 
افــراد  ــرای  ب عطفی 
کە  بود  گروەهای  و 
ایــران  از  ج  خــار در 
گروەهای  توسط  و 
غیرە  و  فلسطینی 
دیدە  نظامی  دورە 
سال  در  و  بــودنــد 
بازگشتند  ایران  بە  انقالبی  این کادرهای   ١٩٧٩
پاسداران  سپاه  در  را  اصلی  نقش  آنجا  در  و 
اسالمی  جمهوری  تودەهای  انقالب  سازمان  و 
ایران "ساتجا" ایفا کردند و دفتر جنبش آزادی را 
هدایت می کرند، تا اینکە در سال ١٩٨٩ چمران 
تأسیس  تازه  قدس  نیروی  رئیس  عنوان  بە 

منصوب شد. 
حتی قبل از اینکە پروژه انقالبی بە طور رسمی 
برنامەای  سپاه  شود،  نهادینە  قدس  نیروی  در 
طوالنی مدت برای اجرای فرمان خمینی را آغاز 
کرد. در سطح نظری، سپاه تالشهای قابل توجهی 
در توسعە دکترین و تاکتیکهای جنگ نامتقارن 
استراتژیست  یک   ، عباسی  حسن  داد.  انجام 
مشهور، هدایت مرکز تجزیە و تحلیل دکترین 
امنیت  دکترین  بررسیهای  )مرکز  مرز  بدون 
اتاق  همچنین  داشت،  عهده  بر  را  مرز(  بدون 
نامیده می شود. در سال  اندیشکده یقین  فکر 
٢٠٠٥، دانشگاه امام حسین  سپاه مرکز جنگ 
رئیس  علی جعفری،  تأسیس کرد.  را  نامتقارن 
تقریبًا  و  رئیس  اولین  عنوان  بە  سپاه،  بعدی 
انقالب  پاسداران  سپاه  ارشد  فرماندهان  همە 
بە  یا  شدند  التحصیل  غ  فار آنجا  در  اسالمی 

تدریس پرداختند. 
جنگ نامتقارن در طول تاریخ مورد استفاده 
باعث  ــوآوری  ن چهار  اما  اســت،  گرفتە  قــرار 
پیشرفت سپاە در این زمینە گردید . نخست ، 
مطابق نظریە شبکە، سپاه  بر اساس یک اصل 
مقیاس کشویی با نیابتی شیعە و سنی شبکە 
شدند. حزب اللـە و سایر شبە نظامیان شیعە از 
تماس نزدیک و شدید با سپاه برخوردار بودند. 
مانند  سنی  با گروه های  روابط  دیگر،  طرف  از 
القاعده برای دستیابی بە هدفی کاماًل مشخص 
بە  را  اطالعات  حاصل کار  شبکە   . شد  انجام 
افراطی  شبکەهای  کارشناسان  کشید.  چالش 
و  پراکنده  شبکەهای  کە  کردند  نشان  خاطر 
اتصال  بە عدم  حمایت مالی نامشخص منجر 
نقاط می شوند. بخشهایی ازشبکە ترور می تواند 
با مقدار نامشخصی از دادەهای از دست رفتە 
بە شبکە تاریک تبدیل شود. با توجە بە ایران 
گروه های  "ترکیب   - نیابتی  شبکە  ویژه  بە   -
و  بودن  سیال  دلیل  بە  سنی  و  شیعە  جهادی 
 ، اتحادهایی  چنین  بودن  مدت  کوتاه  بعضًا 
برای ردیابی و صدور مجوز  یک هدف سخت 
از سوی سازمانهای اطالعاتی و نیروی انتظامی 

است. 
استفاده از گروه نیابتی بە ایران جازه  انکار 
آنها  ادعا کند کە  نیت  حسن  با  تا  داد  کردن 
نیستند.   هوادار  صرفًا  احزاب  اقدامات  مسئول 
بە قول یکی از مفسران، این "ارتباطات عمدتًا 
پنهان بود، در شبکەهای پیچیده، ایران اقدام بە 
تامین مالی و لوجستیکی این گروهها می نمود 
و همزمان نقش خود را بە شدت انکار یا مبهم 

می  نمود .
سازمانهای  با  قدس  سپاه  مثال،  عنوان  بە 
کردن  مخفی  برای  بشردوستانە  و  فرهنگی 
لباس  با  داوطلب  اعــزام  یا  خود  اطالعات 
غیرنظامی، بە عنوان مشاور، یا عالئم را از سالح 
بە  مالی  مشارکتهای  است.  برداشتە  مهمات  و 
دشوار  را  تخمینها  و  بود  مانده  پنهان  خوبی 

می کرد . 

عادل درخشانی

دوم، با لحاظ بمب گذاری انتحاری بە عنوان 
پاسداران  نیروی قدس سپاه  انتخابی،  سالحی 
را  بهترین سالح  ترین و  انقالب اسالمی ساده 
بە دست آورد. ارتش اسرائیل این تاکتیک را بە 
فقیر" توصیف کرد.  فرد  عنوان" بمب هوشمند 
از آنجا کە قرآن خودکشی را ممنوع کرده است،  
خمینی نیز مجبور شد زمینەهای کالمی جدیدی 
را با این امتیاز از بین ببرد. در ابتدا،  خمینی از 
فداکاری جمعی پسران نوجوان اعزامی توسط 
سپاه بە عنوان امواج انسانی علیە ارتش عراق 
فهمیده،  حسین  وقتی  کرد.  تمجید  و  تعریف 
خودکشی را در عملی انتحاری انجام داد، رهبر 
رژیم او را شهید نامید. شیخ فضل الـلە، رهبر 
معنوی حزب اللـە ، با استفاده از الگوی فهمیده 
معادل  انتحاری  بمبگذاری های  كە  داد  فتوا 
اقدام رزمی است كە می تواند علیە غیرنظامیان 
دشمن نیز انجام شود. این ترور مقدس کە بە 
عنوان جهاد تهاجمی یا عملیات شهادت طلبانە 
اسالم  تلقین  از  بخشی  می شود،  شناختە  نیز 
برای  بروشورها  و  ها  جزوه  در  شد کە  گرایان 

فدائیان میدان جنگ پخش می شد. 
داد  دستور  خود  نیابتی های  بە  سپاه  سوم، 
تا هر زمان کە مجال فراهم شد در میان مردم 
محلی حضور داشتە باشند. در اصطالح سپاه ، 
جویان  ستیزه  پنهان کردن  معنای  بە  جاسازی 
در  و  شخصی  خانەهای  در  آنها  دارایی های  و 
فضاهای عمومی مانند بیمارستانها ، مدارس و 
کتابخانەها بود. این عمل بیشتر در جنوب لبنان 
و نوار غزه رواج داشتە است. حقوق بین الملل 
استفاده از غیرنظامیان را بە عنوان سپر انسانی 
و  سپاه  جنگ،  قوانین  نقض  با  محکوم کردە. 
مجازاتهای  و  المللی  بین  قوانین  آنها  نایبان 
مرتبط با ترور را زیر پا گذاشتند. در سال ١٩٨٤، 
بە  را  ایران  متحده،  ایاالت  خارجە  امور  وزارت 
عنوان حامی برجستە تروریسم معرفی کرد. در 

سال ١٩٩٧، حزب اللـە بە لیست اضافە شد.
در  ویژه  بە  جاسازی،  مزایای   ، حال  این  با 
است.  بوده  توجە  قابل  پرجمعیت،  شهرهای 
حسن عباسی کە بە قانون جنگ مسلط است، 
خاطرنشان کرد کە درهم آمیختن با غیرنظامیان 
بە  متعهد  منظم  ارتشهای  پاسخگویی  مانع 
کنوانسیون های بین المللی خواهد شد. عباسی 
جنگ نامتقارن را با تشبیە بە یک بازی فوتبال 
توصیف کرد: "یک بازی فوتبال را در نظر بگیرید 
کە دارای دو نیم زمین است، میدان ما و آنها. 
زمین  نیمە  در  خودمان  قانون  اساس  بر  ما 
بازی خواهیم کرد و رقیب ما بازیکنان خود را 

براساس قاعده خودش ترتیب می دهد.
آن  بە  خودمان کە  قانون  اساس  بر  سپس 
رقیب  میدان  در  شود،  می  مثبت گفتە  تقارن 
اما ما  آنها است،  از  بازی خواهیم کرد. میدان 
قانون بازی را تعیین خواهیم کرد. " فکر او در 
جنگ حزب اللـە با اسرائیل در سال ٢٠٠٦ تاثیر 
ماهرانە ای  طرز  بە  الـلە  "حزب  داشت:  زیادی 
نیروهای  ادغام  جملە  از  مختلف  مکانهای  از 
با غیر نظامیان استفاده کرد. همچنین  نظامی 
سیستمهای  و  ــزاری  اف سخت  دستگاەهای 
ارتباطی نظامی را در داخل شهرها متوقف کرد 

تا شناسایی نشوند. 
چهار ، جمهوری اسالمی فاقد سالح هستە ای، 
دورافتاده  تندرو  از گروه های  اسالمی  جمهوری 
برای بازدارندگی در برابر دشمنان خود، بە ویژه 
سعودی،  عربستان  و  اسرائیل  متحده،  ایاالت 
است.  استفاده کرده  داخلی  مخالفان  حتی  یا 
رسمًا کشتی سازمان های تندرو بە عنوان محور 
مقاومت شناختە می شد. اما بە طور غیررسمی، 
بازدارندگی  در  مهمی  نقش  نظامیان  شبە 
داشتند. همانطور کە مسئولین جمهوری اسالمی 

بە دفعات این تعامل را چنین خالصە کردند: "یا 
ما ایمن هستیم ، یا هیچ کس امن نیست"، بە 
این معنی کە تالشها علیە ایران موجی از وحشت 
را در خاورمیانە و فراتر از آن بە وجود می آورد 
توافق  امضای  از  پس  توجهی،  جالب  طرز  بە   .
فعال  شبکە  تهدیدهای   ،٢٠١٥ سال  در  هستە ای 
این  و  بود  یافتە  افزایش  ایران  نیابتی  افراطی 
بود  امیدوار  اوباما شد کە  ناراحتی دولت  باعث 
جامعە  در  قانون  رعایت  با  عضوی  بە  را  ایران 
بین المللی تبدیل کند . جمهوری اسالمی ایران از 
از  تهدیدها و حمالت تندروانە علیە مجموعەای 

دشمنان خود استفاده می کند. 
اردوگاه  در  سپاه  نظامیان،  شبە  آموزش  برای 
را  تاسیساتی  تهران  در  باهنر(  )اردوگاه  منظریە 
افتتاح کرد کە خمینی در ١١ فوریە ١٩٨٢ آن را افتتاح 
تاکتیک های  برای  آزمایشگاهی  مرکز  این  کرد. 
جنگ نامتقارن بود، معروف بە ابزارهای طاقچە. 
بمب گذاری انتحاری، هواپیماربایی، بمب سازی 
جملە  از  چریکی  جنگ  بزرگ،  منفجره  مواد   ،
اولین  می شد.  داده  آموزش  کە   بود  مهارتهای 
فرمانده منظریە عباس گلرو، پاسداری بود کە در 
سال ١٩٨١ خود را متمایز کرد. گلرو و جانشینان 
وی با کارشناسان کره شمالی، سوریە و گروەهای 
مختلف فلسطینی رادیکال تماس گرفتند. افسران 
فارسی زبان کا.گ.ب بە مربیان خارجی پیوستند. 
بین سالهای ١٩٨١ و ١٩٨٥ ، در مجموع ٣٠٠٠ نفر 
تحت آموزش قرار گرفتند و طبق برخی گزارشها، 
دومین  شوروی  جماهیر  اتحاد  از  پس  ایران 
تابستان  در  است.  تندرو  حامی گروەهای  کشور 
را  اردوگاه   ١١ وجود  اطالعاتی  منابع   ،١٩٩٦ سال 
غ  نشان دادند کە ساالنە حدود ٥٠٠٠ افراطی فار

التحصیل می شوند. 
طرح دیگری کە بە صدور انقالب می انجامد،  
این است کە سپاه پاسداران با استفاده از وزارت 
ایران  سفارتخانەهای  از  استفاده  برای  خارجە 
منصوری،  جواد  ایده  این  داد.  ترتیب  برنامەای 
 ١٩٨١ مارس   ٢٠ در  بود کە  سپاه  فرمانده  اولین 
بە سمت معاون وزیر امور خارجە مشغول شد. 
نوامبر، منصوری مسئول   ١ تاریخ  اندکی بعد، در 
شد تا سفارتخانەهای ایران در کشورهای مختلف 
را بە پایگاهی برای صدور انقالب تبدیل کند. علی 
اکبر محتشمی پور، شاگرد خمینی از دوران نجف 
و همکار محمد منتظری در روزهای ساتجا، نمونە 
محتشمی  شد.  انقالبی  سفیر  صادر کننده  اولیە 
پور، کە بە عنوان سفیر در دمشق کار می کرد، در 

تأسیس حزب اللـە نقش اساسی داشت .
در کنار اقدامات نظامی، اقدامات نرم از جملە 
فعالیت سیاسی، تبلیغات، آموزش در مورد عقاید 
توسعە  ارتباطی  اشکال  سایر  و  خمینی  آرای  و 
می شود.  تأمین  ای  العاده  فوق  بودجە  و  یافتە 
و  خاورمیانە  سراسر  در  ایران  فرهنگی  مراکز 
همچنین جوامع مسلمان در سراسر جهان فراوان 
شدند. سپاه قدس بازیگران هویت داری را کە در 
بیان و تبلیغ شکایات اتنیکی _ مذهبی تخصص 
دارند، شناسایی کرد. پس از فرآیند بلوغ  و رشد، 
این گروه ها برای دامن زدن بە اعتراض اجتماعی 
پیشرفتە تر،  موارد  در  گرفتند.  قرار  توجە  مورد 
گروه های نیابتی بە احزاب سیاسی تبدیل  شدند، 
می  پرورش  و  تشویق  را  آن  ایرانیان  روندی کە 
مشروعیت  دوکاره  نیابتی  گروه های  این  دادند. 
پوشش  کە  حالی  در  نمودند،  کسب  سیاسی 
تاکتیک ها  ترکیب   ، افراطی داشتند. در مجموع 

متناسب با ویژگی های جنگ نسل چهارم است.

اعترافات اجباری

بخش دوم و پایانی

اعتراف اجباری: هر جا کە از اعتراف اجباری سخن بە میان می آید، 
از  استفاده  با  یا گفتاری است کە  اعتراف نوشتاری  منظور هرگونە 
تهدید و جبر فیزیکی یا روانی، از جملە شکنجە روانی یا فیزیکی، 
مراقبتهای  از  محرومیت  تحقیرآمیز،  و  غیرانسانی  شرایط  ایجاد 
پزشکی، تهدید، ارعاب، فریب و یا هر نوع اجبار دیگری بە دست 
آمده است، حتما نام یکی از نهادهای سرکوبگر رژیم ایران نمایان 
را  اظهارات مشخصی  است  ممکن  زندانی  معنا،  این  بە  می شود. 
و  درد  متوقف کردن  برای  تنها  و ساختگی  بە صورت جعلی  حتی 
آغاز استقرار نظام جمهوری اسالمی  از  بیان کند.   آزارهایش  از تشدید  یا جلوگیری  رنج 
در ایران تاکنون و در چهل سال گذشتە استفاده از اعترافات اجباری، دادگاه های نمایشی 
از صدا و سیمای  برنامە هایی  ادامە داشتە است و پخش چنین  آمیز  افترا  وبرنامە های 
جمهوری اسالمی کە از سال ١٣٥٧ انحصار پخش رادیو و تلویزیونی را در اختیار دارد روند 
رو بە رشدی داشتە است. صدا و سیمای جمهوری اسالمی تاکنون صدها برنامە حاوی 
اعترافات اجباری و سایر محتواهای افترا آمیز را پخش کرده است کە این نهاد را در جایگاه 

ج ایران قرار می دهد. گسترده ترین ابزار سرکوب افراد و جامعە مدنی در داخل و خار
برای تهیە این گزارش، ١٥١ برنامە پخش شده از تلویزیون ایران در طول یک دهە اخیر 

از سە منبع مختلف جمع آوری و تحلیل شده اند.
این برنامە ها شامل اعترافات اجباری ٣٥٥ نفر و ایراد افترا علیە ٥٠٥ نفر می شوند.

اعتراف اجباری یا اقرار تلویزیونی وضعیتی است کە زندانی در مقابل دوربین اقدام بە 
انتقاد از اندیشە ها و کارهای گذشتە خود می کند. بە این عمل کە معموال پس از شکنجە 
یا تحت فشار گذاشتن قربانی انجام می گیرد، اعتراف اجباری گفتە می شود اعتراف اجباری 
ج از دادگاه، ارزش و اعتبار اقرار در دادگاه را  در کشف حقیقت، بی اعتبار است. و اقرار خار
ندارد. معموال بە افراد مورد بازجویی، داستانی برای بازگویی ارائە می شود. شخص مورد 
بازجویی، ممکن است با داستان ارائە شده بە او موافقت کند یا حتی خودش دروغ بسازد 
تا بازجو را راضی کند تا مگر رنجی کە بر وی تحمیل می شود، متوقف شود. اعتراف گیری 

تلویزیونی اغلب با شکنجە جسمی و شکنجە روانی همراه است.
می توان گفت کە  داشتە،  رواج  هم   پهلوی  دوران  در  اجبار  اعتراف گیری  این  گرچە   
بیشتر سیستمهای دیکتاتوری آن برنامە های پروپاگاندای پخش شده از تلویزیون اهداف 
گوناگونی را دنبال می کنند کە شامل این موارد می شود: ایجاد حس ترس ودلسردی در 
جامعە ی مدنی؛ خاموش کردن صداهای مخالف و تحریف گفتمان؛ توجیە و مشروعیت 
بخشیدن بە سرکوب مخالفان و فعاالن؛ مبنا قرار دادن برنامە ها بە عنوان مستندات برای 
جرم انگاری؛ استفاده از این برنامە ها بە عنوان ابزار شکنجە روانی؛ و ترویج روایتهای رسمی 

در سطح داخلی و خارجی. 
همچنین مصاحبە با قربانیان نشان می دهد کە طبیعت افترا آمیز این برنامە ها چنان بر 
قربانیان تاثیر دارد کە پیامدهای مخربش از شکنجە های فیزیکی هم بیشتر و فرایند التیام 

یافتن از تاثیرات آنها بسیار کندتر است.
در ایران اعتراف گیری تلویزیونی بە وسیلە ساواک در اوایل دهە ۵۰ خورشیدی آغاز شد و 
بعد از انقالب ۱۳۵۷، توسط مقامات امنیتی نظام جمهوری اسالمی ایران، اوج گرفت. بین 
سال های ١٣٥٠ تا ۱۳۵۴ تعدادی از فعاالن سیاسی و نویسندگان مخالف پهلوی در تلویزیون 
بە اعتراف پرداختند کە با اعتراض سازمانهایی نظیر عفو بین الملل، صلیب سرخ جهانی و 
کمیتە سارتر قرار گرفت و با فشار دولت جیمی کارتر، رئیس جمهور وقت آمریکا متوقف شد. 
دستگاه قضایی جمهوری اسالمی همواره گفتە  است کە افراد مصاحبە  شده داوطلبانە 
و بر اساس بحث های اقناعی و استداللی علیە خود اعتراف کرده اند. در طول دهە ۱۹۸۰ 

میالدی، برنامە های انکار تلویزیونی در تلویزیون دولتی ایران رایج بود.
یرواند آبراهامیان در کتاب "اعترافات شکنجە شدگان" می نویسد: "اگر در چند سال اول 
بعد از سقوط رژیم شاه، در اکثر موارد، شکنجە یا ضرب و شتم زندانی با دادن اطالعات 
مورد نیاز بازجویان، معموال خاتمە پیدا می کرد، پس از خرداد ۱۳۶۰، شکنجە جسمانی و 
خصوصا روانی زندانی )شکنجە سفید(، حتی پس از کسب اطالعات ضروری، هم چنان 

ادامە یافت".
در  انتخابات،  نتایج  بە  ایران  مردم  اعتراضات  سرکوب  پی  در  بین الملل،  عفو  سازمان 
اطالعیە ای مطبوعاتی هشدار داد کە رهبران بازداشتی اپوزیسیون در ایران، در خطر شکنجە 
قرار دارند و مقامات نظام جمهوری اسالمی قصد دارند آنان را بە "اعترافات تلویزیونی" 
وادارند. پس از رسوایی رژیم ایران توسط مازیار ابراهیمی و روشن شدن واقعیت مسئلە، 
داریوش عمران زاده نیز اعتراف گیری تلویزیونی با شکنجە توسط وزارت اطالعات را مطرح 

کرد.
بر  تحقیرآمیزممنوعیت مطلق شکنجە  و  غیرانسانی  بدرفتایی های  و  از شکنجە،  آزادی 
اساس میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۷ آن کە جمهوری اسالمی هم آن 
رفتار  از شکنجە و  را پذیرفتە نشان میدهد کە نقض این حق چقدر جدیست. استفاده 
غیرانسانی و تحقیرآمیز بە منظور اعترافگیری اجباری درزندانهای ایران واقعیتی غیرقابل 

انکار است. 
اروپایی حقوق بشر در تعریف شکنجە می گوید: "نوعی داغ ننگ )استیگمای(  دادگاه 
ویژه با رفتار تحقیرآمیز و غیرانسانی عامدانە همراه است کە رنجی ظالمانە و شدید را بە 
دنبال دارد". ١٩٩ قربانی کە برای این گزارش با سازمان عدالت برای ایران گفتگو کرده اند 
تاثیر پخش این برنامە های افترا آمیز را بر خود  بە شدت آسیب زا و تحقیرآمیز توصیف 
کرده اند و تاکید کرده اند کە این برنامە ها تاثیر بلند مدت روحی و روانی بر آنها گذاشتە 

است". 
را دردناکترین تجربە خود در  برنامە ها  این  از مصاحبە کنندگان تجربە تماشای  برخی 
دوران بازداشت توصیف کرده اند. بنابراین حاد بودن تاثیر این برنامەها بر قربانی می تواند 

بە عنوان یکی از عناصرشکنجە در نظر گرفتە شود.
فرجام

در اینجا کامال واضح است کە این گونە اعتراف گرفتن هیچ وجهە حقوقی و قانونی ندارد، 
بجز در همان سیستم های چون رژیم اسالمی ایران.

الزم بە ذکر است کە ما بە این مهم پی ببریم کە چە وظایفی در قبال قربانیان داریم و 
چگونە برخورد کنیم. عموما تنها آن شخص قربانی نیست بلکە خانوادەهای این اشخاص 
نیز قربانی هستند، و جامعە باید پذیرا باشد کە چە آن شخص و چە خانوادەهایشان را 
بە عنوان قربانی بنگرد و نە بە عنوان متهم یا خاطی، چرا کە انسانها ظرفیت و تحملشان 
یکسان نیست، بعضی می توانند تحمل کنند و تن بە چنین عملی ندهند. اما کسی کە توان 

تحمل چنین شکنجەهای را ندارد گناه کار نیست.
گرچە هموارە این اعترافات را مخصوصا در بعضی احزاب بە مثابە خیانت می دانستند کە 

قربانی دوبار قربانی می شد. هم از نظر سیستم و هم از نظر جامعە و حزبش.

آیت روحانی
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بــرابــر  در  ــردم  مـ
وضعیت  بە  حاکمیت 
ــی  ــت ــش ــازگ ــی ب ــ ب
بە  ــاور  ب رسیده اند. 
در  رژیم  بودن  رفتنی 
شکل  عمومی  اذهان 
بین  در  حتی  گرفتە 
دبستانی  ــان  کــودک
عادی  امری  رژیم  گرفتن  مضحکە  بە  هم 
زور حاکمیت  شده است. دیگر مانند گذشتە 
هم  مردم  زور  فعال  گرچە  نمی رسد،  مردم  بە 
برای ساقط کردن حاکمیت همسو و متمرکز 
نیست. نگاه کوتاه مدت و فوری برای پیروزی 
شاید  ــران  ای مــردم  انقالبی  خیزش  فــوری 
کار  فوتبال  بازی  مانند  اما  نباشد.  منطقی 
ضربە  یک  و  است  رسیده  پایانی  دقایق  بە 
کاشتە چسبیده بە محوطە جریمە می تواند در 
سریع ترین زمان ممکن پیروزی را برای مردم 
با  رقم بزند. چیزی مانند مرگ خامنە ای )کە 
توجە بە بیماری خامنە ای دور از ذهن نیست، 
یا خطای محاسباتی رژیم در برنامە  هستە ای 
و ماجراجویی های منطقە ای کە  در سابقە این 
رژیم بسیار است( تغییرات دیگری کە در در 
این خیزش انقالبی بە چشم می خورد، حضور 
قدرتمند زنان در جلوداری انقالب است. زنان 
با  رژیم  تقابل  دارند،  نرم و پیچیده ای  قدرت 
زنان مثل مشت زدن بە پنبە است کتف های 
ایرانیان  همچنین  می کند،  مستهلک  را  رژیم 
افراد عادی و چە فعالین  از کشور چە  ج  خار
نبوده اند  فعال  اندازه  این  بە  تا کنون  مدنی 
آزاد  را در جهان  از دولت ها  و واقعا بسیاری 
تغییر  حدودی  تا  و  رویە  تغییر  بە  مجبور 
سیاست نسبت بە جمهوری اسالمی کرده اند. 
دیگر اینکە اپوزیسیون گرچە ائتالف و اتحادی 
ندارند اما تقریبا همسو و در مسیر علیە رژیم 
وارد شدند )ولی در استراتژی و تاکتیک های 
مبارزاتی نیاز بە یک ائتالف بر مبنای حداقل ها 

کامال ضروری است(
ائتالف اپوزیسیون می تواند در همسو شدن 
و تجمیع شدن توان انقالبی ها بسیار موثر و 

کارساز باشد.
در  شهر  بزرگترین  عنوان  بە  کرماشان 
اجتماعی  معضالت  دارای  ایران  کوردستان 
بسیار بسیار عمیق است. این استان خصوصا 
بار  فالکت  شاخص  دهها  در  کرماشان  شهر 
حاشیە نشینی،  فقر،  بیکاری،  مانند  اجتماعی 
ایدز،  مخدر،  مواد  مصرف  سرانە  افسردگی، 
طالق وگسیختگی اجتماعی، نزاع های خیابانی 
ناشی از ضعف اقتصادی و... رکورد دار است. 
نارضایتی  از  عظیمی  پتانسیل  مسائل  این 
اجتماعی را رقم زده و انباشتە کرده است. در 
اعتراضات سال ۹۶ کرماشان اولین شهر ایران 
بود کە قیام کرد) هرچند اول از مشهد بود اما 
آنجا طرفداران علم الهدی بودند کە برای فشار 
غ تجمع  بە دولت روحانی برای گرانی تخم مر
اعتراض فیک و درون  کردند و در واقع یک 
اولین  کرماشان  اما  بود،  حاکمیت  ساختە 
شهری بود کە بە معنای واقعی کلمە اعتراض 
کرد. یا در سال ۹٨ شاباد برای اولین بار بعد 
زدند.  تظاهرات  بە  دست  بود کە  انقالب  از 
دلیل  سوار شدن جمهوری  بە  متاسفانە  اما 
اسالمی بر شکاف مذهبی شیعە و سنی بین 
اختالف  ایــران،  کوردستان  جنوب  و  شمال 
ایجاد شده جغرافیایی  برای همین کرماشان 
تاخیر  دارای  اجتماعی  و  سیاسی  فعالیت  در 

فاز بود.
در  سالهاست  کــوردی  هویت خواهی  اما 
کرماشان جان گرفتە و در آستانە پیوند زدن 
بحران های اجتماعی بە مسئلە ای سیاسی بنام 
در  اتفاق  این  است.  ایران  در  "مسئلە کورد" 
در کنش  خوبی  بە  و  است  شکل گیری  حال 
سیاسی مردم این منطقە مشهود است. هم 
در اعتصابات گسترده و هم در اعتراضات. فکر 
کنم شاباد اولین شهری در ایران بود کە مردم 
معترض فرمانداری را تصرف کردند و با دادن 
شدند.  محل  آن  ترک  بە  مجبور  شهید  چهار 
قصرشیرین و صحنە هم با قدرت ظاهر شدند. 
درصد  نود  از  بیش  اعتصابات  و گهواره  کرند 
می کرد  فکر  کسی  کمتر  کرماشان  خود  بود. 
این  باشد.  شاهد  را  اعتصاباتی  چنین  کە 
روزها در شهرهای کرماشان شعار:"ئێره خاکێ 
گوش  بە  فاشیستانە"  گورستانە  کوردستانە، 
طوفانی  و  انفجاری  وضعیت  پس  می ر سد. 
هویت خواهی  رشد  و  اجتماعی  بحران های 
کوردی دو دلیل عمده در پر رنگ شدن حضور 

کرماشان در شورش انقالبی ۱۴۰۱ است.

شجاع  و  دلیر  مردمانی  ایالم  دیار  مردم 

مردم مبارز ایران!
زنان، دانش آموزان، معلمان، کارگران و مردم آزادیخواە ایران و کردستان!

از قتل ناجوانمردانە ژینا  )مهسا( امینی و شروع انقالب نوین و  نزدیک بە سە ماه 
خروش تودەهای مردم علیە استبداد جمهوری اسالمی ایران میگذرد. در این مدت صدها 
تن از مردم معترض و آزادیخواه در سراسر ایران شهید، هزاران تن زخمی و چند برابر 
آن بازداشت شدەاند. عالوه بر آن در روزهای اخیر رژیم برای ایجاد رعب و وحشت و 
در راستای سرکوب بیشتر مردم معترض و متوقف کردن اعتراضات، حکم اعدام را برای 
دستکم ٢٢ تن از بازداشت شدگان اخیر صادر نموده و متاسفانە تنی چند از انقالبیون 

زندانی را نیز اعدام کرده است.
مرکز همکاری احزاب کردستان ایران با در نظر گرفتن فشار اقتصادی بر مردم و کسبە و 
بازار، از همە مردم مبارز در ایران و کردستان میخواهد علیە سیاست سرکوب رژیم و پایان 
دادن بە اعدام آزادیخواهان و همچنین آزادی بدون قید و شرط همە زندانیان سیاسی بە 
ویژه بازداشت شدگان اخیر در روزهای ٢٩ و ٣٠ آذرماه در اعتصابی سراسری و یکپارچە 
شرکت کرده و باری دیگر صدای رسای خود را برای سرنگونی جمهوری اسالمی ایران بە 

گوش جهانیان برسانند.
از تمامی کنشگران سیاسی و مدنی، احزاب و سازمانهای سیاسی در کردستان و ایران و 
ج از کشور تقاضا داریم با پشتیبانی از این اعتصاب سراسری بار دیگر انسجام و اتحاد  خار

در میان همە اقشار مردم را تا سرنگونی رژیم تقویت نمایند.
زنده باد انقالب زن، زندگی، آزادی،

سرنگون باد جمهوری اسالمی ایران

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران
٢٧ آذر ماه ا٤٠ا

هستند.
مرکز  بە  هفتاد  دهە  در  ایالم  شهرهای 
خلق  مجاهدین  سازمان  تیمی  خانە های 
تبدیل شده بود و از آنجا بە مرکز ایران نفوذ 
برای  ایالم(  شهر  خود  )خصوصا  می کردند. 
نهادهای  ویژه  صورت  بە  حاکمیت  همین 
و  تقویت کرد  آنجا  در  را  امنیتی  و  اطالعاتی 
و  پروری  جاش  صرف  را  های کالنی  بودجە 
مزدور سازی از بین مردم فقیر و بی بضاعت 
کرد و همین موضوع بار سنگینی بر ناخودآگاه 
با  مــردم  عزت  و  غــرور  احساس  و  جمعی 
نگین  و  زیبای کوردستان  عروس  این  غیرت 
بود  مشخص  کامال  بود.  ایجاد کرده  زاگرس 
از زیر بار این ظلم ناجوانمردانە  روزی  ایالم 
این  اخیر  سالهای  در  و  می کند  راست  قامت 
دگرگونی و پوست اندازی در آنجا قابل رصد 
و روئیت بود. رژیم هشدار مردم دلیر آبدانان 
کە  می دانستند  و  کرد  تلقی  جدی  کامال  را 
در  لذا  خواهند کرد  پرداخت  سنگینی  هزینە 
برابر اتحاد و تهدید آبدانانی ها دست بە عقب 
ایران  جای  همە  شک  بدون  زدند.  نشینی 
خصوصا مناطق محروم  چنین پتانسیل های 
را  خود  خاص  زخم های  منطقە  هر  و  دارند 
حرکت  است.  برداشتە  اسالمی  جمهوری  از 
آبدانان الگویی کامال قابل تطبیق و اجرا برای 

کل ایران می باشد.
داخل  اجتماعی  شبکە های  روز  چند  این 
آبدانان  مانند  بحث کە  این  از  بود  پر  ایران 

باید عمل کنیم.
و  نویسی  شعار  از  انقالبی،  خیزش  تداوم 
خارج کردن پول از بانک ها تا اقداماتی مانند 
حضور خیابانی و اعتصابات موجب فرسایش 
و  می شود  و  شده  رژیم  فیزیکی  و  روحی 
حال  در  درون  از  کە  سدی  مانند  سرانجام 
شکستن  بە  یکباره  بە  است  برداشتن  ترک 
فایل های  افشای  می شود.  منجر  فروپاشی  و 
صوتی و بولتن های محرمانە بە خوبی نشان 
می دهد کە رژیم از درون بە شدت پوسیده و 
در ضعیف ترین وضعیت خود در چهل و چهار 
سال گذشتە است. باید بی امان و با ابزارهای 
اما  سخت  ظاهر  بە  موجودیت  بە  مختلف 
زد.  ضربە  اهریمن  این  شکننده ی  باطن  در 
آمدن  کوتاه  و  شدن  خستە  بە  حاکمیت 

مردم امید واهی بستە است. هر بار کە موج 
دوباره  خیابان  در  مردم  سینوسی  اعتراضات 
از  ناامیدتر  اسالمی  جمهوری  می گیرد،  جان 
قبل و مستاصل تر می شود. اصال چیز عجیبی 
نیست کە با تداوم اعتراضات و اعتصابات بە 
زودی و بە یکباره  شاهد ریزش های گسترده 

وچند شقە شدن رژیم باشیم.

هیچ حکومتی از مردم قوی تر نیست، این 
را تاریخ بە ما می گوید. فقط کافیست مردم  
بە  را  ظالم  حکومت  یک  برانداختن  بە  باور 
جمهوری  بکشانند.  خیابان  در  عملی  عرصە 
اسالمی در فساد و ناکارآمدی غرق شده است. 
تیم کاری در عمر  رئیسی ضعیف ترین  دولت 
جمهوری  است.  اسالمی  جمهوری  ننگین 
مردم  بین  در  آبرویی  و  مشروعیت  اسالمی 
ایران و کشورهای جهان ندارد. بیشتر بە یک 
الت چاقو کش و گردن کش بدل شده است. 
خامنە ای حتی در بین نیروهای خود رژیم هم 
بی اعتبار شده است. اکثر آخوندهای شناختە 
شیرازی،  مکارم  مانند  شهر  در  رژیم  شده 
جان  کە   ... و  آملی  جوادی  همدانی،  نوری 
نثار خامنە ای بودند یا و شرکای قبلی اش در 
حسن  الریجانی ها،  مانند  چپاول  و  جنایت 
کمترین  نوری  ناطق  نژاد،  احمدی  روحانی، 
و  تمرد  نمی کنند.  او  با  همراهی  و  دفاع 
دستگیری در بین نیروهای نظامی و امنیتی 
افزایش یافتە و حتی صدای مخالفت پیدا و 
پنهان بخش های اقتصادی سپاه هم کە آینده 
بلند  می بینند،  خطر  در  را  ثروت شان  و  خود 
شده است. خامنە ای تنها، عصبی، پرخاشگر و 
رئیسی تالش  دولت  است.  پریشان گو شده 
می کند کە خودش را از مسیر هجوم مردم بە 
خامنە ای کنار بکشد. ) برکناری محمد حسینی 
اعضای  از  بیشتر  کە  دولت  پارلمانی  معاون 
لفظی  حملە  معترض  مردم  بە  دولت  دیگر 
می کرد و جایگزینی او با ابراهیم عزیزی یکی 

از این دست اقدامات رئیسی است(
اما در سوی دیگر میدان، ملتی بە جان آمده، 
جوانانی پر انرژی، زنانی مصمم، هنرمندان و 
ورزشکاران و دانشجویانی شجاع قرار دارند کە 

کمر بە نابودی رژیم بستەاند.
این انقالب محکوم بە پیروزی است.

خیزش انقالبی و نقش هویت خواهی 
کوردی در این خیزش

 در استان های کرماشان و ایالم

فراخوان مرکز همکاری احزاب 
کوردستان ایران برای اعتصاب سراسری

شهریار طهماسبی

اطالعیەی مرکز همکاری احزاب کوردستان 
ایران  در مورد اخراج ایران

 از کمیسیون مقام زن سازمان ملل 

با تصویب قطعنامە  پیشنهادی ایاالت متحده در نشست شورای اقتصادی و اجتماعی 
شد. اخراج  سازمان  این  زن  مقام  از کمیسیون  اسالمی  جمهوری  متحد،  ملل  سازمان 

سرکوب  ھمچنین  و  زنان  حقوق  گرفتن  نادیدە  جرم  بە  ایران  اسالمی  جمھوری 
اخراج  شد.  اخــراج  کمیسیون  این  از  شورا  آرا  اکثریت  با  اخیر  خیزش  معترضان 
ایران  مردم  نوین  انقالب  اعتراضات  کە  حالیست  در  زن  مقام  کمیسیون  از  ایران 
ایران گردید. بپاخاستە  مردم  دلخوشی  مایە  نیز  خبر  این  و  دارد  ادامە  متوالی  روز   ٩٠

مرکز ھمکاری احزاب کردستان ایران ضمن تقدیر از تصویب قطعنامە اخراج جمھوری 
شورای  و  ملل  سازمان  و  جھانی  جامعە  از  ملل،  سازمان  زن  مقام  از کمیسیون  اسالمی 
امنیت میخواھد بەدلیل جنایات بیشمار رژیم ایران در حق مردم آزادیخواە بە ویژە سرکوب 
و  راندە  حاشیە  بە  بیشتر  را  اسالمی  جمھوری  و کردستان،  ایران  بپاخاستە  مردم  اخیر 
ننمایند. سکوت  و کردستان  ایران  آزادیخواە  مردم  شکنجە  و  اعدام  و  سرکوب  برابر  در 

زندە باد انقالب زن، زندگی، آزادی،
سرنگون باد جمھوری اسالمی ایران.
مرکز ھمکاری احزاب کردستان ایران
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استبداد موزائیکی نافرجام
کوردستان در جریان 
ژن_ انقالبی  جنبش 

توسط  ژیــان_ئــازادی 
خصوصا  و  مـــردم 
از  فعلی  شرایط  در 
قشرعلمای  طـــرف 
ــان  ــی کــوردســت ــن دی
نمودن  فراهم  بــرای 
پیروزی  ملزومات  تقویت  و  بیشتر  هرچە 
ــت. ــز اهــمــیــت اس ــالب بــســیــار حــائ ــق ان

از  صحیح  درک  حصول  ــاف،  اوص این  با 
جنبش  جریان  در  کوردستان  کنونی  وضعیت 
و  مــردم  توسط  ــازادی  ــان_ئ ژن_ژی انقالبی 
قشرعلمای  طرف  از  فعلی  شرایط  در  خصوصا 
هرچە  نمودن  فراهم  برای  کوردستان  دینی 
بیشتر و تقویت ملزومات پیروزی انقالب بسیار 
رژیم سیاسی  اهمیت است. ساختار یک  حائز 
بر پایەهایی استوار است از جملە: مشروعیت، 
المللی، میزان  شامل مشروعیت داخلی و بین 
نیازهای جامعە  و  تامین خواست  در  کارآمدی 
تحت حاکمیت، همبستگی درونی نظام سیاسی 
حاکم، اقتدار و توانایی در ایجاد و حفظ نظم 
از  در شرایطی کە هر کدام  اجتماعی– سیاسی 
این پایەها متزلزل شوند آن رژیم سیاسی دچار 
تمام  شرایط کنونی کە  در  لذا  می شود  بحران 
پایەهای رژیم جمهوری اسالمی متزلزل شدەاند 
می توان مدعی بود کە رژیم در بحرانی ترین 
شرایط ممکن خود قرار دارد. اما این تزلزل ها 
تنهایی منجربە  بە  و شرایط فوق بحرانی خود 
سقوط رژیم نمی شوند بلکە از یک سو نیازمند 
وجود اپوزیسیون سیاسی متحد و منسجم بە 
عنوان آلترناتیو و از دیگر سو کنشگری سیاسی-

اجتماعی بجا و صحیح جامعە مدنی بە صورت 
این  تداوم  و  گستره  شدت،  است.  همزمان 
زمانی شروع  بازه  و  رژیم  برای  بحرانی  شرایط 
ساز  زمینە  عوامل  بە  مردم  انقالب  پایان  تا 
سقوط بستگی دارد کە بە برخی از آنها مختصرا 
یا  ایدئولوژی  یک  وجود    .١ کنیم:  می  اشاره 
مانیفست انقالبی کە بتواند همبستگی عمومی 
کند.  ایجاد  جامعە  مختلف  اقشار  میان  در  را 
مــبــارزات  تـــداوم  کــە  کنونی  شــرایــط  در 
در  ناسیونالیستی  گفتمان  و  آزادی خواهی 
کوردستان منتهی بە شکل گیری چنین جنبش 
کە  است  شده  برانگیزی  تحسین  انقالبی 
مانیفست آن در جامعە جهانی نە تنها مقبول 
پذیرای  و  قرار گرفتە است  بلکە مورد تحسین 
ترویج و تحکیم شعار اصلی آن یعنی ژن_ژیان_

ئازادی هستند و برای کمک بە تحقق و نهادینە 
کردن آن تالش می کنند، ٢. وجود یک رهبری 
عنوان  بە  یافتە  سازمان  رهبری  یا گروه  فردی 
با  احزاب سیاسی کوردستان  آلترناتیو حکومت 
برای  دهە  چندین  فداکاری  و  مبارزات  سابقە 
تشکیل  با  اکنون  ملت،  آزادی  آرمان  تحقق 
مهم  قدمهای  احزاب کوردستان  همکاری  مرکز 
مهم  این  نمودن  فراهم  راستای  در  موثری  و 
برداشتەاند و مشروط بە پرهیز از احصار طلبی 
ودیرینە  متعالی  آرمانهای  بە  ماندن  پایبند  وبا 
ملت، می توانند نقش این آلترناتیو را در دوران 
گذار بە خوبی ایفا کنند ٣. راهبری و مدیریت 
میان  در  همبستگی  حفظ  و  انقالب  رونــد 
بە منظور کنشگری  اجتماعی  نیروهای مختلف 
متزلزل  پایەهای  بر  فشار  اعمال  در  موثر 
نیست کە  پوشیده  بر کسی  اشغالگر  حکومت 
نخبگان سیاسی، فعاالن جامعە مدنی و خصوصا 
در  کورد  آگاه  مبارزان  و  ــواه  آزادی خ جوانان 
سنگرهای خیابانی شهرهای کوردستان با وجود 
سرکوب وحشیانە در فضای حکومت نظامی و 
بیخ  تا  مزدوران  و  تهاجم وحوش  با  تقابل  در 
دندان مسلح این رژیم، توانایی خود در راهبری 
انقالب  بحرانی  شرایط  مدیریت  و  میدانی 
نمایش گذاشتەاند  بە  ستودنی  شیوەای  بە  را 
موثر  اطالع رسانی  انقالب،  ارزش های  تبلیغ   .٤
تبلیغ  ضد  مقابل  در  اجتماعی  روشنگری  و 
ابزارهای  تمامی  و  سانسور  اکاذیب،  نشر  یا 
رسانەای سرکوب کە در اختیار رژیم قرار دارند. 
و  روزنامەها  تلیویزیون ها،  خوشبختانە 
افراد  بە  متعلق  ارتباط جمعی  رسانەهای  کلیە 
علیرغم  و  کم  بضاعت  با  کــوردی  احــزاب  یا 
متصور  کە  متعددی  مشکالت  و  محدودیت 
گونەای  بە  توانستەاند  مدت  این  در  هستیم 
کنند.  محقق  را  مهم  این  برانگیز  تحسین 
بە  توانستەاند  دیاسپورا  براین کوردهای  عالوه 
و  تجمعات  قالب  در  متعدد  فعالیتهای  مدد 
اجرای پرفورمانس های اعتراضی در حمایت از 
ارتباط،  ایجاد  برای  تالش  همچنین  و  انقالب 

 آالن کوردیان 

جلب توجە، حمایت و همکاری سیاستمداران دولتهای مختلف 
ایفا کنند.   را  موثری  نقش  زمینە  این  در  خود،  میزبان  جوامع 
بە  منجر  جانبە  همە  تالشهای  و  همصدایی  این  نتیجە 
از  مرحلە  این  بە  تا  کورد  ملت  برای  ارزشمندی  دستاوردهای 
انقالب شده است کە از طرفی دولتهای بزرگ و قدرتمند جهان 
را  فارس  ملت  و  ایرانی  اپوزیسیون  تنها  مانند گذشتە  بە  دیگر 
مخاطب خود و تنها منبع توانمند برای تغییر رژیم در ایران تلقی 
نمی کنند، بلکە امروز بە مردم کوردستان بە عنوان یک کنشگر مهم 
و توانمند در عرصە سیاسی ایران و منطقە خاورمیانە نگاه کرده 
دیگر  از طرف  و  دفاع می کنند  آنها  ملی  دادخواهی حقوق  از  و 
کوردستان پیشگام و کورد نویسنده و طراح اصلی مانیفست این 
انقالب است کە یاران و اغیار همسایە معترف بە بودن کوردستان 
بە عنوان قلب تپنده این انقالب هستند و دست کم بخش قابل 
از  بە گونەای  اجتماعی  روانشناختی  منظر  از  ایرانیان  از  توجهی 
بە  اخیر  دهە  چند  از گذشت  پس  و  شدەاند  نائل  کوردپنداری 
واسطە توسعە تکنولوژی، مدد اینترنت و تالش جامعە جهانی در 
نشر آگاهی های ضروری برای زندگی اجتماعی مدرن توانستەاند 
بە نسبتی از درک و رشدیافتگی سیاسی-فرهنگی مردم کوردستان 
رسیده و همسویی و هم صدایی خود را با آن اعالم می کنند. اگر 
قائل بە تقسیم بندی افراد جامعە در قالب سە کاراکتر شخصیتی: 
عناصر  و  مزدوران  از  و  باشیم  مبارزین  و  مخالفین  معترضین، 
و  کوردستان  مردم  از  قشری  هیچ  بگیریم  فاکتور  بسیج-سپاه 
ایرانیان منجملە قشر روحانیون و علمای دینی نیستند کە معترض 
نباشند و اتفاقا بر خالف نظر عمده تحلیلگران سیاسی کە بخش 
کثیری از جامعە را قشر خاکستری معرفی می کنند می توان مدعی 
بود کە مبارزین در سنگرهای خیابانی و مخالفین در اعتصابات 
انقالب هستند.  روند  امروز نظاره گر  بە  تا  سراسری ومعترضین 
این تقسیم بندی در خصوص ملتهای مختلف تحت حکومت 
از  هر کدام  متفاوتی کە  درک  دلیل  بە  ایران  اسالمی  جمهوری 
چرایی، ماهیت و اهداف این انقالب و صدالبتە نتایج مورد انتظار 
آن دارند بسیار پیچیده و چند وجهی خواهد بود. برای مثال در 
در تشکیل ساختار  دلیل کە  این  بە  ترکها  و  زبانها  فارسی  میان 
حاکمیت و بهره گیری از قدرت سیاسی حکومت سهیم هستند. 
مربوط  مشکالت  از  مردم  نارضایتی  انقالب؛  گیری  شکل  علت 
و  حکومت  ناکارآمدی  شهروندی،  حقوق  و  فردی  آزادی های  بە 
خصوصا دولت در تامین رفاه اجتماعی و از این قبیل موارد است 
قانون  اصالح  با  موجود  وضع  تغییر  متصور  راهکار  و  هدف  و 
اساسی و بعضا برای اقلیتی از آنها از جملە گیلک و مازنیها تغییر 
رژیم است، همین موارد برای بلوچها و عربها هم البتە بە انضمام 
اعتراض بە دیکتاتوری مذهبی تشیع قابل تعمیم است. در حالی 
کە در کوردستان اندیشە غالب دراین انقالب کسب سلطە سیاسی 
از  المللی  بین  انسانی، ملی و  بر خاک سرزمینی، احقاق حقوق 
طریق سرنگونی این رژیم بە عنوان یک اشغالگر است ... رژیم در 
جریان این انقالب عالوه بر تداوم سرکوب در تالش برای ایجاد 
گسست های اجتماعی برای منحرف کردن تمرکز انقالبیون و بە 
بیراهە کشاندن جریان انقالب بود تا بتواند بە هر طریق ممکن 
برای ترمیم پایەهای متزلزل شده خود زمان و فرصتی فراهم کند. 
در ابتدای شروع این جنبش انقالبی، طیف بنیادگرای اسالمی 
و  معترضین  را  انقالبیون  و  داد  قرار  مخاطب  را  جامعە  در 
اغتشاشگرانی معرفی کرد کە بە دنبال ترویج بی بندوباری و بی 
اخالقی منافی عفت اسالمی در جامعە هستند و تنها حجاب را 
میان  تنش  ایجاد  با  امید کە  این  بە  بهانە کردەاند.  و  دستاویز 
حنا  این  اما  سرکوب کنند،  را  جنبش  جامعە  در  جبهە  دو  یک 
دیگر در جامعە رنگ و خریداری نداشت لذا در گام بعدی ضمن 
حمالت موشکی و پهبادی بە مقر احزاب کوردستانی مستقر در 
مرزهای اقلیم کوردستان برای بازنشر گفتمان تجزیە طلبی تالش 
کرد و در مقابل با حمایت اکثریت مردم و جامعە جهانی از حق 
و  استبداد  و  استعمار  از  تجزیە طلبی  و حتی  تعیین سرنوشت 
استکبار و تباهی و فساد و آسمیالسیون فرهنگی-زبانی و آپارتاید 
نژادی برای ملت کورد مواجە شد و ناامید از ایجاد شکاف میان 
ملتهای مختلف تحت حاکمیت خود در جریان این انقالب، بە 
سراغ آخرین برگهای باقی مانده یعنی بسترهای فراهم شده در 
طرح موزائیکی سیاسی_دینی برای نمایش چهرەای ضد مردمی 
طیفهایی کە  در  خود  مزدوران  سراغ  بە  والبتە  دینی  علمای  از 
قبال بە آنها اشاره شد رفت تا از یک سو برای ایجاد شکاف بین 
مسلمانان طیفهای دینی راست میانی و راست افراطی با طیفهای 

خیزش  از  تمام  ماە  سە  آذر   ٢٦
علیە  ایران  ستمدیدە  مردم  انقالبی 
این  در  گذشت.  اسالمی  جمهوری 
مدت ارزش واحد پول ایران روز بە 
روز بیشتر از گذشتە با کاهش ارزش 
روبرو شدە و امروز با عبور از مرز ۳۹ 
رکورد  دوالر  یک  برابر  ناموت  هزار 

دیگری را ثبت نمود.
۲٦ شهریور ۱٤۰۱ یعنی درهنگامە قتل حکومتی شهید ژینا 
ماە  یک  بود،  پانصد ناموت  و  ۲۹هزار  دوالر  قیمت  امینی 
بعد بە ۳۲هزار و ۷٤۰ ناموت رسید و آبان ماە با عبوراز مرز 
را تجربە کرد و  از کاهش نرخ  ۳٥هزار ناموت روندی دیگر 
اکنون با عبور از ۳۹هزار و    ٥۰۰ ناموت رکوردهای تاریخی 
پیشین را شکست و درمدت سە ماە اخیر با کاهش ارزش 
دە هزار تومانی یعنی ۳۳ درصدی روبرو بودە است، کاهش 
ارزشی کە متناسب با بازە زمانی آن نمونە مشابەاش را در 

هیچ نظامی جز جمهوری اسالمی نمی توان یافت.
جدای از تحلیل ماهیانە روند رو بە کاهش ارزش واحد 
پول ایران کە پیشتر بدان اشارە شد و در مدت سە ماە و هر 
ماە بیشتر از ماە پیشین، اقتصاد ایران با افول ارزش ناموت 
روبرو گشتە و دلیل آنرا عموما در سیاستهای مخرب رژیم، 
مدیریت ناکارآمد، راهکارهای ناکجا آبادی، خیزش گستردە 
و ساختارشکنانە قیام ژینا و بە تبع آن صدور قطعنامەهای 
بین الملل در محکومیت جنایات وحشیانە رژیم، مرگ برجام 
وتصویب و اعمال گستردە تحریمهای غرب می توان جست، 
باز  آن  رژیم کە یک سوی  اقدامات مسئولین  و  نظر  اظهار 
هم بر پاشنە در همان سیاستهای فرافکنی  منبعث از تیوری 
راستای  در  دیگرآن  سوی  و  می گیرد  نشات  توطئە  متوهم 
انقالبی  شرایط  در  هم  آن  عمومی  افکار  همیشگی  اغفال 
از  را  خود  عوام فریبانە  برگهای  روز  بە  روز  رژیم  امروزی کە 
دست دادە و با بحران مشروعیت و بی اعتمادی مردم روبرو 

است، بسیار مضحکانە بە نظر می رسد.
بحرانها  یابی  ریشە  و  فرافکنی  سیاست  حنای  دراینکە 
ج از مرزها دیگر رنگ باختە و تیزبینی ملتهای تحت  درخار
ستم عرصە را بر جوالن غیرمنطقی رژیم و اپورتونیستهای 
چنین  بازتاب  نیست.  شکی  تنگترکردە  و  تنگ  وابستەاش 
مهمی را می توان در شعار، "دشمن ما همین جاست، دروغ 

میگن آمریکاست"، می توان بە وضوح یافت.
در مدت این ۹۰روز، بانک مرکزی از وجود بستە جدیدی 
بعدها مشخص شد کە  خبرداد.  بازار  بهبود وضعیت  برای 
آن  اوراقی کە هدف  است،  ارزی  اوراق  بستە جدید همان 
در چهارچوب سیاست انقباضی، جذب پولهای سرگردان در 
بازار کە عمدتا از سوی دولت و برای جبران کسری بودجە 
بە چاپ رسیدەاند و یا پولهای نزد مردم بە سوی بانکها بود 
کە چناچە پیداست بی اعتمادی مردم بە حکومت و بانکها 
نەتنها وجهی را روانە بانکها نکرد، بلکە در حرکتی انقالبی و 
کامال معکوس، شاهد خروج سرمایەهای مردم از بانکها و 

سرمایەگذاری در بازار دوالر و طال بودیم.
در روزهایی کە ارزش پول ایران رو بە کاهش است، رئیس 
یافتە و تفاهمنامەای  بانک مرکزی در مراسمی حضور  کل 
امضا شدە کە وبسایتهای نزدیک بە حاکمیت از آن بعنوان 
سیاست جدید بانک مرکزی جهت کنترل بازار یاد کردەاند، 
اگرچە طبق معمول مفاد این تفاهمنامە مشخص نیست، 
در  و  مراسم  این  حاشیە  در  آبادی  صالح  علی  صحبتهای 
برخی  ماندن  معطل  بر  مبنی  خبرنگاری  پرسش  پاسخ 
کشتی های حاوی کاال بە دلیل عدم تامین ارز آنها، کما فی 
السابق، مبهم، غیرمنطقی، نادرست و اوج درماندگی رژیم را 

بە تصویر می کشد.
دارند  وجود  بنادر  در  "این کاالها کە  می گوید:  نامبردە 
از  دستە  این  لایر  بحث  نکتە  اما  است  موجود  آنها  ارز 
کاالهاست، بە این معنا کە این کاالها ترخیص شوند و بعد 
از فروش لایر آنها بە بانک مرکزی تحویل دادە شود تا ارز 
آنها در اختیار قرار گیرد، بنابراین تاکید می شود در تامین ارز 

هیچگونە مشکلی وجود ندارد".
سخنانی بی در و متداول و مبهم کە نشان از انحطاطی 
امروزە  جامعە کە  مدیریتی  حوزەهای  سایر  همانند  کامل 

دیگر گوشی برای شنیدن ندارند.

دالر ترمز بریدە و 
رژیم درماندە

خالد درویژە

چپ میانی، چپ رادیکال یا ملی-مذهبی ها و روشنفکران دینی 
و از سوی دیگر با اقداماتی از جملە انجام عملیات تروریسیتی 
در شاهچراغ شیراز و جمعە خونین زاهدان و ترغیب مزدوران 
و مذاهب  علیە جریان  برای موضع گیری  روحانیت  لباس  در 
هویتی  شکاف  از  و  زده  دامن  تفرقە  آتش  بە  بتواند  مقابل 
برای کاهش  شیعە  و  سنی  مذاهب  میان  شده  ایجاد  دینی 
همبستگی اجتماعی ایجاده شده در جریان انقالب بهره ببرد، 
کە در موارد اخیر متاسفانە تعدادی از شخصیتهای سیاسی و 
علمای دینی غیر وابستە بە رژیم نیز در دام این سناریو افتادند. 
در جامعە کوردستان، آن دستە از علمای دینی کە در طیف 
راه  دهندەگان  ادامە  و  رهروان  می گیرند،  قرار  ملی-مذهبیون 
بزرگان این ملت کە قبال بە آنها اشاره کردیم، هستند در جریان 
این انقالب هم از همان ابتدا در کنار مردم بودند و از تریبون 
قاطع  موضع  این  آزادی  راه  جانباختگان  مزار  در  و  مساجد 
حائز  زمانی  برحە  دراین  آنچە  اما  دادند،  نشان  خوبی  بە  را 
راست  دینی طیف  علمای  قرار گرفتن  اهمیت است مخاطب 
و خصوصا رادیکال مذهبی از طرف مردم، روشنفکران، نخبگان 
سیاسی و خصوصا علمای دینی در طیفهای میانە و چپ جامعە 
کوردستان است، با نظر بە این مهم کە بر مبنای کتاب قران، 
خلق ملتها و منجملە ملت کورد از نشانەهای قدرت خداوند بە 
منظور تعامل و تعاون در جامعە انسانی است و تقدم جویی 
در خیرات کە واالترین آنها تالش و جانفشانی در راه مظلومان 
و محرومان و ستم دیدگان است و آزادی و برابری برای همە 
نیز  از جامعە  این قشر  انسانی بشمار می آید،  اولیە  از حقوق 
خود را ملزم بە موضع گیری صریح و عملی در مقابل این رژیم 
جنایتکار و مستبد بدانند و با این انقالب و مردم همراهی کنند 
بە این امید کە در حکومت آینده کوردستان، سکوالریزم، و در 
جامعە کوردستان، پلورالیزم دینی برقرار شود و امکان دعوت بە 
همراهی مردم با ایدئولوژی و برنامە تحقق جامعە آرمانی یشان 
شیوەای  بە  و  تکثرگرا  جامعەای  در  آزاد  بە صورت  سایرین  و 
برابر برای همگان فراهم شود و دموکراسی شورایی بتواند از 
حقوق همە بە شیوەای رضایت بخش حمایت و دفاع نماید. 
مردم  سیاسی  آگاهی  ادعا کە  این  تایید  علیرغم  پایان،  در 
را  خود  شرایط کنونی  در  اما  نیست  سرکوب  قابل  کوردستان 
آگاهی  این  حداقل  دانیم کە  می  هشدار  این  بیان  بە  ملزم 
سیاسی در خطر تحریف است و جلوگیری از آن مستلزم تالش 
برای روشنگری اجتماعی و باز نشر آگاهای های الزم در جامعە 
این  ایجاد بسترهای  برای عواملی کە  مدنی کوردستان است! 
 .١ اشاره کرد:  مواردی  بە  می توان  می کنند،  فراهم  را  انحراف 
جبهە گیری و دامن زدن بە اختالفات و تنشهای ایدئولوژیک 
علمای  طرف  از  مربوطە  اجتماعی  شکافهای  تعمیق  جهت  در 
مذهبی در مقابل همدیگر، بجای حفظ انسجام و همبستگی 
در برابر استبداد و استکبار رژیم ٢. سکوت و عدم موضع گیری 
صحیح و هوشمندانە توسط نخبگان سیاسی و علمای دینی 
فراهم  موجب  طرف  یک  از  طلبی  تجزیە  فضای گفتمان  در 
عنوان  بە  این گفتمان  از  رژیم  استفاده  برای سوء  شدن فضا 
و  ایرانی  اپوزیسیون  تالش  با  دیگر  سوی  از  و  سرکوب  بهانە 
سیاسیون وسلبریتی ها حتی برخی کوردهای بە نسبت اسمیلە 
شده موجب فراهم شدن زمینە تسلط گفتمان و رویکرد دولت-

نازل ترین  بە  انقالبیون کورد  خواستهای  و  شده  ایرانی  ملت 
شکل خود یعنی احقاق حقوق شهروندی معطوف خواهد شد.  
بە منظور ایجاد همبستگی و پرهیز از ایجاد تفرقە و کاهش 
شکافهای اجتماعی ناشی از هویت یابی ها دینی در این مقطع 
اقشار مردم  از  ١. دعوت  را پیشنهاد کرد:  راهکارهایی  می توان 
پلتفورم های  و  جمعی  رسانەهای  تمامی  بایکوت کردن  برای 
نشر اطالعات متعلق و وابستە بە رژیم ٢. تاکــــــید، ترویج 
کارآمد  ابزاری  عنوان  بە  جامعە  در  دینی  پلورالیزم  تحکیم  و 
ارزشهای  بر  تکیە  و  انقالب  روند  در  همبستگی  ایجاد  برای 
جای  بە  اسالمی  مذاهب  خصوصا  و  ادیان  میان  مشترک 
واکاوی و جبهە گیری های مذهبی در مقابل دیگری ٣. توجە 
دسترس  در  امکانات  از  استفاده  و  دین  اجتماعی  بە کارکرده 
تداوم  و  همبستگی  شور  تقویت  برای  مساجد  فضای  مانند 
کمکهای  آوری  جمع  و  شهدا  خانواده  با  همراهی  و  انقالب 
نیازمندان  و  مســـتمندان  و  دیدگان  آسیب  برای  مردمی 
گذشتە  ارزشمند  تجربیات  مانند  بە  انقالبی  شرایط  این  در 
... و  وبیماری کووید١٩  زلزلە  سیل،  طبیعی  بالیای  دوران  در 
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رفتارشناسی یک دیکتاتور، از سکوت تا صدور دستور اعدام

انقالب ژینا، 
رنسانسی علیە احتکار قدرت و حاکمیت

مقدمە
همیشە  دیکتاتورها 
برای  جالبی  سوژەهای 
اند.  بوده  روانشناسان 
ــە ســواالتــی  پــاســخ ب
واقعا  کە  اینکە  نظیر 
آدمهای  دیکتاتورها 
هستند؟  متفاوتی 
ــادری  م از  اینکە  یــا 
متفاوتی  ژنوتیپ های  و  شدەاند  دیکتاتورزاده 
از  دیکتاتور  یک  رفتار  بررسی  هرچند  دارند؟ 
نزدیک و حتی از طریق مصاحبە رودرو بە خاطر 
دشوار  کاری  آنها  شخصیتی  ویژگیهای  برخی 
سخنان  از  توانستەاند  روانشناسان  اما  است، 
افراد  برخی  و  دیکتاتور  نزدیکان  مشاهدات  و 
خانواده آنها و گاها برخی اسناد، بە برخی نتایج 
یونگ گوستاو"  "کارل  یابند.  توجە دست  جالب 
کە  بود  کسی  اولین  اتریشی  معروف  روانکاو 
در۱۹۳۹  هیلتر و موسولینی را مالقات کرد و با 
جالبی  نتایج  بە  و  داد  انجام   مصاحبەای  آنها 

رسید، او می نویسد:
بە  غیرعاطفی  و  بداخالق  بسیارجدی،  "هیلتر 
نظر آمد، هرگز لبخندی بر لب نداشت و خشک 
از تمام خصلتها و عواطف  و عبوس بود. گویی 
عادی یک انسان معمولی تهی بود." سالها بعد 
دو روانشناس دانشگاه کلرادو بە نامهای "دانیل 
آوری  اطالعات جمع  "فردریک کولیج"  و  سگال" 
از  تعدادی  با  را  هیلتر  آدولف  مورد  در  شده 
روانپزشکان و روانشناسان دیگر در میان گذاشتند 
این  نتیجە  برسند.  نتایجی  بە  آن  تحلیل  با  تا 
اختالل شخصیتی  از  هیلتر  بود کە  این  تحقیق 
)personality disorder(رنج می برده است کە این 
اختالل شخصیتی شامل بعضی خصلتهای خاص 
می باشد. این ویژگیها بعدها روی صدام حسین 
و کیم ایل سونگ هم بررسی شد، نتایج پژوهش 
نشان داد کە ویژگیها در مورد این دیکتاتورها هم 
یکسان است هرچند در مورد هر دیکتاتور شدت 

بعضی ویژگیها کمتر یا بیشتر است؛
بدبینی  با  ویژگی  پارانویا)paranoid(:این   .١
نسبت بە اطرافیان مشخص می شود. دیکتاتورها 

ــران و  ــا ای ایــن روزه
کوردستان آبستن جنبش 
کە  است  نوینی  انقالبی 
نمونەهای  سایر  برخالف 
انقالبات پیشین در جهان 
می توان  جرٲت  بە  سوم، 
و  پیشروترین  را  آن 
انقالب  انسانی ترین 
نامید. انقالبی کە با شکستن بسیاری از کلیشەهای 
بە  تبدیل  مرزبندیها،  و  تابوها  و  رایج  عقیدتی 
نخستین انقالبی شد کە زنان، ملتهای تحت ستم و 
تودەهای استثمار شدە، نقش آوانگارد و دینامیسم 
محوری  شعار  با  و  نمودە  ایفا  را  آن  پیشبرندەی 
"ژن، ژیان، ئازادی" پایەهای هر سە ستم و تبعیض 
رفتە  نشانە  را  طبقاتی  و  ملی  جنسیتی،  بنیادین 

است.
عصارەی  و  چکیدە  عنوان  بە  اسالمی  جمهوری 
تمامی  انباشت  و  گوناگون  ستمهای  تمامی 
رژیم  یک  هیبت  در  مافیایی  باند  یک  رذالتهای 
از تمامی  سیاسی، تاکنون برای سرکوب این قیام 
داشتە  چنتە  در  کە  جنایت  و  سرکوب  تجربیات 
استفادە نمودە، لیکن در بە شکست کشاندن مردم 
و مبارزان انقالبی ناموفق بودە است. آتشی کە با 
ریختن خون ژینا امینی، دختر بیگناە کورد بر جان 
رژیم افتاد، شعلەهایش بە سرعت از کوردستان بە 
سایر نقاط ایران زبانە کشید و بە گونەای بی سابقە 
اجتماعی  جنبشهای  میان  در  را  انقالبی  اتحادی 
مترقی و ملیتهای مختلف ایران ایجاد نمود و در 
سطح جهانی نیز  همدلی کم نظیری را در حمایت 

از انقالب مردم ایران بە دنبال داشت.
خیابان  در کف  اتحادی کە  و  همدلی  این  اما 
حاصل شد از همان آغاز مورد بغض و کینەی دو 
جمهوری  رژیم  اولی  قرار گرفت کە  خاص  جریان 
اسالمی و دومی برخی افراد و گروەهای سیاسی از 
قماش منتظرالسلطنەها بودند کە عادت کردە بودند 
خود را قیم مبارزات سراسری و آلترناتیو بی چون 

چرای رژیم قلمداد کنند. 
آنچە در این مقالە بە دنبال آن هستیم تالشهای 
هدفمندی است کە از همان ابتدای قیام از سوی 
برای  مرکز  تمامیت خواهانەی  گفتمان  نمایندگان 

نسبت بە همە بە خصوص نزدیکان و یاران خود 
آنها همیشە  فکر می کنند کە  و  بدگمان هستند 
دیکتاتور  نابودی  برای  کشیدن  نقشە  حال  در 
هستند. تاریخ مملو از خشونت دیکتاتورها علیە 
کسان نزدیک بە آنها است، کسانی کە بە خاطر 
تبعید  و  زندانی  دیکتاتور کشتە،  احتمالی  ترس 
شدەاند. قذافی هزاران افسر عالی رتبە را سر بە 
نیست کرد، صدام دامادش را کشت و دیکتاتور 
هاشمی  خامنەای،   را.  عمویش  شمالی  کره 
رفسنجانی را کە با روایت جعلی او رهبر شده بود 
را در استخر خفە کرد، امثال موسوی و کروبی را 

خانە نشین کرد و… 
از  دیکتاتورها   :)antisocial(٢.ضداجتماعی
معاشرت با دیگران لذت نمی برند. بە کشورهای 
دیگر سفر نمی کنند مگر مجبور شوند، عالقەای 
بە مصاحبە رادیو و تلویزیونی ندارند و اجتماع 
را در حدی نمی بینند کە بە آن پاسخگو باشند. 
این نوع رفتار ممکن است بە مرور زمان تشدید 
شود و دیکتاتور بیشتر و بیشتر از جامعە فاصلە 
خارجی  سفر  هیچ  خامنەای  سالهاست  بگیرند. 
اسالمی  جمهوری  تلویزیون  با  حتی  و  نداشتە 

مصاحبە نکرده است.
دیکتاتورها   :)narcissistic( ٣.خودشفتیگی 
آنها  می دانند،  مشکالت  حالل  و  عالم  را  خود 
نظر می کنند و جز خود  اظهار  زمینەها  در همە 
مواضع  بە  نگاهی  پذیرند.  نمی  را  کسی  رای 
خامنەای نشان می دهد او با این خودشیفتگی و 
اظهارنظرهای غیرواقعی تا چە اندازه بە ایران و 
ایرانی آسیب رسانده است. بە عنوان مثال پنهان 
سالح  بە  دستیابی  برای  غرب  مقابل  در  کاری 
کە  از سالها!!!  بعد  قهرمانانە  نرمش  و  هستەای 
و  مادی  فراوانی  آسیب های  و  موجب خسارات 
از ورود واکسن  معنوی بە کشور شد. جلوگیری 
کرونا، بە بهانەهای تخیلی کە باعث مرگ هزاران 

ایرانی بی گناه شد.
بردن  لــذت   :)sadistic( سادیستیک   .٤
ویژگی های  از  دیگر  بخشی  دیگران  آزار  از 
دیکتاتورهاست. آنها توانایی دیدن شادی مردم را 
ندارند. این رفتار هیچ حد و مرزی ندارد و ممکن 
شود.  شامل  را  آزاررساندن  شکلهای  همە  است 

ممنوعیت همە عوامل شادی بخش، مخالفت با 
برگزاری جشنهای مختلف، گشت ارشاد و پلیس 
با  مبارزه  روزه خواری،  با  مبارزه  اخالقی،  امنیت 
رفتارهای  نمونە  مالعام  در  اعدام  تا  بدحجابی 

سادیسمی خامنەای دیکتاتور ایران است.
٥. گوشە گیری و انزوا)schizoid(: دیکتاتورها 
از جمع گریزانند آنها بندرت و صرفا در مناسبات 
معموال  می شوند،  ظاهر  مردم  میان  در  خاص 
عبوث و خالی از هرگونە لبخند و شادی هستند.

٦. اسکیزوتیپال)schizotypal(: دیکتاتورها قبل 
ولی  عادی هستند  آدمهای  قدرت  بە  رسیدن  از 
بعد از رسیدن بە قدرت شخصیت دیگری دارند 
کە هیچ شباهتی بە گذشتە ندارد. آنها نسبت بە 
قدرت خود دچار توهم می شوند و تصور دیگری 
موگابە  رابرت  کنند.  می  پیدا  خود  بە  نسبت 
چریک مائویست و محبوب بعد از سالها مبارزه 
اما  آزاد کند  را  توانست کشورش  استعمار  علیە 
بعدها بە دیکتاتوری تبدیل شد کە برای مردمش 
نداشت.  همراه  بە  چیزی  بدبختی  فقر  و  جز 
خامنەای زمانی روضە خوانی ساده بود بە شعر 
عالقەمند بود شاملو می خواند و جالل آل احمد 
نوشتەهای  او  حکومت  در  اما  می کرد  دنبال  را 

همان شاملو ممنوع شد و بسیار آزار دید.

از سکوت تا صدور دستور اعدام
مسلما می شود مابە ازای همە این ویژگیها را 
در رفتارهای گذشتە دیکتاتور خون آشام جمهوری 
تا  است  شده  سعی  ادامە  در  اما  دید،  اسالمی 
نگاهی بە واکنشهای علی خامنەای بە اعتراضات 
مردم ایران با تکیە بر سخنرانی های او در سە ماه 
اخیر بیاندازیم و با استناد بە ویژگیهای ذکرشده 

در باال بە تحلیل آنها بپردازیم؛
- اولین سخنرانی خامنەای بعد از قتل حکومتی 
ژینا امینی در تاریخ سی ام شهریورماه و چند روز 
دیدار  این  در  او  بود.  اعتراضات  شروع  از  بعد 
دوران جنگ،  و سربازان  فرماندهان  از  برخی  با 
کوچکترین اشارەای بە قتل ژینا و اعتراضات نکرد 
و با بی تفاوتی از کنار آن گذشت. برای دیکتاتور 
خودشیفتە، قتل یک انسان و اعتراض و اعتصاب 
هیچ  از کشور  بخشی  در  حداقل  مردم  گسترده 

اهمیتی نداشت و او تشخیص داد کە موضوعی 
برای بحث یا حداقل دلجویی وجود ندارد. قدرت 
خداگونە دیکتاتور کە حاال متوهم تر از همیشە 
موضوع  این  درباره  دیکتاتور  شد  باعث  است 

سکوت کند.
در  اعتراضات،  اوج  در  و  بعد  روز  چندین   -
خبر  دیکتاتور  حال  وخامت  از  خبرها  حالیکە 
باالخره  منزوی  و  گوشەگیر  دیکتاتور  می داد، 
سکوت را شکست و حاضر شد درباره اعتراضات 
حرف بزند، اینبار ضمن اشارەای کوتاه بە موضوع، 
مطابق معمول همە چیز را بە دشمن نسبت داد. 
فاشیسم  ضد  مبارز  روان شناس  شپربر"  "مانس 
جباریت"  تحلیل  و  "نقد  خود  معروف  در کتاب 
اسطوره  با یک  دیکتاتور ها  "تمام  می نویسد کە 
یا  خونی  دشمن  این  دشمن.  اسطوره  می آیند، 
ملی یکی از همسایگان است و یا یک دشمن 

بزرگتر." 
حاال دیکتاتور دوباره با بە میان آوردن اسامی 
تا  از همسایە گرفتە  خارجی  داخلی  و  دشمنان 
اما  پرداخت.  اعتراضات  واکاوی  بە  دوردست، 
را  اعتراضات  هم  اینبار  خودشیفتە  دیکتاتور 
و  هنرمندان  اظهارنظر  او  دانست،  بی اهمیت 
سلبریتی ها را فاقد ارزش توصیف کرد، نوجوان و 
جوانان را فریب خورده خواند و در مورد مجازات 

بە تنبیە قناعت کرد. 
- اعتراضات و اعتصابات با شدت ادامە دارد 
و صدای انقالب مردم ایران بە همە جا رسیده 
شرایط  این  از  هرچند  متوهم  دیکتاتور  است. 
نمی خواهد  اما  می رسد  نظر  بە  ناراضی  بسیار 
باورکند کە چیزی بە پایان عمر ننگینش نمانده 
نمی تواند  اینکە کسی  عنوان  با  ابتدا  او  است. 
درخت جمهوری اسالمی را از ریشە بکند نشان 
ندارد،  و مرزی  او حد  می دهد کە خودشیفتگی 
و خواستار  تهدید مخالفان می پردازد  بە  سپس 
سرکوب  دستور  و  می شود  انقالبیون  مجازات 
خون  تشنە  دوباره  دیکتاتور  می دهد،  اعدام  و 
خونهای  مزدورانش  هم  تاکنون  هرچند  است، 
دیکتاتور  سادیستیک  رفتار  ریختەاند.  بسیاری 
از  آنها  و مزدورانش دیگر بە اوج می رسد. حاال 
شان  درونی  بیماری  دادن  نشان  برای  فرصتی 

کورد  مردم  کە  روزی  در  آنها  می کنند.  استفاده 
در  چوپی  دستمال  هستند،  شهیدانشان  عزادار 
می رقصند  پایتخت کوردی  خیابانهای  در  دست 
می گذراند  نمایش  بە  را  عقدەهای حقیرشان  و 
آنها  هستند،  شاد  مردم  وقتی  بعد  روز  چند  و 
را بە گلولە می بندند تا شادی نکنند. قاضی های 
وابستە دیکتاتور حکم اعدام می دهند و مزدوران 

همە جا طناب دار بە پا می کنند. 
و  گوشەگیر  خودشیفتە،  دیکتاتور  دیگر  حاال 
منزوی تر از همیشە برای برآورده کردن نیازهای 
سادیسمی خود، در پی قتل و کشتار مردم است، 
جز خون هیچ چیز دل سنگی و خالی از انسانیت 
خامنەای  کە  چیزی  اما  نمی کند.  آرام  را  او 
حقیقت  می کنند  فرار  آن  از  دیکتاتورها  وهمە 
نمی خواهد  را  آنها  کە  جامعەای  است  جامعە 
نمی خواهند  هرگز  خودشیفتە  دیکتاتورهای  اما 
آنرا باور کنند. آنقدر در مقابل حقیقت مقاومت 
حقیقت  قبول  بە  مجبور  سرانجام  تا  می کنند 
می شوند در حالیکە دیگر هیچ دوست و رفیقی 
یکسانی  ویژگیهای  تنها  نە  دیکتاتورها  ندارند. 
دارند بلکە عموما سرانجام یکسانی را هم تجربە 
تنهایی. شکل  و  اوج حقارت  در  مردن  می کنند، 
مردن یکی است فقط زمان و مکان کمی متفاوت 
است. مرگی دردناک و خفت بار. باید دید کدام 
جمهوری  آشام  خون  دیکتاتور  انتظار  در  مرگ 
چند  در  چاووشسکو  مثل  آیا  است؟؟؟  اسالمی 
و  محاکمە  جمهوری اش  ریاست  در کاخ  دقیقە 
تیرباران می شود، یا مثل قذافی توسط انقالبیون 
خشمگین مرگ را تجربە می کند، یا مثل دیکتاتور 
داستان  تاریک  دخمەای  در  صدام  همسایە 

خودشیفتگی اش بە پایان می رسد، یا مثل ... 
همیشە  از  تر  تنها  حاال  متوهم  دیکتاتور 
او بیشتر  از صدام و قذافی.  تنهاتر  است، حتی 
از همە هم جنایت کرده حتی بیشتر از استالین 
تلخی  سرنوشت  می گویند  دادەها  موگابە.  و 
خیلی  از  تر  تلخ  است  پیر  دیکتاتور  انتظار  در 
را  دیکتاتور  سرنوشت  آنکە  اما  دیکتاتورها،  از 
تعیین می کند دادەهای آماری نیستند، مردم کف 
خیابانها هستند، انقالبیون، خانوادەهای دادخواه 

شهیدان.

از  ابتذال کشاندن شعارها و تهی نمودن قیام  بە 
صورت گرفتە  آن  رادیکال  مبارزاتی  و  معنایی  بار 
از  کە  قیامی  فراگیری  وسعت  و  سرعت  است. 
مبارز  ملت  بەویژە  ستم  تحت  ملتهای  ناحیەی 
یعنی  تبعیض  تحت  هموارە  جنسیت  و  کورد 
طبیعی  بەطور  شد،  می  رهبری  و  شدە  آغاز  زنان 
در  را  سنتی  مدعیان سیاسی  و حسادت  وحشت 
امواج  با  در ظاهر  اگرچە  اینان  و  برانگیختە  مرکز 
اما عمال  دادند،  نشان می  قیام همدلی  خروشان 
در فراخوانهای مبارزاتی خود را عقب کشیدە منتظر 
می ماندند تا در صورت استقبال عملی مردم آن را 
بە نفع خود مصادرە کنند و در محافل بین المللی 
عدم  صورت  در  و  بخرند  اعتبار  خود  برای  آن  با 
خود  درون  در  فراخوانها  بە  مردم  درخور  پاسخ 

احساس رضایت و پیروزی کنند.
زندگی،  "زن،  شعار  موازات  بە  کە  نبود  بیخود 
پهلوی"  زندگی،  "زن،  مضحک  شعار  ابتدا  آزادی"، 
و سپس شعار خنثی کنندەی "مرد، میهن، آبادی" 
نسبت  آنان  هراس  از  حاکی  نمودند کە  ابداع  را 
بە تهدید ستونهای سنتی قدرت یعنی مردساالری، 
بود، چرا کە  اقتصادی  توسعەی  و  ارضی  تمامیت 
آزادی"  ژیان،  "ژن،  محوری  شعار  وجود  در  آنان 
در هم شکستن تابوهای فکریشان و تحقق "حق 
تعیین سرنوشت" و آزادی حقیقی و رفع تبعیض 
علیە تمامی گروەهای هویتی و جنسیتی سرکوب 
شدە را متبلور دیدە و متوجە شدند کە این انقالب 
نە تنها علیە رژیم فعلی بلکە علیە بنیانهای فکری و 
حوزەهای سنتی اقتدار و برخورداری آنان از رانت 

قدرت نیز هست. 
اینان با بەراە انداختن بازی قدیمی پرچم، اصرار 
بیمارگونە بر "تک ملتی بودن ایران و انکار تنوعات 
و تفاوتها"، قایم شدن پشت شعار "تمامیت ارضی" 
از سوی  هم  آن  ائتالف  برای  قائل شدن  شرط  و 
پیشین کە  مخلوع  دیکتاتور  خانوادەی  از  عضوی 
بارها همراهی و گرایش خود را بە سرکوبهای سپاە 
تروریستی پاسداران و ارتش و سایر دستگاەهای 
کشتار و آدمکشی علیە ملل تحت ستم نشان دادە 
است، نهایت تالش خود را جهت تضعیف اتحاد 
بەویژە  و  بدبینی  و  انفعال  ایجاد  و  انقالبی مردم 
دلسرد کردن مرکزنشینان از آرمانهای مترقی انقالب 

ژینا بە خرج دادەاند کە خواە ناخواە ضرر آن متوجە 
ایران شدە و سود  جنبش دمکراسی خواهی مردم 

آن بە جیب رژیم جمهوری اسالمی رفتە است.
عمال  کە  پیشین  دیکتاتور  فرزند  مانند  افرادی 
می بینند سهمی از شعارهای انقالبی کف خیابان 
ندارند و شعار "مرگ بر ستمگر، چە شاە باشد چە 
آنان فرود می آید، در  رهبر" همچون پتکی بر سر 
ج از کشور تالش می کنند تا از یک سو کنشگران  خار
تحت  ملیتهای  و  زنان  یعنی  ژینا  انقالب  پیشرو 
دیگر  سوی  از  و  نمودە  انکار  و  سانسور  را  ستم 
در  مصیبت  ذکر  و  مردساالرانە  شعارهای  طرح  با 
نە جمهوری  وانمود کنند کە  ارضی،  تمامیت  باب 
یک  و  یک کشور  عنوان  بە  ایران  بلکە  اسالمی، 
از  این طریق  از  سیستم اخالقی در خطر است و 
مرکز   در  ایرانی  قشر خاکستری جامعەی  پیوستن 

بە قیام مردم جلوگیری کنند.
آذر   ٢١ مناسبت  بە  نامبردە  راستا،  همین  در 
سالگرد سرکوب دو ملت ترک و کورد و سرنگونی 
حکومتهای خودمختار آنان توسط ارتش پدرش کە 
از آن بە عنوان نجات آذربایجان و روز همبستگی 
ملی یاد می کند، بە طرز معناداری بیگانگی خود 
با واقعیتهای کف خیابان و فاصلەاش با انقالبیون 
داخل کشور را نشان دادە و حمایتش را از سرکوبهای 
این روزهای رژیم در کوردستان وبلوچستان اعالم 
نیروهای  سایر  میان  در  تفکراتی  چنین  می کند. 
اولویت  بدون شک  و  دارد  نیز خریدارانی  مرکزگرا 
سرنگونی رژیم نباید ما را از پرداختن بە خطر افکار 
مالیخولیایی این شرکای برون از گود قدرت غافل 
سایر  مناطق  و  بە کوردستان  گفتمانی کە  نماید. 
ملل تحت ستم بە مثابە میراث فتوحات شاهان 
صاحبان  و  نگریستە  خود  پدری  ارث  و  باستانی 
واقعی این سرزمینها را مستٲجران و رعیتهای بی 
زمینی می دانند کە روی امالکشان کار می کنند و 

صاحب هیچ حقی نیستند.
تجربەی تاریخی و سیاسی تعامل و برخورد ما 
از  قبل  تا  است کە  دادە  نشان  افکاری  چنین  با 
همان  بە  تنوعات  پذیرفتن  و  حاکمیت  بازتعریف 
ایران  در  مستقر  حکومتی  نظام  هست،  گونە کە 
چە سلطنتی باشد چە جمهوری، چە سکوالر باشد 
چە دینی، چە سوسیالیستی باشد چە لیبرالیستی، 

دیکتاتوری  چە  پارلمانی،  چە  باشد  ریاستی  چە 
خارج  نهایتا  قانون،  حکومت  چە  باشد  فردی 
و  سلطەگر  تقابل  و  فتوحاتی  نظام  چرخەی  از 
ایران  در  آنچە کە  زیرا  بود،  نخواهد  سلطە  تحت 
هر  از  قبل  شدە،  نهادە  بنیان  معیوبی  زیربنای  بر 
بلکە فلسفەی  نە فلسفە و ساختار حکومت،  چیز 
عبارتی  بە  است.  عقالنیت کشورساز  و  حاکمیت 
نە  دارد  تغییر  بە  نیاز  اول  درجەی  در  کە  آنچە 
محتوا یا فرم و فلسفەی حکومت، بلکە فلسفەی 
حاکمیت و قرائت رسمی رایج از آن است. مشکل 
اساسی در ایران کە باعث می شود نە دین کارکردی 
انسانی داشتە باشد نە سیاست، همانا عدم گذار 
از عقالنیت دوران فتوحات بە عقالنیت کشورسازی 
مدرن است. تا زمان حکمفرمایی چنین عقالنیتی 
جهان  حتی  و  حکومتی  نظام  سیاسی،  فضای  بر 
محتوایی  و  فرم  هر  با  ایران  در  اپوزیسیون  بینی 
نهایتا تبدیل بە قابلە و عملەای در خدمت بازتولید 
میراث  از  پاسداری  و  رعیتی  و  ارباب  چرخەی 
تمامی  نظامی  چنین  در  شد.  خواهد  اشغالگری 
مفاهیم سیاسی کالسیک و مدرن ناگزیر باید تغییر 
ماهیت دادە و بە ابزاری برای توجیە رابطەی نظام 

سلطە با مناطق تحت فتوحات تبدیل شوند.
خارج شود  معیوب  چرخەی  این  از  باید  ایران 
کە عدەای خود را مالک و دیگران را مستٲجر تلقی 
می کنند و در برخورد با گروەهای سیاسی مخالف 
بە  ابتدا  همان  ملیتها،  احزاب  و  فعاالن  بەویژە 
ساکن، خود را در جایگاە قاضی و طرف مقابل را در 

جایگاە متهم و بلکە مجرم می بینند.
برای من کورد یا بلوچ تا وقتی کە زادبوم نیاکانی 
ام  در حکم سرزمینی تحت اشغال بودە و ملتم زیر 
یوغ سلطەی اتنیکی و فتوحاتی قرار داشتە باشد 
یک  عنوان  بە  ما  حقوقی  شخصیت  و  هویت  و 
جمع و پیوند ناگسستنی من با خاک و سرزمینم 
بە رسمیت شناختە نشدە باشد، نوع و نام نظام 
عمیقی  ماهوی  تفاوت  تهران  در  مستقر  سیاسی 
ایجاد نخواهد کرد، همان گونە کە دمکراتیک بودن 
آب  و  نان  الجزایریها  برای  فرانسە  سیاسی  نظام 
نمی شد، یا دمکراتیک بودن انگلستان و اسرائیل 
هرگز مرهمی بر زخم غرور ملی جریحەدار شدەی 
فلسطینیها و هندیهای دوران استعمار نبودە است.

ارزش  ایران  سیاسی  جامعەی  در  زمانی کە  تا 
ارضی  تمامیت  بر  سرنوشت  تعیین  و حق  آزادی 
بە هر قیمتی(  از فتوحات  )نام مستعار پاسداری 
الجرم  و  استبدادزدگی  بحران  نباشد،  مقدم 
توسعەنیافتگی ایران الینحل باقی خواهد ماند، زیرا 
اصرار بر حفظ تمامیت ارضی بە معنای تمرکز کامل 
بە  توجە  بدون  حاکمیت،  انحصار کامل  و  قدرت 
حقوق بنیادین ملیتها و بدون مراجعە بە خواست 

ملیتهای تحت ستم و مبارزان کف خیابان، مستلزم 
از  رژیم سرکوبگر ضد بشری  بقای یک  و  استقرار 
قماش جمهوری اسالمی است.  شما نمی توانید 
در تهران بنشینید و انتظار زندگی در سایەی یک 
حکومت دمکراتیک و یک قانون انسانی را داشتە 
باشید ولی همزمان با مقدم خواندن حفظ تمامیت 
ارضی فتوحاتی بر حق تعیین سرنوشت ملل تحت 
اشغال، با اصل اساسی و بنیادین حاکمیت همدلی 
نشان دهید. شما نمی توانید برای خودتان آزادی و 
کرامت بخواهید و برای دیگر هموطنانتان بردگی و 
اسارت. لذا یا همە با هم آزاد خواهیم بود یا همە 

با هم دربند استبداد و دیکتاتوری. 
کوتاە سخن این کە، آنچە در ایران باید از بیخ 
نوع  شود،  نرمالیزە  حکومت  تا  کند  تغییر  بن  و 
حاکمیت و  نگرش عمومی بە آن است. تا زمانی کە 
رابطەی فتوحاتی و احتکار قدرت و حاکمیت برقرار 
با یک  برخورد  در  زمانی کە یک مرکزگرا  تا  باشد، 
فعال یا روزنامەنگار یا سیاستمدار ملیتهای تحت 
ستم ابتدا بە ساکن می خواهد از میزان تعهدش 
را  تعهدی  چنین  و  شود  آگاە  ارضی  تمامیت  بە 
شرط گفتگو و همکاری تلقی می کند، حتی وجود 
یک رئیس جمهور کورد یا پادشاه بلوچ هم دوای 
درد کورد و بلوچ نخواهند بود )پهلوی و آخوند و 
سپاهی کە بە عنوان شاگردان رفوزەی تاریخ جای 
خود دارند( و من کورد یا بلوچ هموارە در  تعارض 
با نظم و قانون تحمیلی و نظام سیاسی ایران و 

عقالنیت بسترساز آن پابرجا خواهم ماند.

رضا دانشجو

سالم اسماعیلپور
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فقط تداوم خیزش، 
طناب اعدام را پارە می کند!

مراسم روز پیشمرگه 
در کوهستان های کوردستان برگزار شد

نام دو فعال زن کورد در ردیف ١٠ زن تأثیرگذار جهان  در سال ٢٠٢٢ 

قبل از خداحافظی

پیشمرگە  نیروی  از  زاگــروس  نیروهای 
روز  مراسم  چندین  برگزاری  با  کوردستان 
گرامی  را  کوردستان  پیشمرگە  و  پرچم 

داشتند.
نیروهای  آذرماە،   ٢٦ تا   ٢٤ روزهای  طی 
زاگروس  نیروی  ١٤٥از  ١٣٥و   ،١٢٦  ،١٢٢  ،١١٥
برافراشتن  باشکوە سالروز  طی چند مراسم 
نیروی  حماسەآفرینی  و  کوردستان  پرچم 

پیشمرگە را گرامی داشتند.
بر اساس گزارش مرکز نیروهای پیشمرگە 
کوردستان، پیام سیاسی نیروهای ١١٥ و ١٢٦ 
»خدر  زاگروس کاک  نیروی  فرمانده  توسط 

پاکدامن« خواندە شد.

خبرگزاری بی بی سی لیستی از ١٠٠ زن تأثیرگذار در سراسر جهان را منتشر کردە است. زهرا محمدی و رؤیا پیرائی، دو زن کورد اهل 
کوردستان ایران نام شان در این لیست منتشر شدە است. 

زهرا محمدی، اهل سنندج کە نام شان در میان صد زن تأثیرگذار در سال ٢٠٢٢ آمدە ، فعال مدنی و مدرس زبان کوردی می باشد کە بە 
٥ سال حبس تعزیری محکوم شدە است. 

رؤیا پیرائی، اهل کرماشان فرزند مینو مجیدی است. مادر رؤیا در اعتراضات اخیر توسط نیروهای امنیتی رژیم کشتە شد. رؤیا بر سر 
مزار مادرش موهای خود را بریدە و با نگاە بە دوربین فریاد اعتراضی سر می دهد. 

گوهر عشقی و الناز رکابی دو تن از دیگر زنان ایرانی هستند کە نام شان در لیست صد زن تاثیرگذار ایرانی در سال ٢٠٢٢ ثبت شدە 
است. این لیست نشان دهندەی نقش و فعالیت زنان در رویدادهای جهانی می باشد.

نیروهای  ژینا،  قیام  آغــاز  زمــان  از 
بە  نزدیک  ایران  اسالمی  رژیم  سرکوبگر 
٥٠٠ معترض، از جملە ده ها کودک را در 
دستگیر  را  نفر  هزاران  و  خیابان کشتە 
آزادیخواە  مردم  اما  و  زندانی کردەاند  و 
همچنان با تاب و توان بیشتر در مسیر 
برابر  در  و  می دارند  بر  آزادیخواهی گام 
خیابان  در  کشتار  و  سرکوب  هرگونە 
رژیم  کە  جایی  تا  کرده اند،  مقاومت 
بە  نزدیکتر  را  خود  لحظە  هر  اسالمی 
در  اینک  و  می بیند   سرنگونی  و  پایان 
آخرین تالش برای نجات خود از سقوط، 
بە  شروع  و  آویختە  طناب دار  بە  چنگ 
این  با  است  دستگیرشدگان کرده  اعدام 
هدف کە انقالب را بە انحراف کشانده و 

خاموش کند.
در این شرایط  و لحظات بسیار حساس 
کە رژیم، مرگ حاکمیت دیکتاتوریش را 
در تداوم قیام  مردم در خیابان می بیند از 
طرفی می خواهد با اعدام مبارزان فضای 
سرکوب را تشدید کند تا مردم بە خیابان 
انحراف مسیر  با  از سوی دیگر  و  نیایند 
افکار عمومی سعی بر تغیر مسیر انقالب، 

و خاموشی آن دارد.
حکم اعدام معترضان انقالب ژینا، حکم 

سیاسی است نه قضایی!
اعدام در اصل و در نفس خود باعث 
آنان  و  می شود  وحشت  و  رعب  ایجاد 
دیدن صحنە  با  مردم  اين گمانند کە  بر 
اعدام و یا شنیدن خبر آن دچار وحشت 
با  رو  همین  از  می شوند.  اضطراب  و 
موقعیت   این  در  تاکتیک  این  بکارگیری 

اژین حسینی

را   مبارز  مردم  دارند  این  بر  سعی  بحرانی 
بە  را  انقالب  تا  دهند  قرار  خود   دام  در 
انحراف کشانده و فریاد »مرگ بر دیکتاتور« 
را بە  »نە بە اعدام« و التماس بخشش از 
»دیکتاتور« تبدیل کنند. هدف اصلی آنان از 

این اعدام ها همین است.
 با اندکی تامل و رجوع بە تجربە بیش 
می دانیم  رژیم  این  از  مردم  سالە  چهل  از 
کە راه حل حقوقی در میان نیست و این 
مردم  هراساندن  برای  است  قرار  مبارزان 
اعدام شوند نە بر اساس اصول قانونی. این 
افراد در هیچ دادگاهی، حتی طبق قوانین 
رژیم اسالمی و بیدادگاه های آن  نمی توانند 
و نباید چنین حکمی دریافت کنند. عالوه بر 
اینکە تناسبی بین اتهام و حکم وجود ندارد، 
روند دادرسی طی شده برای این افراد نیز 
غیرمنصفانە و غیرقانونی و غیرانسانی بوده 
حکم  و  قانون  از  می خواهیم  وقتی  است. 
سیستمی  در  بگوییم  عدالت  و  دادگاه  و 
دیکتاتور هیچکدام از اینها بە معنی اصلی 
آنها  برای  قانون  نمی شود.  بکار گرفتە  خود 
ابزار مشروعیت بخش است این  تنها یک 
سیستم یک ماشین سرکوب فعال است و 
تقریبا هیچ مانعی برای اجرای احکام آنان 
دادگاه  یافت.  توان  نمی  سیستم  این  در 
حکم  احکام،  و  است  سیاسی  قصابخانە 
و  سیاسی  مجازات  بلکە  نیست،  قضایی 

امنیتی است! 
از  ــدە   آم بر  شعارهایی  با  قیام  این 
رژیم  این  سرنگونی  برای  مردم  خواست 
آغاز شد و هدف اصلی مردم ازاین جنبش 
خامنەای  دیکتاتوری  بە  بخشیدن  پایان 
است ازاین رو روش اعتراض معترضان نیز 

همسو با همان خواست و هدف مردم برای 
سرنگونی این رژیم بودە و برای رسیدن بە 
هدف باید از تاکتیک های متنوع اعتراضی و 

اعتصابات همگانی استفادە کنند.
با  باید  تاکتیک هایی  چه  با  و  چگونه  اما 

اعدام مخالفت کرد؟ 
قدرت  از  باید  اعدام  با  مخالفت  برای 
و  همصدایی  ــرای  ب خیابان  در  جمعی 
همراهی همدیگر برای ریشەکن کردن عامل 
زور  زبان  فقط  رژیم  این  استفادە کرد.  آن 
را می داند، سرکوب و کشتار و قتل و عام! 
از همین رو و براساس اصول روانشناختی، 
باید بە زبان خودشان جواب ستمشان را داد 
اگر وادار بە عقب نشینی و تجدید  و حتی 
و  معترضان  زور  با  فقط  شود  اعدام  نظراز 
تداوم آنان در خیابان میسر می گردد نە با 

سکوت و التماس. 
رژیم می خواهد با اعدام این مبارزان بە 
را  قدرت  این  اثبات کند کە  معترض  مردم 
دارد تا آنها را سر جایشان بنشاند. احکامی  
و  است،  سوال  زیر  آن  قضایی  روند  کە 
توصیە  بە  بلکە  نشده  صادر  قانون  مطابق 
صادر  حکومت  امنیتی  دستگاه های  امر  و 
شده، ربطی بە روند دادرسی قانونی ندارد و 
از هیچ راه قانونی هم نمی شود از آن دفاع 
کرد. در نتیجە تنها راه مقابلە با حکم اعدام 
و کشتار،  شعلە ور نگاه داشتن شعلە های 

قیام در خیابان است.
ندارد  وجود  مستقلی  قضایی  سیستم 
را  حقوقشان  آن  طریق  از  بتواند  مردم  کە 
مطالبە کند اگر قوه قضاییە مستقلی وجود 
می داشت، اولین فردی کە باید محاکمە و 

مجازات می شد علی خامنە ای بود کە ریشە 
این  سرکوب های  و  فسادها  همە  پایە  و 
اعدام  اسالمی  جمهوری  نظام  است.  رژیم 
را نە برای اجرای عدالت یا بازدارندگی، کە 
بکار  قدرت  شبکە های  امنیت  تامین  برای 

می برد.
این  رژیم در  بە عملکرد  اگر نگاهی گذرا 
رژیم  این  کە  می بینیم  بیفکنیم،  انقالب 
چە  دادە  را  مردم  جواب  با کشتن  ابتدا  از 
مدرسە،  در  چە  زندان،  در  چە  خیابان،  در 
برایش  اعــدام  با  چە  زن  چە  کودک  چە 
تاکنون  ژینا  انقالب  ابتدای  از  ندارد.  فرقی 
سرکوبها با  تیراندازی و کشتار زن و کودک 
آغاز شد، کشتار جمعی و استفادە از سالح 
های نامتعارف و گاز شیمیایی و تیراندازی 
کور بە سوی خانەها و افراد و بازداشت و 
دستگیری و شکنجە مرگ و تجاوز جنسی 

و شلیک بە اندام های جنسی زنان از جملە 
جنایتهایست کە برای سرکوب بدان متوصل 
و  بودند  پابرجا  همچنان  مردم  ولی  شدند 
برای  حلی  راه  را  اعدام  اکنون  اعدام؛  اما 

جلوگیری از سرنگونی خود بەکار می برد.
نتیجه

اعدام جوانان مبارز واپسین تقالهای قبل 
از مرگ رژیم است کە اگر انقالب مردم در 
کە  تنگنایی  باشد،  داشتە  ادامە  خیابان ها 
تنگ تر  قرار گرفتە  آن  در  اسالمی  جمهوری 
مدت  این  در  جنبش  این  شد.  خواهد 
مختلف  اشکال  وجود  با  است  توانستە 
تداوم  و  حرکت  بە  هم چنان  سرکوب، 
بە  قطعا  نهایی  پیروزی  دهد.   ادامە  خود 
نتیجە  استمرار  با  مبارزه  و  دارد  نیاز  زمان 
می بخشد و نتیجە جز پیروزی نخواهد بود. 

پیام نیروی ١٣٥ توسط »مصطفی مناف« 
توسط   ١٤٥ نیروی  پیام  نیرو،  این  فرمانده 
و  نیرو  این  فرمانده  نبی زاده«  »حکمت 
از  فرج زاده«  ١٢٢ توسط »هژار  نیروی  پیام 

کادرهای سیاسی این نیرو قرائت شد.
در پیام های این مراسم بە نقش و نفوذ 
تمامی  در  کوردستان  پیشمرگە  نیروهای 
وظیفە  همچنین  و  آن  تاریخی  مراحل 
کنونی  تحوالت  در  نیرو  این  مسئولیت  و 
کوردستان ایران و در کل ایران پرداختە شد.

اجرای رژە و مانور نظامی، قرائت پیام و 
اشعار، اجرای سرود و ... از دیگر بخش های 

هر یک از این مراسمات بودند.
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