بازداشت و حکومت نظامی
در روستای "نی"
همچنان ادامه دارد
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مرگ در راه زندگی

تحقیر راهکاری

برای آسمیله کردن

کریم پرویزی

صبح روز جمعه ،دهم فروردین
ماه  ١٣٩٧شمسی ،مراسمی
ویژه جهت بزرگداشت دهم
فروردین ،سالروز شهیدان
کوردستان ،در مقر اصلی حزب
دمکرات و با حضور "مصطفی
هجری" ،مسئول اجرائی،
اعضای شورای سیاستگذاری،
شورای اجرایی ،کادر و
پیشمرگههای حزب ،مهمانان و
خانواده شهیدان برگزار شد.
این مراسم در سه بخش
متفاوت مزار شهیدان ،افتتاح
نمایشگاهی از عکسهای
شهیدان و مراسمی در سالن
مراسمات حزب ،برگزار شد.
در بخش اول مراسم جمعیت
حاضر همراه با رژه نظامی
نیروهای پیشمرگه کوردستان
به سوی مزار شهیدان راهی
شده و بر سر مزار این عزیزان

دو سرود از سوی نیروهای
پیشمرگه تحت عنوان "ای
شهیدان" و "برایم اشک غم
نریزید" اجرا شد.
سپس مصطفی هجری ،مسئول
اجرایی حزب دمکرات ،به
شکوفه مصطفایی،
همراه
همسر شهید رضا درودگر و
عایشه محمدجانی ،مادر شهید
هیمن موالننژاد ،تاج گلی را
به نشان وفاداری بر سر مزار
شهید ،سالم عزیزی نهادند.
در بخش دوم از مراسم روز
شهیدان کوردستان ،نمایشگاه
عکس شهیدان حزب از سوی
مصطفی هجری ،مسئول اجرایی
حزب و شکوفه مصطفایی و
عایشه محمدجانی برای بازدید
پیشمرگان و مهمانان ،افتتاح
شد .سومین بخش از مراسم
مذکور با خواندن سرود ملی ای

رقیب و یک دقیقه سکوت به
نشان ادای احترام به شهیدان راه
آزادی کوردستان ،آغاز گردید.
در ادامه مراسم ،پیام کمیسیون
اجتماعی حزب دمکرات
کوردستان ایران از سوی
ماموستا احمد رحیمی ،مسئول
این کمیسیون قرائت شد.
ماموستا احمد رحیمی در
پیام خود به نقش و جایگاه
پیشوا قاضی محمد در جنبش
کوردستان اشاره کرد و گفت:
زندگی پیشوا حاوی درسهای
بزرگی برای آموختن است.
وی در پیام خود گفت :ما
از گذشته تاکنون در جریان
مبارزهای سخت و خونین علیه
ظلم و ستم و استعمار بوده و
هستیم ،که در این راه دهها رهبر
و هزاران کادر و پیشمرگه این
حزب ،جان خود را فدا کردهاند.

ماموستا احمد رحیمی ،در
بخشی دیگر از پیام خود گفت:
اگرچه این مبارزه برای ما با
پرداخت هزینه گزافی همراه
است ،اما با وجود میراث به
جا مانده از شهیدانمان و با
فداکاری و شجاعت نیروهای
پیشمرگه و همچنین حمایت
بیدریغ مردم ،اطمینان داریم
که پیروز خواهیم شد و روح
شهیدانمان را آسوده خواهیم
کرد.
در میانه این مراسم ،سرودی
تحت عنوان "شهید" از سوی
گروه موسیقی حزب اجرا شد.
در بخشی دیگر مراسم
مذکور ،شعری تحت عنوان
"سهردارهکهی سهردار" ،از
سوی جمال فتحی خوانده
شد .بزرگداشت روز شهیدان
با اجرای سرودی تحت عنوان

"شهید" از سوی کودکان مرکز
نرگس و اجرای سرود دیگری
از سوی هنرمندان غالم فاتحی
و نظام سجادی ،پایان یافت.
در همین رابطه ،روز شنبه،
یازدهم فروردین ،١٣٩٨
در مرکز  ٣حزب دمکرات
کوردستان ایران و با حضور
کادر ،پیشمرگهها و خانوادههای
آنان و مهمانان ،مراسمی جهت
بزرگداشت این روز برگزار شد
که پس از خواندن سرود ملی
ای رقیب و یک دقیقه سکوت
جهت ادای احترام به شهیدان و
مخصوصا شهیدان راسان ،پیام
این مرکز قرائت شد .روال این
مراسم با اجرای چند سرود
ادامه یافت.

در کشوری که چند ملیتی
فرهنگیست،
چند
و
سیستم حاکم با تهدیدات
و فرصتهای متعدد و
متفاوتی روبرو است.
در چنین کشورهایی به
دلیل تعدد و تنوع ملیت
و فرهنگ و نیز ساختار
پیچیده جامعه ،حیات
سیاسی-اجتماعی و نیز
اداره کردن جامعه و تقسیم
قدرت ،ثروت و امتیازها
میان مردم ،مسئولیتی
سخت و حساس خواهد
بود .امری که کوچکترین
سهلانگاری را به عاملی
برای از بین بردن اعتماد
جمع به سیستم حاکم ،بدل
میکند.
در جامعه چند فرهنگی،
چندآئینی و چند ملیتی
ایران ،هر کدام از بخشهای
اصلی جامعه ،خود را
صاحب هویتی مستقل و
مختص به خود میدانند و
هیچکدام خود را بخشی یا
جزئی از دیگری محسوب
نمیکند .هر چند که چندین
که
متوالیست
دههی
حکومت مرکزگرای ایران
در تالش برای نفی و انکار
و از بین بردن هویتهای
متفاوت موجود در این
کشور تالش میکند .گاهی
با توجیهاتی همچون ملت
باستانی و صاحب تمدنی
کهن ایرانی! و گاهی نیز به
نام امت یک دست اسالمی!
در پی آن بودهاند که چند
هویتی جامعه ایران را یک
دست و یک شکل نشان
دهند اما در این میان نه
کورد خود را فارس فرض
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ادامه سخن

کرده و نه عرب نیز خود
جزئی از ملت دیگر
میداند و هیچکدام از
آئینهای دیگر نیز خود
را دنبالهروی دیگری تلقی
نمیکند.
در چنین جامعه و
جغرافیای سیاسی ،وجود
حکومتی عدالتگرا در
چارچوب ساختاری که
حقوق همه ملیتها را به
رسمیت بشناسد ،میتواند
امکان در نظر گرفتن
مسائل بغرنج را مهیا کرده
و گام به گام به سوی حل
این مشکالت حرکت کند و
طی پروسهای طویلالمدت
در راستای از بین بردن
آثار سرکوب و تحقیر و
نادیده گرفتن ملیتها و
آئینها ،گام بردارد.
اما آنچه که در گفتمان
و اندیشه حاکمین تهران
جایی ندارد ،برابر دانستن
تمام ملیتهای حاضر در
ایران است .حکومت تهران
چه تحت لوای ایدئولوژی
والیت فقیه و چه تمدن
باستان ایرانی! بر آن بوده
که تفاوتها را انکار کرده
و هویتی ساختگی بر کل
جغرافیای ایران حاکم
کند .این هویت ساختگی،
از آن رویی که حقیقی
نیست و از بطن ملیتها
و آئینهای موجود سراسر
ایران برنخاسته است،
ناچارا از برای سرکوب و
آشمیالسیون هویتهای
غیرفارس و آئینهای
غیره شیعه والیت فقیهی
برای تثبیت و تحمیل خود
استفاده میکند و یکی از
راهکارهای سرکوب که
مستمرا از آن بهره بردهاند
عبارت است از تحقیر
ملیت و مذاهب دیگر
ایران.
دهها سال است که جریان
مذکور ،استمرار داشته
و صدها هزار ُجک و
داستان تحقیر آمیز علیه
ملیتهای غیرفارس و
آئینهای دیگر درست
شدهاند و صدها فیلم و
سریال تلویزیونی -چه
در دوران پهلوی و چه در
زمان حال -نیز در همین
راستا تولید شدهاند که
پخش سریال "پایتخت"
در نوروز  ٩٧آخرین نمونه
این توهینها میباشد ،که
اعتراضات گستردهای را
نیز در پی داشت.
توهین به هویت دیگران،
تحقیر و متحجر خواندن
آنان از ابزارهای سرکوب
حکومت
دستان
در
فاشیستیست که قصد دارد
هویتهای غیرفارس و
غیره شیعهی والیت فقیهی
را به زانو درآورد و تحت
کنترل خود داشته باشد و
در نهایت نیز آنان را نابود
کند .چنین سیاستی ،نه تنها
ملیتهای تحت ستم را به
زانو در نمیآورد بلکه تنفر
و کینهی بیشتری را در
جامعه تولید کرده و باید
شاهد عواقب وخیم آن نیز
باشیم.

مراسم گرامیداشت روز شهیدان
کوردستان ،در مقر اصلی حزب
دمکرات کوردستان ایران،
برگزار شد.
بنابر خبر رسیده به وبسایت
کوردستان میدیا ،صبح روز
جمعه ،دهم فروردین ،١٣٩٧
مراسمی ویژه جهت بزرگداشت
دهم فروردین ،سالروز شهیدان
کوردستان ،در مرکز اصلی
حزب دمکرات و با حضور
"مصطفی هجری" ،مسئول کل،
اعضای مرکز سیاسی ،هیئت
اجرایی ،کادر و پیشمرگههای
حزب ،مهمانان و خانواده
شهیدان برگزار شد.
بخش نخست این مراسم با

رژه نظامی نیروهای پیشمرگه
کوردستان به سوی مزار شهیدان
و اجرای دو سرود از سوی
نیروهای پیشمرگه در این مکان،
آغاز شد.
سپس "مصطفی هجری" مسئول
کل حزب دمکرات ،به همراه
"شکوفه مصطفایی" همسر
شهید "سید رضا درودگر" و
"عایشه محمدجانی" مادر شهید
"هیمن موالننژاد" ،با گذاشتن
تاجگلی بر سر مزار شهید "سالم
عزیزی" به شهیدان کوردستان،
ادای احترام کردند.
در بخشدوم این مراسم،
حاضرین در مراسم مذکور به
دیدن نمایشگاهی از عکسهای

شهیدان حزب پرداختند که این
نمایشگاه از سوی مصطفی
هجری ،شکوفه مصطفایی و
عایشه محمدجانی ،برای بازدید
شرکتکنندگان افتتاح شد.
سومین بخش از این مراسم در
سالن عمومی حزب و با خواندن
سرود ملی "ای رقیب" و یک
دقیقه سکوت به نشان ادای
احترام به شهیدان راه آزادی
کوردستان ،آغاز گردید.
در بخش دیگری از این مراسم،
پیام کمیسیون اجتماعی حزب
دمکرات کوردستان ایران از
سوی "احمد رحیمی"  ،مسئول
کمیسیون اجتماعی حزب،
قرائت شد.

ماموستا احمد رحیمی در
این پیام به نقش و جایگاه
پیشوا قاضی محمد در جنبش
کوردستان اشاره کرد و گفت:
زندگی پیشوا سراسر ،شایسته
درس گرفتن و آموختن است.
وی در پیام خود گفت :ما
از گذشته تاکنون در جریان
مبارزهای سخت علیه ظلم و
ستم و استعمار بوده و هستیم ،که
در این راه دهها رهبر و هزاران
کادر و پیشمرگه این حزب ،جان
خود را فدا کردهاند.
ماموستا احمد رحیمی ،در
بخشی دیگر از پیام خود افزود:
اگرچه این مبارزه برای ما با
پرداخت هزینه گزافی همراه

است ،اما با داشتن میراث به جا
مانده از شهیدانمان و با فداکاری
و شجاعت نیروهای پیشمرگه و
همچنین حمایت بیدریغ مردم،
اطمینان داریم که پیروز خواهیم
شد و روح شهیدانمان را آسوده
خواهیم کرد.
در میانه مراسم ،سرودی
تحت "عنوان شهید" از سوی
گروه موسیقی حزب ،اجرا
شد .در بخشی دیگر از این
مراسم ،شعری تحت عنوان
"سهردارهکهیی سهردار" ،از
سوی جمال فتحی خوانده شد.
مراسم مذکوربا اجرای سرودی
از سوی هنرمندان غالم فاتحی
و نظام سجادین پایان یافت.

شورای سیاستگزاری ،مسئوالن چند ارگان حزبی را انتخاب کرد
مرکز سیاسی حزب دمکرات
کوردستان ایران طی بیانیهای،
انتخاب مسئوالن چند ارگان
حزب دمکرات کوردستان ایران
را ،اعالم نمود.
متن کامل بیانیه:
اعالمیه مرکز سیاسی حزب
دمکرات کوردستان ایران
مرکز سیاسی حزب دمکرات
کوردستان ایران ،قبل از ظهر

روز چهارشنبه ،هشتم فروردین
١٣٩٧شمسی ،نشست خود را با
حضور مصطفی هجری ،مسئول
کل حزب دمکرات کوردستان
ایران تشکیل و نشست مذکور با
یک دقیقه سکوت و قیام جهت
ادای احترام به یاد شهیدان راه
آزادی ،آغاز شد.
ابتدا حسن شرفی ،مسئول مرکز
سیاسی ،در رابطه با اهمیت و
ارزش فعالیتها و تصمیمات
مرکز سیاسی و همچنین

دستورالعمل آتی این مرکز،
سخنانی ایراد کرد .سپس ،لیست
پیشنهادی مسئول کلی حزب،
جهت انتخاب اشخاص و تعیین
مسئولیتها در چند ارگان
حزب را در اختیار اعضای
مرکز جهت بررسی و اظهار نظر
قرار داد .اعضای مرکز سیاسی
با توجه به احساس مسئولیت،
ویژگیها و تناسب هر کدام
از رفقای پیشنهاد شده برای
مسئولیت مدنظر ،دیدگاه خود
را در مورد هر کدام از ارگانها

و مسئوالن پیشنهادی به
صورت جداگانه ،اعالم نمودند
و سرانجام طی رایگیری که
انجام شد ،بیشتر رفقای پیشنهاد
شده جهت انجام مسئولیت تازه
خود انتخاب شدند.
در بخشهای دیگر این جلسه،
چندین موضوع و مساله مرتبط
با مرکز سیاسی مورد بحث و
گفتگو قرار گرفت که اعضای
مرکز در هر مورد نظر خود را
به صورت واضح و واقعبینانه

اظهار کردند و نهایتا برای هر
مسالهای تصمیم مناسبی اتخاذ
کردند.
جلسه مذکور ،بعدازظهر همان
روز به کارهای خود خاتمه داد.
حزب دمکرات کوردستان
ایران
شورای سیاستگزاری
 ٩فروردین  ١٣٩٧شمسی
 ٢٩مارس  ٢٠١٨میالدی

کنگرهی ملیتهای ایران فدرال ،از اعتراضات مردم اهواز حمایت کرد
ایران
ملیتهای
کنگره
فدرال طی انتشار بیانیهای،
سیاستهای فاشیستی رژیم
اسالمی علیه ملیتهای ایران
را محکوم و از اعتراضات مردم
اهواز حمایت کرد.
بنابر بیانیهای که به دست
وبسایت "کوردستان میدیا"
رسیده است ،کنگرهی ملیتهای
ایران فدرال به وقایع روزهای
اخیر در اهواز و اعتراضات
گستردهی مردمی علیه نظام
فاشیستی-مذهبی در این شهر
واکنش نشان داده و از این
اعتراضات حمایت کرده است.
متن کامل بیانیه:
اطالعیه کنگره ملیت های ایران
فدرال در خصوص اعتراضات
مردم در اهواز تداوم اعتراضات
مردم مبارز اهواز در اعتراض
به سیاستهای منبعث ازسیاست
کلی رژیم در خصوص از بین
بردن فرهنگ و هویت ملیت

های غیر فارس.
اعتراض مردم به جان امده
در اهواز در اعتراض به آنچه
آن راسیاست های منبعث از
سیاست کلی رژیم در خصوص
از بین بردن فرهنگ و هویت
ملیت های غیر فارس ”
میخوانند ادامه دارد .آنها
خواستار عذرخواهی مسئوالن
و توبیخ عوامل ساخت یک
برنامه “توهینآمیز” تلویزیونی
هستند و به “انکار هویت”
خود اعتراض دارند کنگره ملیت
های ایران فدرال ضمن اعالم
پشتیبانی از مردم مبارز اهواز با
ر دیگر یاد اور میشود تنها راه
جلو گیری از ادامه سرکوب به
عناوین مختلف اتحاد مردمان
ساکن در ایران به منظور مبارزه
تا سرنگونی جمهوری اسالمی
ایران می باشد.
دبیر خانه کنگره ملیت های
ایران فدرال

خبر
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بازداشت و حکومت نظامی در روستای "نی" همچنان ادامه دارد
در ادامه بازداشتهای پیدرپی
در روستای نی از توابع مریوان،
دو جوان این روستا توسط
نیروهای اطالعاتی-تروریستی
رژیم ایران بازداشت شدند.
روز شنبه چهارم فروردین ماه ،دو
جوان کورد به نامهای "هاوری
پروازه" فرزند عبداهلل و "محمد
ارژنگی" فرزند امین ،از اهالی
روستای نی توسط نیروهای
اطالعاتی-تروریستی جمهوری
اسالمی ایران بازداشت و تاکنون
از سرنوشت این دو جوان ،هیچ
اطالعی در دست نمیباشد.
بر اساس خبرهای رسیده
به کوردستان میدیا ،هاوری

پروازه در محل کار پدرش،
توسط نیروهای لباس شخصی
وابسته به اداره اطالعات مریوان
بازداشت شد ه است.
در روز بیست ونهم اسفندماه،
نیروهای سرکوبگر رژیم ایران
با یورش بر مردم این روستا
مانع از برگزاری جشن نوروز و
برافروختن آتش شدند و چند تن
از ساکنان این روستا را دستگیر
کردند .در پی این هجوم تعداد
کثیری از نیروهای سرکوبگر
رژیم در داخل و خارج روستا
مستقر و تا انتشار این خبر روستا
را ترک نکرده و مانع از رفت و
آمدهای معمولی مردم میشوند

و فضایی کامال میلیتاریزه شده
را بر این روستا حاکم کردهاند.
روستای نی از توابع بخش
مرکزی شهرستان مریوان است
و در دهستان زریوار واقع شده
است .مردم این روستا هر ساله
جشن نوروز را باشکوه خاصی
برگزار مینمایند .خواندن
سرودهای انقالبی و برافراشتن
پرچم کوردستان در این روستا
بخش مهمی از مراسم نوروزی
را تشکیل میدهد.
قابل ذکر است با گذشت شش
روز از سال نو ،هنوز هم
بازداشت و حکومت نظامی در
روستای نی ادامه دارد.

"عقابهای زاگروس"

علیه مزدوران رژیم دست به عملیات زدند

در
زاگروس
عقابهای
عملیاتی برنامهریزی شده ،به
نیروهای رژیم یورش برده و
ضربهی سهمگینی بر آنان وارد
کردند.
"عقابهای زاگرس" طی
انتشار اعالمیهای در وبالگ
خود ،از انجام عملیاتی
قهرمانانه در روستای "نی"
خبر دادند و اعالم کردند که
عملیات و مبارزه آنها برای
تحقق آزادی ،در مناطق مختلف
کوردستان ادامه دارد.
عقابهای زاگرس ساعت
 ١٠شب چهارشنبه ،هشتم
فروردینماه ،با انجام عملیاتی
در روستای نی ،پتک محکمی
بر نیروهای رژیم آخوندی وارد
کردند .عقابهای زاگروس در
این عملیات ،یک خودروی
وزارت اطالعات رژیم را که
حامل مزدوران و نیروهای
این سازمان تروریستی بود،

به رگبار بستند و پس از انجام
این عملیات ،بدون هیچ آسیبی،
محل درگیری را ترک کرده و
خود را برای انجام عملیاتهای
آتی ،آماده میکنند.
تاکنون از تلفات رژیم و تعداد
کشته و زخمیشدگان آماری
در دسترس نیست ،اما بر اساس
تخمینهای اولیه ،حداقل دو نفر
از جاشهای رژیم تروریستی
ایران در این عملیات کشته
شدهاند.
عقابهای زاگروس اعالم
کردهاند که این عملیات را با
هدف انتقام از حمله بیرحمانه
نیروهای ضدمردمی جمهوری
اسالمی به مردم روستای نی،
در روزهای آغازین سال
نو و ضرب و شتم مردمان
بیدفاع این منطقه و همچنین
بزرگداشت سالیاد جان باختن،
شهید پیشوا قاضی محمد
و همراهانش در راه آزادی
کوردستان ،انجام دادهاند.

با نزدیک شدن به نوروز،
نیروهای اطالعاتی-تروریستی
ایران و نیز مزدوران جمهوری
اسالمی -معروف به جاش-
برای ممانعت از برگزاری جشن
"نوروز کوردواری" در این
منطقه به روستای "نی" هجوم
برده و با برقراری حکومت
نظامی و بازداشت تعداد کثیری
از جوانان این روستا فضایی
از رعب و وحشت را حاکم
کردند که با مقاومت شدید
مردمی روبرو و موجب بروز
زد و خوردهای عدیدهای میان
نیروهای سرکوبگر و مردم
گردید.
عقابهای زاگروس در بخشی
از اطالعیه خود ،اعالم کردند در
صورت ادامه وضعیت امنیتی و
حکومت نظامی در این روستا،
عملیاتهای ما نیز شدت
بیشتری به خود میگیرند.
کوردها به ،خائنین به وطن،
جاش میگویند

دادستانی کرماشان از صدور کیفر خواست برای  ٤٣نفر
از شرکتکنندگان در اعتراضات خبر داد

پرونده  ٤٣شهروند کرماشانی
که در اعتراضات مردمی سال
گذشته بازداشت شده بودند،
از سوی نیروهای امنیتی و
اطالعاتی رژیم ،به دادگاههای
فرمایشی رژیم ارجاع شد.
بر اساس خبر منتشر شده
در سایت حکومتی میزان،
محمدحسین صادقی ،دادستان
کل استان کرماشان از ارجاع
پرونده  ٤٣شهروند کرماشانی
بازداشت شده در دی ماه سال
 ١٣٩٦شمسی ،به دادگاه خبر
داد .صادقی با تحریف واقعیات
اظهار داشت :آنها با تاثیر از
فضای مجازی به خیابانها

آمده و دست به اعتراض زدهاند.
دادستان کل استان کرماشان
همچنین در این رابطه افزود:
رای نهایی و پرونده  ٤٣نفر که
منشا آشوبگری در دی ماه سال
گذشته بودند ،جهت تحقیقات
بیشتر روانه دادگاه شدهاست.
این مسئول قضایی رژیم
اسالمی ایران ،ضمن اشاره به
ضربات وارده بر حکومت در
این اعتراضات ،آنها را رویداد
تلخی خواند که خسارتهای
زیادی برجای گذاشت و گفت:
بخشی از اعتراضات در رابطه
با تحقق نیافتن خواستههای
مردم از نظر اقتصادی بود ،اما

به قانونشکنی تبدیل شد و با
تالش نیروهای نظامی و امنیتی
کنترل شد.
روز جمعه ،هشتم فروردین،
در اعتراض به گرانی و
وضعیت نامساعد معیشتی،
درکرماشان تجمعی اعتراضی
شکل گرفت و با تجمع در
میدان آزادی و حوالی خیابان
مدرس در شهر کرماشان و با
سر دادن شعارهایی علیه رژیم
فاشیستی-مذهبی ایران دست
به اعتراض زدند که با برخورد
شدید و ضدبشری نیرهای
انتظامی و اطالعاتی ایران
روبرو شد.

جشنهای "نوروز کوردواری"،

واکنش امام جمعه پاوه را در پی داشت
برگزاری جشن نوروز جامانه
و گولونی در شهرهای مختلف
کوردستان از جمله کرماشان،
واکنش تند امام جمعه
شهرستان پاوه را به دنبال
داشت.
به گزارش آژانس خبررسانی
ُکردپا ،مال قادر قادری امام
جمعه شهرستان پاوه ،با
واکنش به برگزاری جشن
باستانی نوروز در کوردستان
گفت:مردم برخی از روستاها
و شهرستانها ،که سال گذشته
خود را صاحب شش دانگ
اسالم میدانستند ،امسال بیش
از دیگران به رقص و پایکوبی
مشغولاند.
مال قادر قادری متذکر شد:
قرار بود امسال به خاطر
عفرین و دربهدری مردم،
رقص و پایکوبی کمتر شود
اما از هر سالی بازار رقص و
پایکوبی گرمتر بود.
قادری ضمن انتقاد از مسئوالن

حکومتی ،همه چیز از اهللاکبر
تندروها گرفته تا آتش نوروز
و تغییر موضع مسئوالن و
حرکات مشکوک برخی از
مسلمانان را بودار خواند و از
خدا عاقبت به خیری همه را
خواستار شد.
پس از ناآرامیهای اواخر سال
 ٩٦در ایران و به پا خواستن
مردم کوردستان ،برگزاری
مراسم نوروز کوردواری در
شهرهای مختلف کوردستان،
بیش از پیش نیروهای رژیم
را به وحشت انداختهاست ،تا
جایی که در آستانه برگزاری
مراسمات نوروزی ،نهادهای
اطالعاتی ـ تروریستی رژیم،
با احضار و بازداشت فعاالن
کورد درصدد جلوگیری از
برگزاری این مراسمات بودند.
فعاالن سیاسی و مدنی
کوردستان با راهاندازی کمپین
نوروز خاکیپوشان ،از مردم
کوردستان خواستند که با بر

تن کردن لباس کوردی به
رنگ خاکی به همراه جامانه و
گولونی در مراسمات نوروزی
شرکت کنند.
برگزاری نوروز کوردواری
در قلعهبهادر ،چنار ،زردویی
و شاباد از استان کرماشان
در حالی است که رژیم ضد
انسانی ایران ،چند سالی
است که با سیاستهای
آسیمیالسیون فرهنگی و
فرهنگزدایی در این استان،
در جهت تغییرهویت مردم این
دیار و جدا کردن آن از خاک
کوردستان تالش کرده است و
با تمام این اوصاف برگزاری
باشکوه نوروز کوردواری
در شهرها و روستای متعدد
کرماشان از شکست رژیم در
به بنبست رساندن این مردم
و بیگانه کردن آنها با زبان
و فرهنگ مادریشان خبر
میدهد.

هجوم نیروهای رژیم به مردم حاضر
در جشن نوروز مریوان

نیروهای سرکوبگر رژیم ایران
با استقرار در میدان اصلی
روستای نی و پرتاب گاز
اشکآور ،مانع از برگزاری
مراسم نوروز کوردی شدند.
آژانس
گزارش
بنابر
روز
ُکردپا،
خبرگزاری
سهشنبه بیستونهم اسفندماه
 ١٣٩٦شمسی ،هنگامی که
مردم روستای "نی" از توابع
شهرستان مریوان ،بنابر رسم
هر ساله ،قصد برگزاری جشن
نوروز و برافروختن آتش
نوروزی را داشتند ،با هجوم
نیروهای تروریستی رژیم
اسالمی ایران روبرو شدند که
در نهایت با ضربوشتم شدید
حاضرین در میدان اصلی این
روستا ،نیروهای رژیم مانع از
برگزاری این مراسم شدند.
بنابر گزارش شاهدان عینی،
کوردها هنگامی که با هجوم
نیروهای ضدشورش ،نیروی
انتظامی و اطالعاتی ایران
روبرو گردیدند ،با دستان

خالی به مقاومت و ایستادگی
در مقابل این توحش و
درندگی پرداختند.
هجوم نیروهای رژیم اسالمی
به جشن نوروز ،فضایی از
خشونت و التهاب را در این
روستا حاکم کرد که تا ساعات
پایانی شب ادامه داشت.
آژانس خبرگزاری ُکردپا در
ادامه گزارش خود متذکر
میشود که روز بعد از این
ماجرا ،یعنی چهارشنبه اول
فروردین  ١٣٩٧شمسی ،مردم
روستای نی تصمیم میگیرند
که تحت هر شرایطی مراسم
جشن نوروز و برافروختن
آتش نوروزی را برگزار کنند.
در این روز که صدها نیروی
اطالعتی و سرکوبگر رژیم در
این روستا مستقر بودند بار
دیگر مانع از اجرائی شدن
این تصمیم میشوند که این
امر موجب بروز درگیری
شدید میان مردم و نیروهای
سرکوبگر رژیم اسالمی

میشود .این نیروها عالوه
بر ضرب و شتم شدید مردم
با باتوم و چماق ،به صورت
گسترده از گاز اشکآور
استفاده کرده که مصدومیت
چندین کودک خردسال را در
پی داشت.
همچنین بنابر گزارشات
منتشر شده ،تا کنون سه
شهروند ساکن این روستا از
سوی نیروهای تروریستی-
اطالعاتی رژیم بازداشت و به
مکان نامعلومی منتقل شدهاند.
بنابر آخرین گزارشات از
شاهدان عینی ،رژیم اسالمی
ایران هنگامی که با مقاومت
مردم روبرو شده ،برق کامل
این روستا را قطع کرده و بر
تعداد نیروهای اطالعاتی،
انتظامی و ضدشورش در این
روستای چند صد خانواری
افزوده است و فضای کامال
میلیتاریزه شدهای بر آن حاکم
کرده است.

4

شماره  ۱۵ -۷۲۲فروردین ۱۳۹۷

نسل بیموسیقی ایران
علی زمانی
مطابق حدیثی که ابن شعبه،
از حضرت صادق امام ششم
شیعیان ،گزارش کرده تمام
کارها وآالتی که دربردارنده
فسادند و قابلیتی جز آن ندارند
در اسالم حرامند ،ولی آن ابزار
و یا اموری که هم کاربرد فساد
آمیز دارند و هم در جهات مفید
و مصلحتها به کار میافتند
حرام و یا حالل بودن آن
وابسته به محتوا و جهتی است
که آن وسیله و یا کار دارد.
بنابر روایات زیادی در اسالم
استعمال و یا گوش دادن به
موسیقی مطلق ًا نهی گردیده
است .طبق فتوای آیت اهلل
خمینی در پاسخ به استفتاهای
گوناگون ،شنیدن موسیقی
مطرب و حتی یادگرفتن و یاد
دادن آن جایز نیست و غیر
مطرب آن اشکال ندارد .آیت
اهلل بهجت نیز گوش دادن به
موسیقی مطرب را جایز ندانسته
است ،اما آیتاهلل خامنهای
شنیدن صداهای مشکوک یعنی
آن صداهایی که معلوم نیست
مطربند یا غیر مطرب را نیز
جایز شمردهاند.
در قرآن کتاب مقدس مسلمانان
آمده است« :ومن الناس من
یشتری لهوی الحدیث لیضل عن
سبیل اهلل بغیر علم و یتخذوها
هزوا اولئک لهم عذاب مهین».
برخی از مردم در پی سخن
لهو میروند تا بدون بصیرت و
بینش مردم را از راه خدا گمراه
کنند و آن را به استهزا و مسخره
گیرند ،برای آنان عذابی خوار
کننده مهیا شده است.
در روایات معصومان «لهو
الحدیث» به غنا و آهنگهای
مطرب و فساد انگیز تفسیر شده
است و اهل آن در این آیه به
عذاب الهی تهدید شدهاند .در
آیهی دیگری از قرآن بیان
شده است :فاجتنبوالرجس من
االوثان واجتنبو قول الزور ،به
این معنی که از پرستش بتهای
پلید اجتناب کنید و از روی
آوری به گفتهی زور بپرهیزید.
در روایات ،گفتهی زور به
نوازندگیها و خوانندگیهای

هیجان انگیز و طربآور معنا
شده است.
ادامهی موضوع را با حدیثی
از پیامبر اسالم شروع می کنم،
ایشان فرمودهاند :هرچیزی
زینتی دارد و زینت قرآن
صوت زیباست .جالب است
که در احواالت امام سجاد آمده
است که ایشان از همه کس
نیکوتر قرآن تالوت می کرد و
همیشه سقاها که از کنار خانه
ایشان گذر میکردند و صوت
زیبای ایشان را وقت خواندن
قرآن میشنیدند از حرکت باز
میایستادند و به قرائت ایشان
گوش فرا میدادند .در پایگاه
اطالع رسانی حوزه علمیه
قم در رابطه با موسیقی این
پیام نوشته شده است :اساس
رسالت جمهوری اسالمی که
رسانههایی همچون صدا و سیما
در آن جهت حرکت میکنند،
ترویج و اشاعهی موسیقی
نیست و برنامهی خاصی برای
تعلیم و ترویج و نشان دادن
آالت موسیقی ندارند و این
گونه رسانهها در برنامههای
خود با رعایت حدود شریعت
و با پرهیز از بکارگیری آالت
لهوی محض ،برخی از انواع
سالم آن را در جهت مقاصد
سودمند و اصالحی نظام بکار
گیرند.
حال این پرسش ایجاد میشود
که آیا قرائت قرآن موسیقی
نیست؟ «اذان» موسیقی نیست؟
جالب است بدانید که قرائت
اذان گامی از موسیقی است
که «آواحو رابوح» نام دارد.
همچنین ،در قرائت قرآن،
هفت مقام موسیقی بکار می
رود که عبارتند از :بیات ،صبا،
رست ،نهاوند ،حجاز ،سه گاه
و چهارگاه که اگر با موسیقی
دستگاهی ایرانی آشنایی داشته
باشید قطعا این نامها را به
خاطر خواهید آورد .این مساله
در نوحهسرایی نیز صدق میکند
که حتی گاهی اوقات مداحان
بر روی موسیقیهای پاپ،
نوحهسرایی هم میکنند! بنابر
گفتهی سردار نظری فرمانده
سپاه انصار الرضا خراسان
جنوبی که درخبرگزاری مهر
منتشر شده بود ،نقش مداحان

در ایجاد الگوی جامعه اسالمی
نمونه بسیار مهم و کارسازی
است .همچنین فرمودند که
مداح اهل بیت بودن یک
نعمت است و باید حداکثر
بهرهبرداری از این فرصت را
در راه ترویج فرهنگ اهل
بیت ببرید .همچنین فرمودند
که پیام مداحان باید چنان اثر
داشته باشد که وقتی شخصی
از مراسم روضه برگشت تغییر
کرده باشد!
حال براستی دلیل مخالفت
حکومت اسالمی و روحانیت
با موسیقی چیست؟ پاسخ
این پرسش را با قسمتی از
مصاحبهی استاد محمدرضا
شجریان آغاز میکنم که در
شبکه صدای آمریکا انجام
شده بود .ایشان فرمودند :بطور
کلی این نظام و این حکومت
ذات ًا میخواهد همه چیز در
اختیارش باشد .این نظام
میخواهد همه چیز را بطور
صد در صد زیر سلطهی خود
داشته باشد .اگر یک بخشی از
حکومت نخواهد که با آنها
باشد همه آن بخش زیر سوال
میرود و میگویند مورد دارد
و جلویش را میگیرند .از نظر
آنها اگر یک نفر پایش را از
گلیمش درازتر کند ،مشکالت
زیادی سر راهش قرار
میدهند .این ها هرگز با هنر
کنار نمیآیند .هرگز و هرگز!
همچنان که در طول ١٤٠٠
سال با هنر کنار نیامدند ،باز
هم نخواهند آمد .موسیقی هم
مانند خیلی از هنرها نمیتواند
در خدمت اینها باشد.
روحانیون با ایجاد ترس و
خرافههای غمانگیز ،سعی دارند
که انسانها را مسخ نمایند .غم
و اندوه با خشم و خشونت
رابطهای نزدیک دارد .انسانی
که خود را در زجر و اندوه
ببیند ،آمادگی ایجاد خشونت
و عقدهگشایی را هم خواهد
داشت .این که گروه زیادی
از مسلمانان عامل خشونت و
کشتار شدهاند ،جای بررسی
دارد .در مسیحیت و یهود هم
مشابه این ایجاد غم و اندوه
وجود دارد .بروز خشونت از
طرف یهودیان و مخصوصا

مسیحیان در گذشته بارها
واقع شده است و اگر دوران
روشنگری و حذف دین از
زندگی در کشورهای مسیحی
نمیآمد ،چه بسا همسان با
مسلمانان در خشونتهای
دینآلود و عقدهگشایی اندوههای
خود رقابت داشتند .در آیه ی
 ٧٦سوره قصص قرآن آمده
که خداوند شادیکنندگان را
دوست ندارد .این آیه درباره
شادی کردن قارون بیان شده
است و برخی مفسرین برای
توجیه ،آن را شادی با «غرور»
تفسیر نمودهاند .حال اگر به
تقویم تشیع نگاه کنیم ،متوجه
می شویم که  ٦ماه از  ١٢ماه
قمری از ماههای عبادت و
نوحه و ناله است .یعنی آخوند
و مداح در این شش ماه به جمع
کردن مزد گریهسازی و خاک
برسرکردن مردم مشغولند.
هویت تشیع با این مراسم غم
و اندوه پیوند خورده است .اگر
مراسم عزاداری و توسری زدن
را از برخی شیعیان بگیریم،
تشیع آنها
قسمت بزرگی از
ِ
را حذف نمودهایم .این موضوع
خود پاسخ مناسب به این
پرسش است که چرا حکومت
اسالمی و روحانیت با موسیقی
مخالفند.
همانطور که گفته شد غم و اندوه
مهمترین روش مسخ انسان در
دین است و مخصوص ًا در اسال ِم
تحت سیطرهی آخوند ،این زجر
و اندوه که ناشی از نپرداختن
به شادی است ،به مشکالت
روحی و روانی میانجامد .علم
روانشناسی شاد بودن را یک
مزیت انسانی میداند اما اسال ِم
تندرو به انسان وعده شادی
در جهان دیگر را میدهد.
اینگونه است که افرادی چون
خلخاللی و داعش و طالبان از
اسال ِم تندرو ،زاده می شوند .به

گفته زنده یاد فریدون فرخزاد:
«متأسفم که در فرهنگی بزرگ
شدم که مردمش تصور میکنند
با اندوه به خدا نزدیک ترند».
اینگونه است که در صدا
وسیمای ملی ،یک آخوند
چنین بیان می کند :یکی از
چیزهایی که غیرت را از بین
میبرد ،موسیقی است و غنا
و آوازخوانی و بزن و بکوب
باعث میشود غیرت حریم
خانواده شکسته شود.
همانطور که امام صادق گفت
اگر در خانههای چهل روز
غنا نواخته شود غیرت از اهل
خانه بطوری میرود که اگر
سرپرست اهل خانواده بیاید
منزل و ببیند یک اجنبی با
همسرش است هیچ تفاوتی به
حالش نخواهد داشت.
بحران کنونی
یکی از مسائل امروز جامعه
ایران در زمینه موسیقی که
مورد انتقاد جامعهشناسان،
موسیقیدانان و موسیقیشناسان
قرار میگیرد ،بحران هویت و
ذائقه موسیقایی نسل جوان
است .منظور از نسل جوان،
افرادی هستند که دوران کودکی
خود را در سالهای پس از
انقالب گذراندهاند.
انتقاد و اشاره متخصصان به
وجود بحران هویتی موسیقایی
و عدم شناخت انواع موسیقی،
و تک بعدی و پیرو بودن سلیقه
موسیقایی جوانان کام ً
ال درست
و بجاست و خردهگیری بر این
دست انتقادات خود حاکی از
وجود این بحران است .اگرچه
شاید خود این نسل بطور
مستقیم مقصر اصلی این آسیب
هویتی نیست ،این آسیب باید در
سیاستگذاریها و مشکالت
تولید و عرضه ،و همینطور
آموزش و اجرای موسیقی

منابع
جستجو و بررسی شود.
ِ
در دسترس این نسل بحران
زده ،موسیقی پاپ قدیمیتری
بود که به زمان و جوانی مادران
و پدرانش تعلق داشت و حاوی
مفاهیم ،دغدغهها  ،داستانها و
دلتنگیهای نسل پیشینی بود
که در زمانی بسیار متفاوت
میزیست ،مفاهیمی که گاه
با جامعه در حال تغییر نسل
جوان آن دوران فاصله بسیار
زیادی داشت و هم جنس زمانه
نبود.
شاید همین فرآیندها ،به بحران
و واپسگرایی هویت موسیقایی
این نسل منجر شد و شاید به
همین دلیل از وقتی که دسترسی
به اینترنت کمی آسانتر
شد ،نسل جوان به موسیقی
حملهور شد ،تشنه و خواهنده،
جدا از آنکه کیفیت و مفاهیم
محصوالت عرضه شده چگونه
باشد .نسل بیموسیقی ،موسیقی
را میبلعید و به نالههای ناکوک
تولیدات موسیقی به اصطالح
پاپ آویزان میشد.
این نسل سردرگم موسیقی
را درست نمیشناسد ،با نسل
پیشین خود و به صورت
واپسگرا هویتسازی کرده
است و سالها تشنه و ناکام
مانده است .از کیفیت سلیقه
و ذائقهی موسیقایی این نسل
انتظار بیشتری نمیتوان داشت.
از عدم وجود قدرت تشخیص
کیفی و ارزشیابی نیز نمیتوان
گالیه چندانی کرد! نسلی که
از تغذیهی فرهنگی مناسب و
هم عصر خود دورمانده و با
دغدغههای نسلهای پیشین
همذات پنداری کرده است و
بنا به گفته آیدا خرسندی :از
کمبودهایی رنج میبرد که او را
وادار به «خوردن» و «هضم»
هر چیزی به نام موسیقی می
کند.
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نگاهی به سخنان خامنهای،
در اول فروردین ٩٧

آگری اسماعیل نژاد
سال  ٩٦یکی از پرتنشترین
سالهای عمر جمهوری اسالمی
در سطح داخلی و خارجی بود.
از خصوصیات تنشهای سال
قبل این است که هم مستمر
و ممتد بودهاند و هم چالشی
برای حاکمیت جمهوری
اسالمی محسوب میشوند و
هم ابعاد آنها را میتوان بهتر
در سال  ٩٧مشاهده کرد و این
بدین معناست که سال  ٩٧به
مراتب سال پرتنشتر از ٩٦
برای جمهوری اسالمی خواهد
بود.
بر پایه یک رسم حکومتی و با
توجه به اهمیت شهر مشهد از
نگاه تشیع و ایرانیت ،خامنهای
روزهای اولیه سال را در این
شهر میگذراند و همزمان با
آن ،معموال یکی از مهمترین
سخنرانیهای خود را در این
شهر انجام میدهد ،بر طبق
رسم درون رژیمی ،سخنرانی
اول سال خامنهای در مشهد
نوعی دیپلماسی عمومی است
که خطوط کلی سیاستهای
سال پیشرو را طی آن ،تعیین
میشود.
در این جستار تالش
میشود باعطف به چالشهای
پیش روی جمهوری اسالمی
در سطح سیاست داخلی و
خارجی ،نگاهی تحلیلی به
اولین سخنرانی خامنهای در
روز یکم فروردین  ١٣٩٧در
مشهد ،داشته باشیم.
شعار سال
نوزده سال است که خامنهای
شعار سال را تعیین میکند ،در
سالهای اولیه تعیین این شعار
بیشتر برای تزریق یک کلیشه
فرهنگی به جامعه ایران بود و
در ضمن از قاعده خاصی هم
پیروی نمیکرد و تنها تابع
کلیشههای دینی موجود در
ساختار رژیم بود.
اما در سطح رسمی ادعا
میشود که شعار سال ،برای
تمرکز بیشتر بر مسالههای
مربوط به ایران است ،ولی در
واقع شعار سال مشخص کننده
مهمترین چالش پیشروی ایران
از دیدگاه حکومت است.
با نگاهی اجمالی به شعارهای
 ١٩سال گذشته به آسانی
مشخص میشود که از سال
 ١٣٨٤به این طرف جز سال
 ،٨٥بقیه سالها شعارها
بازتاب دهنده چالشهای
موجود درون رژیمی و یا
چالش رژیم در اداره جامعه
بوده است.

نکته دیگر که در مورد تعیین
شعار سال میتوان گفت این
است که از  ٨٧به بعد ،یعنی
طی  ١١سال گذشته شعار سال
تعیین شده توسط خامنهای
شعار اقتصاد محور بوده است .
تعیین شعار اقتصاد محور
در این فاصله زمانی ،نمونه
بارزی است که اوال مشکالت
اقتصادی در این دوره زمانی تا
حاال چه در سطح جامعه و چه
در سطح حکومت ،بزرگترین
چالش پیش روی جمهوری
اسالمی است و دوما نشان
دهنده آن است که رژیم در
تحقق شعارهای تعیین شده
سال ،مرتبا دچار شکست شده
است.
براساس تجربه  ١١ساله در
تحقق شعار سال میتوان
ادعا کرد که ساختار جمهوری
اسالمی از تحقق شعارهای
سال که خامنهای ،بعنوان
باالترین مرجع قدرت در
رژیم ،آنرا تعیین میکند ناتوان
است و بیگمان شعار سال ٩٧
که "حمایت از کاالیی ایرانی"
است ،نیز محقق نخواهد شد.
نکاتی چند در مورد سخنرانی
روز اول فروردین
در دیدگاه من ،سخنرانی اول
فروردین خامنهای حاوی دو
نکته مهم و نشان دهنده بعد
چالشهای داخلی و خارجی
بود.
نکته اول :
سخنرانی مذکور در واقع
جوابیهی بود به نقدهای که
در سه ماه آخر سال از طرف
دو جریان درون رژیمی
اصالحطلبی و احمدنژادیها
رو به جریان اصولگرایی و
خود خامنهای مطرح شده بود.
خامنهای در سخنرانی خود
از استقالل و وجود آزادی،
حرف به میان آورد و نیز
عذرخواهی خود را که در روز
 ١٩بهمن  ١٣٩٦بر سر عدم
تحقق عدالت در رژیم جهوری
اسالمی از مردم کرده بود ،پس
گرفت.
طی حداقل دو ماه آخرسال
و پس از خیزش دیماه در
سطح رسانه ،دو جریان دولت
بهاریها و اصالحطلبان به
ترتیب از طریق نامههای
احمدینژاد و خطابههای
مصطفی تاجزاده ،معاون
وزیر کشور در دولت محمد
خاتمی ،نقدهایی را متوجه
ساختار قضایی ،تصمیمگیری،
قوه مقننه ،نظام انتخاباتی،
دولت و نهادهای تحت فرمان
خامنهای کردهاند و احمدینژاد
در نامهای که  ٣٠بهمن
١٣٩٦برای خامنهای نوشته

است اشاره به این دارد که در
دفتر خامنهای نیز فساد وجود
دارد و تاجزاده نیز در جوابیه
به احمد توکلی اشاره کرده بود
که "نهادهای زیر نظر رهبر یا
آلوده به فسادند یا در گسترش
فساد نقش دارند" .
خامنهای در این سخنرانی با
دفاع از شورای نگهبان و با
مطرح کردن آمارهای مختلف
که در ظاهر نشان دهنده
پیشرفت ایران در مقایسه با
 ٤٠سال گذشته بوده ،و او آن
را "دستاوردهای نظام" خواند،
هم از عملکرد خود دفاع کرد و
هم منتقدین درون رژیمی خود
را "دروغگو"" ،بدخواه"و
"ضدحکومت" نامید.
البته بد دهنی خامنهای رو
به منتقدین و مخالفین و
حتی سران کشورهای دیگر
امر جدیدی نیست و در اکثر
سخنرانیهای خود رو به
گروهی بدهنی کرده است.
اهمیت اینکه سخنرانی خامنهای
جوابیهای برای منتقدین درون
رژیم است ،در یکی از آخرین
جمالت او در همین سخنرانی
است .او در جمعبندی
سخنرانی یک ساعت و ١٠
او ً
ال
دقیقهای خود اظهار کردّ ":
همهی مشکالت کشور قابل
حل است؛ ما در کشور هیچ
مشکلی که قابل حل نباشد
نداریم؛ هیچ مشکلی که کلید
ّ
حل آن دست بیگانهها
آن و
باشد نداریم .مشکالت هست،
اما همهی مشکالت کشور قابل
ّ
حل است ،کلیدش هم دست
خود م ّلت ایران و مسئولین
کشور است“.
خامنهای در عمل با این جمله
به منتقدین درون رژیمی خود
اعالم کرد که نیاز به آنها
ندارد و جریان وابسته به او از
پس مشکالت برخواهند آمد.
به تعبیر دیگر "آشتی ملی"
خاتمی و رادیکال بازیهای
تاجزاده و احمدینژاد و
چالشهای بین المللی ،مسبب
آن نشده است که خامنهای
رغبتی به بازگشت این گروهها
به قدرت از خود نشان دهد.
البته این تمامی ماجرا نیست،
علی اکبر ناطق نوری ،معاون
پیشین بازرسی دفتر خامنهای
که در سال ٩٦استعفا داد ،در
پیام تبریک سال نو که در
صفحه اینستاگرامش منتشر
کرده است ،آرزوی "وحدت
میان گروهای سیاسی دلسوز
کشور" را کرد و سایت مرکز
استراتژیک
بررسیهای
ریاست جمهوری نیز در
ویدئوی ضمن هشدار تلویحی
سقوط ،از عملکرد"کاپیتان" به
مثابه باالترین مرجع قدرت و
عدم حرف شنوی او ،بشدت
انتقاد کرد.
سخنرانی
کلی
محتوایی
خامنهای در مشهد و
نیز یاداشتهای مختلف
احمدینژادیها و اصالحطلبان
و همچنین مطالبی که در باال
به آن اشاره شد ،تماما نشان
دهنده وجود اختالفات عمیق
در بین جریانات درون رژیمی

است .این مساله از دو لحاظ
حائز اهمیت است:
یک :رژیم در آیندهای نزدیک
بخشی دیگر از عوامل خود
را غیرهخودی معرفی کرده و
آنها را سرکوب میکند .یعنی
حلقه خودی و غیره خودی در
ساختار رژیم دوباره باز تعریف
میشود.
دو :عملکرد خارجی و
چالشهای داخلی مراکز
همچنین
و
تصمیمگیری
رژیمی
درون
جریانات
جمهوری اسالمی را با اختالف
و تقابل روبرو کرده است.
مساله اختالف در سطح
تصمیمگیری و اختالفات
درون رژیمی اگر در بستر
معادالت منطقهای قرار بگیرد
از اهمیت دوچندان برخوردار
میشود و بیگمان اختالف در
تصمیمگیری در این شرایط
میتواند در سطح داخل و
خارج رژیم را با چالشهایی
به مراتب بزرگتر از حال،
روبرو کند.
نکته دوم :
دومین نکته که میتوان از
سخنرانی خامنهای استنباط
کرد ،چرخش در سیاست
منطقهای جمهوری اسالمی
است .برای بررسی این نکته
باید مقدمه چینی بیشتر انجام
شود .جمهوری اسالمی در
غرب آسیا و کشورهای
اسالمی در  ٤٠سال گذشته بر
اساس سیاست "صدور انقالب
عملکرده
اسالمی-ایرانی"
است؛ سیاستی که زیربنای
آن بر اساس افزایش نفوذ
ایدئولوژیک جمهوری اسالمی
طراحی شده است و هدف از
آن حفاظت از سقوط جمهوری
اسالمی تلقی میشود .در
انقالب
صدور
سیاست
اسالمی_ایرانی  ،اقتصاد پایه
ترویج ایدئولوژی میگردد،
یعنی ثروت باد آوردهای که
جمهوری اسالمی از فروش
میآورد،
بدست
انرژی
صرف سیاست صدور انقالب
اسالمی-ایرانی میکند .
اما آنچه نفوذ ایدئولوژی و
سیاسی جمهوری اسالمی در
کشورهای اسالمی خوانده
میشود ،تا حال تنها ایجاد
ناامنی در شرایط خالء قدرت
است و در تمامی کشورهای
که خود جمهوری اسالمی
ادعا نفوذ در آنها را دارد،
این نفوذ و حضور تنها مسبب
ناامنی بیشتر در قالبهای
متفاوت شده است ،جمهوری
اسالمی حتی در لبنان هم
نتوانسته است نفوذ خود را به
هژمونی تبدیل کند ،بلکه نفوذ
جمهوری اسالمی تنها مسبب
ناامنی بیشتر در لبنان شده
است.
خامنهای در سخنرانی خود
با اشاره به تعداد همسایههای
ایران میگوید " :بازاریابی
بیرون از کشور و صادرات هم
یکی از انواع حمایت از کاالی
ایرانی است .بایستی ما که با
پانزده کشور همسایهایم -غیر
از کشورهای دیگ ِر دوردست

که میتوانند کاالی ایرانی را
مصرف بکنند ..... ،یک آماری
را به من دادند -چون یادداشت
نکردهام ،این آمار درست یادم
مهمی
نیست ،لکن آمار بسیار ّ
بود -که اگر ما بتوانیم بیست
درصد از تولیدات [مورد نیاز]
کشورهای همسایهی خودمان
را -فقط همسایه[ -یعنی]
بیست درصد از مجموع
مصرف آنها را متع ّهد بشویم،
فالن تعداد شغل [ایجاد میشود]
یک عدد خیلی باال کهمن االن درست یادم نیست،
نمیتوانم عرض بکنم -که
تأثیرش در ایجاد اشتغال در
کشور و ایجاد ثروت م ّلی
بسیار زیاد خواهد بود؛ یکی
هم این است".
بر پایه این گفتهها و باتوجه به
مساله بحران اقتصادی در ایران
میتوان اظهار کرد که خامنهای
و عواملش در این مقطع زمانی
در تالشاند نفوذ ایدئولوژی
خود در منطقه را به پتانسیلی
برای کسب منافع اقتصادی
تبدیل کنند .طرح بکارگیری
نفوذ ایدئولوژیک برای حل
بحران اقتصادی ایران به منزله
نقطه چرخش در سیاست
صدور انقالب اسالمی-ایرانی
است و از دو منظر هم است:
یک :سیاست صدور انقالب
اسالمی-ایرانی بر اقتصاد بیمار
و فاسد جمهوری اسالمی
سنگینی میکند.
دو :سیاست صدور انقالب
اسالمی-ایرانی که راستای
حفظ رژیم و تامین امنیتی
داخلی را در سرلوحه خود
قرار داده است ،در سطح جامعه
با چالشهای بزرگی روبرو
شده است و در خیزش دیماه
یکی از مطالبات مردم دست
کشیدن از این سیاست بود،
پس جمهوری اسالمی ناچار
است برای جلب رضایت مردم
هم در سطح دیپلماسی عمومی
و هم در عمل نگاهی به کسب
منافع اقتصادی از طریق این
سیاست نیز داشته باشد.
باتوجه به یادداشت جواد
ظریف در پایگاه اطالع رسانی
الجزیره میتوان اظهار کرد که
جمهوری اسالمی در شرایط
کنونی درصدد است که نفوذ
خود و ناامنی ایجاد شده در
پی این نفوذ را به فرصتی برای
باز تعریف نظام امنیتی منطقه
تبدیل کند ،این مساله یعنی
باز تعریف نظام امنیتی منطقه
در واقع در راستای همان نقطه
چرخش در سیاست صدور
انقالب اسالمی-ایرانی است،
چون مشخص است که حمایت
کشورهای تحت نفوذ جمهوری
اسالمی از اقتصاد ایران ،تنها
در شرایط وجود امنیت محقق
و پایدار است و در عدم امنیت
اگر حمایتی هم وجود داشته
باشد ،محدود و غیره پایدار
خواهد بود.
در کل میتوان تصور کرد که
سران جمهوری اسالمی در
اتاقهای فکر خود به این
نتیجه رسیدهاند ،که به نقطه
پایان در سیاست صدور انقالب

اسالمی_ایرانی رسیدهاند و
برای رسیدن به اهداف خود
باید ناامنی ،آشوب و کشتار
موجود را به دست آویزی
برای تثبیت حضور خود تبدیل
کنند ،تا در پس این تثبیت
بتوانند بحرآنها داخلی را به
فرجامی دلخواه برسانند.
اگر گفتههای خامنهای و
یاداشت ظریف را بخواهیم به
زبان ساده اقتصاد فرمول بندی
کنیم باید بگویم :جمهوری
اسالمی در  ٤٠سال گذشته
پول داده است و ناامنی در
منطقه را خریداری کرده است
و حال میخواهد این ناامنی
را به عنوان و در قالب نظام
جدید امنیتی به کشورهای
عربی و اسالمی بفروشد ،تا از
این طریق اقتصاد بیمار خود
را از ورشکستی نجات دهد و
چالشهای موجود در داخل
را با خیالی آسوده به صورت
دلخواه به فرجام برساند.
اینکه امکان تحقق چنین
معاملهای برای جمهوری
اسالمی هست؟! یا نه؟!
میتواند خود عنوان تحقیقی
دیگر باشد ،اما چرخش در
سیاست ایدئولوژیک محور
و تالش برای ترجمه آن به
پتانسیل اقتصادی ،بیگمان
اولین نتیجه آن ریزش در جبهه
حامی همان سیاست منطقهای
خواهد بود ،جبههای که
جمهوری اسالمی آنرا "جبهه
مقاومت" مینامد.
سخن آخر:
سخنرانی خامنهای اگر در بستر
واقعیتهای سیاسی جمهوری
اسالمی بررسی و تحلیل شود،
نشان دهنده وجود اختالفات و
تقابلهای و چالشهای فراوان
در داخل و شکست در سیاست
منطقهای است و در شرایط
حال رفتار منطقهای جمهوری
اسالمی بر چالشهای داخلی
تاثیر تشدید کننده داشته
است و این مساله بر عملکرد
خارجی و داخلی رژیم در
کسب اهداف تاثیر سلبی
خواهد گذاشت .پس عملکرد
خارجی و داخلی رژیم و
گذر از بحرانهای خارجی و
داخلی به طرز عجیبی در هم
تنیده شده است و امکان گذر
از یکی بدون دیگر وجود
ندارد.
فاکتور زمان ،در حل چالشهای
داخلی و فاکتور تداوام ناامنی
موجود در کشورهای که
انقالب اسالمی_ایرانی به آنها
صادر شده است ،در مسائل
خارجی از عواملی هستند که
بر ابعاد چالشهای پیش روی
جمهوری اسالمی در داخل و
خارج میافزاید و میتواند
چالشها را به ابرچالش و
غیرهقابل حل تبدیل نماید.
در پایان باید اظهار کرد که
سال  ٩٧سالی سرنوشتساز
در گذار از جمهوری اسالمی
است و یقینا در این سال بر
ابعاد چالشهای پیش روی
جمهوری اسالمی ،افزوده
خواهد شد.
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چارچوبی برای فهم
تنش در روابط
روسیه با غرب
گزارش :آرش صالح
در روزها و هفتههای گذشته،
شاهد افزایش تنش در روابط
روسیه و غرب بودیم .این
تنشها علیالخصوص بر سر
ماجرای سوءقصد به جان
جاسوس سابق دوجانبه روس،
سرگی سکیرپال و دخترش
افزایش پیدا کرد .این تنشها
در نهایت منجر به اخراج
هماهنگ چندین دیپلمات
روسی از چندین کشور غربی
شد و روسیه نیز در عوض ،چند
دیپلمات غربی را از این کشور
اخراج کرد .لویس گولینو،
تحلیلگر موسسه آتالنتیک
طی مقالهای در این رابطه
اظهار داشته است که اخراج
دیپلماتها یکی از مکانیزمهای
خاص دوره جنگ سرد بوده که
شوروی و کشورهای غربی
زمانی از این کارت استفاده
میکردند که طرف مقابل تخلف
بسیار جدیی مرتکب میشد.
بنا به گفته آلینا پولیاکووا ،که
پژوهشگر مسائل روسیه در
موسسه بروکینز است ،اقدام
به قتل سکیپرال ،جاسوس
روس با توسل به گاز اعصاب،
یک تخطی بسیار بارز از
پروتکلهای بازی دیپلماتیک
میباشد .وی همچنین در
مصاحبه با تلویزیون سی.اس.
پن مدعی شد که این اقدام
نمونهای از اقدامات متعددی
است که روسیه بدون توجه به
قواعد و عرف بینالملل انجام
آنها را انجام داده است و به
همین دلیل است که کشورهای
غربی با شدت عمل بیشتری با

این مساله رو به رو شدند.
به گفته بسیاری از کارشناسان
و تحلیلگران سیاسی ،روابط
آمریکا و روسیه از پایان جنگ
سرد تا کنون ،در پایینترین
سطح خود قرار دارد .این
مساله و بازگشت به تاکتیکها
و فضای جنگ سرد البته
اتفاقی و بدون دلیل نمیباشد.
کریشاندو کاالمو ،پژوهشگر
مسائل روسیه ،در مقالهای که
دراین زمینه منتشر نموده ،بیان
داشته که :روابط فیمابین پس
از آن بیشتر به تیرهای گرایید
که پوتین شبه جزیره کریمه در
اوکراین را از این کشور جدا
کرد و به روسیه الحاق نمود .بنا
به گفته این کارشناس و بسیار
دیگری از کارشناسان روابط
بینالملل ،روسیه در تالش است
که نفوذ خود را در منطقهای که
این کشور آنرا منطقه نفوذ سنتی
و حیاط خلوت خود میبیند،
دوباره به دست بیاورد .در
واقع روسها بر این باورندکه
کشور مطبوعشان باید این
حق را داشته باشد که در
مورد تحوالت مناطقی که
پیشتر بخشی از بلوک شرق
بوده دارای یک نوع حق وتو
باشد که بتواند مانع شکلگیری
تحوالتی شود که منافع روسیه
را به خطر میاندازد.
از سوی دیگر دونالد ترامپ،
رییس جمهور آمریکا ،در
سند موسوم به سند امنیت
ملی آمریکا که در سال گذشته
منتشر کرده بود اعالم کرد:
باید قبول کنیم که آمریکا تنها
قدرت بالمنازع جهان نیست
و قدرتهایی مانند روسیه و
چین در حال ظهور هستند.

این نگاه میتواند پایان نظمی
باشد که پس از پایان جنگ
سرد و مبتنی بر هژمونی آمریکا
در جهان شکل گرفته بود .در
نظمی که پس از فروپاشی
بلوک شوروی و پایان بلوک
شرق شکل گرفت ،آمریکا به
عنوان تنها ابرقدرت جهان به
سوی اعمال هژمونی خود در
جهان گام برداشت .اما با نگاه
تازهای که در اداره ترامپ شکل
گرفته است به نظر میرسد که
آمریکا بیش از این ،خواهان
پذیرش این نقش برای خود
نیست بلکه میخواهد حضور
روسیه و چین را به عنوان
رقبای خود در نظم نوین
بینالمللی قبول نماید.
در روز دهم فوریه ٢٠١٦
میالدی ،فیونا هیل ،از مقامات
امنیتی آمریکا و کارشناس
مسائل روسیه ،در مقابل کمیته
روابط خارجی کنگره حاضر
و در مورد مسائل روسیه
شهادت داد .در این شهادت،
هیل برای نمایندگان کنگره
توضیح میدهد که پوتین پس
از ضمیمه کردن کریمه به خاک
روسیه طی سخنانی در یالتا،
واقع در این شبه جزیره ،اعالم
میکند که دولت او خواستار
تغییر نظامیست که پس از

پایان جنگ سرد بر جهان
حاکم گردیده .وی در این باره
میگوید که باید این نظم را به
دریا انداخت و مناسباتی جدید
میان غرب و روسیه شکل
بگیرد که نظم بینالمللی را از نو
شکل ببخشد .بر همین اساس،
هیل معتقد است که چالشی که
روسیه در حال حاضر متوجه
امنیت و سیاست خارجی
آمریکا میکند از دهه  ٨٠تا
کنون بی سابقه بوده است .به
نظر میرسد اکنون خواست
روسیه برای داشتن جایگاه
قدرتمندتری در روابط بینالملل
از سوی آمریکا و مخصوصا
ترامپ شنیده میشود.
این نکته اما ما را به دوگانگی
مشهود در سیاست آمریکا نسبت
به روسیه میرساند .از نگاه
کارشناسان قوه مجریه آمریکا،
میان گفتار رئیسجمهور این
کشور ،دونالد ترامپ و اعمال
او تناقض فاحشی موجود
است .سیاستمداران هردو
حزب دمکرات و جمهوریخواه
در آمریکا بر سر کمتر مسالهای
به اندازه مساله روسیه باهم
توافق دارند .اجماع نسبتا
عمومی در میان سیاستمداران
آمریکایی بر سر تهدیداتی که
روسیه متوجه آمریکا میکند،

وجود دارد .اما علیرغم این
اجماع ،ترامپ بارها اعالم کرده
که میتواند با روسیه کنار بیاید
و حتی تا آنجا پیش رفته که
مخالفان کنار آمدن با روسیه را،
احمق خطاب نموده است.
امید به کنار آمدن با روسیه
شاید تنها مختص به این
رئیسجمهور آمریکا نباشد.
کلینتون ،بوش و حتی اوباما
نیز در آغاز شروع دوره خود،
چنین امیدی را ابراز نمودهاند
و سعی در بهبود این روابط
داشتهاند .بی نتیجه ماندن این
تالشها به همان اندازه که
به آمریکا مربوط میشود ،به
روسیه نیز ارتباط دارد .دید
روسها نسبت به آمریکا نیز
چندان دیدگاه دوستانهای
نیست .به نظر میرسد هرقدر
که روسایجمهور آمریکا
تالش کنند به روسها نزدیک
شوند این امر فایده ناچیزی در
برخواهد داشت چرا که به همان
اندازه روسها ،آمریکا را تهدید
شماره یک خود ،میخوانند.
از دید روسها ،تحوالت
خاورمیانه و اروپای شرقی،
ناشی از تالشهای هماهنگ
شده آمریکا برای محاصره و
در نهایت هدایت فروپاشی
و انقالب در درون سوریه

میباشد .پوتین فروپاشیقذافی
را در لیبی یک واگذاری بسیار
ساده زمین بازی به آمریکائیها
تفسیر میکند و معتقد است که
این شکست ساده ،نباید نار
دیگر در سوریه تکرار شود
چرا که این به معنای تنگتر
شدن حلقه محاصره از سوی
آمریکائیها میباشد.
در نهایت به نظر میرسد،
سالها پس از پایان جنگ
سرد اکنون دوباره جهان شاهد
سر بر آوردن منطق حاکم بر
دوران جنگ سرد ،بازیهای
جاسوسی و تاکتیکهای
دیپلماتیک آن دوران میباشد.
به نظر میرسد این گفته ترامپ
برای قبول حضور روسیه در
جهان به عنوان یک قطب
جدید تنها تعارفی ساده برای
خوشایند کرملین نیست ،بلکه
از واقعیتی حکایت دارد که در
آن نظم مبتنی بر هژمونی آمریکا
به پایان کار خود نزدیک شده
و دوباره جهانی دو قطبی و یا
سه قطبی در حال شکلگیری
است ،جهانی که در آن کشورها
به عنوان بازیگران عمده آن،
رفتاری منطقی خواهند داشت
یعنی در نهایت به دنبال سود و
سهم بیشتری از این نظم برای
خود ،خواهند بود.

ترور و حکومتهای هواخواه آنها
سوران شمسی
تروريستها،
عمل
براى
عناصرى اصلى که مد نظر آنها
و حکومتهای هواخواه آنها
است عبارتند از:
 .١استفاده و يا تهديد به استفاده
از خشونت و شکنجه
 .٢عمل تروريستى توسط فرد
يا گروه و يا خود حکومت
هواخواه آنها انجام مىشود.
 .٣عمل تروريستى عليه فرد
يا مجموعهایى از افراد و يا كل
جامعه صورت مىگيرد.
 .٤هدف از عمل تروريستى
ايجاد جوى از رعب و وحشت
است.
 .٥انتشار يك پيام و ايجاد
تأثير روانى معين ،كه باعث
مىشود افرادى كه هدف عمل
تروريستى هستند تحت تأثير
آن اثر روانى قرار گيرند.
 .٦به طور معمول ،عمل

تروريستى ،از حد هدف
مستقيم خود ،كه ممكن است
با
ارتباطى
كوچكترين
ماجرای تروريستها نداشته
باشد ،فراتر مىرود.
هرچند که تروریسم ریشه در
تاریخ سیاسی و نظامی جهان
دارد ،اما در قرن اخیر و به ویژه
چند دهه اخیر ،مفهوم تروریسم
به شکل ویژه و برجستهای در
ادبیات جهانی مطرح گردیده
است .امروزه مفهوم تروریسم
در ابعاد مختلف سیاسی،
نظامی ،اقتصادی و فرهنگی
مطرح می باشد اما در عرصه
سیاسی بگونهای خاص مورد
توجه قرارگرفته است.
با وجود آنکه تروریسم و
تروریست ،هنوز در ادبیات
سیاسی جهان تعریف معین
و مشترکی نیافته است اما
ویژگیهای عمومی را میتوان
در همه حکومتهای هواخواه
تروریستی با هر ایدئولوژی و

رویکردی سراغ گرفت.
خشونت و سرکوب مردم ،اولین
ویژگی حکومتهای هواخواه
تروریستی بشمار میآید.
دستیابی به اهداف از طریق
شیوه خشونت بار ،رویکرد
عمومی همه حکومتهایی
است که به ترور روی میآورند.
خشونت بکار رفته از سوی
حکومتهای تروریستی در
قالب قتل و شکنجه یک امر
معمول تلقی می گردد .نگاه
گذرا به تاریخچه و رویکرد
به حکومتهای تروریستی این
ویژگی را بیش از پیش نمایان
می سازد.
مطلقنگری و جزماندیشی
ویژگی حکومتهای تروریستی
می باشد.
اساسا تروریسم با کوراندیشی
دارد،
ناگسستنی
پیوند
تروریستها برای اینکه بتوانند
به اهداف تعیین شده دست
یابند می کوشند که تصورات

و پندارهای خود را بصورت
جزمی و مطلق گرایانه تلقی
نمایند.
آنان بخوبی به این نکته
واقف هستند که رویکردی
مغایر جزم گرایی و در
نظرداشت نسبیتهای سیاسی
و اجتماعی و فرهنگی ،در
رسیدن به اهدافشان چالش
برانگیز خواهد بود .تروریسم
با اندیشهورزی و نگرش
متفکرانه ،خردورزی و تأمل
هیچ سنخیت و سازشی ندارد.
در نگرش تروریستها ،جهان
و انسانها دو دسته بیشتر
نیستند :دوست و دشمن،
یعنی هرکس با تروریستها

وحکومتهای هواخواه آنها
نباشد ،قطعا در مقابل آنان یعنی
دشمن آنان قرار دارند.
ایجاد بحران و تنش از
دیگر
خصوصیتهای
باشد،
می
تروریستها
تروریستها برای اینکه زمینه
فعالیت و حضور خود را فراهم
آورند ،دامن زدن به بحران و
تنش به شکل و شیوههای
مختلف و بهانههای گوناگون
یک امر الزامی می دانند.
تروریستها یاخود ،سرچشمه
بحران و تنش هستند یا اینکه
بعنوان عوامل تحریک شده از
سوی قدرتها و حکومتهای
هواخواه آنها موجب ایجاد

بحران و تنش می گردند ،مهره
بودن از ویژگی های دیگر
تروریسم است.
از آنجایی که تروریستها و
حکومتهای هواخواه آنها
فاقد تفکر و اندیشه بوده و در
جامعه بدون ریشه می باشند،
برای موجودیت و بقاء خود
نیازمند آن هستند که مانند
مهرههای وابسته عمل نمایند.
وابستگی بدون چون و چرای
آنان سبب می گردد که آنان
هرگز نقش برجسته و اثرگذار
و مستقل در مسائل ،نداشته
باشند و در نهایت عامل نابودی
خودشان،خودشان وحکومتهای
هواخواه آنهاخواهند بود.

زاگرس جنوبی
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شکوه نوروز
"گولونی و جامانه"
در ایالم و کرماشان
گزارش :شهرام میرزائی

کارزار ،زردویی ،قلعه بهادری،
چنار ،شاباد از جمله روستاها و
شهرهایی هستند که با برگزاری
نوروز کوردواری ،به استقبال
سال تازه رفتند .بنابر گزارشات
منتشر شده ،فعالین و دوستداران
فرهنگ و تاریخ کوردستان در
شهرها و روستاهای کرماشان
و ایالم ،با برگزاری مراسمات
متعدد در نقاط مختلف این
استان به استقبال سال تازه و
نوروز رفتند.
با آغاز "راسان روژهالت"
و دمیده شدن نفس تازهای
به کالبد مبارزاتی ملت
کورد ،در پروسهی قیام علیه
فاشیسم مذهبی-ملی حاکم بر
کوردستان و ایران ،از سه سال
گذشته تا کنون ،مردم شهرها و
روستاهای مختلف کوردستان
با شور و شوق حماسی  و
ویژهای ،به استقبال نوروز
کوردواری رفتند تا حمایت
خود را از استمرار مبارزات
برحق فرزندان کوردستان در
جای جای این سرزمین ،اعالم
کنند.
در همین راستا ،کارزان از توابع
استان ایالم اولین نقطه از ایالم
و کرماشان بود که با شکوهی

عظیم و در مقیاسی کمنظیر به
استقبال نوروز کوردواری رفته
و با پوشیدن لباس کوردی و
با بر گردن آویختن گولونی و
جامانه و برافراشتن آتش ،که
نماد حیات و استمرار مبارزهی
کوردها میباشد ،سیاهی و
ظلمت حاکم بر کوردستان را
به چالش کشیدند.
در این مراسم نوروزی صدها
زن و مرد کورد ،دست در دست
هم و به گرد آتش ،پای بر زمین
کوبیدند تا صالبت و هیبت
تاریخی-مبارزاتی ملتشان را
به رخ اشغالگران سرزمینشان
بکشند ،مردمی قرنها برای
آزادی و سربلندی کوردستان
هزینهها داده و هیچگاه عقب
ننشته است.
در واقع بینظیر بودن مراسم
نوروز "گولونی و جامانه"
در ایالم از پیشرو بودن این
بخش از کوردستان در جنبش
آزادیخواهانهی ملتمان و
وسیعتر شدن ابعاد مبارزات
کوردها علیه فاشیسم و نفوذ هر
چه بیشتر "راسان روژهالت"
در ایالم و سایر مناطق
کوردستان ،خبر میدهد.
بنابر گزارش وبسایت خبری
آئین
کوردستان"،
"ریگا
برافروختن آتش نوروزی
کوردواری ،عصر دوشنبه

بیستوهشتم اسفندماه ١٣٩٦
شمسی ،در روستای چنار
منطقه "جاللون" کرماشان ،با
حضور فعاالن مدنی و فرهنگی
کورد از استانهای کرماشان،
لورستان و همدان و مردم منطقه
برگزار شد.
این مراسم به همت شهاب
میرزایی و اردشیر موسوی و
مجریگری سمیرا زمانیمنفرد،
برای چندمین سال پیاپی برگزار
گردید.
مراسم مذکور همراه با
شعرخوانی ،موسیقی و رقص
کوردی همراه بود.
شاعران کورد همچون زانا
قبادی ،بابک درویشپور ،نادر
زنگیشهیی ،بیژن گراوند و زانا
قزوینه در طول جشن استقبال
از نوروز کوردواری ،به خوانش
شعرهایشان پرداختند.
این گزارش متذکر میشود که:
زیباترین بخش مراسم اجرای
شعرخوانی تکی چهار دختر
خردسال به نامهای هانا نظری،

هستی کاظمی ،کیمیا میرزایی
و هدا محمدی بود .همچنین
گروه سرود کودکان با اجرای
محمدحسام محمدی ،ساسان
ایزدی ،امیرحسین اسماعیلی،
نیما همتی ،امیرمحمد ایمانی،
بنیامین ایمانی ،هدا محمدی
و نیوشا همتی به هنرنمایی
پرداختند.
نوروز  ٢٧١٨کوردی که از سوی
فعالین فرهنگی کوردستان به
نوروز خاکیپوشان نامگذاری
شده است ،در نقاط دیگر
کرماشان با شکوه بینظیری
برگزار گردید .روستای قلعه
بهادری از توابع شهرستان
سرپلذهاب که در آبانماه،
شاهد وقوع زلزله بوده و تا به
امروز نیز زخمهای این فاجعه
التیام نیافته است ،از دیگر
نقاط کرماشان بود که برای
تحقیر فاشیسم حاکم بر ایران
و به چالش کشاندن حاکمیت
رژیم اسالمی ،با شکوه و جالل
جشن نوروز کوردواری را

زلزلهی کرماشان ،ژینوسایدی آرام و بیصدا

گزارش :شهرام میرزائی
از همان ساعات اولیه وقوع
زلزله در ٢١م آبان و عدم
مناسب
خبری
پوشش
از فاجعه رخ داده و نیز
عدم واکنش مناسب دولت

در کمکرسانی به مردم
آسیبدیده ،این احتمال داده
شد که جمهوری اسالمی ایران
قصد دارد از فرصت پیش
آمده در جهت وسعت بخشیدن
بر عمق و دامنهی فاجعه ،عمل
کند تا از این طریق بتواند
ضربهی دیگری بر پیکر ملت
کورد وارد آورد .به همین

جهت و در همان ساعات
اولیه وقوع زلزلهی ازگله و
سرپلذهاب ،حزب دمکرات
کوردستان ایران با شناختی
که از سیستم فاشیستی و
ضدبشری رژیم اسالمی ایران
داشت ،با انتشار بیانیهای از
تمام مردم کوردستان خواست
تا به هر طریق ممکن به کمک
همزبانان خود بشتابند.
حال که قریب به  ٩٠روز
از وقوع این بالی طبیعی
دلخراش میگذرد با نیمنگاهی
به آنچه که بر سر ملت کورد
در این بخش از سرزمینمان
آمده ،صحت تحلیلحزب و
میزان درندگی رژیم اسالمی
ایران در قبال کوردها بیشتر
عیان میشود.
در همین رابطه شهاب نادری،
نمایندهی رژیم در مجلس،
در روز چهارشنبه چهارم
بهمنماه از مرگومیر کودکان
در مناطق زلزلهزدهی کرماشان
خبر داد ،این در حالیست که
هوشنگ بازوند استاندار
کرماشان تا قبل از آن ،انتشار
هرگونه خبری در ارتباط
با مرگ کودکان بر اثر سرما
را کذب محض خواند و آنرا
تالش صهیونیسم بینالملل

برای خدشهدار کردن اعتبار
جمهوری اسالمی دانست.
البته شهاب نادری تنها به
این افشاگری اکتفا نکرد و
از گسترش تصاعدی میزان
خودکشی در این مناطق خبر
داد و گفت :تاکنون  ٢٠نفر
از مردم آسیبدیده کرماشان
بر اثر فشارهای موجود
دست به خودکشی زدهاند .با
اینکه ناظران و فعاالن مدنی
این آمارها را بسیار کمتر
از واقعیات موجود میدانند
اما آنچه اهمیت دارد تائید
اصل مطلب از سوی مقامات
بلندپایه رژیم فاشیستی-
مذهبی ایران است .واقعیاتی
که از سوی نمایندگان رژیم
که به بازدید از منطقه پرداخته
بودند با عنوان "بالیی بدتر از
زلزله" یاد شده بود.
اما پیشبینی عمق فاجعه را
میتوان در اظهارات مسئولین
بهداشت و درمان استان به
وضوح دید .ابراهیم شکیبا،
رئیس مرکز بهداشت استان
کرماشان ،روز جمعه هشتم
دیماه ،از احتمال اپیدمی
بیماریهای پوستی و عفونی
در مناطق زلزلهزده خبر داد
و معاون بهداشت دانشگاه

برگزار کرده و به روی زندگی
و تجدید حیات لبخند زدند.
قابل ذکر است که روستای
زردویی از توابع شهرستان پاوه
دیگر بخش کرماشان بود که با
رقص و پایکوبی کوردی و در
دست داشتن گولونی و جامانه
و گل سرخ به استقبال نوروز
رفتند تا به داعشیهای حاکم
بر ایران بگویند ،مبارزه برای
تحقق رویاهای کوردستان با
تمام سختیها و تلخیهایش
و با تمام هزینههای آن ادامه
دارد.
رژیم فاشیستی مذهبی ایران که
از برگزاری مراسمات نوروزی
و برافروختن آتش نوروز
به عنوان پایداری و حیات
کوردستان ،در هراس است از
تمام امکانات خود بهره میبرد
تا مانع از برگزاری جشنها
نوروزی شود ،جشنهایی که
به نماد مبارزه و اعتراض علیه
اشغالگران در کوردستان بدل
شده.
علوم پزشکی نیز نسبت به
شیوع آلودگیهای میکروبی،
رودهای ،اسهال ،هپاتیت و
حصبه هشدار داد.
حکومت تهران میتواند
میلیاردها دالر در راه
بازسازی شهرهای لبنان،
فلسطین ،سوریه ،عراق و
نیز بازسازی امامزادهها و یا
زیارتگاههای مذهبی صرف
کند و  ١٢٨درصد بر بودجهی
نظامی ایران بیافزاید و مجلس
نیز به صورت جداگانه ٢هزار
میلیارد تومان به بودجه سپاه
تروریستی قدس اضافه کند،
اما قادر نیست که با گذشت
قریب به  ٩٠روز تنها دست
به احداث یک کمپ موقت
برای زلزلهزدههای کرماشان
بزند .حشمتاله فالحتپیشه،
نمایندهی رژیم در مجلس،
در روز چهارشنبه یازدهم
بهمنماه در تازهترین سخنان
خود اظهار داشت :بیش از
 ٦٠درصد مردم آسیبدیده
در زلزلهی کرماشان ،هنوز
کانکس نگرفته و در زیر
چادرها زندگی میکنند.
ویدئو-کلیپهای
بنابر
متعددی که در شبکههای
اجتماعی منتشر شده،مردمان
آسیبدیدهی کرماشان ،عدم
کمکرسانی تعمدی حکومت
تهران به آنان را تنها ناشی
کورد بودنشان میدانند و
معتقدند که حکومت اسالمی

در همین رابطه و بنابر گزارش
آژانس خبرگزاری ُکردپا ،روز
سهشنبه بیستونهم اسفندماه
 ١٣٩٦شمسی ،هنگامی که
مردم روستای "نی" از توابع
شهرستان مریوان ،بنابر رسم
هر ساله ،قصد برگزاری جشن
نوروز و برافروختن آتش
نوروزی را داشتند ،با هجوم
نیروهای تروریستی رژیم
اسالمی ایران روبرو شدند که
در نهایت با ضربوشتم شدید
حاضرین در میدان اصلی این
روستا ،نیروهای رژیم مانع از
برگزاری این مراسم شدند.
بر اساس آخرین گزارشات از
شاهدان عینی ،رژیم اسالمی
ایران هنگامی که با مقاومت
مردم روبرو شده ،برق کامل این
روستا را قطع کرده و بر تعداد
نیروهای اطالعاتی ،انتظامی و
ضدشورش در این روستای
چند صد خانواری افزوده و
فضای کامال میلیتاریزه شدهای
بر آن حاکم کرده است.
ایران به این خاطر به آنها
کمک نکرده است که دشمن
قسم خوردهی کوردهاست.
رژیم فاشیستی ایران از
سکوت خبری حاکم بر مناطق
زلزلهزده به بهترین نحو برای
اجرائی کردن برنامههای خود
در جهت نابود کردن بنیادهای
زندگی در مناطق زلزلهزده،
بهره میبرد و به صورت
برنامهریزی شدهای دست به
ژینوسایدی خاموش در این
مناطق زده است که در صورت
عدم ایجاد حرکتهای مدنی
علیه سیاستهای فاشیستی و
ضدبشری جمهوری اسالمی،
ما شاهد فجایع بشری بیشتر
و افزایش مرگمیرها در میان
بازماندگان زلزلهخواهیم بود.
اگر جامعهمدنی و سیاسی
کرماشان فعال شود میتواند
از نیروهای معترض موجود
در جامعهی خود در راستای
تحقق آرمانهای انسانی و
خواستهای مردم و پیشگیری
از وقوع دوبارهی چنین فجایع
انسانی بهره ببرد ،در واقع فعال
شدن جامعه مدنی و سیاسی
کرماشان و واکنش مناسب
آن در مقابل ظلم ،تبعیض
ملی ،نابودی زبان و فرهنگ
کوردی ،فقر ،بیکاری و فساد
موجب میشود که توطئههای
رژیم در به بنبست رساندن
مردمان کرماشان نقش بر آب
شود.
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آژانس ُکردپا،
گزارش مفصلی از نقض حقوقبشر در کوردستان را منتشر کرد

کوردستان میدیا :آژانس
خبررسانی ُکردپا ،طی انتشار
گزارشی به بررسی جوانب
مختلف نقض حقوق بشر در
شهرهای مختلف کوردستان ،از
سوی جمهوری اسالمی ایران
در کوردستان را منتشر کرد.
ُکردپا،
آژانس خبررسانی
در ششمین سال متوالی طی
گزارشی تحلیلی -آماری،
به بررسی نقض حقوق بشر
دامنهدار و گسترده در شهرها
و مناطق مختلف کوردستان
پرداخته است .این گزارش
با تفکیک آمار موارد نقض
حقوق بشر به نقض ،٣١٦٦
مورد نقض حقوق بشر در این
سال میپردازد.
در این گزارش آمده است :در
سال  ١٣٩٦مجموع ٣١٦٦
مورد نقض حقوق بشر در
مناطق کوردنشین ایران صورت
گرفته است .این آمار در
سالهای  ٩٤، ٩٣ ، ٩٢ ،٩١و
 ٩٥به ترتیب با ١٥٥٠ ،١٠٢٦
 ١٣٥٥، ١٥٧٢ ،و  ١٢٩٠مورد
همراه بوده است.
این گزارش متذکر میشود که:

با احتساب تمامی آمارهای
نقض حقوق بشر در مناطق
کوردنشین ایران که از سوی
منابع محلی و رسانههای متفرقه
منتشر شده ،اما با عدم تایید از
سوی منابع مطلع روبرو بوده
است ،این آمار میتواند بسیار
باالتر از میزان اعالم شده باشد.
گزارش مذکور خاطر نشان
میکند که :بازداشت ،کشته
و زخمی شدن کولبران و
محکومیت شهروندان کورد به
زندان به ترتیب با ٢١٢ ،٢١٩١
و  ١٤٣مورد بیشترین تعداد
این موارد را شامل میشود.
در این گزارش جامع ،به
صورت جزئی به تمام مواردی
که به عنوان سرفصلهای نقض
حقوق بشر در کوردستان
مشخص شده است اشاره شد
و آمارها و تحلیلهای مرتبط
با آن گنجانده شده است.
در بخش دیگری از گزارش
مذکور در رابطه با برخی
از احکام صادره از سوی
دادگاههای فرمایشی جمهوری
طبق
اسالمی آمده است:
آمار مرکز آمار ُکردپا٨١ ،

تن از شهروندان کورد نیز با
اتهامات سیاسی "امنیتی"،
توسط دادگاههای انقالب
حکومت اسالمی ایران به
 ٢٥٤سال و  ٧ماه و  ١٥روز
زندان تعزیری٤١ ،سال و٤٣٨
روز زندان تعلیقی ١٨٠ ،ضربه
شالق ٦ ،میلیون  ٤٠٠هزار
تومان جریمه نقدی ٢ ،سال
ممنوع الخروج شدن از کشور،
 ٢زندانی سیاسی به تبعید
به زندانهای دور افتاده٢ ،
مصادر وثیقه  ١٢٠میلیونی و
 ١میلیاردی محکوم شدهاند.
( ٤دانشجو ٨ ،فعال مدنی،
١نویسنده ٢ ،عکاس ٣ ،کولبر،
 ١متحصص و پزشک ١ ،فعال
کارگری ١ ،خواننده ٦ ،فعال
مذهبی و٧زندانی سیاسی در
میان این محکومین میباشند).
همچنین  ٤زندانی سیاسی
بنامهای هدایت عبداهلل پور،
رامین حسین پناهی ،صابر
شیخ عبداهلل و دیاکو رسول
زاده به اتهام" سیاسی" به اعدام
محکوم شدهاند .تمام این افراد
به اتهاماتی نظیر "اقدام علیه
امنیت ملی" و "تبلیغ علیه

نظام" متهم شدهاند.
تهدید از جمله دیگر ابزارهای
سرکوب رژیم فاشیستی-
مذهبی علیه فعالین کورد بوده
است که در راستای سلطه
حاکمیت ترور و وحشت بر
کوردستان میباشد .گزارش
آژانس خبررسانی ُکردپا در
این باره میافزاید :در سال
 ١٣٩٦مجموع  ٣٠فعال کورد
مورد تهدید ،پیگرد ،متواری
شدن و ضرب شتم ،محرومیت
از تحصیل ،ممنوع الخروج
شدن،خروج اجباری و اخراج
از کار قرار گرفتهاند از جمله:
 ٣روزنامهنگار ٢ ،شاعر،
 ١دانشجو ٢ ،فعال کارگری
و  ١روحانی سنی مذهب از
سوی نیروهای اطالعات ،افراد
ناشناس و نیروهای اطالعاتی-
تروریستی تهدید شدهاند و
 ١١فعال سیاسی و بر اثر
این فشارها مجبور به خورج
اجباری از ایران شدهاند.
همچنین این گزارش به
وضعیت اعدام در شهرهای
مختلف کوردستان پرداخته و
متذکر میشود :در سال ١٣٩٦

شمسی ،یک زندانی سیاسی به
نام مجتبی رضایی در زندان
سندج اعدام و  ٤زندانی سیاسی
دیگر بنامهای هدایت عبداهلل
پور ،رامین حسین پناهی ،صابر
شیخ عبداهلل و دیاکو رسول
زاده به اتهام" سیاسی" به اعدام
محکوم شدهاند .تمام این افراد
به اتهاماتی نظیر "اقدام علیه
امنیت ملی" و "تبلیغ علیه
نظام" متهم شدهاند.
وضعیت زندانیان سیاسی
از جمله سرفصلهای نقض
حقوق بشر در کوردستان
میباشد که در این گزارش
مورد بررسی قرار گرفته است.
در این رابطه آمده است :در این
مدت  ٣٦زندانی _٢٦زندانی
سیاسی و ١٠زندانی مذهبی
_ به دنبال برخورد نامناسب
مسئولین زندان ،وضعیت وخیم
جسمانی و عدم رسیدگی
پزشکی و پرونده سازی دست
به اعتصاب غذا زدهاند .انتقال
 ٧٨زندانی –  ٦٩زندانی
سیاسی ( ١١زن) و  ٩مذهبی-
به سلولهای انفرادی و زندان
و دیگر مکانها جهت فشار

بر آنها از جمله نقض حقوق
زندانیان با اتهامات "امنیتی"
بوده است .همچنین ١٤٤
زندانی سیاسی و مذهبی در
زندانها با عدم رسیدگی
پزشکی ،محرومیت از مرخصی
درمانی ،فشارو تهدید و ضرب
و شتم و شکنجه و همچنین
ممنوعالمالقات بودن روبرو
بودهاند .این گزارش همچنین
متذکر میشود که :محرومیت
زندانیان سیاسی ،عقیدتی و
مدنی از خدمات پزشکی و
درمانی یا انتقال دیر هنگام
زندانیان بیمار به بیمارستان،
از جمله روشهای است که
حکومت برای "اعمال" فشار
روانی-جسمی به زندانیان بهره
میبرد.
خوانندگان میتوانند گزارش
کامل و اصلی مورد ذکر را در
لینک زیر مشاهده کنند:
http://www.
kurdpa.net/farsi/
72726/idame

