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تامین حقوق ملی خلق کورد در چهارچوب ایرانی دموکراتیک و فدرال
شامرە ٨٤٠

ارگان حزب دموکرات کوردستان ایران

هدف انقالب ژینا پایان دادن بە هرگونە فاشیسمی است

پیام مسئول مرکز اجرایی حزب دموکرات،
 بە مناسبت سالروز تاسیس جمهوری کوردستان

دموکرات  اجرایی حزب  مرکز  جناب »مصطفی هجری«، مسئول 
کوردستان ایران بە مناسبت دوم بهمن ماە، سالروز تاسیس جمهوری 

کوردستان پیامی منتشر کرد.
در  است:  اظهار کردە  هجری«  »مصطفی  توییتری  پیام  این  در 
برای  مبارزاتمان  کوردستان،  جمهوری  تاسیس  سالروز  ٧٧مین 
دستیابی دوبارە حقوق سلب شدە ملت کورد همچنان ادامە دارد؛ 
زبان، پرچم و حکومتی کە از دستاوردهای جمهوری کوردستان بود و 

دشمنانمان آنها را از ما گرفتند.
در ادامە این پیام توییتری مسئول مرکز اجرایی حزب دموکرات 
پیشوا  بر  درود  و  خجستە  روز  این  از  یاد  ایران ضمن  کوردستان 
قازی محمد موسس و رییس جمهور کوردستان و تمامی رهروان 

دیدار خالد عزیزی
 با »سام براونباک« در واشنگتن

در ماە نخست سال ٢٠٢٣ میالدی
 ١٨٥ نفر در کوردستان بازداشت شدەاند

مصطفی مولودی: برای تحقق آزادی و حقوقمان خون 
بهای سنگین پرداختەایم و پا پس نخواهیم کشید
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و  ایران  خالد عزیزی، سخنگوی حزب دموکرات کوردستان 
رحیم رشیدی، روزنامە نگار و عضو انستیتو گولد برای استراتژی 
بین المللی، در واشنگتن  با »سام براونباک«، موسس و رییس 

اجالس بین المللی آزادی مذاهب، نشستی برگزار نمودند.
آخرین  درخصوص  دمکرات  حزب  هیئت  دیدار،  این  در 
تحوالت کوردستان، ایران و منطقە مباحثی را ارائە دادند، خالد 
عزیزی همچنین نبست بە افراط و تفریط رژیم اسالمی ایران 

در منطقە اطالعاتی را در اختیار سام براونباک قرار دادند.
بە  اشاره  با  خویش  سخنان  در  دمکرات  حزب  سخنگوی 
از  منطقە،  و  عراق  بی ثباتی  راستای  در  ایران  رژیم  اقدامات 
براونباک تقاضا کرد کە از قدرت و نفوذ خویش برای رسوا کردن 
هرچە بیشتر رژیم ایران و نقض حقوق بشر در کوردستان و 
ایران و بویژه در سطح بین المللی از جانب این رژیم، استفاده 

نماید.
ابراز  ضمن  مذاهب،  آزادی  بین المللی  اجالس  رئیس 
ارتباط  برای  را  خویش  آمادگی  نشست،  این  از  خرسندی 
و  نمود  ابراز  را  مورد بحث  نظر درخصوص مسائل  تبادل  و 
شرایط حقوق بشری در ایران را فاجعە بار خواند و اعالم کرد کە 
انقالب ژینا نشان دهنده تمایل بە تغییر اساسی در ایران بوده 
و الزامی است کە جهان از مبارزات مردم ایران برای آزادی و 

عدالت حمایت نماید.

کوردستان  دموکرات  حزب  اداری  مرکز  مسئول 
و  مردم  از  گرفتە  نشات  ارادەای  کرد  اعالم  ایران 
نشان  خود  از  مردم  کە  ستودنی  رشادت های  آن 
ماە  چهار  طی  جوانان کە  و  زنان  بەویژە  دادەاند، 
ادامە  خود  مبارزات  بە  مختلف  اشکال  بە  اخیر 
تمامیت  سرنگونی  جز  چیزی  نتیجەاش  دادەاند؛ 
جمهوری اسالمی و پیروزی ارادە و خواست مردم 

ایران نخواهد بود.
»کوردستان«  با  در گفتگویی  مولودی  مصطفی 
ایران کشوری  تاکید کرد کە  این اصل  بر  بار دیگر 
کثیرالملە بودە و ادیان و مذاهب گوناگونی نیز در 
برای  آنانی کە  اساس  همین  بر  دارند.  وجود  آن 
باید  می کنند،  مبارزە  نوین  ایرانی  نهادن  بنیان 
بە   ، شناختە  خوب  را  ایران  تاریخی  واقعیت های 
آن اعتراف کردە و درصدد ایجاد ایرانی دموکراتیک 

مشی جمهوری کوردستان، این روز تاریخی را بر ملت کورد 
تبریک گفت.

و غیرمتمرکز باشند؛ نە سیستمی مرکزگرا کە تجارب 
سیاسی  نظام های  چنین  در  دادە  نشان  پیشین 
دموکراسی و تامین حقوق تنوعات ملی و مذهبی 
تامین نشدە و نخواهد شد.ایشان در این گفتگو بە 
این مسئلە اذعان کرد کە حل مسئلە کورد و دگر ملل 
ایران فرصتی برای بنیان نهادن ایرانی دموکراتیک 
و با ثبات با برابری حقوق همە تنوعات آن است 
کە باید مغتنم شمرد. اما اگر این مهم بە هر دلیلی 
پس  پا  ملت کورد  است کە  طبیعی  نشد،  محقق 
نخواهد کشید. ملت کورد کە در درازای تاریخ برای 
احقاق حقوقش مبارزە کردە و خون بهای سنگینی 
نیز تاکنون پرداختە و تجربە مبارزە علیە دو رژیم 
مرکزگرای پادشاهی و جمهوری اسالمی را دارد، تا 
نیل بە پیروزی و احقاق حقوق ملی کورد در ایران 

بە مبارزات خود ادامە خواهد داد.

نفر   ١٨٥ حداقل  میالدی   ٢٠٢٣ سال  نخست  ماە  در 
توسط  مدنی  و  سیاسی  فعالیت  اتهام  بە  کوردستان  در 
نهادهای امنیتی رژیم جمهوری اسالمی بازداشت شدەاند.

طبق گزارش منتشرە از آژانس حقوق بشری »کوردپا« ، 
١٧٢ نفر در کوردستان بازداشت شدەاند کە اتهامات واردە 
آن ها فعالیت سیاسی و عضویت در احزاب کوردستان ایران 
بودە، ١٠ نفر از بازداشتی ها هم بە اتهام فعالیت مذهبی و 
٣ نفر نیز بە اتهام فعالیت مدنی بازداشت شدەاند کە تا 

کنون سرنوشت بسیاری از آن ها نامعلوم است. 
در میان بازداشتی ها زن، کودک، دانشجو، معلم، اساتید 
این  از  زیادی  شمار  دارند.  وجود  نیز  و کاسبکار  دانشگاە 
بازداشتی ها توسط وزارت اطالعات رژیم بازداشت شدە و 
همزمان دهها نفر دیگر نیز کە قبال بازداشت شدە بودند 
و تا زمان تحمیل حکم ناعادالنە و یک طرفە دادگاەهای 
آزاد  موقت  بە صورت  وثیقە  قرار  با  رژیم محکوم شدند، 

شدە بودند، کە پس از احضار برای اجرای احکام صادرە و 
گذراندن محکومیت خود زندانی شدەاند.

نمونە اخیر بازداشت های فلەای در شهر آبدانان اتفاق 
افتاد کە طی دو روز ١٢ نفر بازداشت شدند. روز سەشنبە 
بە  نسبت  اعتراض  هدف  با  آبدانان  مردم  بهمن ماە   ١١
خیابان ها  بە  همشهری هایشان  از  یکی  شدن  بازداشت 
آمدند، اما نیروهای سرکوبگر رژیم مردم معترض را رگبار 
بستند و در پی آن حداقل ٦ معترض مجروح شدند. پس 
فلەای  بازداشت  بە  دست  رژیم  امنیتی  نهادهای  آن  از 

مردم شهر کردەاند.
شهر  مردم  اخیر  خیزش  جریان  در  منتشرە  آمار  طبق 
آبدانان استان ایالم صدها نفر از سوی نیروهای سرکوبگر 
آنان محرز  از  نفر   ١٠٤ بازداشت شدەاند کە هویت  رژیم 

است.
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بیانیەی مرکز اجرایی حزب دمکرات 
کوردستان بە مناسبت دوم بهمن ماه 
سالروز تاسیس جمهوری کوردستان

سخنگوی حزب دمکرات 
با هیئتی از کشور اوکراین دیدار کرد

دموکرات  حزب  سخنگوی  عزیزی،  خالد 
کوردستان ایران و رحیم رشیدی، روزنامه نگار و 
عضو انستیتوی گولد برای  استراتژی بین المللی، 
با هیئتی از کشور اوکراین که در امور البی برای 
اوکراین، جمع آوری کمک و پاکسازی مین در این 
کشور فعالیت دارند، در واشینگتن دیدار کردند.

ابــراز  ضمن  اوکراینی  هیئت  ابتدا  در 
و  حمایت  از  ــدار،  دیـ ــن  ای از  خوشحالی 
پشتیبانی ملت کورد از مقاومت مردم اوکراین 
رژیم  سیاست های  به  همچنین  و  تقدیر 

وضعیت امروز ایران و وظائف ما
)بمناسبت ٧٧مین سالروز تأسیس جمهوری 

کوردستان(
مردم قهرمان کوردستان!
خلقهای آزادیخواه ایران!

احزاب و سازمانها و شخصیت های مبارز!

ژانویهی   ٢٢( خورشیدی   ١٤٠١ ماه  بهمن  دوم 
جمهوری کوردستان  تأسیس  از  سال   ٧٧  ،)٢٠٢٣
می گذرد.  محمد  قاضی  پیشوا  ریاست  به 
به  را  خود  تبریکات  گرمترین  مناسبت  بدین 
در  جمهوری  این  آرمانهای  رهروان  و  علمداران 
به  معتقدین  و  مبارزان  تمامی  و  کوردستان 
مذهبی  و  زبانی  نــژادی،  ملی،  تنوعات  رهایی 
می داریم. تقدیم  تبعیض  و  زیردستی  از  ایران 

برای  کوردستان  جمهوری  تأسیس  پاسداشت 
اهمیت  از  ملتمان  کلی  بطور  و  دمکرات  حزب 
ویژەای برخوردار است. ما با گرامیداشت جمهوری 
این  آرمانهای  به  را  خود  وفــاداری  کوردستان، 
جمهوری تکرار کردە و از پیشاهنگ بودن جنبش 
ایران  در کوردستان  خلق کورد  دمکراتیک  و  ملی 
بعمل  تجلیل  ــوردی  ک حکومت  یک  اعــام  در 
و  سیاست  ارزشمند  و  قوت  نقاط  می آوریم؛ 
داخلی  سطح  در  کوردی  حاکمیت  این  اقدامات 
در رابطه با خلقهای ایران و نیروهای مبارز کشور 
علیه ستمکاری رژیم پهلوی، همچنین در خصوص 
می سازیم. یادآور  را  کوردستان  بخشهای  سایر 

مدرن  تجربهی  نخستین  جمهوری کوردستان   
سرنوشت  بر  ایران  در  کورد  سیاسی  حاکمیت 
خویش در بخشی از سرزمین خود بود. جمهوری 
نمادهای  خلق  لحاظ  از  توانست  کوردستان 
اندیشهی  و  احساسات  ترویج  ملی،  حاکمیت 
میهن پرستی و اتحاد کوردستان، خدمت به زبان 
و  مذهبی  اقلیتهای  به  احترام  فرهنگ کوردی،  و 
ملی، همبستگی و هم پیمانی با خلق آذربایجان و 
دیگر نیروهای ترقیخواه ایران و عرصههای بسیار 
نمایش گذاردن  به  و  بزرگ  خدمات  منشأ  دیگر 
تجربیات  و  درسها  باشد.  برجسته  نمونههای 
سقوط  از  پس  کوردستان،  جمهوری  حاکمیت 
راهنمای  و  رهنمود  همچون  نیز  جمهوری  این 
ایران  در  کورد  آزادیخواهانهی  و  ملی  جنبش 
هسنتد. باقی  خود  قوت  به  سراسر کوردستان  و 

امسال ما در شرایط ویژەای که سراسر ایران را 
فراگرفته است، یاد و خاطرەی جمهوری کوردستان 
را گرامی می داریم. ایران از اواخر تابستان گذشته 
امینی  ژینا  رساندن  شهادت  به  جنایت  بدنبال  و 
توسط گشت باصطاح ارشاد در تهران به عرصهی 
انفجار خشم و بیزاری مردم کشور در مقابل کلیت 
این  است.  شدە  تبدیل  اسامی  جمهوری  رژیم 
جنایت موجب سربرآوردن یک قیام انقابی گردید 
دارد.  جریان  ایران  سراسر  در  است  ماه  چهار  که 
این قیام به جای هدف قراردادن این یا آن جناح 
خواستهای  طرف  یا  حاکمیت  نهاد  و  دستگاه  و 
محدود، تمامیت رژیم و شخص رهبری این رژیم 
را به عنوان عامل و منشأ ظلم و استبداد در ایران 
نشانه رفته و خواستار سرنگونی دیکتاتوری در کشور 
است. زنان و دختران، دانشجویان و دانش آموزان، 
معلمان،  کارگران،  ایــران،  ستم  تحت  ملیتهای 

هنرمندان و ورزشکاران و محروم ترین و فقیرترین 
اقشار ایران، با دست خالی و ارادەای بی نظیر به 
جنایت  و  ترور  و  تاریکی  رژیم  آمدەاند.  میدان 
همهی  نیروی سرکوب خود را جهت مسکوت کردن 
و درهم شکستن آنها بسیج کردە و دست آنها را 
به  است،  بازگذاشته  جنایت  هرگونه  ارتکاب  برای 
نحوی که بیش از ٥٠٠ تن از معترضین بشهادت 
رسیدەاند، قریب ١٨ هزار تن از آنها بازداشت شدە 
و تحت بازجویی و شکنجه قرار دارند، شماری از 
آنها نیز در پی مجازات اعدام و دهها نفر نیز تحت 
مردم  اما  دادەاند.  از دست  را  خود  جان  شکنجه 
بپاخاسته عقب نشینی نکردە و با قاطعیت تمام 
و به شیوەهای گوناگون کماکان در میدان حضور 
دارند و برخواست مشروع خود پافشاری می کنند.

در این مدت خامنهای و بسیاری از فرماندهان 
سپاه تروریستی پاسداران، پی در پی در خصوص 
این خیزش بی نظیر سخن راندەاند. آنها همچون 
ناشی  را  ایران  مردم  آمدن  خیابان  به  همیشه، 
آنان کشورهای  قول  به  دخالتهای  و  تحریکات  از 
متخاصم و نیروهای تجزیهطلب دانسته به عوامل 
این  به  هم کردەاند که  اعام  و  زدە  خارجی گرە 
قیام پایان دادەاند. سران رژیم با توجه به نقش 
پیشتازانهی مردم کوردستان در این قیام و با علم 
دیگر  و  دمکرات  حزب  تأثیرات  و  محبوبیت  به 
این  آغاز  بدو  از  مردم،  این  بر  سیاسی  نیروهای 
در عمق  احزاب  این  و کمپهای  قرارگاهها  خیزش، 
موشکی  حملهی  هدف  را  اقلیم کوردستان  خاک 
و پهپادی خود قرار دادند. این تجاوز و جنایت را 
تاکنون همگام با فشارهای سیاسی علیه حکومت 
عراق و حکومت اقلیم کوردستان، چند بار تکرار کردە 
و بر تهدیدات خود در این رابطه ادامه می دهند.

و  هفتاد  در  ایران  کوردستان  دمکرات  حزب 
کوردستان  جمهوری  تأسیس  سالروز  هفتمین 
خود  دیدگاههای  از  مشمهای  می داند  ضروری 
وظائف  و  فعلی  انقابی  قیام  خصوص  در 
و  مردم  طبقات  و  اقشار  مهم  بسیار  و  بالفعل 
سازیم: نشان  خاطر  را  ایران  سیاسی  نیروهای 

قیام اخیر که با شعار "زن، زندگی، آزادی" شناخته 
دارند،  قرار  آن  مقدم  صف  در  زنان  و  می شود 
ناکارآمدی  و  درندەخویی  برآیند چهل و سه سال 
جمهوری اسامی و تجربهی اندوختهی مردم ایران 
و نیروها و نخبگان مخالف این رژیم است. این 
ایجاد  نه  و  است  رژیم  سرنگونی  خواستار  قیام 
فراگرفته  را  ایران  سراسر  آن؛  چارچوب  در  اصاح 
در  نیست.  ویژەای   به منطقهی  است و محدود 
مقایسه خیزش های تودەای گذشته، گستردەترین 
و طوالنی ترین قیام مردم بودە و بیشترین طبقه و 
قشر جامعه به شیوەای متحد در آن شرکت دارند.

مناطق و شهرها و استانهای ملتهای تحت ستم، 
در  که  همانگونه  بلوچستان،  و  کوردستان  بویژە 
شکل گیری و تداوم تظاهرات در صف مقدم قرار 
دارند، در قربانی دادن نیز سهم بیشتری نصیبشان 
شدە است. آنچه که طی این مدت در مورد سرکوب 
بودەایم، جنگ  بلوچستان شاهد  و  در کوردستان 
بی رحمانهی نیروهای مسلح حکومت با تجهیزات 
ایمانی  با روحیه و  اما  بیدفاع،  جنگی علیه مردم 
پوالدین بودە است. مردم دیگر بخشهای ایران، نه 
تنها فریب جار و جنجال رژیم در خصوص تجزیه 

این  خواندن  طلب 
نخوردەاند،  را  ملتها 
به  تقدیر  با  بلکه 
مبارزەی  و  مقاومت 
و  نگریسته  ــان  آن

ابراز  آنان  با  را  حمایت  و  همبستگی  بیشترین 
داشتهاند. روی هم رفته نه تنها تاشهای رژیم در 
ایران  مردم  میان تشکلهای  افکنی  تفرقه  راستای 
خنثی گشته، بلکه اتحاد بی نظیری علیه جمهوری 
است. شدە  ایجاد  ایران  جامعهی  در  اسامی 

اتحاد  داخل کشور،  در  مردم  دلیرانهی  خیزش 
ایرانی  میلیونها  میان  را  بی نظیری  همدلی   و 
موجب  و  داشت  بدنبال  کشور  از  ج  خار ساکن 
در  گشت.  گوناگون  سیاسی  فعالیتهای  انجام 
بشردوست  و  سیاسی  محافل  و  مجامع  نتیجه 
همبستگی  و  همدردی  بیشترین  بین المللی، 
نمایش  به  ایران  داخل  در  بپاخاسته  مردم  با  را 
از  غربی  کشورهای  کردن  صرفنظر  گذاردەاند. 
شامل  برجام،  توافقنامهی  به  مربوط  مذاکرات 
شدن شمار بیشتری از مقامات دم و دستگاههای 
این  اخراج  غرب،  تحریمهای  در  رژیم  سرکوبگر 
و  متحد  ملل  سازمان  زنان  کمیسیون  از  رژیم 
رابطه  در  حقیقت یاب  کمیتهی  تشکیل  تصویب 
قطعنامهی  اخیرا  و  اسامی  جمهوری  جنایات  با 
خواندن  تروریستی  خصوص  در  اروپا  اتحادیهی 
دستاوردهای  از  بخشی  رژیم،  پاسداران  سپاه 
حمایت جهانی از مردم بپاخاستهی ایران هستند.

وارد  حالی  در  ایــران  مردم  انقابی  خیزش 
پنجمین ماه تداوم خوش می شود که نه در داخل و 
ج از کشور، افق روشنی در برابر سرنوشت  نه در خار
اسامی مشاهدە نمی شود. همراهی این رژیم با 
اوکراین،  جنگ  در  مشارکت  و  متجاوز  روسیهی 
تداوم و گسترش تاشهای تروریستی اش در منطقه 
و اروپا و آمریکا، تسریع تاشهای مشکوکش جهت 
با کارنامهی  همه  و  همه  هستهای،  ساح  تولید 
سیاە چندماه اخیر در اعمال درندگی در مقابل مردم 
مسئلهی  بودەاند.  همگام  و  همزمان  بپاخاسته 
عنوان  به  خود  در کلیت  پاسداران  سپاە  معرفی 
یک سازمان تروریستی، موضوعی جدی و فوری 
تصمیمی  هرگونه  پیامدهای  که  اروپاست  برای 
در مورد آن، به زیان این رژیم تمام خواهد شد.

نیز، علیرغم سبعیت گستردەی  در داخل کشور 
نیروها و دستگاههای سرکوبگر رژیم و ادعاهایشان 
در مورد پایان یافتن قیام مردم، روزی نیست که 
فعالیت و سردادن شعار  اجتماع،  از  نمونه  دهها 
یادبود  مراسم  جریان  در  بویژە  دیکتاتوری  علیه 
نشود. ــذاردە  گ نمایش  به  قیام،  این  شهدای 

رژیم،  سران  پنهان  و  آشکار  اعترافات  به  بنا 
آنچه که هر از چندگاهی بیشتر احساس می شود، 
نیروهای  میان  در  ریزش  و  درمانگی  و  خستگی 
رژیم و انزوای خامنهای و اعوان و انصارش حتی در 
میان مهرەهای درشت درون حلقهی رژیم است. 
مفتضحانهی  شکست  می شود  مشاهدە  آنچه 
انحراف کشاندن  به  توقف،  جهت  توطئههایشان 
است.  مردم  انقابی  قیام  بر  نهادن  سرپوش  و 
و  مردم  قاطعیت  و  سویی  از  نکات  این  همهی 
پیوستن روز افزون شخصیتهای دانشگاهی، هنری 
و ورزشی به جبههی مردم از سوی دیگر، مؤید این 

به  دادن  پایان  تا  قیام  این  هستند که  واقعیت 
بازنخواهد ایستاد. از حرکت  دیکتاتوری آخوندی 

شرایط  در  اسامی  جمهوری  دیگر  مشکل 
کاهش  اقتصادی،  گستردەتر  فروپاشی  حاضر، 
خصوص  در  درماندگی  و  لایر  ارزش  بی سابقهی 
تأمین ابتدایی ترین ملزومات روزانهی مردم بویژە 
نان و سوخت و دارو است. بودجهی سال ١٤٠٢ 
مشکات  برای  را  ارزش   کمترین  رئیسی،  دولت 
به  آن  اعظم  بخش  و  شدە  قائل  مردم  اساسی 
سپاه تروریستی پاسداران، وزارت اطاعات، صدا و 
سیمای رژیم، نیروهای انتظامی، بسیج و سازمان 
زندانها اختصاص دادە شدە است. این امر نیز به 
معنای تأیید این نکته است که جمهوری اسامی 
خود را در مقابل سیل سرنگونی می بیند و غیر از 
نیروها و نهادهایی که برای سرکوب مردم به آنها 
نیاز دارند، به هیچ چیز دیگری اهمیت نمی دهند.

ما به عنوان حزب دمکرات کوردستان ایران خود 
را بخش فعالی از این خیزش انقابی ایران بطور 
کلی و کوردستان بویژە می دانیم. مردم کوردستان 
سازماندە  سیاسی  نیروهای  رهنمودهای  تحت 
جنبش ملی و انقابی کوردستان از همان ابتدای 
برسرکار آمدن جمهوری اسامی، این رژیم را بدلیل 
ماهیت ارتجاعی و ضدبشری اش مردود شمردە و 
٤٣ سال است که در برابر سیاستهایش ایستادگی 
کردەاست. در خیزش اخیر نیز کوردستان در صف 
مقدم قرار داشته و امیدبخش سراسر ایران است. 
ما در مقابل شهدای این قیام در کوردستان و سراسر 
ایران سر تعظیم فرود می آوریم. به روحیهی واال، 
موضع و پیام انقابی خانوادەهایشان و همدردی 
و همبستگی مردم با خانوادەی شهدا، مجروحین 
و بازداشت شدگان افتخار می کنیم. احترام و تقدیر 
طی  روحانیون کوردستان که  برای  داریم  ویژەای 
دروغین  وعدەهای  برای  ارزشی  هیچ  مدت  این 
نبودە و همچون  قائل  رژیم  تهدیدات مقامات  و 
همیشه با مردم خویش همراه و همگام بودەاند.

سراسر  و  کوردستان  مــردم  از  ما  خواست 
و  اتحاد  این  تقویت  و  حفظ  از  عبارتست  ایران 
همبستگی که بیشترین ترس را در دل این رژیم 
کاشته است و می رود تا این حاکمیت ننگین را 
کنار بزند. در این رابطه دیگر ملتهای ایران، ساکنان 
شهرهای بزرگ کشور و اقشار و طبقاتی که هنوز 
را  نپیوستهاند  خیزش  به صف  عملی  شیوەی  به 
آنان  از  به صراحت مورد خطاب قرار می دهیم و 
می خواهم که آستین همت را باال زدە و به میدان 
بیایند. هدف اصلی این قیام انقابی خاتمه دادن 
به عمر ماالمال از جنایت جمهوری اسامی است؛ 
تشکلهای  کلیهی  که  است  آیندەای  نهادن  بنیان 
را به چشم  تبعیض  ایران در آن عدم استثمار و 
حقوق  تأمین  و  و کرامت  احترام  و  ببینند  خود 
با  تنها  اهداف  این  کنند.  احساس  را  خویش 
شرکت عمومی و تودەای مردم در این خیزش به 
انداختن  براه  با  سرانجام مطلوب خواهند رسید. 
اعتصاب سراسری کارگران، با از کار انداختن منابع 
و  خیابانی  رویارویی های  انتقال  با  رژیم،  درآمد 

محلهای به تهران و دیگر شهرهای بزرگ، با دست 
افرادی که در نهادهای رژیم بویژە  از کار کشیدن 
نیروهای سرکوبگر به این سیستم جهنمی خدمت 
می کنند، این قیام به پیروزی نهایی خواهد رسید.

یکی از مهمترین وظائف عاجل، ایجاد یک اتحاد 
و هم پیمانی سراسری میان نیروها و سازمانها و 
بر  که  اتحادی  است.  اپوزیسیون  شخصیت های 
مهیا  و  شود  نهادە  بنیان  مشترک  اهداف  مبنای 
چنین  بیانجامد.  مرحلهی گذار  برای  زمینه  کردن 
میان  هماهنگی  ایجاد  در  بزرگی  نقش  اتفاقی 
و  وامید  دادن  و  داخل کشور  بپاخاستهی  مردم 
آیندەشان  آلترناتیو  خصوص  در  آنها  به  اطمینان 
جلب  با  رابطه  در  همچنین  داشــت.  خواهد 
بیشترین حامیت جهانی بسوی این قیام و پس 
گرفتن کرسی نمایندگی ایران از این رژیم در مراکز 
داشت.  خواهد  ناپذیری  انکار  نقش  بین المللی 
حزب دموکرات کوردستان ایران در حالیکه بر این 
مشترک  منشور  یک  از  می ورزد،  تأکید  ضروریت 
حاضر  که  می کند  حمایت  سراسری  ائتاف  و 
و  آنها  ملی  حقوق  و  اتنیکی  تنوعات  پذیرش  به 
برسمیت شناختن جایگاه منزلت مناسب و درخور 
باشد. کوردستان  مردم  سیاسی  نماینگی  برای 

یاد و خاطرەی دوم بهمن و تأسیس جمهوری 
کوردستان بهترین راهنمای مبارزەی ما در شرایط 
فعلی قیام مردم ایران است. جمهوری کوردستان 
کورد  خلق  ملی  آرمانهای  تحقق  هدف  به  تنها 
حرکت  یک  همزمان  بلکه  بود،  نیافته  تأسیس 
دمکراسی خواهانهی علیه دیکتاتوری شاهنشاهی 
و  انسانی  ارزشهای  از  مجموعهای  پیادە کردن  و 
در  نیز  امروز و فعلی مان  مبارزەی  بود.  نیز  مدنی 
عین حال برای کسب حقوق ملی خلقمان و تشکیل 
چارچوبی جهت همبستگی و همزیستی در ایران 
است. چارچوبی که اساس آن دمکراتیک بودە و 
تنوعات ملی و گوناگونی را در بین کشور به رسمیت 
بشناسد. جمهوری کوردستان در عین تحقق رویای 
حاکمیت طلبانهی کورد، آمادەی تعامل سازندە با 
دیگر بازیگران عرصهی سیاست در ایران نیز بود. 
ضمن  ایران  کوردستان  دمکرات  حزب  نیز  امروز 
ملی  خواستهای  راه  در  مبارزە  به  دادن  الویت 
خلقمان و تقویت بلوک کوردی، مصمم است تا در 
سطح ایران نیز به تحقق یک آیندەی دمکراتیک که 
همهی تشکلهای این کشور بویژە ملیتهای تحت 
رساند. یاری  ارامش کنند،  احساس  آن  در  ستم 

درود بر یاد و خاطرەی دوم بهمن و آرمانهای 
جمهوری کوردستان.

سالم بر شهدای راه آزادی در کوردستان و ایران.
پیروز باد قیام یکپارچەی خلقهای ایران بە هدف 

پایان دادن بە جمهوری اسالمی.

حزب دمکرات کوردستان ایران
مرکز اجرایی

٣٠ دیماه ١٤٠١ خورشیدی

پهباد  ارسال  و  تروریسم  گسترش  برای  ایران 
کردند. اشاره  اوکراین  مردم  علیه  روسیه  به 

بر  دیدار  این  در  عزیزی"  "خالد  ادامه  در 
تاکید  یکدیگر  از  دو ملت  ضرورت حمایت هر 
کرد و مقاومت اوکراینی ها برای دفاع از خاک و 
ج نهاد و ابراز امیدواری کرد که  کشور خود را ار
بین المللی  حمایت  با  ایران  و  مردم کوردستان 
برسند. پیروزی  به  ــران  ای اسامی  رژیــم  بر 

طرف  دو  هر  دیـــدار،  ایــن  در  همچنین 
ــه  ادام بــرای  پیشنهاد  چند  درخــصــوص 

کردند. گفتگو  و  نظر  تــبــادل  همکاری، 
از  هیئتی  که  اســت  بــار  نخستین  ــرای  ب
با  رسما  ایران،  کوردستان  و  دموکرات  حزب 
اوکراینی ها دیدار و برای مبارزه علیه دیکتاتوری 
تروریسم تصمیم گیری و همکاری می کنند. و 

رسمی  بصورت  اوکراینی  هیئت  همچنین 
به  که   آورده  بعمل  دعوت  دمکرات  حزب  از 
ارشد  با مسئوالن  اوکراین سفر و ضمن دیدار 
رییس  "زلنسکی"  با  کشور،  این  ــاالی  رده ب و 
باشند. داشته  ــدار  دی نیز  اوکراین  جمهور 
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بیش از دو هزار سال 
پریکلس  که  زمانی  از 
به  آتن  دموکراسی  از 
دولت  ــدرت  ق عنوان 
صحبت  آگورا  در  آتن 
از  بعد  می گذرد.  کرد، 
این همه سال یکی از 
پرکاربردترین کلمات در سیاست کلمه دموکراسی 
در  دموکراسی  البته  اســت.  پریکلس  زمــان 
سیستمهای لیبرال امروزی با دموکراسی دولت 
آتن متفاوت است، زیرا در آن زمان دموکراسی 
از  غیر  مردم  آن  در  داشت که  وجود  مستقیم 
سیاسی  گیری های  تصمیم  در  بردگان  و  زنان 
شرکت می کردند. مکانیسم این دموکراسی به 
جمع  آگورا  میدان  در  مردم  بود که  شکل  این 
می شدند و در تصمیم گیری ها شرکت می کردند، 
دموکراسی  به  که  ــروزی  ام دموکراسی  اما 
در  هابز  توماس  با  است،  معروف  نمایندگی 
بریتانیا و از قرن شانزدهم برای دولتی که بتواند 
از حقوق طبیعی مردم محافظت کند، آغاز شد.

داشت  حکومت  برای  که  هابز  تحلیل  این 
ضروری  اما  منفی  را  حکومت  اول  مرحله  در 
می دانست، تاش هابز در کتابی به نام لواتیان 
نمایندگی  دموکراسی  این  است،  شده  منتشر 
چندین مسیر مختلف را در مکان ها و زمان های 
مختلف طی کرده و تا به امروز ادامه دارد. مسیر 
انگلیسی دموکراسی که از هابز شروع شدە است 
ایدئولوژی  پدر  الک،  جان  طریق  از  بعدها  که 
بودن حکومت  مثبت  و  بر ضرورت  لیبرالیسم، 
و حقوق فردی استدالل کرد که منجر به استقرار 
بعدها  و  شد،  مردم  نام  به  حکومت  تدریجی 
میل  استوارت  جان  مانند  دیگری  فیلسوفان 
همچنین توانستند آن را به یکی از معروف ترین 
و مطرح ترین دموکراسی های جهان تبدیل کنند.

با  که  است  فرانسه  روشنگری  راه  دوم،  راه 
و  شد  آغاز  المعارف  دایره  اصحاب  روشنگری 
تفکیک  روسو،  اجتماعی  قرارداد  طریق  از  بعدًا 
قوای قضاییه، مجریه و مقننه مونتسکیو ادامه 
داشت. تجربه فرانسه برخاف تجربه انگلستان 
سرشار از انقاب و خشونت بوده است توانسته 
جمهوری پیشرفتهای که در آن آزادی و برابری 
نهد. بنیاد  را  است  آن  عنصرهای  مهتمرین  از 

جنگ  بر  غلبه  از  پس  متحده  ایاالت  مسیر 
داخلی و کسب استقال به خودی خود تجربه 
بر  شک  بدون  روندها  این  است،  متفاوتی 
یکدیگر تأثیر گذاشتهاند، اما مهمتر از آن تأثیر 
فرهنگ و تاریخ مردمی است که دموکراسی در 

مدت  طی  اسامی  جمهوری  امنیتی  نهادهای 
فعاالن  فلهای  بازداشتهای  ادامهی  در  و  گذشته 
سیاسی و مدنی که عمدتا بمنظور خاموش کردن 
و گستردەی  نوین  خیزش  سرکوب  و  ژینا  انقاب 
تودەهای مردم به هدف سرنگونی جمهوری اسامی 
کوردستان  در  را  تن  هزاران  است،  گرفته  صورت 
بازداشت کردە که دهها نفر از آنها روحانیون بودە 
که در بیدادگاههای انقاب و نیز دادگاههای ویژەی 
آزار و شکنجه مجازاتهایی چون  از  روحانیت پس 
تحمیل  آنها  بر  لباس  خلع  و  تبعید  زندان،  شاق، 
گشته است. اینگونه رفتار و صدور چنین احکامی 
در  بازداشت شدە  روحانیون  از  دسته  این  علیه 
از  دفاع  تنها  آنها  گناه  واقع  در  که  است  حالی 
از خواستها  و حمایت  واقعیت های کنونی جامعه 
اعتراض  و  کوردستان  مردم  مشروع  مطالبات  و 
است. بودە  مردم  سرکوب  در  رژیم  سیاستهای  به 

بی وقفهی  ــوج  م ادامـــهی  در  همچنین 
ماه  بهمن  نهم  یکشنبه،  روز  مذکور،  بازداشتهای 
روستای  پیشنماز  محمدی،  یوسف  ما  ماموستا 
چند  که  سنندج  کاترزان  منطقهی  در  کاته 
کشیدە  آتش  به  را  منزلش  و  خود  پیشتر  روز 
باخت. جــان  جراحات  شــدت  بدلیل  بودند، 

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران بازداشت 
و محکوم کردن روحانیون و فشار روز افزون مراکز 
محکوم  را  روحانیون کوردستان  قشر  علیه  امنیتی 
را  اسامی  جمهوری  حکومتی  نهادهای  و  کردە 
جنایت  این  و  یوسف  ما  ماموستا  قتل  مسئول 
حاکمیت  دهه  چهار  از  بیش  تاریخ  می داند. 

روستاهای  و  خوی  شهرستان  گذشته  هفته  یک  طی  متاسفانه 
در  آن  آخرین  که  شده  لرزه  زمین   دچار  مرتبه  چندین  آن  توابع 
پس  لرزه های  و  بودە  ریشتر   ٥.٩ شدت  به  بهمن   ٩ یکشنبه  شامگاه 
تاکنون  زمین  لرزە،  این  اثر  بر  است.  داشته  ادامه  صبح  اوایل  تا  آن 
لحظه  هر  و  شده  مصدوم  نیز  دیگر  نفر   ٨١٦ و  باخته  جان  تن  سه 
می شود. منتشر  واقعه  این  خسارات  و  قربانیان  از  جدیدی  آمار 

وقوع زمین  لرزه آنهم در فصل زمستان و برودت شدید هوا، زلزله زدگان 
شهرستان خوی و روستاهای توابع آن را با مشکات عدیده ای مواجه 
کرده است. علی الخصوص که ناکارآمدی و سومدیریت مسئوالن رژیم در 
شرایط بحرانی بر همگان واضح بودە وهموارە اعتراض گستردەی مردم 
را به دنبال داشته است، از همین روی مردم مناطق دیگر کوردستان برای 
امداد و خدمات   رسانی پیشگام شدە و با تامین چادر، اقام خوراکی و 
وسایل گرمایشی در حد بضاعت خود به یاری مردم خوی شتافتهاند.

زلزله  قربانیان  خانواده های  با  ایران  احزاب کوردستان  مرکز همکاری 
مصدومان  برای  و  نموده  همدردی  ابراز  آن  حومه  و  خوی  شهرستان 
ضمن  همچنین،  دارد.  عاجل  تندرستی  و  سامتی  آرزوی  حادثه  این 
و  مشابه  حوادث  در  اسامی  جمهوری  رژیم  پیشین  سوابق  به  اشاره 
مردم  اندوه  و  مشکات  بر  تنها  که  سیستماتیک  فساد  و  ناتوانی 
به سان گذشته  دارد   تقاضا  از مردم کوردستان  افزوده اند،  فاجعهدیدە 
مردم  یاری  به  خویش،  میهنی  و  انسانی  مسئولیت  احساس  با  و 
نگذارند. تنها  را  آنان  شرایط  این  در  و  شتافته  خوی  دیدەی  زیان 

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران
٩ بهمن ماە ١٤٠١

اگرچه  مثال،  عنوان  به  است.  ظهور کرده  آنجا 
سلطنتی  دموکراسی  دو  بریتانیا  و  دانمارک 
بسیاری  در  و  دارند  تفاوت هایی  اما  هستند، 
از تحلیلها آنچه در اسکاندیناوی اتفاق می افتد 
می گیرد. قرار  بحث  مورد  متفاوت  گونه ای  به 

نظام های سیاسی  بندی  تقسیم  به  توجه  با 
انجام  سیاست  کتاب  نویسنده  هود  آندرو  که 
لیبرال  برخاف  سوم  جهان  کشورهای  دادە، 
کمونیستی  کشورهای  و  غربی  دموکراسی های 
در حرکت  در خاورمیانه سعی  از جمله کوردها 
به سمت دموکراسی دارند. حتی در حال حاضر 
حقوق  نبود  پیامدهای  و  دموکراسی  فقدان 
با  این کشورهاست.  بشر یک مسئله جدی در 
در  دموکراتیک ترین کشور  اسرائیل  وجود،  این 
دولت  و  است  ناآرام  و  جنگ  درگیر  خاورمیانه 
اقلیم کوردستان با وجود مشکاتی که  دارد در 
می  و  دارد  قرار  اسرائیل  از  بعد  و  دوم   رتبه 
توانست از  لحاظ دموکراسی بسیار بهترهم باشد.

بهویژە  و  کوردستانیان  و  کوردها  رو  این  از 
ملت  جمله  از  خاص  طور  به  ایران  کوردهای 
میل  که  هستند  خاورمیانه  در  مردمانی  و 
نیز  راستا  همین  در  و  دارنــد  دموکراسی  به 
دموکراتیزە  برای  تاکنون  چشمگیری  مبارزات 
مخالفت  با  که  دادەانــد  انجام  جامعه  کردن 
آن ها  میان  کوردستان  که  کشورهای  جدی 
شدە  ــهرو  روب ایــران  مخصوصا  شدە  تقسیم 
می شوند. ژنوساید  و  سرکوب  روزانـــه  و 

آمده  دموکرات  حزب  تاسیس  بیانیهی  در 
پیروز  فاشیسم  بر  دموکراسی  "دنیای  است که 
هر  از  تاکنون  تاسیس  زمان  از  و  است"  شده 
به  دستیابی  برای  دموکراسی  خواهان  جهت 
دموکراسی  آن  سایه  در  خود  حقوق  حداقل 
دموکراسی خواهی  صدای  ولی  است.  بوده 
در  چه  و  سلطنتی  حکومت  در  چه  ملت کورد 
نگرفت  قرار  توجه  مورد  فقیه،  والیت  حکومت 
در  که  شد  روبرو  وحشیانهای  سرکوب   با  و 
مخالف  تنها  حکومتها  این  ندارد.  نظیر  تاریخ 
بلکه  نبودەاند،  کورد  ملت  دموکراسی خواهی 
ساختند. دیکتاتوریهای  هم  فارسها  بــرای 

بهویژه  آزادی"  زندگی،  "زن،  انقاب  از  پس 
جمهوری  کرد  ثابت  قیام  این  اینکه  از  پس 
غیرکورد  اپوزیسیون  است،  رفتنی  اسامی 
رنگ هایش  تمام  بــا  اســامــی  جمهوری 
دموکراسی  از  صحبت  با  تا  شدەاند  بسیج 
و  شوند  سوار  مردم  سراسری  قیام  موج  بر 
بزنند. جا  اسامی  جمهوری  آلترناتیو  را  خود 

قبل از هر چیز مدام از دموکراسی گفتن نشانه 

به  وقتی  نیست،  اپوزیسیون  بودن  دموکرات 
اندیشه و برنامههای اپوزیسیون دقت می کنیم، 
شخصها  یا  گروپ  این  از  کدام  هر  می بینیم 
یک  خود  می گویند  دموکراسی  از  مدام  که 
دیکتاتوری هستند که نظیر آن حتی در گذشته 
هم وجود نداشته، به عنوان مثال کسی مانند 
رضا پهلوی که مدام از دموکراسی وحقوق بشر 
می گوید با آموزش به زبان مادری مخالف است. 
متأسفانه دردناکتر از این موضع این است که 
از  او  هستند  از کسانی که دنبالهرو  هیچ یک 
وی نمی پرسند که کدام دموکراسی پیشرفته در 
جهان مانع آموزش به زبان مادری می شود. یا 
مخالف  که  فارس  اپوزیسیون  بخشهای  دیگر 
صدای  می خواهند  هستند  هم  پهلوی  رضا 
ملتها را در چارچوب اکثریت و اقلیت به حاشیه 
است. دموکراسی  این  بگویند  بعد  و  برانند 

با تمام این واقعیتهای عرصه سیاسی، بهویژه 
باید  ایران، ما  واقعیت کوردها در کوردستان و 
می خواهم  من کورد  را که  دموکراسی  نوع  آن 
هرکسی  دهیم،  قــرار  خود  کار  اولویت  در 
نکنیم". باور  را  "آن  گفت؛  دموکراسی  از  که  
معناست؟ چه  به  من کورد  برای  دموکراسی 

کوردها  برای  دموکراسی  این  نکته  اولین 
باید این باشد که ملت بودن ملت کورد را به 
نبیند،  ملت  را  کوردها  اگر  بشناسد،  رسمیت 
خواستههایت را در بهترین حالت در چهارچوب 
حقوق شهروندی تعریف می کنند. به این معنا 
بکنی،  رفتار  فارس  شهروند  یک  مانند  اگر  که 
باید  و  هستی  دشمن  شما  نه  اگر  داری  حق 
باید  که  است  علت  این  به  بشوید.  سرکوب 
اولین مادە هر دموکراسی که در آیندە قرار است 
ملت  شناختن  رسمیت  به  باید  شود  تصویب 
مسئله  این  باشد.  سیستم  چهارچوب  در  کورد 
واقعیت  یک  نه،  یا  شود  محسوب  قرمز  خط 
به کوردها  ملت  یک  عنوان  به  اگر  دارد  وجود 
اعتراف نشود، حقوق ملی ای نخواهید داشت. 
برای  سالهاست  کوردها  که  حقوقی  همان 
تحقق آن خون بهای سنگینی پرداخت کردەاند.

ملت  شناختن  بهرسمیت  از  پس  ثانیًا 
ملی  حقوق  باید  ملت،  یک  عنوان  به  کورد 
آن  مهمترین  شود که  پیادە  و  رعایت  نیز  آن 
معنا  این  به  اســت.  سرنوشت  تعیین  حق 
آینده  نظام   تاسیس  در  مستقیما  که کوردها 
و  احترام  بدون  باشند.  داشته  نقش  ایران 
به  را  قبول حق تعین سرنوشت، یعنی کوردها 
به  نکردن  اعتراف  نمی بینند،  ملت  یک  عنوان 
یعنی حقوق ملی  عنوان یک ملت،  به  کوردها 

دموکراسی از دید من کورد

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران:
روحانیون بازداشت شدە هزینەی آزادی خواهی و حمایت از مردم 

خویش را می پردازند

اطالعیەی مرکز همکاری 
احزاب کوردستان ایران 

در رابطە با زلزلەی 
شهرستان خوی 

البرز روئین تن

جمهوری اسامی نیز به همه ثابت کردە است که سیاست 
بازداشت و اعدام، کشتار و جنایات سیستماتیک رژیم، 
ارادە و مبارزە و حق طلبی خلق کورد را به زانو درنیاوردە 
کوردستان  مردم  که  گفت  می توان  هم  اطمینان  با  و 
بدلیل  را که  دربند خود  روحانیون  و  مبارز  فرزندان  نیز 
آزادی خواهی، تعهد و دفاع از حقوق خلقشان بازداشت 
نخواهند  فراموش  را  افکندە شدەاند  زندان  به  و  شدە 
روند  در  ملتمان  دربند  فرزندان  این  کرد. همانگونه که 

مبارزەی حق طلبانه صدا  و ارادەی مردم بودە و هستند، 
مردم کوردستان و نیروهای سیاسی و مجامع و محافل 
حقوق بشری نیز صدای آنها خواهند بود و بعنوان یک 
وظیفهی ملی و مبارزاتی به یاری آنان خواهند شتافت.

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران
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آنها مورد توجه قرار نمی گیرد. در نتیجه همهی 
به  ملت  یک  قالب  در  کوردها  خواستههای 
خواهد  تعبیر  جدی  و  امنیتی  تهدیدی  مثابه 
شد و همچنان سرکوب ها تداوم خواهند یافت.  
ما  تاریخ  نیست،  پشبینی  یک  مسئله  این 
کوردها به این شکل رقم خوردە است، با نگاهی 
می بینیم که  به وضوح  معاصر  تاریخ  به  کوتاە 
ما کوردها به جرم کوردبودن سرکوب شدەایم تا 
مانند یک ملت خواستههایمان را مطرح نکنیم، 
مطرح  خواستههایمان  حداقل  وقتی  حتی 
می شود آن را قبول نمی کنند تا بیشتر نخواهیم، 
چهارچوب  در  حتی  کورد  ملت  تاشهای  همه 
تمایت ارضی ایران که برای آنها مهم است به 
می کنند.  سرکوب  و  می بینند  خطر  یک  عنوان 
رسمی  به  یعنی  اساسی  مسئله  دو  این 
تعین  حق  قبول  و  ــورد  ک ملت  شناختن 
وجود  با  کورد  من  برای  ملت  این  سرنوشت 
تاریخ خونینی که با مرکز داشته و همچنان در 
انقاب "زن، زندگی، آزادی" داریم، الزامی است.

سوالی که مطرح می شود این است که با توجه 
به ضروریتها، آیا زمان مناسب مطرح کردن این 
مسئله فرا نرسیدە؟، در این مرحله فقط بگویم 
دموکراسی و در مراحل بعد به جزئیات خواهیم 
پرداخت، اینرا به معنی اولین پله سرکوب ملت 
کورد می دانم. چون معلم زندگی یعنی علم تاریخ 
که باید از آن درس گرفت به ما کوردها می گوید:

نزدیکی  های  تا  که  نهری  عبیداللـه  شیخ 
مذاکرە  و  صلح  نام  به  آزاد کرد،  نیز  را  ارومیه 
جلوی پیشروی وی را گرفنتد تا توانستهاند این 
قیام ملت کورد را شکست دهند. رضا شاه پس 
از شکستی که از سمکو شکاک خورد با نیرنگ 
او را به مذاکرە دعوت کرد و سمکو را شهید کرد. 
با  نداشت  قدرت  وقتی که  تا  رضا شاه  محمد 
پیشوا قازی محمد در تهران مذاکرە و گفتوگو 

با کمک قدرتهای جهانی آن  اینکه  از  بعد  کرد، 
به کوردستان  وقت توانست کمی قدرت بگیرد 
حمله کرد و پیشوا را اعدام کرد. الزم به یادآوری 
دولت  هیئت  و  طالقانی  چگونه  که  نیست 
به کوردستان  مذاکرە  نام  به  اسامی  جمهوری 
آمدند و وقت را خریدند و بعدا فتوا جهاد دادند 
و به کوردستان حمله کردند، با این فتوا جهاد 
دهند.  شکست  را  کوردستان  نتوانستند  هم 
دوبارە با نیرنگ یکی از داناترین رهبران ملت 
کورد را به میز مذاکرە کشاندند و برای چندمین 
بار قوربانی صلح خواهی خود شدند. حتی در 
هر  جنایتها  این  وجود همهی  با  اخیر  سالهای 
وقت که جمهوری اسامی خطر جدی را احساس 
کردەاست. دعوت  مذاکرە  به  را  کوردها  کردە 

اکنون  گفتند  وقت  هر  است  علت  این  به 
از  بعد  است  معنی  این  به  نیست  وقتش 
اینکه قدرت را به دست گرفتیم شما را سرکوب 
خواهیم کرد. در جواب سوال آیا هیچ ضمانتی 
وجود دارد که در آیندە این مسئله دوبارە نشود 
همه خواهند گفت در سیاست ضمانت وجود 
ندارد، اگر در سیاست ضمانت وجود ندارد من 
زد  دموکراسی  از  دم  را که  هر کسی  هم  کورد 
باور نخواهم کرد. قبول دو مسئلهی بهرسمیت 
ملت  یک  عنوان  به  ــورد  ک ملت  شناختن 
شرط   را  سرنوشتش  تعین  حق  به  اعتراف  و  
دانست. خواهم  توافقی  یا  نظام  هر  قبول 

دموکراسی  اســت،  ســاده  بسیار  موضوع 
رسمیت  به  را  ملت ها  حقوق  باید  خواهان 
حقوق  شناختن  رسمیت  به  بدون  بشناسند، 
این  و  شد  نخواهد  برقرار  دموکراسی  ملت ها، 
نمایان می شود که  از پیش  نیز بیش  واقعیت 
آن  ها دموکرات نیستند، در نتیجه من کورد نباید 
شوم. دیگر  دیکتاتوری  یک  استقرار  سوخت 
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تمامیت ارضی؛ از اصلی بنیادین تا خدعه فاشیسم

مافیای پایش عقاید در رسانه های فارسی  زبان

یا  ارضی  تمامیت 
سرزمینی  یکپارچگی 
مندرج  اصول  از  یکی 
بین الملل  حقوق  در 
دولتهای  به  که  است 
را  حق  این  مستقل 
مرزها  از  مــی دهــد 
کشورشان  ــی  اراض و 
اصل  این  دفاع کنند.  دیگر  برابر یک کشور  در 
و  آمده  متحد  ملل  منشور   ٢ ماده   ٤ بند  در 
شناخته  عرفی  بین الملل  حقوق  عنوان  به 
می دارد  بیان   ٢ ماده  از  بند  این  است.  شده 
که "اعضای سازمان در روابط بین المللی خود، 
خواه  قوه،  استعمال  یا  و  تهدید  به  توسل  از 
سیاسی  استقال  یا  و  ارضی  تمامیت  ضد  بر 
با  دیگری که  نحو  هر  به  و خواه  مملکت،  هر 
خودداری  باشد  متباین  متحد  ملل  مرامهای 
تحمیل  که  اینست  معنای  به  این  و  نمایند" 
کردن تغییر مرزهای یک کشور توسط کشوری 
دیگر، یک عمل تجاوزکارانه "بهانه جنگ" است.

و  اصل  ازین  که  نیست  پوشیده  کسی  بر 
ماده جهانی به وضوح برداشت می شود که این 
و  مرزی  تعامات  تنظیم  راستای  در  چارچوب 
مقابل  در  استقال کشوری  از  قانونی  حمایت 
پرسشی  همچون  آنچه  است؛  دیگر  کشوری 
با عامت سوالی بزرگ به ذهن خطور می کند 
حکومت  بازماندگان  چگونه  و  چرا  اینست که 
ساقط پهلوی، هواداران آنان و پیروان فاشیسم 
در  تاریخی  حساس  برهه ی  این  در  فارسی 
قاب انقاب ژینا، چنین خط مشی و سخنانی 
و  هدف  آوردەانــد؟  انقابیون  میدان  به  را 
چنین  آوردن  میان  به  از  آنان  راستین  نیل 
حکومت  "بازماندگان  آنان  چیست؟  گفتمانی 
و  جایگاه  چه  در  را  خودشان  پهلوی"  ساقط 
حدودی  چه  تا  و  یافتهاند  انقاب  این  کجای 
ایرانی واقفند؟ بر ملل  تاثیرگذاری تفکرشان  از 

اپوزیسیون جمهوری اسامی و  در حالی که 
نمایندگان ملل ایرانی در حال رایزنی و گفتگو 
برای ایجاد آلترناتیوی مشترک و متحد به جهت 
خط دهی و آماده سازی سراسری و هماهنگی 
بیشتر میان ملل ایران برای سرنگونی حکومت 
جریان  ناگاه  به  هستند،  اسامی  تروریست 
طرح  با  پهلویسم  به  موسوم  سلطنت خواه 

تفتیش  چنانچه 
عقاید را مهم ترین ابزار 
یکی  ژ لو ئو ید ا نی- ا و ر
جــمــهــوری اســامــی 
بدون  نکنیم؛  قلمداد 
یکی  دست کم  شک، 
این  اصلی  ــان  ارک از 
محسوب  سرکوب  رویه 
در  باشد  داشته  دقت  خواننده  می شود. 
نوعی  به  اشاره  عقاید  پایش  عبارت  اینجا، 
فعاالن  مجازی  صفحات  در  عقیدتی  التزام 
یکدست  مقابل  را  کاربران  که  است  ایرانی 
قرار  پیشاتحلیلی  پیش فرض  و  لگوریتم 
از  عقاید،  تفتیش  حیث،  این  از  می دهد. 
عقاید  پایش  در  دارد.  تفاوت  عاملیت  نظر 
فارسی  زبان  دسته جات  و  اجتماعات  گروه ها، 
در تلویزیون ها و شبکه های اجتماعی عاملیت 
نهادهای  عقاید،  تفتیش  مورد  در  و  دارند 
می کنند. ایفا  را  عاملیت  نقش  سرکوب 

شاید برای شما نیز به عنوان یک کاربر پیش 
آمده باشد که یک واژه یا عبارت را می نویسید، 
و ناگهان با واکنش های هیستریک و غیرعادی 
در  فعال  دسته جات  این  می شوید.  مواجه 
شبکه های مجازی، غالبا بر مبنای تئوری توطئه 
عمل می کنند؛ یعنی همان هراس  افکنی متداول 
اسامی  جمهوری  صداوسیمای  سازمان  در 
مانند  اصطاحاتی  با  را  معضات  ریشه  که 
این  دست  از  و  "فتنه"  "توطئه"،  "خرابکاری"، 
تعابیر بازنمایی می کند. در حالی که شهروندان 
را  حاکمیت  سفید،  گوشت  بحران  میانه  در 
خطاب قرار می دهند، به طرزی باورنکردنی در 
غ"  خبری ناگهانی اعام می شود که "سلطان مر
روایت  یک  از  تلفیقی  و گزارشی  شد!  اعدام 
مبتنی بر مغلطه نیز بافاصله پخش می شود.

در واقع اینجا میل به سودگرایی فردی ولو 
داده  نشان  بحران  عامل  غیراخاقی،  طرز  به 

تمامیت  "حفظ  نامهای  با  خطرناک  پروژه  دو 
تفرقه  ایجاد  عامل  می دهم"  "وکالت  و   " ارضی 
انقابیون شدند؛  و انشقاق در صفوف مبارزین و 
و  جهانی  جبههی  که  لحظاتی  در  درست  آنهم 
اسامی  انقاب  پاسداران  سپاه  علیه  بر  مشترکی 
مافیای  ایــن  شناسایی  در  سعی  و  تشکیل 
دارند. را  تروریست  عنوان  به  نظامی-اقتصادی 

این  با  سلطنت خواهان  به  موسوم  جریان 
چهره  ساز،  سرنوشت  بازه  این  در  نگاتیو  حرکت 
و  سیاسی  امیال  و  ساخته  آشکار  را  خود  واقعی 
می توان  که  کردند  برما  را  خود  گونه  فاشیست 
بازماندگان  اوال  نمود؛  اشارە  آنها  اساسی ترین  به 
حکومت ساقط پهلوی تا آخرین دقایق در معرفی 
نظامی  سازمان  یک  عنوان  به  پاسداران  سپاه 
تروریست در اتحادیه اروپا، هیچ تاش رسانهای، 
ندادند.  نشان  خود  از  میدانی  و  معنوی  زبانی، 
دوما با رو کردن حفظ تمامیت ارضی برنامه خود 
و دوباره  نمایان کردند  تماما  ایران  آینده  برای  را 
سرشت راستین این دودمان سرنگون شده بیش 
از پیش هویدا گشت؛ آنهم عبارت ایرانی یک ملت 
پان  ایدئولوژی  سایه  زیر  هم  ملت  این  و  است 
تعبیر  و  تبیین  تعریف،  فارسیسم  ایرانیسم-پان 
می شود و سازوکار فارس بودن یا در خدمت این 
تاریخ حکومتداریشان موجود  در  بودن هم  تفکر 
عرب،  ترکها،  آنان کوردها،  نظر  از  واقع  در  است. 
بلوچ و ترکمن و گیلک ها نه تنها ملت و حتی قوم 
نیستند بلکه جمع قبایل، عشایر و طوایفی هستند 
گفتمان  در  سیاسی  واژگــان  از  استفادە  در  که 
بر  و  می آیند  به حساب  مهجور  نوعی  به  انقابی 
حسب وظیفه می بایست قیمومیتشان را بر عهده 
گرفت. این رفتار جریان موسوم به سلطنت خواهان 
برگرفته از حافظهی رفتاری و تاریخی پدرانش در 
قبال ملل ایرانیست و اینکه این ملل غیر فارس را 
همچون ملت کشوری دیگر پنداشتهاند، برخواسته 
آموزش  سایه  در  فکریشان  تحوالت  و  تجارب  از 
خانواده و آموزگاران روشنفکرنمای آنهاست. سوما 
می توان از این پروژەی وی و هوادارانش برداشت 
نمود که آنها به ملل ایرانی احترامی درخور شایان 
ملتی  هر  معتقدند که  و  می گذارند  منزلتشان  و 
و  فرهنگی  ملیتی،  مرزهای  و  پرچم  با  بایستی 
تاریخیش پذیرفته شود و از نعمات وجود دولت 
واسطه  به  ملتها  این  آنگاه  و  شوند  مند  بهرە 
دولت متبوعشان تحت ساختاری از نوع کنفدرالی 

این در حالی است که چنین تمایلی  می شود و 
قابل  جهان  کشورهای  تمام  از  افرادی  بین  در 
اثبات است. بنابراین مسئولیت حکومت در قبال 
نمی شود. سلب  گزارش های  چنین  با  بحران، 

زمان  مرور  به  توطئه  تئوری  به  زدن  دامن 
قضاوت عقل سلیم را کنار زده و جنگ روایت ها 
را حاکم می کند. جنگ روایت ها شاکله دسته جات 
قانون،  حاکمیت  با  که  است  حکومت هایی  و 
دارند. ماهوی  زاویه  قدرت،  روایی  و  رواداری 

عمومی تر  سطح  در  را  مسئله  همین  چنانچه 
اجتماعی  شبکه های  کاربران  و  رسانه  یعنی  آن، 
بررسی کنیم؛ نه تنها تفاوت چشمگیری را احساس 
همگونی  و  تجانس  نوعی  به  بلکه  نمی کنیم؛ 
منظور  این  به  بــرد.  خواهیم  پی  شگفت آور 
کافیست یک جمله ای مانند "من شخصیت الف 
را نماینده عمومی نمی دانم" تایپ کنید تا انبوهی 
از فحش های زننده )آزار آناین( را تجربه کنید.

این دسته جات بر پایه یک "توافق ایدئولوژیک 
یا  ناسیونالیستی  روایتی  مثا  بین  االذهانی" 
تمام  و  می شوند  گود  وارد  تاریخ  از  مذهبی 
فعالیت آن ها اثبات یک الگوی مطلق با گزاره ای 
قراردادی آن است. از آنجایی که عقیده، موضوعی 
با  می تواند  فرد  و  نیست  راستی آزمایی  قابل 
نشان  آن  به  منتسب  و  مقید  را  خود  تظاهر، 
حاصل  "جــدل"  تنها  روند  این  خال  از  دهد؛ 
متقاعد  ساختن،  منکوب  آن  از  مراد  می شود که 
کردن، تطمیع  و تهدید، محکوم سازی و .. است.

جدل به عنوان نوعی سفسطه راه را بر "بحث" 
چنین  بست.  خواهد  دارد،  عقانی  پایه ای  که 
صفحات  و  تلویزیون ها  در  وفور  به  انسدادی 
در  دارد.  عینی  مصداق  فارسی  زبان  مجازی 
یا  برای تطهیر یک خاندان  این بین، گاه تاش 
تردید  هرگونه  می رود که  پیش  جایی  تا  چهره، 
می شود. قلمداد  "توطئه"  یک  پرسشگری  و 

"والیت  مسئله  بیشتر،  واکــاوی  برای  اینجا 
مطلق" فاشیسم مذهبی با توافق بر خامنه ای و 

"وکالت مطلق" فاشیسم اتنیکی را با عقد بر 
خشونت  می گیریم.  نظر  در  پهلوی  رضا  سر 
پیشاتحلیلی  موضع گیری های  و  کامی 
است  نزدیک  هم  به  آنچنان  گروه  دو  این 
توافقشان  مورد  شخص  نام  چنانچه  که 
تشخیص  کنیم،  حذف  جمات  بافتار  از  را 
کدامیک  به  متعلق  ادبیاتی  چنین  اینکه 
شد!  خواهد  دشوار  بسیار  است؛  آن ها  از 
چنانچه شما در مورد این دو ِترم سواالتی 
پایه استدالل مطرح  بر عدم شفافیت  مبنی 
مانند  پیش فرض هایی  با  بافاصله  کنید؛ 
"گلوبالیست"  یا  "چپول"  "تجزیه طلب"، 
اسامی  به  دارد  جا  اتفاقا  می شوید!  مواجه 
قبل  تا  که  کنیم  اشــاره  فعال  چهره  چند 
سوی  از  پهلوی،  وکالت  پیشنهاد  رد  از 
نامیده  "آزادی خواه"  عنوان  به  طرفداران وی 
درخواستی  چنین  رد  با  ناگهان  و  می شدند 
شدند. اضافه  افراد  این  سیاه"  "فهرست  به 

خانم آتش شاکرمی، خاله نیکا شاکرمی تنها 
به دلیل اینکه چنین درخواستی را نپذیرفت؛ 
و  گرفت  قرار  باوری  غیرقابل  هجمه  مورد 
همزمان با او، خانم آتنا دائمی نیز که بارها 
زندان و شکنجه نهادهای حکومتی را متحمل 
شده، به دلیل امتناع از پذیرش این به اصطاح 
"بی وطن" خطاب  مانند  عناوینی  با  "وکالت" 
شد. همچنین جناب آقای حامد اسماعیلیون، 
به دلیل  تنها  آخوندی،  سام رجبی و علیرضا 
"وکالت  جای  به  ائتاف"  "شورای  پیشنهاد 
یورش  مورد  تجزیه طلب  عنوان  به  فردی" 
قرار گرفتند.  مجازی  در صفحات  دسته جاتی 
چنین رویکردی البته، با وجود تمام جنبه های 
فعاالن،  شخصیت  ترور  مانند  ناخوشایند 
بین االذهانی  توافقات  در  تحول  یک  سرآغاز 
تاریخی- فاز  از  ما  اینکه،  آن  و  بود  خواهد 
فرهنگی مناسبات ارباب-رعیتی عبور می کنیم.

اثبات  برای  فراوانی  مصداق  های  نگارنده 

در  مجازی  پایش  این  از  ناشی  سانسور 
نیز،  فارسی  زبان  ماهواره ای  تلویزیون های 
شعارهای  گزینشی  انتخاب  دارد.  ســراغ 
آذربایجان،  کوردستان،  در  شده  داده  َسر 
سرزمین های  سایر  و  بلوچستان  گیان، 
ایران و در مقابل، برجسته سازی  ملیت های 
را که  والیت  و  وکالت  تایید  در  شعارهایی 
مورد  یک  تنها  هستند؛  ستیزه جو  و  انکارگر 
است. سویه دار  تاش های  این  انبوه  از 

اینکه مجری یک تلویزیون در مصاحبه با 

یکی از رهبران احزاب ملیت ها در پی اثبات 
یا رد التزام به مقوله "تمامیت ارضی" است، 
نشانه آشکاری از تبعیت وی از رویه پایش 
عقاید تلقی می شود. جالب اینکه، این مجری 
در گفت وگو با سایر گروه ها که سابقه حکومت 
دارند و در ازای تداوم قدرت، دست به فروش 
بخشی از اراضی جغرافیای ایران زده اند؛ به 
هیچ وجه چنین مسئله ای را مطرح نمی کند. 

چنین رویکردی نشان می دهد که صداوسیمای 
توطئه  تئوری  بر  بی دلیل  اسامی،  جمهوری 
بیماری  این  بذر  قبل  مدت ها  و  نزده  دامن 
است. کاشته  مخالفان  بین  در  نیز  را  ذهنی 

زیاد  بسیار  مصداق ها  سر  بر  بحث  اگرچه 
تاش  اما  نمی گنجد؛  نوشتار  این  در  و  است 
پدیده  یک  بازنمایی  سطور،  این  در  نگارنده 
بود که به صورت قراردادی آن را پایش عقاید 
نامیده و این اصطاح به سرایت رویه تفتیش 
به  اسامی  جمهوری  رسانه ای  دستگاه  عقاید 

از کشور  ج  خار فعال  فارسی  زبان  رسانه های 
اشاره  که  همانگونه  هرحال  به  دارد.  اشاره 
اعتماد  افول  به  توجه  با  رویه ای  چنین  شد، 
این  که  مشابهی  اقدامات  و  صداوسیما  به 
می دهند؛  انجام  ایــران  ج  خار در  رسانه ها 
این  اثرگذاری  پایان  بر  سرآغازی  می تواند 
باب  برای گشودن  مدخلی  همچنین  و  روند 
باشد. نزدیک  آینده  در  مفاهمه  و  بحث 

و  ورزند  تام  اهتمام  ایران  کشور  ادارەی  به 
را  پیشرفت  و  شکوفایی  رشد،  مسیر  اینگونه 
برای همگان میسر سازند. چهارما همزمان با 
با  همگام   " می دهم  وکالت   " مطروح کردن 
مبانی " حفظ تمامیت ارضی " همان خدعهی 
می شود  رو  دوبارە  تمامیت خواهان  قدیمی 
که با بدنام کردن و ترور شخصیت حقیقی و 
حقوقی افراد سیاسی و فعالین مدنی و سیاسی 
فارس  ملت  ایرانی،  فارس  غیر  ملل  احزاب  و 
آنان  با  همراهی  عدم  یا  سکوت  به  وادار  را 
نمودە و توهم توطئه به نام دمکراسی را از نو 
باز تعریف سازند؛ تفرقه بینداز و حکومت کن 
دیکتاتورهای  تئوری  چارت  در  االیام  قدیم  از 
حاکم بر ایران و جریانات تمامیت خواه وجود 
برنامههایی  اینچنین  طرح  و  است  داشته 
ماجراست. ایــن  از  بخشی  قاعدتا  هم 

و  گفتمان  چنین  ــن  ای ــل  دالی اســاســا 
این  واقعی  نیات  در  می توان  را  رهنمودها 
کردن  قرق  یافت؛  نما  انقابی  جریانات 
حقوقی  و  نظامی  اداری،  دولتی،  موسسات 
فعلی  مردمی  ضد  حاکمیت  از  عبور  از  قبل 
تمامیت خواهانهیشان  امیال  تامین  به جهت 
افسار  بتوانند  تا  سیاسی  خاص  سوءنیت  با 
همچون  را  دمکراتیکشان  غیر  خواستههای 
ایرانی  ملل  حق  بر  خواستههای  بر  گذشته 
بر  را  حکومتداریشان  دکترین  و  کنند  غالب 
دروغین،  چهره  همان  و  بنشانند  عمل  عرصه 
از ملل غیر فارس  را  انحرافی کهنه  مجعول و 
اهدافی  پیشبرد  با  همزمان  بدهند.  نشان 
اینچنینی از ملت فارس دوبارە چهره دروغین 
پان  ناسیونالیزم  گرداب  در  را  آنها  و  بسازند 
گرفتار  فاشیستی  نوع  از  مذهبی  و  ایرانی 
واقعی  و  اساسی  حقوق  نوعی  به  و  بکنند 
آنان را با ایجاد مفاهیمی کذب پایمال کنند. 
 " نقشههای  در  بندیها  دسته  واقــع  در 
می دهم  وکالت   " و   " ارضی  تمامیت  حفظ 
"، استسمار حق اختیار، حق انتخاب و اصول 
بنیادین و اساسی در کشوری کثیرالملل است 
که تنوعات و تفاوتهای نژادی، فرهنگی، تاریخی 
و اجتماعی را به دو دستهی ملت ایرانی ) با 
تعریف دکترین خاص خودشان ( و دشمنان 
داخلی دسته بندی می کند؛ در صورت استقرار 
ایران  آینده  حکومت  ارکان  در  بینشی  چنین 

انقاب  پاسداران  سپاه  را  آن  پشتوانهی  که 
اسامی قرار دادەاند در واقع ورود ملل ایرانی 
با تنوعات ملی، زبانی و فرهنگی، خواستههای 
از  تازەای  دورە  به  آزادی خواهانه  و  اساسی 
دوران تاریک دیکتاتوریست که با سواستفاده 
دمکراسی،  مبانی  و  بشری  حقوق  ظواهر  از 
این انقاب را به قهقرای نئوفاشیسمی خواهد 
برد که نه تنها هیچ یک از آرمانها، خواستهها 
انسانی  و  اخاقی  مباحث حقوق  و  آزادیها  و 
بلکه  نخواهد گرفت  قرار  احترام  مورد  آن  در 
رویارویی ها  و  ناآرامیها  از  جدیدی  دور  مولد 
ایرانی  ملل  انقاب  ربایش  با  بود که  خواهد 
قبلی  ایدئولوژی حکومتهای  استقرار  در  سعی 
تاریخی  سیاه  دورانهای  به  پسگرد  ادامه  و 
بکارگیری  داشت.  خواهد  پی  در  را  ایران  در 
از واژگان حقوقی و اصول مندرج در  اینگونه 
طبق  که  است  حالی  در  متحد  ملل  منشور 
 b.73 ماده  تحت  دوستانه  بشر  مداخله  اصل 
منشور ملل متحد در تضاد است و باعث بروز 
تنشهای اساسی و بنیادین در رابطه با حقوق 
ملتها می شود؛ در گفتار بعدی از این اصل به 

زانیار حسینی

این  به  و  خواهیم کرد  مفصلی صحبت  شیوه 
موضوع خواهیم پرداخت که اگر مبنای جریانات 
سلطنت خواه با طایه داری رضا پهلوی، براستی 
و  خواستهها  به  احترام  و  دمکراسی  استقرار 
حقوق ملل ایرانی بود، می بایستی از این اصل 
بجای اصل " حفظ تمامیت ارضی " در گفتمان 
جست. می  بهرە  سازی  آلترناتیو  و  سیاسی 

بر همین مبنا آنچه که لزوم اتحاد، همفکری 
نباید  را  می طلبد  را  انقابی  مبانی  تبیین  و 
تنها در عبور از حکومت فعلی دانست؛ انقاب 
اجتماعی،  ستونهای  تمامیت  ژینا،  بعدی  چند 
فرهنگی، سیاسی، زبانی و نژادی را هدف قرار 
دادە است و برخاف انقاب سال ١٣٥٧ شمسی، 
عبور از حاکمیت نامشروع والیت مطلقه را بر 
مبنای تغییر و تحول در مبانی مذکور می داند 
ایجاد  و  دمکراسی  تحقق  و  استقرار  الزمه  و 
پذیرش  و  احترام  مبنای  بر  سیاسی  ساختاری 
ملل  اساسی  و  ریشهای  خواستههای  همهی 
دیکتاتوری  از  قدرت  گذار  حین  در  را  ایرانی 
جست. بایستی  دمکراسی  حاکمیت  سوی  به 

 

کیوان درودی
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حماس و جهاد اسالمی فلسطین 

نیروی  ــروج  خ اگــر 
از  اسرائیل  دفــاعــی 
 ٢٠٠٠ ســال  در  لبنان 
کاسیک  پیروزی  یک 
جنگ  استراتژی  برای 
سپاه  ــارن   ــق ــت ــام ن
بود،  قدس  تروریست 
گفته  به  ایــران  نقشه 
خودشان برای نابودی شیطان کوچک پیچیده 
تر بود و بی نهایت مشکل تر است. طبق گفته 
اللـه خمینی، تمرکز زیاد یهودیان  پیروان آیت 
در اسرائیل وظایف آنها را تسهیل می کند.  به 
وظیفه  اسرائیل  ایجاد  نصراللـه،  حسن  گفته 
جهان  انتهای  در  را که  یهودیان  شکار  اسامی 

پراکنده شده بودند آسان نمود. 
خمینی  اللـه  آیت  پیروان  به  عرفات  یاسر 
را پیشنهاد  آرمان فلسطین  به  دسترسی آسان 
با  انقاب  صدور  مدافعان  از  بسیاری  داد. 
دیرینه  ارتباط  فلسطین  آزادیبخش  سازمان 
داشتند. دو پسر آیت اللـه خمینی، مصطفی و 
احمد، با نیروی فتح ١٧ آموزش دیدند. احمد 
خمینی عضو افتخاری سازمان فتح شد. عرفات 
خمینی،  اللـه  آیت  جوان تر  پیروان  تشویق  با 
رایزنی در مورد همکاری بیشتر به دیدار  برای 

خمینی در نجف رفت.
اللـه حسینعلی  آیت  فرزند  منتظری،  محمد 
سالهای  در  وی  پیروان  از  نفر   ٧٠٠ و  منتظری 
جمهوری  دیدند.  آموزش  فتح  با   ١٨٧٦–١٩٧٧
اسامی با به دست گرفتن قدرت در سال ١٩٧٩،  
الحسن،  هانی  داد.  پاداش  بسیار  عرفات  به 
در  فلسطین  آزادیبخش  سازمان  سفیر  اولین 
در  را  ایرانیان  بود که  مبارزانی  از  یکی  تهران، 
باسابقه،  فرمانده  یک  می داد.  آموزش  لبنان 
خمینی  اللـه  آیت  محافظان  مسئول  الحسن 
بود و در راه اندازی سرویس اطاعاتی جمهوری 
عرفات  اگرچه  داشت.  مهمی  نقش  اسامی 
بخاطر حمایت از صدام حسین در جنگ ایران 
قدس  نیروی  شد،  درگیر  ایرانیان  با  عراق  و 
سپاه پاسداران انقاب اسامی روابط خوبی با 

گروههای نیابتی ایران در فلسطین

سرنوشت گرە خوردە ملل تحت ستم در ایران

از  ایران  حفظ کرد.  فلسطینی  تندرو  گروههای 
جناحهای سیاسی و نظامی جبهه مردمی آزادی 
فلسطین پشتیبانی مالی و تدارکاتی می کرد و 
با جبهه دموکراتیک آزادی فلسطین، فرماندهی 
جبهه مردمی آزادی کل فلسطین ارتباط داشت،  
علی اکبر محتشمی پور مبلغ قابل توجهی برای 
حمله به نیروهای آمریکایی در اروپا بود که به 
احمد جبرئیل، رئیس فرماندهی عمومی جبهه 
مردمی آزادی فلسطین  پیشنهاد این حمله را 

داد.
هنگامی که در سال ١٩٨٨، عرفات حق وجود 
دستیابی  برای  مقدمهای  عنوان  به  را  اسرائیل 
به یک توافق صلح احتمالی پذیرفت، ایرانیان 
آزادیبخش  سازمان  براندازی  برای  توانستند 
فلسطین بر روی گروههای افراطی حساب کنند. 
سکوالر کامًا  نظامیان  شبه  از  استفاده  اگرچه 
انقاب  پاسداران  سپاه  بود.  نیابتی  آموزه  در 
اسرائیلی  ضد  مأموریت  انجام  برای  اسامی 
شد.  متوسل  اسام گرایانهتر  جنبشی  به  خود 
سومین کنفرانس انقابی که در فوریه ١٩٨٨ در 
سرمایه  برای  را  قطعنامهای  شد،  برگزار  تهران 
گذاری در یک شبکه جهادی فلسطینی تصویب 

کرد. 
اسام گرایان فلسطینی: از اخوان المسلمین 

تا گروههای نیابتی ایران 
اسامی  جهاد  فعال  چندین   ،١٩٨١ سال  در 
از  رادیکال  اما  کوچک  شاخهای  فلسطین، 
این گروه  تأسیس کردند.  را  المسلمین  اخوان 
غزه،  ساکن  پزشک  شكاكی،  فتحی  ریاست  به 
شیخ عبدالعزیز عودا و رمضان صالح، مقاومت 
و  می کردند  تبلیغ  را  اسرائیل  برابر  در  كامل 
می خواستند در مرزهای فلسطین به زور كشور 
عاقهاش  که  شکاکی،  كنند.  ایجاد  فلسطین 
در  تحصیل  طول  در  اسامی  بنیادگرایی  به 
فرد  را  اللـه خمینی  آیت  برانگیخته شد،  مصر 
مناسب برای ایجاد وحدت فرهنگی بزرگ بین 
ملتهای اسامی دید. وی همچنین غالبًا به نقل 
از بین بردن  از فتوای خمینی، به دعوت برای 

دشمن صهیونیستی اشاره می کرد.

عنوان"  با  كتابی  شكاكی   ،  ١٩٧٩ مارس  در 
اسامی"  حل  راه  و  جایگزین  گزینه  خمینی، 
منتشر كرد كه پیش بینی می كرد آزادی فلسطین 
در  را متحد خواهد كرد. وی  تمام جهان عرب 
میان اولین کسانی در جهان عرب بود که انقاب 
وی  تحسین کرد.   ١٩٧٩ سال  در  ایران  اسامی 
مقاالت  از  مجموعهای  الفارس،  عزالدین  نام  با 
آیت  و  منتشر  االسامی  المختار  مجله  در  را 
وی  تجلیل کرد.  را  وی  انقاب  و  خمینی  اللـه 
در یک مقاله نوشت: "انقاب خمینی مهمترین 
و آخرین تاش در بیداری اسامی برای ایجاد 
تنها  ایــران   ... است  اسامی  ملتهای  اتحاد 
کشوری است که به طور واقعی بر روی مسئله 
انقاب   ، نظر شکاکی  از  دارد."  تمرکز  فلسطین 
انقابی واقعی و مظهر  اسامی نمایانگر اسام 
گفت،  وی  که  همانطور  است.  اسامی  جهاد 
به  اسامی  انقاب  یک  ایران  اسامی  "انقاب 
معنای وسیع قرآن است ... نقاط مشترک بین 
دو فرقه مسلمانان، سنی ها و شیعیان، هسته 
اصلی این انقاب را تشکیل می دهد." رئیس 
جهاد اسامی فلسطین از فلسطینیان خواست 
تا از فتوای خمینی برای پیروزی در اسرائیل و 

آزادی فلسطینی ها پیروی کنند.
شیخ عبد العزیز عودا ، بنیانگذار جهاد اسامی 
در  اسامی  انقاب  و  خمینی  نیز   ، فلسطین 
ایران را ستود و از کشورهای اسامی خواست 
با اسرائیل  الگو در مبارزه  به عنوان  ایران  از  تا 
بیاموزند. شاخه نظامی جهاد اسامی فلسطین، 
شد که  متعهد  اورشلیم(،  )تیپ  القدس  سرایا 
می جنگد.  اسرائیل  با  المقدس  بیت  آزادی  تا 
تیپ اورشلیم حمات افراطی را در سال ١٩٨٤ 
تحسین کرد، اما پنج سال منتظر ماند تا اولین 
بمب گذاری انتحاری خود را که ابزار اصلی در 
 ،١٩٩٠ سال  در  آغاز کند.  است،  نامتقارن  جنگ 
اسامی  انقاب  پاسداران  سپاه  قدس  نیروی 
تهران  در  فلسطین  اسامی  جهاد  دفتر  افتتاح 
ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  و  تسهیل کرد  را 
اسامی  جهاد  کشتهشدگان  خانوادەهای  از 
طرفداری  بخاطر  کرد.  مالی  حمایت  فلسطین 

عادل درخشانی
وفادارانه از آیت اللـه خمینی امتیازات باالیی 
قول  به  دادند.  فلسطین  اسامی  جهاد  به  را 
یکی از تحلیلگران: "جهاد اسامی، که در مناطق 
پرجمعیت و فقیر نشین نوار غزه متولد شده 
بود، برای رسیدن به یک حکومت اسامی، بر 
اساس تعالیم آیت اللـه خمینی، از خشونت و 

آمادگی برای شهادت استفاده کرد.
حماس یا نهضت مقاومت اسامی، سازمانی 
المسلمین  اخــوان  در  ریشه  بزرگتر،  بسیار 
غزه  در  مستقر  االسامیه  مجامع  شعبه  مصر، 
ایدئولوژی  یک  با  االسامیه  مجامع  داشت. 
رفاهی  خدمات  ارائه  بر  را  خود  تمرکز  مرموز، 
به مردم فلسطین گذاشت. از قضا، اسرائیلی ها 
سازمان  همتای  عنوان  به  جنبش  از گسترش 
و  "تقسیم  استراتژی  در  فلسطین  آزادیبخش 
حکومت کن" که توسط اداره نظامی سرزمین 

ها ابداع شده بود، حمایت کردند.
در  حماس،  بنیانگذار  یاسین،  احمد  شیخ 
حالی که عاقه کمتری به بنیادگرایی اسامی و 
آیت اللـه خمینی داشت، دستورات خود را از 
عبداللـه عزام، رئیس رادیکال اخوان المسلمین 
از اردن که با اسامه بن الدن در ایجاد القاعده در 
پاکستان و افغانستان همدست بود، دریافت 
سعودی های  با  خود  روابط  از  عزام  می کرد. 
یاسین  برای  پول  آوری  جمع  برای  ثروتمند 
استفاده  اسرائیل  علیه  جهاد  اندازی  راه  برای 
کرد. از سال ١٩٨١، یاسین چندین سلول نظامی  
به فرماندهی همكار نزدیك خود صالح شهاده، 
گردانهای  نظامی حماس،  پیشگامان شاخه  از 
که  هنگامی  كرد.  ایجاد  القسام،  عزالدین 
انتفاضه اول در سال ١٩٨٧ آغاز شد، یاسین، که 
در آن زمان توسط اسرائیلی ها زندانی شد، یکی 
از شناخته شده ترین رهبران مذهبی - سیاسی 
فلسطین بود، همتای یاسر عرفات بود. ستیزه 

در  حماس  و  فلسطین  اسامی  جهاد   ِ جویان 
سودان آموزش دیدند که همانطور که در ادامه 
برای  حیاتی  مرکزی  به  سودان  می کنیم،  بحث 
 ،١٩٩١ سال  در  شد.  تبدیل  ایران  انقاب  صدور 
حماس دفتری در خارطوم افتتاح کرد که مرتبط 
با شبکه تندرویی تحت حمایت ایران در آفریقا 

شد. 
در حالی که نمی توان تخمین زد که اقدامات 
فوران کننده نیروی قدس سپاه پاسداران انقاب 
اسامی و دو نماینده آن عرفات را مرعوب کرده 
بود، اما شرکت کنندگان در کمپ دیوید دوم، که 
از ١١ ژوئیه ٢٠٠٠ آغاز شد، متوجه تغییر منفی در 
رفتار وی شدند. علیرغم پیشنهاد سخاوتمندانه 
و دست و دلبازانه یهود باراک - بازگشت واقعی 
بیت  در  فلسطین  پایتخت   ،١٩٦٧ مرزهای  به 
المقدس- عرفات امتناع کرد.  به نظر می رسید 
بازگشت  حق  اصطاح  به  فلسطینی  هیئت 
همه  است که  خواسته  این  است،  پذیرفته  را 
شرایط  واجد  آنها  فرزندان  و   ١٩٤٨ پناهندگان 
بازگشت به اسرائیل باشند.  از نظر نیروی قدس 
از  صلح  روند  اسامی،  انقاب  پاسداران  سپاه 
بین رفته روشن ترین نشانهای است که نشان 
کم  استراتژی  یک  نیابتی  از  استفاده  می دهد 
هزینه و با بازده باال است. به گفته یک مفسر 
پیشنهاد  "اسرائیل  اسرائیلی،  سیاسی  برجسته 
خارج  غزه  و  باختری  از کل کرانه  بود که  کرده 
در  تروریسم  موج  بدترین  آن  مقابل،  در  شود. 
جهان را دریافت کرد. سپاه تروریست پاسداران 
دیوید  كمپ  فروپاشی  به  كه  اسامی  انقاب 
از  حمایت  برای  را  زمان كمی  دوم كمک كرد، 
رویدادهای خشونتی كه به انتفاضه دوم تبدیل 

شد، تلف كرد. 
 ادامه دارد...

ما ملل غیر فارس همچون؛ کورد، کاسپین،عرب، ترک، بلوچ و ...  نیک بر این 
حقوق  همه  این کشور  معاصر  تاریخ  در  حداقل  ایران،  در  واقفیم که  حقیقت 

)بخش اول(  

آرمان حسینی

نقض    )... و  فرهنگی  اقتصادی،  )سیاسی،  ملیمان 
را لمس  با پوست و استخوان آن  زیرا  شدە است؛ 
کردە و وضعیت ما مصداق این واقعیت است. حاال 
چه زمانی که رژیم شاە بر اریکهی قدرت بود و چه در 

عصر جمهوری اسامی. 
منافع  و  فرهنگ  زبان،  اساس  بر  نوینی که  ایران 
شکل  ذینفع  همکاری کشورهای  با  و  فارس  ملت 
با جعل  این گفتمان  متفکرین  و  مجریان  و  گرفت 
خود  فاشیستی  افکار  مستبدانه  خوانشی  و  تاریخ 
ایران تحمیل  تنوعات  دیگر  و  فارس  غیر  ملل  بر  را 
کردەاند که نتیجهای جز نابودی منابع مالی و انسانی 
این کشور در پی نداشته است. سیاستی که در همان 
روزهای نخستینش با مقاومت و مخالفت ملل کورد، 
... مواجه شد و  و  ترکمن  لر، عرب، کاسپین،  بلوچ، 
در جریان مقاومتی که تا امروز نیز با قوت خودش 
حقوق  کسب  هدف  با  سنگینی  بهای  دارد،  تداوم 
از سوی همه ملل بهویژە ملت کورد  از دست رفته 

پرداخت شدە است.
اسامی  جمهوری  آلترناتیو  مسئله  که  نیز  امروز 
رفتنی است، صدای  یا زود  رژیم دیر  این  مطرح و 
پائ فاشیسم به گوش رسیدە، فاشیسمی که دوبارە 
رویای تصاحب قدرت را در سر داشته و همانند سلف 
خود توهم فر  ایزدی را در ذهن مرتجعش می پروراند 
به شکلی که همه مردم ایران را رعیت خویش فرض 

کردە، تازە اگر لیاقت آن را هم داشته باشند!
سلطنت طلبان با افکار ایرانشهریشان که  بر مبنای 
انکار و ذوب دیگران در گفتمان مستبدانه خود شکل 
سازماندهی  توان  حتی  حالی که  در  قبیحانه  گرفته 
را  دیگران  ندارند،  را  ایران  خیابان های  در  نفر   ١٠٠٠
برابر  در  تسلیم  و  مرتجع  افکار  پذیرای  به  تهدید 

زیادەخواهی شان می کنند. 
اظهارات رضا پهلوی و هم فکرانش که تاکنون در 
استوار است که مردم  این  بر  رسانهها پخش شدە 

رضا  با  ایران  ملت  عنوان  تحت  و  همه  ایران 
پهلوی به عنوان پادشاە آیندە ایران بیعت کردە و 

حول محور او جمع شوند.
هیچ  دیدگاهی  چنین  که  است  مشخص 
چرا  ندارد.  ایران  جامعه  واقعیات  با  سنخیتی 
به  ئــازادی"  ژیان،  "ژن،  شعار  با  که  مردمی  که 
خیابان ها آمدە و با پرداخت خون بهایی سنگین 
زندگی   یک  داشتن  مرد،  و  زن  برابری  خواستار 
آزاد و امروزی و همچنین تامین حقوق ملی خود 
هستند، در حالی که سلطنت طلبان سالیان نوری 

با این مبادی فاصله دارند.
با نگاهی به قوانین مشروطه که رضا پهلوی   
سر  در  را  ــران  ای پادشاهی  رویایی  آن  طبق 
سلطنتی  خانوادە  بزرگ  پسر  تنها  می پروراند، 
این  می تواند پادشاە شود. کاما مشخص است 
چنین قوانین مرتجعانه که عما حق زنان را برای 
توجهای  و  نقض کردە  مملکت  ادارە  بر  ریاست 
ایران  در  جایگاهی  نکردە،  ایران  بودن  متکثر  به 
نخواهد داشت، البته به شرطی که همچون پدر 
بزرگ و پدرش توسط خارجی ها تحمیل نشود؛ که 
البته این بار و در این شرایط تاریخی این موضوع 

فرق دارد. 
به هر حال ما باید تکلیف خود را با مستبدان 
روشن کنیم و مسیر خود را طی کنیم. مسیری که 
آلترناتیوی شود که همه ملل غیر  منتهی به یک 
فارس و البته آزادیخواهان فارس زبانی که حقوق 
دیگران را محترم می شمارند را در خود جای دهد 
رسمیت  به  برای  بین الملل  سطح  در  فعاالنه  و 
شناختن این جنبش فراگیر متحدانه تاش کنیم.

ملل  خوردە  گرە  "سرنوشت  را  مطلب  عنوان 
تحت ستم در ایران" انتخاب کردیم به این دلیل 
بهرسمیت  و  موجودیت  به  اعتراف  بدون  که 
شناختن این واقعیت که ایران کشوری کثیرالملله 

حتی  فارس  غیر  ملل  از  هیچکدام  حقوق  است، 
پس از فروپاشی جمهوری اسامی همچنان که با 
نخواهد  تامین  نشد،  تامین  شاە  رژیم  سرنگونی 

شد. 
مشخص است که مسئله تنها رژیم حاکم موجود 
مستبد  است که  ذهنیتی  و  بلکه گفتمان  نیست 
یعنی  نمی تابد.  بر  را  دیگران  بغیراز خود  و  است 
ذهنیتی بر این اشخاص حاکم است که نه باور به 
عدالت، آزادی، همزیستی و نه باوری به رنگارنگی 

این کشور دارند. 
خوشبختانه در سایه ارادە حق خواهی ملل تحت 
ستم و دیگر آزادی خواهان گفتمانی که با وجود در 
از صد  بیش  برای  ایران  حاکمیت  داشتن  دست 
سال نتوانسته افکار مرتجعانه و نژادپرستانه خود 
را تثبیت و دیگر ملل غیر فارس را تسلیم و هضم 

در گفتمان خود کند.
می شود  روشن  مهم  این  کوتاهی  بررسی  با 
تنوعات  و  ملل  همه  حقوق  تامین  بــدون  که 
محقق  ایــران  در  عدالت  و  آزادی  دموکراسی، 
نخواهد شد. مفاهیم جهانشمولی که در اساسنامه 
در  و  آمدند  وضوح  به  ایران  کوردستان  احزاب 
شعار و اهداف دراز مدتشان کاما مشهود است. 
خواستار  پیشتر  ایران  کوردستان  دموکرات  حزب 
برای  خودمختاری  و  ایــران  برای  "دموکراسی 
کوردستان بود" و امروز نیز خواستار "تامین حقوق 
ملی خلق کورد در چهارچوب ایرانی دموکراتیک و 

فدرال" است. 
به  دموکرات  حزب  استراتژی  شعار  دو  هر  در 
صراحت تاکید بر این امر شدە که به تنهایی هیچ 
شود،  تامین  حقوقش  نمی تواند  ایران  در  ملتی 
بلکه بایستی نظامی دموکراتیک که به وجود همه 
هویت ها و تنوعات اعتراف کردە باشد، تثبیت شود 

و قدرت نیز میان ملل موجود تقسیم شود.
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شاهزاده و پونز 

خوابگاه  بحثهای 
هوای  و  حال  دانشگاه 
بیشتر  داشت،  خاصی 
پیرامون  بحثها  اوقات 
از  غیر  به  بود  هرچیزی 
از بحث  درس و مشق؛ 
دانشگاه  اساتید  درباره 
گرفته تا دنیای سیاست تا… روزی در  یکی از این 
صدها بحث خوابگاهی که عموما هم به نتیجهای 
نمی رسید بحث جنگ ایران و عراق شد. هر کسی 
از هر نقطه نظری داشت تحلیل می کرد و نظریه 
زیاد  اینجا رسید که شهرهایی که  به  کار  می داد. 
و  مهم  خیلی  صدام  نظر  از  بودند  شده  بمباران 
استراتژیک بودند که یکی از دوستان مخالفت کرد 
یکبار  فقط  دوران جنگ  در  آنها  شهر  و گفت که 
آن هم در روزهای پایانی جنگ بمباران شده، اما 
سیاسی  نظر  از  آنها  شهر  نمی شود که  دلیل  این 
اتفاقا  برای صدام مهم نبوده است. او می گفت: 
و  است  واستراتژیک  مهم  هم  خیلی  آنها  شهر 
علت اینکه فقط یکبار آن هم در روزهای بعد از 
پذیرش قطعنامه بمباران شده این است که صدام 
از مردم شهر ما می ترسید!!! دوستی کرماشانی که 
در جمع حاضر بود و مطابق معمول مثل بسیاری 
از کرماشانی ها حاضر جواب، گفت: نه برادر من، 
اشتباه می کنی دلیل آن چیز دیگری بوده ، صبر 

کن تا برایت توضیح دهم. در زمان جنگ روی 
ایران  نقشه  او  دستور  به  صدام  اتاق کار  دیوار 
به  ارتش  فرماندهان  بود، هر وقت  نصب شده 
می دادند،  گزارش  او  به  و  می رفتند  صدام  نزد 
نقشه  همین   روی  را   شده  بمباران  اهداف 
روی  گاها  هم   و صدام  می دادند  نشان  او  به 
و دستور حمله  اهدافی مشخص می کرد  نقشه 
ایران قطعنامه را  آنها را صادر می کرد. وقتی  به 
نیازی  دیگر  قاعدتا  شد  تمام  جنگ  و  پذیرفت 
نبود،  صدام  کار  اتاق  در  نقشه  این  بودن  به 
روی  از  را  نقشه  تا  داد  دستور  او  همین  برای 
دیوار بکنند، در حین کندن پونزها از روی نقشه، 
ناگهان صدام با تعجب متوجه چیز عجیبی شد، 
شهر  پونزها  از  یکی  زیر  دید  رفت  که  نزدیکتر 
دیگر  اینجا  متحیر که  صدام  دارد،  قرار  کوچکی 
متوجه  این سالها  تمامی  در  او  و چرا  کجاست 
وجود چنین شهری نشده است!!! صدام علیرغم 
جمع  از  بعد  داد  دستور  بود،  شده  صلح  اینکه 
آوری نقشه به این شهر کوچک هم حمله کنند…

خبر کوتاه اما تکان دهنده بود، تاش جمهوری 
وزارت  مخالفانش.  از  یکی  ترور  برای  اسامی 
از  تازه ای  جزئیات  روز جمعه  آمریکا  دادگستری 
بشر  حقوق  فعال  علی نژاد،  مسیح  ترور  توطئه 
توسط  آمریکا،  صدای  تبلت  برنامه  مجری  و 
ایاالت  خاک  در  اسامی  جمهوری  حکومت 

متحده را منتشر کرد. مقامات وزارت دادگستری 
با  بهمن   ۷ جمعه  روز  آمریکا  فدرال  پلیس  و 
که  کردند  اعام  خبری  کنفرانس  یک  برگزاری 
اعضای یک گروه تبهکاری سازمان یافته مستقر 
شهروند  یک  "قتل  توطئه  در  شرقی  اروپای  در 
آمریکایی ایرانی االصل که علنًا با حکومت ایران 
مخالفت کرده است"  مشارکت داشتند. به گفته 
نام های  به  نفر  سه  آمریکا  دادگستری  وزارت 
رفعت امیروف، پوالد عمروف، و خالد مهدی اف 
برای  شدن  اجیر  به  مربوط  جرایم  با  رابطه  در 
قتل و پولشویی دستگیر شده اند. مریک گارلند، 
دادستان کل آمریکا در یک نشست خبری اعام 
کرد این سه نفر به اتهام تاش برای ترور یک 
شهروند ایرانی آمریکایی محاکمه خواهند شد. 
ماموریت  و  تن  سه  این  هدایت  او،  به گفته 
بود.  گرفته  صــورت  ــران  ای از  آنها  به  دادن 
مافیای  عضو  سه  ایــن  هــدف  که  ــردی  ف
علی نژاد  مسیح  داشت  قرار  شرقی  ــای  اروپ
مخالفان  ترور  و  فیزیکی  حذف  موضوع  بود. 
چیز  عنوان  هیچ  به  فقیه  والیت  رژیم  توسط 
جمهوری  در  تــرور  سابقه  نیست،  جدیدی 
اسامی حتی به قبل از استقرار آن و سال های 
از انقاب ۵۷ بر می گردد. ترور شخصیت  قبل 
حسابهای  تسویه  گذشته،  رژیم  سیاسی  های 
از گروه های  انقاب که به بعضی  اوایل  خونین 
مخالف مانند مجاهدین خلق نسبت داده شد، 
جهان،  سراسر  در  اپوزیسیون  نیروهای  ترور 
جمهوری  عملکرد  از  بخشی  زنجیرەای  قتلهای 
است. مخالفانش  فیزیکی  برای حذف  اسامی 

عمر  سال   ۴۳ این  در  است،  غریبی  حکایت 

مخالفان  از  یک  هیچ  اسامی  جمهوری  ننگین 
ج  در خار و چه  داخل  در  اسامی چه  جمهوری 
امان  در  آن  تروریستهای  دست  از  ایــران  از 
نبودەاند. از شخصیتهای برجسته سیاسی مانند 
شرفکندی  دکتر  قاسملو،  دکتر  بختیار،  دکتر 
از  فرخزاد،  فریدون  چون  هنرمندانی  تا  گرفته 
سیاسیونی مانند داریوش فروهر و همسرش تا 
نویسندگانی مانند محمد مختاری و محمد جعفر 
تا  اللـه زم  نگاری مانند روح  روزنامه  از  پوینده. 
علی جوانمردی تا این آخری مسیح علینژاد. در 
اسامی  این سالها جمهوری  تمامی  در  حقیقت 
مردم  مشکات  حل  و  ایــران  اداره  از  ناتوان 
فقط تاش کرده است به جای پاسخ به انتقاد 
مخالفانش، آنها را از صحنه حذف کند. این پروسه 
بوده است که می توان  به قدری گسترده  حذف 
گفت، همه مخالفان و منتقدان جدی جمهوری 
شخصیتهای  از  است.  شده  شامل  را  اسامی 
نگاران  روزنامه  و  هنرمندان  تا  برجسته سیاسی 
افشاگری  اسامی  علیه جمهوری  هرکسی که  تا 
یا اقدامی کرده است. اما نکته عجیب و غیرقابل 
باال که  بلند  لیست  این  در  است که  این  باور 
و گروهی  طیف  هر  از  می توان گفت  جرات  به 
سالهای  این  همه  در  پیدا کرد  آن  در  را  کسی 
اسامی  جمهوری  توسط  ترور  و  حذف  طوالنی 
نــدارد!!!  حضور  پهلوی  خاندان  از  کسی  هیچ 
می کند،  ادعا  اینک  که  کسی  چرا؟  واقعا  اما 
باشد  مردم  و  اپوزیسیون  اتکای  می تواند محور 
چرا هیچ وقت مورد توجه دستگاه ترور و حذف 
جمهوری اسامی نبوده است؟ شاید گفته شود 
برای جمهوری  افراد خانوادەاش  و  او  که حذف 

اسامی هزینهدار است، در پاسخ باید گفت برای 
وزیر  نخست  آخرین  بختیار  دکتر  که  حکومتی 
رژیم سابق را در پاریس ترور کرد و بارها حتی 
مسئولیت آنرا هم به عهده گرفت حذف یک چهره 
غیر سیاسی هزینه بسیار کمتری می داشت. مضافا 
اینکه با بررسی کارنامه جمهوری اسامی در این 
تنها چیزی که جمهوری  دریافت  زمینه می توان 
اسامی به آن فکر نمی کند هزینه این ترورهاست.

خاندان  که  باشد  این  می تواند  دوم  دلیل 
و  داشته  ارتباط  اسامی  جمهوری  با  پهلوی 
است  لوحانه  ساده  کاما  فرضیهای  که  دارند 
پادشاه  دو  بودن  باشد  ممکن  چیزی  هر  چون 
و  آخوند  نه  و  است  ممکن  غیر  اقلیم  یک  در 
نیستند. اموالشان  تقسیم  به  حاضر  شاه  نه 

اما آنچه به واقعیت نزدیک است، در نگاه رژیم 
اعتبار و جایگاهی  والیت فقیه، پهلوی هیچگاه 
ندارد.  اسامی  برای جمهوری  و خطری  نداشته 
اسامی  جمهوری  تروریستهای  نگاه  در 
و  خبرنگاران  از  حتی  پهلوی  تاثیرگذاری 
فعال  سیاسی  عرصه  در  که  هم  هنرمندانی 
اگر  واقعا  هست.  و  بوده  کمتر  بسیار  بودەاند 
به  اسامی  جمهوری  برای  او  خاندان  و  پهلوی 
عنوان یک جریان مخالف تاثیرگذار مهم بود در 
تمام این سالها حداقل تاشی برای از بین بردن 
آنها می کرد!!! شاید هم در لیست افرادی که اتاق 
سالهاست  و  آماده کرده  اسامی  جمهوری  ترور 
زیر  شاهزاده  جناب  نام  می کند  کار  آن  با  دارد 
پونز مانده باشد!!! احتماال بعد از پیروزی انقاب 
از  پونزها  و کندن  اسامی  جمهوری  نابودی  و 
لیست ترور، اسم واالحضرت هم هویدا شود!!!

برای مقابله با تروریسم 
باید ریشه آن را هدف قرار داد، نه ابزار آن!

در  اخیر  خیزش 
قتل  ــا  ب ــه  ایـــران ک
امینی  ژینا  حکومتی 
تنها  نه  خــورد،  کلید 
در  را  ــم  رژی ماهیت 
داخل ایران به چالش 
عرصه  در  بلکه  کشید، 
عواقب  نیز  بین المللی 
بــرای  را  نامطلوبی 
رژیم به دنبال داشت. این خیزش از یک طرف 
بخصوص  و  اساسی  حقوق  از  مردم  محرومیت 
نقض حقوق زنان را در جامعه ایران تحت سلطه 
نظام والیت فقیه به تصویر کشید، از دیگر سوی 
و  رژیم  جنایتکارانهی  و  استبدادی  ماهیت  نیز 
نهادهای سرکوبگر آن را نمایان کرد که برای ماندن 

در قدرت حتی کودکان را نیز هدف می گیرد. 
شکاف  و  ایــران  در  گرفته  صورت  تغییرات 
ایجاد  سرکوبگر  رژیم  و  مردم  میان  وسیعی که 
زیر  را  رژیم  مشروعیت  اینکه  ضمن  بود  شده 
سوال برد، همچنین جوامع بین المللی و نهادهای 
راستای  در  نیز  را  حقوق بشری و حتی سیاسی 
آزادیهای  و  مردم  حق  بر  خواستهای  از  حمایت 
اقدامات  مهمترین  از  یکی  زنان همسو ساخت. 
صورت گرفته در این مدت تاش برای قراردادن 
"سپاه پاسدارن" جمهوری اسامی در لیست ترور 
اتحادیه اروپا می باشد. در این رابطه پرسشهای 
متعددی مطرح می شود که آیا کشورهای اروپایی 
با تجارب زیادی که از حمات تروریستی جمهوری 
شهروندان  گروگان گیری  و  اروپــا  در  اسامی 
اروپایی در کشورهای خاورمیانه که رژیم اسامی 
داده  انجام  خود  به  وابسته  طریق گروەهای  از 
دارند، می توانند برای عملی کردن این اقدام گامی 
پاسدارن  سپاه  گرفتن  قرار  آیا  بردارند؟  اساسی 
اروپا  اتحادیه  تروریستی  گروەهای  فهرست  در 
با  آغاز جنگ میان غرب  برای  زمینهای  می تواند 
رژیم والیت فقیه باشد؟ تاش های صورت گرفته 
می تواند چه هدفی را دنبال کند؟ اگرچه با پاسخ 
به سوالت طرح شده و تحلیل آن امکان پیشبینی 
ندارد،  وجود  اسامی  رژیم  با  غرب  میان  تنش 
از واقعیت  اما می تواند در راستای درک درست 

اقدامات صورت گرفته مفید باشند.
هرچند توافق عمدەای بر سر مفهوم "تروریسم" 
قریب  اکثریت  گفت  می توان  اما  ندارد،  وجود 
سیاسی  نظریه پردازان  و  اندیشمندان  اتفاق  به 
اقدامی  "تروریسم  باورند که  این  بر  اجتماعی  و 
و  رعب  طریق  از  سیاسی  هدف  یک  پی  در 
تروریسم  دیگر،  عبارتی  به  می باشد".  وحشت 
و  دولت  یا  یا گروه  فرد  یک  اعمال  و  رفتار  به 
با  می خواهد  که  می شود  اطاق  سیاسی  مقام 
جغرافیای  یک  در  زور  به  توسل  و  ترس  ایجاد 
مشخص به اهداف سیاسی خود دست یابد. در 

این رابطه تاشهای متعددی در گذشته صورت 
گرفته است که ترور و عمل تروریستی را بیشتر 
تحقق  برای  و گروههایی که  اشخاص  رفتار  به 
نظام های  علیه  غیره که  و  ملی، مذهبی  حقوق 
موجود در حال مبارزه هستند تلقی کنند، حتی 
بسیاری معتقدند که "تروریسم" ساح ضعیفان 
برای رسیدن به اهدافشان است. اما این نگرش 
مخالفت های زیادی را چه در جامعه بین الملی و 
چه توسط نماینده احزاب و گروههای حق طلب 
در پی داشته است، به این معنا که ترورسیم نیاز 
به بازتعریفی در قالب رفتارهای فردی، گروهی، 
دولتی دارد که تهدیدی جدی برای جامعه بشری 

قلمداد خواهند شد. 
قاسملو،  عبدالرحمن  دکتر  رابطه   این  در 
حزب  رهبر  و  آکادیمیک  برجسته،  شخصیت 
برای  مقاله ای  طی  ایران،  کوردستان  دمکرات 
 ١٩٨٦ سال  در  انسانی"  رفتار  و  ترور  "کنفرانس 
که در پاریس برگذار شد، این ادعا را رد و بیان 
هر  و  محکوم  را  تروریسم  عما  "ما  می کند که 
را رد کردەایم". همچنین  اقدام تروریستی  گونه 
از نظر سیاسی در دراز مدت پرستیژ  "تروریسم 
جنبش را از میان می برد و از درون آن را نابود 

می کند".
اگرچه در شرایط فعلی نه تنها مردم کوردستان 
چهره های  بلکه  ایران،  دهنده  تشکیل  ملل  و 
سرشناش بین المللی، پارلمانتار، نهادهای حقوق 
بشری و نمایندەهای سیاسی در اروپا خواستار 
ترور  لیست  در  پاسدارن"  "سپاه  دادن  قرار 
اتحادیه اروپا هستند، اما این به معنای به تازگی 
تروریستی  رفتار  به  بین المللی  بردن جامعه  پی 
رژیم  زیرا  نمی باشد،  اسامی  رژیم  نهاد  این 
والیت فقیه در طول ٤٣ سال حاکمیتش بارها، 
اروپایی  تنها مخالفان خود که در کشورهای  نه 
نیز  را  اروپایی  شهروندان  بلکه  بودەاند،  مستقر 
تروریسم  طریق  از  خود  اهداف  پیشبرد  قربانی 
کرده است. در این رابطه بمبگذاری های  سالهای 
وابسته  تروریستی  طرف گروههای  از   ١٩٨٥-٨٦
لبنان"  "حزب اللـه  مانند  اسامی  جمهوری  به 
در  رژیم  وقت  سفارت  مستقیم  همکاری  با  و 
مجروع  نیز  نفر   ٢٥٥ و  کشته  نفر   ١٣ پاریس 
معلوم شد  تحقیقات صورت گرفته  شدند. طی 
وحید گرجی"   " رژیم  سفارت  وقت  مترجم  که 
در این اقدام تروریستی دست داشته است، اما 
سفارت ایران با پناه دادن وی مانع دستگیریش 
از طرف پلیس فرانسه شد. در این رابطه حزب  
اللـه لبنان با گروگان گیری شماری از شهروندان 
فرانسوی در لبنان، دولت "ژاک شیراک" را مجبور 
به آزادی وحید گرجی تروریست و اجازه خروج 
وی از سفارت ایران در پاریس و بازگشتش به 
خاک ایران شد تا در مقابل  شهروندان فرانسوی 

آزاد شوند.

از  ج  رژیم در خار ترور مخالفان  با  رابطه  در 
 ١٦٠ از  تا ١٩٩٦ بیش  بین سالهای ١٩٨٩  کشور 
از  و  از کشور  ج  خار در  رژیم  مخالفان  از  نفر 
طرف رژیم والیت فقیه و گروههای وابسته به 
آن ترور شدەاند. در میان آنها "دکتر عبدالرحمن 
در سال ١٩٨٩  آذر"  قادری  عبداله   " و  قاسملو" 
حل  برای  که  اتریش  پایتخت کشور  وین  در 
مسالمت آمیز مسئله کورد سر میز مذاکرە حاضر 
جمهوری  تروریستهای  دیپلمات  توسط  شدند، 
اسامی به شهادت رسیدند و بر خاف قوانین 
وقت  دولت  تروریسم،  با  مبارزه  بین المللی 
اتریش به تهدید های جمهوری اسامی تن داد 
کشور  روانه  را  ایران  تروریستهای  دیپلمات  و 

خود کرد.
در سال ١٩٩٢ در برلین پایتخت آلمان "دکتر 
دمکرات  حزب  کل  دبیر  شرفکندی"  صادق 
و  همایون  عبدلی  فتاح   " و  ایران  کوردستان 
اردالن" نمایندگان حزب در اروپا و آلمان همراه 
درحالی که  فعال سیاسی،  نوری دهکردی   " با 
در  ایران  اپوزیسیون  میان  همبستگی  برای 
رستوران میکونوس درحال گفتگو و تبادل نظر 
فقیه  والیت  رژیم  تروریستهای  توسط  بودند، 
ترور شدند. در داخل کشور نیز کارنامه تروریسم 
فیزیکی  حذف  راستای  در  اسامی  جمهوری 
افراد دگراندیش و مردم مدنی کارنامهای ننگین 

و طویلی دارد. 
چهار  از  بیش  شدن  سپری  از  بعد  امروزه 
دهه از جنایات این رژیم و قربانی شدن صدها 
بر این  نفر در این مدت، اسناد و مدارک دال 
واقعیت اند که فعالیت نهادهای تروریستی رژیم 
مخالف  افراد  فیزیکی  حذف  و  شناسایی  برای 
این  در  و  است  یافته  افزایش  ج  خار در  رژیم 
رابطه دستگاههای امنیتی بخشی از کشورهای 
اروپایی و منجمله کشور آلمان این واقعیت را 
در سایت رسمی خود منتشر کردەاند، شهروندان 
معرض  در  زمانی  هر  از  بیش  ایران  داخل  در 
خطر قرار دارند و مورد شکنجه، حبس های دراز 
مدت و اعدام قرار می گیرند. فریاد آزادی خواهی 
مردم، پاسخی جز مرگ در پی نخواهد داشت! 
حکم  تحمیل  برای  مکانی  رژیم  دادگاەهای 
اعدام به مخالفان و معترضان تبدیل شدەاند. 
مسالمت  اعتراضات  رژیم  سرکوبگر  نیروهای 
را  افراد  می کشانند.  خون  به  را  خیابانی  آمیز 

شناسایی، تهدید و می ربایند. 
مورد  و  بازداشت  مدارس  در  آموزان  دانش 
پی  در  و  می گیرند  قرار  جنسیتی  اذیت  و  آزار 
ضربات شدید و شکنجه جان خود را از دست 
اقدام  هــزاران  از  نمونههای  اینها  می دهند! 
ایران   داخل  در  رژیم  تروریستی  و  جنایتکارانه 
جمهوری  دسترسی  دیگر،  طرف  از  هستند. 
بکارگیری  و  پیشرفته  فناوری های  به  اسامی 

رضا دانشجو

حسام احمدی

به  بخشیدن  شدت  و  راستای گسترش  در  آن 
جهان  نقاط  سایر  در  خود  تروریستی  اقدامات 
سوریه،  یمن،  فلسطین،  لبنان،  )عراق،  منجمله 
رساندن  اتمام  به  معنای  به  و...غیره(،  روسیه 
مدرن  تروریسم  عرصه  در  رژیم  این  دوم  گام 
می باشد که در واقع هم می تواند تهدیدی برای 
جوامع بین المللی باشد که کنترل و مهار آن در 
آینده عواقب هزینهبردار برای حفظ منافع غرب 
به  بود.  اروپایی خواهد  و بخصوص کشورهای 
اوایل  همان  از  فقیه  والیت  رژیم  معنا که  این 
از  ج  خار به  انقاب  برای صدور  تنها  نه  انقاب 
مرزهای خود ترور را یکی از مؤثرترین صاحهای 
خود قلمداد کرد، بلکه در مرحله اول و از طریق 
عضو  راستای  در  توانست  شهادت"  "فرهنگ 
مرحله  در  و  نهد  گام  کودکان  میان  در  گیری 
و  بمب گذاری  طرحهای  عملی کردن  با  و  دوم 
بکار  زمینه  این  در  را  انتحاری کودکان  عمات 
گرفت، و ظاهرا با استفاده از پهپادهای انتحاری 
و حمات مجدد به خاک کشورهای همسایه، که 
کمپ های مدنی، مدارس و بیمارستان در "شهر 
انتحاری  درونهای  و  پهبادها  فروش  یا  کویه" 
به روسیه که در جنگ با اوکراین مورد استفاده 
که  می باشند،  آن  بارز  نمونههای  می گیرند  قرار 
توانسته است به ابزاری جدی برای قربانی کردن 
و ایجاد ترس و وحشت در میان جوامع مدنی 
مختلف و تهدیدی بزرگی برای ثبات کشورها و 

بخصوص در خاورمیانه باشد. 
می توان  شــده،  ذکر  مطالب  به  توجه  با 
اروپا  اتحادیه  توسط  گرفته  صورت  تاشهای 
نخست  داد:  قرار  برسی  مورد  منظر  سه  از  را 
اجتماعی  و  فمینیستی  جنبشهای  امروزه  اینکه 
زیادی  همبستگی  از  بین المللی  سطح  در  زنان 
نوین  فناوریهای  راستا  این  در  و  برخوردارند 
دادن  مشارکت  برای  مهمی  نقش  ارتباطات 
جمعی  کنشی  ایجاد  در  دنیا  سطح  در  افراد 
به  بنا  ایفا کرده است. همچنین،  استبداد  علیه 
موقعیت و جایگاه حقوقی زنان که در کشورهای 
پیشرفته و بخصوص در اروپا دارند توانستهاند 
رژیم  جنایتهای  از  درست  اطاعات  دریافت  با 
بر  زنان،  بخصوص  و  مردم  علیه  فقیه  والیت 
نهادهای حقوقی و سیاسی بین المللی تاثیرگذار 

داد کردن  قلم  تروریست  بر  تاکید  با  و  باشند 
ایران  سپاه پاسداران صدای مردم کوردستان و 
ج باشند. در این صورت امکان  در داخل و خار
می تواند کشورهای  اقدام که  این  عملی کردن 
اروپایی را در شرایط متفاوتی قرار دهد، ضعیف 
می باشد و گمان می رود کشورهای اروپایی فراتر 

از تحریمهای اقتصادی واکنش نشان دهند.  
دوم، اتحادیه اروپا ضمن صاحیتهای سیاسی 
و  زبان مایم  عنوان  به  بیشتر  و حقوقی خود، 
دیپلوماسی آمریکا در رابطه با ایران نمایان شده 
است، )شاید دلیل آن هم به منافع مشترک آنها 
برمی گردد( و با ناموفق بودن نشستهای اروپا و 
ایران درباره بازگشت به قرارداد برجام، این عمل 
می تواند تهدیدی برای احتمال وجود گزینههای 
در  و  باشد  اسامی  جمهوری  علیه  غرب  دیگر 
اتحادیه  طرف  از  تصمیم  این  تصویب  صورت 
در  اسامی  رژیم  واکنش  پی  در  احتماال  اروپا، 
این رابطه تنشها  منجر به سوق دادن شرایط به 

فاز دیگری خواهد شد. 
ماهیت  واقعیت  قبول  و  بردن  پی  سوم، 
قابل  تنها  نه  که  است  اسامی  جمهوری  رژیم 
تغییر در راستای احترام به حقوق بشر و ثبات 
کشورهای گوناگون نیست، بلکه تهدیدی جدی 
که  بود  خواهد  اروپــا  و  جهانی  امنیت  برای 
فروش "درون" به روسیه علیه یک کشور اروپایی 
)اوکراین( بخشی از این واقعیت می باشد، گمان 
می رود بعد از شکست قرارداد برجام، تاش رژیم 
استفاده  و  هستهای  صاح  به  دسترسی  برای 
آن  کردن  مهار  امکان  قارەپیما  موشک های  از 
دشوارتر خواهد بود. در این راستا می توان گفت 
قرار دادن سپاه پاسداران در لیست ترور اتحادیه 
اروپا به نوعی تایید اقدامات دولت "ترامپ" علیه 
تروریستی  بخصوص گروه  و  اسامی  جمهوری 
سپاه پاسداران می باشد و در صورت به واقعیت 
ماهیت  که  جدی  تهدیدی  آن  شدن  تبدیل 
والیت  دولتی  تروریسم  ریشه  و  اسامی  رژیم 
رابطه  این  در  داد.  خواهد  قرار  هدف  را  فقیه 
می توان شاهد واکنش دو طرف در کشورهایی 
که دو جهت منافع خود را در آن دنبال می کنند 
باشیم که کشور عراق و اقلیم کوردستان برای آغاز 

همچین اقدامی در اولویت قرار دارند. 
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)قسمت دوم(  

کوردهراسی از پلیدترین تزهای جنگ روانی رژیم 
که  روستا  معتمدین 
در  و  مخفیانه  تقریبًا 
گرگ و میش سحری به 
پایگاه ساکت و ساقط 
و  بودند  زده  سر  رژیم 
را  وضعیت  نزدیک  از 
دیده  خود  چشمان  با 
بودند، از خبر سر بریده 
شدن جنازەهای داخل پایگاه بسیار حیرت زده 
و متعجب شده بودند. اما از ترس پاسدارهای 
بودند  نکرده  جرْات  اختیار  به  آتش  و  عصبانی 
کنند.  آشکار  هم  را  پایگاه  به  رفتنشان  حتی 
جنازەها را با نمایش گریه و زاری و داد و بیداد 
و  ضدانقاب  نفرین  و  سینه کوبیدن  و  سر  و 
منتقل کردند.  روستا  پایین  به  اسام،  دشمنان 
سرزندەای  و  شاد  اهالی  بوریدر که  روستای 
خود  به  مرگ  بوی  و  جنگ  رنگ  آنروز  داشت، 
گرفته بود. انگار سرزمینی غصب شده از سوی 
سپاهی بیگانه و متنفر است. به گفته شاهدان 
عینی، می توان اذعان کرد، بیشتر از کل جمعیت 
روستا نیروی مسلح و عصبی و تندخوی پاسدار 
و بسیجی به آنجا ریخته بودند. مردم کاما بی 
دفاع و غیرمسلح را با مشت و لگد و ضربات قنداق 
می بردند.  اونور  و  اینور  و کشان کشان  اسلحه 
اینکه  با  صالح  بنام  نوجوانی  میان  این  در 
هیکل ظاهریش بزرگتر می نمایاند، اما در واقع 
و  فرزند  آخرین  و  بود  سال   ١۴ از  سنش کمتر 
عصای دست پدر و مادری پیر بود، توسط یکی 
مخفی  خانهیشان  کاهدان  در  خواهرانش  از 
و  بود  دیده  آنرا  دیدبانان  از  یکی  و  بود  شده 
به  بسته  دست  و  چشم  را  او  و  رفتند  سریعًا 
نزد فرمانده آوردند و فرمانده نیز طبق تهدیدی 
جلو  بازخواست  بــدون  را  او  بــود،  کــرده  که 

کرماشان به لحاظ موقعیت خاص جغرافیایی و تاریخی خود، 
همواره برای حاکمان و حکومت مرکزی حائز اهمیت بوده است و 
هیچ دوره ای از تاریخ نیست که در آن نام کرماشان مطرح نباشد. 
در عصر باشکوه ساسانی پایتخت دوم شاهان و مسیر ارتباط 
شرق به غرب آسیا و گذرگاه شاهراه ابریشم بوده و گذشت زمان 
نه تنها از اهمیت آن نکاسته، که به واسطه ی داشتن مرز مشترک 
با دولت عثمانی و قرارگرفتن در مسیر عتبات عالیات همچنان از 
مهم ترین شهرها به شمار می رود. به سبب همین موقعیت حیاتی 
نیز رئیس ایات و در واقع حاکمان کورد شهر، چون خان های زنگنه، 
در ردەهای باالی حکومتی و دربار شاهان ایران جایگاە چشمگیر 
داشتند. اما این قدرت و جایگاه و تاش برای برجسته کردن هویت 
خود به مثابه ی تهدیدی موجب هراس حاکمان زند و قاجار گشت؛ 
جلیلی،  و  آقا  آل  جمله  از  آیینی  بزرگ  خاندان های  با کوچ  پس 
بدل  مذهبی  هویت  به  را  شهر  ملی_کوردی  هویت  تا  کوشیدند 
کنند. شهری که به گواه نویسندگانی چون هنری بایندر، مطلقا رنگ 
بوی مذهبی اسامی نداشت و اغلب مردمانش پیرو آیین یاری 
بودند. با کوچ و به دنبال آن تسلط این خاندان ها بر شهر و تعیین 
حاکمانی غیر کورد، عاوه بر اینکه چهرەی شهر مذهبی شد سبب به 
وجود آمدن گویش مضحک و بی پیشینه ی فارسی کرماشانی نیز 
شد که در واقع حاصل تجاوز زبان بیگانه به زبان اصیل کوردی بود.

تسلط  هم  فارسی  زبان  به  که  من"  "اسکار  آلمانی  جهانگرد   
داشت در سال ١٩٠٥ و در جریان سفرش به کرماشان در خاطرات 
اگر به کرماشان سفر کردید حتما  اینچنین نوشته است:  خویش 
معدود  جز  به  چرا که  خواهید کرد،  پیدا  احتیاج  مترجم  یک  به 
مأموران حکومتی، کسی را که زبان فارسی بداند پیدا نخواهید کرد. 
کرماشان که تا قبل از این وقایع نبض کوردستان و ناشر فرهنگ و 
تمدن کوردی، و از مراکز مهم قیام ها و جنبش های آزادیخواهانه 
دولت- پروژه ی   و کلید خوردن  رضاخان  آمدن  روی کار  با  بود، 

ملت و ترویج ناسیونالیسم باستان گرا و تأسیس فرهنگستان زبان 
فارسی بیش از پیش مورد حمله ی پاکسازی فرهنگی و یکسان 
ملت های  موجودیت  و  هویت  که  سیاستی  گرفت.  قرار  سازی 
جمهوری  حاکمیت  دوران  در  بود  رفته  نشانه  را  فارس  غیر 
تعارضات  از  عمده ای  بخش  می توان  و  یافت  ادامه  نیز  اسامی 
شاید  دانست که  غلط  رویکرد  این  از  ناشی  را  معاصر  ایران  در 
حاکمیت  دوران  در  حداقل  یا  نداشت،  وجود  آسمیاسیون  اگر 
کشمکش های  از  بخشی  نمی شد،  ادامــهدار  اسامی  جمهوری 
هویتی در ایران  با اعتراف به کثیرالمله بودن ایران حل می شد. 
از آسمیاسیون تحت عنوان ژینوساید سفید نیز یاد می شود که 

پایگاه سقوط کرده داخل روستا تیرباران کرد. 
و  آخونده  ویژه  تیم  ماموریت  شد  معلوم 
همراهان عجیب و غریبش، قصابی و ساخی 
و  بود  در کوردستان  شدگانشان  جسد کشته 
تصویب  مدون،  طرح  طبق  این کار  واقع  در 
برنامه ریزی شده به بخش اجرایی واگذار  و 
و برایش تیم ویژه تشکیل شده بود. طرحی 
که اهداف مشخصی را دنبال کرده و به یک 
رژیم  برای  روانی  جنگ  سود  پر  استراتژی 
کوردستان  و  کوردها  علیه  اسامی  جمهوری 
توانست  استراتژی که  یک  بود.  بدل گردیده 
در فرهنگ بعد از انقاب ایران ریشه بدواند و 
هراسی موازی با نفرت و ستیز بخش زیادی 
از مردم سایر مناطق ایران بویژه مناطق فارس 
در  نماید.  ایجاد  مردم کوردستان  علیه  نشین 
افکنی  استراتژی هراس  ابعاد  به  ادامه بحث 
و تاثیراتش در جنگ روانی خواهیم پرداخت. 
قماش  از  که  جاد  سالکی  حاجی  اما  و 
به  را  روستا  مردم  بود،  خلخالی  صادق  جاد 
خط کرده و یکی یکی مورد سوال قرار می داد. 
همکاری  پاسخش  بایستی  که  کوتاه  سوالی 
با اشغالگران می بود. سوال این بود"دیشب 
چه کسی با آنها  )منظور مهاجمان( همکاری 
اسامی  یا  اسم  بایستی  پاسخش  بود؟"  کرده 
اهالی روستا می بود. هر کسی که  از  تعدادی 
ندارم  اطاع  یا  نمی دانم  می گفت  جواب  در 
دست  در  سالکی  پاسدار  M1ی که  اسلحه  با 
داشت، مورد هدف قرار می داد. با فشار ماشه 
درمی کرد.  ای  گلوله   ۴ تا   ٢ رگبارهای  معموأل 
٧ تا ٨ نفر را مورد سوال قرار داد و پاسخهای 
پاها  از  را  رگبارهای  او  کرد.  دريافت  مشابه 
شروع کرد و هر بار نیز باالتر را هدف می داد. 
و  زد  تیر  با  را  ران هایش  رسید  که   ٩ نفر  به 

هوشیار احمدی

از  گرفت،  هدف  که  را  یازدهم  یا  دهم  نفر 
جدا  بقیه  از  را  او  و  می دانم  من  ترس گفت 
نظامی،  ماشینهای  با  را  اهالی  بقیه  و  کرده 
باتکلیف به پادگان سپاه مریوان منتقل کردند. 
طبق همکاری آن فرد با آنها، ٣ نفر دیگر از 
جوانهای روستا به اتهام همکاری با پیشمرگههای 
کومهله، با بازخواستی سرپایی و بدون شواهد 
و مدارک و دادگاهی قانونی، تیرباران شدند و 
اهالی  از  بعضی  منزل  بسیجی ها  و  پاسدارها 
روستا را نیز به آتش کشیدند و بقیه مردان و 
زندانی گردیدند.  و  شکنجه  نیز  روستا  جوانان 
پس از اینکه از تهران برگشتم، موضوع را با 
پدرم که خود قربانی نفر سوم آن صف بودند و 
٣ گلوله به پاهایش اصابت کرده بود در میان 
گذاشتم. از ایشان خواهش کردم در روشن شدن 
این موضوع به من کمک کنند. می دانستم خود 
ایشان شخصًا شب درگیری در منزلشان مانده و 
به آن پایگاه نرفته بودند. منتهی  طبق اعتمادی 
که مابین اهالی روستا داشت، می دانست چه 
و  بودند  رفته  پایگاه  داخل  به  آنشب  کسانی 
جنازەها را دیده بودند. به هر حال یکی از آنها 
را به من معرفی کردند و منم در فرصتی مناسب 
با شخص مذکور سر بحث را باز کردم. همچنان 
ترس  هنوز سایه  نمودم،  اشاره  پیشتر هم  که 
نیز احساس  او  بر جسم و جان  مانند شبحی 
می شد. او با دلهرەای به شدت محسوس گفت 
پسرم من واقعیت را به تو می گویم، ولی ازت 
نداشته  کارها  این  به  کاری  می کنم  خواهش 
چیزی  نمی توانی  جوانیته،  اول  تازه  تو  باش. 
نمی توانی  کشتند  که  را  جوانانی  کنی،  عوض 
برگردانی، زخمها تقریبا التیام یافتهاند، با گرفتار 
کردن خودت زخمی تازه به زخمها اضافه نکن. 
بودم.  سوالم  پاسخ  منتظر  جدی  نگاهی  با 

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران:
ارتباط ما با حمالت پهپادی علیە جمهوری 

اسالمی اصل و اساس ندارد

اصفهان،  در  رژیم  نظامی  مرکز  چند  به  پهپادی  حملهی  متعاقب  و  اخیر  روز  چند  طی 
رسانههای وابسته به ارگان های امنیتی و نظامی جمهوری اسامی، در یک اقدام گمراە کنندە 
رژیم  تبلیغاتی  دستگاەهای  نشانه گرفتهاند.  احزاب کوردستانی  بسوی  را  اتهام  انگشت  دیگر، 
اقلیم کوردستان  در  ساکن  ایران  احزاب کوردستان  راهنمایی  و  همکاری  با  می کنند که  ادعا 
عراق قطعات پهپادها به ایران فرستادە شدە و این احزاب به سفارش دستگاەهای جاسوسی 
داشتهاند. مشارکت  پهپادی  حمات  این  در  اسامی،  جمهوری  رژیم  مخالف  کشورهای 

  مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران قویأ این ادعای دستگاەهای دروغ  پراکنی رژیم را 
مردود دانسته و اعام می دارد هیچ ارتباطی با این حمات نداشته و ندارد. همچنانکه پیش 
از این نیز اعام کردەایم، احزاب کوردستان ایران هیچگاە از خاک اقلیم کوردستان عراق برای 
در  رژیم  رسانهای  تبلیغات  اینگونه  و  نکردە  استفادە  اسامی  جمهوری  علیه  نظامی  حمات 
واقع بهانهتراشی و تاش برای فرافکنی و احتمال اقدامات نظامی با هدف ویژە بودە است.

کذب  به  توسل  با  است  درصدد  اسامی  جمهوری  که  نیست  بار  نخستین  این  البته 
نظامی  یورش  و  مرزی،  تجاوز  تروریستی،  اقدامات  برای  را  زمینه  سناریوسازی  و  ریا  و 
می سازد.  مهیا  ایران  احزاب کوردستان  به  زدن  ضربه  هدف  به  و  اقلیم کوردستان  خاک  به 
رژیم  این  خلقی  ضد  و  جنایتکارانه  ماهیت  مردم  تودەهای  ایران  داخل  در  هم  مع الوصف 
مجامع  و  محافل  در  هم  و  نمی کنند  باور  را  مزورانهای  سناریوهای  چنین  و  شناخته  را 
کشورها  داخلی  امور  در  مداخله  از  مملو  کارنامهی  با  اسامی  جمهوری  نیز  بین المللی 
است. نگذاشته  باقی  خویش  برای  اعتباری  بی ثباتی  به  زدن  دامن  و  بحران آفرینی  و 

در  و  مردمی  اعتراضات گستردەی  موج  با  داخل  در  شرایطی  که  در  اسامی  جمهوری    
فرافکنی  اینگونه  با  نمی تواند  است،  بین المللی  فزایندەی  فشار  تحت  کشور  از  ج  خار
توجیه  را  خود  احتمالی  حمات  بین المللی  موازین  گذاشتن  زیرپا  با  و  سناریوسازی  و 
جهانی،  جامعهی  توجه  رژیم،  بی اساس  ادعاهای  دانستن  مردود  ضمن  دیگر  بار  لذا  کند. 
اسامی  جمهوری  جنگ طلبی های  و  بهانهتراشی  به  را  قدرت  مراکز  و  کورد  ملت  ایــران، 
گیرد. انجام  مناسب  و  مقتضی  اقدامات  خصوص  این  در  خواستاریم  و  کــردە  جلب 

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران
١٢ بهمن  ماە ١٤٠١

فریاد هویت  طلبی 
کرماشان

قابل  منبع  از  فانی  بود)عمو  اینچنین  سوال 
اتمام  از  پس  آن شب  شما  می دانم  اعتمادی 
روستا،  از  کومهله  نیروهای  خروج  و  عملیات 
به  دیگر  کسانی  یا  کس  با  همراه  مخفیانه 
رفته  روستا  روبروی  پایگاه  داخل  به  دلیل  هر 
بودید. مشخصًا می خواهم بدانم، جنازەهای که 
آنجا دیدید سرشان بریده شده بودند یا نه؟( 
و  برداشت  من  صورت  از  را  توجهاش  و  نگاه 
به جایی دور فرستاد. پس از تاخیر و تُاملی و 
اگرچه   " با نگاهی متُاثر، گفت:  تفکری عمیق، 
با  دشمن  مانند  بسیجیان(  و  )پاسداران  آنها 
عصبانیت  شدت  از  بارها  و  می کردند  رفتار  ما 
بودم،  کرده  را  مرگشان  آرزوی  رفتارشان،  از 
و  شدم  متاثر  هایشان  جنازه  دیدن  با  باز  اما 
اونها  پسرم  زیرا  نمی آمدند،  اینجا  گفتم کاش 
شاید  و  بــرادری  و  خواهر  و  مادر  و  پدر  هم 
من  چنانکه  اما  داشتهاند.  بچهای  و  زن  هم 
و  دور  جنازەها  از  تعدادی  کــردم،  مشاهده 
بام  پشت  هم  نفر  یک  پایگاه،  دوروبر  نزدیک 
بودند." پایگاه  اتاقهای  داخل  اجساد  بقیه  و 

آن  خاطرات  باره  دگر  تداعی  با  بود  )پیدا   
احساساتش  و  شده  عصبانی  عمو.....  دوران، 
"اما  ادامه گفت:  در  او  بود(،  آمده  جوش  به 
پسرم، به خدا، به پیغمبر، به جان تو، به جان 
بچههایم هیچکدام از آنها سرشان بریده نشده 
کوردهاست،  ما  اخاق  از  دور  کارها  این  بود. 
پیشمرگههای کومهله و دموکرات همگی برادران 
آنها هم  و هستند.  بودند  ما  بچههای خود  و 
مثل ماها انسانند و چنین کارهای از اونها بعید 
پاسدارها  اون  بریدن  سر  مطمئنم  من  است. 
فقط و فقط کار اون آخونده کثیف و همراهان 

و  زد  را  حرفها  این   " بود.  چاقوکشش  و  الت 
دوباره ازم خواهش و التماس کرد که پیگیر این 
مسائل نشوم و دنبال درس و تحصیلم را بگیرم. 
نظامی  ــای  ــان ه ارگ و  ــم  رژی واقــعــًا  ــا  ام
علیه  را  سیاست ها  ــن  ای چــرا  امنیتی  و 
ــد؟  ــردەان ک عملیاتی  و  طــراحــی  ــوردهــا  ک
به  باید  سوال،  این  پاسخ  به  رسیدن  برای 
تحلیل و تجزیه مقوله "کوردهراسی" بپردازیم و 
برای ورود به این مقوله نیز باید از در مقوله جنگ 
روانی و اهدافش وارد شویم. جنگی که نه در 
میدان نیروهای مسلح و نه با استفاده از ادوات 
نظامی بله در فضایی کوچک و با امکانات نرم 
و گاهًا نامحسوس صورت می گیرد.  اما پیروزی 
و یا حتی تاثیرگذاری نسبی در این جنگ و در 
آن میدان و فضا، می تواند پیامدهایی گران و 
گاهًا سهمگینی برای جهت مغلوب و توفیق و 
پیروزی برای جهت غالب به دنبال داشته باشد.

میدان این جنگ فضایی با مساحت تقریبًا 
٦ اینچ یا ١٥ سانتی متریست. بله هدف اصلی 
این جنگ،  اجرایی  و واقعی طراحان و عوامل 
پیروزی و تسلط بر مغزهاست. تسلطی با هدف 
عامل  سیستم  بعنوان  مغلوب  مغز  از  استفاده 
همگون یا همسو بطور ناخودآگاه برای اهدافی 
عملیات  یک  طراحی  با  مثال  برای  مشخص. 
سوژه  پراکنی،  شایعه  متعاقبًا  و  سازی  شایعه 
انتخابی بایستی با فضای مورد هدف بیشترین 
بر  تصمیم  از  قبل  و  باشد  داشته  همخوانی 
بعنوان  فضا  آن  شناخت  عملیات،  طراحی 
است.  ضــروری  موفق،  طراحی  شرط  پیش 
امتداد  به  سابقهای  روانــی  جنگ  اگرچه 
تعریف،  اما  دارد،  انسانها  رویارویی  تاریخ 
از  بعدی  بعنوان  آن  نامگذاری  و  تدوین 
برنمی گردد. دور  هــای  گذشته  به  جنگ، 

ادامه دارد... 

باوان کرماشانی

همچون  تدریج  به  و  آرام  و  دارد  را  ملت  یک  جمعی  روح  نسل کشی  حکم 
یک غدەی سرطانی ریشه می دواند و بافت یک ملت را بیمار می سازد، این 
نباشد  بیداری جمعی  اگر  اما  است،  تدریجی  روندش  چه  اگر  بدخیم  غده ی 
اثر مخربش غیرقابل انکار است. برای نمونه کافیست زبان گیلکی را در نظر 
بگیریم که چگونه تقلیل یافته و حاال لهجه ای از زبان فارسی به حساب می آید.

و  فرهنگی  استحاله ی  سیاست های  اعمال  سده  یک  از  بیش  این  اثرات 
تاش برای زدودن هویت کوردی را می توان به وضوح در سطح شهر و بین 
خانواده های کرماشانی مشاهده نمود که تحت تأثیر و تبلیغ ملت فرادست، 
و  زبان  به  پیوستن  در گرو  فرزندانشان  پیشرفت  بود که  این  بر  تصورشان 
فرهنگ ملت غالب و انکار هویت خودشان است. اما با نیم نگاهی به آمارهای 
اعتیاد و فقر،  باالی  آمار  رتبه ی فاکت و  بیکاری،  باالی  نرخ  از جمله  رسمی 
گویای این واقعیت است که این استان همواره جزو صدرنشین ها بوده است! 
نیک می توان دریافت که نه تنها پیشرفتی حاصل نشد بلکه با فرهنگ خود 
بدل گشتند.  مستعمره  به  فارس  شوونیسم  تاثیر  تحت  و  شدند  بیگانه  نیز 
خوشبختانه در دو دهه ی اخیر با آگاهی بخشی جمعی از روشنفکران و فعاالن 
ادبی و فرهنگی، شاهد بازگشت موج از هویت طلبی در سطح استان هستیم. 
فرهنگ  و  ادبیات  چراغ  داشتن  نگه  روشن  برای  بسیاری  تاش  فعالینی که 
کوردی داشتهاند و خوب می دانند، زنده ماندن یک ملت در گرو پاسداری از 
زبان و تولید ادبیات است تا آن زبان از مفهوم سازی بازنماند. می دانند که زبان 
مادری نباید محدود به حصار خانه و گفتگوی روزانه بماند زیرا ملتی که نوشتار 
یارسان،  سنی،  شیعه،  می توان  که  دریافته اند  است.  مرگ  به  محکوم  ندارد 
یهودی و حتی آتئیست بود اما نمی توان کورد بود و آن را انکار کرد. در همین 
راستا باال رفتن شمار شاعران، نویسندگان و فعاالنی که به زبان کوردی تولید 
محتوا می کنند، و شکل گیری انجمن های ادبی، چاپ نشریه و ژورنال به زبان 
کوردی، نشان از آگاهی و مقاومت فعالین این استان در برابر پدیده ی شوم 
آسمیاسیون دارد و موجب گردیده تا شاهد هر چند اندک چرخش فرهنگی 
فراگیرتر  به  می توان  فرهنگی  چرخش  این  نمودهای  از  باشیم.  دیار  این  در 
شدن آموزش زبان و رسم الخط کوردی و نامگذاری ها اشاره کرد که بخشی از 
آگاهی زبانی را می سازند و نقشی مهم در آنالیزهای زبان و هویت را دارند. از 
دیگر نمودهای آن می توان به اتفاقات چهار ماە گذشته و جریان انقاب ژینا 
اشارە کرد. همراهی و هم صدایی مردم کرماشان با دیگر شهرهای کوردستان و 
شعارهای کوردی و فریاد "ئێرە خاکی کوردستانه" )اینجا خاک کوردستان است( 
اشارە نمود. که شاید سرآغازیست برای یک رنسانس فرهنگی در کرماشان...

حال می توان نوید داد به فردایی روشن، چرا که آگاهی مهمترین گام رستن 
از اسارت است.
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یک تغییر بزرگ و اتفاقی بزرگتر بنام انقالب ژینا

پیام مشترک اتحادیەهای زنان، 
جوانان و دانشجویان حزب 

دموکرات به مناسبت ٢ بهمن ماە

دیدار سخنگوی حزب دموکرات کوردستان ایران 
با جان بولتون

قبل  از خداحافظی

با  انقالب  ژینا 
وسیع  ابعاد  آن 
فرهنگی  جنبە  کە 
آن،  اجتماعی  و 
بعد  از  بــزرگــتــر 
بود،  آن  سیاسی 
جدید  شرایطی 
کە  داد  نشان  را 
شاید اصلی ترین آن، ظاهر شدن شخصیت 
کە  بود  اپوزیسیونی  حقوقی  و  حقیقی 
نام  زیر  و  زیبا  ادعاهای  و  با کـــلمات  قبال 
فریب  دنبال  بە  بشر،  حقوق  و  دموکراسی 
اکثریت بود. اما با شروع انقالب و تقویت 
امید ســـــــرنگونی، جامە دراندە و این بار 
ادبیاتی کە خـــــصیصە ماهیتی  با همان 
آنها بود ابتدا با فراموش سازی شعار »ژن، 
ژیان، ئازادی«، تالش کردند انقالب را منحرف 
تمامیت  واژەهای  کلید  با   سپس  و  کنند 
ارضی و ملت ایران و یک پرچم، یک ملت، 
کوشیدند انقالبی را کە از کوردستان آغاز شدە 
بود و بە همە ایران و جهان گسترش پیدا 
آن  بە  جهتی  و  کردە  مصادرە  را  بود  کردە 
دادە شود کە بیش از صد سال، خواستەهای 
دمکراتیک را بە پای ناسیونالیسم تنگ نظر 

و توسعەطلب ایرانی سر بریدە است.
ناسیـونالیست-  نگاە  سرسپردگان 
سرمست  پیروزی  از  چنان  خواە  پادشاهی 
خود  و  سرنگونی  و  تغییر  چنان  و  شدە 
بە  بودند کە  قبوالنیدە  بە خود  را  جانشینی 
وابستە  رسانەهای  از  استفادە  با  و  سرعت 
در  سواری  موج  و  سازی  موج  و  خود  بە 

لیال قاسملو

و  جانشینی  مسئلە  اجتماعی،  شبکەهای 
وکالت و ائتالف و حزب و هشتگ و پتیشن 
و فراخوان را تقریبا بدون فاصلە، با هم پیش 
بردند و چنان تبلیغات ساختند کە گویی همە 
بە  خاص  شـــــخص  یک  برای  اول  روز  از 
برای  او کشتە شدەاند،  برای  آمدەاند،  میدان 
برای  و  دادەاند  از دست  را  او چشم هایشان 
او زندان و شکنجە و تجاوز را تحمل کردەاند 
قبول کردەاند.،  را  اعدام  او  روی  برای گل  و 
و  تکرار کنند  دوبارە  را  تاریخ  بود  قرار  گویی 
این بار هم، عکس او را توهم قمر مردم ایران 

بنشانند.
رونــدە  پیش  مسیر  یک  ترتیب  بدین 
تکامل  حرکت  یک  امید  کە  ژینا  انقالب  در 
یابندە را نشان می داد با یک مجموعە رفتار 
نسنجیدە و بیشتر از جنس خوانش سنتی از 
انقالب و جانشینی و نگاە تنگ نظرانە، خود بە 

یک ترمز جدی برای انقالب تبدیل شد.
با  واقعیت آن است کە یک جریان خاص 
نگاە سنتی رعایا و رمگان کە برای رهبر سازی، 
یا بە شاە تمکین می کند یا بە شیخ و در نگاە 
ایرانی  ناســــــیونالیسم  فکری خود،  وسیع 
سست بنیاد فکری و یک ایدئولوژی آیینی را 
مبنای عمل خود قرار دادە است هم در انقالب 
چهار دهە پیش، انقالب را بە ضد توسعە برد و 
هم در یک دهە اخیر الاقل دو خیزش دی ماە 
نود و شش و آبان نود و هشت را بە بیراهە 
برد و امروز هم با طرح مسئلە جانشینی در 
و  وراثت  تنها  قدرت،  اسباب  از  کە  گروهی 
و  رسانەای  پروپاگاندای  و  موروثی  جانشینی 
تبلیغی و هیاهو سازی را دارد انقالب ژینا را 

کوردستان  دموکرات  زنان  اتحادیەهای 
کوردستان  دموکرات  دانشجویان  ایــران، 
بە  ایران  کوردستان  دموکرات  جوانان  و 
سالروز  ٧٧مین  مــاە،  بهمن   ٢ مناسبت 
پیام مشترکی  تاسیس جمهوری کوردستان 

را منتشر کردند.
کە  است  آمدە  اتحادیەها  این  پیام  در 
در  دموکرات  حزب  رهبران  نام  درخشش 
آیندەنگری  دهندە  نشان  ژینا«  »انقالب 
کوردستان  جمهوری  رهبران  جهان بینی  و 
حق  خواهی،  هویت خواهی،  همچنین  و 

دمـــموکرات  حــزب  از  هیئتی 
»خالد  از  متشکل  ایــران  کوردستان 
»رحیم  و  حزب  سخنگوی  عزیزی«، 
روزنامە نگار و عضو موسسە  رشیدی«، 
بین المللی،  استراتژیک  امور  در  گولد 
با »جان بولتون« مشاور اسبق امنیت 
دیدار  واشــنگتن  در  سفید  ملی کاخ 

کردند.
در این دیدار، هیئت حزب دموکرات، 
درخصوص آخرین تحوالت کوردستان، 
نموده  ایراد  مطالبی  منطقە  و  ایران 
اقدامات  خصوص  در  همچنین  و 
منطقە،  در  ایران  رژیم  خودســـــرانە 
توضیحاتی بە »جان بولتون« ارائە داد.

ضمن  دموکرات  حزب  سخنگوی 
ارتباط  در  همە جانبە  مباحثی  تشریح 
و  ژینا  انقالب  منطقە ای،  مسائل  با 
شرایط کنونی ایران بعد از این انقالب 

را بصورت مفصل تــــشریح نمود.
»خالد عزیزی« همچنین از اقدامات 
بی ثباتی  برای  ایران  رژیم  مخربانە 
و  کمپ ها  موشکباران  و  خاورمیانە 
ایران  اردوگاه های کوردهای کوردستان 
و  گفت  سخن  کوردستان  اقلیم  در 
جنگ  ماهیـــت  افشای  خواســـتار 
این  سوی  از  ــران  ای رژیــم  ستیزانە 

با تهدید جدی شکست روبرو ساختە است.
آمیز  اغراق  تحلیلهای  دادن،  غلط  آدرس 
و  تنوعات  و ضد  فاشیستی  نگاە  یکسویە،  و 
ملت ها، تصویر سازی ناقص و کاریکاتوری از 
تاریخ و عظمت ایرانی، بی توجهی بە تکامل 
ویژە  بە  ملت ها  رویکرد  در  عمل  و  اندیشە 
بازیگران  نقش  گرفتن  نادیدە  و  کورد،  ملت 
از  گروە  این  کوردستانی،  احزاب  مثال  جدید 
رخــــــسار  در  بیـــشتر  را  اپوزیسیون 
بە چشم می آورد کە مغز کوچکی  دایناسوری 
او، تنها شانس  دارد و در عوض، جثە عظیم 
افزایش  را  انقالب  کند شدن و توقف حرکت 

می دهد.
ایران  ملل  کە  است  آن  بعدی  واقعیت 
هویتی  جنبش  تاریخ  از  مرحلەای  در  اکنون 
خود قرار گـــــرفتەاند کە دیگر قوارە دولت- 
از  نمی بینند،  تن خود  برازندە  را  ایرانی  ملت 
حاکمیت مبتنی بر بنیادهای غیر مدنی و غیر 
خود  ملی  هویت  کردەاند،  عبور  دمکراتیک، 
هم  برنامە  آن،  برای  و  کردەاند  شناسایی  را 
مانند کوردستان،  جغرافیایی  در  و  ساختەاند 
حاال  کورد،  سیاسی  سازمان های  و  احزاب 
مرکز  اصطالح  بە  محلی  بازیگر  یک  نە  دیگر 
گرایان، بلکە بە نقش آفرین اصلی در مناسبات 
آیندە  و  اکنون  در  برای تصمیم گیریها  قدرت 
نشان  همچنین  احزاب کورد  شدەاند.  تبدیل 
دادەاند کە چنان با مردم خود هماهنگی دارند 
در کوردســـتان  مشـــــروعیتی  چنان  از  و 
برخوردار هستند کە در سریع ترین زمان ممکن، 
می توانند هر حرکت اعتراضی را سازماندهی و 
رهبری کنند ویژگی کە هنوز هم هیچ یک از 

اپوزیسیون ایرانی، حتی بە مرزهای جابجایی 
عنوان  بە  و  اســت.  نشدە  هم  نزدیک  آن 
اپوزیسیون  واقعیت،  آخرین  و  ســــومین 
ایرانی، باید درک کند کە دوران سنت ها بە سر 
آمدە است، مرکز گرایی دیگر پاسخگوی آیندە 

ایران نیـــست، بازیگران هویتی جدید ظهور 
کە  رویکردی  هر  گرفتن  پیش  در  و  کردەاند 
دمـــوکراسی و تنوع و تکثر بر پایە هویتهای 
را  آیندە  را نادیدە بگیرد  ملی و هویت ملتها 

مەآلود، تاریک و سیاە خواهد کرد.

کە  است  اجتماعی  عدالت  و  دموکراسی 
توسط جمهوری کوردستان بە عنوان سنگ 
بنای ناسیونالیسم کوردی بنیان نهادە شدند.

پیام  در  دموکراتیک  اتحادیە  سە  این 
مشترک خود با توجە بە تاریخ درخشان و 
ارزشمند جمهوری کوردستان،  دستاوردهای 
احقاق  بر  خاطر نشان کردند کە ملت کورد 
حقوق خود تاکید دارد و ›‹انقالب ژینا‹‹ این 
واقعیت مهم را ثابت کرد کە نە کوردستان 
رژیم های  عمر  نە  و  آمد  درخواهد  زانو  بە 

اشغالگر ابدی است.

آمریکا  پرنفوذ  و  سیاسی  شخصیت 
شدند.

کاخ  ملی  امنیت  اســــبق  مشاور 
این  از  خرسندی  ابراز  ضمن  سفید، 
سوی  از  شده  ارائە  مباحث  و  دیدار 
ادامە  هیئت حزب دموکرات، خواستار 
تعامل و تبادل نظر در خصوص مسائل 
از  شـــدت  بە  و  شد  بحث  مــورد 
آمریکا در مقابلە  سیاست های ضعیف 
کە  کرد  اشاره  و  انتقاد  ایران  رژیم  با 
خواست  نشان دهنده  ژینا  انقالب 

تـــغییرات  برای  مردم  مطالبات  و 
باید  جهان  و  بوده  ایران  در  اساسی 
و  آزادی  برای  ایران  مردم  مبارزات  از 

عدالت حمایت نماید.
پیشنهاد  همچنین  بولتون«  »جان 
اپوزوسیون  مختلف  احزاب  کە  نمود 
برای  تالش  در  دیدگاه،  هر  با  ایرانی 

تشکیل ائتالف باشند.
و  مایل  هیئت  دو  هر  ــە  ادام در 
خواستار ادامە دیدارهای خود در آینده 

شدند.
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