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ارگان کمیـته مرکزی حزب دمکرات کردستان ایران

تـأمین حقوق ملی خلق کرد در چهارچوب ایرانی دمـکراتیک و فـــدرال
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ادامه در صفحه ی 6

کریم پرویزی

ص5ص3 ص5

سخن       پیشمرگه، پیشرو و پشتیبان مبارزات 
ملی است

آذرماه  در  کردستان  مردم 
فعالیت های  انجام  با  امسال، 
)روز  آذرماه   26 گوناگون، 
را  کوردستان(  پیشمرگه ی 
تقویت  لزوم  بر  و  داشته  گرامی 
از  پشتیبانی  و  ملی  همبستگی 
نمودند. تأکید  کردستان  راسان 

 27 شنبه  روز  مناسبت،  بدین 
خورشیدی   1395 آذرماه 
مقر  سالن های  از  یکی  در 
دمکرات  حزب  سیاسی  دفتر 
مراسم  ایران  کردستان 
و  دبیرکل  حضور  با  ویژه ای 
و  کادرها  رهبری،  اعضای 
اعضای  و  حزب  پیشمرگه های 
شد. برگزار  آنان  خانواده های 

در این مراسم که با اجرای سرود 
دقیقه  یک  و  رقیب"  "ای  ملی 
راه  شهیدان  احترام  به  سکوت 
رهایی کردستان به ویژه شهیدان 
)راسان(  کردستان  نوین  حرکت 
جهانگیری،  رستم  شد،  آغاز 
مسئول  و  سیاسی  دفتر  عضو 
کمیسیون سیاسی نظامی حزب، 
پیام این کمیسیون را به مناسبت 
نمود. قرائت  پیشمرگه  روز 

پیام  در  جهانگیری  آقای 
خصلت  به  اشاره  با  خویش 
اظهار  کرد  ملت  تسلیم ناپذیری 
رژیم  هیچ  "تاکنون  داشت: 
نتوانسته  ستمگری  و  استبدادی 
و  اجتماعی  پایگاه  که  است 
در  خود  برای  مهمی  سیاسی 
کند،  پیدا  کردستان  جامعه ی 
زیرا ملت کرد همچون حاکمیتی 
دولت ها  این  به  اشغالگر 
نگریسته و آنان نیز ملت کرد را 
تمایزی،  هیچ  شدن  قائل  بدون 
نموده اند". تلقی  دشمن خویش 

"در  افزودند:  همچنین  ایشان 
رهایی بخش  جنبش  تاریخ 
ملتمان در گوشه گوشه ی خاک 
این سرزمین، هر گاه که فرصتی 
حاصل شده، مبارزات ملت کرد 
رودرروی  و  سربرآورده  نیز 
این  است.  ایستاده  دشمنان 
ملت  تهور و شجاعت  آمادگی، 
کرد باعث شده است که دشمنان 
پایان ناپذیر  هراسی  در  همواره 
ببرند". سر  به  کرد  ملت  از 

حزب  سیاسی  دفتر  عضو 
آغاز  به  اشاره  با  دمکرات 

علیه  مبارزه  نوین  مرحله ی 
رژیم اشغالگر جمهوری اسالمی 
داشت:  اظهار  کردستان  در 
ملی  جنبش  و  مبارزه  "رهبری 
ایران،  کردستان  دمکراتیک 
نوینی  مرحله ی  آغاز  فرمان 
و  نمود  صادر  را  مبارزات  از 
کف  بر  جان  و  قدرتمند  نیروی 
و  راسخ  عزمی  با  پیشمرگه 
اراده ای پوالدین، به روی مرگ 
با  و  گشود  آغوش  راه  این  در 
جاویدان  حماسه هایی  خلق 
موکریان  کوساالن،  اشنویه،  در 
جرقه های  نخستین  سلماس  و 
نهایت  در  و  زد  را  راسان 
ازخودگذشتگی،  و  فداکاری 
شعله های گرم و سرکش مبارزه 
را در سرتاسر گستره ی سرزمینی 
برافروخت". ایران  کردستان 

رابطه  این  در  جهانگیری  آقای 
افزودند: "راسان، مبارزه ی ملت 
کرد برای نیل به رهایی و فردایی 
به  است،  درخشان  و  روشن 
همین دلیل این مبارزه را نیروی 
نمی تواند  تنهایی  به  پیشمرگه 
تمامی  بایستی  و  ببرد  پیش  به 

اقشار و طبقات مردم بر حسب 
آن  در  خویش  توان  و  امکان 
مشارکت داشته باشند و نه اینکه 
بلکه  پیشمرگه،  پشتیبان  آنان 
برای  آنان  پشتیبان  پیشمرگه 
رهایی قطعی و همیشگی باشد".

این  از  دیگری  بخش  در 
اتحادیه های  پیام  نیز  مراسم 
دانشجویان  و  جوانان  زنان، 
ایران  کردستان  دمکرات 
دبیر  روانگرد،  جالل  توسط 
شد.  قرائت  جوانان  اتحادیه ی 
 25 پنجشنبه  روز  همچنین 
آذرماه نیز در مراسم دیگری که 
در شهر سیدکان کردستان عراق 
حزب  ویژه ی  نیروی  همت  به 
ارتفاعات  در  مستقر  دمکرات، 
مرزی کردستان ایران برگزار شد.

نظیف  محمد  مراسم  این  در 
سیاسی  دفتر  عضو  قادری، 
ضمن  سخنانی  طی  حزب 
به  مناسبت  این  شادباش 
و  کردستان  پیشمرگه های 
نقش  تشریح  به  کرد،  ملت 
و  پیشمرگه  پیشرو  و  تأثیرگذار 
فداکاری های این نیرو در مقابله 

با اشغالگران کردستان پرداخت.
خویش  سخنان  در  ایشان 
نیروهای  تمامی  به  خطاب 
کردستان  انقالبی  و  مبارز 
نوین  "مرحله ی  داشت:  اظهار 
مبارزات کردستان ایران نیازمند 
شماست". همه جانبه ی  حمایت 

نمودند:  تأکید  همچنین  ایشان 
نوین  مرحله ی  آغاز  "با 
راسان،  به  موسوم  مبارزات 
ُرعب و وحشت سرتاپای رژیم 
جمهوری اسالمی را در بر گرفته 
و این رژیم از هر فرصتی جهت 
مقابله با راسان استفاده می کند".

و  شهرها  در  رابطه  این  در 
ایران  کردستان  مختلف  مناطق 
اعضا  کردستان،  مردم  نیز 
دمکرات  حزب  هواداران  و 
علیرغم تهدیدات رژیم و فضای 
انجام  با  حاکم،  سرکوبگرانه ی 
پیشمرگه  روز  یاد  فعالیت هایی 
را گرامی داشته و با آرمان های 
دمکراتیک  ملی  جنبش  واالی 
رهایی  راه  شهیدان  و  کردستان 
نمودند. پیمان  تجدید  کردستان 

پیام کمیسیون سیاسی 
نظامی حزب دمکرات 

کردستان ایران به 
مناسبت روز پیشمرگه
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سرکوب رسانه ها، 
الزمه حکومت های 

خودکامه

ایالم، سرزمین آالمتو و 
گهواره ی مدنیت کورد 

مصطفی هجری: اقلیم 
کردستان باید قبل از 

اعالم استقالل به مشکالت 
سیاسی خود پایان دهد

بیانیه ی دفتر سیاسی حزب 
دمکرات کردستان ایران

در رابطه با انفجار تروریستی در 
مقر رفقای پیشین

گفتگو با آسو صالح 
 درباره نشست 

پارلمان اروپا

لکه ی ننگی سیاه 
بر پیشانی شماری 

روزنامه نگارنما

جغرافیای ملی 
و جغرافیای مبارزاتی

خویش  سرزمین  در  کرد  ملت 
و  بیگانگان  حمالت  آماج 
ویرانی  و  خویش  خاک  اشغال 
صدها  و  قرارگرفته  آوارگی  و 
در  مبارزه  به  که  است  سال 
دوباره ی  گرفتن  دست  به  راه 
سرنوشت خویش ادامه می دهد.

و  گذشته  سال  ده ها  درازای  به 
اخیر  قرن  یک  به  نزدیک  حتی 
و  فریب  این  ایران،  در  ویژه  به 
تکرار  تاریخی  بزرگ  دروغ 
در  ملیت ها  تمامی  که  می شود 
مشترک  تاریخ  دارای  ایران 
بوده و به طور مسالمت آمیز در 
کرده اند!  زندگی  یکدیگر  کنار 
ملیت های  که  حالیست  در  این 
بلوچ  و  عرب  و  کرد  و  ترک 
شده   سرکوب  مدام  ترکمن  و 
قرار  نسل کشی  هدف  بارها  و 
ملت  میان  تاریخ  این  گرفته اند. 
حاکم و ملت فرودست، مشترک 
سکه ی  روی  دو  بلکه  نیست، 
تاریخ است، یک روی آن ظلم 
آن،  دیگر  روی  و  ستمگری  و 
است. ستمدیدگی  و  مظلومیت 

در میان ملت کرد و در طول و 
عرض خاک کردستان، این ملت 
قرار  ویرانگری  و  ستم  هدف 
جغرافیای  ستم ها  این  و  گرفته 
سلماس  و  ماکو  از  را  آن  ملی 
جنوبیتر  شهرهای  و  ایالم  تا 
است.  گرفته  بر  در  کردستان 
داده،  روی  که  قیام هایی  لیکن 
را  ملی  جغرافیای  این  سرتاسر 
نیز  اکنون  است.  نگرفته  بر  در 
راه  ابتدای  در  کردستان  راسان 
خود قرار دارد و هنوز جغرافیای 
که  دارد  پیش  در  را  وسیعی 
بایستی در آن نفوذ کند. عالوه بر 
قزوین  تهران،  این، در شهرهای 
شمال  در  ویژه  به  و  اصفهان  و 
کرد  هزار  صدها  نیز  خراسان 
زمامداران  که  می کنند  زندگی 
خویش  خاک  از  را  آنان  ایران 
رانده اند. بیرون  و  نموده  تبعید 

هنگامی که مبارزات  و قیام های 
می کنیم،  مرور  را  کرد  ملت 
ملی  جغرافیای  که  درمی یابیم 
در  آن  مبارزاتی  جغرافیای  و 
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مصطفی هجری: اقلیم کردستان باید قبل از اعالم 
استقالل به مشکالت سیاسی خود پایان دهد

کردستان  دمکرات  حزب  دبیرکل 
عنوان  تحت  کنفرانسی  طی  ایران 
آینده،  در  کردستان  "استقالل 
در  فرصت ها"  و  شدن  مواجه 
 – کردستان  آمریکایی  دانشگاه 
مسئله  پیرامون  را  سخنانی  دهوک، 
نمود. ایراد  کردستان  استقالل 

کوردستان  وب سایت  گزارش  به 
کردستان  آمریکایی  دانشگاه  میدیا، 
در  روزه ای  دو  کنفرانس  دهوک،   –
کردستان  استقالل  مسئله  با  رابطه 
پانل هایی،  طی  و  نمود  برگزار 
سیاسی  پژوهشگران  و  شخصیت ها 
این  در  کردستان  اقلیم  مسئوالن  و 
پرداختند. سخنرانی  ایراد  به  رابطه 

آذرماه،  ششم  و  بیست  جمعه  روز 
حزب  دبیرکل  هجری،  مصطفی 
از  یکی  در  ایران  کردستان  دمکرات 
پانل های مذکور، دیدگاه خود را در 

رابطه با استقالل کردستان بیان داشت.
کردستان  دمکرات  حزب  دبیرکل 
روز  تبریک  ضمن  ابتدا  ایران 
طی  کردستان،  پرچم  و  پیشمرگه 
سخنانی به تاریخچه این روز اشاره 
کردستان  پرچم  و  پیشمرگه  و  کرد 
نمود. قلمداد  ملی  سمبل  دو  را 

وی افزود: پس از شکل گیری روابط 
کردستان  اقلیم  حکومت  با  دولت ها 
حمایت های  شدن  سرازیر  نیز  و 
و  پیشمرگه  نیروهای  از  بین المللی 
اقلیم  رئیس  از  کشورها  استقبال 
اشغالگر  دولت های  کردستان، 
سرزمین مان از این شیوه حکومتداری 
افتادند. هراس  به  شدت  به 

دبیرکل حزب دمکرات یکی از دالیل 
دشمنی دولت های اشغالگر کردستان 
پیشرفت های  را  استقالل  اعالم  با 
اقتصادی - سیاسی و گسترش رفاه در 

این بخش از کردستان را عنوان کرد.
داشت:  اظهار  هجری  مصطفی 
کردستان  اشغالگر  دولت های 
اقلیم  مشکالت  بزرگنمایی  با 
خدشه دار  دنبال  به  کردستان، 
رژیم  و  هستند  کرد  مسئله  نمودن 
تبلیغات  به  راستا  این  در  ایران 
عموم  به  تا  زد،  دست  گسترده ای 
حکومتداری  سرانجام  دهند  نشان 
نیست. این  از  بیش  چیزی  کردی 

مسئله  داشت:  بیان  همچنین  هجری 
استقالل  اعالم  با  رابطه  در  اساسی 
برمی گردد  ما  خود  به  کردستان 
اقیلم  این  چارچوب  در  باید  و 
استراتژیک  خطوط  و  متحد 
کنیم. مشخص  خودمان  برای 

بر  خود  سخنان  انتهای  در  هجری 
سیاسی  مشکالت  به  دادن  خاتمه 
و  کرد  اشاره  کردستان  اقلیم  در 

کنفرانسی به مناسبت گرامیداشت هفتادمین سالروز تأسیس 
جمهوری کردستان در پاریس برگزار شد

برگزاری  با  پاریس  انستیتوی کرد در 
سالگرد  هفتادمین  یاد  کنفرانسی 
داشت. گرامی  را  کردستان  جمهوری 

وب سایت  گزارش  اساس  بر 
دهم  شنبه ،  روز  میدیا،  کوردستان 
ابتکار  به  کنفرانسی   ،2٠16 دسامبر 
جهت  پاریس  در  کرد  انستیتوی 
گرامیداشت هفتادمین سالروز تاسیس 
 19٤6 سال  در  کردستان  جمهوری 
گردید.  گزار  بر  مهاباد،  شهر  در 
این کنفرانس در دو پانل در ساختمان 
در  و  پاریس  دهم  منطقه ی  شهرداری 
پانل  و  شد  برگزار  آن  اصلی  تاالر 
نخست که  سرپرستی آن را دکتر کندال 
نزان، رئیس انستیتو کرد در پاریس، بر 

عهده  داشت، موارد زیر را شامل می شد: 
نزان  کندال  جانب  از  گفتاری  1ـ 
دستاوردهای  اهمیت  تشریح  در 
آن  تاثیر  و  کردستان  جمهوری 
کرد ملت  جمعی  حافظه ی  در 

کردستان  اقلیم  حکومت  پیام  2ـ 
دوله مه ری،  علی  جانب  از  عراق 
فرانسه  در  حکومت  این  نماینده ی 

کوتاهی  مستند  فیلم  نمایش  3ـ 
تهیه   جمهوری،  اعالم  مراسم  از 
ماملی اسماعیل  توسط  شده  

٤ـ مشاهدات دو نفر از شاهدان زنده ی 
خانم  از:  بودند  عبارت  که   دوره   آن 
دوره  9 ساله   آن  در  که   اعلم  عشرت 
سیاسی  فعال  گادانی،  جلیل  و  بوده  

است.  بوده   ساله    12 دوره   آن  در  که  
تعریف  به   شاهدین،  این  از  یک  هر 
شمه ای از مشاهدات و خاطرات خود 
در  جمهوری  اعالن  روز  مراسم  از 
میدان "چوار چرا"ی مهاباد پرداختند. 
دکتر  را  آن  ریاست  که   دوم  پانل 
حمید بوز ا رسالن، استاد دانشگاه های 
دو  داشت، سخنرانی  عهده   بر  پاریس 
و  دانشگاهی  شخصیت های  از  نفر 
که   دوره ای  شرایط  پیرامون  سیاسی 
نیز  و  گردید  اعالم  آن  در  جمهوری 
می شد.  شامل  را  جمهوری  میراث 
از: بودند  عبارت  شخصیت  دو  این 

 Yann ریچارد  یان  1ـ 
دانشگاه  استاد   RICHARD

جوانان مبارز کردستان در 
صفوف جنبش راسان، 

سازمان می یابند

کرد  جوانان  از  دیگر  گروهی 
نوین  خیزش  در  حضور  برای 
نیروی  صفوف  به  ایران  کردستان 
پیوستند. کردستان  پیشمرگه 

بر اساس گزارش رسیده به وب سایت 
کوردستان میدیا، روز جمعه نوزدهم 
 222 دوره  پایانی  مراسم  آذرماه، 
عنوان  تحت  که  پیشمرگه  مقدماتی 
محمدزاده"  رسول  شهید   " دوره 
نامگذاری شده بود، با حضور اعضای 
رهبری حزب دمکرات و فرماندهان 
و  کادر  از  شماری  و  ویژه  نیروی 

مرزهای  در  حزب،  پیشمرگه های 
گردید. برگزار  ایران  کردستان 

این مراسم با اجرای سرود ملی "ای 
رقیب" و یک دقیقه سکوت به احترام 
شهیدان راه آزادی کردستان آغاز شد.

عضو  صاحبی،  محمد  سپس 
دمکرات  حزب  مرکزی  کمیته ی 
به  تبریک  ضمن  ایران  کردستان 
سخنانی  دوره،  شرکت کنندگان 
نمود. ایراد  مناسبت  بدین  را 

آموزشی  پیام  مراسم،  این  ادامه  در 
از  محمدزاده"  رسول  شهید  "دوره 

منافع  راستای  در  کنیم  سعی  گفت: 
اوقات  بیشتر  کنیم،  حرکت  ملت مان 
دمکراسی  اجرای  شیوه ی  در 
آنچه  اما  می آید  پیش  مشکالت 
می دهد  روی  عراق  کردستان  در 
نیست،  دمکراسی  و  است  فاجعه 
برای  که  است  روندی  دمکراسی 
می کند. پیدا  راه حل  مشکالت  حل 

هجری اظهار امیدواری کرد که اقلیم 
به  استقالل  اعالم  از  قبل  کردستان 
دهد  پایان  خود  سیاسی  مشکالت 
را در راستای  نیروی مردم  بتواند  و 
نماید. بسیج  مقدس  هدف  این 

دبیرکل  کنفرانس،  این  حاشیه  در 
شخصیت های  با  دمکرات  حزب 
بلندپایه  مسئوالن  سیاسی، 
دیپلمات های  کردستان،  اقلیم 
پژوهشگران  و  خارجی  کشورهای 
نمود. گفتگو  و  دیدار  سیاسی 

و   Sorbonne Nouvelle
مورد  در  که   ایران،  تاریخ  متخصص 
ارتش های  طرف  از  ایران  اشغال 
متفقین و از بین رفتن تسلط حکومت 
شرایط  عنوان  به  ایران  در  مرکزی 
ملی  حکومت  تأسیس  در  مساعد 
کردستان  جمهوری  و  آذربایجان 
صحبت کرد. او که  حکومت ایران در 
دوره ی قاجارها را حکومتی عشیره ای 
قلمداد می کرد، این برداشت را داشت 
پهلوی  خاندان  آمدن  کار  روی  با  که  
ایرانی  ناسیونالیست های  ایران،  در 
برآمدند  همگرا  ایرانی  ایجاد  درصدد 
ایران  ترک خاک  از  بعد  نتیجه ،  در  و 
دولت  متفقین،  نیروهای  طرف  از 

یکسان سازی  برنامه ی  دوباره   ایران 
از  استفاده   با  و  گرفت  سر  از  را 
از  به   موفق  بین المللی  مساعد  شرایط 
آذربایجان  ملی  حکومت  بردن  بین 
گردید. کردستان  جمهوری  و 

دبیرکل  جانشین  شرفی،  حسن  2ـ 
که   ایران،  کردستان  دمکرات  حزب 
حزب  تأسیس  چگونگی  درمورد 
بنیانگذار  به عنوان  دمکرات کردستان 
تشکیل  شرایط  کردستان،  جمهوری 
دستاوردهای  کردستان،  جمهوری 
ویژگی های  کردستان،  جمهوری 
جمهوری کردستان و ادامه ی مبارزه ی 
ایران جهت  کردستان  دمکرات  حزب 
جمهوری  آرمان های  مجدد  تحقق 

کردستان  دمکرات  حزب  موقعیت  و 
کنونی  شرایط  در  مبارزاتش  و  ایران 
ایران  اسالمی  جمهوری  رژیم  علیه  
به  ماهیت  نمود و ضمن آن  سخنرانی 
رژیم جمهوری اسالمی ایران و نقض 
ایران اشاره  کرد.  حقوق ملت کرد در 
حسن  سخنان  متن  کنفرانس،  این  در 
و  ترجمه   فرانسه   زبان  به   شرفی 
گردید. پخش  حاضران  بین  در 

طرح  به   کنفرانس  پایانی  بخش 
شرکت کنندگان  سوی  از  پرسش هایی 
اختصاص یافته  بود که  از سوی حسن 
کندال  و  ا رسالن  حمیدبوز  شرفی، 
شد. داده   پاسخ  پرسش ها  به   نزان 

پیام  و  خیاط  حسن  فاروق  سوی 
توسط  پیشمرگه  مقدماتی  دوره 
گردید. قرائت  چوبانی  زانیار 

با  مراسم،  از  دیگری  بخش  در 
پیشمرگه هایی  از  جایزه  اهداء 
و  "درس  زمینه ی  دو  در  که 
کسب  را  برتر  رتبه های  اخالق" 
آمد. عمل  به  تقدیر  بودند،  کرده 

همچنین در خالل این مراسم، چندین 
سرود انقالبی توسط شرکت کنندگان 
شد. اجرا  پیشمرگه   222 دوره ی 

پرونده رژیم ایران به 
استراتژیست های پنتاگون 

سپرده می شود
دفاع  وزارت  در  منبع  یک 
است  گفته  )پنتاگون(  آمریکا 
که »مایکل فلین« مدیر پیشین 
اداره اطالعات وزارت دفاع از 
سوی ترامپ مسئولیت پرونده ی 
ملی  امنیت  شورای  در  ایران 
آمریکا را بر عهده گرفته است.

این منبع که نخواست نامش فاش 
شود، به روزنامه االنباء کویت، 
گفته است: دونالد ترامپ جهت 
برخورد با مسائل منطقه، دو تن 
آمریکایی  استراتژیست های  از 
کار  پنتاگون  در  سابقا  که  را 
ریاست  تحت  می کردند، 
پرونده  مسئول  فلین«  »مایکل 
ملی  امنیت  شورای  در  ایران 
آمریکا کرده است. وی سخنی 
استراتژیست  دو  این  نام  از 
است  کرده  تأکید  اما  نیاورده 
از  وسیعی  شناخت  آنها  که 
دارند. ایران  و  آمریکا  روابط 

به  نزدیک  منابع  این  از  پیش 
آمریکا  منتخب  رئیس جمهور 

پست  او  که  بودند  داده  خبر 
سفید  کاخ  ملی  امنیت  مشاور 
ژنرال  فلین«  »مایکل  به  را 
پیشین  مدیر  و  بازنشسته 
دفاعی  اطالعات  آژانس 
است. داده  پیشنهاد  آمریکا 

تحلیلگر  ریکس«  »توماس 
نشریه »فارین پالیسی« که پیش 
کار  فلین«  »مایکل  با  این  از 

ممکن  او  که  است  گفته  کرده، 
است آمریکا را به سمت جنگ 
برد. پیش  ایران  حکومت  با 

واشنگتن  خبری  پایگاه  پیشتر 
بود  داده  گزارش  بیکن  فری 
رئیس جمهور  ترامپ  دونالد  که 
منتخب آمریکا در حال تشکیل 
انباشته  خود  ملی  امنیت  تیم 
است. ایران  رژیم  مخالفان  از 
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ترجمه ی فارسی "کردستان و کرد" 
اثر ماندگار دکتر قاسملو 

تجدید چاپ شد
اثر  کرد"  و  "کردستان  کتاب 
رهبر  قاسملو،  دکتر  شهید  ماندگار 
بار  دومین  برای  کرد،  ملت  فرزانه ی 
شد. چاپ  تجدید  فارسی  زبان  به 

وزین  اثر  کرد"  و  "کردستان  کتاب 
کمیسیون  همت  به  قاسملو  دکتر  شهید 
دمکرات  حزب  اطالع رسانی  و  تبلیغات 
چاپ  تجدید  زودی  به  ایران  کردستان 
می گیرد. قرار  عموم  اختیار  در  و  شده 

این  رسالت  کرد"،  و  "کردستان  مؤلف 
کتاب را شناساندن دو واژه ی "کردستان 
نموده  معرفی  خوانندگان  به  کرد"  و 
و  دخل  بدون  را  کرد  و  کردستان  و 
می نماید. معرفی  خوانندگان  به  تصرف 

 - اقتصادی  بررسی  یک  کتاب  این 
سیاسی است که در آن نویسنده به تاریخ 
و جغرافیای کردستان اشاره کرده است.

نوشتن این کتاب از سال 1957 آغاز شده 
و در سال 1962 آماده ی چاپ شده است.

آکادمی  انتشارات  مرکز   1963 سال  در 
را  آن  پراگ  در  چکسلواکی  علمی 
نمود.  منتشر  و  چاپ  چکی  زبان  به 
زبان  به  مرتبه  دو  کتاب  این  همچنین 
کلتز  مرکز  توسط  و  ترجمه  انگلیسی 
است. شده  منتشر  و  چاپ  لندن 

سال  در  بار  اولین  برای  مزبور  کتاب 
زبان  به  انگلیسی  چاپ  روی  از   1967

 197٠ سال  در  و  شد  ترجمه  عربی 
در  لبنان  انتشارات  مؤلف،  اطالع  بدون 
کرد. منتشر  را  آن  از  بیروت خالصه ای 

"کتاب  انتشارات  نیز   1969 سال  در 
و  "کردستان  ورشو  در  لهستان  علم"  و 
آن،  انگلیسی  چاپ  اساس  بر  را  کرد" 
کرد.  منتشر  و  ترجمه  لهستانی  زبان  به 
کرد"،  و  "کردستان  کتاب  کردی  چاپ 
تألیف  از  سال  ده  گذشت  از  پس 
بیگانه  زبان  چند  به  آن  انتشار  و 
شد. منتشر  نیز  کردی  زبان  به  سرانجام 

توسط  کتاب  این  است  ذکر  قابل 
ترجمه  فارسی  زبان  به  عتیقی"  "طه 
است. گردیده  منتشر  و  چاپ  و 

این  نوین  چاپ  مقدمه ی  از  بخشی  در 
همه ی  "با  است:  آمده  چنین  کتاب 
گردید  میسر  عظما  امر  این  دشواری ها، 
که   نصیبمان شد  بار دیگر  افتخار  این  و 
گرانبهای  اندیشه های  از  دیگر  چاپی 
تبلیغات  کمیسیون  در  را  قاسملو  دکتر 
و اطالع رسانی حزب دمکرات کردستان 
اندیشمند  رهبر  آن  یادگار  حزب  ایران، 
برسانیم. انجام  به   تاریخی،  نابغه  ی  و 

کمیسیون  در  همرزمانمان  راه  این  در 
تایپ  کار  که   اطالع رسانی  و  تبلیغات 
گرفتند  برعهده   را  دوباره   مونتاژ  و 
بخصوص  دارد،  فراوان  تقدیر  جای 

سجادی  هایده   عبدی،  امید  همرزمان، 
الهام  و  خیاطی  امیر  دوستانمان  و 
چایچی که  کار دیزاین و مونتاژ را انجام 
اسماعیل پور  سالم  همرزممان  و  دادند 
دادند.  انجام  را  ویراستاری  کار  که  
همچنین دوست گرانقدر لقمان رشیدی که  
کار ویرایش دوباره ی دیزاین و مونتاژ را 
انجام دادند و دوستانمان در سوئد که  چند 
نفری همراه با عطا درویشی به  جمع آوری 
کمک برای چاپ دوباره  کتاب پرداختند.

تشکر  و  تقدیر  که   دارد  خود  جای  اما 
در  عزیز  دوستی  و  همرزم  از  بسیار 
کردستان به  عمل آوریم که  بخش اصلی و 
مهم کمک مادی برای چاپ مجدد کتاب 
را پرداخت نمودند و در اینجا ایشان را 
می کنیم. یاد  بوکانی"  ح.  ع.   " اسم  به  

کرد  و  کردستان  کتاب  نوین  چاپ 
که  "راسان"  با  شد  همراه  و  همزمان 
فصلی دیگر از تاریخ مبارزات ملت کرد 
و برگرفته از اندیشه های دکتر قاسملوی 
چاپ  این  منظور  بدین  و  است  فرزانه 
"راسان"  راه شهیدان  و  یاد  به   را  مجدد 
ملت  مجدد  خیزش  و  نوین  مبارزات   ،
تقدیم  روژهه الت  کردستان  در  کرد 
می کنیم و بدین سان با همه ی شهیدان راه 
آزادی پیمان وفاداری دوباره  می بندیم".

حزب دمکرات و کومله بر لزوم کار 
سیاسی میدانی مشترک تأکید نمودند

دمکرات  حزب  بلندپایه ی  هیأت های 
کردستان ایران و حزب کومله ی کردستان 
ایران در دیداری در مقر دفتر سیاسی حزب 
پیرامون  نظر  تبادل  و  بحث  به  دمکرات 
پرداختند. عالقه  مورد  مختلف  مسائل 

روز یکشنبه 28 آذرماه 1395 خورشیدی، 
ایران  کردستان  کومله ی  از حزب  هیأتی 
دبیرکل  مهتدی،  عبداهلل  سرپرستی  به 
حزب  سیاسی  دفتر  مقر  از  حزب  این 
و  نمود  دیدار  ایران  کردستان  دمکرات 
از سوی هیأتی از اعضای رهبری حزب 
هجری،  مصطفی  سرپرستی  به  دمکرات 
دبیرکل حزب مورد استقبال قرار گرفت.

با  رابطه  در  طرف  دو  دیدار،  این  در 
مشترک  موضوعات  و  موارد  برخی 
منطقه  سیاسی  مسائل  با  مرتبط 
پرداختند.  نظر  تبادل  و  بحث  به 
نکات مشترکی  دیدار، طرفین  ابتدای  در 
مطرح  سیاسی  مسائل  با  رابطه  در  را 
نموده و مورد بحث قرار دادند. دو طرف 
با  از تحوالت منطقه، جنگ  ضمن بحث 
اوضاع  با  برخورد  چگونگی  و  داعش 
و  موصل  جنگ  داعش،  جنگ  از  پس 
حلب، بر لزوم بها دادن بیش از پیش به 
عوامل مؤثر بر وضعیت جنبش ملی کرد 
به ویژه در کردستان ایران تأکید نمودند.

به  برای  اسالمی  جمهوری  تالش های 
و  کرد  ملت  مبارزات  کشاندن  انحراف 
حقوق ملی و سیاسی آن، بخش دیگری 
از مباحث مطرح شده در این دیدار بود 
و  تقویت  لزوم  بر  آن،  با  مقابله  برای  که 
متقابل  هماهنگی  و  همکاری  تحکیم 

در  موضع  و  نظر  اشتراک  و  شده  تأکید 
سیاسی  مسئولیتی  عنوان  به  رابطه  این 
دوش  بر  که  گردید  تعریف  تاریخی  و 
به  بایستی  و  داشته و  قرار  هر دو طرف 
اندازه ی کافی و الزم مد نظر قرار گیرد.

جمهوری  رژیم  سیاست های  ادامه،  در 
اسالمی و بحران هایی که رژیم در عرصه ی 
روبه روست،  آنها  با  بین المللی  و  داخلی 
بر این  مورد بحث قرار گرفت و طرفین 
از  بودند که جمهوری اسالمی پس  باور 
از  که  است  نتوانسته  نیز  برجام  توافق 
در  گامی  کوچکترین  اقتصادی  لحاظ 
راستای منافع توده های مردم و کاستن از 
بحران هایی که با آنها روبه روست، بردارد.

اشاره  دیدار  این  از  دیگری  بخش  در 
شد که تداوم سیاست سرکوب و ارعاب 
رژیم علیه فعاالن سیاسی و مدنی فضایی 
مردم  توده های  که  است  نموده  فراهم  را 
و  نارضایتی  ابراز  به  گذشته  از  بیش 
می پردازند  خویش  اعتراضات  بیان 
اعتراضات  این  که  می رود  انتظار  و 
برای  بیشتری  امکان  و  یابند  گسترش 
گردد. فراهم  مدنی  و  سیاسی  فعالیت 

از  که  نمودند  تأکید  همچنین  طرفین 
زیاده طلبی  نیز  منطقه ای  سیاست  لحاظ 
مداخله  سیاست  و  اسالمی  جمهوری 
و...  لبنان  یمن،  سوریه،  کشورهای  در 
جمهوری  دوش  بر  سنگینی  هزینه های 
اسالمی گذاشته است. رژیم وانمود می کند 
که می تواند در آینده تبدیل به یک قدرت 
منطقه  سیاسی  تحوالت  در  تعیین کننده 
شود، لیکن نشست اخیر کشورهای عربی 

اروپایی  مقامات  از  برخی  مشارکت  و 
در  منطقه  امور  به  آشنا  دیپلمات های  و 
می کند. رد  را  موضوع  این  نشست،  این 

جمهوری  تهدیدات  رابطه،  همین  در 
از  منطقه  ساختن  ناامن  و  ایران  اسالمی 
از  آن  حمایت های  و  رژیم  این  سوی 
گروه ها و باندهای افراط گرای تروریستی 
بر این  مورد بحث قرار گرفت و طرفین 
در  اسالمی  جمهوری  که  بودند  باور 
فشار  با  خود،  تبلیغات  خالف  بر  آینده 
مواجه  بیشتری  اقتصادی  و  سیاسی 
به  دست اندازی  امکان  و  شد  خواهد 
سایر مناطق برای آن محدود خواهد شد 
بین المللی، منطقه ای  این فشار سیاسی  و 
هر  استیصال  و  درماندگی  بر  داخلی  و 
سیاسی  عرصه ی  در  رژیم  بیشتر  چه 
را  رژیم  ناتوانی  و  بوده  تأثیرگذار 
ساخت. خواهد  آشکار  پیش  از  بیش 

در رابطه با همکاری های دوجانبه، طرفین 
با یادآوری توافق سیاسی فیمابین، تأکید 
طرف  دو  هیأت های  بایستی  که  نمودند 
به  مختلف  زمینه های  در  کار  برای 
نشست های متوالی با یکدیگر ادامه داده 
مشترک،  کاری  برنامه ی  با  رابطه  در  و 
آورند. عمل  به  را  الزم  هماهنگی های 

تأکید  طرفین  همچنین  دیدار،  این  در 
و  گفتگو  باب  بایستی  که  نمودند 
سیاسی  نیروهای  دیگر  با  دیالوگ 
برنامه ای  به  نیل  برای  ایران  کردستان 
سیاسی  وضعیت  با  متناسب  عملی، 
بماند. باقی  گشوده  آنان،  از  کدام  هر 

انتشارات سپاه تروریستی پاسداران، نشریات و مجالتی علیه راسان 
چاپ و منتشر  نمود

خیزش  علیه  مجالتی  و  نشریات 
بخش  توسط  ایران  کردستان  نوین 
قرارگاه  اطالع رسانی  و  تبلیغات 
واقع  سیدالشهدا"  "حمزه  تروریستی 
یافت. انتشار  و  چاپ  ارومیه  در 

وب سایت  به  رسیده  گزارش  اساس  بر 
تبلیغات  ادامه ی  در  میدیا،  کوردستان 
رژیم علیه راسان کردستان ایران، این بار 
پاسداران  تروریستی  سپاه  انتشارات 
نشریات  چاپ  به  مذبوحانه،  اقدامی  در 
است. آورده  روی  سخیف  مجالتی  و 

و  تبلیغات  بخش  رابطه،  این  در 
موسوم  بشری  ضد  قرارگاه  اطالع رسانی 
ارومیه  در  واقع  سیدالشهدا"  "حمزه  به 
انگ های  مجالتی،  و  نشریات  چاپ  با 
دمکراتیک    - ملی  جنبش  به  ناروایی 

است. زده  ایران  کردستان  مردم 
دستان  به  قلم  مجالت،  این  مقاالت  در 
تا  کرده اند  تالش  بیهوده  رژیم  مزدور 
نسبت  عمومی  افکار  انحراف  ضمن 
خیزش  ایران،  کردستان  راسان  به 
و  "تروریستی"   را  کردستان  نوین 
دارند. نمودن  قلمداد  بیگانه"  به  "وابسته 

این مقاالت، سپاه تروریستی  نویسندگان 
حزب  مقرات  به  حمله  به  را  پاسداران 
دمکرات کردستان ایران تحریک می کنند 
تروریستی  سپاه  از  رابطه  این  در  و 
پاسداران انتقاد می کنند که تاکنون مقرات 
حزب دمکرات را هدف قرار نداده است.

این تروریست های قلم به مزد ، سمبل های 
کردستان  دمکراتیک   – ملی  جنبش 
معرفی  بیگانگان  به  وابسته  را  ایران 

آنان  مبارزاتی  فعالیت های  حامی  و 
کرده اند. اعالم  خارجی  کشورهای  را 

تروریستی  سپاه  ناروای  انگ های  این 
دمکراتیک   – ملی  جنبش  به  پاسداران 
مردم کردستان ایران در حالیست که حزب 
دمکرات و جنبش حق طلبانه ی کردستان 
همواره قربانی تروریسم دولتی جمهوری 
اسالمی بوده و چندین تن از رهبران آن 
دمکرات  حزب  اعضای  از  تن  ده ها  و 
پاسداران  سپاه  تروریستی  عوامل  توسط 
در  رژیم  تروریستی  ارگان های  دیگر  و 
شده اند. ترور  کشور  از  خارج  و  داخل 

کردستان  نوین  خیزش  عنوان  راسان 
تعلیق  سال   2٠ از  پس  که  است  ایران 
در  دمکرات  حزب  مسلحانه،  مبارزه ی 
کوه های  در  جاری  سال  نوروزی  مراسم 

بیانیه ی دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان ایران
در رابطه با 

انفجار تروریستی در مقر رفقای پیشین
هم میهنان گرامی!

کردستان! آزادیخواه  مردم 
 1395 آذرماه   3٠ شامگاه 
دسامبر   2٠ با  خورشیدی)برابر 
 1٠ ساعت  حوالی  میالدی(،   2٠16
رفقای  اصلی  مقر  مقابل  در  شب 
پیشینمان در قلعه ای در نزدیکی شهر 
کویه، دو انفجار تروریستی روی داد 
که بر اثر آن بر طبق اطالعاتی که تا 
دسامبر(   21( دیماه  اول  روز  بامداد 
منتشر گردیده است، متأسفانه پنج تن 
از پیشمرگه ها  و اعضای خانواده های 
آنان و یک کارمند اداره ی امنیت کویه 
و  رسیدند  شهادت  به  فاجعه  این  در 
گردیدند. مجروح  نیز  تن  چهار 

منتشر شده  تاکنون  که  آنچه  طبق  بر 
است  آن  از  حاکی  اولیه  اطالعات  و 
تروریستی  عمل  یک  اقدام  این  که 

برنامه ریزی شده بوده و انفجار نخست 
تجمع  ایجاد  و  توجه  جلب  برای 
صورت گرفته تا در انفجار دوم، تلفات 
جانی بیشتری وارد نمایند. این گونه 
اقدامات ضد بشری، شباهت بسیاری 
جمهوری  اقدامات  و  انفجار ها  به 
اسالمی دارند که طی سالیان گذشته 
ایران  کردستان  دمکرات  حزب  علیه 
جمهوری  مخالف  نیروهای  سایر  و 
است. داده  انجام  ایران  اسالمی 

ضمن  دمکرات  حزب  سیاسی  دفتر 
پیشین،  رفقای  با  همدردی  ابراز 
همسنگران این شهیدان و خانواده های 
آنان و همچنین همدردی با خانواده ی 
و  کویه  امنیت  اداره ی  کارمند 
عاجل  بهبودی  ایشان،  همکاران 
بار  نموده و یک  آرزو  را  مجروحان 
دیگر دست سیاه ترور و سرچشمه ی 

رژیم  یعنی  جهان،  در  تروریسم 
جمهوری اسالمی را محکوم می کند.

دیگر  بار  یک  تروریستی  اقدام  این 
سرچشمه ی  و  ترور  که  داد  نشان 
تروریسم در مغایرت با کلیه ی مبانی 
آزادی و انسانیت قرار دارند و رژیم 
تهدیدی  ایران  اسالمی  جمهوری 
است. بشری  زندگی  علیه  جهانی 

روح  شادی  امید  به 
مجروحان بهبود  و  شهیدان 

تروریست ها   نابودی  آرزوی  با 
ایران،     اسالمی  جمهوری  رژیم  و 

سرچشمه ی ترور

حزب دمکرات کردستان ایران
دفتر سیاسی

1 دیماه 1395 خورشیدی
21 دسامبر 2٠16 میالدی

کرد. اعالم  را  آن  ایران  کردستان  مرزی 
به  خطاب  نامه ای  در  دمکرات  حزب 
تأکید  ایران  و سازمان های سیاسی  مردم 
دمکرات  حزب  مبارزه   است:  کرده 
مبارزه ایست  ماهیتا ً  ایران  کردستان 
نگاه  برافراشته  برای  ایران،  همه   برای 
دهه هاست  استبداد  که   پرچمی  داشتن 
دارد. آن  کشیدن  زیر  به   در  سعی 

هدف  ایران  کردستان  دمکرات  حزب 
نوین  مبارزات  از  دوره  این  اعالم  از 
و  شهر  مبارزات  نمودن  یکپارچه  را 
کوهستان اعالم کرده است که می خواهد 
ایده  ی آزادی را از زیر آواری از مدل های 
نجات  استبداد  بزک شده  ی  مختلف 
نماید. معرفی  جامعه   به   دوباره   و  دهد 
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پیام کمیسیون سیاسی نظامی حزب دمکرات کردستان 
 ایران

 به مناسبت روز پیشمرگه
دفتر  عضو  جهانگیری،  رستم 
کمیسیون  مسئول  و  سیاسی 
دمکرات  حزب  نظامی  سیاسی 
که  مراسمی  در  ایران  کردستان 
مقر  در  آذرماه   27 شنبه  روز 
مناسبت  به  حزب  سیاسی  دفتر 
پیشمرگه ی  )روز  آذرماه   26
پیامی  شد،  برگزار  کوردستان( 
در  نمود.  قرائت  مناسبت  بدین 
این  فارسی  برگردان  متن  زیر 

پیام از نظر می گذرد:
کردستان! شرافتمند  مردم 

میهمانان گرامی!
حزب  رهبری  محترم  اعضای 
ایران! کردستان  دمکرات 
حزب! اعضای  و  پیشمرگه ها 

مراسم  به  آمدید  خوش 
به  که  روزی  گرامیداشت 
فداکارترین  از  تجلیل  منظور 
ملت  فرزندان  وفادارترین  و 
آن  از  و  گردیده  تعیین  کرد 
پیشمرگه ی  "روز  نام  با 
می شود. یاد  کردستان" 

هفتاد و یک سال پیش در چنین 
تاریخ ساز  شهر  در  و  روزهایی 
ایران،  کردستان  در  مهاباد 
سرکوب  مقر  و  پایگاه  آخرین 
اشغالگران و آدمکشان رضاشاه 
ملت  فرزندان  دست  به  پهلوی، 
کرد اُفتاد و اشغالگران از بخشی 
شدند. رانده  بیرون  کردستان  از 

از  فرزندان  روز،  همین  در 
بیرق  کرد،  ملت  گذشته ی  جان 
کشیده  پایین  را  اشغالگران 
پرچم  بار،  نخستین  برای  و 
فراز  بر  را  کردستان  مقدس 
مهاباد  شهر  ساختمان  بلندترین 
به اهتزاز درآوردند. این حرکت 
تأسیس  زیربنای  سمبلیک 
تشکیل  و  کردستان  دولت 
ارتش کردستان و تحقق رؤیای 
که  گردید  ملتی  ساله ی  صدها 
برای  خویش  تاریخ  درازای  به 
نگریسته  انسانی  دیدی  با  اینکه 
ملت  یک  همچون  و  شده 
زندگی  خویش  سرزمین  در 
موجودیت  حفظ  برای  و  کند 
کوشش  و  تالش  خویش، 
مرارت های  و  رنج ها  و  نموده 
بود. شده  متحمل  را  بیشماری 

بخش  درازای  به  ملت  این 
سرکوب  خویش،  تاریخ  اعظم 
خانه  از  شده،  سربه نیست  شده، 
گردیده،  آواره  کاشانه ی خود  و 
قرار  اعدام  و  چپاول  هدف 
اشغالگران  زندان های  گرفته، 
گردیده  ماالمال  آن  فرزندان  از 
سوی  چهار  در  نیز  تاکنون  و 
لحظه  هر  دشمنان  کردستان، 
هستند  توطئه چینی  حال  در 
دربیاورند. زانو  به  را  آن  تا 

 132٤ آذرماه   26 رخداد 
 19٤5 با  )برابر  خورشیدی 
توطئه ها  ان  تمامی  میالدی( 
از  کرد  ملت  و  نمود  خنثی  را 
رهایی  آسیمیالسیون  و  استحاله 
وجود  دلیل  به  اینک  یافت. 
اندیشه ی آزادیخواهی و حضور 
کوردستان،  پیشمرگه ی  نیروی 
همچنان  کرد  ملت  مبارزات  راه 
دچار  را  دشمنان  و  دارد  ادامه 
است. نموده  نومیدی  و  یأس 

استبدادی  رژیم  هیچ  تاکنون 
که  است  نتوانسته  ستمگری  و 

پایگاه اجتماعی و سیاسی مهمی 
برای خود در جامعه ی کردستان 
پیدا کند، زیرا ملت کرد همچون 
حاکمیتی اشغالگر به این دولت ها 
نگریسته و آنان نیز ملت کرد را 
تمایزی،  هیچ  شدن  قائل  بدون 
نموده اند. تلقی  خویش  دشمن 

رهایی بخش  جنبش  تاریخ  در 
ملتمان در گوشه گوشه ی خاک 
این سرزمین، هر گاه که فرصتی 
حاصل شده، مبارزات ملت کرد 
رودرروی  و  سربرآورده  نیز 
این  است.  ایستاده  دشمنان 
ملت  شجاعت  و  تهور  آمادگی، 
کرد باعث شده است که دشمنان 
پایان ناپذیر  هراسی  در  همواره 
ببرند. سر  به  کرد  ملت  از 

در  پیشمرگه  نیروی  ایستادگی 
برای  سندی  اخیر  دهه ی  هفت 
اثبات این حقایق است. از همین 
رو، حزب دمکرات 32 سال پیش 
درخشان  تاریخ  این  تحلیل  با 
پیشمرگه، روز 26 آذرماه را که 
پرچم  برافراشتن  روز  همزمان 
عنوان  به  هست،  نیز  کردستان 
و  نمود  تعیین  پیشمرگه  روز 
روز  این  که  می کند  پیشنهاد 
مورد  نیز  کردستان  سرتاسر  در 
گیرد. قرار  تصویب  و  پذیرش 
ایران: کردستان  در 

جمهوری  تأسیس  بدو  همان  از 
قیام  سپس  و  کردستان 
و   13٤6 سال های  مسلحانه ی 
امتداد  که  مسیری  در  و   13٤7
ایران  ملیت های  انقالب  به  آن 
پیشمرگه ی  نیروی  می رسد، 
چشمان  از  را  خواب  کردستان 
ربوده  پهلوی  سرکش  رژیم 
جزیره ی  بر  حاکم  سکون  و 
بود. زده  هم  بر  را  آنان  ثبات 

انقالب  پیروزی  از  پس 
ملیت های ایران و مشارکت ملت 
انقالب،  این  پیروزی  در  کرد 
ملت  تا  گردید  پدیدار  امیدی 
کردستان  از  بخش  این  در  کرد 
نائل  خویش  حقه ی  حقوق  به 
تهاجم  زودی  به  لیکن  گردد، 
کردستان،  به  ارتجاع  نیروهای 
این امید را از بین برد و یک بار 
مقابله  در  پیشمرگه  نقش  دیگر 
اشغالگران  و  مرتجعین  با هجوم 
رسیده ی  قدرت  به  تازه 
داد  نشان  اسالمی،  جمهوری 
دشمنان  برابر  در  کرد  ملت  که 
آورد. نخواهد  فرود  تسلیم  سر 

و  ساده  سالح  با  پیشمرگه 
داشت،  دست  در  که  سبکی 
را  ضربه ها  سنگینترین  توانست 
رژیم  مجهز  نیروهای  پیکر  بر 
فتوای  که  اسالمی  جمهوری 
جهاد علیه ملت کرد صادر کرده 
پیشمرگه  زیرا  نماید،  وارد  بود، 
و  شهر  کوهستان،  و  دشت  در 
روستا در هر گوشه و کنار این 
با روحیه و  سرزمین اشغال شده 
و  زندگی  به  عشق  و  واال  عزم 
دشمن،  دل  در  انداختن  هراس 
در برابر نیروی درنده، سرکوبگر 
کردستان  دشمنان  بشری  و ضد 
وجب  و  ایستاده  کرد  ملت  و 
شاهد  کردستان  خاک  وجب  به 
حماسه آفرینی  و  ازجان گذشتی 
منازل  تمامی  و  بوده  پیشمرگه 
سنگر  به  تبدیل  کردستان  مردم 

و پناهگاهی برای پیشمرگه های 
گردید. آزادی  و  سرفرازی  راه 

نیروی  که  سال  بیست  از  پس 
تحرکات  کردستان،  پیشمرگه ی 
کردستان  داخل  در  پیشمرگه 
تا  نمود  متوقف  را  ایران 
نما  و  نشو  کردستان  اقلیم 
که  سال  بیست  از  پس  کند، 
کردستان  دالور  پیشمرگه های 
خاموش  را  سالح هایشان  آتش 
نمودند تا به شنیده شدن صدای 
و  کنند  کمک  مدنی  مبارزات 
صدای  اسالمی  جمهوری  رژیم 
بیست  از  پس  بشنود،  را  مردم 
سال که راه های گوناگون مبارزه 
به بوته ی آزمایش گذاشته شدند، 
نیروی پیشمرگه ی کردستان یک 
بار دیگر و بنا به تصمیم رهبری 
قیام و مبارزه در کردستان ایران، 
راه های  از  صعود  راه  در  پا 
تا  نهاد  کوهستانی  صعب العبور 
مهمان قلب های مردم شده و به 
همراه عاشقان آزادی به میعادگاه 
درآید. استقامت  و  مبارزه 

 137٠ دهه ی  اواسط  در 
حزب  رهبری  خورشیدی، 
رسید  نتیجه  بدین  دمکرات 
ایجاب  کرد  ملت  منافع  که 
فعالیت  در  تغییری  که  می کند 
کردستان  در  پیشمرگه  نیروی 
مبارزه ی  و  نماید  ایجاد  ایران 
نماید  متوقف  موقتًا  را  مسلحانه 
مستبد  رژیم  دست  به  بهانه    تا 
اسالمی  جمهوری  سرکوبگر  و 
اقلیم  امور  در  مداخله  برای 
نتواند  و  نشود  داده  کردستان 
در  زمامداری  نوپای  تجربه ی 
نماید. عقیم  را  عراق  کردستان 

حال  که  می شد  ادعا  همزمان 
جمهوری  رژیم  داخل  در  که 
اصالح طلبی  جریان  اسالمی، 
است  ممکن  و  گرفته  شکل 
مردم  حقوق  بخواهد  رژیم  که 
مسلحانه  فعالیت  بپذیرد،  را 
تندروها  دست  به  بهانه ای 
کردستان  در  تا  داد  خواهد 
نگیرد. صورت  توسعه ای  هیچ 

سال  بیست  از  پس  اکنون 
سیاست های  و  اقدامات  که 
را  منطقه  در  اسالمی  جمهوری 
می کنیم  مشاهده  می کنیم،  مرور 
که جمهوری اسالمی نه تنها این 
حل  برای  ساله  بیست  فرصت 
نشمرده،  مغتنم  را  کرد  مسأله ی 
غامض تر  را  مشکالت  بلکه 
نموده و سیاست سرکوب و امحا 
و تصفیه ی فرهنگی و هویتی را 

برنامه ریزی  و  بیشتر  شدت  با 
و  نموده  اجرا  حساب شده تری 
نه تنها یک ذره از حقوق مردم 
کردستان را به رسمیت نشناخته، 
اعدام،  شکنجه،  کشتار،  به  بلکه 
داشتن  نگه  و  بیکاری  حبس، 
تنگدستی، مبتال  فقر و  مردم در 
ده ها  و  اعتیاد  به  آنان  نمودن 
کرد  ملت  علت  دیگر  توطئه ی 
ادامه  ایران  ملیت های  سایر  و 
رژیم  باندهای  تمامی  و  داده 
و  اصالح طلب  تندرو،  از  اعم 
میانه رو صرفًا به فریب فعاالن و 
مردم کردستان همت گماشته اند.

مسلحانه  مبارزه ی  سال  بیست 
را  کردستان  لیکن  شد،  متوقف 
کشتارها  بر  و  نمودند  ویرانتر 
افزودند و هیچ فرصت و مجالی 
در  مردم  مدنی  مشارکت  برای 
باقی  خویش  مناطق  اداره ی 
جمهوری  رژیم  از  نگذاشتند. 
سرکوب ها،  تنها  عماًل  اسالمی 
تحقیرهای  و  اعدام ها  کشتارها، 
رسید. کردستان  به  آن 

عراق  کردستان  با  رابطه  در 
تنها  نه  اسالمی  جمهوری  نیز 
اقلیم  حاکمیت  و  مرزها  به 
بلکه  ننهاد،  احترام  کردستان 
احزاب  درونی  مناسبات  وارد 
گردید  سیاسی  نیروهای  و 
امور  تمامی  در  تا  کوشید  و 
نیروهای مختلف  و  کند  مداخله 
را رودرروی یکدیگر قرار دهد 
نیز  جریانات  این  داخل  در  و 
دستجات و گروه های مختلفی را 
تا  دهد  قرار  یکدیگر  مقابل  در 
نهایتًا همگی آنان زبونانه گردن 
انتظار لطف سپاه  به  کج کرده و 
آنان  تا مشکالت  بنشینند  قدس 
آنان  و  نماید  فصل  و  حل  را 
آورد. گرد  یکدیگر  دور  به  را 

حکومت  وزرای  اظهارات 
لحاظ  از  که  حاکیست  اقلیم 
اسالمی  جمهوری  اقتصادی، 
دیده  تدارک  را  توطئه ای 
عراق  کردستان  تا  است 
ساده ترین  تأمین  برای  همواره 
به  خویش،  نیازمندی های 
باشد.  وابسته  اسالمی  جمهوری 
که  گاه  هر  پاسداران  سپاه 
عراق  کردستان  نموده،  اراده 
به  و  داده  قرار  هجوم  مورد  را 
آن  در  ترور  و  اغتشاش  ایجاد 
با  حتی  و  است  نموده  اقدام 
مسیر  کامل،  نقشه ای  و  دسیسه 
را  داعش  وحشیانه ی  تهاجم 
داد. تغییر  کردستان  سوی  به 

کردستان  اقلیم  دیگر،  سوی  از 
کاستی های  تمامی  علیرغم 
جهانیان  برای  دیگر  اینک  آن، 
و  شناخته شده  حکومت  یک 
بزرگ  قدرت های  هم پیمان 
همگی  جای  به  و  می باشد 
می جنگد. تروریسم  علیه  آنان 

نظر  در  با  و  اوضاعی  در چنین 
مبارزات  که  واقعیت  این  گرفتن 
ایران،  کردستان  در  نیرومند 
اسالمی  جمهوری  رژیم  بر 
رژیم  این  و  آورده  وارد  فشار 
تضعیف  را  بشری  ضد  و  درنده 
ایران  رژیم  تضعیف  و  می نماید 
کرد  ملت  مصلحت  و  سود  به 
کردستان  بخش های  تمامی  در 
سال  بیست  گذشت  با  می باشد، 
وحشیانه  سیاست  اجرای  از 
مردم  رژیم،  سرکوبگرانه ی  و 
آمده  ستوه  به  ایران  کردستان 
و  جدیتر  مبارزاتی  خواستار  و 
بودند. کردستان  در  همه جانبه 

کرد،  مبارزان  اساس،  این  بر 
ملی  جنبش  و  مبارزه  رهبری 
ایران،  کردستان  دمکراتیک 
نوینی  مرحله ی  آغاز  فرمان 
و  نمود  صادر  را  مبارزات  از 
کف  بر  جان  و  قدرتمند  نیروی 
و  راسخ  عزمی  با  پیشمرگه 
اراده ای پوالدین، به روی مرگ 
با  و  گشود  آغوش  راه  این  در 
جاویدان  حماسه هایی  خلق 
موکریان  کوساالن،  اشنویه،  در 
جرقه های  نخستین  سلماس  و 
نهایت  در  و  زد  را  راسان 
ازخودگذشتگی،  و  فداکاری 
شعله های گرم و سرکش مبارزه 
را در سرتاسر گستره ی سرزمینی 
برافروخت. ایران  کردستان 

برای  کرد  ملت  مبارزه ی  راسان 
روشن  فردایی  و  رهایی  به  نیل 
همین  به  است،  درخشان  و 
نیروی  را  مبارزه  این  دلیل 
نمی تواند  تنهایی  به  پیشمرگه 
تمامی  بایستی  و  ببرد  پیش  به 
اقشار و طبقات مردم بر حسب 
آن  در  خویش  توان  و  امکان 
مشارکت داشته باشند و نه اینکه 
بلکه  پیشمرگه،  پشتیبان  آنان 
برای  آنان  پشتیبان  پیشمرگه 
رهایی قطعی و همیشگی باشد.

سر  به  راسان  راه  ابتدای  در 
هیچ  تردید  بدون  و  می بریم 
امری در ابتدا بدون کم و کاست 
غیرمنتظره  مسائل  و  ضعف  و 
پیشمرگه های  تالش  و  نبوده 
و  ضعف  از  نیز  خلق  قهرمان 
پیشبرد  در  و  نبوده  مبرا  کاستی 
قاطع،  و  جدی  مبارزه ی  این 
شده  احساس  نیز  کمبودهایی 
دستاورد  بزرگترین  لیکن  است، 
آن،  راه  آغاز  همین  در  راسان 
و  مردم  روحیه  و  امید  دادن 
دل  در  هراس  و  ُرعب  افکندن 
دشمن اصلی ملتمان بوده است.

راه زیادی در پیش داریم و فراز 
سر  بر  بسیاری  نشیب های  و 
در  شد.  خواهند  ظاهر  راهمان 
این راه دشوار نیز نیازمند اتحاد 
و روی هم نهادن توانایی هایمان 
و مشارکت همه جانبه ی مردم و 
اطمینان  بیشتر هستیم.  فداکاری 
داریم که مردم مبارز و آزادیخواه 
پیشمرگه ی  نیروی  و  کرد 

کردستان، قاطعانه و با همبستگی 
کامل، این مبارزه را به سرمنزل 
رساند. خواهند  مقصود 

هدف،  این  به  نیل  برای 
انسجام  و  همصدایی  نیازمند 
ما  همگی  از  کرد  ملت  هستیم. 
می طلبد  را  جدی  مبارزه ای 
سیاسی  جریانات  تمامی  و 
همیشه  از  جدیتر  که  موظفند 
نمایند. تالش  راستا  این  در 

نظامی  نیروی  که  است  درست 
به  مسلح  دندان  بن  تا  رژیم 
پیشرفته  جنگ  افزارهای  انواع 
درون  در  رژیم  لیکن  است، 
بوده  فساد  از  ماالمال  خویش 
فروپاشی  حال  در  درون  از  و 
حتی  که  گونه ای  به  است، 
نیز  فقیه  ولی  خود  سوی  از 
به  کسی  و  نبوده  کنترل  قابل 
نمی کند. اعتنایی  وی  سخنان 

عرصه ی  در  رژیم  وضعیت 
و  ناگوار  بسیار  بین المللی، 
هر  از  عاری  جهانی  سطح  در 
سیاست  می باشد.  اعتباری 
کشورهای  در  رژیم  مداخله ی 
منطقه دچار شکست شده است، 
اقتصاد رژیم در حالی فروپاشی 
است، جنگ قدرت میان تمامی 
جناح ها همه گیر شده و بیش از 
این تاب تحمل یکدیگر را ندارند.

آن  دیگر  رژیم  مسلح  نیروهای 
ایدئولوژیک  نیروی مسخ شده و 
خاطر  به  را  خود  که  نیستند 
بدهند،  کشتن  به  زمامدارانشان 
مبارزه ی  با یک  ما،  باور  به  لذا 
وسیع و همه جانبه به اتفاق کلیه ی 
آزادیخواهان و تمامی ملیت های 
ایران و اتحاد و همنوایی تمامی 
می توانیم  کردستان  نیروهای 
بنشانیم. عقب  به  را  رژیم 

راه  هیچ  کرد  جنبش  بنابراین، 
پیش  در  این  از  غیر  دیگری 
ندارد، منافع و مصالح ملت کرد 
ایجاب می کند که با نیروی ایمان 
تالش  و  حمایت  با  و  پیشمرگه 
کردستان،  جامعه ی  همه جانبه ی 
این مبارزه را تا نیل به افق های 
ببریم. پیش  به  امید  روشن 

جنبش  راسان،  راه  آغاز  در 
چندین  ایران  کردستان  در  کرد 
شهید تقدیم به پیشگاه آزادی و 
رهایی ملتمان نمود که در اینجا 
می داریم  گرامی  را  آنان  یاد 
راه  به  که  می بندیم  پیمان  و 
و  باشیم  پایبند  آنان  مکتب  و 
آماده ایم تا در این راه هزینه های 
شویم. متحمل  نیز  بیشتری 

هزاران درود بر روان پاک شهیدان 
حزب و خلق، درود بر شهیدان 
راسان کردستان که طی دو سال 
و  موکریان  تا  سلماس  از  اخیر 
خونین،  سنندج  و  کوساالن 
نمودند. فدا  را  خود  پاک  جان 

خجسته  شما  بر  پیشمرگه  روز 
کردستان  پیشمرگه های  ای  باد، 
پیشمرگه! دوستداران  ای  و 
کردستان مقاوم  مردم  بر  درود 

همبستگی  باد  پیروز 
کوهستان و  شهر  مبارزات 

زنده باد پیشمرگه، بازوی 
پرتوان ملت کرد
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آسو صالح در گفتگو با کوردستان درباره نشست پارلمان اروپا:

حضور در این گونه جلسات، مکمل مبارزات مردم در 
شهرها و پیشمرگه در کوهستان است

مقر  در  دسامبر،  ماه  چهاردهم  روز 
استراسبورگ  شهر  در  اروپا  پارلمان 
فرانسه نشستی با حضور پارلمانتاران 
نماینده ی  شد.  برگزار  ایران  میز 
نیز  ایران  کردستان  دمکرات  حزب 
به این نشست دعوت شده بود. آسو 
در  حزب  نماینده ی  عنوان  به  صالح 
و سخنانی  یافت  نشست حضور  این 
تالش  گفتگو  این  در  نمود.  ایراد 
نشست  این  با  رابطه  در  که  می کنیم 
شویم. مطلع  بیشتر  آن  اهداف  و 

سوی  از  نشست  این  کوردستان: 
و  بود  شده  سازماندهی  طرفی  چه 
یافتند؟ حضور  آن  در  کسانی  چه 

تالش  با  نشست  این  صالح:  آسو 
) دولت  بدون  ملت های  سازمان 

که  بود  شده  سازماندهی   (UNPO
نیز  ایران  کردستان  دمکرات  حزب 
می باشد.  آن  فعال  اعضای  از  یکی 
این  پیش  سال  یک  حدود  از 
با جریانات  ارتباط  سازمان در حال 
و  می باشد  اروپا  پارلمان  مختلف 
این  در  نشستی  که  می کند  تالش 
خوشبختانه  که  نماید  برگزار  سطح 
شد. آن  انجام  به  موفق  نهایت  در 

در این نشست به جز پارلمانتاران میز 
نمایندگانی  اروپا،  پارلمان  در  ایران 
پارلمان  مختلف  فراکسیون های  از 
مثال  برای  داشتند.  حضور  نیز  اروپا 
دمکرات  احزاب  فراکسیون های  از 
دمکرات  سوسیال  احزاب  مسیحی، 
حدود  و  محافظه کار  احزاب  مترقی، 
اروپا.  پارلمان  دیگر  فراکسیون  هفت 
بر اساس دعوتنامه ای که به ما رسیده 
و  ایران  سفرای  که  بود  قرار  بود، 
مانند  منطقه  کشورهای  از  برخی 
حضور  نشست  این  در  نیز  اسرائیل 
جلسه  ابتدای  در  ولی  باشند.  داشته 
اعالم شد که سفیر ایران از برگزاری 
است  خشمگین  بسیار  نشست  این 
به  داشت.  نخواهد  حضور  آن  در  و 

ایران،  کردستان  دمکرات  حزب  جز 
بلوچستان،  مردم  حزب  نمایندگان 
و  احواز  دمکراتیک  تضامن  حزب 
آذربایجان  دمکرات  لیبرال  حزب 
یافتند. حضور  نشست  این  در  نیز 

کوردستان: نماینده ایران چرا خشمگین 
بود؟ داده  نشان  واکنشی  چه  بود؟ 

این  در  نشستی  مسلمًا  صالح:  آسو 
که  تبلیغاتی  و  ایران  برای  سطح 
می دهد،  انجام  ما  علیه  و  خود  برای 
مثال  برای  داشت.  منفی  تأثیر  بسیار 
قبل از این نشست، هیأتی از مجلس 
پارلمان  از  رژیم  اسالمی  شورای 
اروپا دیدار کرده و در نشستی مشابه 
مجلس  هیأت  بودند.  کرده  شرکت 
اقلیت ها  برخی  نمایندگان  از  ایران 
تشکیل  یهودی ها  و  ارمنی ها  مانند 
رژیم  مجلس  نمایندگان  بود.  شده 
ایران را رد کرده  هرگونه تبعیض در 
اپوزیسیون  سازمان های  و  احزاب  و 
را تروریست قلمداد کرده بودند. این 
نشان  بهتر  بر  حدودی  تا  نیز  مسأله 
اروپایی ها  به  ایران  چهره ی  دادن 
این  بود. وقتی که ما در  تأثیر داشته 
نشست حضور یافتیم و آمارهایی از 
کولبران  کشتار  بازداشت ها،  اعدام ها، 
و سیاسی  اقتصادی  و وضعیت  کورد 
تصاویر  و  اسامی  نیز  و  دادیم  ارائه 
تمام افراد نام برده شده در آمارها را 
میان پارلمانتاران توزیع کردیم، بسیار 
بر خنثی نمودن تبلیغات رژیم ایران و 
رژیم  این  واقعی  چهره ی  دادن  نشان 
مسأله  این  از  نیز  ایران  داشت.  تأثیر 
عصبانیت  و  خشم  بود.  خشمگین 
برای  بود.  داده  نشان  نیز  را  خود 
پارلمان  اعضای  از  تعدادی  با  مثال 
نموده  تالش  و  گرفته  تماس  اروپا 
بود که این نشست را لغو نماید. حتی 
تهدید کرده بود که ایران نیز درباره ی 
موارد نقض حقوق بشر در کشورهای 
خواهد  برگزار  نشست هایی  اروپایی 
نشست  این  خوشبختانه  ولی  کرد. 
تا  توانستیم  و  شد  برگزار  خوبی  به 
خنثی  را  رژیم  تبلیغات  حدودی 

کنیم. معرفی  بهتر  را  خود  و  نموده 
رابطه  در  بحثی  هیچ  کوردستان: 
تازه  دور  آغاز  و  راسان  با 
دمکرات  حزب  سوی  از  مبارزات 
گرفت؟ صورت  ایران  کردستان 

سخنرانی  که  کسانی  صالح:  آسو 
کردند در رابطه با وضعیت سیاسی و 
تغییراتی که در مناطق متبوعشان رخ 
داده بود، بحث نمودند. تنها تغییری که 
مردمی  و  مبارزات سیاسی  در سطح 
شده،  ایجاد  اخیراً  ایران  سرتاسر  در 
مسأله ی راسان است. ما نیز به عنوان 
حزبی که وظیفه ی انجام این مرحله ی 
نوین از مبارزات در کردستان و دوباره 
شعله ور نمودن این آتش زیر خاکستر 
را به عهده داریم، به صورت گسترده 
در رابطه با راسان بحث کردیم. رژیم 
این  که  می کند  تالش  بسیار  ایران 
کشور را منطقه ای آرام و باثبات رو به 
خارج نشان دهد که گویا تمام مردم 
هیچ  و  هستند  راضی  شرایطشان  از 
مسأله ای در داخل ایران وجود ندارد. 
ولی راسان این دروغ را آشکار نموده 
تبلیغات  راسان،  درباره ی  بحث  و 

بخشی  در  می نماید.  خنثی  را  رژیم 
از سخنرانی من نیز، پس از اشاره به 
وضعیت حقوق بشر، وضعیت سیاسی 
و امنیتی در کردستان، اشاره کردم که 
کولونیالیستی  سیاست های  این  علیه 
ایران،  اسالمی  و راسیستی جمهوری 
حزب دمکرات کردستان ایران از دو 
سال پیش مرحله ای تازه از مبارزات 
را اعالم کرده که از سوی مردم و به 
ویژه جوانان بسیار مورد استقبال قرار 
درگیری ها  به  همچنین  است.  گرفته 
سپاه  و  پیشمرگه  نیروهای  میان 
پاسداران نیز اشاراتی داشتم. در پایان 
نیز درخواست کردم که در راه مبارزه 
اساس  بر  سیستم  یک  ایجاد  جهت 
سکوالریسم  آزادی،  بشر،  حقوق 
کنند. حمایت  ما  از  دمکراسی  و 

در  آنها  نظر  کوردستان: 
بود؟ چه  راسان  با  رابطه 

اطالعات  متأسفانه  صالح:  آسو 
از  منظور  می رسد.  آنها  به  کمتری 
رسانه های  که  است  همان  اطالعات 
مورد اعتماد آنها منتشر می کنند. برای 
این  مثال سؤال می کردند که چرا در 

دارد.  وجود  کمتری  اطالعات  رابطه 
من نیز به سه مسأله اشاره کردم: اول 
روزنامه نگاران  کردستان  در  اینکه 
با  و  کنند  عمل  آزادانه  نمی توانند 
ثانیًا  بگیرند،  تماس  کشور  از  خارج 
می  تنها  خارجی  نگاران  روزنامه 
توانند در تهران بمانند و حق نوشتن 
گزارش در رابطه با کردستان و مناطق 
و  ندارند  را  ایران  ملیت های  دیگر 
مانند  کشورها  از  برخی  اگرچه  ثالثًا 
آمریکا و بریتانیا رسانه هایی به زبان 
رسانه ها  این  لیکن  دارند،  فارسی 
پوشش  کمتر  را  ما  مناطق  اخبار 
رسانه های  مانند  نیز  آنها  و  می دهند 
می کنند. بایکوت  را  ما  رژیم، 

موارد  این  با  رابطه  در  که  زمانی 
صحبت کردیم و به صورت چاپ شده 
اطالعاتی در اختیار اعضای پارلمان 
کردند  تشکر  بسیار  دادم،  قرار  اروپا 
و اظهار داشتند که در نشست هایشان 
در این رابطه بیشتر کار خواهند کرد. 
به  مسأله  این  کلی  صورت  به  ولی 
رابطه  در  اروپا  اتحادیه ی  سیاست 
که  می گردد  باز  اسالمی  با جمهوری 
این  نه؟ و  یا  تغییری خواهد کرد  آیا 
سیاست های  در  تغییرات  از  پس  که 
جریان  در  که  منطقه ای  و  جهانی 
بود؟ خواهد  چه  آنها  موضع  است، 

آنها  نظر  کلی  به صورت  کوردستان: 
در رابطه با مبارزات ملیت های ایران 
بود؟ چه  اسالمی  جمهوری  علیه 

اروپا  پارلمان  اعضای  صالح:  آسو 
از این نشست به موضوع  در بخشی 
نیز در  ما  پرداختند.  ایران  ملیت های 
ایران  ملیت های  کنگره ی  به  پاسخ 
بزرگترین  که  کردیم  اشاره  فدرال 
سطح  در  ائتالف  باسابقه ترین  و 
خوشبختانه  است.  ایران  اپوزیسیون 
سه عضو این کنگره نیز در این نشست 
حضور داشتند که همگی بر پتانسیل ها 
و  اکنون  برای  کنگره  این  اهمیت  و 
یک  این  کردند.  تأکید  ایران  آینده ی 
مسأله ی برجسته در رابطه با آشنایی 
آنها با مبارزات ملیت های ایران بود.

سؤال  عنوان  به  کوردستان: 
نشست  این  شما  نظر  به  پایانی، 
داشت؟ دستاوردی  چه 

نشست  این  من  نظر  به  صالح:  آسو 
یکی از مهمترین نشست ها با حضور 
با  رابطه  در  و  ایران  اپوزیسیون 
ایران  ستم  تحت  ملیت های  وضعیت 
بود. اهمیت آن نیز از آنجا بود که تا 
چند دقیقه مانده به آغاز نشست، رژیم 
ایران از راه های مختلف تالش می کرد 
برخی  متأسفانه  نماید.  لغو  را  آن  تا 
رسید.  نتیجه  به  نیز  آنها  تالش های 
برای مثال برای ما سؤال بود که چرا 
این نشست پشت درهای بسته برگزار 
رسانه ها  حضور  اجازه ی  چرا  شد؟ 
مسائل  این  ولی  ندادند؟  آن  در  را 
خودمان،  معرفی  بر  تأثیری  هیچ 
در  مبارزاتمان  و  سیاست هایمان 
که  جایی  تا  نداشت.  اروپا  پارلمان 
که  کنیم  ثابت  توانستیم  بود،  ممکن 
جامعه ی ایران یک جامعه ی ناراضی 
می شوند،  سرکوب  مردم  است، 
دوباره  ایران  ملیت های  مبارزات 
گسترده تر  و  شدن  فعالتر  حال  در 
از  بارزی  نمونه  راسان  است،  شدن 
ملیت های  میان  در  که  است  اراده ای 
ایران خود را به صورت بالفعل نشان 
این  در  که  موارد  این  تمام  می دهد. 
نشست بحث شدند، می توانند بر دید 
که  کسانی  و  اروپا  پارلمان  اعضای 
سیاست های خارجی اروپا را تدوین 
که  همچنان  باشد.  مؤثر  می کنند، 
بین الملل  سیاست  سطح  در  می بینیم 
نیز تغییراتی در حال وقوع است، در 
سطح منطقه ای نیز این تغییرات را در 
زمین مشاهده می کنیم. ما الزم است 
که برای هر نوع تغییری آماده باشیم. 
راسان اگرچه خود تغییر ایجاد می کند، 
ولی همزمان نیز آمادگی الزم را ایجاد 
می کند تا از این تغییرات و فرصت ها 
به نحو احسن در راستای منافع مردم 
کردستان استفاده کنیم. حضور در این 
در  مردم  مبارزات  مکمل  نشست ها، 
شهرها و پیشمرگه در کوهستان است.

گفتگو: امید عبدی

لکه ی ننگی سیاه بر پیشانی شماری روزنامه نگارنما

روزنامه نگارنما  شماری  پیش  چندی 
از اقلیم کردستان که در استان سلیمانیه 
صورت  به  می باشند،  فعالیت  مشغول 
به  اسالمی  از طرف جمهوری  رسمی 
ایران دعوت شده و در مدت 1٠ روز 
اقامتشان در شهر سنندج کردستان، در 
در  روزنامه نگاری  آزادی  خصوص 
ایران به اظهار نظر پرداختند. این سفر 
به عنوان لکه ی ننگ سیاهی بر پیشانی 
این روزنامه نگاران باقی خواهد ماند. 
شکلی  به  تا  آنیم  بر  پژوهش  این  در 
مختصر به تحلیل این موضوع بپردازیم. 
اطالعاتی  ارگانی  از  بازدید 
دارد؟ معنایی  چه 

زمان  در  روزنامه نگارنما  عده  این 
حضورشان در ایران از دفتر وبسایت 
عمل  به  بازدید  کردپرس  خبرگزاری 
آورده اند، وبسایتی که زیر نظر اداره ی 
و  داشته  فعالیت  رژیم  اطالعات 
آن  کارمندان  و  خبری  پرسنل  تمامی 
تشکیل  جاش ها  و  خودفروشان  را 
تبلیغات  آن  اصلی  هدف  و  می دهند 
زیان  به  و  رژیم  منابع  چارچوب  در 
میهمانی  افراد  این  می باشد.  کردها 
رژیم  اطالعاتی  پایگاه های  از  یکی 
به  که  پایگاهی  هم  آن  پذیرفته اند،  را 

یا   espial broadcasting
به اصطالح نشو و اشاعه ی جاسوسی 
که  افراد  این  می پردازد.  کردها  علیه 
می کنند،  قلمداد  روزنامه نگار  را  خود 
خود  که  اطالعاتی  سازمان  یک  از 
عامل ترور، اعدام و شکنجه ده ها هزار 
می باشد  کشور  این  در  روزنامه نگار 
انتظار  آورده اند.   عمل  به  دیدار 
روزنامه نگار  خود  که  کسی  می رفت 
و  مبارزان  پایگاه های  از  باشد، 
به  بازدید  سیاسی  زندانیان  خانه های 
عمل آورد و با این اقدام مخالفت خود 
را با نقض آزادی ها و بخصوص آزادی 
که  این  نه  دهد،  نشان  روزنامه نگاری 
که  عمل  آورد  به  دیدار  پایگاهی  از 
با  و  آزادی هاست  کردن  پایمال  منشأ 
این اقدام خود ضدیتش را با قربانیان 
نشان دهد، آن هم نه به صورت پنهان 
بلکه به شکلی کاماًل آشکار و در روز 
روشن و با  کبکبه و دبدبه ای خاص. 
نام این اقدام را چه بگذاریم جز افتادن 
در دام دشمنان میهن؟ به همین خاطر 
عنوان  تحت  آنها  از  آغاز   همان  از 
زیرا  کردیم،  یاد  "روزنامه نگارنما"  
صفحات  نگارش  تنها  روزنامه نگاری 
سایبری  فضای  اشغال  یا  کاغذی 
از  مجموعه ای  شامل  بلکه  نیست، 
که  است  اخالقی  و  اعتقادی  اصول 
هر  کار  گذشت  قابل  غیر  ضرورت 
روزنامه نگاری است که در رأس هرم 
این اصول، مفهوم "آزادیخواهی" جای 

گرفته است.  از این رو زمانی که کسی 
نه  روزنامه نگاری  عنوان  لفافه ی  در 
تنها به ضدیت با آزادی و آزادیخواهی 
می پردازد، بلکه به شکلی آشکار نشان 
می دهد که آزادی اش را ارزان فروخته 
و به آلت دست دشمنان آزادی تبدیل 
شده، تحت این عنوان به انجام کارهایی 
است.  مشغول  روزنامه نگاری  از  غیر 
کردند. توصیف  بهشت  را  جهنم 

روزنامه نگارنماها  این  سخنگوی 
وزارت  میهمانی  از  بازگشت  از  پس 
وبسایت  با  مصاحبه ای  در  اطالعات 
"PUKmedia" اظهار داشت که 
" طی ده روز دیدار از ایران برایمان 
روشن شد که بر خالف تبلیغات سوء 
رسانه های غربی، ایران کاماًل متفاوت 
روزنامه نگاری  باز  فضای  دارای  و 
فعالیت های  رسانه ها   این  و  است 
ایران را خالف واقع پوشش می دهند". 
این  که  نیست  مشخص 
روزنامه نگارنمایان چگونه می خواهند 
با بازدید از یک نهاد اطالعاتی اثبات 
زندان  بزرگترین  ایران  که  نمایند 
روزنامه نگاران نیست، آن هم زمانی که 
هر ساله نام این کشور در گزارش های 
نهادهای حامی حقوق روزنامه نگاران 
مورد اشاره قرار می گیرد. شاید انتظار 
از  یکی  پای  قلم  اطالعات  دارند 
عناصرش را شکسته، زندانی، شکنجه 
و در نهایت اعدامش کند. جالب آنکه 
کلماتشان  انتخاب  و  نظر  اظهار  نحوه 

وزارت  و  پاسداران  سپاه  مشابه  نیز 
اطالعات است و تو گویی که متن این 
نوشته اند.  برایشان  نیز  را  نظر  اظهار 
زدن  برهم  هدف  با  دعوتی 
کردستان اقلیم  در  اتحاد 

وجود  گاه  هیچ  اسالمی  جمهوری 
بخش های  در  را  سیاسی  حاکمیت 
مختلف کردستان به نفع خود ندانسته 
تهدیدی  عنوان  به  را  آن  همیشه  و 
در  و  است  کرده  تفسیر  خود  علیه 
جهت  در  همیشه  چارچوب  این 
سیاسی  احزاب  میان  در  تفرقه  ایجاد 
بین المللی  اعتبار  سطح  کاهش  اقلیم، 
در  آن  توسعه ی  از  پیشگیری  و  اقلیم 
است.  نموده  اقدام  عرصه ها  تمامی 
اسالمی  جمهوری  ابزارهای  از  یکی 
این  در  اهدافش  نمودن  عملی  برای 
خصوص، ابزار تبلیغات بوده که جدای 
از تأسیس چندین شبکه ی تلویزیونی 
ویژه ی  روزنامه ی  و  وبسایت  و 
مجموعه ای  اقلیم،  تحوالت  انعکاس 
به  نیز  را  اقلیم  روزنامه نگارنمایان  از 
ُطُرق گوناگون خریده و مأمور ساخته 
تا در جهت دستیابی به اهدافش و به 
جالب  نمایند.  عمل  ابزار  یک  عنوان 
آن که بیشتر این روزنامه نگاران اعضا 
و کادرهای چند حزب سیاسی اند. به 
اسالمی  رژیم جمهوری  که  معنی  این 
که  است  نکرده  بسنده  این  به  تنها 
اقلیم  احزاب  به  خود  نزدیکی  با 
این  سیاست های  به  جهت دهی  و 

بین المللی  و  داخلی  اعتبار  از  احزاب 
آنها بکاهد، بلکه با جذب شماری از 
اعمال  صدد  در  احزاب  این  اعضای 
می باشد.  نیز  آنها  بر  مستقیم  فشار 
حال پرسش این است که چرا رژیم به 
روزنامه نگاران  این  از  آشکار  شکلی 
وبسایت  و  آورده  عمل  به  دعوت 
این  در  نیز  "کردپرس"  اطالعاتی 
خصوص به درج گزارش اقدام نموده 
است، آن هم زمانی که اقدامات تبلیغی 
شکلی  به  اطالعاتی  نهادهای  برای 
سری صورت می پذیرد؟ پاسخ به این 
پشت  اصلی  اهداف  به  را  ما  پرسش 
پرده ی این دعوت نزدیک خواهد کرد. 
نوعی  می تواند  اهداف  این  از  یکی 
اقلیم  سیاسی  قدرت های  تهدید 
حساس  وضعیت  در  باشد.  کردستان 
احزاب  که  کردستان  اقلیم  کنونِی 
دستیابی  جهت  تأثیرگذار  سیاسی 
خود  ملی  و  انسانی  اهداف  به  کردها 
باید  اشغالگری ها  تداوم  از  ممانعت  و 
جمهوری  باشند،  متحد  و  یکصدا 
اسالمی تالش می کند که با این دعوت 
با  مخالفت  در  را  سیاسی  پیام  دو 
که  آن  اول  کند.  منتقل  کردها  اتحاد 
سیاسی  کادرهای  بر  تأثیرگذاری اش 
را  احزاب  این  بدنه ی  در  نفوذ  و 
نکته  این  که  آن  دوم  و  دهد  نشان 
از  بعد  که  دهد  قرار  تأکید  مورد  را 
شماری  سکوت  انتظار  نباید  اتحاد 
از رسانه های مخالف را داشته باشند. 

رژیم  اصلی  هدف  راسان،  با  مقابله 
اصلیترین هدف رژیم در پشت پرده ی 
خصمانه  اقدامی  می تواند  دعوت  این 
علیه راسان کردستان باشد. زمانی که 
دعوت شدگان از مطلوب بودن اوضاع 
نشان  خود  می زنند،  دم  ایران  داخلی 
نمودن  مخفی  یعنی  اصلی  هدف  از 
رژیم  انسانی  غیر  و  واقعی  سیمای 
آگاه  ایران  اسالمی  جمهوری  دارد. 
کردستان  اقلیم  شهروندان  که  است 
رژیم  این  مخالف  و  راسان  موافق 
با  دارد  تالش  رو  این  از  می باشند، 
ایجاد  به  اقدام  نمایش ها،  گونه  این 
در  جاسوسی  و  تبلیغاتی  سکویی 
ملی  و  واقع بین  رسانه های  با  مقابله 
ُکرد نماید، سکویی که بدون تردید در 
مبارزان  شخصیتی  ترور  برای  تالش 
و  کذب  اخبار  اشاعه ی  روژهه الت، 
و  رژیم  برای  اطالعات  گردآوری 
احزاب  میان  فاصله  ایجاد  همچنین 
اقلیم  سیاسی  احزاب  با  روژهه الت 
که  است  مشخص  می باشد.  کردستان 
جمهوری اسالمی هنوز این واقعیت را 
درک نکرده است که اقدامات ننگینش 
نه تنها برای احزاب روژهه الت، بلکه 
برای احزاب دیگر بخش های کردستان 
روشن  نیز  کردستان  اقلیم  ویژه  به  و 
تنها  دست  این  از  اقداماتی  و  است 
می توانند موجبات تعمیق تنفر عمومی 
بس. و  آورند  فراهم  را  رژیم  این  از 

رضا فتح اهلل نژاد

ترجمه از کردی: فردین 
عبدالهی زاد
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سرکوب رسانه ها، 
الزمه حکومت های خودکامه

 11٠ میالدی،  گذشته  سال  در 
که  شدند  کشته  روزنامه نگار 
بیش از نیمی از آنها به صورت 
عامدانه و در حین انجام وظیفه 
کشته شده اند. اواخر سال 2٠16 
اعالم شد، در هر پنج روز یک 
کشته  جهان  در  روزنامه نگار 
ایران،  مصر،  چین،  می شود. 
عنوان  به  که  ترکیه  و  اریتره 
بزرگترین زندان روزنامه نگاران 
بیشترین  می شوند،  شناخته 
در  را  روزنامه نگاران 
داده اند. جایی  خود  زندان های 
آزاد جوامع  در  رسانه ها  نقش 

که  مستقل،  و  آزاد  رسانه های 
ارکان  و  شاخص ها  از  یکی 
دمکراسی به شمار می روند، به 
مستقیم  و  مستمر  ارتباط  دلیل 
و  خبری  پوشش  و  مردم  با 
عملکرد  مورد  در  روشنگری 
مربوط  ارگان های  و  دولت ها 
عنوان  به  می توانند  آن،  به 
از  یکی  و  دمکراسی  ضامن 

فساد  و  خودکامگی  موانع 
کنند. نیز عمل  مالی دولتمردان 

در حکومت های غیر استبدادی 
سیاسی،  احزاب  و  دولت ها  که 
حمایت  کسب  دنبال  به 
سیاست هایشان  از  مردمی 
وسایل  طریق  از  تنها  هستند، 
رادیو  همانند  جمعی،  ارتباط 
که  مطبوعات  و  تلویزیون  و 
دسترسی  آن  به  مردم  توده 
است. پذیر  امکان  دارند، 

مطبوعات  و  رسانه ها  همچنین 
آزاد، در جوامعی که دمکراسی 
که  این  بر  عالوه  است،  حاکم 
می توانند تریبونی برای سیاست 
زیر  با  باشند،  احزاب  و  دولت 
دولت،  عملکرد  بردن  سؤال 
بنگاه های  سیاستمداران، 
بزرگ  کمپانی های  اقتصادی، 
صنعتی،  و  تولیدی  کوچک  و 
به آگاهی دهی به افکار عمومی 
در  فساد  از  تا  می پردازند، 
کنند. جلوگیری  جوامع  این 

دارای  و  کثرت گرا  جوامع  در 
حاکمیت  و  دمکراسی  سیستم 
ویژه  به  و  رسانه ها  قانون، 
کامل،  آزادی  با  مطبوعات، 
صداهای گوناگون و متفاوت را 
نیازها،  خواست ها،  نماینده  که 
اقشار  دیدگاه های  و  عالیق 
جامعه  مختلف  گروه های  و 
می کنند. ترویج  و  نشر  هستند، 

نشر  همچنین،  جوامع  این  در 
و  افراد  مختلف  عقاید  و  افکار 
گروه های متفاوت، باعث ایجاد 
فرهنگ  بستر  آوردن  فراهم  و 
دیدگاه  تحمل  و  گفتگو  بحث، 
فرهنگ  و  می شود  مخالف 
و  عقاید  به  احترام  و  گفتگو 
جایگزین  مختلف،  دیدگاه های 
و  خشونت  زور،  فرهنگ 
می شود. مخالفان  حذف 

رسانه های  باطل  دور 
ایران در  حکومتی 

تاریخ نشر و مطبوعات از بدو 
پیدایش تا به امروز، در سراسر 
نشیبی  و  فراز  پر  راه های  دنیا 
و  سانسور  با  مقابله  در  را 
فشار حکام، در راستای وظیفه 
بود،  روشنگری  که  اصلی اش 
اما،   ایران  در  است.  کرده  طی 
نخستین  چاپ  از  پس  اندکی 
اخبار"  "کاغذ  نام  با  روزنامه، 
شیرازی،  میرزا صالح  از سوی 
هجری   1216 سال  در 
پایش  نیز  سانسور  شمسی، 
شد.  باز  ایران  مطبوعات  به 
 166 حدود  گذشت  از  پس 
حکومتی  رسانه  اولین  از  سال 
اتفاقیه"  "وقایع  نام  به  ایران 
پادشاهی  سوم  سال  در  که 
رسید  به چاپ  شاه  ناصرالدین 
به  را  مطالبش  از  بسیاری  و 
از  چاپلوسی  و  مجیزگویی 
تا  می داد،  اختصاص  پادشاه 
حکومتی  رسانه های  امروز  به 
می چرخند. پاشنه  همان  بر 

اتفاقیه حتی  وقایع  روزنامه  در 
شش  از  امیرکبیر  زمان  در 
صفحه  نیم  و  یک  آن،  صفحه 
به جزئیات کارهای ناصرالدین 
وی  به  مربوط  اخبار  و  شاه 
می پرداخت و خبرهای دیگر را 
نیز چنان با تملق و گزافه گویی 
منتشر می کرد، که حتی تغییرات 

نوشته  به  نیز  را  هوایی  و  آب 
وجود  "یمن  به  روزنامه  آن 
می داد.   ربط  پادشاه  مباک" 
از  جالب  بسیار  نمونه  یک 
خبر  و  اتفاقیه  وقایع  روزنامه 
جمهوری  سیمای  و  صدا 
به فاصله بیش از یک  اسالمی 
و نیم قرن، در مورد گزارشات 
رسانه های  در  وضعیت جویی، 
است.  تأمل  قابل  ایران،  دولتی 
وقایع  روزنامه  سال 1229  در 
خود  سوم  شماره  در  اتفاقیه 
طالع  یمن  "از  می نویسد: 
بیهمان  اقبال  و  مطالع  فیروزی 
پادشاهی،  اعلیحضرت  سرکار 
هوای دارالخالفه طهران در این 
اوقات به طوری خوب و خوش 
می گذرد که برف به آن شدت، 
از  کلی  به  روزه  چهار  سه  در 
اطراف و حول و حوش رفت".

نشر  از  سال   166 از  پس   
هوا،  و  آب  مورد  در  خبر  این 
بارش  ایران،  دولتی  تلویزیون 
این  آمریکا  در  بوران  و  برف 
می گوید:  و  می کند  اعالم  گونه 
"بالیای آسمانی آمریکا را فلج 
کرد" و در مورد ریزگردها و گرد 
و غباری که زندگی عادی مردم 
بسیاری  و  مختل  را  خوزستان 
کرده،  بیمارستان  روانه  را 
خوزستان  "هوای  می گوید: 
گرفت".  کربال  تربت  بوی  باز 
در  تاریخی  طنز  تکرار  این  و 
دولتی  روزنامه نگاری  تاریخ 
است. دردناک  چه  ایران،  در 

و  گفته ها  علی رغم  البته 
و  سیاسیون  از  برخی  نظرات 
بیشتر  که  روشنفکری  مدعیان 
اصالح طلبی  جریان  به  وابسته 
خارج  در  اکنون  و  هستند 
در  نیز  تریبون هایی  کشور، 
اختیار  در  بزرگ  رسانه های 
احکام  صدور  سانسور،  دارند، 
برای  زندان  مدت  طوالنی 

فله ای  بستن  روزنامه نگاران، 
فرهنگ  همچنین  و  جراید 
تملق و گزافه گویی، در  دروغ، 
حکومتی،  و  دولتی  رسانه های 
مشخصی  دوره  به  مربوط  تنها 
پست  و  جمهوری  ریاست  از 
یک  اسالمی  ارشاد  وزارت 
این  و  نبوده  خاص  شخص 
روزهای  از  که  است  دردی 
اسالمی  حکومت  آغازین 
را  ایران  رسانه های  دامن 
گرفت و تاکنون نیز ادامه دارد.

ایران  بزرگی  به  زندانی 
روزنامه نگاران برای 

در  کلی  طور  به  اگرچه 
جای  دنیا،  نقاط  از  بسیاری 
و  روزنامه نگاران  برای  امنی 
ندارد،  وجود  رسانه  اصحاب 
که  دارند  اما کشورهایی وجود 
جهنمی  به  را  آن  حاکمانش، 
تبدیل  روزنامه نگاران  برای 
ایران،  مصر،  چین،  کرده اند. 
جمله  آن  از  ترکیه  و  اریتره 
کشورهایی هستند که در مجموع 
در  را  روزنامه نگاران  بیشترین 
داده اند. جای  خود  زندان های 

گزارشگران  سازمان  اخیراً، 
نام  با  لیستی  مرز،  بدون 
درندگان  سیاه  "فهرست 
منتشر  اطالع رسانی"  آزادی 
لیست  این  در  است.  کرده 
رهبر  دولت،  رئیس   35 نام 
همچنین  و  سیاستمدار  مذهبی، 
رسانه ها  که  تبهکار  گروه های 
روزنامه نگاران  و  سانسور  را 
می کنند  شکنجه  و  زندانی  را 
است. آمده  می کشند،  و 

"آیت اهلل  نام  لیست،  این  در 
جمهوری  رهبر  خامنه ای" 
اشخاص  کنار  در  نیز  اسالمی 
"پیر  همچون،  گروه هایی  و 
جمهوری  رئیس  نکاوراوزیزا" 
اسالم گرای  گروه  بروندی، 
بنگالتایم"  "انصاراهلل  تندرو 

در بنگالدش، گروه "القاعده"و 
و  افغانستان  در  "طالبان" 
شیعه"  "حوثی های  پاکستان، 
یمن و گروه تبهکار قاچاقچیان 
لوس  "کارتل  مخدر  مواد 
قرار  مکزیک  در  که  زتاس" 
می خورد. چشم  به  دارد، 

گزارشگران  سازمان  همچنین 
گزارش  در  مرز،  بدون 
آماری  ارائه  با  خود  سالیانه 
در  زندانی،  روزنامه نگاران  از 
اعالم  میالدی،   2٠15 سال 
جهان  سراسر  در  است:  کرده 
در  حرفه ای،  خبرنگار   153
دسامبر  نیمه  تا  جهان  سراسر 
میله های  پشت   2٠15 سال 
این  از  نیمی  که  بوده اند  زندان 
تعداد در زندان های چین ، مصر، 
سرمی برند. به  اریتره   و  ایران 

مطبوعات  از  تعریف  بنابه  البته 
چهارم  رکن  عنوان  به  آزاد، 
می شود،  برده  نام  دمکراسی 
مثل  کشوری  در  اگر  بنابراین 
دیکتاتور  حاکمیت  با  ایران، 
توتالیتر  و  سرکوبگر  اسالمی، 
نشانه ای از حداقل آزادی بیان و 
رسانه های آزاد و مستقل، وجود 
روزنامه نگاران  و  باشد  نداشته 
مدت  طوالنی  حبس های  به 
طبیعی  بسیار  شوند،  محکوم 
نیست.  تعجب  جای  و  است 
سرکوب،  و  بیان  آزادی  عدم 
همه  در  بارز  نمونه  دو 
و  بوده  استبدای  حکومت های 
هست. این دو مقوله که همیشه، 
جوامع  در  همدیگر،  همراه  به 
حکام  سوی  از  زده،  استبداد 
از  می شوند،  تحمیل  جامعه  بر 
داشته  وجود  ایران  در  دیرباز 
حالت  شدیدترین  در  اکنون  و 
هستند. حاکم  هنوز  خود 

و صد البته بسیار به جا و واقعی 
گزارشگران  سازمان  که  است 
در  را  ایران  رهبر  مرز،  بدون 
مافیاهای  و  تبهکاران  کنار 
تندرو  گروه های  و  مخدر  مواد 
در  شیعه  و  سنی  اسالمی 
آزادی  درندگان  سیاه  لیست 
چه  داده،  قرار  اطالع رسانی 
اینکه این ها همگی از روشنگری 
دارند. هراس  افشاگری  و 

و در نهایت اگر روزنامه نگاری 
و  تهدیدات  تمام  از  ایران  در 
نگاه های امنیتی جان سالم به در 
به دلیل  برد، عدم ثبات شغلی، 
در  شدت  به  که  جراید  توقیف 
ایران، از سوی دستگاه قضایی 
می پیوندد،  وقوع  به  امنیتی  و 
حق التحریرهای  و  دستمزدها 
بهره مندی  عدم  پایین،  بسیار 
بیمه  بازنشستگی و  از خدمات 
خدمات درمانی، از دیگر موارد 
که  است  تنگناهایی  و  سخت 
ایران  داخل  در  روزنامه نگاران 
هستند. گریبان  به  آن دست  با 

به  امنیتی تر  نگاه    
ایران در  ُکرد  روزنامه نگاران 

سالیان  طی  در  که  آنچه  بنابه 
حکومت  و  دولت  گذشته، 
و  بیان  آزادی  مقابل  در  ایران 
ایران  تا  داده،  انجام  رسانه ها 
دنیا  نقاط  بدترین  از  یکی  به 
تبدیل  رسانه ای  کار  برای 
ایران  کردنشین  مناطق  شود، 
در  هم  کرد،  روزنامه نگاران  و 
ایالم،  کردنشین  استان های 

کرمانشاه، کردستان و آذربایجان 
غربی، و هم در تهران، به دلیل 
نگاه امنیتی به مسائل کردستان 
و مسأله کرد در ایران، به مراتب 
نگاه  و  سانسور  فشار،  تحت 
دارند. قرار  شدیدتری  امنیتی 

مدت  طوالنی  احکام  صدور 
فعالین  برای  اعدام  حتی  و 
از  یکی  کردستان،  رسانه ای 
شدت  به  نگاه  نمونه های، 
روزنامه نگاران  به  امنیتی تر 
مناطق  سایر  نسبت  به  کرد، 
نمونه،  عنوان  به  است.  ایران 
احکام  مورد  ده ها  میان  از 
مورد  در  غیرانسانی  ناعادالنه  
روزنامه نگاران کرد، می توان به 
عدنان حسن پور و محمدصدیق 
کرد. اشاره  کبودوند 

عدنان حسن پور، عضو تحریریه 
ماه  بهمن  در  ئاسو"  "هفته نامه 
سال 1385 دستگیر شد. تیرماه 
در  وی  اعدام  حکم   86 سال 
سوی  از  غیرعلنی  دادگاهی 
وکیل  به  مریوان  انقالب  دادگاه 
و خانواده وی اعالم شد و 3٠ 
مهرماه همان سال نیز دیوان عالی 
کشور همان حکم را تأیید کرد.

مجدد  درخواست  با  اگرچه 
ماه  بهمن  در  دادرسی،  اعاده 
انقالب  دادگاه   1387 سال 
حسن پور  اعدام  حکم  سنندج، 
را لغو و این روزنامه نگار کرد را 
به 15 سال زندان محکوم کرد، 
از  سال   1٠ نهایت  در  وی  اما 
عمرش را در زندان سپری کرد.

محمد صدیق کبودوند، بنیانگذار 
کردستان"  "سازمان حقوق بشر 
و سردبیر هفته نامه "پیام مردم" 
روزنامه نگاران  از  دیگر  یکی 
کرد است که از تیر ماه 1386 
و  شده  زندانی  و  بازداشت 
اکنون بیش از 1٠ سال است که 
می برد. سر  به  زندان  در  هنوز 

اموج  روی  بر  پارازیت  ارسال 
یکی  تلویزیونی،  و  رادیویی 
که  است  کارهایی  از  دیگر 
حکومت ایران از آغاز به دست 
همواره  تاکنون  قدرت  گرفتن 
در راستای خفه کردن صدا های 
مخالف از آن استفاده کرده است.

دهه  و   57 انقالب  اوایل  در 
مردم  بیشتر  که  6٠ خورشیدی 
کردستان، به رادیوی دو حزب 
اصلی کرد، رادیو کومله و رادیو 
کردستان  )صدای  دمکرات، 
ایران(، که بر روی موج متوسط 
پخش می شد، گوش می کردند، 
به دلیل پخش پارازیت، صدای 
به  سختی  به  رادیو  دو  این 
می رسید.  مخاطبانشان  گوش 
که  نیز  حاضر  حال  در 
رسانه های تصویری و ماهواره 
پیدا  راه  مردم  خانه های  به 
کرده، حکومت ایران، با علم به 
امواج  روی  بر  پارازیت  اینکه 
که  کسانی  برای  تلویزیونی 
می گیرند،  قرار  آن  معرض  در 
تا  اما  است،  مضر  شدت  به 
یاریش  تکنولوژی  که  جایی 
پارازیت های  ارسال  از  بدهد، 
بر  شهروندان،  برای  مضر 
تلویزیونی،  شبکه های  روی 
احزاب  تلویزیون های  ویژه  به 
کردنشین  مناطق  در  کرد، 
نمی کند.  کوتاهی  ایران 

علی اصغر فریدی

به  تاریخی  مختلف  برهه های 
یکدیگر  بر  گوناگون،  دالیل 
جغرافیای  و  نبوده اند  منطبق 
جغرافیای  سرتاسر  مبارزاتی 
از  است.  نگرفته  بر  در  را  ملی 
ملت  اصلی  دشمن  نیز،  سو  آن 
و  سرکش  رژیم  یعنی  کرد، 
استبدادی تهران، همواره کوشیده 
را  کرد  ملی  که جغرافیای  است 
از  را  آنان  و  نموده  مضمحل 
یکدیگر و از مبارزه دور نماید. 
کردستان،  پیشمرگه ی  نیروی 
مشعلدار مبارزه است و رسالت 
اصلی پیشمرگه به درازای تاریخ 
بوده  این  همواره  مبارزات،  این 
به  را  مبارزه  مشعل  که  است 
برساند.  میهن  خاک  سرتاسر 
سده ی  در  و  اینک  لیکن 
در  گسترده ا ی  تحوالت  کنونی 
درک  و  اطالعاتی  بنیان های 
ارتباطی  ابزارهای  و  جوامع 
در  ویژه  به  و  داده  روی   ... و 
عالوه  کردستان،  نوین  راسان 
و  اقشار  سایر  پیشمرگه،  بر 
وظیفه  نیز  جامعه  بخش های 
مبارزه،  مشعل  به  که  دارند 
حرارت و فروغ بیشتری ببخشند. 
دمکراتیک،  ملی  جنبش 
که  آن  برای  است  خیزشی 
تمامی اقشار و طبقات جامعه ی 
زندگی  آسودگی  در  کردستان 
تحقق  راه  در  قیامی  و  کنند 
بخش های  تمامی  برای  آزادی 
است. کردستان  جامعه ی 

دمکراتیک،  ملی  جنبش 
خیزشی در راه اثبات کرامت و 
همین  از  است،  ملی  موجودیت 
مکانیسم  و  راه  یافتن  با  رو 
می تواند  همه جانبه  مشارکت 
داده  ادامه  خود  راه  به  پرتوانتر 
شود. نزدیکتر  پیروزی  به  و 

بایستی  ایران  کردستان  راسان 
گام به گام و مرحله به مرحله، 
جغرافیای مبارزاتی و جغرافیای 
ملی را بر یکدیگر منطبق نماید.

ادامه سخن
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ایالم، سرزمین آالمتو و گهواره ی مدنیت کورد 

کوردستان کوردی:  از  ترجمه 
موطنی  و  آالمتو  سرزمین  ایالم، 
است.  دیرین  مدنیتی  و  تاریخی 
ایالم گهواره ی مدنیت کوردهاست 
پیش  سوم  هزاره ی  اواخر  در  که 
وسیعی  بخش  مسیح،  میالد  از 
ویژه جنوب غرب  به  و  از غرب 
می گرفت،  دربر  را  ایران  فالت 
هخامنشیان،  زمان  در  ولی 
کاهش  سرزمین  این  وسعیت 
یافته و تنها به منطقه ی جغرافیایی 
می شد. اطالق   Susa "شوش" 
معنی و  کالمی  لحاظ  از  ایالم 

عیالم، آالم یا ایالم امروز به معنی 
ریشه  از  و  خدایان  آتش  میهن 
میهن خدا  و  معنی خدا  به  "ایل" 
آمده است که ریشه ی عبری دارد 
عربی  زبان  با  ارتباطی  هیچ  و 
به  آن  از  تورات  کتاب  در  ندارد. 
عنوان "آالمتو" نام برده می شود و 
چون ریشه ی عربی ندارد، به معنی 
درد و آزار و الم نیست. در برخی 
یا  "کوهستان"  معنی  به  نیز  منابع 
است. آمده  آفتاب  سرزمین وداع 
تاریخی نظر  از  ایالم 

"هلمته  سرزمینشان  به  عیالمی ها 
 Ha (I) tamti / متی" 
سرزمین  معنی  به   Hatamti
آن  به  اکدیان  می گفتند،  خدا 
سومریان  و    Elamtu آالمتوو 
به  "اندیشنگاشت"  آن  به  نیز 
می گفتند. مرتفع  محل  معنی 

میالد،  از  پیش   27٠٠ سال  در 
عیالمی  پادشاهی  قدرت  اولین 
ایران(  غربی  )جنوب  شوش  در 
در  یافت شده  آثار  شد.  ایجاد 
پیش  سال   35٠٠ حدود  شوش، 
در  که  می دهند  نشان  را  میالد  از 
واقع یک عصر مترقی در زندگی 
انسان می باشد. آثار کشف شده از 
انسان ها  و  زنده  موجودات  انواع 
است. واقعیت  این  نشان دهنده ی 

ابتدا  از  عیالمی ها  حکومت 
جدید،  عیالم  دوره ی  پایان  تا 
جنوب  در  سال   2661 حدود 
دست  در  را  قدرت  ایران  غربی 
داشته اند. پادشاهی عیالم در زمان 
اوج قدرت خود، حتی بر بخشی 
نیز  )مزوپوتامیا(  بین النهرین  از 
حکومت می کرد، ولی چهارچوب 
سراسر  عیالم،  مرکزی  حکومت 
این  است.  نگرفته  دربر  را  ایران 
ایالت  میان  اتحادی  پادشاهی، 
ولی  است،  بوده  منطقه  عشایر  و 
امپراطوری  مفهوم  به  اتحاد  این 
نبوده است. هر زمان که ایالمی ها 
داشته اند،  دست  در  را  قدرت 
نقش بسزایی در تغییرات سیاسی 
مزوپوتامیا یا بین النهرین داشته اند. 
کمی  بسیار  مدت  برای  همچنین 
حکمرانی  منطقه  این  تمام  بر 
 19٠٠ سال  از  ایالمیان  کرده اند. 
پیش از میالد، منطقه ی مزوپوتامیا 
حکومت  و  کرده  اشغال  را 
کردند،  نابود  کاماًل  را  سومریان 
هژمونی  تأثیر  تحت  هنوز  ولی 
فرهنگ سامی و سومریان بودند.
ایالم تمدن  سرنگونی 

قمری،  هجری   6٤٠ سال  از 
قدرتمند  پادشاه  بانیپال"  "آشور 
و  کرد  اشغال  را  ایالم  آشوریان، 
را  آن  ساکنان  از  وسیعی  بخش 
عام  قتل  دسته جمعی  صورت  به 

از  ایالم را  بنیاد حکومت  نمود و 
میان برد. تمدن کهن ایالم، پس از 
رقابت  و  حکومت  سال  هزاران 
بزرگ  قدرت های  و  ایالت  میان 
بابلیان  اکدیان،  سومریان،  مانند 
دشمن  ویژه  به  و  آشوریان  و 
شکست  آشوریان،  واقعیشان، 
شکست  این  آثار  و  خوردند 
"آشور  نگاره ی  سنگ  بر  نیز 
بانیپال" نیز درباره ی این پیروزی 
است. شده  نوشته  وضوح  به 

ایالم،  سرنگونی  از  پس  مدتی 
این منطقه میان پارس ها و مادها 
تقسیم شد و در زمان هخامنشیان 
به بخشی از امپراطوری هخامنشی 
حمله ی  از  پس  و  شد  تبدیل 
طبق  آن،  اشغال  و  اسالم  سپاه 
بخشی  به  ایالم  منابع،  برخی 
شد. تبدیل  کوفه  سرزمین  از 

ششم  تا  چهارم  سده  ابتدای  از 
"حسنویه  خاندان  میالدی، 
ایالم  و  لرستان  قدرت  کورد" 
سال  از  و  داشتند  دست  در  را 
لر  "اتابکان"   ،1٠٠6 تا   57٠
همان  که  پشتکو،  و  لرستان  بر 
می کردند. حکومت  است،  ایالم 

بعدتر،  دوره های  از  و  سپس 
تغییر  "حسین آباد"  به  ایالم  نام 
والی  حکمرانی  مرکز  که  کرد 
است. بوده  "پشتکو"  امیر  و 

ایالم جدید
برابر  شمسی  هجری  سال 13٠9 
زمان  در  و  میالدی   193٠ یا 
پهلوی،  رضاشاه  محمد  حکومت 
استانی،  تقسیمات  نتیجه ی  در 
پنجم  استان  از  بخشی  به  ایالم 
در  شد.  تبدیل  کرماشان  یا  ایران 
فرمانداری  مرکز  به   1965 سال 
به   1975 سال  در  و  شد  تبدیل 
دالیل سیاسی، مرزبانی و اداری، 
استان  یک  به  رسمی  صورت  به 
 ٤1 مدت  که  شد  تبدیل  مستقل 
استان های  از  یکی  که  است  سال 
هم مرز  )ایران(  کوردستان  شرق 
عراق  شرق  در  "واسط"  استان 
آنها  خسروی  مرز  که  می باشد 
می کند. مرتبط  یکدیگر  به  را 

می  ایالم  شهر  ایالم،  استان  مرکز 
از  عراق،  با  غرب  از  که  باشد 
با  شرق  از  خوزستان،  با  جنوب 
کرماشان  با  شمال  از  و  لرستان 
هم مرز است. این استان از هفت 
شهر، 17 شهرستان، 36 دهستان 
و 753 روستا تشکیل شده است.

عبارتند  ایالم  استان  شهرهای 
بدره،  ایوان،  ایالم،  آبدانان،  از: 
چارداول،  دهلران،  دره شهر، 
سیروان.  و  مهران  ملکشاهی، 
نیز  آن  بزرگ  مناطق  از  برخی 
موسیان،  صالح آباد،  از:  عبارتند 
میمه. لومار و  ارکواز،  مورموری، 

آمارها  اساس  بر  ایالم  استان 
 ،2٠11 سال  سرشماری  و 
دارد. جمعیت  نفر  هزار   55٠
ایالم از لحاظ طبیعی و گردشگری

 2٠15٠ وسعت  با  ایالم  استان 
کیلومتر مربع، 1.2 درصد وسعت 
از  و  گرفته  دربر  را  ایران  کشور 
استان  دومین  و  بیست  نظر  این 
ایران می باشد. یکی از مناطق نیمه 
کوهستانی است که وسعت، منظره 
بسیار  دشت  و  کوه  چشم انداز  و 
مناطق  جز  به  است.  توجه  مورد 
مناطق  که  ایالم  شرقی  جنوب 
دهلران، موسیان و عینه خوش را 
در بر می گیرد، مناطق دیگر ایالم 
کوهستانی می باشد که 7٠ درصد 
می گیرد.  دربر  را  ایالم  خاک 
ایالم،  شرقی  شمال  و  شمال  در 

شریف فالح
کوه های مانشت، سیوان، قالرنگ 
لنه و چرمگا قرار  و کوه قالجی، 
دارند. از کوه های دیگر می توان به 
دینارکوه،  کبیرکوه،  رشته کوه های 
پیشکو  و  پشتکو  سیاکو،  اناران، 
"نیو  دشت های  به  که  کرد  اشاره 
از  ایالم  هستند.  مسلط  روبار" 
جنگل های  تراکم  و  وسعت  نظر 
منطقه  مادر  و  قلب  به  خودرو، 
است. معروف  "زاگروس" 

این  ایالم  شرق  و  شمال  در 
شره  و  رنو  دارند:  قرار  کوه ها 
بانکول  و چوار،  ایوان  میان  زول 
کارزان،  چارداول،  و  ایوان  میان 
سورگیری،  )باالر(،  نسار  بایه، 
هلیالن.  و  زردالن  گوربی،  ساج 
نیز  غربی  جنوب  و  غرب  در 
کوه های کولک، سیاکو، نخجیرکو، 
میمک،  بولی،  کو،  تونه  کو،  انجیر 
بلستان،  بیوره، خوشادل،  پشمین، 
دارد. قرار  ماس  کاسه  و  دنه 
ایالم دشت های 

بسیار  مناطق  جز  به  ایالم  در 
کوهستانی، چندین دشت معروف 
مرکز  که  دارد  بزرگ  مرتع  و 
ایالم،  کرماشان،  دامداری  مراتع 
این  است.  لرستان  و  خوزستان 
دشت ها عبارتند از: دشت عباس، 
دهلران،  دشت  موسیان،  دشت 
دشت  )گرمه سیر(،  مهران  دشت 
چاالو،  ایوان،  دشت  هلیالن، 
گالن،  امیرآباد،  محسن آباد، 
دره شهر  و  آسمان آباد  صالح آباد، 
کشاورزی،  به جز محصوالت  که 
تاریخی  قلعه  و  تپه  چندین 
که  دارند  دربر  را  باستانی  و 
نشان دهنده ی وجود مرکز زندگی 
انسان و تمدن دیرین کوردهاست.
ایالم آب  منابع  و  رودها 

منابع  و  رودخانه  نظر  از  ایالم 
می باشد.  غنی  بسیار  نیز  آب 
از  رودخانه ها  از  بسیاری 
می گیرند  سرچشمه  کوهستان ها 
دشت های  آبیاری  جز  به  که 
استان  به  آنها  از  بخشی  ایالم، 
لرستان، خوزستان و داخل خاک 
در  مندلی  شهر  ویژه  به  و  عراق 
می شوند. سرازیر  دیاله  استان 

از:  عبارتند  ایالم  رودخانه های 
چنگوله،  چم،  کونجان  گنگیر، 
چیغاب،  میمه،  دویریچ، 
)که  سیمره  گودارخوش، 
از  می باشد،  ایالم  رود  بزرگترین 
و  گاماسیاب  منطقه  از  کرماشان 
الوند در همدان سرچشمه  از کوه 
می گیرد(، چزمان، چناره، شیروان 
سیکان،  مکان،  شیخ  چارداول،  و 
رودخانه  چندین  و  آوزنگوان 
می ریزند. کرخه  رود  به  که  دیگر 
ایالم تاریخی  آثار 

تمدن  مرکز  عنوان  به  ایالم 
مختلف  زمان های  در  عیالمیان، 
حکومت  مرکز  و  پایتخت 
بوده  منطقه ای  حکومت های 
و  تاریخی  نظر  از  و  است 
صاحب  انسانی،  باستان شناسی 
آثاری  بیشتر  است.  ویژه  جایگاه 
یافت  ایالم  مختلف  مناطق  از  که 
کورد  ملت  ویژگی های  شده اند، 
نشان دهنده ی  و  دارند  دربر  را 
غنی  و  منطقه  این  بودن  کهن 
است. کوردستان  فرهنگ  بودن 

ایالم  تاریخی  قلعه های  و  آثار 
ایالم،  والی  قلعه  از:  عبارتند 
سنگ نوشته گولگولی ملکشاهی، 
فالحتی،  کاخ  گل،  سیاه  آتشگاه 
طاق  تختخان،  نوشته  سنگ 
حاج  مسجد  فرهاد،  و  شیرین 
ارکواز،  شهر  در  اسدی  فرامرز 

شهر  کلم،  قلعه  جولیان،  قلعه 
تاریخی  شهر  سیروان،  تاریخی 
ماداکتو،  تاریخی  شهر  سیمره، 
چوبین،  بهرام  تنگه  و  آتشگاه 
والی. مسجد  و  شمشه  تنگه 
ایالم زیرزمینی  منابع 

از  کوردستان،  استان  این  ایالم، 
زیرزمینی  معادن  و  اقتصادی  نظر 
نیز صاحب جایگاه ویژه ای است. 
طبیعی  گاز  درصد   15 از  بیش 
می شود،  تولید  ایالم  در  ایران 
نفتی جنوب  از چاه های  همچنین 
 15٤ روزانه  دهلران  و  آبدانان 
و  تولید می شود  نفت  بشکه  هزار 
جنوب  پاالیشگاه های  به  لوله  با 
این  جز  به  می شود.  منتقل  ایران 
موارد، مرکز پتروشیمی ایالم یکی 
می باشد.  اقتصادی  منابع  از  دیگر 

به گفته ی مسئوالن رژیم ایران، 55 
هزار کارگر در بیش از سه هزار 
واحد صنعتی و تولیدی کوچک و 
در  این  می کنند،  کار  ایالم  بزرگ 
حالیست که ایالم از نظر بیکاری، 
در  همیشه  اخیر،  سال  پنج  طی 
بوده  ایران  دوم  یا  اول  جایگاه 
است. نرخ بیکاری هم اینک 3٠ 
درصد می باشد و به گفته ی فعالین 
بیشتر  کورد،  مدنی  و  سیاسی 
ایالم،  نیروی کاری مراکز صنعتی 
دیگر  و  می باشند  غیربومی  افراد 
شده اند. بسته  نیز  صنعتی  مناطق 
ایالم مردم  لهجه ی  و  زبان 

کوردی  ایالم  ساکنین  بیشتر  زبان 
لوری،  لهجه های  از  که  می باشد 
تشکیل  کلهوری  و  فیلی  لکی، 
کوردی،  زبان  جز  به  است.  شده 

ایالم  غربی  جنوب  مناطق  در 
موسیان  دهلران،  در  ویژه  به  و 
عرب  اقلیتی  عباس  دشت  و 
چندین  از  که  می کنند  زندگی 
شده اند. تشکیل  مختلف  عشیره 

گویش های لکی، کلهوری و فیلی 
وجود  ایالم  مختلف  مناطق  در 
بیشتر  نیز  مذهبی  نظر  از  و  دارند 
کوردهای ایالم پیرو مذهب تشیع 
آیین  پیروان  نیز  مناطقی  در  و 
دارند. اهل حق وجود  یارسان و 
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سایت ایالم آسو
کتاب تاریخ فرهنگ و ادب ایالم

سایت طاقوسان

ترجمه از کوردی: 
کوردستان

"هرتکه" 
نماد بارزی از محرومیت کرماشان

نامی که تداعی کننده ی  "کرماشان" 
تنوع  ورزش،  هنر،  موسیقی، 
یستی  همز ، یشی گو - هبی مذ
که  شهری  است.  و...  مسالمت آمیز 
کوردها آن را در آمالشان پایتخت 
خود می دانند و به وسعت و شکوه 
اما در  افتخار می کنند.  تاریخی اش 
از  کسی  کمتر  این ها  همه ی  میان 
کوردستان  از  بخش  این  دردهای 
خبر دارد یا از آن چیزی می گوید، 
حتا مردمان خود این دیار که گویی 
گرفته اند. دردهایشان خو  وفور  به 

 5٠ از  بیش  با  هرتکه  روستای 

در  بیلوار  دهستان  توابع  از  خانوار 
و  است  کرمانشاه  مرکزی  بخش 
عمده  از  لبنیات  و  حبوبات  غالت، 
روستا  این  کشاورزی  تولیدات 
بافت  همچنین  می آید.  شمار  به 
دیگر  از  جاجیم  و  قالی  و  گلیم 
است. روستا  این  مردم  حرفه های 

منتشر  گزارش  بنابر  مذکور  روستای 
حکومتی  خبرگزاری  از  شده ای 
دارد  سالم  آشامیدنی  آب  نه  "مهر" 
امری  زباله ای،  دفع  سیستم  نه  و 
بودن  ناسالم  و  بهداشت  بحران  که 
مردمان  برای  را  زندگی  محیط 
است.  آورده  ارمغان  به  روستا  این 
کلی  وضعیت  به  نگاهی  نیم  وقتی 

می بینیم  می اندازیم  کرماشان 
ایران  فاشیستی  حکومت  که 
و  عمدی  بی توجهی  با  اسالمی 
در  موردنیاز  سرمایه گذاری  عدم 
نیز  و  استان  مختلف  بخش های 
اولیه  نیازهای  به  رسیدگی  عدم 
مردم در پی اجرای سیاست تخلیه 
روستاهای  از  مردم  مهاجرت  و 
شهرها  از  و  شهرها  به  کرماشان 
نواحی  دیگر  و  مرکزی  مناطق  به 
فاشیستی  سیاستی  است.  ایران 
در  چه  اخیر  سال  صد  طی  که 
زمان  در  چه  و  پهلوی  دوران 
و  اجرا  آخوندی،  حکومتداری 
استمرار داشته است. اگر "هرتکه" 
به  کرماشان  محرومیت  از  ماکتی 
ماکت  کرماشان  می آید،  حساب 
محرومیت های  تجمیع  از  کاملی 
است کوردستان  بر  شده  اعمال 

متأسفانه در این میان ضعف جامعه 
اعتراضی  نبود حرکت های  مدنی و 
منظم و مستمر موجب شده تا رژیم 
حاکم بر ایران به اجرای سیاست های 
ادامه  کرمانشاه  ویرانگرانه خود در 
بر  جبران ناپذیر  ضربه های  و  داده 
کند. وارد  کرماشان  زیستی  بدنه ی 

شهرام میرزایی
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