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در رابطه با تحوالت

کردستان سوریه

ارگان کمیـته مرکزی حزب دمکرات کردستان ایران
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در جامعه ی بشری عمل و رفتار 
هر انسانی می تواند مورد پرسش 
انسان  ها  سایر  نقد  و  تأمل  و 
آنجا  از  حقیقت  در  گیرد.  قرار 
که هر گفتار و رفتاری از سوی 
راهنمای  نوعی  به  می تواند  بشر 
و  تقلید  مورد  و  گردد  سایرین 
پیروی آنان قرار گیرد، می تواند 
بر زندگی و اندیشه ی آنان تأثیر 
سایر  دلیل،  همین  به  بگذارد، 
دارند که در مورد  انسان ها حق 
را  وی  گفتاری  یا  رفتار  چنان 
از وی  یا  داده  قرار  مورد سؤال 

انتقاد نمایند.
جامعه  در  که  زمانی  بحث  این 
مطرح  گسترده تری  سطح  در  و 
سیاست ها  اقدامات،  می شود، 
احزاب  و  گروه ها  اظهارات  و 
افراد  زندگی  در  بیشتری  نقش 
ایفا می نماید و بر همین اساس، 
حق  احزاب  و  گروه ها  افراد، 
و  سیاست ها  اینگونه  که  دارند 
اعمال سایر احزاب را مورد نقد 

قرار دهند.
)خیزش(  راسان  اساس،  این  بر 
ایران  کردستان  در  کرد  ملت 
از  دمکرات  حزب  گفتمان  در 
جایگاه بارز و ویژه ای برخوردار 
است و سیاست حزب این است 
احزاب  و  گروه ها  تمامی  که 
پدیده ی  این  در  ایران  کردستان 
جای  راسان  به  موسوم  نوین 
نقش  ایفای  آن  در  و  گیرند 
تمامی  رو،  همین  از  نمایند. 
کلیه ی  و  کردستان  مردم  آحاد 
گروه های کردستان ایران و حتی 
ایران  گروه های  و  افراد  تمامی 
حزبی  و  سیاسی  جریان  هر  و 
کردستان  بخش های  تمامی  از 
با  رابطه  در  که  دارند  حق  نیز 
از  و  باشند  داشته  سؤال  راسان 
حزب  اقدامات  و  سیاست ها 
دمکرات انتقاد نمایند، زیرا چنین 
سیاست و اقدامی به اندازه ای بر 
و  ایران  در  سیاست  و  زندگی 
کردستان ایران و سایر بخش های 
کردستان تأثیر گذاشته و تأثیرات 
آن تا جایی است که رژیم تهران 
فریبکاری  دهه  چندین  از  پس 
به  وابستگی  عدم  عنوان  تحت 
اینک  جهانی،  قطب بندی های 

صراحتًا تبدیل به مستعمره ی 

پیشمرگه از اربیل دستور می گیرد، نه از بغداد

کردستان سوریه آماج حمالت مزدوران رژیم ایران شد

شهر حسکه در کردستان سوریه همچنان 
رژیم  جنگنده های  شدید  بمباران  هدف 
رژیم  مزدوران  سایر  حمالت  و  اسد 
ایران قرار دارد.مقامات نظامی و امنیتی 
اخیر  روز  چند  در  سوریه  کردستان 
نظامی  نیروهای  حضور  از  کرات  به 
گروه  مزدوران  و  اسالمی  جمهوری 
حمله  در  لبنان  حزب اهلل  تروریستی 
همین  داده اند.در  خبر  حسکه  شهر  به 
ارتباط آسیه عبداهلل، رهبر مشترک حزب 
اتحاد دمکراتیک در گفتگو با رادیو فردا 
اسد  بشار  از  ایران  "حکومت  می گوید: 
حمایت می کند. هر کجا دولت سوریه در 
اسالمی  جمهوری  می گیرد،  قرار  منگنه 
وارد عمل می شود. نیرویی تحت عنوان 

جمهوری  سوی  از  الوطنی«،  »دفاع 
اکنون  است.  داده شده  اسالمی سازمان 
این نیرو است که در جایی مثل حسکه 
و  اصطکاک  می  خواهد  قامیشلو  یا  و 
مشترک  کند".رهبر  ایجاد  درگیری 
ادامه  در  دمکراتیک  اتحاد  حزب 
مقام های  کمک  بدون  که  می کند  تأکید 
همسو  نیروهای  و  اسالمی  جمهوری 
اسد،  بشار  نیروهای  سوریه،  رژیم  با 
اقدامی  کردها  مواضع  علیه  نمی توانند 
حال  "در  می  افزاید:  بدهند.او  انجام 
اقدام  کردها  علیه  سوریه  دولت  حاضر 
کردها  مواضع  جنگنده هایش  و  می کند 
می دهند.  قرار  هدف  را  غیرنظامیان  و 
و  سیاسی  حمایت  با  اقدامات  این 

نظامی و حمایت دولت ترکیه و همچنین 
می گیرد".بر  صورت  اسالمی  جمهوری 
روز  چند  بمباران های  و  درگیری   اثر 
مناطق  ساکنان  از  نفر  هزاران  اخیر، 
شدن،  کشته  ترس  از  حسکه  مسکونی 
خانه های خود را ترک کرده و به مناطق 
به  دیگر،  سوی  برده اند.از  پناه  دیگر 
گزارش سازمان حقوق بشر سوریه، طی 
دو روز گذشته شمار زیادی از نیروهای 
نظامی آمریکایی به یکی از پایگاه های 
شمال  کیلومتری  چند  در  واقع  آمریکا 
خبرگزاری  شدند.  اعزام  حسکه  غرب 
فرانسه نیز گزارش داد، پس از حمله ی 
شهر  به  سوریه  ارتش  هواپیماهای 
مرداد/   ۲۹ جمعه  روز  آمریکا  حسکه، 

هواپیماهای  اعزام  به  اقدام  اوت،   ١۹
کرده  منطقه  این  به  خود  جنگنده ی 
کرد  اعالم  آمریکا  دفاع  وزارت  است. 
که جنگنده های اف-۲۲ این کشور برای 
سوریه  ارتش  جنگنده های  با  مقابله 
این  از  هدف  شده اند.  اعزام  حسکه  به 
عملیات، حمایت از کردهای مستقر در 
"حسکه" در برابر یورش هوایی ارتش 
اسد و متحدان آن عنوان شده است.یک 
نامش  که  آمریکا  دفاع  وزارت  مسئول 
فرانسه  خبرگزاری  به  نساخته  فاش  را 
گفت که روز جمعه به هنگام گشت زنی 
در  آمریکایی  جنگنده ی  هواپیماهای 
منطقه ی کردستان سوریه، دو هواپیمای 
که  سوریه   "۲4 "سوخوی  جنگی 

با  داشتند  را  منطقه  این  از  عبور  قصد 
هواپیماهای جنگنده ی آمریکایی روبرو 
جنگنده ی  هواپیماهای  حضور  شدند. 
آمریکایی در منطقه، سوخوهای سوری 
را ترغیب به ترک منطقه کرده است.در 
سخنگوی  دیویس،  جف  حال،  همین 
وزارت دفاع آمریکا به نیروهای سوری 
هشدار داده است که از حمله به مناطقی 
ائتالف و  نیروهای  در خاک سوریه که 
یا متحدان آنها در آنجا موضع گرفته اند، 

خودداری کنند.
ارتش  که  است  بار  نخستین  برای  این 
آمریکا مستقیمًا در برابر نیروهای ارتش 
عمل  وارد  کشور  این  خاک  در  سوریه 

شده است. 

اقلیم  حکومت  پیشمرگه ی  وزارت 
آگوست   ۲۹ شنبه  روز  عراق  کردستان 
پیشمرگه های  کرد،  اعالم   ۲0١6
نظامی  دستورات  و  اوامر  کردستان 
در  خود  عالی  فرماندهی  از  را  خود 
از ارتش عراق که  نه  اربیل می گیرند و 
است.این  بغداد  در  مرکزی  دولت  تابع 
پیشمرگه ی  وزارت  مسئوالن  اظهارات 
اقلیم کردستان عراق، در پاسخ به دعوت 
نیروهای  از  واشینگتن است که طی آن 
نظامی  نظر  از  تا  بود  خواسته  پیشمرگه 
زیر چتر ارتش عراق عمل کنند.وزارت 
بیانیه ی  در  کردستان  اقلیم  پیشمرگه ی 
اقلیم  پیشمرگه های  است،  گفته  خود 
یا  اشغال  برای  طمعی  هیچ  کردستان 
تسلط بر مناطق دیگر ندارند و پیشمرگه  
در تمام مناطقی که تحت اشغال داعش 
است، می جنگد و تا نابودی کامل خطر 

داعش به جنگ خود ادامه خواهد داد.

در بیانیه تأکید شده که پیشمرگه ها برای 
هماهنگی و جنگ علیه داعش آماده اند، 
اقلیم  از  را  خود  دستورات  و  اوامر  اما 
در  کردستان  رهبری  از  و  کردستان 
"حیدر  پیش  روز  می گیرند.چند  اربیل 
العبادی" نخست وزیر عراق از نیروهای 
از  خواست  ُکردستان  خودمختار  اقلیم 
پیشروی بیشتر به سوی موصل که کنترل 
خودداری  است،  داعش  اختیار  در  آن 

کنند. 
به  واکنش  در  ُکردستان  اقلیم  حکومت 
که  گفت  عراق  نخست وزیر  خواست 
نشست.  نخواهد  عقب  خود  مواضع  از 
در  ُکردستان  اقلیم  حکومت  سخنگوی 
این باره به رادیو بین المللی فرانسه گفت: 
به  پیش  سال  دو  داعش  که  "هنگامی 
منطقه  عراق  ارتش  کرد،  حمله  موصل 
خالی  جای  گریخت.  و  کرد  رها  را 
پر  ُکرد  پیشمرگان  را  ارتش  واحدهای 

کردند و وظیفه ی آنان را بر عهده گرفتند 
که کار آسانی نبود".

سخنگوی اقلیم ُکردستان عراق می گوید: 
سرزمین های  ساختن  آزاد  برای  "ما 
واقع در این منطقه بهای گزافی پرداخت 
کرده ایم و برای برقراری ثبات و امنیتی 
که در اربیل شاهد آن هستیم، نیز بهای 
سنگینی داده ایم. ما نیروی جدی دیگری 
موصل  کردن  آزاد  برای  خود  بجز 

نمی شناسیم".
ُکردستان  اقلیم  پیشمرگه ی  نیروهای 
با  جاری  هفته ی  روزهای  نخستین  در 
برخورداری از پشتیبانی هوائی آمریکا، 
به سوی شهر موصل، دومین شهر بزرگ 
روستای  ده  کنترل  و  رفته  پیش  عراق، 
این  آوردند.  دست  به  را  نینوا  ایالت 
کیلومتری   40 تا   ٣0 در  اینک  نیروها 
جنوب موصل قرار گرفته و خود را برای 

پیشروی به سوی شهر آماده می کنند.
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بیانیه ی دفتر سیاسی حزب دمکرات 
کردستان ایران

در رابطه با تحوالت کردستان سوریه

حالی  در  و  اخیر  روزهای  در 
روزبه روز  سوریه  اوضاع  که 
اتحاد  ضرورت  و  شده  حساستر 
در  کرد  ملت  مواضع  وحدت  و 
پیش  از  بیش  سوریه  کردستان 
متأسفانه  می شود،  احساس 
اقدامات  و  رویدادها  شاهد 
بازداشت،  قبیل  از  ناشایستی 
رهبری  اعضای  آزار  و  تعقیب 
از  کردی  جریانات  از  برخی 
کردستان  امنیتی  نیروهای  سوی 
شهرهای  از  برخی  در  و  سوریه 
بودیم. کردستان  از  بخش  این 

سایر  علیه  اقدامات  گونه  این 

احزاب و سازمان های کرد نه تنها 
راه تحقق  کرد در  اتحاد ملت  به 
بلکه  نمی کند،  کمکی  آن  حقوق 
در  کرد  ملت  داخلی  اختالفات 
کردستان سوریه را عمیقتر نموده 
و به منافع ملت کرد در این بخش 
زد. خواهد  ضربه  کردستان  از 

دمکرات  حزب  سیاسی  دفتر 
کردستان ایران که همواره حامی 
در  کرد  برادران  و  خواهران 
کردستان سوریه و پشتیبان تأمین 
این  هست،  و  بوده  آنان  حقوق 
کردستان  امنیتی  نیروهای  رفتار 
می کند. ارزیابی  ناروا  را  سوریه 

درخواست  رابطه،  همین  در 
نیروها  تمامی  از  ما  برادرانه ی 
این  سوریه  در  کرد  جریانات  و 
که  اقدامی  گونه  هر  از  که  است 
باشد،  کرد  ملت  اتحاد  ناقض 
از  روندی  و  نمایند  خودداری 
پیش  در  را  همصدایی  و  سازش 
مسأله ی  سود  به  که  بگیرند 
است. سوریه  کردستان  در  کرد 

ایران کردستان  دمکرات  حزب 
دفتر سیاسی

5/۲8/ ١٣۹5 خورشیدی
١8 آگوست ۲0١6 میالدی

پاسخ نهاد ریاست جمهوری فرانسه 
به پیام همدردی مصطفی هجری 

دبیرکل حزب دمکرات
رئیس کابینه ی ریاست جمهوری 
فرانسه به پیام همدردی مصطفی 
هجری، دبیرکل حزب دمکرات 
کردستان ایران در رابطه با اقدام 
تروریستی شهر نیس پاسخ داد.
متن این پیام عینًا درپی می آید:

دبیرکل  هجری،  مصطفی  آقای 
محترم حزب دمکرات کردستان 

ایران
جناب آقای دبیرکل!

پشتیبانی تان  و  همدردی  پیام 
تراژیک  با سوء قصد  رابطه  در 
صورت گرفته در شهر نیس در 
مورد  فرانسه  ملی  جشن  روز 
قرار  جمهوری  رئیس   توجه 
گرفت و لذا مرا موظف ساخت 
شما  از  ایشان  جانب  از  که 
برابر  در  نمایم.  سپاسگزاری 
از  قبل  جابرانه،  خشونت  این 

هر چیز به قربانیان این جنایت 
و  خارجی  و  فرانسوی  از  اعم 
می اندیشم  خانواده هایشان  نیز 
است.  سوگوار  ما  کشور  کل  و 
ملی  وحدت  دیگر  بار  یک 
ارزش های  نیز  و  ما  کشور 
از  عبارت  که  آن  تجسمگر 
ارزش های واالی حقوق بشر و 
قرار  هجوم  مورد  باشد،  آزادی 
به  ما  دیگر  بار  یک  گرفتند. 
دور این ارزش ها حلقه وار گرد 
را  ما  چیز  هیچ  و  آمد  خواهیم 
به دست کشیدن از مبارزه علیه 
تروریسم وادار نخواهد ساخت.

خواهد  طوالنی  مبارزه  این 
به  ماندن  وفادار  با  ولی  بود، 
اتحاد،  و  مشترک  آرمان های 
و  جزمگرایان  این  به  نسبت 
فناتیک ها نیرومندتر خواهیم بود.

دیگر  بار  یک  اخیراً  فرانسه 
دوروره  اتین  سنت  شهر  در 
 R o u v r a y - u d - (
مورد   )Etienn - Saint
قرار  تروریسم  حمله ی  هدف 
اوضاعی  چنین  یک  در  گرفت، 
همبستگی ای  و  همدردی  پیام 
ارسال  دیگران  و  شما  که 
داشته اید، هم پشتیبانی و کمک 
موجب  هم  و  است  باارزشی 
است. ما  قاطعیت  تقویت 

خواهشمندم  دبیرکل،  آقای 
احترامات واالی مرا پذیرا باشید!

ایزابل سیما
رئیس کابینه ی ریاست 

جمهوری
پاریس

۲0١6/8/۲

حسن ماسالی، مبارز سیاسی ایرانی از 
"راسان" حدکا حمایت می کند

شخصیت  ماسالی،  حسن 
ایرانی  سیاسی  سرشناس 
دفتر  به  خطاب  نامه ای  طی 
دمکرات  حزب  سیاسی 
خود  حمایت  ایران  کردستان 
نوین  مبارزات  شروع  از  را 
کرد. اعالم  دمکرات  حزب 
اختیار  در  که  نامه  این  متن 
میدیا  کوردستان  وب سایت 
قرار گرفته، عینًا درپی می آید:

حزب  سیاسی  دفتر 
ایران کردستان  دمکرات 
مبارز! و  عزیز  همرزمان 
نامه ی شما را خطاب به "مردم 
عزیز ایران " مطالعه کردم و به 
به  و  ایران  عنوان یک شهروند 
که  سیاسی  مبارز  یک  عنوان 
با  و  شما  کنار  در  سال  چند 
قاسملو  دکتر  شادروان  حمایت 
و سایر رهبران حزب دمکرات 
مبارزات  به  ایران،  کردستان 
منطقه ی  در  جمله  از  خودم 
از  و  بودم  داده  ادامه  کردستان 
اکثریت قریب به اتفاق رهبران و 
مبارزین کرد، شناخت همه جانبه 
دارم، بدین وسیله اعالم می کنم:

با محتوای نامه ی شما موافقم و 
زودتر  هرچه  که  باورم  این  بر 
شناخت  و  اعتماد  با  باید 
ائتالف  و  اتحاد  راه  در  متقابل، 
تشکیالتی - سیاسی–مبارزاتی 
و  کنیم  اقدام  ایران  سراسر  در 
سراسر  در  قدرتمندی  نیروی 
نه  که  آوریم  وجود  به  ایران 
را  حاکم  فاشیستی  رژیم  تنها 
و  با طرح  بلکه  کنیم،  سرنگون 
برنامه، قدرت سیاسی جایگزین 
و مطلوب مردمان سراسر ایران 
همچنین  و  کنیم  فراهم  را 
تعالی  و  برنامه سازندگی  طرح 
اجتماعی-  مناسبات  بخشیدن 
انسانی  فرهنگ  و  اقتصادی 
رفع  و  دموکراسی خواهی  و 
آوریم. در  اجرا  به  را  تبعیض 
با سازماندهی  باورم که  این  بر 
در  رهائی بخش  مبارزات 
مردم  جمله  از  ایران،  سراسر 
ایران را از عوامل فرصت طلب 
هم اکنون  که  ارتجاعی  و 
در  تخریب گرانه ای  نقش 
ایفا  ایران  اپوزیسیون  درون 
داد. خواهیم  نجات  می کنند، 
مبارزاتی  قدرت  ایجاد  با 

ایران،  سراسر  در  مردمی  و 
برابر  در  که  شد  خواهیم  قادر 
تجاوزگر  سیاسی  قدرت های 
و  کنیم  ایستادگی  نیز  خارجی 
نیروهای  با  همکاری  زمینه ی 
ترقی خواه جهان را فراهم سازیم.
آمادگی  وسیله  بدین 
گفتگوهای  برای  را  خودم 
در  شرکت  و  حضوری 
برنامه  با  هدفمند،  مبارزات 
می کنم. اعالم  دسته جمعی،  و 

درباره ی  را  خودم  پیشنهادات 
 - سیاسی  راهکاری 
در  و  مبازراتی   – تشکیالتی 
پیوست  به  بین المللی،  سطح 
می دارم. ارسال  شما  برای 

با احترام
حسن ماسالی

نهم آگوست ۲0١6

مراد کارایالن مبارزه ی مسلحانه در کردستان 
ایران را به نفع عربستان و ترکیه می داند

مراد کارایالن، عضو رهبری حزب 
کارگران کردستان ترکیه، در ادعایی 
با  مسلحانه  مبارزه  غیرمسئوالنه، 
جمهوری اسالمی ایران را خدمت 
به عربستان و ترکیه توصیف نمود.

گفتگویی  طی  کارایالن  مراد 
اختصاصی با یکی از تلویزیون های 
وابسته به حزب کارگران کردستان 
علیه  مسلحانه  مبارزه   )PKK(
جمهوری اسالمی ایران را رد نمود.

نمود:  ادعا  گفتگو  این  در  وی 
"باید فعالیت تشکیالتی، فرهنگی 
موجود  شرایط  براساس  مدنی  و 
در کردستان ایران گسترش یابد".
پ.ک.ک  رهبری  عضو  این 
همچنین  افزود: "مبارزه ی مسلحانه 
به دنبال خواهد  تبعات و عواقبی 
کردستان  احزاب  باید  و  داشت 
بگیرند". نظر  مد  آنرا  ایران 
اظهار  همچنین  کارایالن  مراد 
سیاسی  "جریانات  داشت: 
تحت  نباید  ایران  کردستان 
قدرت های  از  یک  هیچ  تأثیر 
بگیرند". قرار  خارجی 
جدیدی  مرحله ی  شروع  با 
دمکرات  حزب  مبارزات  از 

ایران  ایران، سران رژیم  کردستان 
حزب  این  ارتباط  مدعی  همواره 
شده اند. کشورها  از  برخی  با 

سابق  فرمانده  از  رضایی  محسن 
کنونی  دبیر  و  پاسداران  سپاه 
در  نظام،  مصلحت  تشیص  مجمع 
اینستاگرام  یادداشتی در صفحه ی 
خود مدعی شده بود که جلسه ی 
دمکرات  حزب  میان  محرمانه ای 
مقامات  و  ایران  کردستان 
اربیل  شهر  در  سعودی  عربستان 
کردستان عراق برگزار شده است.

شمخانی، دبیر شورای امنیت ملی 
رژیم نیز در دیدار با کریم سنجاری، 
کردستان ضمن  اقلیم  وزیر کشور 
اخیر  فعالیت های  از  نگرانی  ابراز 
حزب دمکرات کردستان ایران در 
اعالم  ایران  کردستان  خاک  عمق 
ضدانقالب  "تحرکات  بود:  کرده 
ایران  مشترک  مرزهای  در  سنتی 
حمایت  با  کردستان  اقلیم  و 
منطقه ای  جاسوسی  سرویس های 
می شود". انجام  فرامنطقه ای  و 
نوروز  از  که  است  ذکر  به  الزم 
تازه  فصل  آغاز  که  جاری  سال 
مبارزات حزب دمکرات کردستان 

هجری،  مصطفی  سوی  از  ایران 
شد،  اعالم  حزب  این  دبیرکل 
سخن  همواره  که  رژیم  مسئولین 
از "انحالل و نابودی" این حزب 
و  ارتباط  مدعی  بار  این  می زند، 
پشتیبانی برخی کشورها از حزب 
شدند. ایران  کردستان  دمکرات 
دفتر  عضو  پرویزی،  کریم 
کردستان  دمکرات  حزب  سیاسی 
مراد  سخنان  با  رابطه  در  ایران 
حزب  رهبری  عضو  کارایالن، 
گفتگویی  طی  کردستان  کارگران 
میدیا  کوردستان  وب سایت  با 
در  مبارزه  "شیوه ی  کرد:  اعالم 
هر بخشی از کردستان را مبارزین 
زیرا  می کنند،  تعیین  بخش  آن 
و  اولویت ها  می توانند  بهتر  آنان 
را  مبارزه  عینی  و  واقعی  شرایط 
نمودن  تکرار  دهند.  تشخیص 
بر  حاکم  رژیم های  اتهامات 
از  یک  هیچ  سوی  از  کردستان 
علیه  کردستان  سیاسی  گروه های 
نیست". قبول  قابل  یکدیگر 
کرد:  نشان  خاطر  پرویزی 
کرد  ملت  کنونی  "مبارزات 
از  برخاسته  راسان،  عنوان  تحت 
اراده ی ملت کرد در  واقعیت ها و 
همین  به  و  بوده  ایران  کردستان 
اسالمی  رژیم  که  است  دلیل 
تهران را به واکنش شدید علیه آن 
جمهوری  رژیم  است.  برانگیخته 
ترکیه  حکومت  برخالف  اسالمی 
سیاسی  فعالیت  نوع  هیچ  اجازه 
به ویژه  و  به مردم  را  پارلمانی  و 
نمی توان  و  نمی دهد  کرد  ملت 
آنجا که مجال فعالیت پارلمانی و 
مبارزه ی  به  دارد،  وجود  سیاسی 
جایی  در  و  آورد  روی  مسلحانه 
دیگر که اجازه ی هیچ نوع فعالیت 
سیاسی و پارلمانی موجود نیست، 
فعالیت و مبارزه در آن بخش را به 
وابستگی به بیگانگان متهم نمود!".

هیأتی از حزب دمکرات در مراسم هفتادمین 
سالگرد تأسیس پارت دمکرات کردستان 

شرکت کرد
دمکرات  حزب  از  هیأتی 
سرپرستی  به  ایران  کردستان 
عضو  قادری  نظیف  محمد 
دفتر سیاسی حزب، در مراسم 
تأسیس  سالگرد  هفتادمین 
کردستان  دمکرات  پارت 
نمود. شرکت  اربیل  شهر  در 
مردادماه   ۲6 سه شنبه  روز 
از  هیأتی  خورشیدی   ١٣۹5
حزب دمکرات کردستان ایران 
نظیف  محمد  سرپرستی  به 
سیاسی  دفتر  عضو  قادری 
رهبری  شورای  دفتر  از  حزب 
در  کردستان  دمکرات  پارت 
از  و  نمود  دیدار  اربیل  شهر 

سوی هیأتی به سرپرستی کاک 
سیاسی  دفتر  عضو  نجار  امین 
و  رهبری  شورای  مسئول  و 
اعضای  از  شماری  عضویت 
دفتر سیاسی و شورای رهبری 
کردستان  دمکرات  پارت 
گرفتند. قرار  استقبال  مورد 
قادری  نظیف  محمد  آقای 
نمایندگی  به  دیدار  این  در 
حزب  سیاسی  دفتر  از 
ایران،  کردستان  دمکرات 
تأسیس  سالگرد  هفتادمین 
را  کردستان  دمکرات  پارت 
شادباش  میزبان  هیأت  به 
آرزوی  آنان  برای  و  گفته 

نمود. موفقیت  و  سرفرازی 
نجار  امین  کاک  آقای  همچنین 
پارت  رهبری  اعضای  سایر  و 
در  که  نیز  کردستان  دمکرات 
داشتند،  حضور  مراسم  این 
هیأت  از  سپاسگزاری  ضمن 
حزب دمکرات، بر لزوم تقویت 
نمودند. تأکید  دوجانبه  روابط 

رهبری  اعضای  و  نجار  آقای 
کردستان  دمکرات  پارت 
هفتاد   یاد  متقاباًل  همچنین 
تأسیس  سالگرد  یکمین  و 
کردستان  دمکرات  حزب 
حزب  هیأت  به  را  ایران 
گفتند. شادباش  دمکرات 
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رژیم ایران مناطق مرزی اقلیم 
کردستان را مجددًا توپباران نمود

یکم  و  بیست  پنج شنبه  روز  صبح 
رژیم  توپخانه های  مردادماه، 
و  "بربزین  ارتفاعات  مجدداً  ایران 
سه قه ر" میان اقلیم کردستان عراق 
و کردستان ایران را توپباران نمودند.

اسالمی  رژیم  توپباران  این  در 
فسفری  توپ  بکارگیری  با  ایران 
شدت  به  را  مناطق  این  کاتیوشا، 
خسارت  نتیجه  در  و  توپباران 
زیست  محیط  به  چشمگیری 
شد. وارده  مناطق  این  اهالی  و 

اکثر  منتشره،  گزارشات  براساس 
در  که  عراق  کردستان  شهروندان 
کشاورزی  مشغول  مناطق  این 
دلیل  به  بوده اند،  دامداری  و 
ایران  اسالمی  رژیم  توپباران 
مجبور به ترک این مناطق شده اند.

جهانگیری،  رستم  ارتباط،  این  در 
حزب  نظامی  شورای  مسئول 
طی  ایران  کردستان  دمکرات 
کوردستان  خبرنگار  با  گفتگویی 
ایران  رژیم  کرد:  اعالم  میدیا 
توپ های  از  توپباران  این  در 
است. نموده  استفاده  فسفری 

کوردستان  خبرنگار  همچنین 
داد:  گزارش  بربزین  در  میدیا 
دیگر  بار  ایران  رژیم  توپخانه های 
حمالت  ظهر،  از  بعد   5 ساعت 
مرزی  مناطق  به  توپخانه ای 
نموده اند. آغاز  را  کردستان  اقلیم 
به گزارش تلویزیون "رووداو"، در 
خبرنگاران  از  یکی  توپباران  این 
این تلویزیون به نام "بختیار قادر" 
تیم  همچنین  و  است  شده  زخمی 

 "۲4 "کوردستان  تلویزیون  خبری 
مناطق  در  اخبار  پوشش  هنگام 
مرزی اقلیم کردستان هدف حمالت 
گرفته اند. قرار  رژیم  توپخانه ای 
رژیم  توپخانه های  نیز،  پیشتر 
اقلیم  میان  مرزی  مناطق  ایران 
ایران  کردستان  و  عراق  کردستان 
اثر  بر  که  بودند  نموده  توپباران  را 
آن، بخش وسیعی از مراتع جنگلی 
آتش سوزی  دچار  مناطق  این 
شهروندان  از  تعدادی  و  شده 
چند  جمله  از  عراق  کردستان 
کودک به شدت زخمی شده بودند.
حاجی عمران، بربزین، دولی آالن، 
کونه ره، سیدکان مناطق مرزی بودند 
رژیم  توپخانه ای  مورد حمالت  که 
بودند. گرفته  قرار  ایران  اسالمی 

سمیناری تحت عنوان "جنبش کرد در 
کردستان ایران" در اربیل برگزار شد

یکمین  و  هفتاد  مناسبت  به 
دمکرات  حزب  تأسیس  سالگرد 
اربیل،  شهر  در  ایران  کردستان 
سمیناری  کردستان،  اقلیم  پایتخت 
در  کرد  عنوان"جنبش  تحت 
شد. برگزار  ایران"  کردستان 
 ١٣۹5 مردادماه   ۲4 یکشنبه  روز 
کوشش  به  سمیناری  خورشیدی 
و  جوانان  زنان،  اتحادیه های 
دانشجویان دمکرات کردستان ایران 
به مناسبت ۲5 مرداد، هفتاد و یکمین 
دمکرات  حزب  تأسیس  سالگرد 
ایران در سالن کتابخانه ی  کردستان 
زیتون واقع در شهر اربیل برگزار شد.
اعضای  از  شماری  سمینار  این  در 
کادرها  دمکرات،  حزب  رهبری 
اعضای  و  حزب  پیشمرگان  و 
نمایندگان  آنان،  خانواده های 
و  جوانان  سازمان  چندین 
بخش های  از  دانشجویان 
داشتند. حضور  کردستان  مختلف 
شرفی،  حسن  سمینار،  این  در 
دمکرات  حزب  دبیرکل  جانشین 
رحیم  پرویز  ایران،  کردستان 
دانشگاه  سیاسی  علوم  استاد  قادر 
صالح الدین و همچنین علی عونی، 

دمکرات  پارت  رهبری  عضو 
موضوعات  با  رابطه  در  کردستان 
پرداختند. سخن  ایراد  به  سمینار 

حسن  سمینار،  نخست  بخش  در 
حزب  دبیرکل  جانشین  شرفی، 
رابطه  در  ایران  کردستان  دمکرات 
مواضع و سیاست های  تاریخچه،  با 
سخن  ایراد  به  دمکرات  حزب 
سخنان  در  شرفی  آقای  پرداخت. 
و  دمکرات  حزب  تأسیس  خود 
بانی  را  کردستان  جمهوری  سپس 
همانند،  ملی  نمادهای  از  بسیاری 
پرچم  ملی،  سرود  پیشمرگه، 
کردستان و برخی ارزش های دیگر 
دانست که تاکنون نیز برای ملت کرد 
می باشند. افتخار  و  مباهات  مایه ی 

سمینار،  از  دیگری  بخش  در 
دانشگاه  استاد  قادر،  رحیم  پرویز 
جنبش  با  رابطه  در  صالح الدین 
و  ایران  کردستان  "راسان" 
و  شهر  مبارزات  میان  همبستگی 
پرداخت. سخن  ایراد  به  کوهستان 

خود  سخنان  از  بخشی  در  ایشان 
کوهستان،  و  "شهر  داشت:  اظهار 
که  نیستند  محض  واژه ی  دو  تنها 
کردستان  دمکرات  حزب  دبیرکل 

به آنها  پیام نوروزی خود  ایران در 
کاربرد  بلکه  باشد،  نموده  اشاره 
و  مطالعه  بر یک  مبتنی  واژه ها  این 
بررسی طوالنی و ژرف نگرانه بود".
علی  سمینار،  سوم  بخش  در 
پارت  مرکزی  کمیته ی  عونی، عضو 
به  تبریک  کردستان ضمن  دمکرات 
سالگرد  یکمین  و  هفتاد  مناسبت 
کردستان  دمکرات  حزب  تأسیس 
ایران، تأسیس این حزب را بر مبنای 
نه  دمکراتیک،  و  ملی  اندیشه های 
به  پاسخی  بلکه  تصادفی،  امر  یک 
یک ضرورت تاریخی ارزیابی نمود. 
افزودند:  ادامه  در  عونی  آقای 
تمامی  در  مسلحانه  مبارزه ی 
آزادیست  عین  کردستان  بخش های 
زیرا دشمنان میهن ما را اشغال کرده اند 
از  اشغالگران  راندن  بیرون  برای  و 
پشتیبانی  و  حمایت  از  سرزمینمان 
هر جریان و دولتی استقبال می کنیم.
در بخش "پرسش و پاسخ" سمینار 
نمودن  مطرح  به  حاضران  نیز 
سؤاالت خود در رابطه با موضوعات 
سوی  از  که  پرداختند  سمینار 
شد. داده  پاسخ  آنها  به  سخنرانان 

فعالیت گسترده ی تبلیغی پیشمرگه های حزب 
دمکرات در سقز به مناسبت 25 مردادماه

حزب  پیشمرگه های  از  تیمی 
ایران  کردستان  دمکرات 
یکمین  و  هفتاد  مناسبت  به 
حزب  تأسیس  سالگرد 
اقدام  ایران  کردستان  دمکرات 
گسترده ی  فعالیت  انجام  به 
نمودند. سقز  شهر  در  تبلیغی 
به گزارش وب سایت کوردستان 
بیستم  روزهای  طی  میدیا، 
به  مردادماه  یکم  و  بیست  و 
سالروز  مردادماه،   ۲5 مناسبت 
دمکرات  حزب  تأسیس 
از  تیمی  ایران،  کردستان 

دمکرات  حزب  پیشمرگه های 
فعالیت  سقز  شهر  داخل  در 
سیاسی  تبلیغی،  گسترده ی 
دادند. انجام  تشکیالتی  و 
آن  در  که  مکان های 
دمکرات  حزب  پیشمرگه های 
دست به فعالیت تبلیغی زده اند، 
سعدی،  خیابان  از:  عبارتند 
تپه ی  ولیخان،  رودخانه 
میدان  شاناز،  شهربانی،  ماالن، 
کوثر. پارک  زندان،  قاسملو، 
در  میدیا  کوردستان  خبرنگار 
اقدام  این  داد:  گزارش  سقز 

دمکرات  حزب  پیشمرگه های 
گرم  استقبال  با  ایران  کردستان 
مردم سقز روبرو گردیده است.

این فعالیت پیشمرگه های حزب 
در  ایران  کردستان  دمکرات 
صورت  حالی  در  سقز  شهر 
گرفته است که فضای کردستان 
نوین  مبارزات  شروع  از  پس 
کردستان  دمکرات  حزب 
به  ایران  رژیم  سوی  از  ایران 
شدت میلیتاریزه گردیده است.

یک کولبر ُکرد با گلوله ی نیروهای سپاه 
جان باخت

سپاه  مرزی  هنگ  نیروهای 
در  پاسداران  تروریستی 
ُکرد  کولبران  کاروان  اشنویه 
بستند. گلوله  رگبار  به  را 
خبررسانی  آژانس  گزارش  به 
تیراندازی  درپی  ُکردپا، 
مرزی  مسلح  مأموران 
"کیله شین"  ارتفاعات  در 
ساله   ٣0 کولبر  یک  اشنویه 
داد. دست  از  را  خود  جان 

حادثه در نیمه شب بیست و ششم 
مردادماه به وقوع پیوسته است.
خبرنگار ُکردپا با تأیید تیراندازی 
مستقیم مرزبانی اشنویه، هویت 
کولبر جانباخته را خالد بنگینی 
توابع  از  "هق"  روستای  اهل 
کرد. اعالم  نالوس  بخش 
می کند:  اضافه  گزارش 
خاک  عمق  در  بنگینی  خالد 
اصابت  مورد  ایران  کردستان 

از خطوط  و  گرفته  قرار  گلوله 
است. نکرده  عبور  مرزی 

و  همسر  دارای  که  کولبر  این 
می باشد،  خردسال  فرزند  دو 
منطقه  کولبری  معابر  در 
است. بوده  کولبری  مشغول 

قربانیان شلیک مستقیم نیروهای 
ایران  مسلح رژیم در ُکردستان 
 50 مرز  از  جاری  سال  طی 
کشته و زخمی فراتر رفته است.

مسکو شده و در همدان واقع در نزدیکی کردستان، پایگاه نظامی در اختیار روسیه قرار می دهد.
افراد، گروه ها و کلیت جامعه به تناسب تأثیرات یک سیاست خاص بر آنان، حق پرسش و انتقاد 
دارند، لیکن این حق نباید اینگونه تفسیر شود که هر فرد و گروهی که با سیاستی مخالف بود یا 
نتوانست سیاستی را درک نماید، حق دارد به آن اهانت نموده و آن را به چیزی متهم کند.متأسفانه 
در منطقه ی خاورمیانه، در بسیاری از مواقع، مرزهای انتقاد و افترا در هم ریخته و با یک فریب 
ساده که هر کسی می تواند بدان پی ببرد، تحت عنوان رعایت آزادی اندیشه و انتقاد، به تهمت زنی 
و افترا علیه سیاست و اقدام سیاسی خاصی می پردازند که متأسفانه در بسیاری از مواقع منشأ 
ناروا، رژیم های استبدادی حاکم و دشمنان ملت ها بوده و هستند و به نحو بسیار  اتهامات  این 
جاهالنه ای از سوی برخی افراد تکرار می شوند که شاید خود را بسیار آگاهتر و هوشیارتر از آن 

بدانند که به دام تحریفات و فریبکاری های دشمن بیفتند.

پیام دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران
به مناسبت روز جهانی جوانان

دمکرات  دبیرکل حزب  مصطفی هجری، 
جهانی  روز  مناسبت  به  ایران  کردستان 
متعهد  جوانان  به  خطاب  پیامی  جوانان، 
کردستان،  بخش های  تمامی  مبارز  و 
نمود. منتشر  ایران  کردستان  ویژه  به 
است: زیر  شرح  به  پیام  این  متن 

بر اساس تصمیم سازمان ملل متحد، روز 
١۲ اوت به عنوان "روز جهانی جوانان" 
برای  فرصت  این  از  است،  شناخته شده 
به  صمیمانه  شادباشی  و  تبریک  عرض 
به  کردستان،  بخش های  تمامی  جوانان 
ویژه جوانان کردستان ایران استفاده نموده 
و رهایی از ستم رژیم جوان ستیز جمهوری 
می کنیم. آرزو  آنان  برای  را  اسالمی 
ایران! کردستان  مبارز  و  متعهد  جوانان 

امروز در حالی یاد روز جهانی جوانان را 
گرامی می داریم که شما تحت زمامداری 
و  عالیق  تمامی  از  آخوندی،  حکومت 
خوشی های زندگی و جوانی خود محروم 
سپردن  ناگوار  خبر  از  روزانه  و  شده اید 
گروهی  اعدام های  جوخه ی  به  جوانان 

می شویم. مطلع  آنان  نمودن  زندانی  و 
به  برای تمامی مردم و  این رژیم  ارمغان 
و  کار  تأمین  به جای  ویژه شما جوانان، 
عبارت  سالم،  تفریحات  مراکز  و  درآمد 
از بیکاری، ناامیدی، اعتیاد به مواد مخدر 
اضطراب،  است.  اجتماعی  آسیب های  و 
از  سرکوب  و  تبعیض  اهانت،  و  تحقیر 
این  مزدوران  و  حکومتی  مراکز  سوی 
آمیخته  هم  در  آنان  زندگی  با  رژیم، 
می کشند. زجر  آنها  دست  از  مدام  و 

سخت  وضعیت  این  از  رهایی 
اراده ای  نیازمند  دشوار،  و 
است. ازخودگذشتگی  و  راسخ 

و  رژیم  این  برابر  در  آوردن  فرود  سر 
آن،  از  حقوق  مطالبه ی  برای  دریوزگی 
وضعیت روانی و زندگی آنان را دشوارتر 
مردم  تمامی  و  رهایی شما  راه  می نماید. 
این  علیه  مبارزه  کردستان،  آزادیخواه 
قیام  و  خیزش  و  ُکردستیز   دیکتاتوری 
فرمانبُرداری  و  درماندگی  جای  به 
مبارزات  حرکتی  دینامیسم  شما  است. 

کوهستان  مبارزات  دوشادوش  شهر 
نیرومند  حلقه ی  دو  این  میان  پیوند  و 
تبدیل  یکدیگر  به  پیوستن  با  تا  هستید 
استیفای  برای  تأثیرگذار  نیرویی  به 
گردید. خویش  پایمال شده ی  حقوق 

زنجیره ی  این  می توانید  شما 
کنید. ایجاد  را  ناگسستنی 

زمام مبارزات شهرها را به دست بگیرید 
و آزادی خود را به دست آورید. شما اگر 
هستید. پایان ناپذیر  نیرویی  کنید،  اراده 

خویش  انقالبی  فعالیت های  با  امسال 
انجام  شهرها  از  برخی  در  تاکنون  که 
دادید،  پاسخ  کوهستان  ندای  به  داده اید، 
دشمن  زیرا  دهید،  ادامه  را  برنامه ها  این 
سردرگمی  دچار  و  ترسیده  شما  از 
شماست. آن  از  پیروزی  است،  شده 
ایران کردستان  دمکرات  حزب 

دبیرکل
مصطفی هجری

۲۲ مرداد ١٣۹5 خورشیدی
١۲اوت ۲0١6 میالدی
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مصطفی هجری، دبیرکل حزب در گفتگو با اورشلیم آنالین:
ما پتانسیل بهار کردی را در ایران مشاهده می کنیم

دبیرکل حزب  مصطفی هجری، 
در  ایران  کردستان  دمکرات 
اورشلیم  با  ویژه ای  گفتگوی 
ستمی  و  ظلم  از  آنالین، 
متحمل  ایران  کردهای  که 
و  می کند  صحبت  می شوند، 
انباشته شده  ستم  همه  آن  از 
کردهای  که  می گوید  سخن 
است  نموده  وادار  را  ایران 
آزادیخواهانه ای  مبارزه ی  تا 
اسالمی  جمهوری  علیه  را 
نمایند.  آغاز  ایران 
سرنگونی  برای  مبارزه ای 
نظام  یک  تأسیس  و  رژیم 
به  که  فدرال  دمکراتیک 
و  ملیت ها  تمامی  حقوق 
بگذارد. احترام  بشر  حقوق 
در گفتگوی ویژه ای با اورشلیم 
هجری،  مصطفی  آقای  آنالین، 
دمکرات  حزب  دبیرکل 
می گوید: ایران  کردستان 
آمدن  کار  روی  بدو  "از   
ایران،  در  اسالمی  جمهوری 
کردهای این کشور بر این باور 
حقوق  رژیم  این  که  بوده اند 
تأمین  را  ایران  مردم  سیاسی 
در  رو،  همین  از  کرد،  نخواهد 
سیاسی  نظام  تعیین  رفراندوم 
کرد ها  بعداً  نکردند.  شرکت 
دولت  با  مذاکره  خواستار 
راه  از  کرد  مسأله ی  تا  شدند 
مسالمت آمیز حل و فصل شود و 
رژیم به خودمختاری برای ملت 
کرد تن دهد، لیکن رژیم نه تنها 
مطالبات ملت کرد را نپذیرفت، 
را  ناخواسته ای  جنگ  بلکه 

نمود.  تحمیل  کرد  ملت  به 
حزب  ویژه  به  کرد  اپوزیسیون 
به  ایران  کردستان  دمکرات 
مبارزه برای تأمین حقوق ملی 
علیرغم  زدند.  کرد دست  خلق 
فقدان توازن قوا میان نیروهای 
رژیم  و  کرد  ملت  آزادیخواه 
ایران و فشار زیادی که بر روی 

و  بوده  آنان 
هست، ملت کرد 
سازمان های  و 
این  سیاسی 
همچنان  ملت 
علیه  مبارزه  به 
داده  ادامه  رژیم 
و از پای ننشسته 
نخواهند  و 
. " نشست

ایران  "رژیم 
کرد  ملت  تاریخ ساز  مبارزات 
آن  سیاسی  سازمان های  و 
حکومت  علیه  تهدیدی  را 
ملت  و  دانسته  خود  منحوس 
ملت  این  آزادیخواهان  و  کرد 
می داند  خود  اصلی  دشمن  را 
از  را  کرد  ملت  کودکان  و 
مادری  زبان  به  تحصیل  نعمت 
بدین  و  نموده  محروم  خود 
به  را  آپارتاید  سیاست  ترتیب، 
است. نموده  تحمیل  کرد  ملت 
مذهبی  ستم  نوعی  همچنین   

را  ظالمانه 
علیه  نیز 
ی  ها د کر
مذاهب  پیرو 

مختلف 
ل  عما ا
است.  نموده 

سنت  اهل  مثال،  عنوان  به 
به  تهران  در  آنان  جمعیت  که 
چندین میلیون نفر بالغ می شود، 
مسجد  یک  داشتن  حق  از 

م به فارسی: سالم 

اسامعیل پور

برخوردار نیستند و در هر چهار 
استان کردستان، از کمک مادی 
می نماید". مضایقه  مساجد  به 
کردستان،  در  بیکاری  "نسبت 
در مقایسه با سایر مناطق ایران 
و  سیاسی  فعالیت  است.  بیشتر 
ملی و مطالبات آنان غیر قانونی 
به  کرد  فعاالن  و  شده  تلقی 

آمریکا  و  اسرائیل  به  وابستگی 
سعودی  عربستان  نیز  اخیراً  و 
سیاسی  فعاالن  می شوند.  متهم 
محکوم  ابد  حبس  به  کرد 
می شوند و برخی از آنان اعدام 
می شوند، این همه ستم بر ملت 
نموده  وادار  را  کردها  کرد، 
است که در برابر رژیم بایستند 
بزنند". مبارزه  به  دست  و 
دبیرکل حزب دمکرات کردستان 
و  نیرو  "این  می گوید:  ایران 
توان را در ملت کرد و مبارزان 

کردی  بهار  که  می بینم  آن 
بزنند". رقم  را 
بر  "ما   وی همچنین می گوید: 
به  کرد  که مسأله ی  باوریم  این 

در حال حاضر یک  کلی  طور 
مسأله ی سیاسی در منطقه است. 
آنان حقوق خود را می شناسند 
و برای تحقق آن مبارزه می کنند. 
ملت کرد نیروی تأثیرگذاری در 
خاورمیانه است، کردهای ایران 
نیز به عنوان بخشی از این ملت 
دارند،  پیش  در  بهتری  آینده ی 

اسالمی  جمهوری  که  ویژه  به 
بیگانه ی  سیستم  یک  عنوان  به 
حاکم بر ایران، به دلیل اختالفات 
رژیم،  فراگیر  فساد  داخلی، 
مردم  نفرت  روزافزون  شیوع 
فتنه انگیزی  و  بحران آفرینی  و 
برای  نمی تواند  خاورمیانه،  در 
خویش  حاکمیت  به  درازمدت 
ادامه دهد. ما بر این باوریم که 
دمکراتیک  کشورهای  تمامی 
کردهای  به  بایستی  آزاد  و 
رژیم  با  مبارزه  در  ایران 

مبارزه  این  زیرا  کنند،  کمک 
جبهه ی  تقویت  راستای  در 
و  منطقه  در  دمکراسیخواهان 
علیه ارتجاعی ترین رژیم زمانه 

با دمکراسی و حقوق  است که 
بشر در سرتاسر جهان مخالفت 
گروه های  اغلب  به  می ورزد، 
و  می رساند  کمک  تروریستی 
کشورها  سایر  داخلی  امور  در 
یا  تضعیف  می کند.  دخالت 
و  صلح  رژیم،  این  نابودی 
تقویت  خاورمیانه  در  را  ثبات 
. " ید می نما

هجری  آقای 
همچنین 

: ید می گو
کردها  "ما   
کلی  طور  به 
با  مشکلی 
از  دولتی  هیچ 
اسرائیل  جمله 
البته  نداریم، 
یی  ها ر کشو
پایمال  را  کرد  ملت  حقوق  که 
مستثنی  قاعده  این  از  می کنند، 
که  اینست  من  اعتقاد  هستند، 
اینگونه  نیز  ایران  اکثریت مردم 
فکر می کنند. ما کردها برنامه ای 
نداریم،  ایران  از  جدایی  برای 
بلکه مبارزه ی ما برای تأسیس 
فدرال  دمکراتیک  ایران  یک 
و  کرد  ملت  آن  در  که  است 
حکومت های  از  ملیت ها  سایر 
برخوردار  محلی  خودمختار 
نیز  ایران  اداره ی  در  و  باشند 
اساس  بر 
قانون  یک 
تیک  ا مکر د
سهیم گردند". 
هجری  آقای 
ادامه  در 

همچنین 
ایران  »کردهای  می گوید: 
آمریکا  سیاست  که  معتقدند 
مبنی  بیشتر  اوباما  دوران  طی 
جمهوری  رژیم  با  سازش  بر 

 
تمامی کشورهای دمکراتیک و آزاد بایستی به کردهای ایران در مبارزه با رژیم 

کمک کنند،   زیرا این مبارزه در راستای تقویت جبهه ی دمکراسیخواهان در منطقه 
و علیه ارتجاعی ترین رژیم زمانه است که با دمکراسی و حقوق بشر در سرتاسر 

جهان مخالفت می ورزد، به اغلب گروه های تروریستی کمک می رساند و در امور 
داخلی سایر کشورها دخالت می کند.

ویژه  به  است،  بوده  اسالمی 
و  ایران  میان  توافق  امضای 
آمریکا  رهبری  به   5+١ گروه 
تحریم ها  لغو  با  رابطه  در 
رژیم  این  دست  ایران،  علیه 
آزادیخواهان  سرکوب  در  را 
سایر  و  کردها  ویژه  به  ایران 
و  ستم  تحت  ملیت های 
بیشتر  یاری رسانی  همچنین 
تروریستی  گروه های  به  رژیم 
و  ویرانی  نهایتًا  و  منطقه 
منطقه ی  در  بیشتر  کشتار 
دیگر  از  بسیاری  و  خاورمیانه 
گذاشت". بازتر  جهان  مناطق 
رژیم  علیه  قیام  پتانسیل  "ما 
ویژه  به  ایران  سرتاسر  در  را 
لیکن  می بینیم،  کردستان  در 
و  تقویت  نیازمند  پتانسیل  این 
مورد  اگر  کردها  است.  یاری 
می توانند  گیرند  قرار  حمایت 
یا  قیام  این  کانون  به  تبدیل 
بهار برای سرتاسر ایران شوند. 
حزب دمکرات مسافتی به طول 
بیش از هفتاد کیلومتر از مناطق 
ایران  کردستان  میان  مرزی 
کنترل  را  عراق  کردستان  و 
کنگره ی  بنیانگذار  و  نموده 
ملیت های ایران فدرال است که 
از سوی بیش از پنجاه درصد از 
ملیت های ایران حمایت می شود. 
به  ایران  در  کرد  ملت  جمعیت 
می شود. بالغ  نفر  میلیون  ده 
مدت  برای  دمکرات  حزب   
بیش از هفتاد سال جنبش ملی 
کرد را رهبری نموده و می نماید. 
نوینی  مرحله ی  به  کرد  جنبش 
رسیده و ما در تمامی زمینه های 
نظامی  و  مدنی  فرهنگی، 
سیستم  یک  برقراری  برای 
کردستان  در  فدرال  دمکراتیک 
می کنیم".  فعالیت  ایران  و 

 

جمهوری اسالمی به عنوان یک سیستم بیگانه ی حاکم بر ایران، به دلیل اختالفات 
داخلی، فساد فراگیر رژیم، شیوع روزافزون نفرت مردم و بحران آفرینی و فتنه انگیزی 

در خاورمیانه، نمی تواند برای درازمدت به حاکمیت خویش ادامه دهد

  م به ُکردی: کژال محمدی



5 شماره683- 21 آگوست 2016

ایران از اقلیم کردستان چه می خواهد؟
ن: محمد صالح قادری

م: سارا پارسا

دو  گذشته،  هفته ی  یک  در 
جداگانه ی  دیدار  و  نشست 
ایران  رژیم  امنیتی  مسئوالن 
هیأت های  از  کدام  هر  با 
کردستان  میهنی  اتحادیه ی 
حکومت  داخلی  وزارت  و 
این  از  نشان  کردستان،  اقلیم 
ایران   رژیم  که  داشت  واقعیت 
برابر  در  سدی  ایجاد  دنبال  به 
مبارزاتی  خیزش  و  "راسان" 
ایجاد  راه  از  ایران،  کردستان 
فشار و تهدید می باشد تا از این 
طریق بتواند نیروها و جریانات 
را  کردستان  اقلیم  در  موجود 
برای  ایران،  رژیم  گفته ی  به 
تأمین امنیت مرزهای مشترک، 
نماید. همکاری  به  مجبور 
نکته ی قابل توجه آن است که 
در  ایران  رژیم  خواست  این 
ایران  رژیم  خود  که  حالیست 
در داخل ایران و در خارج از 
مرزهایش، به دلیل سیاست های 
هیچ  تنها  نه  مردمی اش،  ضد 
امنیتی برای مردم ایران و مردم 
بلکه  نگذاشته،  باقی  منطقه 
خطرها  بزرگترین  از  یکی  به 
نابودی  و  ناامنی  ایجاد  برای 
در  انسانی  حیات  و  زندگی 
است. شده  تبدیل  منطقه  کل 
رژیم  سران  اساس،  این  بر 
ایجاد  برای  است  بهتر  ایران 
هر  از  قبل  کشور،  در  امنیت 
به  نسبت  بازنگری  اقدامی 
داشته  راهکارهایی  و  عوامل 
حاکمیت  دلیل  به  که  باشند 
برای  عاملی  به  آنان،  شوم 
ایران  داخل  در  ناامنی  ایجاد 
تبدیل  مرزها  از  خارج  در  و 
شده و ایران به عنوان کشوری 
نقض کننده ی  و  تروریستی 
در  بین المللی  و  انسانی  حقوق 
جهان، شهره ی آفاق شده است.
نکته ی بارز و قابل توجه دیگر، 

به  تا  ایران  رژیم  که  است  این 
این لحظه اعتقادی به پروسه ی 
اقلیم  حاکمیت  و  سیاسی 
حاکمیت  و  نداشته  کردستان 
را  کردستان  اقلیم  دمکراتیک 
مثابه ی یک آزمون، خطری  به 
برای ادامه ی حیات دیکتاتوری 
همچون  بسا  چه  دانسته،  خود 
حاکمیت  از  دوم"  "اسرائیل 
دائمًا  و  باشد  کرده  یاد  کردها 
خود  دسیسه چینی های  تمام  با 
بر ضد هر اقدام اقلیم کردستان  
پایه ریزی  و  استقرار  برای 
و  کرده  علم  قد  پیشرفت،  و 
کردها  حاکمیت  راهی  هر  از 
خود  تهدید  و  فشار  زیر  را 
این  با  اکنون  است،  داده  قرار 
برقراری  پی  در  آیا  توصیفات، 
مشترک  مرزهای  در  امنیت 
می باشد؟ دوم"  "اسرائیل  با 

از طرف دیگر، تا به این لحظه 
از  کردستان  اقلیم  پرونده ی 
پرونده ی  ایران، یک  رژیم  دید 
امنیتی به شمار می آید که بیشتر 
در یک حیطه ی ارتباطی بسیار 
دیپلماسی- ضعیف  و  کمرنگ 
نهاد  یک  حلقه ی  در  و  نظامی 
قدس  سپاه  همانند  امنیتی 
پاسداران و شورای عالی امنیت 
و سازمان های جاسوسی،  ملی 
حاکمیت  تحت  اقلیم  این  با 
است.  نموده  برخورد  کردها 
این  به  هنوز  اوصاف  این  با 
مشاهده  و  ننموده  قناعت  نیز 
حفظ  بهانه ی  به  که  می نماییم 
سوریه،  و  عراق  کامل  امنیت 
از هرگونه  پیشگیری  منظور  به 
فعالیتی، جنبش کردها را هدف 
به  رسیدن  برای  و  داده  قرار 
مقاصد این رژیم، هر روز شاهد 
کشته شدن پاسداران و مزدوران 
جبهه های  در  ایران  رژیم 
هستیم. عراق  و  سوریه  جنگ 
این حال، مشاهده می نماییم  با 
ضد  بر  رژیم  این  سیاست 
نیروهای سیاسی اقلیم کردستان 
و  بینداز  "تفرقه  مبنای  بر 

ادامه  همچنان  کن"  حکومت 
از  بعد  سال های  در  و  دارد 
به  تا  عراق  کردستان  خیزش 
این لحظه رژیم ایران تمام توان 
خود را برای ایجاد تفرقه میان 
نیروهای سیاسی اقلیم کردستان 
با  کردستان  اقلیم  نیروهای  و 
به  کردستان  بخش های  دیگر 
تفرقه  و  آشوب  تا  گرفته  کار 
و عدم اتحاد را در تمامی این 
مناطق گسترش دهد و بتواند با 
خود  خصمانه ی  برنامه ی  این 
پیشرفت  و  شکوفایی  اجازه ی 
و  ندهد  کردستان  اقلیم  به  را 
و  آسایش  شاهد  منطقه  این 
دیگر،  طرف  از  نباشد.  امنیت 

خود  فریبکارانه ی  سیاست  با 
این گونه وانمود می کند که اگر 
خواهان  کردستان  اقلیم  مردم 
ثبات  و  امنیت  و  آرامش 
فرود  سر  آن  الزمه ی  باشند، 
سیاست های  برابر  در  آوردن 
به  بتوانند  تا  است  ایران  رژیم 
برسند. آرامش  و  امنیت  نعمت 
بپذیرد  نمی تواند  رژیم  این 
علیرغم  کردستان  اقلیم  که 
که  مشکالتی  و  کمبودها  تمام 
داراست، سال هاست که خود را 
به عنوان یک واقعیت سیاسی و 
سمبل ملی کرد در منطقه تثبیت 
برای  کوشش  ضمن  و  نموده 
تالش  و  خود  حاکمیت  حفظ 
نهایی  سرنوشت  تعیین  برای 
از  عراق،  دولت  برابر  در  خود 
طرف دیگر به دلیل تجربیاتش 
و  دموکراسی  حوزه ی  در 
میان  مسالمت آمیز  همزیستی 
ملی  و  مذهبی  گروه های 
کردستان  اقلیم  گوناگون ساکن 

بخصوص بعد از حمله ی داعش 
قهرمانانه ی  نقش  ایفای  و 
کردستان  پیشمرگه ی  نیروهای 
تروریست ها،  برابر  در  عراق 
مورد  جایگاهی  توانست 
سطح  در  احترام  و  اطمینان 
کسب  خود  برای  بین المللی 
ائتالف  از  بخشی  و  نماید 
تروریست های  علیه  جنگ 
بنابراین  آید،  شمار  به  داعش 
هر  که  هستیم  امر  این  شاهد 
بلندپایه ی  مسئول  یک  موقع 
کرد در این بخش از کردستان 
استقالل  برای  اقدامی  پی  در 
جمهوری  رژیم  باشد،  بوده 
بهانه های  به  ایران  اسالمی 

طریق  از  گوناگون،  و  واهی 
دیپلماتیک  و  امنیتی  نهادهای 
اقلیم  متوجه  را  تهدیدی  خود، 
ثمر  به  از  تا  نماید  کردستان 
نشستن این اقدام جلوگیری به 
عمل آورد و این خواست مردم 
زنگ  مثابه ی  به  را  کردستان 
خطری برای امنیت خود دانسته 
در  دائمًا  دلیل  همین  به  است، 
تالش برای ایجاد تفرقه، بحران 
کردستان  اقلیم  در  بی ثباتی  و 
مسیر  تغییر  ضمن  و  می باشد 
اقلیم  سوی  به  داعش  حمالت 
دولت  تحریک  کردستان، 
با  عداوت  به  عراق  مرکزی 
اقلیم کردستان و قطع بودجه ی 
اکنون  کردستان،  مردم  عمومی 
در پی سازماندهی نیروی حشد 
شعبی و چندین توطئه ی دیگر 
اتمام جنگ  از  بعد  تا  می باشد 
اختالف  بهانه ی  به  داعش،  با 
کردستانی  مناطق  سر  بر 
و  جنگ  اقلیم،  از  خارج 

اقلیم  متوجه  را  دیگر  آشوب 
نحو  هر  به  تا  نماید  کردستان 
موفقیت آمیز  پیشبرد  از  ممکن، 
عمل  به  جلوگیری  تجربه  این 
ثمر رسیدن  به  از  مانع  و  آورد 
و تثبیت این دستاورد ملی شود.
نوین  خیزش  دیگر،  سوی  از 
و  )راسان(  ایران  کردستان 
پیوستن  هم  به  استراتژی 
شهر  و  کوهستان  مبارزات 
توسط حزب دمکرات کردستان 
که  رژیمی  بودیم  شاهد  ایران، 
احزاب  انحالل  مدعی  سال ها 
مبارزات  و  ایران   کردستان 
ایران  کردستان  در  کرد  ملت 
جنبش  مقابل  در  چگونه  بود، 
تکاپو  و  تقال  به  "راسان" 
حکومت  پایه های  و  افتاده 
دیکتاتوری اش متزلزل شده و با 
به جان  وحشیانه ترین روش ها 
مردم کردستان ایران افتاده و با 
زندان  و  بازداشت های گسترده 
و اعدام و... در پی ایجاد رعب 
و هراس در میان مردم و عقب 
نشاندن مبارزان کردستان ایران 
حقوق  احقاق  برای  مبارزه  از 
با  همزمان  و  برآمده  ملی خود 
میان  مرزهای  کردن  توپباران 
کردستان  و  ایران  کردستان 
کردستان  اقلیم  تهدید  و  عراق 
بر سر راه  مانع تراشی  در صدد 
است. برآمده  "راسان"  جنبش 
لیکن این رژیم بایستی بیش از 
هر کسی به این امر واقف باشد 
و  دمکرات  مبارزان  اراده ی  که 
وارثان مکتب قاضی، قاسملو و 
شرفکندی، همراه با مردم مبارز 
کردستان ایران بسیار نیرومندتر 
از آن است که با اینگونه تهدید 
حق  احقاق  تا  ارعاب ها،  و 
از  ملتشان،  رفته ی  دست  از 
اشغالگر  حکومت  علیه  مبارزه 
جمهوری  رژیم  دیکتاتوری  و 
بردارند. دست  ایران  اسالمی 
ایران  از رژیم  بایستی  همچنین 
سؤال نمود که چرا برای نیروهای 
این  پاسداران  سپاه  جنایتکار 

نیروی  یک  عنوان  به  رژیم 
از  که  می باشد  جایز  بیگانه 
سعدیه و جلوال و خانقین گرفته 
تا توزخورماتو و تلعفر و... در 
جوالن  کردستان  اقلیم  خاک 
دهند، ولی برای فرزندان مبارز 
ایران جایز نیست در  کردستان 
سرزمین  در  و  کردستان  خاک 
خودشان برای به دست آوردن 
خود،  میهنی  و  ملی  حقوق 
حضور داشته و فعالیت نمایند؟

اقلیم  که  است  الزم  همچنین 
سیاسی  احزاب  و  کردستان 
نظر  مد  را  واقعیت  این  آن، 
با  ارتباطشان  که  باشند  داشته 
هزینه ی  به  نباید  ایران  رژیم 
نیروهای  و  کرد  جنبش 
باشد  ایران  کردستان  سیاسی 
و ضرری متوجه مبارزات آنان 
نماید.  حقوقشان  تحقق  برای 
از  بعد  ایران  کردستان  احزاب 
سال ها همکاری در قبال اوضاع 
دلیل  به  اکنون  عراق،  کردستان 
به  رو  روند  و  منطقه   تحوالت 
تثبیت اوضاع در اقلیم کردستان، 
ضروریست که جنبش کردستان 
ایران تبدیل به دغدغه ی اصلی 
ایران گردد و  احزاب کردستان 
بر حسب امکانات و فرصت ها 
پیگیری  و  نقش  ایفای  به 
مبارزات  در  خود  حقوق 
کردستان  مردم  حق طلبانه ی 
نزدیک در  از  و  پرداخته  ایران 
با سازماندهی  مردم خود  میان 
و  سیاسی  فعالیت های  انجام  و 
دیکتاتوری  حاکمیت  گروهی، 
بنشانند. عقب  را  ایران  رژیم 

سیاسی  احزاب  اساس،  این  بر 
حکومت  و  عراق  کردستان 
هر  به  که  حال  کردستان  اقلیم 
از  پشتیبانی  توانایی   دلیلی 
و  ایران  کردستان  "راسان" 
مبارزان این بخش از کردستان 
نباید  ندارند،  را  اشغال  تحت 
باشند. راه  این  سر  بر  مانعی 

احزاب سیاسی کردستان عراق و حکومت اقلیم کردستان 
»راسان«  از  پشتیبانی  توانایی   دلیلی  هر  به  که  حال 
کردستان ایران و مبارزان این بخش از کردستان تحت 

اشغال را ندارند، نباید سدی بر سر این راه باشند.
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اهداف مشترک ایران و ترکیه  در سوریه  و سرنوشت کردها
سهراب کریمی

روابط ایران و ترکیه  در طول تاریخ ١00 
ساله ی  اخیر بیشتر بر تعامل استوار بوده  
است. تعامل این دو کشور عمده  بر ثبات 
منطقه  استوار بوده  و آنچه  نقش کلیدی و 
اصلی در این رابطه  ایفا کرده  است، عدم 
دستیابی کردها به  حقوق جمعی خود در 
این دو کشور است. این دو کشور برعکس 
به   را  کرد  مسأله ی   عراق  حکومت های 
رسمیت نمی شناختند و هر کدام بر اساس 
شرایط ویژه  ی خود با روش های خاص از 
پاسخگویی به  این مسأله  سرباز می زنند. 
در تحوالت چند سال اخیر در خاورمیانه  
هر یک از این دو کشور بر اساس شرایط 
داخلی خود، نحوه ی  فعالیت های منطقه ای 
خود را تعیین کرده اند. در این میان نقش 
مهمی  تأثیر  کشورها  این  داخل  کردهای 
داشته   آنها  منطقه ای  فعالیت های  در 
این  داخلی  سیاست های  پایه ی   بر  است. 
سوریه  چگونه   در  آنها  اهداف  کشور  دو 
در  دولت  ها  این  اهداف  می شود؟  دنبال 
سوریه  چیست؟ آیا کردها توان مقابله  با 
دارند؟ را  خود  علیه   دوکشور  این  اتحاد 

با  همزمان  کردها  ملی  خودآگاهی 
حرکت های ناسیونالیستی منطقه  در ترکیه  
ایران و کشورهای عربی آغاز شد. اگر چه  
کردها نتوانستند بعد از جنگ جهانی اول 
برسند  خود  ملی  خواسته های  به   دوم  و 
اقتدارگرایانه   کنترل  با  این خودآگاهی  و 
حالت  به   منطقه   دولت های  سوی  از 
پتانسیل  همواره   اما  بود،  درآمده   سکون 
کردها  ارگچه  کردند.  حفظ  را  خود  قیام 
به   توان  کردستان،  چندپارگی  دلیل  به 
چالش کشیدن جدی دولت های چهارگانه  
این  اما  نداشتند،  بیستم  قرن  اوایل  در  را 
کردها  بالقوه ی   توان  همواره   دولت ها 
هماهنگی های  لذا  بودند،  کرده   درک  را 
همیشگی آنها بر سر کنترل جنبش کردها، 
دولت ها  این  ارتباط  محورهای  جمله   از 
ساختار  دیگر،  سوی  از  است.  بوده  
با  شکننده   ساختاری  مذکور  دولت های 
تاریخی از کودتاها و انقالب ها بوده  است 
.فعالین کرد در هر چهار بخش کردستان 
استفاده   تحوالت  از  توانسته اند  همواره  
دارند  نگه   زنده   را  خود  جنبش  و  کنند 
کردها  بیستم  قرن  آخر  دهه های  در  و 
کشورها  این  برای  را  بزرگی  چالش های 
دیگر،  عبارت  به   آوردند.  وجود  به 
مطالبات  جذب  توان  هیچگاه   دولت ها 
و  سرکوب  با  تنها  و  نداشته اند  را  کردها 
به   را  کردستان  توانسته اند  نظامی  نیروی 
سوریه   کردستان  درآورند.  خود  انقیاد 
در  که   بود  کردستان  بخش های  جمله   از 
نکرد  پیدا  فرصت  هیچگاه   گذشته   قرن 
فعالین  اما  کند،  را علنی  که  جنبش خود 
هیچگاه   کردستان  از  بخش  این  در  کرد 
و  نکردند  فراموش  را  خود  ملی  رؤیای 
سریع  خیلی  سوریه   اخیر  تحوالت  در 
در  را  خود  پتانسیل  و  افتادند  تکاپو  به  
جلب توجه  جهانیان به  نمایش گذاشتند.

آغاز  تونس  در  عربی  بهار  که  هنگامی 
عربی  کشورهای  دیگر  سرعت  به   شد، 
تحوالت  باعث  و  درنوردید  هم  را 
سوریه   مردم  قیام  شد.  منطقه   در  عمیقی 
منطقه ای  نظم  اسد  بشار  حکومت  علیه  
قوای  توازن  و  زد  هم  بر   را  خاورمیانه  
سنتی منطقه  را تحت تأثیر قرار داد. اگر 
التهاب  آمریکا  توسط  عراق  تسخیر  چه  
منطقه ای را تا حدی باال برد و نفوذ ایران 
تحوالت  اما  داد،  افزایش  منطقه  در  را 
را  التهاب  این  سوریه   خونین  و  سریع 
از  ایران  میان  نیابتی  رویارویی  حد  تا 
از  عربی  کشورهای  و  ترکیه   و  سو  یک 
این  که   رساند  خود  اوج  به   دیگر  سوی 
بوده   بی سابقه   خاورمیانه   در  رویارویی 
است. کردها هم به  عنوان یکی از نیروهای 
با هدفی متفاوت از دیگر  سیاسی سریعًا 
کردند.  آغاز  را  قیام خود  مناطق سوریه  
در  اسد  حکومت  سرسختانه ی   مقاومت 
باعث  سوریه   مردم  مدنی  خیزش  برابر 
به   ارتش  یگان های  از  برخی  پیوستن 
قدرت های  شدن  وارد  همزمان  و  مردم 
تحوالت  این  به   منطقه ای  و  جهانی 

میان  این  در  و  کرد  بغرنجتر  را  وضعیت 
حکومت ها  بیشتر  توجه   مورد  کردها  
در  کرد  فعال  نیروهای  گرفتند.  قرار 
به  پ.ک.ک  نزدیک  دو بخش  به   سوریه  
کردستان  دمکرات  پارت  به   نزدیک  و 
کردستان  دمکرات  پارت  شدند.  تقسیم 
دارای روابط گسترده ی  اقتصادی با ترکیه 
دیگر،  سوی  از  بود.  کشور  این  متحد  و 
خود  فعالیت های  آغاز  بدو  از  پ.ک.ک 
به  عنوان متحد حکومت سوریه  و سپس 
در  ایران شناخته  می شد. تحوالت سریع 
سوریه  باعث شتاب در صف بندی نیروها 
در منطقه  شد و در میدان رقابت سوریه  
گرفتند.  قرار  یکدیگر  رویاروی  علنًا 
با  در سال ۲0١۲ که  ارتش آزاد سوریه  
حمایت ترکیه  و کشورهای عربی توانست 
شود،  برتر  قدرت  مناطق  از  بسیاری  در 
در یک اقدام غیر قابل پیش بینی نیروهای 
قامیشلو،  منطقه ی  سه  از  سوریه   دولتی 
کوبانی و عفرین عقب نشستند. نیروهای  
حزب کارگران کردستان کنترل این مناطق 
را با سه  جغرافیای مجزا به دست گرفتند و 
عماًل فشاری غیر قابل پیش بینی را متوجه 
ترکیه  کردند. با بررسی چگونگی برخورد 

با این تحوالت به  نظر می رسد که   ترکیه  
ترکیه هیچگاه  در سیاست های خود چنین 
پیش بینی ای را نگنجانده  بود و در میدان 
آخر  خانه ی   در  آنکارا  منطقه   شطرنج 
جدول، کیش پیاده  ی کردها شد و تقالی 
را  نتیجه ای  هیچ  سال  چند  از  بعد  ترکیه  
در بر نداشت، بلکه  به مرور زمان کردها 
از  را  کردستان  مناطق  بقیه ی   توانستند 
مناطق  و  بگیرند  پس  داعش  اشغال 
مجزای قبلی را به  هم متصل کنند و بدین 
مناطق  بقیه ی   از  را   ترکیه  دست  ترتیب 
خاورمیانه  قطع کنند. اقدام ترکیه  در مقابل 
تنها  و  نرسید  به  جایی  در سوریه   کردها 
خلق ها   دمکراتیک  حزب  بر  را  عرصه  
با  صلح  پروسه   و  نمود  تنگتر  داخل  در 
درآورد. تعلیق  حالت  به   را  پ.ک.ک 

جنگ  میدان  به   روسیه   شدن  وارد  با 
آمریکا  با  کردها  اتحاد  و  سوریه  
در  را  خود  عمل  ابتکار  عماًل  ترکیه  
اخیر  کودتای  با  و  داد  دست  از  منطقه  
سیاست های  از  شد  ناچار  ترکیه  
بردارد. دست  اسد  بشار  علیه   خود 
سوریه  در  ایران  اهداف 

از خیزش های  بعد  که   اسالمی  جمهوری 
از  هراس  دچار   ١٣88 سال  مردمی 
تکرار قیام های کشورهای عربی و کشیده  
خود  اساس  سوریه   به   قیام ها  این  شدن 
خود  توان  تمام  با  می دید،  خطر  در  را 
سپاه   و  برخاست  اسد  از  پشتیبانی  به  
سوریه   دولت  نفع  به   عماًل  پاسداران 
با  و  شده   سوریه   در  داخلی  جنگ  وارد 
وارد کردن روسیه  در این جنگ توانست 
سوریه   دولت  نفع  به   را  رقابت  موازنه ی 
تغییر دهد و با این اقدام توانست انشقاق 
سوی  آن  به   را  جامعه   با  دینی  حکومت 
مرزها بکشاند. این اصلی ترین هدف رژیم 

که   است  منطقه ای  سیاست های  در  ایران 
به  نام سیاست هالل شیعی دنبال می شود. 
اعمال  دوگانه   شیوه ای  به   سیاست ها  این 
می شود، چراکه  اگرچه  به  شیوه ی رسمی 
کابینه  ی دولت و وزیر امورخارجه  مجری 
سیاست های رژیم ایران هستند، اما عماًل 
مسئول  پاسداران  سپاه  برونمرزی  بازوی 
در  ایران  سیاست های  کردن  پراکتیزه  
قدس  سپاه  اصلی  هدف  است.  منطقه  
مردمی  خیزش ها  کنترل  ایران،  رژیم  و 
این   سرایت  از  گیری  جلو  و  سوریه   در 
دولت  دیگر  است. هدف  ایران  به   قیام ها 
ایران در دخالت در سوریه  در واقع ناامن 
سعی  هدف  این  با  و  است  منطقه  کردن 
منطقه   امن  جزیره  ی  را  ایران  که  می کند 
آن  از  ایران  رژیم  برای  این  دهد.  نشان 
لحاظ مهم است که  ناکارآمدی دولت در 
آزادی های  و  توسعه  و  معیشت  تأمین 
فردی و مدنی برای جامعه ی  ایران روشن 
شده  است و تنها شانس به دست آوردن 
مشروعیت در داخل، ناامن کردن و جهنمی 
کردن منطقه  است. رژیم با این سیاست در 
واقع به  مردم ایران القا می کند که  هرگونه  
خیزشی سرنوشت آنها را مانند سوریه  و 

ایران،  نسبی  امنیت  و  می زند  رقم  عراق 
نتیجه ی  حاکمیت جمهوری اسالمی است

سیاست  نوعی  منطقه   در  ایران 
می کند.  دنبال  را  شیعی  ـ  ناسیونالیستی 
این سیاست در واقع برای تقویت هویت 
افزایش  که   چرا  است،  داخل  در  شیعی 
گرایشات سکوالریستی در میان توده های 
عظیم مردم از جمله  خطرات پیش روی 
حکومت مذهبی ایران است و بارها سران 
جمهوری اسالمی هراس خود را از رشد 
داده اند. نشان  سکوالریستی  تفکرات 

صلح  گفتگوهای  آغاز  آغاز  در  ایران   
با  علنًا  ترکیه   دولت  و  پ.ک.ک  میان 
این روند مخالف بود اگر چه  تالش های 
از  پ.ک.ک  کردن  منصرف  برای  ایران 
واگذاری  اما  ماند،  بی نتیجه   صلح  روند 
توسط  پ.ک.ک  به   سوریه   کردستان 
گام های  عماًل  ایران  و  اسد  حکومت 
کرد  متوقف  ترکیه   در  را  صلح  پروسه ی  
و با کشیده  شدن جنگ پ.ک.ک با ترکیه  
به  داخل شهرهای کردستان در ترکیه  در 
واقع احتمال مطالبه  ی دستاوردهای مشابه  
کردهای ترکیه  از سوی کردهای ایران را 
خنثی می کند، چرا که  بسیاری از تحوالت 
و  نوسازی  مـشروطیت،  همچون  ایران 
روشنفکری از ترکیه  وارد ایران شده  است

در تحوالت چند سال اخیر در خاورمیانه  
هر یک از این دو کشور بر اساس شرایط 
داخلی خود، نحوه ی  فعالیت های منطقه ای 
خود را دنبال کرده  اند. در این میان نقش 
مهمی  تأثیر  کشورها  این  داخل  کردهای 
در فعالیت های منطقه ای آنها داشته  است. 
بشار  حکومت  حفظ  ایران،  نهایی  هدف 
آینده ی   مذاکرات  در  شدن  وارد  و  اسد 
باال   چانه زنی  قدرت  با  سوریه    صلح 
ساقط  برنامه  ی  کامل  رفع  جهت  در 

حکومت های  توسط  ایران  رژیم  کردن 
قرار  با  صورت  بدین  که  است  غربی 
این  می تواند  روسیه   کنار  در  گرفتن 
کند. دنبال  مقتدرانه   را  خود  هدف 
سوریه  در  ترکیه   اهداف 

قدرت  به   بدو  از  اردوغان  حکومت 
رسیدن خود به  این نتیجه  رسیده  بود که 
اقتصادی  مشکالت  بر   آمدن  فائق  بدون 
نخواهد  را  قدرت  در  ماندگاری  توان 
بکارگیری  با  ابتدا  همان  از  و  داشت 
نیروهای تکنوکرات، خود را برای مقابله  
با مشکالت اقتصادی آماده  کرد. اما مانعی 
نبود  هم  آن  و  بود  پیش  در  راه   این  در 
کارگران  حزب  فعالیت  از  ناشی  امنیت 
با  رو  این  از  بود.  پ.ک.ک  کردستان 
وعده ی  حل مسأله ی  کرد برداشتن بعضی 
فرهنگی  و  سیاسی  محدودیت های  از 
فعالیت های  از  توانست  کردها  علیه  
نظامی پ.ک.ک تا حدی بکاهد. از سوی 
عراق،  کردستان  اقتصادی  رونق  با  دیگر 
خود،  اقتصادی  سیاست های  جهت  در 
اقلیم  با حکومت  را   گسترده ای  تعامالت 
آغاز نمود. حکومت اردوغان ابتدا با دادن 
وعده  به  کردها و توجیه موانع داخلی از 

عملی کردن وعده های خود طفره  می رفت 
سال های  در  کرد  رهبران  اعتراض  با  و 
۲0١١ و ۲0١۲ عماًل سیاست های فشار 
این  در  داد.  افزایش  را  مدنی  فعاالن  بر  
امنیتی  توافق  ایران  و  ترکیه   دولت  زمان 
می کردند.  رعایت  را  پ.ک.ک  علیه  
تا  چه   اگر  اردوغان  دولت  واقع  در 
خودداری  کرد  مسأله ی  انکار  از  حدی 
می کرد، اما عماًل هیچ برنامه ای برای حل 
در  ملی  مسأله ی   عنوان  به   کرد  مسأله ی 
دو  ترکیه   دولت  نداشت.  ترکیه  کردستان 
حق  قبول  یکی  می کرد:  دنبال  را  برنامه  
وضعیت  ارتقای  دوم  و  برابر  شهروندی 
سخنرانی های  در  که  کردستان  اقتصادی 
این  به  آنها  برنامه های  و  حزب  سران 
می شد. اشاره   کرات  به   برنامه   دو 

ایران، توافق  با رویارویی میان ترکیه و   
پ.ک.ک  علیه   ترکیه   و  ایران  امنیتی 
آغاز  ترکیه   دولت  و  رسید  پایان  به   هم 
خود  کار  دستور  را  طرح صلح  مقدمات 
سوریه   اپوزیسیون  از  همزمان  داد.  قرار 
در سوریه   ترکیه   اهداف  و  کرد  پشتیبانی 
این  اقتصادی  سیاست های  ادامه ی   هم 
بود  شرق  سوی   به  چرخش  در  کشور 
آمدن  کار  روی  ترکیه،  هدف  اولین    
سوریه   در  خود  به   نزدیک  حکومتی 
را  خود  نفوذ  هم  همزمان  بتواند  که   بود 
هم  و  دهد  تعمیق  عربی  کشورهای  در 
اصلیترین  عنوان  به   را  اسد  حکومت 
کشور تقویت کننده ی پ.ک.ک نابود کند.

ادامه ی   خواستار  ایران،  خالف  بر  ترکیه  
خواستار  بلکه   نبود،  سوریه   در  ناامنی 
کار  روی  و  اسد  بشار  سقوط  تسریع 
آمدن حکومتی با الگوبرداری از ساختار 
کنونی ترکیه  بود که  بتواند بازار و نوسازی 
گیرد. دست  به  را  بشار  از  بعد  سوریه  

هدف نهایی ترکیه  جلوگیری از پیشروی 
کردها از متصل کردن کوبانی به عفرین و 
کردها  دسترسی  از  جلوگیری  نهایت  در 
به  دریای مدیترانه  است. دسترسی کردها 
ایران و  به  دریای مدیترانه  کابوس ترکیه  
است. عربی  کشورهای  از  بعضی  حتی 
ایران و  ترکیه   توافق  مبنای 

ترکیه   هم  و  ایران  حکومت  هم  چه   اگر 
نسبت به  مسأله ی  کرد دارای دیدگاه های 
کردستان  تأثیر  اما   می باشند،  همسو 
بسیار  ترکیه   در  کرد  مسأله  ی  بر  سوریه  
پیشروی  مسأله ی   لذا  است،  جدیتر 
دارای  ترکیه    برای  سوریه   کردهای 
هنوز  که   چرا  است،  اساسی  حساسیتی 
کشور  این  دمکراسی  و  ترکیه   جامعه ی  
که   است  نرسیده   تکامل  از   درجه  آن  به  
مسأله  ی کردها را به  عنوان مسأله ی ملی 
به   کردها  جمعی  حقوق  احقاق  هدف  با 
رسمیت بشناسد. از سوی دیگر، پ.ک.ک 
کردن  دنبال  برای  پروژه ای  هنوز  هم 
دمکراسی  چارچوب  در  کردها  حقوق 
در دست  لذا  ندارد،  کار خود  دستور  در 
با  ترکیه   خاکی  مرز  طوالنیترین  داشتن 
می تواند  پ.ک.ک  توسط  خارج  دنیای 

برای این کشور غیر قابل هضم باشد، به 
ترکیه   با  روابط پ.ک.ک  نیز  دلیل  همین 
نتیجه   در  است،  امنیتی  و  خصومت آمیز 
بزرگترین امتیاز درخواستی ترکیه  از ایران 
و حکومت اسد، اقدام مشترک علیه  حزب 
سوریه   کردستان  و  دمکراتیک   اتحاد 
هم  اسد  و  ایران  برای  امتیاز  این   است. 
قابل قبول است چرا که  در نهایت ظهور 
یک حکومت کردی دیگر در منطقه  عماًل 
نقش  شدن  برجسته   و  سوریه   تجزیه ی  
خواهد  دنبال  به  را  خاورمیانه   در  کردها 
ایران  کردستان  بر   نهایت  در  که   داشت 
ایران  چه   اگر  گذاشت.  خواهد  تأثیر  هم 
حدود دو دهه  برخورد جدی میان دولت 
و احزاب کردستان را به  خود ندیده  است، 
دمکرات  حزب  اخیر  سال  یک  در  اما 
کردستان ایران فعالیت های نوینی را آغاز 
نموده و معادالت کردستان را به  گونه ای 
تغییر داده  است. رژیم ایران خوب می داند 
هنوز  اگرچه  ایران  کردهای  مبارزات  که  
نداشته   همراه   به   چشمگیری  دستاورد 
است، اما کردها هیچگاه  نه  به  ایدئولوژی 
نکرده اند  تمکین  حاکمیت  اقتدار  به   نه   و 
ناسیونالیسم  تکوین  و  مفهوم بندی  در  و 
دارند.  کردها  میان  در  را  برتر  نقش  کرد 
دیگر  الگوی  نیز  ایران  در  کردها  جنبش 
ترتیب  بدین  است.  ایران  ملیت های 
تهدیدی  منطقه   در  کردها  تقویت جایگاه  
رژیم  دمکراتیک  غیر  سیاست های  علیه  
و  ایران  رژیم  است.  اسالمی  جمهوری 
حکومت اسد از همان ابتدا از کارت کردها  
به  عنوان"خطری ضعیف" برای به  زانو در 
آوردن "دشمن قوی" خود یعنی ترکیه  در 
سوریه  استفاده  کردند و گرنه ایران و دولت 
اسد مخالف احقاق حقوق کردها هستند. 
از  اخیر  سال های  در  اردوغان  دولت 

اتحادیه ی  اروپا مأیوس شد، لذا سیاست 
چرخش به  شرق را در پیش گرفت، اما با 
به  قدرت رسیدن کردها در عراق و اینک 
در سوریه  از لحاظ ژئواستراتژیک سیاست 
چرخش به  شرق هم  مسدود شده  است 
و در جریان تحوالت کردستان سوریه  و 
حمایت  و  غربی  دول  به  کردها  نزدیکی 
هم  آمریکا  از  کرد،  نیروهای  از  آمریکا  
مأیوس شد، لذا تنها متحدانی که  می توانند 
مانع دستیابی کردها به  قدرت و سرزمین 
ـ  ایران  منتهی به  دریا شوند، محور روسیه 
سیاست  از  چشم پوشی  با  ترکیه  و  است 
این  تا  است  تالش  در  اسد  سرنگونی 
اقدامی  تا    کند  همراه   خود  با  را  محور 
دهد. انجام  مشترک  خطر  علیه  عملی 

اما آیا این دولت ها می توانند به  این هدف 
قدرت  حجم  ظاهراً  چه   اگر  آیند؟  نائل 
دلیل  به  اما  است،  زیاد  بسیار  این کشور 
پیچیدگی  و  سیاسی  مناسبات  پیچیدگی 
مشترک  اقدام  توان  منطقه ،  ژئوپولیتیک 
نیست.  باال  چندان  عمل  میدان  در  آنها 
مشارکت روسیه  در جنگ سوریه  در واقع 
اوکراین  بحران  به   نهادن  سرپوش  برای 
در  منافعی  گونه   هیچ  روسیه   و  است 
رویارویی با کردها ندارد. اگر چه  روسیه  
تعیین کننده ای  نقش  اسد  بشار  تقویت  در 
در  اسد  خواسته ی   تمام  اما  کرد،  بازی 
نتیجه   در  نیست.  روسیه   منافع  راستای 
روی  بر  روسیه   ـ  ایران  ـ  ترکیه   محور 
حمله  به  کردها کاماًل متفق و همدل نیست.

و  جهان  عمومی  افکار  در  چه   کردها 
دیپلماتیک  و  سیاسی  پیوندهای  در  چه  
معرفی  مثبت  نیرویی  عنوان  به  
با  کردها  علیه   اقدامی  هر  و  شده اند 
شد. خواهد  روبرو  جهانی  واکنش 

اقدام  توان  کردها  دیگر،  سوی  از 
کردها  دارند،  را  کشورها  علیه   قهرآمیز 
جنگ  تجربه ی  سال  ده ها  طول  در 
مناطق  شناخت  و  مسلحانه   و  چریکی 
زمان  کوتاهترین  در  ژئواستراتژیک، 
در  را  حمله ای  هر  جواب  می توانند 
بدهند. ترکیه   و  ایران  جغرافیای  عمق 

که   غربی  کشورهای  و  آمریکا  دولت 
علیه  داعش با کردها وارد اتحاد شده اند، 
دولت ها  این  که   نمی دهند  اجازه   هیچگاه  
اقدامی هماهنگ نظامی  علیه  کردها یک 
انسانی  فجایع  با  احتمااًل  که   دهند  انجام 
شوند. روبرو  حلبچه   و  انفال  همچون 

داخلی  رقابت های  تمام  با  کردها 
کشورها  احتمالی  حمالت  برابر  در 
و  اجتماعی  موجودیت  مستقیما  که  
در  بیاندازد  خطر  به   را  آنها  سیاسی 
در  اتحاد  این  بود.  خواهند  هم  کنار 
نشان  را  خود  داعش  حمله  ی  جریان 
قیام  می تواند  حمله  ای  گونه   هر  لذا  داد، 
سراسری کردها را به  همراه  داشته  باشد.

با این وجود، چرخش سیاست های ایران 
و ترکیه از "رقابت شدید" به  "همسویی" 
کردها  خیزش  با   مقابله   جهت  واقع  در 
سیاست های  میان  این  در  و  می باشد 
دوگانه ی  جمهوری اسالمی که  توسط دو 
نهاد سپاه پاسداران و وزارت امور خارجه  
هم  به   قضیه   این  در  می شود،  اعمال 
دیپلمات ها  تکاپوی  و  می شوند  نزدیکتر 
سپاه   نظامی  و  امنیتی  فعالیت های  جای 
را خواهد گرفت. اما آنچه  قابل پیش بینی 
در  همسویی  این  که   است  آن  می باشد، 
نهایت تالش می کند تا از پیشروی کردها 
بازگرداندن کردها  جلوگیری کند و توان 
نخواهند  را  سوریه   انقالب  از  قبل  به  
درصدد  همچنین  کشور  دو  این  داشت. 
جلوگیری از برجسته  شدن مسأله  ی کرد 
این سیاست ها  در منطقه  هستند که  خود 
باشد،  داشته   عکس  نتیجه  ی  می تواند 
چرا که  در کنار یکدیگر قرار گرفتن این 
کشورها علیه  کردها باعث تقویت گفتمان 
ملی کردها و تکوین این گفتمان در سطح 
جهانی می شود و نتیجه ی  آن هم ادامه ی  
جنگ با احزاب کرد در کردستان ایران و 
هماهنگی  باعث  امر  این  که  است  ترکیه  
شد. خواهد  آنها  میان  بیشتر  اتحاد  و 
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جنگل های پلدختر به آتش کشیده شدند
عدم  و  اخیر  سال های  در  زاگرس  جنگل های  کشیدن  آتش  به  و  مکرر  سوزی های  آتش 
و  وسیع  امکانات  نبود  و  وقایع  اینگونه  تکرار  از  پیشگیری  به  حکومتی  مسئولین  توجه 
است  ساخته  روبرو  جدی  خطر  با  را  زاگرس  اکوسیستم  و  حیات  آتش،  کنترل  برای  کافی 
صبح  هفت  ساعت  از  "کرکی"   منطقه  در  سوزی  آتش  منتشره،  گزارشات  بنابر 
گردید. آغاز  پلدختر  »کرکی«  های  جنگل  در   ١٣۹5 مرداد   ۲١ پنجشنبه 

شهرستان  "پاعلم"  روستای  دهیار  بساطی"  "حجت  مهر،  حکومتی  خبرگزاری  گزارش  به 
است. داده  خبر  شهرستان  این  "کرکی"  منطقه  جنگل های  در  آتش سوزی  از  پلدختر 

مکرر  سوزی های  آتش  از  ناشی  زیستی  بحران  به  ایران،  حکومت  توجه  عدم  و  کافی  امکانات  نبود 
است. شده  سرزمین  این  جنگل های  گسترده ی  نابودی  موجب  و  زده  دامن  زاگرس  جنگل های  در 
بیل،  با  منطقه  مراتع  و  جنگل ها  در  حریق  اطفای  کار  امکانات،  نبود  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان  بساطی 
دارد. ادامه  جدیت  با  همچنان  حریق  اطفای  برای  مردم  تالش های  و  می شود  انجام  درختان  برگ  و  شاخه 

بی توجهی رژیم ایران به افزایش 
خودکشی جوانان کهگیلویه و بویراحمد

ترتیب  به  که  می باشند  زاگرس  استان  چهار  بویراحمد  و  کهگیلویه  و  کرماشان  لرستان،  ایالم، 
با  که  انسانی  فاجعه ای  داده اند،  اختصاص  خود  به  را  کشور  کل  در  خودکشی  چهارم  تا  اول  رتبه های 
می شود. افزوده  آن  ویرانگر  دامنه های  بر  روز  هر  ایران  اسالمی  فاشیستی  رژیم  مسئولین  بی توجهی 

طناب  با  پاتاوه ای  جوان  دو  خودکشی  طناب،  با  گچسارانی  جوان  خودکشی  منتشره،  گزارشات  بنابر 
سروک  کوه های  در  جوان  دو  همزمان  خودکشی  اسلحه،  با  یاسوجی  جوان  خودکشی  برنج،  قرص  و 
عدم  دلیل  به  جوان  پسر  و  دختر  خودکشی  دیشموکی،  ساله   ١۲ دانش آموز  شدن  ،حلق آویز  یاسوج 
است. بویراحمد  و  کهگیلویه  در  جوانان  مرگ  از  ناخوشایند  اخبار  از  بخشی  تنها   ... و  ازدواج  در  موفقیت 
نابودی  و  سرزمین  این  بی پایان  ثروت های  غارت  و  زاگرس  بر  سلطه  با  ایران  مرکزگرای  رژیم 
انسانی  و  باشرافت  زندگی  یک  استمرار  زمینه های  زاگرس،  استان های  اقتصادی-اجتماعی  بنیان های 
میان  در  یاس  و  نامیدی  از  شدیدی  نوع  ایجاد  باعث  نهایتًا  که  برده  بین  از  مردمان  این  برای  را 
است کرده  حاکم  کردستان  جامعه ی  بر  را  تاریکی  فضای  و  گردیده  جوانان-  علی الخصوص   – مردم 

گسترش دامنه ی درگیری ها بر سر آب در 
چهارمحال و بختیاری

یک  طی  حیاتی شان،  منابع  غارت  از  جلوگیری  و  خود  برحق  حقوق  احقاق  راستای  در  زاگرس  مردمان 
و  انسانی  ضد  برخورد  با  که  آمدند  خیابان ها  به  شیرین  آب  انتقال  پروژه ی  به  اعتراض  در  گذشته  ماه 
سمت  به  نیروها  این  مستقیم  شلیک  که  شدند  روبرو  ایران  اسالمی  رژیم  سرکوبگر  نیروهای  وحشیانه ی 
است. داشته  پی  در  را  بازداشتی   ١5 و  زخمی   ٣0 کشته،  یک  اعتراضات  اولیه ی  ساعات  در  شهروندان 

وضعیت  به  رسیدگی  عدم  و  آبی  مشکالت  نکردن  برطرف  با  ایران  فاشیستی-اسالمی  رژیم  دیگر،  سوی  از 
طریق  بدین  تا  می کند  ایجاد  و  مهیا  را  زاگرس  مردمان  میان  در  درگیری  زمینه های  روستاها،  ُشرب  آب 
سیاست های  به  آنان  اعتراضات  در  شدیدی  انحراف  و  شوند  خود  هم زبانان  با  درگیری  مشغول  ُکرد  مردم 
استان  در  روستا  دو  اهالی  از  برخی  میان  درگیری  راستا  همین  در  کند.  ایجاد  ایران  فاشیستی  رژیم  غارتگرانه ی 
شد. دیگر  نفر  دو  شدن  زخمی  و  نفر  دو  مرگ  به  منجر  آب  سر  بر  اخیر  روزهای  طی  بختیاری  و  چهارمحال 

کنسرت ها از مرکز به کرماشان 
تحمیل می شوند

شدت  به  کرماشان  شهر  در  کنسرت ها  ترافیک  از  "آرشاویر"  ُکردی  گروه  سرپرست 
دانست. شنیداری"  "فرهنگ  آمدن  پایین  و  "دلزدگی"  موجب  را  آن  و  کرده  انتقاد 

گروه  اجرای  با  همزمان  موسیقی  کنسرت  هفت  تبلیغ  به  وی  ُکردپا،  خبری  آژانس  گزارش  به 
می آورند  را  مرکز  از  هنرمندانی  بودم  شاهد  گفت:  و  کرد  اشاره  امسال  اردیبهشت ماه  در  "آرشاویر" 
خورد. تأسف  فقط  باید  که  می کند  آنها  پای  زیر  خاک  را  خود  حقارت  با  چنان  کنسرت گذار  و 
نقش  اثر   ۹00 حدود  در  مستقیم  صورت  به  که  می گوید  رستمی  فرشاد 
می شود. تحمیل  استان  به  کنسرت ها  از  بسیاری  که  می کند  احساس  و  داشته 

مرکز  سیمای  و  صدا  در  صفامنش  حسین  صدای  پخش  ممنوعیت  از  ادامه  در  رستمی 
سفارشی  کرماشان  موسیقی  سال هاست  که  کرد  خاطرنشان  و  کرد  تأسف  ابراز  کرماشان 
نیست. شناخته شده  مردم  اکثر  برای  واقعًا  مرکز  این  تولیدات  و  شده  مطلق  مناسبتی  و 
فرشاد رستمی کار حرفه ای موسیقی را از سال 68 آغاز کرده و سال ٧8 از کرماشان به تهران مهاجرت کرده است.

این بار کودکان ُکرد با سر تراشیده تهدید 
و تحقیر شدند

اقدام  دیگر  اداری  نهاد  چند  همکاری  با  کرماشان  شهرداری  اخیر  روزهای  در 
داشته اند. سال   ١0 از  کمتر  کودکان  این  کرده اند.  کار  کودکان  سر  تراشیدن  به 
خبرنگار  اما  بود  یافته  انتشار  اجتماعی  شبکه های  از  برخی  در  پیشتر  خبر  این 
وجود  است  ایران  غرب  نشریه ی  پرتیراژترین  که  "باختر"  حکومتی  روزنامه ی 
است. کرده  بازنشر  کرمانشاه  شهر  سطح  کودک  چند  زبان  از  را  اقدامی  چنین 
شده اند. شناسایی  کرماشان  استان  در  خیابانی  کودک   ١000 به  نزدیک  برآوردها،  طبق 
برخی از فعالین مدنی پس از انتشار خبر مذکور، خواستار پیگیری موضوع و جلوگیری از تکرار آن شدند.

آسمیالسیون هم کم خواهد 
آورد!

آوات ساروج

م: ژیال مستأجر

عنوان  به  که  شهری  کرماشان، 
شناخته  کردستان  شهر  بزرگترین 
از  درصد   ۹٧ از  بیش  شده ، 
هستند. کرد  آن  شهروندان 

استان،  مر کز  در  فقط  که  شهری 
و  ساکنند  آن  در  کرد  غیر  اندکی 
استان  شهرهای  از  کدام  هیچ  در 
هیچ  سنقر  شهر  از  غیر  کرماشان 
نیست.  ساکن  آن  در  کردی  غیر 
گوناگون  شیوه های  به  بودن  کرد 
زبان،  طریق  از  دیار  این  در 
باورها  رسوم،  و  آداب  فرهنگ، 
می شود. دیده   آیین  حتی  و 

تاریخ  به  موشکافانه تر  اگر 
 ١٧0 به  نزدیک  بنگریم،  کرماشان 
هیچ  استان  این  در  پیش،  سال 
فارسی  زبان  به  نمی توانست  کس 
مردم  فرهنگ  و  دین  کند،  صحبت 
است،  بوده   "یاری"  استان  این 
مهمانان،  وآمد  رفت  شروع  با  اما 
رفت  مرکز،  فرستادگان  بازاری ها، 
و  تجاری  کاروان های  آمد  و 
تبدیل شهر به استراحتگاه مهمانان 
اعتقاد  اسالم  دین  به  که  شیعه ای 
شهرهای  به  رفتن  قصد  و  داشتند 
این  داشتند،  را  عراق  مذهبی 
مهمانان که بیشتر از اهالی شهرهای 
و  یزد  کاشان،  اصفهان،  اراک، 
تجارت  بهانه ی  به  بودند،  شیراز 
شهر  ماندند. در  بیشتر  زیارت  و 

سخاوت  و  مهمان نوازی 
بود  حدی  تا  کرماشان  کردهای 
خوش  جا  کم کم  مهمانان  که 
شدند. صاحبخانه  و  کرده  

کشاورزی،  سواد،  پایین  سطح 
دامداری، فاصله  داشتن از کارهای 
مهارت  اداری،  و  سیستماتیک 
و  بازرگانی  کارهای  در  نداشتن 
مردم  که  بود  شده   باعث  تجاری، 
شهر،  اداره ی  عمومًا  کرماشان 
بازارها، مراکز تجاری، کاروانسراها 
این  صادرات  و  واردات  انواع  و 
شهر را به دست مهمانانی که اکثرا 
هم  آنها  و  بسپارند  بودند،  فارس 
فروش  و  خرید  مشغول  شهر  در 
زمین و ملک و خانه بودند. این امر 
شهر  ساده  دل  مردم  تا  شد  موجب 
هم کم کم به شاگردان مهمانان و به 
شدند  تبدیل  برده هایی  به  گونه ای 
راهنمایی های  و  مشاوره  حتی  که 
می گرفتند  مهمانان  از  هم  را  کار 
در  زندگی  کلیدی  نقاط  و 
تازه   و  مهمانان  به دست  کرماشان 
افتاد. شهر  رسیده های  دوران  به 
شیوه ای  به  هم  قاجار  دوران  در 
شده ،  برنامه ریزی  و  سیستماتیک 
اصلی  مرکز  بردن  بین  از  برای 
شهر  بزرگترین  تبدیل  و  کردستان 
فارس نشین  شهری  به  کردنشین 
این  در  کمابیش  و  کردند  تالش 
نقشه ی  شوم پیروز شدند. رضاخان 
"یک  شده ی  کپی  شعار  با  میرپنج 
کشور، یک ملت، یک زبان و یک 
پرچم" در همه  شهرها و مراکزی که 
ملیت های دیگر در آن می زیستند، 
با مرکزیت  برای تحمیل این شعار 
به  فارسی  زبان  و  فارس  قوم 
شیوه ای مدرن و با پروژه ی قدرتمند 
از  هم  را  کرماشان  ایرانیسم،  پان 
نکرد. بی نصیب  ننگ  تحفه ی  این 
ادامه   در  رضاشاه  محمد  همچنین 
شیوه ای  به  پدرش  پروژه های 
شعار  با  بار  این  گسترده تر 
آریایی-ایرانی، افتخارات حکومت 
جشن  و  سال   ۲500 در  سلطنتی 
نشان  بزرگ  ملی،  مناسبت های  و 

دادن کوروش و با دروغ و دزدی 
منشور حقوق  را صاحب  کوروش 
نام  کردن  جعل  و  دانستن  بشر 
امپراطوری  این  که  تا حدی  ایران 
به  را  آن  و  شمردند  مقدس  را 
عنوان ناجی به جهانیان شناساندند 
عنوان  به  نامش  سده هاست  که 
آزادیخواه  و  سربلند  فرهنگ پرور، 
مانده   زبان ها  برسر  حق طلب  و 
بردن  بین  از  جز  چیزی  است، 
همه ی آداب و رسوم غیر فارس ها 
تاریخ  و  هنر  فرهنگ،  زبان،  مانند 
اصیل  بردن چهره ی  ازبین  و حتی 
نیاورد. بار  به  کرماشان  در  کردها 
زبان  به  زدن  حرف  دیگر 
و  عار  و  عیب  به  تبدیل  کردی 
فارسی گویی تبدیل به نماد باکالس 
کردی  لباس  پوشیدن  شد،  بودن 
و  کت  و  شد  روستا  به  منحصر 
و  مد  به  کاله  و  کراوات  شلوار، 
هنر و کالس و نشانه ی شهرنشینی 
به ظاهر  تبدیل شد و کپی زندگی 
از درون پوچ، سرگردان  تهرانی و 
شدن  گم  خود،  هویت  از  خالی  و 
در  داوطلبانه  بعضًا  و  اجباری 
عنوان  به  است،  بیگانه   که  هویتی 
گسترش  روزبه روز  پرستیژ  نوعی 
آمدن  کار  روی  از  بعد  و  یافت 
با  هم  اسالمی  جمهوری  رژیم 
جبهه ی  کمونیست ها،  نقش  ایفای 
فارسی گرا،  کرد  روشنفکران  ملی، 
پان ایرانیست ها  پایگاه  به  کرماشان  
و قلم فروشان آگاه و ناآگاه تبدیل 
شد که هر کدام برای بیشتر نزدیک 
با  مرکز  فرهنگ  و  مرکز  به  شدن 
و  هنر  تمام  فارس،  قوم  محوریت 
حتی  و  شعار  و  شعر  نگارش ها، 
فرهنگ  از  هم  را  کردی  موسیقی 
هزاران ساله ی زبان و ادب کردی 
قامت  به  را  خود  و  گرفت  فاصله  
زشت متجاوز و بیگانه، آویزان کرد.
و  خرید  برای  که  مهمانان 
کفن  فروختن  و  خرده   فروش های 
زبان،  عوض  در  بودند،  آمده   و... 
نیست  و  هست  وهمه   فرهنگ 
به  را  کرماشان  جامعه ی  و  فرد 
بیگانه ای  فرهنگ  و  بردند  تاراج 
فاشیستی- سیستم  کپی شده ی  که 

بیسواد  رضاشاه  که  بود  کمالیستی 
مناطق  همه ی   به  آن  صدور  با 
کرماشان   جمله  از  فارس،  غیر 
از  یکی  به  این شهر  که  باعث شد 
تبدیل  ایرانیسم  پان  پایگاه های 
شده و رنگ و لعاب آسیمیالسیون 
و فرهنگ وارداتی مرکزگرای تازه  
زبان  همچنین  و  فارس  متولدشده  
کرمانشاهی  فارسی  مصنوعی 
کرد  کاری  بازاری(  کوچه  )زبان 
و  بازار  در  زدن  حرف  ُکردی  که 
خانه ها  درون  در  حتی  و  ادارات 
کند. جلوه  ناپسند  و  زشت  هم 
صدا  رسانه،  طریق  از  جا  این  در 
مرکزیت  به  و...  هنر  سیما،  و 
نوعی  رژیم،  فرهنگی  سیستم های 
ملیتی- فراگیر   و  سفید  جنگ 

گرفت  انجام  کرماشان  در  دینی 
دینی  باورهای  چون  متأسفانه  که 
و  تشیع  مذهب  مانند  کرماشان 
مهمانان وارداتی مرکز از یک نوع 
بودند، فرهنگ مردمی که آبا و اجداد 
آنان صدها سال بیش از اسالم در 
گرفته  نادیده   زیسته اند،  کرماشان 
به کاروانسرا  شد و خود کرماشان 
و مرکز تبلیغ شیعه گری تبدیل شد. 
یاد  سوگند  اوقات  گاهی  حتی 
منطقه ی   یارسانی های  کردن 
کرماشان که در واقع از باور اسالم 
نام شخصیت های  به  بسیار دورند، 
می خورند. قسم  اسالمی 
سه   در  گسترده   آسیمیالسیون  
فرهنگی- سیستم های  دوره ی 

به  شیخ"  و  شاه  "رژیم  دولتی 
غیر  ملیت های  فارس سازی   سوی 
فارس ایران تالش می کرد، به ویژه  
رژیم جمهوری اسالمی بدون وقفه  
هویت  قبلی،  رژیم  از  جدی تر  و 
را  کردها  رسوم  و  فرهنگ  کردی، 
و  قلم بدستان  و  شکست  هم  در 
بردگان  رژیم،  مزدور  روشنفکران 
هر  با  فارسیسم  و  مرکزگرایی 
اعتقاد چپ یا اسالمی ) کمونیست، 
ایرانیست،  پان  ملی،  جبهه ی 
و  ملی-مذهبی  و  سلطنت طلب 
اسالمی(، درطول چندین مرحله  با 
پشتیبانی "دستگاه فرهنگی-دولتی 
خواندن،  برنامه های  انواع  با   "
به  نوشتاری  و  گفتمانی  نوشتن، 
از  منطقه ،  کردن  فارسیزه   سوی 
سطوح  تا  ابتدایی  تحصیل  آغاز 
و  تحصیالتی  مراکز  انواع  و  دیگر 
دست  فارسی،  زبان  شناختن  ادبی 
در دست مهمانان دوروی به ظاهر 
بامرام، با تبدیل شدن به سپر بالی 
آسیمیالسیون، حتی پیشینه و بنیاد 
شکستند  هم  در  نیز  را  کرماشان 
و  کردن  ویران  برای  را  زمینه  و 
بین  از  قیمت  به  کرماشان  نابودی 
به حاشیه   و  فرهنگ  و  زبان  بردن 
کمر  و  شمردند  کوچک  آن  راندن 
بستند. کرماشان  هیبت  نابودی  به 

اما امروز:
شیوه ای  به  کرماشان  مردم 
و  هویت  درک  با  خودجوش، 
اکثریت  و  افراد  خودشناسی 
و  منطقه   این  مسئول  انسان های 
آگاهی  سطح  رفتن  باال  همچنین 
با  مقابله  در  دیار،  این  در  ملی 
در  و  جنایت  این  انجام  مسببان 
کالنشهر  آسیمیالسیون   به  واکنش 
جواب  تا  تالشند  در  کردستان 
حکومتی  سیستم  به  دندان شکنی 
است  سده   یک  از  بیش  که  بدهند 
با صرف هزینه های گزاف، خواسته 
است که با آسیمیالسیون  رنگارنگ 
و برنامه  ها و پروژه های جدی خود، 
تفکر ناچیز تک ملیتی را به کرماشان 
هدیه  دهد، اما در مقابل "کرماشان 
آورد. خواهد  کم  ُکرد"  همیشه  




