اطالعیه مرکز همکاری
احزاب کوردستان ایران
به مناسبت نوروز ٢٧١٨
کوردی

نوروز گولونی و جامانه،
رژیم اسالمی را
به واکنش واداشت

کمیسیون تشکیالت
حزب دمکرات،
به مزدوران رژیم
هشدار داد

ارگان حزب دمکرات کردستان ایران
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پیام مصطفی هجری،

پروفایل گروههای شبهنظامی

ترویستم دولتی و

مسئول کل حزب دمکرات

شیعه تحت حمایت ایران در

حکومت ترور علیه کوردستان

کوردستان ایران ،به مناسبت فرا

سوریه و عراق

رسیدن نوروز  ١٣٩٧شمسی
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کنگره راسان،
کنگره تغییر و نوآوری
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جشن نوروز ،در مقر اصلی حزب
دمکرات برگزار گردید

به مناسبت فرا رسیدن جشن
ملی نوروز و آغاز سال نو،
مراسمی باشکوه در مقر اصلی
حزب دمکرات برگزار شد.
خبرنگار
گزارش
بنابر
وبسایت "کوردستان میدیا"،
بیستونهم
سهشنبه
عصر
اسفندماه  ١٣٩٦شمسی ،مراسم
جشن نوروز و آغاز سال نوی
کوردی با حضور مسئول کل
حزب ،اعضای دفتر سیاسی،
کادر و پیشمرگههای حزب
در مقر اصلی حزب دمکرات
کوردستان ایران ،برگزار گردید.
مراسم مذکور با سرود ملی
"ای رقیب" و یک دقیقه
سکوت به احترام یاد و خاطره
جانباختگان راه آزادی کورد و
کوردستان ،آغاز شد.
سپس پیام نوروزی حزب
دمکرات از سوی "مصطفی

۳

هجری" ،مسئول کل حزب
دمکرات کوردستان ایران،
قرائت شد.
مصطفی هجری در ابتدای این
پیام اظهار داشت :فرارسیدن
سال تازه و نوروز را به مردم
کوردستان ،خانواده شهیدان،
جانبازان راه آزادی ،زندانیان
سیاسی ،کادر ،پیشمرگه ،اعضا
و حامیان حزب دمکرات
کوردستان ایران و تمام فعالین
سیاسی در سراسر ایران ،به
ویژه جوانان شجاع و هوشیار
کورد که طی سال گذشته و به
مانند سالهای پیشین ،با تمام
فشارها و سرکوبهای اعمال
شده از سوی رژیم ضدبشری
ایران ،شجاعانه مبارزات خود
را برای آزادی و رهایی ملت
و سرزمینشان ادامه داده و
دست از مبارزه نکشیدند،
تبریک میگویم .در بخش

دیگری از این پیام آمده بود:
به نظر میرسد ،سرزمین و ملت
کورد با ضعفها و دستاوردهای
متعددی روبرو شود اما فلسفه
وجودی نوروز ،پیام استمرار و
تداوم "راسان" را به ما میدهد
که میتواند رمز ماندگاری کورد
باشد .نوروز به ما آموخته که
تنها به استقبال تجدید حیات
طبیعت نمیرویم بلکه مستمرا
علیه دشمنان کورد در خیزش
و عصیان هستیم و در پی نقطه
پایانی بر مسالهای هستیم که
کوردها دهها سال است برای آن
مبارزه میکنند.
هجری در ادامه این پیام
گفت :اگر طی این سالها
با خیمهشببازی و فریب
دادن افکار عمومی ،خواستند
که به دنیا بگویند که رژیم
اصالحپذیر است و گام به گام
به سوی اصالحات خواهد

رفت و اصالحطلبان نیز تریبون
چنین سیاست فریبکارانهای
بودند ،با فریادهای دانشجویان
در دانشگاه تهران که شعار
سر میدادند" :اصالحطلب،
اصولگرا دیگه تمومه ماجرا"
فریبکاری و حیلهگری رژیم
را خنثی کردند .این شعار همان
هدف و رویای دهها سالهی
حزب دمکرات کوردستان
ایران است که در تالش بوده،
این حقیقت را برای مردم ایران
روشن سازد که مشکل اصلی
و بنیادی در ایران ،جمهوری
اسالمی است نه اصالحطلب و
محافظهکار.
بعد از سخنان مسئول کل حزب،
سرودی تحت عنوان "نوروز"
از سوی گروه موزیک حزب
دمکرات و همچنین ترانهای از
سوی هنرمند "غالم فاتحی"
تقدیدم
توسلی"
و"بهناز

حاضرین در مراسم گردید.
در بخش دیگری از این مراسم
شاعر و مترجم کورد" ،شریف
فالح" شعری تحت عنوان
"رئباز" را پیشکش مراسم کرد.
همچنین به مناسبت فرارسیدن
نوروز و آغاز سال نوی
کوردی ،کودکان مرکز نرگس
حزب دمکرات ،سرودی با نام
"نوروز" را اجرا کردند.
در بخش دوم این مراسم از
"مصطفی هجری" ،مسئول کل
حزب دمکرات کوردستان ایران
و "صالح رحمانی" پدر شهید
"صباح رحمانی" ،خواسته شد
که با گرفتن مشعل آتش از
دست جوانان ،آتش نوروز سال
 ١٣٩٧شمسی برابر با ٢٧١٨
کوردی را ،روشن کنند.
این مراسم با رقص و شادی
کوردی به پایان رسید.

سخن
کرکوک ،کرماشان،
عفرین ،نوروز
کریم پرویزی
کوردستان در سالی که
گذشت ,شاهد وقایع متعدد
تاریخی بود .وقایع تاریخی
میتوانند هم تلخ باشد و هم
شیرین و نسبت به اهمیت آن،
میتواند مقطعی از تاریخ را
خلق کند و به نمادی از یک
دوران تاریخی بدل شود.
چند مقطع مهم تاریخی
امسال شامل:
اول کرکوک :بعد از برگزاری
رفراندمی تاریخی که در
کوردستان عراق و ثبت آن
به مانند سندی تاریخی که
از خواست ملت کورد خبر
میدهد ،دشمنان ملت کورد
و علیالخصوص دشمن
اصلی این ملت ،یعنی رژیم
اسالمی ایران ،بنابر توطئهای
فراگیر به خاک کوردستان
هجوم برده و کرکوک را
اشغال کردند .این رویداد
در تاریخ کوردستان به مانند
یک تراژدی تا ابد باقی
خواهد ماند .رویدادی که با
توطئه دشمنان و با همکاری
افرادی از میان ملت کورد،
موجبات وقوع فاجعهای ملی
را مهیا کرد.
دوم کرماشان :طی حادثهای
طبیعی ،زلزلهای بزرگ
کوردستان را لرزاند و به ویژه
کرماشان و مناطق تابعهی
آن بیشترین خسارت مالی و
جانی را به خود دید که بعد
از گذشت چندین ماه از این
فاجعه ،هنوز دهها هزار قربانی
این حادثه بدون سرپناه
مناسب و در زیر چادرها به
زندگی خود ادامه میدهند.
رژیم اسالمی ایران به مانند
دشمن اصلی کوردها ،از این
رویداد طبیعی در جهت ضربه
زدن بیشتر به ملت کورد و
افزایش آمار آسیبدیدگان
و افزودن بر عمق فاجعه بهره
برد .در جواب این سیاست
ضدبشری ،مردم شهرهای
مختلف کوردستان به کمک
همزبانان و هممیهنان خود
در این بخش از سرزمینمان
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ادامه سخن
شتافتند و از این فاجعه،
حماسهای تاریخی خلق
کردند که تا ابد باقی خواهد
ماند.
سوم عفرین :دولت ترکیه
با این بهانه که شاخهای از
پ.ک.ک در عفرین حضور
دارد ،به این بخش از خاک
کوردستان هجوم برده و
فرزندان عفرین نیز از خود
مقاومتی کمنظیر نشان دادند.
حکایت مقاومت و مبارزات
زنان و مردان عفرین به
مانند حکایتی باشکوه در
تاریخ ثبت خواهد شد .هر
چند که نهایتا عفرین سقوط
کرد و ارتش ترکیه توانست
وارد شهر شود .البته بخش
دیگر این رویداد  ،مربوط
به در پیش گرفتن سیاست
و برنامههای غلط یکی از
احزاب کورد است که باید
از آن درس گرفت .اگر
چه مقاومت و ایستادگی
عفرین فراموش نشدنی و
تاریخیست اما نباید دالیل
این شکست تلخ و عظیم را
به گوشهای انداخت.
این سه مقطع تاریخی مهم
در سه بخش از کوردستان،
به مانند سلسلهای از وقایع
در حافظه تاریخی سرزمین
و ملتمان ،باقی خواهد
ماند .سه رویداد مجزا که هر
کدام از چندین بعد ،از حیات
ملت کورد و کوردستان
را تحتالشعاع قرار داده
و تاریخی را خلق کرده
است .چرا که احساس ملی
ِ
وجودی مشترک
و درک
تنها با نوشتن و شعار
سر دادن تحقق نمییابد،
بلکه وقایع تلخ و شیرین
تاریخی ،هویتی تاریخی
خلق میکنند .وجود حماسه،
تنها شرط خلق سرگذشت
یک ملت و تحقق هویت
آن نیست بلکه تراژدی نیز
میتواند به محرکی نیرومند
برای ایجاد احساس مشترک
و یا استحکام آن ،بدل شود
و به مانند پارامتری برای
ایجاد و شکل دادن هویت
ملی ،عمل کند .همانگونه
که در میان یهودیها ،تاریخ
مملو از فاجعه و هولوکاست،
به هویت آنها شکل داده و
از آنان ملتی نیرومند ساخته
است .برای کوردستان و
کورد نیز هم تراژدیها و
حماسهها میتواند نقش
هویتساز ،داشته باشد.
اینجاست که با نمادی مهم
و حیاتی کورد و کورستان
روبرو میشویم .تاریخ به
ما نشان میدهد که بسیاری
از وقایع تلخ ،فجایع و حتا
حماسههای این ملت در اکثر
اوقات در نوروز به زبانی
ملی و خلقی در چارچوب
عملی مشترک و نماد عصیان
و خیزش ملی بازتعریف و
وصف شده است .نوروز
یکی از بنیادهای مهم
وجودی ملیمان است چرا
که هویت وجودیمان را
نیرومندتر میسازد .ما ملتی
هستیم که در میان فجایع و
رویدادهای تلخ ،بار دیگر
برمیخیزیم و با عصیان و
خیزشی دوباره ،حماسهها
خلق میکنیم.
کورد سربلند ،کوردستان آباد
و نوروزمان پیروز

احزا 
ب
همکاری
مرکز
کوردستان ایران به مناسبت
کوردی
٢٧١٨
نوروز
اطالعیهای تحت عنوان "نوروز
نماد تجدید حیات و با هم
بودن" را منتشر کرد.
متن کامل پیام:
نوروز نماد تجدید حیات و
همبستگی
مردم مبارز کوردستان ایران!
در حالی به استقبال نوروز و
سال نو میرویم که کوردستان،
تحت فشار و سیاست اعدام
و سرکوب سیستماتیک رژیم
ایران ،سالی مملو از حماسه
را تجربه کرد .مهمترین رویداد
سیاسی امسال ،تظاهرات
و اعتراضات سراسری در
شهرهای مختلف ایران بود که
بخشی از شهرهای کوردستان
را نیز در بر گرفت .آنچه که در
ایران رخ داد ،بیانگر سرآغاز
انقالبی مردمی و به تمام معنا
بود و ریشه در فقر و ناامیدی
و فاجعههای زیست محیطی
داشت .ساختار این اعتراضات
را مردم فقیر و مستضعف
مناطق به حاشیهرانده ،تشکیل
میدادند از این رو میتوان
گفت که جمهوری اسالمی از
لحاظ اجتماعی و ایدئولوژی
دچار بحران شده است.

مهمترین ویژگی اعتراضات
اخیر ،هدف قرار دادن رهبری
و کلیت جمهوری اسالمی بود.
هرچند سران رژیم ایران بسیار
کوشیدند این اعتراضات را به
عوامل بیگانه و بیرونی منتسب
کنند اما در واقع حکومت در
برابر توقعات و خواستهای
مردم عاجز و توان رفع مشکالت
را ندارد .بخش مهم وحیاتی
این اعتراضات ،مشارکت مردم
انقالبی کرماشان در تظاهرات
سراسری ایران بود ،به گونهای
که جایگاه ویژهای را در تداوم
و استمرار تظاهرات به خود
اختصاص داده بود .مردم این
بخش از کوردستان با سر دادن
شعارهای انقالبی و در پیش
گرفتن موضعی ملی به مقابله
با نیروهای سرکوبگر رژیم
پرداختند .در واقع کرماشان
فاکتور تاثیرگذار و الهام بخش
اعتراضات و جنبش اعتراضی
کوردستان و ایران بود.
همچنین باید اذعان کرد که
وقوع زلزله کرماشان ،در
شکلگیری زلزله سیاسی که
کلیت ساختار رژیم اسالمی را
به لرزه انداخت ،نقشی بسزایی
داشت .این رویداد تلخ ،وسعت
و عمق فساد و ناکارآمدی
جمهوری اسالمی را به مردم
ایران گوشزد کرد .پیام دیگر
زلزله کرماشان خطاب به
ملیتهای تحت ستم ایران بود

که در برابر جمهوری اسالمی،
سرنوشت مشترکی دارند.
در همین راستا شاهد بودیم
که مردم شهرهای مختلف
کوردستان پس از وقوع زلزله
کرماشان با چه احساس ملی
و میهندوستانهای به یاری
همزبانان آسیبدیده خود در
کرماشان شتافتند .راهاندازی
کمپینها و ارسال کاروان
کمکهای مردمی ،بخشی از
موج همدلی و همیاریهایی
بود که توانست حس همکاری
و همدلی کوردهای مقیم
کشورهای خارجی را نیز
برانگیزد .این همدلی و همیاری
علیرغم جنبه اخالقی و
انسانی ،نشاندهندهی اتحاد
مردم کوردستان بود ،به گونهای
که فاجعهی طبیعی ازسویی و
حماسهی ملی از سوی دیگر،
باهم عجین و ادغام شدند و به
سرمایهای معنوی و ارزشمند
در جریان "آزادی ملی" ،بدل
گردید.
در سالی که گذشت ،سیاست
سرکوب سیستماتیک به مانند
سیاست همیشگی و بخش
الینفک جمهوری اسالمی
ایران ادامه داشت .از اعدام
آزادیخواهان ،زندانی کردن،
سر به نیست کردن دگراندیشان
و فعاالن مدنی و مبارزین
سیاسی ،کشتن و مجروح کردن
کاسبکاران در مناطق مرزی،

سپاه تروریستی پاسداران

عدم توانایی رژیم ایران
برای تامین منابع مالی سپاه
پاسداران ،این نهاد سرکوبگر
در کردستان را وادار به اخاذی
نموده است.
براساس گزارش رسیده به
وبسایت کوردستان میدیا،
طی روزهای اخیر در منطقه
مرگور ارومیه ،مزدوران سپاه
تروریستی پاسداران با ارسال
نامههای تهدیدآمیز برای
ساکنین روستاهای این منطقه،
درخواست همکاری و پول
کردهاند.
سپاه تروریستی پاسداران
برای اجرای این اقدام
بیشرمانه به سوءاستفاده از
محبوبیت و جایگاه حزب
دمکرات کردستان ایران در
میان تودههای مردم کردستان
متوسل شده است.
سپاه پاسداران این نامههای
تهدیدآمیز را به نام "کمیسیون
تشکیالت حزب دمکرات
کردستان ایران" برای ساکنین

کمیسیون تشکیالت حزب

کمیسیون تشکیالت حزب
دمکرات کوردستان ایران ،طی
اعالمیهای به جاش و مزدوران
رژیم اسالمی هشدار داد که،
دست از اعمال ضدخلقی خود
بردارند.
متن کامل اعالمیه:
اعالمیه کمیسیون تشکیالت
حزب دمکرات کوردستان ایران
هممیهنان عزیز!
حامیان مبارزات آزادیخواهانه
خلق کوردستان!
سپاه تروریستی پاسداران
رژیم جمهوری اسالمی ایران،
از طریق مزدوران خود در
کوردستان ،توطئهی دیگری
را در پیش گرفته و با جعل

در منطقه مرگور ارومیه
اخاذی میکند

دمکرات ،به مزدوران رژیم
هشدار داد

بخشی از سیاست مذکور بوده
است.
نکته قابل تامل دیگر ،استقبال
مردم کورد در شهرها مختلف
کوردستان ایران از برگزاری
رفراندوم استقالل در کوردستان
عراق و حمایت گسترده از
این خواست برحق بود و
نیز اعتراض گسترده مردم به
کشتار کولبران که با واکنش
خشونتآمیز نهادهای امنیتی و
نظامی روبرو شد .در نتیجهی
این سرکوبها تعداد چشمگیری
از فرزندان میهن بازداشت
و زندانی شدند اما نکتهی
قابل توجه این اعتراضات
حضور چشمگیر دختران و
زنان آزادیخواه کوردستان بود
که متاسفانه تعدادی از آنان
بازداشت و روانهی زندانهای
رژیم شدند.
امسال با نورز جامانهها آغاز
شد و بعد از خلق آن همه
حماسه که به آنها اشاره شد،
الزم است با همان شکوه
و حماسه ،با "جامانه" و
گولوهنی" و پوشیدن لباس
کوردی و در دست داشتن گل
سرخ به استقبال نوروز رفته
و همزمان با تجدید حیات
طبیعت ،نوروز جامانهها را
پیشکش سرزمین مادری
کرد .به همین خاطر از همه
میخواهیم که همبسته و متحد
به استقبال نوروز و سال جدید
روستاهای منطقه مرگور ارومیه
ارسال کرده است.
در این نامه ،سپاه پاسداران
تهدید کرده که در صورت
عدم پرداخت مبلغ درخواستی،
ساکنین این روستاها بهای
سنگینی را خواهند پرداخت.
در واکنش به این اقدام سپاه
تروریستی پاسداران ،کمیسیون
تشکیالت حزب دمکرات
کردستان ایران در بیانیهای با
هشدار به مزدوران رژیم اعالم
کرد :سپاه تروریستی پاسداران
رژیم جمهوری اسالمی ایران،
از طریق مزدوران خود در
کوردستان ،توطئهی دیگری
را در پیش گرفته و با جعل
نام و نمادهای حزب دمکرات
کوردستان ایران و جعل نامه به
نام این حزب ،به تهدید مردم
پرداخته و از آنها درخواست
پرداخت پول تحت عنوان
حمایت از حزب دمکرات،
کردهاند.
در بخش دیگری از این بیانیه
نام و نمادهای حزب دمکرات
کوردستان ایران و جعل نامه به
نام این حزب ،به تهدید مردم
پرداخته و از آنها درخواست
پرداخت پول تحت عنوان
حمایت از حزب دمکرات،
کردهاند .طی روزهای اخیر در
منطقه "مرگور" از توابع ارومیه،
این نامههای جعلی در بیش از
 ٥٠روستای این منطقه در میان
مردم توزیع و پخش شده است
و مردم را تهدید کردهاند که
اگر مبلغ مورد نظر را پرداخت
نکنند با برخورد شدید روبرو
میشوند .در همین راستا به
مزدوران و دستپروردههای
سپاه سرکوبگر پاسداران در

کوردی بروند.
بیشک همبستگی ملتمان
در جریان مبارزه برحقمان،
رمز پیروزی ما خواهد بود و
با این دید از تمام مردم مبارز
و میهندوست کوردستان
میخواهیم که با همان روحیه
همبستگی و اتحاد به مبارزات
ملی-دمکراتیک خود ادامه
دهند و صفوف خود را
مستحکمتر کرده و از نوروز
امسال حماسهای بیافرینند.
در پایان ،پیشاپیش فرارسیدن
سال جدید را به همه هممیهنان
و آزادیخواهان تبریک میگوئیم
و امیدواریم که سال آینده سال
همبستگی و پیروزیهای بیشتر
بری ملتمان باشد.
پیروز باد اراده راسخ ملی و
همبستگیمان
احزاب
همکاری
مرکز
کوردستان ایران
هفدهام اسفند  ١٣٩٦شمسی
مرکز همکاری احزاب
کوردستان ایران متشکل از:
حزب دمکرات کوردستان
ایران
حزب کومله کوردستان ایران
حزب کومله زحمتکشان
کوردستان
حزب دمکرات کوردستان
سازمان خبات کوردستان ایران

آمده است :طی روزهای اخیر
در منطقه "مرگور" از توابع
ارومیه ،این نامههای جعلی در
بیش از  ٥٠روستای این منطقه
در میان مردم توزیع و پخش
شده است و مردم را تهدید
کردهاند که اگر مبلغ مورد نظر را
پرداخت نکنند با برخورد شدید
روبرو میشوند .در همین راستا
به مزدوران و دستپروردههای
سپاه سرکوبگر پاسداران در
منطقه هشدار میدهیم که
مجریان چنین اقدام ضدخلقی،
برای مبارزین دمکرات آشکار
و عیان هستند و در صورت
تداوم چنین اعمالی ،به سزای
خیانتهای خود خواهند رسید
و ملت ،آنها را نخواهد بخشید.
کمیسیون تشکیالت حزب
دمکرات کردستان ایران از مردم
مبارز منطقه مرگور میخواهد
در مقابل تمام توطئههای پلید
جمهوری اسالمی ایران آگاه
باشند و این توطئهها را نقش
برآب کنند.
منطقه هشدار میدهیم که
مجریان چنین اقدام ضدخلقی،
برای مبارزین دمکرات آشکار
و عیان هستند و در صورت
تداوم چنین اعمالی ،به سزای
خیانتهای خود خواهند رسید
و ملت ،آنها را نخواهد بخشید.
از مردم مبارز منطقه مرگور
نیز میخواهیم در مقابل تمام
توطئههای پلید جمهوری
اسالمی ایران آگاه باشند و این
توطئهها را نقش برآب کنند.
حزب دمکرات کوردستان
ایران
کمیسیون تشکیالت
 ٢٤اسفند  ١٣٩٦شمسی

خبر
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نوروز گولونی و جامانه ،رژیم اسالمی را به واکنش واداشت

رژیم اسالمی ایران برای کنترل
ابعاد مختلف نوروز گولونی و
جامانه ،برای اولین بار در شهر
سنندج اقدام به برگزاری جشن
نوروز میکند.
بنابر گزارش خبرگزاری مهر،
سرکوت نجفی ،معاون فرهنگی
شهرداری سنندج با بیان اینکه
نوروز از اعیاد کهن ایرانیان
است و بر اساس آداب و رسوم
و فرهنگ هر منطقهای جشن

گرفته میشود ،از برگزاری این
جشن در سطح شهر سنندج،
خبر داد .بنابر گفته های
نجفی ،قرار است این مراسم
روز سه شنبه ٢٩ ،اسفندماه در
ورزشگاه  ٢٢گوالن این شهر
برگزار شود.
مصادف بودن تاریخ و روز
برگزاری جشن نوروز امسال
با جشن نوروز جامانه و
گولونی در سال گذشته در این
شهر ،حاکی از بیم رژیم ایران

از برگزاری پرشکوه نوروز
جامانهها توسط همشهریان
سنندجی در سال جدید می
باشد.
این ورزشگاه شش هزار نفری،
به مناسبت سفر علی خامنهای
در روز  ٢٢گوالن (اردیبهشت)
به سنندج ،نامگذاری شده و
برگزاری این مراسم ملی در
چنین مکانی به منظور کنترل
هرچه بیشتر مردم و تعبیه تدابیر

شدید امنیتی و نیز سهولت
سرکوب و ممانعت از برگزاری
در مکانهای دیگر ،می باشد.
نوروز جامانه و گولونی در
سال گذشته با شور خاصی از
طرف مردم شهرها و روستاهای
سراسر کوردستان و به صورت
حرکتی نمادین برای نشان
دادن اتحاد و یکپارچگی مردم
کوردستان و همچنین پاسخی
مثبت به درخواست احزاب
کوردی برای اثبات وحدت و

یکی دیگر از مزدوران رژیم،

به سزای خیانتهای خود رسید
یکی از جاشهای شناخته شده
رژیم در منطقه "مرگور" از توابع
ارومیه ،کشته شد.
بنابر گزارش رسیده به وبسایت
کوردستان میدیا ،غروب روز
سهشنبه بیستو دوم اسفند،
یکی از جاشهای شناخته شده
سپاه تروریستی پاسداران به نام
مامل پورمحمدی ،اهل روستای
"باوان" از توابع مرگور به دست
نیروهای مبارز "عقابهای

زاگرس" به سزای جنایتهایش
در حق مردم رسید.
در اعالمیهای که "عقابهای
زاگرس" در وبالگ خود در
این رابطه منتشر کرده بودند
آمده است :مامل محمدپور ،از
جاشهای و خائنین به وطن بوده
که به اتهام وابستگی و جاسوسی
برای تروریستهای جمهوری
اسالمی ،اذیت و آزار جوانان،
به یغما بردن اجناس کولبران و

کاسبکاران منطقه و نیز ایجاد
رعب و ترس در میان مردم ،از
سوی نیروهای مبارز "عقابهای
زاگرس" شاخه مرگور ،به سزای
اعمال و خیانتهای خود رسید.
بنابراین گزارش ،پیشتر و برای
چندین بار به این خائن و جاش
شناخته شده ،هشدار داده شده
بود که دست از خیانت بردارد اما
او مصرا بر رفتار و راهی که در
پیش گرفته بود اصرار میورزید

هم صدایی مردم و این احزاب،
صورت گرفت.
نوروز سال گذشته در سنندج
در حالی برگزار شد که
نیروهای امنیتی یک ساعت
پیش از آغاز مراسم با هشدار
به برگزارکنندگان این مراسم
خواسته بودند که از برگزاری
مراسم و هرگونه تجمعی
بپرهیزند .اما با این حال همزمان
با تغییر مکان ،نوروز جامانه و
گولونی با شکوه هرچه بیشتر و

با برافراشتن پرچم کوردستان و
رقص و پایکوبی مردم این شهر
برگزار شد.
بیشک برگزاری مراسمات
مردمی جشن نوروز و بکار
بردن جامانه و گولونی به عنوان
نمادهای این جشن "کوردوایر"
در جشنهای امسال ،می تواند
هم نمادی از تداوم مبارزات
مردم و هم پاسخی باشد به
توطئههای رژیم علیه ملت
کورد.

شیرین عبادی:

کوردها قربانیان اصلی

سیاستهای حکومت ایران هستند

عزم کشورهای غربی بر اعمال
تحریمهای جدید علیه ایران

در پی اصرار رژیم اسالمی ایران
بر گسترش برنامههای موشکی
خود ،کشورهای اروپائی،
تحریمهای جدیدی را علیه ایران
مطرح کردند.
بر اساس گزارش منتشر شده
از خبرگزاری رویترز ،بریتانیا،
فرانسه و آلمان برای متقاعد
کردن آمریکا به حفظ توافق
هستهای ،تحریمهای جدیدی
را مطرح کردهاند و با ارسال
نسخهای از سند این تحریمها
به کشورهای اروپایی خواستار
حمایت  ٢٨کشور عضو اتحادیه
اروپا شدهاند.
عراقچی ،معاون وزیر امور

خارجه ایران در واکنش
به گزارش رویترز ،اعمال
تحریمهای غیرهستهای بر ایران
را اشتباه بزرگی دانست و از
نتایج مستقیم آن بر ادامه برجام
سخن گفت .رویترز اعمال این
تحریم ها را از جانب این سه
کشور اروپایی ،ابراز ناامیدی
آنها از ادامه گفت و گوهای ١٨
ماهه با ایران و همچنین ترغیب
دونالد ترامپ ،رئیس جمهور
ایاالت متحده آمریکا برای
حفظ توافق هستهای با ایران
میداند ،تا به آمریکا نشان دهند
که برای مقابله با قدرتنمایی
ایران در خارج از مرزهایش،

راههای دیگری نیز وجود دارد.
قرار است این سه کشور اروپایی
در روزهای آینده فهرستی
ازنهادها و افراد ،شخصیت ها و
شرکتهایی را ارائه دهند که باید
تحت تحریم قرار گیرند.
ترامپ پیش از به قدرت رسیدن
نیز از منتقدان برجام بود و ابراز
داشته بود در صورت رفع نشدن
اشکاالت اساسی مورد نظرش
در مورد توافقات هستهای ،تعلیق
تحریمها را در چارچوب این
توافق تمدید نخواهد کرد.
مهلت اعالم شده توسط رئیس
جمهور آمریکا  ٢٢اردیبهشت
 ٩٧به پایان خواهد رسید.

طی کنفرانسی که برای
بررسی وضعیت ملیتهای
ایران و اقلیتهای مذهبی
در ژنو برگزار شد ،فعالین
حقوق بشری کوردستان و
ایران به واکاوی این موضوع
پرداختند.
آژانس
گزارش
بنابر
ُکردپا ،روز
خبررسانی
سهشنبه بیستو دوم اسفندماه،
کنفرانسی در رابطه با وضعیت
ملیتهای ایران و اقلیتهای
مذهبی با حضور احمد شهید،
شیرین عبادی ،دیان عالیی،
رویا برومند ،ناصر بلیدهای و
فعاالن حقوق بشردیگری از
کوردستان و ایران ،در ژنو
برگزار شد.
در این نشست ،شیرین عبادی
به تشریح سیاستهای
ضدبشری رژیم فاشیستی

ایران در حق ملیتهای
ایران پرداخت و با تمرکز
بر مساله کوردستان متذکر
شد :کوردها از قربانیان
اصلی سیاستهای حکومت
ایران میباشند و آمار اعدام
و بازداشت شهروندان کورد
در کردستان افزایش قابل
توجهی یافته است.
همچنین تیمور الیاسی،
نماینده جمعیت حقوق بشر
کوردستان ایران – ژنو ،برای
واکاوی بیشتر نقض حقوق
بشر در کوردستان به مساله
کولبران اشاره کرد و اظهار
داشت :آمار کشتار کولبران
در کوردستان افزایش یافته
و انفجار مینهای کاشته
شده همچنان جان شهروندان
کورد را تهدید میکند .الیاسی
همچنین افزود :بیشترین آمار

اعدام در ایران به کوردها
اختصاص داده شده و طی
سال  ٧٤ ،٢٠١٧شهروند ُکرد
اعدام شدهاند.
در ادامه این نشست
تخصصی ،رویا برومند با
ارائه آمار و اسناد متعددی
تمرکز بیشتری را بر مساله
کوردستان صرف کرد.
از زمان تاسیس حکومت
شبههمدرن در ایران براساس
یک زبان-یک ملت و طی
یک قرن اخیر ،کوردها هدف
اصلی سیاست ژنوساید و
آسمیالسیون فرهنگی به
دست حکومتهای مختلف
ایران بودهاند و طی این
سالها دهها هزار کورد
قتلعام و دهها هزار نفر دیگر
به مناطق خارج از کوردستان
تبعید شدهاند.
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کوردستان ایران

پیام مصطفی هجری ،مسئول کل حزب دمکرات کوردستان ایران،
به مناسبت فرا رسیدن نوروز  ١٣٩٧شمسی

مصطفی هجری به مناسبت
فرارسیدن نوروز و آغاز سال
نو ،پیامی خطاب به مردم
کوردستان منتشر کرد.
متن کامل پیام:
هممیهنان مبارز!
خواهران و برادران عزیز!
فرارسیدن سال تازه و نوروز
را به مردم کوردستان ،خانواده
شهیدان ،جانبازان راه آزادی،
کادر،
سیاسی،
زندانیان
پیشمرگه ،اعضا و حامیان حزب
دمکرات کوردستان ایران و تمام
فعالین سیاسی در سراسر ایران،
به ویژه جوانان شجاع و هوشیار
کورد که طی سال گذشته و به
مانند سالهای پیشین ،با تمام
فشارها و سرکوبهای اعمال
شده از سوی رژیم ضدبشری
ایران ،شجاعانه مبارزات خود
را برای آزادی و رهایی ملت و
سرزمینشان ادامه داده و دست
از مبارزه نکشیدند ،تبریک
میگویم.
خلق مبارز کوردستان
در حالی به استقبال نوروز
میرویم ،که ملت و میهنمان
در سال گذشته شاهد چندین
رویداد متفاوت و مجزا بود
که هرکدام به نوبهی خود با
ضعفها و دستاوردهایی همراه
بود .دستاوردهایی که در پی
رویدادهای کوردستان ایران،
عراق و ترکیه به دست آمده
و ضعفهایی که مشخصا در
کوردستان عراق و سوریه با
آن روبرو بودهایم .اما هنگامی
که در کوردستان ایران ،با دید
و زاویه نوروز به این رویدادها
مینگریم ،تنها "راسان" به ذهن
تداعی میشود .راسان به معنای
تداوم مبارزه و به منظور گره
زدن مبارزات شار و شاخ.
به نظر میرسد ،سرزمین و ملت
کورد با ضعفها و دستاوردهای
متعددی روبرو شود اما فلسفه
وجودی نوروز ،پیام استمرار و
تداوم "راسان" را به ما میدهد
که میتواند رمز ماندگاری کورد
باشد .نوروز به ما آموخته که
تنها به استقبال تجدید حیات
طبیعت نمیرویم بلکه مستمرا
علیه دشمنان کورد در خیزش
و عصیان هستیم و در پی نقطه
پایانی بر مسالهای هستیم که

کوردها دهها سال است برای
آن مبارزه میکنند .از نوروز
آموختهایم در راه مبارزه و
تجدید حیات مصر و مستمر
باشیم چرا که سکون معنایی
ندارد .همانگونه که طبیعت در نو
شدنی مداوم ،متوقف نمیشود،
کورد نیز در پروسه مبارزه خود
برای تحقق اهدافش تسلیم
نمیشود .ملتی که بنیاد فکری-
فلسفیاش بر چنین اصولی بنا
گردیده ،که در مقابل ظلم سر
تعظیم فرود نیاورد ،باید بر ادامه
خیزش و راسان مصر باشد تا
بتواند دنیایی خلق کند که در
آن آزاد و سعادتمند زندگی کند.
"راسان روژهالت" نیز از قلب
چنین عقالنیتی سرچشمه گرفته
است .عقالنیتی که بنیادش نو
شدن مداوم و خلق افکار نو
میباشد و در این ره گذر ،از
هرگونه ابزاری که یاریدهندهی
او باشد بهره میبرد .ما به مانند
حزب دمکرات با اساس قرار
دادن چنین درکی ،خود را از
چندین سال گذشته برای ایجاد
تغییر و تحول در حزبمان آماده
کردهایم.
در همین راستا و در آستانه
نوروز امسال ،این مژده را
به شما بدهم که مسیر نو
شدن مبارزه کوردستان هر
روز هموارتر میشود ،با این
شرط که آرام ننشینیم و تا
نوروز سال آینده بر میزان
دستاوردهایمان بیافزائیم .ما
در روزهای آغازین اسفندماه
توانستیم
شمسی،
١٣٩٦
کنگره شانزدهم -کنگره راسان
روژهالت -را با موفقیت
برگزار و به پایان برسانیم.
کنگرهای که درگاه نو شدن را
به روی حزبمان گشود ،برای
آنکه حزب دمکرات بتواند
همگام با تحوالت  ،خود را با
جامعه تطبیق بدهد و به سوی
نو شدن گام نهد اما باید برای
رسیدن به اهدافمان بیش از
پیش تالش کنیم و در این راه
خسته نخواهیم شد.
در سالی که گذشت کوردهای
عراق دست به خیزش بزرگی
زدند .آن هم اراده رفراندم بود
تا بتوانند بهاری را در پائیز
خلق کنند ،این قیام ،تمام

دشمنان کورد را در مقابل
آنها به صفآرائی واداشت تا
نگذارند کوردها در این بخش
از کوردستان به استقالل دست
یابند .اما ملتی که حامل پیام
و فلسفه نوروز و راسان باشد،
هیچگاه از پیمودن چنین راهی
منصرف و یا تسلیم نخواهد
شد ،چرا که در وجود و هویت
ما یک چیز تثبیت شده و آن
تالش و کوشش مداوم تا تحقق
پیروزی است .همانگونه که
کوردهای ایران در قلب دشمن
"جشن پرچم" را برگزار کردند
تا به اثبات برسانند که "ای
دشمن ،همچنان ملت کورد زنده
است".
از سوی دیگر کوردستان ایران
در سالی که گذشت دچار
فاجعهای مصیبتبار شد و وقوع
زلزله کرماشان همه ما را داغدار
کرد .اما کوردها ،این فاجعه را
به حماسهای ملی بدل کردند
و کاروان کمکهای مردمی
از تمام شهرها و روستاهای
کوردستان به سوی کرماشان
سرازیر شدند .همانگونه که
پیشمرگه در صفوف منظم خود
در آغوش مام میهن به راه
میافتد ،برای فاجعه کرماشان
نیز "ابوبکر معروفی"ها با
ارادهای ملی ،غم هممیهنان
آسیبدیده خود غم خود دانسته
و حتا در راه کمکرسانی به
آنان قربانی نیز دادند تا بگویند
هرچند از داشتن حکومت
و دولت بینصیب هستند اما
متحد و باارادهاند .ارادهای که
به خاری ،در چشم جمهوری
اسالمی و وابستههایش بدل
شده .در همین سال بود که
ارتش عراق به کرکوک هجوم
برد تا به خیال واهی خود ،اراده
کورد را در هم شکنند .اما آنها
با ملتی روبرو شدند که تحت
ستم بودن را نیاموخته است
علیالخصوص که سالهاست
مزه شیرین آزادی را چشیدهاند.
به همین خاطر حتا آن هنگام
که کورد تنها و بییارماند،
سنگرهای مبارزه را خالی
نکرده و عقب ننشست.
در همین سالی که گذشت
جبهه بینالمللی علیه داعش،
این نیروی اهریمنی را به عقب

نشاند و اکثر مناطق تحت
حاکمیت داعش را با همکاری
نیروهای کورد ،پس گرفتند و
اگر حمایت و همکاری کوردها
نمیبود تضعیف داعش کاری
بس سخت و دشوار میبود.
اما همانگونه که از ابتدا معتقد
بودهایم ،حال نیز بر این باوریم
که داعش حقیقی ،جمهوری
اسالمی ایران است .رژیمی که
مادر همه داعشیها و ترور و
مصیبتها در منطقه است .به
همین خاطر ،باور داریم که تا
جمهوری اسالمی در قید حیات
باشد ،جهان نمیتواند از دست
داعش و داعشیها رهایی یابد.
هجوم به عفرین فاجعهی
دیگری بود که در ماههای
اخیر شاهد آن بودیم ،هجومی
که آزمون کوردستان سوریه
را با تهدید ،روبرو ساخت .در
این مورد نیز ما به مانند حزب
دمکرات که همیشه در سنگر
کورد و کوردستان حضور داشته
و دارد ،خود را شریک هر درد
و مصیبتی میدانیم که گریبان
بخشهای دیگر کوردستان را
میگیرد .عفرین داغدار است
همانگونه که کرکوک را داغدار
کردند اما بیشک این جراحات
التیام خواهد یافت چرا که
کوردستان زخمی میشود اما
هیچگاه نخواهد مرد .عفرین
و کرکوک نیز بار دیگر به پا
خواهند خواست و برای آزادی
و رهایی خود ،عصیان خواهند
کرد .برآنم تا از فرصت پیش
آمده ،بهره ببرم تا سیاست
حزبمان را در قبال سیاستهای
ضدخلقی و ضدبشری رژیم
اسالمی بیان دارم .ما به خوبی
مطلع هستیم که رژیم تروریستی
ایران در سال پیش رو به مانند
سالهای گذشته در تالش
است تا ازطریق توطئههایی
همچون ترور مبارزین کورد،
وارد کردن فشار بر رهبری
کوردستان عراق ،ایجاد تفرقه
در میان نیروهای کورد و
توطئههای بیشمار دیگری که
اگر بتواند ،برای ممانعت از
توسعه و تعالی حزب ،فعالیت و
مبارزات آن ،انجام خواهد داد.
اما نه سیاستها و رفتارهای
جمهوری اسالمی برای ما

تازگی دارند و نه توطئههایش
گامهای ما را سست خواهند
کرد .چرا که طی این چهار دهه
برای همه آشکار و عیان شده
که کوردها و به ویژه حزب
دمکرات ،نیرویی نیستند که در
برابر توطئههای رژیم به هراس
بیافتند و عقب بنشینند ،بلکه
بلعکس باید گفت که چنین
سیاستهایی ،ما را بیش از
پیش بر آن میدارد که خود
را برای مبارزهای بیامان آماده
کنیم .مبارزهای که خیابانها و
کوچههای شهرهای کوردستان
ایران ،مرکز و قلب آن خواهند
بود .صاحبان این مبارزه مردمان
کوردستان هستند و ارادهی آنان
است که جمهوری اسالمی ایران
را به وحشت انداخته و او را
مجبور میسازد که دست به هر
عمل ضدبشری بزند .اما اگر
این توطئهها به فریاد جمهوری
اسالمی میرسیدند ،طی چهار
دهه حاکمیت اهریمنی خود
میتوانست فریاد اعتراضی
مردم را خاموش کند ،در حالی
که امروزه ما شاهد آن هستیم
که فریاد حقطلبانهی مردم ،
رساتر و بلندتر از گذشته به
گوش جهانیان میرسد.
در سال  ١٣٩٦شمسی ،جهان
شاهد عظیمترین و موثرترین
تغییر سیاسی و اجتماعی در
ایران بود .قیام ملیتهای ایران
در این سال ،که رژیم بسیار
کوشید آنرا تنها در چارچوب
اعتراض به مساله گرانی و
بحران اقتصادی نشان دهد،
زلزلهای بود که بعد از چندین
دهه از حاکمیت این رژیم
بنیادهای فکری و فلسفی
حکومت را در هم ریخت و
چهره واقعی جمهوری اسالمی
را در داخل و خارج ،به همگان
نشان داد .اگر طی چهار دهه
گذشته ،رژیم اسالمی ایران به
خیالی واهی ،دلخوش بود که
توانسته نسلی نو تحت تعالیم
اسالم شیعی والیت فقیهی
تربیت کند و این نسل ضامن
بقاء مادامالعمری حاکمیتاش
خواهد شد ،دختران و زنان
دلیر و تغییرخواه از همین نسل،
علیه حجاب اجباری اعتراض
کرده و در میادن پرتردد تهران

روسریهای خود را به عنوان
اعتراض از سر برداشته و بر
چوبی آویختند ،تا نماد نابودی
و بر باد رفتن تعالیم چهل
سالهی رژیم باشد.
اگر طی این سالها با
خیمهشببازی و فریب دادن
خواستند
عمومی،
افکار
که به دنیا بگویند که رژیم
اصالحپذیر است و گام به گام
به سوی اصالحات خواهد
رفت و اصالحطلبان نیز تریبون
چنین سیاست فریبکارانهای
بودند ،با فریادهای دانشجویان
در دانشگاه تهران که شعار
سر میدادند" :اصالحطلب،
اصولگرا دیگه تمومه ماجرا"
فریبکاری و حیلهگری رژیم
را خنثی کردند .این شعار همان
هدف و رویای دهها سالهی
حزب دمکرات کوردستان
ایران است که در تالش بوده،
این حقیقت را برای مردم ایران
روشن سازد که مشکل اصلی
و بنیادی در ایران ،جمهوری
اسالمی است نه اصالحطلب
و محافظهکار .این تحوالت
همزمان بود با واکنش و موضع
تند دنیای خارج در برابر
جمهوری اسالمی ،به همین
خاطر این رژیم بیش از گذشته
متوحش شد و شدیدتر دست
به سرکوب زد .از سرکوب
معترضان قیام دیماه گرفته تا
کشتن آنها در بازداشتگاهها
و زندانها .همه این وقایع
این حقیقت را به متذکر
میشود که جمهوری اسالمی
دیگر نمیتواند تحت عنوان
اصالحات چشمگیر در ایران و
یا اصالحات گام به گام و یا
حفظ امنیت ایران ،افکار مردم
را منحرف سازد.
ما مبارزین و آزادیخواهان
کورد ،دوشادوش آزادیخواهان
ایران تا رسیدن به اهداف ملت،
که رهایی از چنگال این رژیم
است ،لحظهای صبر نخواهیم
کرد و عمیقا بر این باوریم که
پیروزی از آن ماست و نابودی
از آن رژیم ضدبشری جمهوری
اسالمی ایران ،خواهد بود.
بار دیگر نوروزتان خجسته و
سال تازه پیروز باد
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پروفایل گروههای شبهنظامی شیعه تحت حمایت ایران در سوریه و عراق

ترجمه و گردآوری :آرش صالح
بخش دوم و پایانی
گروه فاطمیون:
در سال  ٢٠١٣تاسیس
گردیده ،چهرههای کلیدی این
گروه "علی رضا توسلی" و
"ابو حامد" میباشند .تعداد
اعضای آن بین  ٦تا  ٨هزار
نفر تخمین داده میشود اما
خود این گروه ادعا میکند
که بین  ١٢تا  ١٤هزار و یا
حتی  ٢٠هزار نفر عضو دارد.
رهبری ایدئولوژیک این گروه
خامنهای است .این گروه متهم
است که کودکان افغان را به
عنوان "سرباز کودک" به کار
گرفته است .سالحهای این
گروه بیشتر شامل سالحهای
سبک روسی ،خودرو و تانک
میباشد .حزباهلل لبنان اعضای
این گروه را آموزش میدهند.
این گروه به عنوان پشتیبان

گروههای دیگر تحت حمایت
ایران در سوریه میجنگد .گروه
مذکور در جنگهای حلب و
دیرالزور حضور فعال داشته
و همچنین برخی از اعضای
خود را برای شرکت در جنگ
یمن و حمایت از حوثیها به
آنجا فرستاده .اعضای فاطمیون
اغلب در عراق و ایران آموزش
میبینند.

سازماندهی شده و فرم قانونی
به خود گرفته است .اعضای
گروه مذکور در عراق در
استانهای نینوا ،صالحالدین و
انبار حضور دارند .فرمانده این
سازمان یعنی کعبی خود قبال
عضو کتائب اهل الحق بوده،
کعبی همچنین از سوی کنگره
آمریکا در لیست ترور قرار
گرفته است.

حرکت حزباهلل النجبا:
در سال  ٢٠١٣تاسیس و
رهبران کلیدی این گروه شامل
"اکرم الکعبی" دبیر کل و
"هاشم الموسوی" سخنگوی
این جریان هستند .این گروه
مدعیست که بالغ بر  ١٠هزار
نفر عضو دارد که از این تعداد
 ١٥٠٠تا  ٣٠٠٠نفر به سوریه
اعزام شدهاند .رهبر ایدئولوژیک
این سازمان خامنهای و
محمد صادق صدر میباشند.
سالحهای مورد استفاده گروه
مذکور شامل خودروهای
زرهی مارپ و هاموی و
همچنین نفربرهای ام ١١٣
میباشد ،همچنین به سالحهای
ایران و روسی دسترسی دارد.
این گروه توسط سازمان ملل
به کشتن بالغ بر  ٦٠غیر نظامی
در حلب در سال  ٢١٠٦متهم
شده و در سوریه در جنگ
حلب که منجر به پیروزی اسد
گردید و نیز در جنگهای حما
و دیرالزور مشارکت داشته ،هم
اکنون حرکت حزباهلل النجبا،
در تیپ دوازدهم حشد شعبی

گروه کتائب حزباهلل:
اگرچه ریشه آن به ٢٠٠٣
برمیگردد اما از سال ٢٠٠٧
نمود کامل مییابد .فرماندهان
ارشد این گروه شامل "جمال
جعفر ابراهیم" و "ابومهدی
مهندس" هستند و دبیرکل این
گروه "سید هاشم الحیدری"
است .مابین  ١٠٠٠تا  ٣٠٠٠نفر
عضو دارد و رهبر ایدئولوژیک
آن خامنهای است .این گروه نیز
به خودروهای زرهی آمریکایی
شامل مارپ و هاموی و نفربر
زرهی ام  ١١٣دسترسی دارد و
همچنین از سالحهای ایرانی و
روسی بهره میبرد .این گروه به
کشتار و آزار سنیها در جریان
جنگ علیه داعش متهم شده
است .فرماندهی این گروه در
بغداد قرار دارد و در تمام عراق
و سوریه خصوصا در شهرهای
حلب و دمشق در جنگ شرکت
داشته است.
این گروه و ابومهدی مهندس
برای فعالیتهایشان تا قبل از
 ٢٠١١از سوی ایاالت متحده
به عنوان تروریست شناخته

بازنده مساله کورد و
کوردستان کیست؟

مختار نقشبندی
بخش دوم و پایانی
ادامه و افزایش مشکالت و
منازعات جهانی از جمله بیش
از هفتاد سال جنگ میان اعراب
و اسرائیل و بروز جنگ در

دریای جنوبی چین و اختالفات
گسترده مرزی در جهان همگی
به دلیل نبود ساختاری عادالنه
بر اساس منافع همه ملتهای
جهان است.
از مطالب باال نتیجه میگیریم
که در ساختار سیاسی جهان
و روابط بین کشورها ،منافع
اقتصادی و سیاسی بر عدالت
و حقوق بشر و دموکراسی

ارجحیت دارد و چیزی به اسم
کشور دوست و یاور در عمل
معنایی ندارد و هر نوع رابطه
و همپیمانی تا وقتی تداوم دارد
که نفعی در آن باشد.
مساله کورد و مشکالت مربوط
به آن هم از این قاعده جهانی
مستثنی نیست ،ملت کورد که
در چند صد سال پیش در

شدهاند.
کتائب امام علی:
این گروه در سال ٢٠١٤
تاسیس شده و رهبران کلیدی
آن شامل شبل الزیدی ،الحاجی
ابو علی الکوروی ،حاجی کاظم
الطایی میباشند .حدس زده
میشود که این گروه مابین ٤
تا  ٧هزار نفر عضو داشته باشد،
رهبر ایدئولوژیک این گروه
نیز علی خامنهای است .شاخه
سیاسی این گروه به نام "جبهه
عراق اسالمی" فعالیت میکند.
دارای هاموی آمریکایی و
همچنین نفربر زرهی ام ١١٣
میباشد و به سالحهای ایرانی
و روسی دسترسی دارد .این
گروه متهم شده اند که زندانیان
را زنده سوزانده و مانند
شاورمه از آنها گوشت جدا
کردهاند همچنین متهم به بریدن
سر اسرای داعش هستند.
وضعیت قانونی این گروه به این
شکل است که آنها تیپ چهلم
نیروهای حشد شعبی را تشکیل
میدهند .در عراق ،در المیرا و
حلب در جنگ شرکت داشتهاند
و بیشتر به گروه "حزباهلل
النجبا" نزدیک است.
لیوا الباقر:
این گروه خود مدعیست در
سال  ٢٠١١تاسیس شده اما
به نظر میرسد  ٢٠١٢و یا
حتی بعد از آن تاسیس شده
باشد .تخمین زده میشود که
نزدیک به ٣هزار نفر عضو

جنگ میان امپراطوری عثمانی
و ایران به دو قسمت تقسیم شد
و پس از شکست امپراطوری
عثمانی بدون هیچ پرسش و
نظری از ملت کورد در مورد
آینده ،خاک و سرزمینشان بار
دیگر در میان کشورهای ترکیه،
سوریه و عراق تقسیم شدند و تا
کنون چیزی جز در دست گرفتن
سرنوشت خود و سرزمینشان
خواستهی دیگری نداشتهاند
اما حتی کشورهای متمدن و
دموکرات غربی هم وقتی پای
منافع اقتصادی و سیاسیشان
در میان بوده چشمان خود
را نسبت به هر جنایتی علیه
ملت کورد بستهاند و حتی
در مواردی به سرکوبگران
و حاکمان کشورهای ایران،
عراق ،ترکیه و سوریه کمک
کوردهاند .در صد سال
گذشته ،کوردها در هر چهار
قسمت کوردستان تالشهای
فراوانی را برای کسب حداقل
حقوق اجتماعی و سیاسی
خود انجام دادهاند اما همیشه
به بدترین و بیرحمانهترین
نحو سرکوب شدهاند و حتی
از سوی حکومتهای مرکزی
بارها تالشهای گستردهای
برای نسلکشی و تغییر بافت
اجتماعی مناطق کوردنشین
صورت گرفته است.
درست است که تالشهای
ملت کورد برای احقاق حقوق
اولیهشان به جایی نرسیده
و خسارات سنگین جانی و
مالی را هم متحمل شدهاند
اما سرکوب ملت کورد برای

دارد .رهبران کلیدی این گروه
شامل خالد الحسن ،حمزه
الحسن و عمر حسین الحسن
میباشند .سالحهایی که در
اختیار این گروه میباشد شامل
سالحهای روسی هستند که قبل
از آغاز درگیریها در سوریه
وجود داشتند .فرماندهی
اصلی آن در حلب قرار دارد
و در عملیاتهای حما و رقه
مشارکت داشته است .این
گروه در حمل ه به پایگاه نظامی
آمریکایی در تنف در سال
 ٢٠١٧دست داشته است.
لشکر زینبیون:
در سال  ٢٠١٤تاسیس شده
و اگرچه رهبران کلیدی آن
مشخص نیستند اما رسانههای
ایرانی از شخصی به نام عباس
یا سید عباس موسوی به عنوان
رهبر این سازمان سخن گفتهاند.
تخمین زده میشود که شماره
آنها به صدها نفر برسد اما
ایران مدعی است که این تعدد
به ٥هزار نفر نیز میرسد .رهبر
ایدئولوژیک آنها خامنهای
میباشد و به حتمال زیاد بشار
اسد جنایتهای جنگی خود
را از طریق این گروه انجام
میدهد.
سالحهای این گروه سالحهای
ایرانی و روسی میباشند .با
گروه فاطمیون و یگانهای
مختلف وابسته به سپاه در
سوریه ارتباط تنگاتنگی دارند.
این گروه در سوریه و در
مناطقی مانند دمشق ،حلب،

کشورهای ایران ،ترکیه ،عراق
و سوریه هم بدون هزینه
نبوده است .کشور ترکیه برای
سرکوب کوردها هر سال بطور
مستقیم میلیاردها دالر هزینه
میکند و بطور غیرمستقیم هم
در اثر جنگ و ناامنی لطمات
اقتصادی زیادی را متحمل
میشود و حتی مجبور است
برای ساکت نگاه داشتن
کشورهای قدرتمند و موثر
جهان امتیازات سیاسی زیادی
بدهد.
کشورهای ایران ،سوریه و عراق
هم برای سرکوب کوردها هزینه
های جانی ،مالی و سیاسی
زیادی متحمل شدهاند ،به عنوان
مثال ایران هم در جنگ مستقیم
با نیروهای پیشمرگه و هم در
جریان ترور رهبران کورد از
نظر سیاسی و اقتصادی ،هم
بطور مستقیم و هم غیرمستقیم،
متحمل خسارات زیادی شد.
صدام حسین رهبر دیکتاتور
و مغرور عراق برای سرکوب
کوردها مجبور شد بر خالف
میل خود و بر خالف منافع
عراق قرار داد الجزایر را امضاء
کند و همچون رهبران قبل از
خود برای سرکوب کوردها
هزینههای مالی و اقتصادی
زیادی متحمل شد .نمونه های
زیادی وجود دارد که ثابت می
کند کشورهای ایران ،ترکیه،
عراق و سوریه برای سرکوب
کوردها از نظر جانی و مالی
و سیاسی خسارات زیادی
دیدهاند و در عمل ،سرکوب
کوردها و تبعیض علیه آنان

حما ،و دیرالزور در جنگهای
داخلی حضور داشته است.
قوات االمام رضا:
در سال  ٢٠١٣تاسیس شده
و رهبر کلیدی آن حزه الحیدر
و حاجی ابومصطفی میباشد.
تعداد آنها بالغ بر  ٣٥٠٠نفر
تخمین زده شده و به خامنهای
به عنوان رهبر ایدئولوژیک خود
وفادار هستند .دارای سالحها،
راکتها و خودروهای زرهی
روسی میباشند .این گروه
تحت نظارت حزباهلل آموزش
و تجهیز شدهاند .پایگاه اصلی
آنها در حمس قرار دارد اما در
مناطق مختلفی منجمله غوطه
شرقی ،درعا ،حلب ،پالمیرا و
البوکمال شرکت داشتهاند.
لیوا السیده رقیه:
در سال  ٢٠١٣-٢٠١٢تاسیس
شده و رهبران کلیدی آن
نامشخص هستند .در سال
 ٢٠١٤تعداد آنها  ٤٠٠نفر
تخمین زده میشد و خامنهای
را به عنوان رهبر ایدئولوژیک
خود قبول دارند .سالحهایی
را که به نمایش گذاشتهاند
سالحهای روسی دوره شوروی
سابق هستند .توسط حزباهلل
لبنان آموزش داده میشوند و
با "کتائب سید الشهدا" ارتباط
دارند .پایگاه اصلی آنها دمشق
میباشد و در جنگهای درعا
و شرق سوریه و در حمله به
پایگاههای آمریکایی در تنف و
البوکمال مشارکت داشتهاند.

بجز ضرر ،فایدهای برای
کشورهای نام برده نداشته و در
عمل تنها کشورهای قدرتمند از
این جنگها و آشوبها ،بهره
سیاسی و اقتصادی بردهاند.
برای پایان جنگ و آشوب و نا
امنی و سوءاستفاده قدرتهای
فرامنطقهای تنها دو راه وجود
دارد )١ :ملت کورد از تمام
حقوق خود دست بکشد و در
قبال تبعیض و قتل و کشتار و
ظلم ،سکوت کند که مطمئنان
ملت کورد چنین خاری و ذلتی
را تحمل نخواهد کرد همانگونه
که در دهها سال گذشته
علیرغم هزینههای جانی و
مالی فراوان سر تسلیم فرود
نیاورده است و هم اکنون هم
تا رسیدن به حقوقش به مبارزه
ادامه خواهد داد  )٢کشورهای
ایران ،ترکیه ،عراق و سوریه به
حقوق ملت کورد و حق تعیین
سرنوشت آنان احترام بگذارند
که در این صورت ملت کورد
یا راه استقالل و تشکیل کشور
مستقل را انتخاب خواهد کرد
یا در چارچوب کشورهای نام
برده در سیستمی دموکرات
زندگی مسالمتآمیزی با دیگر
ملتها خواهد داشت.
کشورهای نام برده باید این
واقعیت را قبول کنند که
سرکوب و استعمار ملت کورد
به قیمت استعمار و سوءاستفاده
قدرتهای جهانی از آنان است
و در واقع نفعی از ظلم بر
ملت کورد عاید و نصیب آنان
نخواهد شد.
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آگری اسماعیلنژاد
مقاومت مردم کوردستان( )
از همان اسفند  ١٣٥٧مورد
حمله و خشونت حاکمان تازه
تهران قرار گرفت .روحاهلل
خمینی ،طی حکمی در ٢٧
بعنوان یک
مرداد ١٣٥٨
تصمیم گیرنده نهایی سیاسی که
رهبریت دینی در جامعه تشیع
را نیز برعهده داشت؛ اعالم
جهاد علیه مردم کوردستان
را صادر نمود .این حکم در
عمل ،جامعه کوردستان و
مبارزاتش را با تعصبات مذهبی
و خشونتورزی گروههای
فعال مذهب تشیع روبرو کرد،
موضوعی که تا قبل از آن برای
مقاومت آزادیخوهانه مردم
کوردستان ،مطرح نبود.
در واقع مقاومت مردمی
کوردستان ،قبل از فتوای جهاد
خمینی با خشونت و تعصبات
ناسیونالیسم ایرانی روبررو بود
اما بعد از اعالم جهاد از طرف
خمینی ،کوردستان هدف ارعاب
و خشونت گروههای متعصب
مذهبی و قومی قرار گرفت.
در پس این حکم جهاد ،جدا
از سرازیری شبههنظامیهای
رادیکال مذهبی و قومی به
کوردستان ،افرادی تحت عنوان
دادگاه انقالب وحاکم شرع نیز
به کوردستان آمده ،گروه دوم
در واقع در صدد بودند آنچه
گروههای خشونتطلب دینی-
قومی در کوردستان مرتکب
میشوند را به فرم قانون و
دادگاه ترجمه کنند ،وگرنه
میلیشاهای رادیکال مذهبی
"آتش به اختیار" بودند.
در باب دادگاههای چند
دقیقهای صادق خلخالی،
حاکم شرع خمینی ،روایتها
تعریف و بازگو کردهاند .اما
یکی از مهمترین راویتهایی
که سالیان سال است بازگو
میشود جملهای است که به
قربانیان خشونت میلیشاهای
مذهبی در کوردستان و دیگر
مناطق میگفت" :نگران نباش
اگر گناهکار نباشی به بهشت
میروی".
جمله فوق بیانگر این امر است
که رادیکالیسم مذهبی که در آن
مقطع در حال قبضه کردن قدرت
بود ،نه تنها "حق حیات" برای
مخالفین خود قائل نبود بلکه در
این میان نیز کس یا کسانی به
اشتباه کشته میشوند که جزء
مخالفین نبودند .برای این مساله
هم نه از منظر انسانی و نه از
منظر اعتقادی نگران نبودند
چون ادعا میکردند فرد بیگناه
(از نگاه دینی آنها) به بهشت
میرود ،پس الزم نیست آنها
در اعمال خشونت شبههای به
خود راه دهند.

کوردستان سالها پس از
خلخالی و تا اکنون هنوز
جغرافیای برای اعمال خشونت
بیپروایانه رژیم اسالمی ایران
است .خشونتی که در سطح
قانون راه به دادگاه مستقلی
نمیبرد و در سطح رسانه
با سانسورهای متفاوت از
سانسور جمهوری اسالمی تا
سانسور وابستگان به حلقه
فکری "تجزیرطلب_ایرانی"
روبرو میباشد و در نگاه
مذهبی نیز بر اساس آنچه
روح اهلل خمینی در "صحیفه
امام" جلد  ١٥میگوید" :حفظ
جمهوری اسالمی از حفظ یک
نفر ،ولو امام عصر هم باشد برتر
است" .پس نگاه مذهبی نیز
تاکید بر اعمال خشونت در حد
توان داشته و دارد ،بدون اینکه
فرد هیچ شببهای به خود راه
دهد ،صد البته در سطح سیاسی
هم از حمایت هیچ قدرتی
برخوردار نیست .علیرغم
خشونتهای فروان اعمال شده
در کوردستان میتوان ادعا کرد
تنها یک پرونده از صدهای
پرونده خشونتهای اعمال
شده توسط جمهوری اسالمی
راه به دادگاهی عادالنه برده
است و آن هم پروندهی "ترور
میکونوس" است) (.
در حکم دادگاه میکونوس
آمده است "کمیته امور ویژه،
مسئول این کار است -منظور
ترور رهبران حزب دمکرات
کوردستان ایران -و باید متذکر
شد که پروسه حذف مخالفان
در خارج از کشور در صدر
برنامههای این کمیته قرار دارد
از این کمیته در قانون اساسی
ذکری نشده است .ولی فقیه،
رئیس جمهور ،وزیرخارجه،
رئیس یا نماینده دستگاههای
اطالعاتی و امنیتی [ایران] عضو
آن هستند".
در ادامه حکم دادگاه مذکور
آمده است" :این سوء قصد،
نشانگر آن است که رهبران
سیاسی ایران برای حفظ قدرت
خود و نیز از این جهت که،
تمام دگراندیشان فقط به این
علت که اپوزیسیون رژیم حاکم
میباشند ،حق حیات ندارند...
این سوءقصد ،عملی با انگیزه
سیاسی به دستور دولتی برای
نابودی مخالفان است"( .پاینده
و همکاران)١٦٦ ،١٣٧٩،
در ادامه حکم دادگاه میکونوس
در بخش مربوط به کاظم
دارابی ،مجرم سازمان دهنده
ترور آمده است" :او با این کار
وابستگیاش را به یک سیستم
جنایتکار نشان داد ه است") ( .
در حکم دادگاه میکونوس سه
نکته حائز اهمیت است:
 :١وجود یک کمیته ویژه برای
سرکوب در ساختار جمهوری
اسالمی .این کمیته اوال در
ساختار قانونی تعریف نشده و
دوما یک کمیته مخفی ،متشکل
از سران عالیرتبه حکومت
است.
 :٢کمیته مذکور در راستای
حفظ قدرت یا همان حفظ
نظام ،رفتار میکند .پس میتوان
اظهار کرد که منطق رفتاری آن
بر اساس منطق خشونت خمینی
که در باال توضیح داده شد ،بنیاد
نهاده شده است.
 :٣در دادگاه میکونوس از

اصطالح "سیستم جنایتکار"
برای شناساندن جمهوری
اسالمی استفاده شده است.
همچنان که در باال نیز شرح آن
رفت ،آنچه جمهوری اسالمی
علیه کوردستان انجام میدهد
یک خشونت سیستماتیک
حکومتی است.
نیرو محرکه این سیستم بر
دو اساس تعصبات مذهبی و
تعصبات ملی (ناسیونالیسم
فارسی) بنیاد نهاده شده است،
رژیم این تعصبات موجود در
جامعه ایران و جامعه جهانی
تشیع را تقویت و هدایت میکند
و آن را علیه جامعه و مبارزات
آزادیبخش کوردستان بکار
می گیرد .یکی از تعاریف
متداول تروریسم این تعریف
است؛ "تروریسم عبارت است
از کاربرد سیستماتیک ارعاب
یا خشونت پیشبینی ناپذیر
علیه حکومتها ،مردم و یا
افراد برای دستیابی به یک
هدف سیاسی ( ) .اگر این
خشونت توسط یک دولت بکار
گرفته شود ،این نوع تروریسم
به عنوان "تروریسم دولتی"
شناخته میشود .خشونت و
ارعاب علیه جامعه کوردستان
و مبارزان آن ،یک ارعاب و
خشونت دولتی است که توسط
سران رژیم جمهوری اسالمی
در راستای اهداف سیاسی خود
طراحی و اجرا میشود .پس
کوردستان با یک تروریسم
دولتی روبرو است.
جدا از این مساله ما در اینجا با
دو موضوع دیگر روبرو هستیم:
یک :حاکمین بر ایران همیشه
در تالش بودهاند تا به خشونت
و ارعاب اعمال شده علیه
کوردستان در جامعه ایران،
"مشروعیت" بخشند .در سطح
دینی مقاومت مردمی کوردستان
را به عنوان عنصر نامطلوب علیه
یک رژیم دینی معرفی کنند که
وجودش بر وجود "امام عصر"
ترجیح داده میشود و در سطح
ملی نیز (قومگرایی فارسی)
جامعه و مبارزات کوردستان را
به عنوان یک عامل در راستای
"تجزیه ایران" تعریف کنند.
 :٢مقاومت مردمی کوردستان
بر اساس آنچه مبارزان آن
میگویند ،مبارزه برای "حق
تعیین سرنوشت است" پس
در عمل این مبارزات صرفا
یک مبارزه دموکراتیک علیه
یک ساختار واپسگرا نیست
بلکه مبارزه برای آزادی یک
جامعه و کسب حقوق هویتی،
اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و
سیاسی سلب شده از این جامعه
است و در مرحله بعدی هدف
مبارزات این است که برای اداره
آن جامعه که آزاد شده است؛
دمکراسی را به عنوان راهکار
اداره قدرت انتخاب کنند.
حال جمهوری اسالمی بر
جامعهای حکومت میکند که
مبارزان آن خواهان حقوق
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی،
اجتماعی و هویتی خود
هستند این مبارزات در بطن
این جامعه متولد و پرورش
مییابند و خواستگاه اصلی
مبارزات در واقع همان جامعه
کوردستان است .اما حاکم
این جامعه در شرایط حال
جمهوری اسالمی است ،رژیمی

مذهبی که هم فتوای جهاد علیه
مردم کوردستان را در کارنامه
خود دارد و هم از تروریسم
دولتی برای سرکوب مبارزات
کوردستان استفاده کرده است
هم در ساختار در سایه آن
دارای یک کمیته ویژه برای
حفظ قدرت است و در ضمن
در راستای این حفظ قدرت هر
خشونتی را مشروع میپندارد.
پس در چنین شرایطی باید
اظهار کرد که جامعه کوردستان
با "حکومت ترور" روبررو
است .حکومتی که بر اساس
حفاظت از ماندگاری یک رژیم
دینی و "تمامیت ارضی" این
رژیم ،ارعاب و خشونت را
علیه جامعه کوردستان برای
تضعیف و شکست مبارزات آن
جامعه و تسخیر هر چه بیشتر
حقوق اساسی آن بکار میگیرد.
نکته دیگر که حائز اهمیت
است موضوع بخشهای دیگر
کوردستان و تروریسم دولتی
جمهوری اسالمی است .ابولقاسم
مصباحی ،شاهد ()cدر پرونده
میکونوس که از بنیانگذاران
دستگاههای امنیتی جمهوری
اسالمی است ،میگوید" :حزب
دمکرات کوردستان ایران از
ابتدای درگیرهای اول انقالب
[از طرف جمهوری اسالمی]
هدف سیاستی بود که قصد
داشت ساختار سیاسی و
سازمانی کوردها و بیش از همه
حزب دمکرات کوردستان ایران
را متالشی کند .ایران با این
سیاست قصد داشت از اتحاد
فرامرزی کوردها جلوگیری کند
که با توجه به شخصیت قاسملو
قابل تصور بود") (.
همچنان که در متن گفتههای
میشود،
مشاهده
نامبرده
جمهوری اسالمی از همان
روزهای آغازین موجودیت

خود ،نسبت به آینده و
دستاورد مبارزات کوردستان
در بخشهای دیگر به غیر از
کوردستان ایران حساس بوده
اما برای واکاوی این و دالیل
این حساسیت ،میتوان علل
ریز و درشت فراوانی را مطرح
نمود .اما با توجه به شرایط
کنونی و سیاست منطقهای
جمهوری اسالمی و همچنین
ژئوپلتیک خاورمیانه ،سه دلیل
زیر از جمله دالیل عمدهای
است که میتوان به آن اشاره
کرد:
 :١سیاست هالل شیعی که
از گذشته بخشی از سیاست
منطقهای جمهوری اسالمی
بوده و براساس این سیاست،
جغرافیای کوردستان بخشی از
هالل شیعی جمهوری اسالمی،
محسوب میشود.
 :٢آنچه در سپهر سیاسی ایران
بعنوان "مساله کوردستان"
شناخته میشود ،با توجه
به اثر مستقیم دستاوردها
مبارزات
شکستهای
و
کوردستان در هر بخش بر
بخشهای دیگر" ،مساله
کوردستان" در تحلیلهای
سیاسی جمهوری اسالمی به
عنوان یک مساله کالن امنیتی-
منطقهای تلقی میگردد .پس
مساله کوردستان در نگاه کالن
امنیتی سران جمهوری اسالمی
هم یک مساله بینالمللی است
و صرفا به عنوان یک موضوع
داخلی مدنظر قرار نمیگیرد.
در چنین شرایطی با توجه
نگاه امنیتی جمهوری اسالمی
به کوردستان ،مشخص است
که برای این رژیم رویدادهای
بخشهای دیگر کوردستان
به غیر از کوردستان ایران ،از
اهمیت بسیار فراوانی برخوردار
است.

 :٣ایران و جمهوری اسالمی
با ابرچالش بحران آب روبرو
هستند ،مرکز ابرچالش بحران
آب ،مناطق فارسنشین است
و این در شرایطی است که
سیاستگذاران ایرانی برای حل
این ابرچالش ،طرح انتقال آب
از زاگروس به مناطق مرکزی
ایران را در برنامه کاری خود
دارند .در چنین شرایطی ثبات
سیاسی و امنیتی کوردستان
اهمیتی دوچندان پیدا میکند،
این سیاستگذاری در شرایطی
است که انتقال آب از کوردستان
به مرکز ایران ،بدون شک تاثیر
اقتصادی ،امنیتی و محیط زیستی
بر دیگر بخشهای کوردستان
علیالخصوص کوردستان عراق
خواهد داشت .چون آبهای
که منتقل میشود ،آبهای مرزی
هستند که به جنوب کوردستان
میریزند.
در واقع تروریسم دولتی
جمهوری اسالمی عالوه بر
مبارزات کوردستان ایران ،بر
دستاوردهای مبارزات دیگر
بخشهای کوردستان نیز
سایه افکنده است اما ابعاد و
ماهیت این تروریسم در دیگر
بخشهای کوردستان به چه
شکلی است؟! این موضوع خود
میتواند موضوع نوشتهای دیگر
باشد و در اینجا از پرداختن به
آن خودداری میکنم.
در پایان باید تاکید کرد که
کوردستان در سه سطح،
جامعه کوردستان ایران ،جامعه
بخشهای دیگر کوردستان
آزادیخواهی
مبارزات
و
کوردستان بدون در نظر گرفتن
جغرافیای آن در چهل سال
گذشته ،در معرض تهدید
و تعارض حکومت ترور و
تروریسم دولتی جمهوری
اسالمی قرار داشته است.

٧٢مین سالروز تاسیس اتحادیه زنان دمکرات،
گرامی داشته شد

سالروز
٧٢مین
مراسم
تاسیس اتحادیه زنان دمکرات
کوردستان ایران ،در مقر اصلی
این اتحادیه ،برگزار شد.
بنابر خبر رسیده به وبسایت
کوردستان میدیا ،ساعت سه
عصر روز پنجشنبه ٢٤ ،اسفندماه
 ١٣٩٦شمسی٧٢ ،مین سالروز
تاسیس اتحادیه زنان دمکرات
کوردستان ایران طی برگزاری
مراسمی ،گرامی داشته شد.
مراسم مذکور با حضور مسئول
کل حزب دمکرات کوردستان
ایران و اعضای مرکز سیاسی و
کادر و پیشمرگهها و اعضا و

حامیان حزب ،برگزار گردید.
این مراسم با خواندن سرود
ملی "ای رقیب" و یک دقیقه
سکوت به احترام یاد و خاطره
شهیدان راه آزادی کوردستان،
آغاز شد .سپس "شنه درودگر"
معاون دبیر اتحادیه زنان،
پیام هیئت اجرائی اتحادیه را
قرائت کرد که طی آن عالوه بر
نگاهی بر تاریخ اتحادیه زنان،
تالش و کوش تمام کسانی
را که برای آزادی ،سعادت
و برابری میکوشند ،گرامی
داشت .همچنین پیام اتحادیه
دانشجویان که به مناسبت فرا

رسیدن چنین روزی نوشته شده
بود ،قرائت گردید .سپس سرود
"برابری" از سوی گروه هنری
حزب دمکرات کوردستان
ایران ،تقدیم حضار گردید.
همچنین در بخش دیگری از
این مراسم "گروه رقص توار"،
چند رقص کوردی را اجرا
کردند و دو هنرمند نوجوان
"بریوان عظیمی و شپول
رحیمی" نیز به خواند دو ترانه
کوردی پرداختند.
این مراسم با رقص کوردی
حضار ،به کار خود پایان داد.

زاگرس جنوبی
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کنگره راسان ،کنگره تغییر و نوآوری

البرز روئینتن
حزب دمکرات کوردستان ایران
نقش بسزایی در مبارزات خلق
کورد ایفا کرده و تاریخ مبارزاتی
حزب به نوعی با تاریخ مبارزه
ملت کارد عجین گردیده که جدا
کردن این دو از هم غیر ممکن
به نظر میرسد .این حقیقت از
طرفی تداعی کننده اهمیت این
حزب در جنبش آزادیخواهانه
ما برای تحقق اهداف ملت
کورد است و از طرفی دیگر

باید بیشتر از منظر تحقیقی به
این مقوله پرداخت که چگونه
یک حزب میتواند اینچنین
در برههای طوالنی از تاریخ
مبارزات یک ملت ،نقش ایفا
کند و بعد از گذشت چندین
دهه ،همچنان سرچشمه اصلی
امید یک ملت باشد .با نگاهی به
کنگره شانزدهم حزب دمکرات
کوردستان ایران ،میتوان متوجه
شد که تالش این کنگره برای
ایجاد تغییرات در ساختار
و سیستم حزب و همچنین
بهره بردن از راهکارهای نو
برای استمرار مبارزه بر حق
ملتمان علیه فاشیسم حاکم بر
کوردستان ،از دو خصوصیات
مهم این حزب هستند که
میتواند در پاسخ به پرسش
فوق هم به آن اشاره کرد.
باید متذکر شد ،تغییر و نوآوری
در برهههای مختلف تاریخی،
از دالیل اصلی استمرار و تداوم
حضور حزب دمکرات در میدان
مبارزات است .تاسیس کومله

ژ.ک و پی ریزی حزب بر مبنای
کومله ژ.ک ،حرکت تاریخی ۴۶
و  ،۴۷کنگره سوم و تصوتب
برنامه و اساس نامه جدید،
ایجاد کمیته زاگروس برای
رهبری خلق کورد در انقالب
ملیتهای ایران ،گنجاندن
سوسیالیسم دمکراتیک در
برنامه حزب در کنگره ششم،
اعالم و در پیش گرفتن
"راسان" و بسیاری دیگری از
گامهایی که مبنای آن تغییر و
نوآوری در راستای به سرانجام
رساندن قیام ملت کورد بوده
است .بدون تردید کنگره شانزده
نیز ،یکی از این ایستگاههای
مهم و سرنوشتساز در تاریخ
مبارزاتی کوردستان ،محسوب
میشود که در آن تغییر و
نوآوری به وضح دیده میشود.
بعد از آنکه حزب مرحلهی
جدیدی از مبارزات خود
علیه فاشیسم حاکم بر ایران
را آغاز کرد ،که به "راسان"
معروف گردیده ،نیاز به تغیر

خیال باطل جمهوری اسالمی

در تفرقهانگیزی زبانی در میان کوردها

پژمان شریعتی
در مرداد ماه  ،١٣٩٦لکی که
از زیرشاخههای زبان کوردی
است ،به عنوان زبانی مستقل در
فهرست ملی میراث ناملموس
ایران ،به ثبت رسید و در تاریخ
یکم شهریور  ،١٣٩٦حکم ثبت
زبان لکی به استانهای کرماشان،
ایالم ،همدان ،لرستان ،قزوین و
مازندران ابالغ شد و در همین
راستا  ١٨اسفند  ،١٣٩٦همایش
بزرگداشت ثبت لهجهی لکی به
عنوان زبان در شهرستان هرسین
برگزار گردید.

زبان کوردی از لهجهها و
گویشهای متعددی تشکیل
همگی آنها
میشود ،که
ریشهی تاریخی و فرهنگی با
یکدیگر دارند و جز الینفک
زبان کوردی محسوب میشوند،
اما رژیم فاشیستی-مذهبی
ایران ،که همواره قصد داشته به
بهانه حفظ تمامیت ارضی ایران
و با این دیدگاه غلط که با مسلط
و حاکم کردن زبان فارسی در
سراسر ایران و از بین بردن
زبانهای دیگر ،موازنهی سیاسی
ایران پا برجا خواهد ماند ،برای
تحقق اهداف ضدخلقی خود،
همیشه توطئههای متعددی را
طراحی و اجرائی کرده است.
در همین راستا ،جدای از رسمی
کردن غیرعلمی زبان فارسی در
ایران و ناچار ساختن ملیتهای
دیگر به تکلم و آموزش این
زبان ،رژیمهای فاشیستی حاکم
بر ایران همواره در تالش بودهاند
که زبانهای این ملیتها را
در زبان فارسی ذوب کنند و
متکلمان زبانهای غیر فارسی
کاهش یافته و ایرانی فارس

باقی بماند.
میتوان سرآغاز از بین
بردن زبانها و آسمیالسیون
ملیتهای ایران در دوران مدرن
را از زمان تاسیس سلسله
پهلوی و شکلگیری حکومت
شبه مدرن ایران دانست دورانی
که با ایجاد وزارتخانه ،نهادهای
ویژه ،انجمنها ،صداوسیما و
اختصاص بودجههای کالن در
این راستا ،آسمیالسیون کوردها
و سایر ملیتهای ایران وارد
فاز جدیدی شد که برای تحقق
اهداف فاشیستی وضدبشری
حاکمین ایران ،صنعت و
تکنولوژی جدید نیز به خدمت
و یاری آنان آمد.
از سوی دیگر آسمیالسیون و
تهاجم فرهنگی در کوردستان
به شیوهی گستردهتری نسبت
به دیگر ملیتهای ایران اجرا
شده و میشود و از تمامی
راهکارها و توطئهها استفاده
میشود تا بتوانند ریشههای
فرهنگی،تاریخی و زبانی
کوردستان ،را بخشکانند .این
جنگ نرم علیه کوردستان از

فیلترینگ دائم تلگرام در سال جدید شمسی،
اجرائی میشود

ماینده رژیم در مجلس از
تصویب فیلترینگ دائم تلگرام
در سال جدید ،از سوی شورای
عالی فضای مجازی ،خبر داد.
به گزارش خبرگزاری حکومتی
"ایلنا" ،حمیده زرآبادی،
نماینده رژیم در مجلس طی
اظهاراتی مدعی شد که :بنابر
اطالعات موثقی که از وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات
دارم ،فیلترینگ دائم تلگرام
در سال آینده به تصویب
شورایعالی فضای مجازی
رسیده.

این نماینده به اصطالح
اصالحطلب در طی اظهاراتی
دیگر به گونهای وانمود کرده که
دولت با این امر مخالف است
و دست نیروهای تندرو در کار
است.
زرآبادی در همین رابطه اظهار
داشت :دولت باید با رسانهها
مصاحبه کند و بگوید که چنین
اتفاقی باوجود مخالفت دولت،
درشرف تحقق است.
این نماینده رژیم از روی عجز،
سیاستهای سرکوبگرانه رژیم
فاشیستی-مذهبی ایران در

سرکوب مردم را عقیم و بیفایده
خواند و خواهان در پیش
گرفتن راهکارهای موثر در
سرکوب ملیتهای ایران شد .او
در همین رابطه افزود :باوجود
آنکه برخورد جدی انتظامی
با ماهواره و استفادهکنندگان
از این تکنولوژیها صورت
گرفت اما درعمل شاهد استفاده
گسترده از این تکنولوژیها
بودیم .این رویه قطع ًا درمورد
تکنولوژیهایی همچون تلگرام
نیز تکرار خواهد شد پس باید
چاره دیگری جست.

در شکل و فرمهای مبارزه به
شدت احساس شد به گونهای
جوابگوی
میبایست
که
مسائل مطرح در جنبش امروز
کوردستان باشد و بتواند به
بهترین نحو مبارزات ما را
رهبری بکند .برای رفع این نیاز
تاریخی ،کنگره شانزدهم تغییر
ساختار قبلی حزب را مبنای
کار خود قرار داد و تغیراتی
که بر مبنای طرح پیشنهادی
مصطفی هجری ،مسئول کل
حزب ،پیشنهاد شده بود و
بعد از گفتگوی بسیار و رفع
اشکاالت و غنی کردن طرح از
سوی اعضای کنگره ،به عنوان
نماد تغییر و نوآوری به تصویب
کنگره رسید .تغییر ساختار
یک حزب امری ساده و سهل
نیست و به همین سبب آنرا نماد
تغییر و تحول در حزب ،برای
بهتر مدیریت کردن مبارزات
میدانم و این تغییر در ساختار
حزب خود یک نوآوری در
رهبریت حزب به شمار میآید

که در احزاب منطقه کمتر دیده
میشود.
بر اساس این نوآوری ،رهبریت
حزب بر چندین ارگان مجزا
تقسیم شده که این ارگانها
شامل :ارگان مرکز سیاسی که با
هدف نظارت و قانونگذاری و
تعین استراتیژی و سیاستگذاری
ایجاد و اعضای آن از سوی
کنگره انتخاب میشوند .هیئت
اجرائی حزب که تحت نظارت
مسئول کل ،امور اجرائی را
برعهده دارد و اعضای آن بر
اساس پیشنهاد مسئول کل و بعد
از تائید مرکز سیاسی انتخاب
میشوند.
نکته قابل توجه اینکه برای
دمکراتیکتر شدن موسسات
حزبی ،مدیر کل از سوی
کنگره انتخاب و در مقابل
مرکز سیاسی و کنگره پاسخگو
میباشد .ارگانهای مهمی چون
بازرسی و انتخابات هم از طرف
مرکز سیاسی ،تعیین و نظارت
میشوند تا بتوانند با قدرت و

کارکرد بهتر به کار خود ادامه
بدهند .به این ترتیب زمینه
بهکارگیری نیروهای متخصص
در عرصههای مختلف در
صفوف مبارزاتمان بهتر از قبل
محیا شده است و این نوآوری
در ساختار حزب گامی مهم
در دمکراتیکتر و قانونمندتر
شدن و افزایش بازدهی اجرائی
ارگانها به شمار میآید.
با نگاهی منصفانه به خاورمیانه
که مهد دیکتاتورهاست ،کمتر
حزبی در خاورمیانه دست
به چنین تغییراتی آنهم در
چارچوب کنگره و به شکل
دمکراتیک میزند ،که این
حزب هم حزبی نیست جز،
حزب دمکرات کوردستان ایران
و این امر ،امید ما و خلق کورد
را به مبارزات آزادیخواهانه
برای تحقق اهداف ملتمان در
کوردستان را زنده نگاه میدارد
و بیش از هر مقطع دیگری ما
را به موفقیت نهایی برای آزادی
کوردستان نزدیکتر میکند.

سوی رژیم فاشیستی ایران تا
جایی در حال پیشروی است که
سعی بر تجزیه کردن کوردستان
ایران به لهجهها و مذاهب دارند،
سیاست تجزیه کوردستان به
سرزمینهای تک گویشی و
تک مذهبی و حمایت مالی و
تبلیغاتی از فعالین لهجهگرا و
متعصبین مذهبی ،نه سیاستی
جدید بلکه در سالهای اخیر
در مرکز توطئههای رژیم
ایران علیه جنبش آزادیخواهی
کوردستان و ملت کورد بوده
است .یکی از سیاستهای
اصلی حکومت ایران ،تحریک
فعالین کوردیست که ناآگاهانه
یا آگاهانه به مسائل گویشی و
لهجهای در کوردستان پرداخته و
هر کدام از گویشهای کوردی را
زبانی مجزا از کوردی میدانند،
فعالینی که دانسته یا نادانسته
آب در آسیاب فاشیسم رژیم
ایران میریزند .در طی سالها
حاکمیت رژیمهای پهلوی
و والیت فقیه ،سازمانهای
با
ایران
سیاسی-امنیتی
تقسیمات اداری-استانی ،بخش
چشمگیری از خاک کوردستان
را پیوست به استانهایی کردند
اکثریت مردمانش غیر
که
کورد هستند و از سوی دیگر
با کوچاندن غیر کوردها به
استانهای کوردنشین ،تغییرات

اتنیکی و فرهنگی ،شهرهای
کوردستان را دنبال کردهاند.
این درحالیست که هر دو
رژیم مذکور ،سابقهی حمله به
کوردستان و کشتار مردم این
دیار را در تاریخ ننگین خود
دارند و همچینن سیاست نابودی
فیزیکی مردمان کورد با ترور،
اعدام و قتلعام همچنان اجرا
میشود.
پروسه آسمیالسیون از سوی
وزارتخانههایی همچون فرهنگ
و ارشاد اسالمی ،شورای عالی
انقالب فرهنگی ،فرهنگسرای
زبان و ادبیات فارسی و صدا
و سیمای رژیم ،سیاستگذاری و
اجرا میشود .این در حالیست که
بسیاری دیگر از وزارتخانهها و
سازمانهای رژیم در این راستا
فعالیت دارند و در سراسر ایران
انجمنهای بسیاری تاسیس
کردهاند و حتی میتوان گفت که
سازمانهای نظامی رژیم نیز در
راستای آسمیالسیون ملیتهای
ایران گام برمیدارند ،الزم به ذکر
است که سازمانهای نامبرده
از بودجهای کالن برخوردار
هستند و بنابر آمارها و اسناد
منتشر شده ،حکومت ایران در
سالهای اخیر برای اجرائی
کردن برنامههای آسمیالسیون،
ساالنه  ٥٠هزار میلیارد تومان
بودجه تعین و صرف شده است.

نکته قابل توجه و از جمله
فعالیتهای اخیر رژیم در
راستای تجزیه و نابودی
همبستگی ملی کوردها ،ثبت
لکی به عنوان یک زبان مستقل
میباشد ،این امر در حالی
صورت میگیرد که مردمان
لک در کوردستان در شهرهای
کرماشان ،لورستان ،ایالم و
همدان سکونت دارند و بخش
قابل توجهی از جمعیت و تاریخ
کوردستان را رقم میزنند.
رژیم با آگاهی کامل از این
موضوع چندین سال است که
میکوشد احساس همبستگی
ملی مردمان لک نسبت به
کوردستان را تضعیف کرده و
با تاسیس انجمنها و حمایت
مالی از فعالینی که لکی را یک
زبان دانسته و لکها را جدا
از کوردها تعریف میکنند ،در
جهت جدا کردن مردمان لک
از ریشه تاریخی و زبانی خود
در کوردستان و تحقق اهداف
آسمیالسیون ،گام برداشته است.
به همین خاطر فعالین دلسوزان
جنبش آزادیخواهی کوردستان
و مردم کورد در تمام شهرها باید
نسبت به این سیاست فاشیستی
رژیم آگاه بوده و در راستای
خنثی کردن آن برنامهای مناسب
داشته باشند.
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