
BDP پیام تبریک دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان ایران به
BDP به: رؤسای محترم حزب آشتی و دمکراسی 

 با سالم 
پیروزی حزبتان در رقابت های انتخاباتی شهرداری های کردستان ترکیه

ما را خرسند نمود.
امیداریم این پیروزی تبدیل به عاملی برای موفقیت نهایی فرایند صلح  در ترکیه 

برای تمامی گروه های این کشور، به ویژه خواهران و برادران کردمان
در این بخش از کردستان گردد.

بدین مناسبت، به عنوان دفتر سیاسی حزبمان صمیمانه ترین تبریکات خود را تقدیم 
شما و از طریق شما نیز تقدیم نامزدهای پیروز و حزبتان به طور کلی می نماییم.

موفقیتتان را در راه خدمت به مردم و میهن آرزومندیم
حزب دمکرات کردستان ایران

دفتر سیاسی

 
ف�راز قله های قل�ب تاری�خ جایگاه 
ابرانسان هایی است که بر جبر سرنوشت 
خویش تاخته و خود ترانه ی سرنوشت را 

به گونه ای دیگر سروده اند.
ابر انس�ان هایی که ب�ر گردباد مرگ 
تاخت�ه، ب�ه کمال رس�یده و ب�ه تاریخ، 
ش�کوفه های انس�انیت هدی�ه داده اند. 
جاودانگانی که ن�ه غبار زمان و نه مرگ، 
قادر به پایان بخشیدن به هستی و وجود 
آنها بوده است. آنها زنده ترین زندگانند و 

بر بلندای تاریخ برای همیشه جاودان.
ب�رای   واژه  مقدس تری�ن  ش�هید، 
ملت ه�ا و علی الخص�وص مل�ت ک�رد 
می باشد. شهید، وارس�ته انسانی است 
که دریافته زندگی چگونه زیستن است، 
نه چه اندازه زیستن و زندگی برای او در 
معنابخشی اش قابل تعریف است. چرا و 

برای چه زنده ماندن؟
او جوینده ی حقیقت است. حقیقت 
در منظر او عدالت و برخاس�تن در برابر 

بیدادگری است.
شهید به پاخاسته و قیام کننده علیه 
اس�تبداد و ظلم است. ش�هید از جنس 
مردم، ب�رای مردم و جانفدای مردم بوده 
است. او ماندگار است و محبوب نسل های 
پی درپی یک ملت. ش�هید سراینده ی 
تاری�خ ملت های دربند و نماد زنده بودن 

یک ملت است.
ش�هیدان  روز  فروردی�ن  ده�م 
کردستان است. س�الروز به دار آویختن 
س�رایندگان روش�نایی، قاضی محمد، 
ابرمرد تاریخ کرده�ا و یارانش. روزی که 
برخالف هرآنچه گسیل شدگان تاریکی 
می پنداشتند، طناب و دار نه تنها قاضی 
را مح�و و از یاده�ا برد، بلک�ه او را برای 
همیش�ه در یادها ماندگار ک�رد. قاضی 
سمبل ش�هیدان ملت کرد گشت و نماد 
برخاس�تن و مقاومت و تسلیم ناپذیری 

این ملت.
قاضی، نماد آزادیخواهی و همیش�ه 
آزادیخواه بودن گش�ته اس�ت. او شهید 
ملت و شهید معنابخش واژه های فراموش 
شده است. او به پا می خیزد، به استقبال 
مرگ می رود و آن را در آغوش می کشد 
تا دیگر بار انسانیت را معنایی تازه بخشد.  
شهید، افسانه ی مرگ را به چالش کشیده 
و مرگ در برابر اراده ی پوالدین او به زانو 
می افتد. این ابرانسان صداقت پیشه، در 
راه آرمانش از خودگذشتگی و وفاداری را 
به اوج کمال می رساند. شهید حقیقت و 
حقیقت خود شهید است و بهترین پاداش 

برای شهیدان تداوم راه آنان است.

سـخن
کیهان یوسفی

تأمین حقوق ملی خلق کرد در چهارچوب ایرانی دمکراتیک و فدرال
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کردستان بر مزار شهیدان 
دسته گل وفاداری نهاد

          شهید

 مردم کردس�تان در ش�صت و 
هفتمین سالگرد ش�هادت پیشوا 
روز  یاران�ش،  و  محم�د  قاض�ی 
ش�هیدان کردس�تان، یاد آنان و 
تمامی شهدای راه آزادی و رهایی 
را گرامی داش�ته و ب�ا آرمان های 

واالیشان تجدید پیمان نمودند.
ب�ه همی�ن مناس�بت، پیش از 
ظه�ر روز یکش�نبه ١٠ فروردی�ن 
سیاس�ی  دفت�ر  مق�ر  در   ١٣٩٣

"عزت پیروان" آغاز شد.
س�پس در س�الن همایش های 
نظام�ی  سیاس�ی  آموزش�کده ی 
از تصاوی�ر  ح�زب، نمایش�گاهی 
ش�هیدان توس�ط آق�ای مصطفی 
هج�ری و خان�م "ولی�ه جالل�ی" 
خواه�ر ش�هید "س�تار جالل�ی" 

افتتاح گردید.
در بخش دیگری از این مراسم 
ک�ه در س�الن اجتماع�ات دفت�ر 

بیاموزی�م و به آن افتخ�ار کنیم، 
مقاوم�ت و ایس�تادگی پیش�وا و 
دفاع از حقوق مش�روع ملت کرد 

است". 
ایش�ان همچنین ضمن تجلیل 
ش�هیدان  جانفش�انی های  از 
واالمقام کردستان، نقش ارزنده ی 
فرزندان س�ایر ملیت های ایران و 
همچنی�ن احزاب و س�ازمان های 
را  کردس�تان  بخش ه�ای  س�ایر 

کرد هستند". 
در بخ�ش دیگری از مراس�م، 
پیام مش�ترک اتحادیه  های زنان، 
دمکرات  دانش�جویان  و  جوان�ان 
"َشمال  ایران توس�ط  کردس�تان 
عض�و هی�أت اجرایی  ترغیب�ی" 
اتحادیه ی دانشجویان قرائت شد.

در ادام�ه، پیام حزب ش�یوعی 
توسط  مناسبت  بدین  کردس�تان 
"ابو تارا" عضو دفتر سیاس�ی این 

حزب دمک�رات کردس�تان ایران 
نیز مراس�می با حض�ور "مصطفی 
هجری" دبیرکل و اعضای رهبری، 
کادره�ا و پیش�مرگان، مهمانان و 

خانواده های شهیدان برگزار شد.
این مراس�م با رژه ی نظامی به 
سوی آرامگاه ش�هیدان و اجرای 
س�رود توسط پیشمرگان و سپس 
نثارت�اج گل ب�ر م�زار ش�هیدان 
توسط دبیرکل حزب  و با همراهی 
"زین�ب پی�روان" خواهر ش�هید 

سیاسی حزب برگزار گردید، پس 
از اجرای تش�ریفات اولیه، "طاهر 
محمودی" عضو کمیته ی مرکزی و 
اجتماعی  امور  مسئول کمیسیون 
ح�زب، پیام�ی بدی�ن مناس�بت 

قرائت نمود.
آق�ای محم�ودی در پیام خود 
اظهار داش�ت:" یکی از آموزه های 
ارزش�مند و واالی�ی که پیش�وای 
بزرگوار برایمان به یادگار گذاشته 
و می بایس�تی م�دام از آن درس 

ک�ه در جری�ان مب�ارزات ح�زب 
دمکرات و مردم کردس�تان ایران 
علی�ه رژیم ه�ای شاهنش�اهی و 
جمه�وری اس�المی، با نث�ار جان 
جمع�ی از کادره�ای مب�ارز خود 
به حمایت از جنب�ش برحق ملت 
کرد برخاستند، ستودنی خواند و 
افزود:" مردم کردستان و مبارزان 
حزب، فرد فرد ش�هیدان را جزئی 
از خان�واده ی خوی�ش می دانند و 
ش�هیدان تنها به خانواده هایشان 
تعلق ندارند، بلکه متعلق به ملت 

حزب قرائت گردید.
همچنین پیام هایی نیز از طرف 
احزاب و جریانات سیاس�ی بدین 
و  برگزارکنندگان  برای  مناس�بت 
مجریان مراس�م فرس�تاده ش�ده 
بود.متن کامل پیام کمیسیون امور 
اجتماع�ی حزب به مناس�بت روز 
شهیدان کردستان در صفحه ی 4 

این شماره آمده است.



اخبار و گزارششماره 626 ـ 16 فروردین ماه 21392

سرنگون باد رژیم ارتجاعی جمهوری اسالمی ایران

دیدار دبیر کل حزب دمکرات با خانواده  های شهیدان

پیام دفتر سیاسی حزب شیوعی کردستان به مناسبت روز شهیدان کردستان

حضور نماینده ی حزب در اتریش در مراسم نوروزی سفارت عراق

کمیته ی شیلند حزب دمکرات از خانواده های شهیدان دیدار کرد

هیأت حزب دمکرات کردستان ایران در 
مراس��م برافروختن آتش نوروز به مناسبت 
فرا رسیدن س��ال ٢٧١٤ کردی که در مقر 
کومل��ه زحمتکش��ان کردس��تان ای��ران در 

زرگویز برگزار شد، حضور یافت.
به گزارش وب س��ایت کوردستان میدیا، 
بع��د از ظهر روز پنجش��نبه ٢٩ اس��فندماه 
س��ال ١٣٩٢، هیأتی به نمایندگی از حزب 
دمکرات کردستان ایران به سرپرستی "کریم 
پرویزی" عضو دفتر سیاس��ی این حزب، در 
مراسم نوروزی کومله زحمتکشان کردستان 
ایران حضور یافت و از سوی هیأتی از کومله 
زحمتکشان کردس��تان ایران به سرپرستی 
"عبداهلل مهت��دی" دبیرکل این حزب، مورد 

استقبال قرار گرفت.

نماین��ده ی حزب دمکرات کردس��تان 
ایران در کش��ور اتریش با دعوت رس��می 
سفارت عراق و نمایندگی اقلیم کردستان 

در مراسم جشن نوروز شرکت کرد.
به گزارش وب سایت کوردستان میدیا، 
"هیوا بهرامی" نماین��ده ی حزب دمکرات 
کردستان ایران در کشور اتریش در مراسم 
جشن نوروز که توسط نمایندگی حکومت 
اقلیم کردس��تان و س��فارت عراق تدارک 

دیده شده بود، شرکت کرد.
در این مراس��م که در شهر وین برگزار 
ش��د، ش��ماری از ش��خصیت های سیاسی 
اتری��ش و اعض��ای پارلم��ان و نمایندگی 
جریانات سیاسی حضور داشتند، نماینده ی 
ح��زب دمک��رات ب��ا برخ��ی چهره ه��ای 
برجس��ته ی سیاس��ی و اعض��ای پارلمان 

اتریش مالقات حضوری انجام داد.

هیأتی به نمایندگی از کمیته ی ش��یلند 
حزب دمکرات کردستان ایران با شماری از 
خانواده های ش��هیدان راه آزادی کردستان 

دیدار کرد.
به گزارش وب س��ایت کوردستان میدیا، 
روز یکش��نبه دهم فروردین ماه سال ١٣٩٣، 

سازمان عفو بین الملل طی جدیدترین 
گزارش خود، رژیم ای��ران و عراق را عامل 
افزای��ش ش��دید آم��ار اعدام ه��ا در جهان 

توصیف کرده است.
به گزارش وب سایت کوردستان میدیا، 
س��ازمان عف��و بین المل��ل در جدیدترین 
گ��زارش خود که هفتم فروردین ماه س��ال 
١٣٩٣ منتش��ر نموده اس��ت، می گوید که 
گ��روه کوچک��ی از کش��ورهای منطقه ی 
خاورمیان��ه عام��ل افزای��ش ١٥ درصدی 
آمار اعدام ها در جهان می باشند. بر اساس 
آمار این س��ازمان جهانی، طی سال ٢٠١٣ 
میالدی آمار اعدام ها در جهان نس��بت به 
س��ال گذش��ته میالدی ١٥درصد افزایش 

یافته است.
س��ازمان عفو بین المل��ل، رژیم ایران و 

ع��راق را از عوامل اصل��ی افزایش مجازات 
مرگ در جهان معرفی کرده است.

س��الیل ش��تی، دبیرکل این س��ازمان 
فرادولت��ی و حقوق بش��ری، با "ش��رم آور" 
در  مس��أله ای  چنی��ن  ک��ردن  توصی��ف 
کش��ورهای عراق و ای��ران می گوید: "این 
کشورها در سمت اشتباه تاریخ قرار دارند و 
در واقع بیشتر و بیشتر منزوی می شوند".

بر اساس آمار ثبت شده از سوی سازمان 
عفو بین الملل، در سال ٢٠١٣ میالدی در 
ایران ٣٦٩ و در ع��راق نیز ١٦٩ نفر اعدام 
شدند. این درحالیست که بر اساس گزارش 
آژانس خبررس��انی کردپا و بر اس��اس آمار 
ثبت ش��ده از س��وی مرکز آمار این آژانس، 
٧٢٦ مورد اعدام طی سال ٢٠١٣ میالدی 

از سوی رژیم ایران اجرا شده است.

محکومیت یک شهروند کرد به ١٠ سال زندانشرکت هیأت حزب دمکرات در مراسم نوروز در مقر کومله 

رژیم ایران، اصلی ترین عامل افزایش
آمار جهانی اعدام

ماه گذشته یک ش��هروند کرد اهل 
روستای "ایندرقاش" مهاباد به ١٠ سال 

زندان محکوم شده است.
ب��ه گزارش وب س��ایت کوردس��تان 
میدیا، یک شهروند کرد به نام "سامرند 
فرهمن��دی"، ٢٣ س��اله، فرزند کامیل، 
از س��وی دادگاه انق��الب مهاباد به ١٠ 
س��ال زندان محکوم ش��ده است. اتهام 
این ش��هروند کرد، "امنیتی" اعالم شده 

است.
"سامرند فرهمندی" تا مدت ٢٠ روز 
پس از تأیید این حکم، می تواند اعتراض 
خود را نسبت به حکم صادره اعالم کند. 
این ش��هروند کرد تاکنون چندین بار از 

س��وی نیروه��ای رژیم ای��ران احضار و 
بازداشت شده است.

 مصطف��ی هج��ری، دبی��ر کل حزب 
دمکرات کردس��تان ایران به مناسبت دهم 
فروردین ماه، روز شهیدان کردستان در مقر 
دفتر سیاسی حزب با خانواده ی تعدادی از 

شهیدان راه آزادی کردستان دیدار کرد.

به گزارش وب سایت کوردستان میدیا، 
بعدازظهر روز یکش��نبه، دهم فروردین ماه 
س��ال ١٣٩٣، مصطفی هج��ری، دبیر کل 
حزب دمکرات کردستان ایران به مناسبت 
دهم فروردین ماه، روز ش��هیدان کردستان 
در مقر دفتر سیاس��ی ح��زب با خانواده ی 

تعدادی از ش��هیدان راه آزادی کردستان 
دیدار کرد.

دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران، 
خوش��حالی خود را از دیدار ب��ا جمعی از 
خانواده های شهیدان راه آزادی کردستان 
اب��راز نمود و در ادامه، در رابطه با وضعیت 
کنونی کردستان ایران و قریب الوقوع بودن 
رهایی و آزادی در این بخش از کردستان 

سخنانی ایراد نمود.
مصطفی هجری در سخنان خود گفت: 
"ما باید تمامی ایام را روز شهیدان بدانیم، 
چون حتی یک روز از سال هم نبوده است 

که خ��ون فرزندان مبارز مل��ت کرد روی 
خ��اک کردس��تان ریخته نش��ود، این نیز 
باعث افزایش ایمان و باور ما می شود که تا 
دستیابی به اهداف شهیدانمان به راه آنان 

ادامه دهیم."
هج��ری در ادام��ه خاطرنش��ان نمود: 
"آزادی ی��ک بخش از کردس��تان و تأمین 
بخش��ی از حق��وق کرده��ا در بخش هایی 
از کردس��تان و خوش��حالی کردهای این 
بخش ها باعث دلخوشی ملت کرد و به ویژه 

ما کردهای ایران می باشد."
دبی��رکل ح��زب دمکرات در بخش��ی 

از س��خنان خ��ود در دیدار ب��ا جمعی از 
خانواده های شهیدان راه آزادی کردستان 
گف��ت: "در بخ��ش دیگری از کردس��تان 
ک��ه هم اکنون تحت حاکمی��ت جمهوری 
اس��المی ایران می باش��د، ملت کرد مورد 

ظلم و س��رکوب ق��رار می گیرد و رژیم نیز 
با افزایش فش��ارها بر مل��ت کرد و فعالین 
زمینه های مختلف، ترس خود از سرنگونی 

کامل را نشان می دهد."

ب��ه: دفت��ر سیاس��ی ح��زب دمکرات 
کردستان ایران

با درودهای صمیمانه و انقالبی
دوس��تان گرامی! همانگونه که همگان 
اس��تحضار داری��م، امروز ٦٧ س��ال از به 
رئیس جمه��ور  نخس��تین  دارآویخت��ن 
کردستان، قاضی محمد و یارانش می گذرد 
که به دست رژیم شاهنشاهی ایران اعدام 
شدند. یاد و خاطره ی این روز برای همه ی 
م��ا، معنایی بیش از س��وگواری و اندوه به 
عنوان بک خاطره ی تلخ دارد و به درازای 
این ٦٧ س��ال تبدیل به یک��ی از عوامل و 
اهرم های مهم، مؤثر و بنیادین در مراحل 

مبارزات گذش��ته ی جنبش ملی و میهنی 
کردس��تان ایران و ت��داوم مبارزات آن در 
راه دستیابی به حقوق ملی و میهنی شده 

است.
دوستان گرامی!

ام��روز ک��ه در س��الروز اع��دام رهبر 
مبارزمان قاضی محمد و یارانش یاد آنان 
را گرامی می داریم، ما در حزب ش��یوعی 
کردس��تان ضمن تکریم ی��اد و خاطره ی 
آنان، بر این مس��أله تأکی��د می نماییم که 
مب��ارزات جنب��ش رهایی بخ��ش مل��ی و 
میهنی در هر چهار بخش کردستان به ویژه 
کردس��تان ایران، پیشرفت چشمگیری به 

خود دیده و پیش��رفت مثبت آن همچنان 
ادام��ه دارد، این امر ضرورت تأمل در باب 
یکصدایی و انس��جام و اتح��اد در صفوف 
نیروهای کردی و کردس��تانی را به عنوان 
عام��ل و چهارچوبی موضوع��ی در جهت 
دس��تیابی به حقوق ملی و میهنی مان به 
گونه ای دمکراتیک و مسالمت آمیز یادآور 

می گردد.
یک ب��ار دیگر تأکی��د می کنیم که ما 
در حزب ش��یوعی کردس��تان پشتیبان و 
همکار مبارزات ملتمان در هر چهار بخش 
کردستان به ویژه کردستان ایران علیه هر 
گونه استثمار ملی و میهنی و نقض حقوق 

و حمله ب��ه هویت کردی و آزادیخواهی و 
دمکراسی خواهی هستیم.

در ش��صت و هفتمین س��الگرد اعدام 
قاضی محمد و یارانش، یاد آنان را گرامی 

می داریم.
ب��ه امید دس��تیابی به حق��وق حقه ی 

ملتمان

حزب شیوعی کردستان
دفتر سیاسی
2٠١4/٣/٣٠

کومل��ه  اردوگاه  در  ن��وروز  مراس��م 
زحمتکش��ان کردس��تان ای��ران، از چندین 
بخش مختلف از جمله موس��یقی، سخنرانی 

و ... تشکیل شده بود.
آخری��ن بخ��ش ای��ن مراس��م نی��ز به 

برافروخت��ن آت��ش ن��وروز اختص��اص داده 
ش��ده بود ک��ه توس��ط "کریم پروی��زی" و 
"فاروق بابامیری" عضو دفتر سیاس��ی کومله 

زحمتکشان کردستان ایران انجام شد.







ش��صت و هفتمین سالگرد ش��هادت پیشوا 
قاض��ی محمد و روز ش��هیدان کردس��تان، 
هی��أت کمیته ی حزب دمکرات کردس��تان 
ایران � شیلند در کشور دانمارک با خانواده ی 
چندین ش��هید راه آزادی کردس��تان دیدار 
کردند. هیأت کمیته ی شیلند حزب دمکرات 
به سرپرستی "دیار موالیی" از منزل "حاجیه 
زبیده"، مادر ش��هید "کمال قادرزاده" دیدار 
ک��رد. این دی��دار باعث خوش��حالی حاجیه 
زبیده ش��د که خان��واده ی آن��ان تاکنون ٩ 
ش��هید را در راه آزادی کردس��تان به ملت 

کرد تقدیم کرده اند.
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بارش شدید تگرگ و خسارت وارده به مزارع کردستان

امام جمعه روستای "نی" در پی فشار اداره ی اطالعات رژیم
مریوان را ترک کرد

ادارات محیط زیست و جنگلبانی رژیم در ارومیه، استفاده از چراگاه های بخش انزل را ممنوع کردند

 نرخ برقراری انشعابات برق در سروآباد
5 برابر شده است

مأموریت احمد شهید برای یک سال تمدید شد

دست کم ١4 کشته در تصادفات هفته نخست سال ١3٩3 در کردستانکردهای کالیفرنیا جشن نوروز را برپا کردند

افزای��ش ٤٠٠ درصدی ن��رخ برقراری 
انشعابات برق در سروآباد باعث نارضایتی 

انجمن حقوق بشر سازمان ملل متحد 
ب��ا اکثری��ت آرا، مدت مأموری��ت "احمد 
ش��هید" گزارشگر ویژه ی امور حقوق بشر 

ایران را برای یک سال تمدید کرد.
روز جمعه مورخه ٨ فروردین، انجمن 
حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشست 
ژنو ب��ا ٢١ رأی موافق، ١٦ رای ممتنع و 
٩ رأی مخالف، مأموریت احمد ش��هید را 
بعنوان گزارش��گر ویژه ی حقوق بش��ر در 

ایران تمدید نمود.
بر اس��اس این انتخابات احمد ش��هید 
به عنوان گزارش��گر ویژه ی س��ازمان ملل 
متحد در امور حقوق بش��ر ای��ران تا ماه 
مارس س��ال ٢٠١٥ به فعالیت خود ادامه 

خواهد داد.
آرژانتین، اتریش، ش��یلی، کاستاریکا، 
جمهوری چک، اس��تونی، فرانسه، آلمان، 
ایرلن��د، ایتالی��ا، ژاپ��ن، مکزی��ک، هلند، 

شهروندان شده است.
به گزارش خبرگزاری های داخلی، نرخ 
برقراری انش��عابات برق در شهر سروآباد 
و روس��تاهای حومه و تمامی روستاهای 
تابعه ی این شهرستان ٥ برابر شده است.

این افزایش سرس��ام  آور نرخ برقراری 
انش��عابات برق در س��روآباد باعث ایجاد 
می��ان  در  نارضایت��ی  گس��ترده  م��وج 
ش��هروندان این شهرس��تان ش��ده است. 
بر اس��اس گزارش های منتش��ره، افزایش 
٤٠٠ درصدی نرخ برقراری انشعابات برق 
پس از تصمیم دول��ت و بدون هیچ گونه 
توجهی به وضعیت درآمد شهروندان این 

منطقه تصویب شده است.

بارش تگ��رگ به بس��یاری از مزارع و 
باغات استان  های کردنشین، خسارت های 

جبران ناپذیری وارد کرده است.
به گزارش وب سایت کوردستان میدیا، 
بارش باران، تگ��رگ و برف طی چند روز 
اخیر در بس��یاری از ش��هرهای کردستان 
باعث وارد ش��دن خس��ارت به بسیاری از 

باغ ها و مزارع شهروندان کرد شده است.
این موج بارش که دهم فروردین ماه به 
اوج خود رس��یده بود، به مزارع شهروندان 
ک��رد از جمل��ه ماک��و، خوی، س��لماس، 
ارومیه، اش��نویه و پیرانشهر خسارت وارد 

کرده است.
در همی��ن ارتب��اط، ب��ارش تگرک در 
شهرستان کرماش��ان باعث شد که هفت 
هزار و هفتصد هکتار از زمین های زراعی 

م��ال صاحب غریب��ی، ام��ام جماعت 
روس��تای ن��ی از توابع مری��وان، به دلیل 
اعمال فش��ارهای مکرر اداره ی اطالعات 
رژیم، شهرس��تان مریوان را ترک کرده و 

به شهر بانه نقل مکان کرد.
به گ��زارش وب س��ایت کوردس��تان 
میدی��ا، در چن��د روز اخیر م��ال صاحب 
غریبی، ادیب و شاعر میهن دوست و امام 
جمعه روستای نی به علت فشار نیروهای 
اطالعات��ی و امنیتی س��نندج و مریوان، 
ناگریز محل سکونت خود را ترک کرده و 

به شهر بانه نقل مکان نمود.
این ش��خصیت میهن دوس��ت و ادیب 
شهرس��تان مری��وان و کردس��تان ایران 
تاکنون بارها توس��ط نیروهای اطالعاتی 
رژی��م مورد تهدید و ق��رار گرفته و برای 
چندی��ن بار متوالی ب��ه اداره ی اطالعات 

دچار آسیب شود.
همچنین بر اثر بارش تگرگ، به مزارع 
گندم، جو و کلزای بخش کالت مورموری 
آبدان��ان بین ٩٠ تا ١٠٠درصد خس��ارت 

واردشده است.
بر اساس گزارش های منتشره از سوی 
خبرگزاری های داخلی، بارش باران و برف 
بی��ش از هفت میلیارد ریال خس��ارت به 
راه های ارتباطی این شهرستان وارد کرد.

ایران  کردنش��ین  مناطق  کش��اورزان 
که دچار ضرر و خس��ارت جبران ناپذیری 
ش��ده اند و از هم اکنون نگران عدم وجود 
درآم��د می باش��ند و ب��ا وج��ود وضعیت 
اقتصادی نامناس��ب در ای��ران این نگرانی 

چندین برابر شده است.
ش��هروندان مناطق کردنشین ایران بر 

مری��وان احضار و م��ورد بازجوی��ی قرار 

این باورن��د که رژیم ایران با س��کوت در 
قب��ال این رویداد، قصد جبران خس��ارات 

وارده را ندارد.

گرفته است.

پ��رو، رومانی، آمری��کا و بریتانیا از جمله 
کش��ورهایی هس��تند که به احمد شهید 
رأی مواف��ق داده ان��د و کش��ورهای هند، 
اندونزی، پاکس��تان، روسیه، ویتنام، چین 
و کوبا با رای مخالف عدم رضایت خود از 
انتخاب مجدد گزارش��گر امور حقوق بشر 

ایران اعالم نموده اند.

ادارات محیط زیس��ت و جنگلبانی 
ارومیه چرای دام ه��ای دامداران بومی 
را از اول فروردین م��اه تا اطالع ثانوی، 

ممنوع اعالم کردند.
به گزارش وب س��ایت کوردس��تان 
میدی��ا، در ادامه اقدامات رژیم و اعمال 

فشار بر س��اکنین مرزنش��ین ارومیه، 
پس از تخلیه برخی روس��تاها و بستن 
م��رز به روی کولب��ران در اقدامی تازه 
چراگاه ه��ای نواحی م��رزی را توقیف 

کرد.
ممنوعیت چرای دام های س��اکنین 

ناحیه مرزنشین انزل در حالی است که 
طبق ش��رایط آب و هوایی این منطقه، 
دامداران طی سال های گذشته از دهم 
اس��فندماه از ای��ن چراگاه ها اس��تفاده 

نموده اند.
در نتیجه فش��ار همه جانبه رژیم در 

مدت اخیر، س��اکنین حومه ارومیه به 
ش��هرهای مجاور از جمله س��لماس و 
ارومیه روی آورده  و تمامی محصوالت 
کش��اورزی و دامداری خود را با قیمت 

ناچیزی به فروش رسانده اند.

مراس��م جشن نوروز در ایالت غربی 
آمریکا با حضور بیش از ٢٠٠ ش��هروند 

کرد مقیم این کشور برگزار گردید.
به گزارش وب س��ایت کوردس��تان 
میدیا، س��ازمان مجمع کردهای مقیم 
جنوب کالیفرنیا که در کش��ور آمریکا 
س��ازمانی رس��می اس��ت، با دعوت از 
کردهای مقی��م این ایالت،  مراس��می 
را برای جش��ن ن��وروز ٢٧١٤ تدارک 

دیدند.
مراسم با خوش آمدگویی به مهمانان 
و ارائه ردیف برنامه های جش��ن نوروز، 

توسط مجریان آغاز شد.
سپس آتش نوروز توسط دکتر ثریا 
فالح، معاون س��ازمان مجمع کردهای 

کالیفرنیا، برافروخته ش��د و ایشان در 
س��خنانی از اهمیت جشن نوروز گفت 
و اش��اره نمود که بای��د از این فرصت 
به��ره برد و فرهن��گ و تاریخ ملی کرد 
و کردس��تان را هرچه بیش��تر به نسل 

آینده معرفی کرد.
در ادام��ه، دی��اری احم��د، مدی��ر 
س��ازمان مج��ری به زبان انگلیس��ی و 
هاشم هولیری به زبان کردی مجموعه 
مباحث��ی را در م��ورد ل��زوم پرداختن 
کرده��ای مقیم خارج از کردس��تان به 

مناسبت های ملی ارائه نمودند.
بخ��ش پایان��ی مراس��م ب��ا صدای 
هنرمن��دان مهمان و ش��ادی حاضرین 

پایان یافت.

ط��ی هفته ی نخس��ت س��ال ١٣٩٣، 
بی��ش از ٨ فق��ره تصادف منج��ر به مرگ 
در کردس��تان به وقوع پیوسته و طی این 
تصادفات نزدیک به ٢٠ شهروند کرد جان 

باخته و یا مجروح شده اند.
جاده ه��ای  و  مس��تهلک  ماش��ین 
همچن��ان  کردس��تان  در  غیراس��تاندارد 
قربانی گرفته و با توجه به ترافیک سنگین 
محورهای ارتباطی در کردستان، قربانیان 
حوادث و سوانح رانندگی در کردستان طی 

این هفته به شدت افزایش یافته است.
ب��ه گ��زارش وب س��ایت کوردس��تان 
میدیا، طی هفته ی نخس��ت سال ١٣٩٣، 
سه ش��هروند بر اثر واژگونی سمند در ٢٠ 

کیلومتری دهلران کشته شدند.
گزارش ه��ای منتش��ره حاک��ی از این 
می باشند که یک خودروی سواری سمند 
در مح��ور ارتباطی مورم��وری �� دهلران 
واژگون ش��ده و متعاقب انفجار باک بنزین 

این ماشین سه نفر کشته شدند.
در همین ارتباط، شامگاه یکشنبه سوم 
فروردین م��اه س��ال ١٣٩٣، یک خودروی 
س��واری پژو ٤٠٥ به دره گراژل در مسیر 

سردشت �� پیرانشهر سقوط کرد.
یکی از دو سرنشین این ماشین نجات 
یافتند اما راننده ماش��ین ناپدید ش��ده و 
گفته می ش��ود که جان خود را از دس��ت 

داده اس��ت. س��اکنین مناط��ق مختل��ف 
سردش��ت و پیرانش��هر به وقوع پیوس��تن 
چنی��ن حوادثی را به غیراس��تاندارد بودن 
جاده ها و محورهای ارتباطی و نبود گارد و 

حفاظ در جاده ها برمی گردانند.
همچنین روز پنجش��نبه ٢٩ اسفندماه 
س��ال ١٣٩٢، بر اثر یک تصادف در میدان 
آزادی پیرانشهر، سرنشین خودروی تویوتا 

جان خود را از دست داد.
پلی��س  رئی��س  رابط��ه،  همی��ن  در 
س��وم  ارومی��ه،  انتظام��ی  فرمانده��ی 
فروردین ماه س��ال ١٣٩٣ اعالم کرده بود 
که از ٢٥ اسفندماه و طی آن ٨ روز، ٤ نفر 
بر اثر حوادث رانندگی در جاده های استان 

جان باخته اند.
همچنین روز پنجش��نبه ٢٢ اسفندماه 
سال ١٣٩٢ نیز بر اثر برخورد یک دستگاه 
کامیون و یک خودروی س��واری پژو ٢٠٦ 
در نزدیکی س��ه راه روس��تای نی از توابع 
مریوان، سه ش��هروند کرد مجروح شده و 

پس از انتقال به بیمارستان جان باختند.
رئیس پلیس فرماندهی انتظامی استان 
کردستان نیز مورخه ی پنجم فروردین ماه 
س��ال ١٣٩٣ اعالم کرد که طی چند روز 
اخی��ر در جاده��ا و محوره��ای ارتباط��ی 
اس��تان، ١٢ فقره تصادف به وقوع پیوسته 

است.

در یکی از ای��ن تصادفات که در محور 
بانه �� سقز به وقوع پیوست، یک شهروند 
که سرنشین یک خودروی پراید بود، جان 

خود را از دست داد.
همچنین در محور س��نندج �� همدان 
نیز بر اثر واژگونی یک دس��تگاه خودروی 
پراید یک ش��هروند کش��ته شد. در همین 
ارتباط و بر اساس گزارش دریافتی از سقز، 
روز چهارش��نبه شش��م فروردین ماه سال 
ج��اری یک فقره تص��ادف در محور اصلی 

سقز �� دیواندره به وقوع پیوسته است.
ب��ر اثر این تصادف که به دلیل انحراف 
به چپ یک پراید به وقوع پیوسته است، ٣ 
شهروند جان خود را از دست داده و ٢ نفر 

نیز به شدت زخمی شدند.
همچنی��ن ط��ی چن��د روز اخیر، یک 
س��انحه ی رانندگی در مس��یر میرآباد �� 
جوانرود به وقوع پیوس��ت و بر اثر برخورد 
یک تویوتا با یک موتور س��یکلت، یکی از 
سرنشینان موتور جان باخته و دیگری نیز 

بر اثر ضربه مغزی به کما رفته است.
بسیاری از کارشناسان وقوع تصادفات 
زی��اد در محورهای ارتباطی اس��تان های 
کردنش��ین ایران را به غیراستاندارد بودن 
جاده ها و محوره��ای ارتباطی و همچنین 
غیراس��تاندارد ب��ودن خودروه��ا نس��بت 

می دهند.
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به مناسبت روز شهیدان کردستان
و ایستادگی در آن ثبت نشده باشد.

با گس��ترش میدان نبرد تحمیلی، رهبر 
بزرگ��وار، دکت��ر قاس��ملو به منظ��ور انجام 
تمهی��دات و آمادگ��ی هرچه بیش��تر و وارد 
آوردن ضرب��ه ی مؤثرت��ری ب��ر دش��من، از 
اتحادی��ه ی میهنی کردس��تان درخواس��ت 
هم��کاری ک��رد که تح��ت عن��وان نیروی 
پش��تیبان همچون حامی و پشتیبان حزب 
دمک��رات، با ح��زب هم��کاری نمایند که با 
اتخ��اذ موضعی بج��ا و ملی به درخواس��ت 
حزب پاس��خ دادند و ب��ا نثار جان ١٥ نفر از 
فرماندهان و پیش��مرگان و نیز زخمی شدن 
ده ه��ا نفر دیگر از آنها، برگ زرینی در تاریخ 

به ثبت رسید.
الزم ب��ه ذکر اس��ت ک��ه مبارزین حزب 
ش��یوعی و حزب سوسیالیس��ت نی��ز با فدا 
نمودن جان بهترین کادرها و پیشمرگانشان 
وظیفه ای خطیر و ملی را به انجام رساندند و 
تعدادی از بهترین کادرهایشان شهید شدند 
و در این راستا از هیچ کوشش و خدمتی به 

این مبارزه دریغ ننمودند.
وظیف��ه ی خویش می دانی��م که مراتب 
س��پاس و قدردانی خوی��ش را نثار مبارزین 
کردس��تان ترکی��ه و ب��ه وی��ژه ت��الش و 
پ��ارت  در  رفقایم��ان  خس��تگی ناپذیری 
سوسیالیس��ت کردستان ترکیه نمائیم که با 
عملکرد خویش در میدان مبارزه ی مش��روع 

ملتمان از هیچ فداکاریی دریغ ننموده اند.
حضار گرامی!

در می��ان ملت ه��ای دیگ��ر ای��ران نیز 
فرزندان ملت ت��رک آذربایجانی، تعدادی از 
مبارزانش��ان را تقدیم راه آزادی نموده و به 
مکتب و آرمان های حزب وفادار بوده اند که 
از آن میان، مبارز همیش��ه وفادار، مهندس 

رضا خیاطی را می توان نام برد.
مب��ارزان ملت بل��وچ نیز با دلس��وزی و 
تالش و کوشش خویش همگام با پیشمرگان 
حزب، دلس��وزانه به جنب��ش آزادیخواهانه 
و رهایی بخ��ش ملت ک��رد و حزب دمکرات 

خدمت نموده اند.
هنگامی که از روز ش��هیدان کردس��تان 
سخن به میان می آید، نمی بایستی فداکاری 
تم��ام نیروه��ا و جریان های سیاس��ی دیگر 
کردستان ایران در میدان مبارزه را فراموش 
نمائی��م ک��ه ب��ا فداکاری ه��ای خویش در 
زندان ه��ا و به زان��و درآوردن جالدان رژیم 
و نثار جان پیشمرگانش��ان، نقش مناس��ب 
خوی��ش را در خدمت به حقوق مش��روع و 

روای مردم کردستان ایفا نموده اند.
هنگامی که گذشته ی پرافتخار حزبمان 
را مرور می نمائیم، مش��اهده می کنیم که در 
ای��ن راه، صدها توطئه ی دش��منان را نقش 
ب��ر آب نموده و جان ه��زاران نفر از بهترین 
مب��ارزان خوی��ش را ف��دای خ��اک مقدس 
کردستان نموده است. اما برای لحظه ای نیز 
از مطالبات روای خویش دس��ت برنداشته و 
با پشتیبانی آحاد مردم کردستان و با ایمان 
و باور به مکتب و راه ش��هیدان، ثابت قدم و 
اس��توار تا رس��یدن به رهایی نهایی و دست 

پیام کمیسیون امور اجتماعی حزب
مردم مبارز کردستان!

خانواده های سرفراز شهیدان!
مهمانان ارجمند!

اعضای محترم رهبری حزب، 
کادرها و پیشمرگان گرامی!

ام��روز، روز ده��م فروردی��ن م��اه، روز 
ش��هیدان کردستان اس��ت. ما نیز در اینجا 
گردهم آمده ایم تا یاد ش��هیدان کردس��تان 
را پ��اس بداریم و یاد پیش��وا قاضی محمد و 
همراهان��ش و تمام ش��هیدان کردس��تان را 
که زندگ��ی مبارزاتی و مرگ س��ربلندانه ی 
آن ها به الگو و سرمش��ق و الهام بخش تمام 
فرزندان کردس��تان ب��رای مقاومت و مبارزه 
در راه آزادی بدل گش��ته اس��ت، ارج نهیم. 
٦٧ س��ال پیش در روز ده��م فروردین ماه، 
پیشوای بزرگوار قاضی محمد، رئیس جمهور 
کردستان، محمدحسین خان سیف قاضی و 
ابوالقاسم صدر قاضی در میدان "چوارچرا"ی 
مهاباد، دقیقاً در همان مکانی که یک س��ال 
قب��ل از آن، جمه��وری کردس��تان در آنجا 
اعالم ش��ده بود، به دس��تور محمدرضاشاه 

اعدام شدند.
رژیم دیکتاتوری شاهنشاهی می پنداشت 
که ب��ا از بین رفت��ن جمهوری کردس��تان 
و اع��دام رئیس جمه��ور آن و همراهان��ش، 
جنبش رهاییبخ��ش و آزادیخواه کرد برای 
همیش��ه به زانو در خواه��د آمد و روحیه ی 
ک��رد بودن و اندیش��ه ی ملی گرایی در قلب 
و ذهن م��ردم آزادیخواه کردس��تان از بین 
م��ی رود، اما ای��ن فاجعه، نه تنها نتوانس��ت 
اراده ی مبارزات��ی و مقاوم��ت مل��ت کرد را 
درهم بش��کند، بلک��ه کوره ی مب��ارزه برای 
آزادی و رهایی کردس��تان را بیش از پیش 

شعله ورتر ساخت.
یکی از آموزه های ارزشمند و واالیی که 
پیش��وای بزرگوار برایمان به یادگار گذاشته 
و می بایس��تی م��دام از آن درس بیاموزیم و 
ب��ه آن افتخار کنیم، مقاومت و ایس��تادگی 
پیش��وا و دفاع از حقوق مش��روع ملت کرد 
است. در برابر جالدان و دادگاه نظامی رژیم 
شاهنش��اهی، بزرگی و ش��جاعت پیش��وا به 
حدی بود که علیرغم اینکه ایشان به عنوان 
یک زندان��ی در بیدادگاه ای��ن رژیم حضور 
داش��ت، اما این پیش��وا بود که کلیت رژیم 
را دادگاه��ی نمود و با تمام توانایی و باورش 
از جمهوری کردستان و آرمان های روای آن 

دفاع نمود.
این امر بیانگر این واقعیت است که پیشوا 
به خوبی می دانس��ت که حق مشروع اوست 
که همانن��د همه ی انس��ان های این جهان، 
س��رزمین، زادگاه و میهنی آزاد داشته باشد 
و آن ها نیز که می خواستند وی را دادگاهی 
نمایند، جز اش��غالگر، نام دیگ��ری ندارند و 
هیچگون��ه حقی بر مردم کرد و کردس��تان 
ندارند. همین اعتقاد و باور راس��تین و راسخ 
پیش��وای بزرگوار قاضی محمد بود که اجازه 
نداد در زمان اعدام، چش��م هایش را ببندند 
و تصمی��م گرفت ک��ه در آخری��ن لحظات 
زندگیش همانن��د روز دوم بهمن ماه، خاک 

مقدس کردستان و فرزندان ملتش را نظاره 
کند ک��ه با تم��ام  وجود خوی��ش به آن ها 

خدمت نمود و در این راه فداکاری نمود.
درس��ت اس��ت که جمهوری کردستان 
از بین رفته اس��ت، اما آرمان های جمهوری 
کردس��تان همچنان آرمان  مردم کردستان 
هس��تند. م��ردم ک��رد در کردس��تان ایران 
همچنان رهرو راهی هس��تند که پیش��وا و 
هزاران ش��هید دیگر کردس��تان با نثار جان 
خوی��ش، آن را مزین نموده اند که همان راه 

آزادی و رهایی ملت کرد است.
هم میهنان گرامی!

کردستان  جمهوری  وجودی  فلس��فه ی 
به رهبری پیشوا آینده نگری و دوربینی این 
شخصیت ش��هیر و س��رد و گرم چشیده ی 
عرصه ی مب��ارزات ملی گرایانه و مس��أله ی 
ناسیونالیس��م بود. پیش��وا در انجماد فکری 
آن زم��ان توانس��ت مس��أله ی مهمی چون 
ناسیونالیس��م را به شیوه ای مدرن و امروزی 
مطرح و برجس��ته نماید و برخ��ی از مبانی 
ناسیونالیس��م را تقویت نماید. پیشوای ملت 
ک��رد با عملکرد خویش خواس��ت به نس��ل 
آینده بگوید که ش��کل گرفتن ناسیونالیسم 
و ثب��ات آن، به فداکاری و جانفش��انی نیاز 
دارد و ای��ن موض��وع را به خوب��ی دریافته 
بود که ب��رای تثبی��ت ناسیونالیس��م زمان 
بسیار مناسبی است، به همین دلیل، بخش 
اعظمی از نیرو و توان جمهوری کردس��تان 
را در این راه س��ازمان داد و درصدد بود که 
مس��أله ی فرهنگ عمومی کرد را بن مایه ی 
کار دیپلماس��ی نمای��د. ای��ن چن��د نکته، 
نش��ان دهنده ی ای��ن امر اس��ت ک��ه مبانی 
ناسیونالیس��م کردی برعکس گفته ی برخی 
قلم به دس��تان ک��ه برای "قومی��ت" تبلیغ 
می کنن��د، اف��زون بر نیم قرن پیش ش��کل 

گرفته است.
به همی��ن دلیل، ض��روری می نماید که 
ملت کرد و حزب پیشوا، مبانی ناسیونالیسم 
را ب��ا تکیه ب��ر تئوری های جهان��ی تقویت 
نماین��د و مس��أله ی "هوی��ت و ماهیت" را 
در ناسیونالیسم برجس��ته نموده و فاصله و 

تفاوت ها را معین نماید.
خواهران و برادران گرامی !

پیش��وا قاضی با بررس��ی اوضاعی که به 
دلیل جنگ دوم جهانی به وجود آمده بود و 

با اس��تفاده از تأثیرگذاری و پایگاه اجتماعی 
خوی��ش توانس��ت حزبی سیاس��ی و مدرن 
برای رهب��ری مبارزه ی ملت کرد تأس��یس 
نماید و هم��گام با رویدادها ب��ه پیش برود 
و جمهوری کردس��تان را تأس��یس نماید و 
حاکمیت سیاس��ی و حق خودگردانی برای 
مردم کرد را محقق س��ازد. این اقدام بزرگ 
پیش��وا و حزبش، تغییر و تحوالتی بزرگ و 
اساس��ی در وضعیت سیاسی منطقه بود. به 
همین دلیل نیز جمهوری کردستان و پیشوا 
قاضی به خاری در چشمان مرتجعین تهران 
بدل گش��تند. زمانی که جمهوری کردستان 
در معرض خطر قرار گرفت، با وفادار ماندن 
به سوگند و عهدی که با ملت خویش بسته 
بود، حاضر شد که با فدا نمودن جان خویش 

از مردم و خاک میهنش دفاع نماید.
جا دارد که به رسم قدردانی و وفاداری، 
از قهرمان��ان بارزان��ی یاد نمائی��م که برای 
دفاع از جمهوری کردس��تان بسیار فداکاری 
نمودند و در جنگ "مامه شا" و چندین نبرد 
ش��جاعانه ی دیگ��ر با تمام ت��وان خویش از 
جمهوری کردس��تان دفاع نمودند که شهید 
ش��دن فرمانده ی مشهور"خوشه و ی خلیل" 

این واقعیت را به اثبات می رساند.
هر چند پس از  ش��هید ش��دن پیشوا و 
سقوط جمهوری کردستان، حزبمان ضربه ی 
سنگینی را متحمل شد، اما قامت خم نکرد 
و راس��خ و اس��توار این ضربه ی س��نگین را 
تحمل نم��ود و مب��ارزان حزب توانس��تند 
پ��س از مدتی با ت��الش و فداکاری خویش، 
دل دوس��تان را ش��اد و دش��منان را خوار و 
زب��ون نماین��د. مقاومت مب��ارزان حزب در 
س��یاهچال های رژیم و در آوارگی سرانجام 
منجر به قیام س��ال های ٤٧-٤٦ شد که در 
ای��ن مرحله نیز تعدادی از بهترین کادرهای 
حزب، ج��ان خویش را نث��ار خاک مقدس 

کردستان کردند.
خانواده های سربلند شهیدان!

پس از انقالب م��ردم ایران و مصادره ی 
ثمره ی تالش ها و زحمات این مردم توس��ط 
گروه��ی فرصت طل��ب، مرحل��ه ی نوینی از 
مب��ارزه و مقاوم��ت مبارزین دمک��رات آغاز 
شد. کدام کوهستان و کدام شهر و روستای 
کردس��تان وجود دارد که می��دان مبارزه ی 
شیرمردان دمکرات نباشد و داستان مقاومت 

یافت��ن به حقوق ملی، به مب��ارزه و فعالیت 
ادامه خواهد داد.

جمهوری اس��المی ای��ران نیز ب��ا تمام 
ت��وان برای از بین بردن و دش��منی با مردم 
کردس��تان و حزبم��ان تالش نم��وده و در 
خیال خام خویش به اهداف ضد مردمی اش 
می رس��د. مشاهده می نمائیم که ترور، اعدام 
و ه��ر ن��وع راه و ش��یوه ای را می آزماید، اما 
همیشه با شکست روبرو شده و خواهد شد.

در چند ماه گذش��ته، مسئولین رژیم در 
چندین شهر کردستان به دیدار خانواده های 
س��رفراز ش��هیدان حزب دمکرات رفته  و با 
دادن وع��ده و وعید، از آنها خواس��ته اند در 
رابطه با گذش��ته ی شهیدان سخن بگویند و 
از جمهوری اسالمی تقاضای بخشش نمایند. 
مهره های اطالعات از این موضوع بی اطالعند 
که خانواده های ش��هیدان به خوبی می دانند 
که جگرگوشه هایش��ان، ج��ان خویش را در 
راه مب��ارزه برای آزادی و رهایی کردس��تان 
و حق��وق ملی فدا نموده ان��د و هرگز حاضر 
نیستند در برابر رژیمی که قاتل فرزندانشان 
است، سر فرود آورند. فلسفه ی رژیم از آغاز 
روی کار آمدنش براساس ضدیت و دشمنی 
با ملت کرد بنا نهاده ش��ده است. به همین 
دلیل، مردم کردستان و مبارزان حزب، فرد 
فرد ش��هیدان را جزئی از خانواده ی خویش 
می دانند و ش��هیدان تنها به خانواده هایشان 
تعل��ق ندارن��د، بلک��ه متعلق ب��ه ملت کرد 
هس��تند. زیرا در راستای بهروزی این مردم، 
ج��ان خویش را فدا نموده ان��د و لذا بهترین 
پاداش برای ای��ن فداکاری ه��ا، وفاداری به 

آرمان های آنان می باشد.
توده های شرافتمند مردم کردستان!

همانگونه که تاکنون به اثبات رسانده اید، 
ب��ا رفتن بر مزار ش��هیدان و ادای احترام به 
آنها وظیف��ه ی میهنی خویش را در رابطه با 
خانواده های ش��هیدان و وفاداری خویش را 
نس��بت به خانواده های ش��هیدان و حزبتان 
ثاب��ت نموده اند. ب��ا اتخاذ چنی��ن موضعی، 
چشم دشمنان آزادی را کور نموده اید و دل 
یادگارهای شهیدان و هم سنگرانشان را شاد 
می کنید و مطمئن باشید که خورشید آزادی 
طل��وع می کند! در رابطه ب��ا حزب دمکرات 
نیز یقین داش��ته باش��ید همانند همیش��ه، 
حزبمان ب��ه اصول غیرقاب��ل تغییر خویش 
یعنی دمکراس��ی، حقوق ملی و استقالل در 
تصمیم گیری سیاسی در برابر خون به ناحق 
ریخته شده ی ش��هیدان وفادار خواهد بود و 
هیچ گونه فش��ار و وضعیتی، گام هایش را در 

این راه سست نخواهد کرد.
در شصت و هفتمین سالگرد اعدام پیشوا 
و همراهانش، ضمن ادای احترام به س��احت 
مقدس پیش��وا و تمام شهیدان کردستان، با 
اهداف و آرمان های آنها تجدید پیمان نموده 
و امیدواریم تا رسیدن به آزادی و رهایی، به 

این عهد و پیمان وفادار بمانیم.
رئیس جمه�ور  نخس�تین  ب�ر  درود 
شهیدمان، قاضی محمد و تمام شهیدان 

کردستان!
مرگ و نابودی از آن رژیم جمهوری 

اسالمی!
حزب دمکرات کردستان ایران

کمیسیون امور اجتماعی
١٠ فروردین ماه ١٣٩٣ خورشیدی

طاهر محمودی
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ترجمه: رضا فتح اهلل نژاد

رویداد اخیر کریمه و اس��تقالل آن 
از اوکراین با حمایت نیروهای روسیه، 
یک��ی از موضوع��ات روز روزنامه ه��ا و 
س��ایت های غربی بوده اس��ت. در کل، 
این رسانه ها بیش��تر به محکوم کردن 
لشکرکش��ی یکجانب��ه ی پوتی��ن ب��ه 
اوکرای��ن و درنوردی��دن مرزهای این 
کش��ور بدون اج��ازه ی س��ازمان ملل 
متحد پرداخت��ه و کمتر بدین موضوع 
پرداخته اند که حق تعیین سرنوش��ت 
برای م��ردم کریمه، همچن��ان که در 
اعالمی��ه ی جهانی حقوق بش��ر آمده، 

حقی مسلم است. 
در بخش  "واشنگتن پست"  سایت 
نظری��ات خود، مقاله ی کوتاهی از آدام 
تایلور، از نویس��ندگان بخش سیاست 
خارج��ی روزنامه "واش��نگتن پس��ت" 
درباره ی مراسم تقدیر از ارتش روسیه 
توس��ط پوتین منتش��ر کرده است. در 
مقاله که تحت عنوان "پوتین می گوید 
کریمه قابلیت های جدید ارتش روسیه 
را نش��ان داد" انتش��ار یافت��ه اس��ت، 
نگارنده به موضوع تجاوز نظامی روسیه 
و محکوم ک��ردن این لشکرکش��ی به 

اوکراین می  پردازد.
بخشی از متن مقاله چنین است:

والدیمی��ر پوتی��ن، رئیس جمه��ور 
روسیه روز جمعه در کرملین با شماری 
از افسران نظامی دیدار و به آنها اعالم 
کرد که در آزمون های اخیرشان موفق 

عمل کرده اند.
بر اس��اس ترجمه ای از خبرگزاری 
روس��ی، "ری��ا نوس��تی"، پوتی��ن در 
مراس��می گفت: "رویدادهای اخیر در 
کریمه آزمونی ج��دی بود که کیفیت 
توانایی ه��ای جدید پرس��نل نظامی ما 
و روحیه واالی اخالقیش��ان را نش��ان 

داد".
ای��ن س��خنان تا ح��دودی تعجب 
ناظ��ران را برانگیخ��ت. در بحبوحه ی 
کش��مکش در کریم��ه، هنگام��ی که 
مردان مس��لح که شبیه س��رباز بودند، 
پایگاه ه��ای نظامی اوکراین را محاصره 
کردن��د، پوتین ای��ن ادع��ا را رد کرد 
که آنها س��ربازان روسی در خاک این 
جزیره هس��تند. او برخ��الف آن، ادعا 
کرد که آنها فق��ط "نیروهای به خوبی 
هس��تند  آموزش دی��ده ی خودجوش" 
که یونیفورم هایش��ان را از فروشگاه ها 
خریداری کرده اند. با وجود این سخنان 
هم، برخی از کارشناسان گفتند نیروی 
س��ربازی مزبور واقعا بسیار به سربازان 
روس��ی شبیه هستند و حتی فیلمی از 
برخ��ی از این نیروه��ای "خودجوش" 
موجود است که اذعان می کنند نیروی 

نظامی روسیه هستند.
بنابرای��ن، آیا پوتی��ن پذیرفته که 
دروغ گفته است؟ مطمئناً رئیس جمهور 
روس��یه این استدالل را پیش می کشد 
که منظور وی پرس��نل نیروی دریای 
س��یاه در ایس��تگاه سواس��توپول بوده 
است یا اینکه نظامیان روسی تنها پس 
از رفراندوم موفقیت آمیز جهت پیوستن 

به روسیه، وارد کریمه شده اند. 
ب��ه ه��ر ح��ال، س��خن گفت��ن از 
"قابلیت ه��ای جدی��د" در اینج��ا ب��ه 
نظر نمی رس��د از خش��م غرب بکاهد. 
رئیس جمه��ور اوبام��ا روز پنجش��نبه 
با خبرگزاری  گذش��ته در مصاحبه ای 
خواس��ت  پوتی��ن  از  "س��ی.بی.اس"، 
نیروهایش را به پشت مرزهای اوکراین 

بازگرداند".

منبع:
washingtonpost.com

            روزنــــــه

به این رژیم تهمت نزنید! مصطفی هجری

در مقطع زمانی تبلیغات انتخاباتی 
روحانی ش��ماری از فعالین سیاس��ی 
ملیت های محروم و س��تمدیده ایران 
با تکیه بر اطالعیه ی روحانی در مورد 
تأمین حق��وق " اق��وام و اقلیت های 
مذهبی " تبلیغات وس��یعی را به نفع 
ایش��ان راه انداختند و چنین به مردم 
القاء کردند که انتخابات روحانی یعنی 
حل مشکالت و رفع تبعیضات اعمال 
ش��ده بر آنان. نتیجه این فریبکاری ها 
رویکرد نسبتا وس��یع این ملیت ها به 
صندوق ه��ای رأی و انداخت��ن آرای 
خود به نف��ع روحانی بود. همه ی این 

تحوالت در حالی صورت گرفت که:
� خ��ود وعده ه��ای داده ش��ده در 
بیانیه، مس��ائل بس��یار جزئی را در بر 

می گرفت.
� رئیس جمه��ور و کابین��ه ی وی 
در ای��ران جمه��وری اس��المی فاقد 
اج��رای  ب��رای  الزم  صالحیت ه��ای 
وعده هایش می باش��د، زی��را در ایران 
این صالحیت ه��ا در انحصار یک فرد 
)ولی فقیه( است و رئیس جمهور تنها 
مج��ری اوامر و سیاس��ت های تعیین 

شده از سوی ولی فقیه می باشند.
� مسئولین امنیتی و انتظامی کشور 
ک��ه فقط در برابر ولی فقیه پاس��خگو 
هس��تند ن��ه در براب��ر رئیس جمهور، 
در هم��ان مقطع تبلیغ��ات انتخاباتی 
نیز این واقعیت ه��ا را بیان می کردند. 
حتی خ��ود خامنه ای نی��ز در جریان 
یک سخنرانی به کاندیداهای ریاست 
جمهوری گوشزد نمود که وعده هایی 
ب��ه مردم ندهند که ب��رآوردن آنها در 

حد توانشان نباشد.
ولی با همه ی اینها، فعالین سیاسی 
به مصداق ) انشاء اهلل گربه است( همه 
ای��ن واقعیت ها را نادی��ده گرفته و در 
ادامه ی فعالیت های خود به نفع روحانی 
هیچگون��ه تردیدی به خود راه ندادند 
و تا توانس��تند در امیدوار کردن مردم 
به اجرایی شدن وعده های روحانی  � 
در صورت انتخاب ش��دنش به ریاست 
جمهوری � دریغ نورزیدند و متأسفانه 
هس��تند کس��انی از فعالین سیاس��ی 
ملیت های تحت س��تم ک��ه اکنون و 
بعد از گذش��ت قریب ب��ه ٩ ماه از به 
مسند نشستن روحانی و آشکار شدن 
سیاست های داخلی و خارجی اش که 
از س��وی ولی فقیه دیکته شده است، 
هنوز در راس��تای امید واهی دادن به 
م��ردم فعال هس��تند. به امی��د اینکه 
مصاحبه ی علی یونسی، وزیر پیشین 
اطالعات جمهوری اسالمی و " دستیار 
ویژه ی رئیس جمه��ور در امور اقوام و 
اقلیت های دینی" صدای زنگی باش��د 
برای بیدار نمودن این گروه از فعالین 
و هم��ه آنهایی که ب��ه رفع تبعیض و 
س��تم بر ملیت های ایران در این رژیم 

چشم دوخته اند.
مصاحبه ای  یونس��ی ضم��ن  علی 
با احس��ان هوش��مند که متن آن در 
مجله ی " ایران" ویژه ی نوروز ١٣٩٣ 
انتش��ار یافته اس��ت، به پرسش های 
مصاحبه گر پاس��خ می ده��د. خواندن 
دقیق جمله به جمله ی این پاس��خ ها 
الزم به بحث و ش��رح مفصل اس��ت، 
ول��ی در ای��ن مقاله ب��رای خودداری 
از اطال��ه ی کالم فقط ب��ر روی برخی 
از پاس��خ های ایش��ان متمرکز شده  و 
کوش��یده ایم برخی از آنه��ا را که در 
رابطه با حقوق " اقلیت ها" می باش��د 
و دیدگاه های ایش��ان را ک��ه در واقع 
می ت��وان گف��ت دیدگاه ه��ای رژی��م 
هستند، مورد ارزیابی قرار دهیم و به 
تضادهای موجود در پاسخ سؤاالت که 
نش��ان از عدم باور رژی��م به مطالبات 
"اقلیت ها"ست، اشاره ای داشته باشیم، 
باشد که این پاسخ ها در رفع ابهامات 

کریمه میان شرق و غرب
موج��ود در م��ورد وج��ود ی��ا فقدان 
برنامه ی مشخص رژیم به منظور رفع 
تبعیضات تحمیل ش��ده به ملیت های 

غیر فارس در ایران مفید باشد:
س��ؤال: عن��وان " دس��تیار ویژه ی 
رئیس جمهور" دقیقأ به معنای چیست 
و آیا ش��رح وظایف آن مشخص شده 

است؟ 
پاس��خ:" فعأل جایگاه تشکیالتی و 
موقعیت س��ازمانی آن در مجموعه ی 
دول��ت به ط��ور دقیق تعیین نش��ده 
است. البته ما پیش��نهادهایی تدوین 
و به س��ازمان مدیریت عرضه کرده ایم 
و در حال بررس��ی اس��ت، اما نحوه ی 
تعام��ل با س��ایر وزارتخانه ها، ش��رح 
وظایف و س��اختار سازمانی ما تعیین 

نشده است."
بدین ترتی��ب می بینیم نهادی که 
قرار است در راس��تای رفع تبعیض و 
تأمین حقوق پایمال شده ی" اقلیت ها" 
گام بردارد، بعد از گذشت ٩ ماه هنوز 
جایگاه تشکیالتی و موقعیت سازمانی 

آن تعیین نشده است.
بنا بر این می توان گفت رژیم بطور 
کلی اعتق��ادی به وج��ود این حقوق 
ندارد ت��ا بطور برنامه ریزی ش��ده در 
جه��ت تأمین آنها کار کند و این نهاد 
هم ش��یر بی یال و دم و اشکمی است 
که جهت تبلیغ��ات داخلی و خارجی 

بنیانگذاری شده است.
س��ؤال: شما زبان را یکی از عناصر 
اصلی اقوام دانس��تید. از طرف دیگر، 
خود شما و گویا دولت به دنبال طرح 
آموزش زبان های محلی به عنوان یک 
مطالبه و حق قانونی هس��تند. دولت 
در این زمینه دقیقأ قرار است چه کار 

کند؟
پاسخ:" اوأل باید میان زبان و لهجه 
تفکیک قائل ش��د. فارس��ی یک زبان 
اس��ت که لهجه های متع��ددی دارد، 
گیلکی، مازن��ی، خراس��انی و کردی 
همگی لهجه های یک زبان هس��تند، 
زبان فارس��ی. وقتی صحب��ت از زبان 
مثل  زبان هایی  منظورم��ان  می کنیم 
فارس��ی، عرب��ی، انگلیس��ی و ترکی 

است..."
می خواهم نگران��ی برخی ها را که 
می گوین��د تدریس زبان ه��ای قومی 
به زبان فارس��ی آس��یب می رس��اند، 
رفع کنم، چطور اس��ت که با تدریس 
انگلیسی و عربی  در  مدارس، فارسی 
آس��یب نمی بیند، اما با تدریس زبانی 

مثل ترکی، آسیب می بیند"
این پاس��خ از دو نظر حائز اهمیت 
اس��ت: اول آنکه کردی زبان نیس��ت، 
بلکه لهجه ای از زبان فارس��ی اس��ت، 
بنابراین در برنامه ی کار آقای یونسی 
� اگر برنامه ای تهیه شد � جایی برای 
تدری��س آن وجود ن��دارد. آهنگی به 
گوش آش��نا ک��ه آن را بطور مکرر در 
زمان رژیم های شاه و شیخ شنیده ایم 
و اکنون از زبان مس��ئول نهادی آن را 
می شنویم که گویا قرار است در رابطه 
با آم��وزش زبان ه��ای محلی طرحی 

داشته باشد.
دوم آنک��ه در رابطه ب��ا زبان هایی 
که ایش��ان به وجودشان اعتقاد دارد، 
مثل ترکی و عربی ه��م تنها درصدد 
اس��ت که رفع نگرانی کند از حضراتی 
ک��ه می گوین��د تدری��س زبان ه��ای 
قومی به فارس��ی آسیب می رساند، نه 
اقداماتی در راستای آماده کاری برای 
تدری��س آنه��ا و اینکه آیا ایش��ان در 
این رفع نگرانی موفق خواهد ش��د یا 
نه، باید صبر پیش��ه کرد. خبرنگار بار 
دیگر درباره ی زبان کردی از ایش��ان 
س��ؤال می کنند و آقای یونسی پاسخ 

می دهند:

من ک��ردی را جزو زبان فارس��ی 
می دان��م. البته مطالب��ه برای تدریس 
آن وجود دارد. ب��ا این همه مطالعات 
من نش��ان می دهد که ای��ن مطالبه، 
بس��یار گس��ترده و پردامنه نیس��ت. 
ط��ی تحقیقات��ی که ه��م در دوره ی 
وزارت اطالع��ات و ه��م در این دوره 
انجام دادم، به این نتیجه رس��یدم که 
نه ب��رای زبان ترکی و ن��ه برای زبان 
کردی، مطالبه ی جدی و فراگیری در 

جهت تدریس آنها وجود ندارد.
خوب بنابراین وقتی جناب دستیار 
تحقیقاتی  طبق  رئیس جمهور  ویژ ه ی 
که بعمل آورده اند، از طرف ملیت های 
ک��رد و ترک پاس��خ می دهن��د که " 
مطالب��ه ی جدی و فراگیری در جهت 
تدریس آنها وجود ندارد" پس تا اینجا 
کردی نه زبان اس��ت و ن��ه مطالبه ی 
ج��دی در جهت تدری��س آن وجود 
دارد، ترکی هم که قرار بود زبان باشد، 
آن هم مثل کردی مطالبه ی جدی در 
جهت تدریس آن وجود ندارد. بنابراین 
فعاَل دس��تیار ویژه بخشی از مشکالت 
اساسی را حل نموده و خیال دولتش 
راحت اس��ت. اما خبرن��گار که از قرار 
معلوم با این پاسخ راضی نشده، بسیار 

بجا می پرسد:
" اگر این مطالبه وجود ندارد، پس 
چرا به مهمترین برنامه ی شما تبدیل 
شده است و وزارت آموزش و پرورش 
هم دنبال آن اس��ت؟ " آقای یونس��ی 
مث��ل اینکه از ک��وره در می روند و در 
پاسخ به این سؤال می فرمایند:" شما 
خبرنگارها این کار را کرده اید! تدریس 
زبان ه��ای قوم��ی مطالب��ه ی عمومی 
نیس��ت، بلکه یک مطالب��ه ی محدود 
روشنفکری و حتی حزبی است، البته 
قانون اساس��ی آن را ال��زام کرده و در 
واقع ج��زو ظرفیت های معطل قانونی 
اساس��ی اس��ت، اما القای ای��ن نکته 
که ی��ک موج مطالبه گری وس��یع در 
میان اقوام ب��رای آن وجود دارد، یک 
رسانه ای  و  روش��نفکرانه  فضاس��ازی 
اس��ت. هیچ ی��ک از ارکان حاکمیت، 
البت��ه مخالفت یا حت��ی نگرانی بابت 
اما  تدریس زبان ه��ای قومی ن��دارد، 
اجرای ای��ن کار، نیازمند ظرافت های 
فراوان و دقت نظرهای فنی زیاد است 
و شاید همین مس��أله باعث شده که 
اجرای اصل ١٥ قانون اساسی تاکنون 
با تأخیر مواجه ش��ود. کش��ور ما هم 
در ای��ن جه��ت تجربه مدون��ی ندارد 
و طبیع��ی اس��ت که باید ب��ا تدبیر و 

حسابگری سراغ آن رفت."
ایشان تدریس این زبان ها را " یک 
مطالبه ی محدود روشنفکری و حتی 
حزبی" می دانند، به عالوه گاف بزرگی 
که در پاس��خ به این س��ؤال می دهند 
این اس��ت که می گوین��د " هیچ یک 
از ارکان حاکمی��ت، البته مخالفت یا 
حتی نگرانی باب��ت تدریس زبان های 
قومی ندارند ..." و مثل اینکه فراموش 

کرده ان��د که در پاس��خ چند س��ؤال 
پیش فرمودند که " می خواهم نگرانی 
برخی ه��ا را ک��ه می گوین��د تدریس 
زبان ه��ای قوم��ی، ب��ه زبان فارس��ی 
آسیب می رساند رفع کنم" خوب این 
مس��أله مهم نیست زیرا که می گویند 
" دروغگو کم حافظه اس��ت" و درست 

گفته اند.
ایشان در ادامه می افزایند که " اما 
اجرای ای��ن کار، نیازمند ظرافت های 
فراوان و دقت نظرهای فنی زیاد است 
و شاید همین مس��أله باعث شده که 
اجرای اصل ١٥ قانون اساسی تاکنون 
با تأخیر مواجه ش��ده. کش��ور ما هم 
در این جهت تجرب��ه ی مدونی ندارد 
و طبیع��ی اس��ت که باید ب��ا تدبیر و 

حسابگری سراغ آن رفت".
بای��د گفت که آقای یونس��ی اصاًل 
نگران این تأخیر نباشند چون تاکنون 
تنها سی و چند سالی با تأخیر مواجه 
شده است و در مقام مقایسه با تاریخ 
خلق��ت زمی��ن همچون قط��ره ای از 
دریاست و چون کش��ور آقای یونسی 
در این جه��ت تجربه ی مدونی ندارند 
و نمی ش��ود از تجرب��ه ی کش��ورهای 
دیگری که این معضل را حل کرده اند 
اس��تفاده کرد، پس این استدالل ناب 
برای همیش��ه کارب��رد ویژه ی خود را 
دارد و ملیت های ایرانی و البته به زعم 
دستیار ویژه، عرب ها و ترک ها را حاال 
با این اس��تدالل راضی کرده اند، بدین 

جهت از آقای دستیار سپاسگزارند!.
خبرنگار می پرسد :" شما معتقدید 
که تدریس زبان های محلی، مطالبه ی 
اول اقوام ایرانی نیست. تا حاال تحقیقی 
صورت گرفته تا نشان دهد که اولویت 
اقوام در ایران چیست؟ سیاسی است؟ 
مدیریتی اس��ت؟ اجتماعی اس��ت؟ یا 
فرهنگی؟ ایش��ان در پاسخ می گویند 
"به تناسب هر قوم، مطالبات و اولویت 
مطالب��ات متف��اوت اس��ت، در برخی 
مناط��ق مطالبه و اولوی��ت اصلی رفع 
تبعی��ض اس��ت، مثاًل در می��ان بلوچ 
ه��ا و کردها" و در ادامه " بیش��تر در 
می��ان س��نی مذهبان اینطور اس��ت، 
م��ا هم این مس��ائل را درک می کنیم 
اگرچه معتقدی��م بخش زیادی از این 
احس��اس القایی است، اما سعی داریم 
زمینه های تبعیض و احساس تبعیض 
را در ای��ن مناط��ق رفع کنی��م". این 
یعنی حل مش��کالت جامعه به سبک 
جمهوری اسالمی، همانند حل معضل 
تدریس زبان های ملی به سبک آقای 
یونس��ی. در مورد تبعیض نیز ایش��ان 
صورت مسأله را کاماًل حذف می کنند 
تا به سادگی حل مشکل تدریس زبان 
محلی، آن را نیز حل کنند و آن اینکه 
گوی��ا اعمال تبعیض از طرف حکومت 
ام��ام زمان بر ملیت ه��ای ایرانی  و به 
قول یونس��ی "قومیت ها" وجود ندارد 
بلکه آنچه هس��ت، احس��اس تبعیض 
اس��ت، درست مانند کس��ی که دچار 
نوعی مش��کل روانی می شود و بدون 
دلیل، احساساتی به وی دست می دهد 
و تازه این احساس هم بخش عمده اش 
القایی است، به این معنی که از جانب 
دیگری به وی القا می ش��ود و گرنه در 
اصل این مسأله وجود ندارد، و چیزی 
که وجود ندارد )تبعیض(ایشان زمینه 
ه��ا و احس��اس آن��را می خواهند رفع 
کنند که این خود کالف س��ردرگمی 
است و اما در پاس��خ سؤال بعدی که 
سخن از " محرومیت زدایی از مناطق 
قومی" است. کار را آسانتر هم کرده اند 
با این پاسخ که " .. البته من به عنوان 
دستیار ویژه ی رئیس جمهور در مورد 

ادامه ی در صفحه ی ٦
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اق��وام و اقلیت ها نه مس��ئول آموزش 
زبان های قومی هس��تم و نه مس��ئول 
محرومیت زدای��ی، ما فق��ط پیگیری 
می کنیم، خبرنگار بالفاصله می پرسند 
: آقای یونسی! شما مجری که نیستید. 
سیاستگذار هم که نیستید. می گویید 
فق��ط پیگیری می کنید. عنوان ش��ما 
"دستیار ویژه" است. این عنوان دقیقاً 
یعن��ی چ��ه؟ یعنی همان مش��اور؟ و 
پاس��خ این است که " عنوان "دستیار 
وی��ژه" قب��اًل در ایران وجود نداش��ته 
اس��ت و لذا هنوز هم تعریف مشخص 
و دقیقی ندارد". خدا را ش��کر که بعد 
از س��ی و چند س��ال کسی پیدا شده 
است که کارش پیگیری محرومیت ها 
و تبعیض ها در میان اقوام ایرانی است 
در مرکزی که " هنوز تعریف مشخص 
و دقیقی ندارد". اینجا این سؤال پیش 
می آید که وقتی هنوز تعریف مشخص 
و دقیقی ندارند، شما مسئول این مرکز 
نامش��خص و نادقی��ق ب��ر طبق کدام 
به عالوه،  می کنید؟  "پیگیری"  تعریف 
بنابر اس��تدالت محکمی که در پاسخ 
به س��ؤاالت پیش��ین ارائ��ه فرمودند، 
پیگیری نموده اند و نتیجه ی پیگیری 
این بوده که ب��رای تدریس زبان های 
اقلیت ها مطالبه ی جدی وجود ندارد، 
تبعیضاتی هم که این اقلیت ها مطرح 
می کنند، احساسی اس��ت که بیشتر 
القایی می باشد، بنابراین ارزش زحمت 

مجدد پیگیری را ندارند!.

در پاسخ س��ؤال های بعدی باز هم 
یک مغلطه بازی دیگر که ش��اید خود 
آقای یونسی دس��تیار ویژه هم از آن 
سر درنیاورد، مشاهده می شود، به این 
معنی که به قول خودش��ان، دستیاره 
ویژه هنوز تعریف مش��خص و دقیقی 
ندارد، وظایف اجرایی ندارند، قانونگذار 
نیس��تند، عنوانش دستیار است، ولی 
از ط��رف دیگ��ر کارش" کاری مهمتر 
از وزارت" و " داش��تن نوعی ریاس��ت 
بر وزیران" می باش��د. در پاسخ به این 
سؤال خبرنگار که می پرسد :"پژوهش 
یا پیمایش هم انجام داده اید تا معلوم 
ش��ود بهتر اس��ت کار را از کجا شروع 
کنید؟ از کدام قوم و کدام مش��کالت 
:"اولویت  می گوین��د  کنید؟"  ش��روع 
را ب��ه مس��ائل مذهب��ی داده ای��م. ما 
معتقدیم در ایران مسأله ی حاد قومی 
نداری��م". مالحظه می ش��ود که باز به 
راه چاره ه��ای تاکنونی ب��ر می گردند 
که رژیم برای مطالبات مردم در پیش 
گرفته اس��ت و طی دهه های گذشته 
این راه چاره ها هیچکدام از معضالت 
و مطالبات مردم را حل نکرده اس��ت. 
آنج��ا که می گوین��د :" بای��د با دقت 
فراوان از منازعات مذهبی پیشگیری 
کنیم و از ظهور تمایل س��لفی گری و 
وهابیگری جلوگیری کنیم و لذا مقابله 
با افراطی گری مذهبی را در دستورکار 
ق��رار داده ایم." و در برابر این س��ؤال 
ک��ه " " طرح مش��خصتان برای مهار 
س��لفی گری و افراطی گری چیست؟" 
پاسخ می دهند که: " به نظر ما بهترین 

عامل در مهار سلفی گری، استفاده از 
خود اهل تسنن است. همان طور که 
کرده��ای ایران بهتری��ن مرجع برای 
مقابله با مش��کالت کردس��تان بودند. 
س��نی ها هم بهترین مرجع برای حل 

مسائلی چون سلفی گری هستند."
منظ��ور صری��ح آقای یونس��ی در 
اینجا ب��ه مزدوری کش��اندن گروهی 
از مردم کرد اس��ت که آنان را مسلح 
نموده و رودرروی فعالین مطالبه جوی 
ک��رد قرار دادن��د، یعنی ک��ه " از هر 
طرف کشته شود، به نفع اسالم است 
". ح��اال آقای دس��تیار وی��ژه که قرار 
اس��ت مش��کالت اقلیت های مذهبی 
را پاس��خگو باشد، برای حل معضالت 
پی��روان اهل تس��نن نیز ای��ن راه را 
کشف کرده است. خوانندگان محترم 
این س��طور به خوبی متوجه می شوند 
که دم و دستگاه دس��تیار ویژه که از 
مراحم دولت جدید و گویا میانه رو به 
ملیت ه��ا و اقلیت های مذهبی اس��ت 
و ای��ن گم��ان را در مخیله ی عده ای 
به وجود آورده ب��ود که این دولت به 
ش��یوه ای جدی این مش��کالت را که 
مش��کالت حاد کش��ور اس��ت، درک 
کرده و با تش��کیل مؤسسه ای نوبنیاد، 
راه حل ه��ای نوینی را ب��رای رفع آنها 
انتخاب کرده اس��ت. ولی متأس��فانه 
می بینی��م " از کوزه همان برون تراود 
که در اوست" و انتظار نوآوری و یافتن 
راه چاره ی مشکالت به شکل متمدنانه 
و ب��ر اس��اس جلب رضایت م��ردم از 
این سیستم عقیم و منجمد انتظاری 

عبث است و بجز سرکوب، خشونت و 
ایجاد تفرقه که طی دهه های گذشته  
مدام در حال اجرا و آزمایش آن بوده 
اس��ت و نتیجه ی آن هم وضع کنونی 
کشور اس��ت، چیز دیگری در مخیله 
و برنامه ی آنها نمی تواند وجود داشته 
باش��د. باز در تأیید این سیاست و در 
پاس��خ س��ؤالی دیگر وجود امنیت در 
کش��ور را نش��انه ی موفقی��ت این راه 
 می داند:" ش��اخص من، امنیت است. 
دور ت��ا دور ایران در آتش کینه ورزی 
مذهبی می س��وزد. ام��ا در ایران، این 
مس��أله در کمترین حد ممکن است 
و لذا امنیت کش��ور، م��الک موفقیت 
نظام در مقابله با س��لفی گری اس��ت. 
جمهوری اس��المی توانس��ته است به 
لح��اظ اجتماعی، اق��وام و اقلیت ها را 
جذب کند. البت��ه خرده گفتمان هایی 
ه��م وجود دارند ک��ه تحرکاتی انجام 
می دهن��د، ام��ا هیچ��گاه ب��ه جریان 
اکثریت تبدیل نش��ده اند." بنا بر این 
اس��تدالل، ایجاد امنیت در س��ایه ی 
س��رنیزه، اعدام و س��رکوب وحشیانه 
ایده آل آقای یونس��ی است. زیرا رژیم 
س��کوت مردم را می خواهد، س��کوتی 
همانند س��کوت قبرستان که مردم از 
سر ترس نتوانند نفس بکشند، همانند 
آرامش و امنیتی که در کره ش��مالی، 
کوبا، چی��ن و ... می بینی��م. هر چند 
جمهوری اسالمی با همه ی تالش های 
خود در این راستا نتوانسته است این 

امنیت را به وجود آورد.
بطور کلی س��خنان یونسی در این 

مصاحبه بار دیگر مؤی��د این واقعیت 
است که بر سخنان و اظهارات رسمی 
این رژی��م چند چهره، هر چند ظاهراً 
نویدبخ��ش باش��ند، نبای��د اطمینان 
ک��رد، زیرا چهره ی واقع��ی آن همان 
اس��تبداد، تبعیض، س��رکوب و ستم 
اس��ت، چهره ای که دس��تیار ویژه ی 
رئیس جمهور با همه ی کوش��ش خود 
نتوانس��ته اس��ت در این مصاحبه آنرا 

الپوشانی کند.
 تمام پاس��خ ها و اظه��ار نظرهایی 
که آقای یونسی در این مصاحبه ابراز 
نموده اند، ای��ن واقعیت را بار دیگر به 
ط��ور آش��کار بازگو می کنن��د که در 
این رژیم محمود رئیس جمهور باش��د 
یا حس��ن یا فردا کس��ی دیگر، در بر 
هم��ان پاش��نه می چرخ��د، یعنی که 
رژیم به ای��ن مطالبات اعتقادی ندارد 
ت��ا درصدد برآورده کردن آنها باش��د. 
بنابرای��ن هم��ه ی ق��ول و قراره��ای 
انتخاباتی در این زمینه جز فریبکاری 
نیست. باش��د که بار دیگر کسانی به 
هر هدفی این تهم��ت را به این رژیم 
نزنند که گویا درصدد حل مشکالت و 
مطالبات ملیت ها و اقلیت های مذهبی 
و دینی هس��تند، تهمتی که انصافاً به 
هیچ وجه به ساحت مقدس! این رژیم 

نمی چسبد.
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تمام تأکیدات از ماست.

)بخش پایانی(اسالم گرایان بعد از مشروطه در ایران 

قرائت ه��ای بس��یار تنگ نظرانه و بس��ته 
از ایدئولوژی س��لطنتی ایران باس��تان سبب 
گردی��د که هویت نوین اجتماعی و سیاس��ی 
جامعه در معرض خطر اساس��ی ق��رار گیرد. 
این گفتمان با عنص��ر تأکید بر هویت ایرانی 
و مقابل��ه ب��ا اندیش��ه ی سیاس��ی، تح��زب، 
اندیش��ه ی  دمکراس��ی، فلس��فه ی حاکمیت 
اجتماعی و سیاس��ی مردم بر سرنوشت خود 
و اراده برای تغییر، به صورت اساس��ی نادیده 
گرفته شود. بخش��ی دیگر از توهم دشمنی و 
ضدیت با مدرینته و اندیش��ه ی مش��روطه از 
سوی گفتمان اسالم گرایان در قالب بازگشت 
ب��ه خویش��تن، حاکمی��ت از آن خداس��ت، 
حاکمیت  قوانین ش��ریعت پیگیری می ش��د. 
این توهم های گفتمانی، به یک میزان در برابر 
غرب و غرب گرایی یا به تعبیر اس��الم گرایی، 
غرب زدگی قرار گرفتند. این وضعیت س��بب 
گردید ت��ا در فضاهای آموزش��ی، اجتماعی، 
فرهنگی و مذهبی در دانش��گاه ها، مدارس و 
مراکز آموزش��ی، برای  مذهبیون یک فضای 
باز و موقعیت مناس��ب ب��رای فعالیت ها مهیا 
انتش��ارات مذهبی،  گردد. ایج��اد مس��اجد، 
ایج��اد مدارس مذهبی، انجمن های اس��المی 
در دانش��گاه ها، خ��ود زمینه ای ب��رای جذب 
اسالم گرایان جوان، بازسازی نیروها،  گفتمان 
دین��ی، یارگیری، آموزش و س��ازماندهی در 
برابر نیروهای س��کوالر و مترقی در جامعه را 
در پی داش��ته باشد. این وضعیت تا سال های 
منتهی به انقالب ٥٧ مردم ایران تداوم داشت. 
نیروهای مذهبی با گرایش های مختلف که به 
صورت پراکنده در بازار، دانش��گاه ها، مدارس، 
ادارات، مراک��ز دولتی و نیز در میان نیروهای 
نظام��ی پراکنده ش��ده بودن��د، دارای همان 
اندیش��ه، تفکر، عقیده و آرمان��ی بودند که از 
دل گفتمان مش��روعه خواه ش��یخ فضل اهلل و 
دیگران برای اس��الم و ضدیت با آزادی وجود 
داشت. هر چند که این اسالم گرایی سیاسی، 
خ��ود را در چهره ه��ا و گفتمان های��ی چون 
نهصت آزادی، مسجد هدایت )حلقه طالقانی 
(، حس��ینیه ی ارش��اد )ش��ریعتی، مطهری(، 
س��ازمان مجاهدی��ن خل��ق، س��ازمان های " 
اس��الم گرایی فقه��ی انش��عابی" از س��ازمان 
مجاهدین خلق بعد از سال ٥٤، اسالم گرایان  

چریکی آموزش دیده ی نزدیک به جنبش امل 
در لبن��ان، س��وریه و لیبی، هی��أت مؤتلفه ی 
اس��المی و بازار، خمینی و ی��اران روحانیش، 
حوزه، نمایندگان فقه س��نتی ش��یعه و غیره 

تعریف می کردند.
در این اوضاع و احوال سیاس��ی اجتماعی 
ایران، گرایش های مذهبی و دینی به نوعی در 
قالب اسالم ایدئولوژیک، اسالم فقاهتی و اسالم 
رهایی بخش، اس��الم را به عنوان یک برنامه ی 
اجتماعی و سیاسی به جامعه و فضای سیاسی 
آن عرضه کردند. آنان شروع به برداشت ملی، 
علمی، سیاس��ی، مبارزاتی، طبقاتی، فقهی و 

اتوپیایی از دین اسالم کردند.
این وضعیت مصادف با زمانی بود که شاه 
یک سیاس��ت نرم را در قبال مذهب در پیش 

گرفته بود.
ش��اه به دنبال همکاری آیت اهلل کاشانی با 
کودتاکنندگان علیه مصدق، بیشتر مخالفین 
خ��ود را در میان س��کوالرخواهان، جامعه ی 
دمکراتیک و آزادیخواهان سیاس��ی و پیروان 
اندیشه و قانون مشروطه می دید تا مذهبیون. 
بر همین اس��اس، مذهبی��ون در محیط های 
دانش��گاهی، آموزش��ی در س��طح  جامع��ه و 
پیگ��ری امور مذهبی سیاس��ی خ��ود، آزادی 
بیش��تری داش��تند. کلیه ی ای��ن جریان های 

مذهبی سیاسی با برخی از تحلیل های خود از 
گفتمان چپ در ایران، راه مبارزه و سرنگونی 
رژیم پهلوی را در همراهی و وحدت سیاس��ی 
اجرایی با مذهبیون و روحانیون می دانستند. 
بس��یاری از نیروهای چ��پ در مبارزات خود 
ب��ر مبنای ی��ک مب��ارزه ی مارکسیس��تی و 
سوسیالیس��تی، خود را پیرو یا ادامه دهنده ی 
راه قیام امام حس��ین در کربال می دانس��تند. 
خسرو گلس��رخی در دفاعیات رمانتیک خود 
بر عنص��ر مب��ارزه ی رهایی بخ��ش دینی که 
نمی تواند از آرمان های کمونیستی ایشان دور 
باش��د، دفاع می کند. او خود را  مبارزی پیرو 
موالی متقیان علی می داند. به نوعی می توان 
گف��ت: یک نوع نزدیکی و  پوش��ش مبارزاتی 
میان نیروهای چپ و مذهبی، البته بخش��ی 
از نیروهای چپ صورت می گیرد. دیدگاه های 
التقاط��ی ش��ریعتی و نگاه ها و سیاس��ت های 
ابزاری جالل آل احم��د از مذهب علیه غرب 
تأثیری ماندگار ب��ر روی پیروان مختلف آنان 
در میان نسل جوان و دانشجویان ایجاد کرد. 
هر کدام از ای��ن گفتمان های مذهبی � چپ 
مذهب��ی � مذهب��ی ایدئولوژی��ک و انقالبی، 
تضاد اساس��ی و بنی��ادی و ماهیتی با عناصر 
اساس��ی و گفتمانی مشروطه داش��تند. آنان 
ب��ه دلیل ماهی��ت مذهبی – چ��پ انقالبی و 

مبارزاتی خود غرب را به نوعی دشمن و عامل 
تداوم نظام س��لطه و رژیم وابس��ته ی پهلوی 
می دانس��تند. این دالیل کافی ب��ود تا آنها به 
گفتمانی لبی��ک گویند که غرب زدگی را یک 
دش��نام سیاسی می دانست، تا جایی که آن را 
نتیجه ی وابس��تگی می دانس��ت. غربگرایی را 
نکوهش و بازگش��ت به خویشتن، بازگشت به 
اس��الم و بازگشت به سنت را فضیلت و ارزش 
ب��رای خود تعری��ف می نمایند. ای��ن گفتمان 
به آرمان سیاس��ی – مبارزات��ی  آنان تبدیل 
می ش��ود. تمام تالش و تبلی��غ خود را بر این 
مبنا بنیان می نهند. هرکدام از نمایندگان این 
گفتم��ان در میان مذهبی��ون و غیرمذهبیون 
ب��ا ش��یوه های مختلف ت��الش می کردند که 
برنامه ه��ای اجتماع��ی -  سیاس��ی فرهنگی 

سکوالر رژیم پهلوی را به چالش بکشند.
بی ش��ک در این میان، بیش��تر مذهبیون 
فعال، این بار برعکس دوران مشروطه از میان 
روحانی��ون و علمای دینی نبودند. بلکه بخش 
عظیمی از نمایندگان این اس��الم ایدئولوژیک 
با قرائت های مختلف از میان اسالم گرایان غیر 
روحانی بودند. از میان این طیف های مختلف 
فکری، مذهبی و سیاسی که اسالم را در برابر 
آرمان ه��ای دمکراتیک، مدرنیته ی س��کوالر، 
آزادیخواهی، عدالت گرایی مش��روطه به میان 

کش��یدند. می توان مذهبی��ون غیر روحانی را 
نشان داد.

از می��ان لیب��رال ���� مذهبی��ون نهضت 
آزادی و ش��خص ب��ازرگان و یارانش گرفته تا 
رادیکال ترین اسالم گرایان روحانی با تأکید بر 
اسالم فقاهتی و تئوری والیت فقیه که آیت اهلل 
خمینی آورنده ی آن به حوزه  ی سیاس��ت در 
ایران معاصر می باشد، رد پای آنها را در ایجاد 
نظ��ام دینی و مذهبی در ایران با بهره گرفتن 

از اسالم سیاسی به وضوح می توان دید.
مذهب��ی،  گس��ترده ی  جبه��ه  ی  ای��ن 
اس��الم گرایان روحانی و غیرروحانی بودند که 
تح��ت تأثیر ش��خصیت کاریزماتیک خمینی 
قرار می گیرند و بر اس��اس گفتمان های چپ 
مذهبی، ض��د امپریالیس��تی، اس��الم مبارز، 
جامعه ی بی طبقه، جمهوری اسالمی، حکومت 
اسالمی و غیره برای یک بار دیگر مشروطیت، 
آرمان ها ، نمایندگان و پیروان فکری ، سیاسی، 
اجتماع��ی و حزب��ی آن را س��رکوب و حذف 

نموده و به حاشیه می کشانند.
 در این مرحله، اس��الم فقاهتی به عنوان 
ی��ک تئوری کالن سیاس��ی، عناص��رو خرده 
گفتمان ه��ای مذهبی ب��ا گرایش های لیبرال 
تا چپ رادی��کال را با خود هم��راه دارد. این 
گفتم��ان برمبن��ای ی��ک تئوری سیاس��ی � 
مذهب��ی در قالب والیت مطلق��ه ی فقیه که 
خود را میراث دار شیخ فضل اهلل نوری می داند ، 
با برنامه و هدایت ابزاره��ای تبلیغاتی، مالی، 
امنیت��ی، نظام��ی، سیاس��ی و فرهنگ��ی به 
انتقامگیری از آرمان های مشروطیت، پیروان 

و باورمندان به عقاید آن می پردازد.
خمین��ی در هم��ان ابت��دا روش��نفکران 
سکوالر و پیشرو را دشمنان اساسی و اولیه ی 
نظ��ام دین��ی و مذهب��ی  می دان��د. او بر این 
عقیده است که مش��روطیت و ماهیت آن در 
برنامه هایش، دشمنان اصلی و اساسی مذهب 
و دین اسالم هستند. لذا خمینی و یارانش با 
برنامه، هدف و بر اس��اس یک اقدام هماهنگ 
و منسجم، روشنفکران و معتقدان به مشروطه 
را به تالفی  بردار رفتن ش��یخ فضل اهلل ،به دار 

می آویزد و این دشمنی را بی پایان می داند.

پرویز جباری

ادامه ی صفحه ی ٥
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فرمان جهاد اقتصادی و مدیریت جهادی، مزاحی بیش نیست

در راستای همكاری بیشتر نیروهای دمكرات و مترقی ایران بكوشیم

کریم پرویزی، عضو دفتر سیاسی حزب در گفتگو با کوردستان:

هم��ان گونه ک��ه اس��تحضار دارید، علی 
خامنه ای، رهبر رژیم جمهوری اسالمی ایران 
در نخس��تین روز سال نو خورشیدی، برطبق 
س��نت همه س��اله ی خود ب��ا ارائ��ه ی پیامی، 
خطوط کلی سیاس��ت خارجی و داخلی رژیم 
در س��ال پیش رو را بیان نموده و امس��ال را  
"س��ال اقتصاد و فرهنگ، عزم ملی و مدیریت 

جهادی" نام نهاد. 
در همی��ن ارتباط گفتگویی با آقای کریم 
پروی��زی، عضو دفتر سیاس��ی حزب دمکرات 
کردستان ایران ترتیب داده ایم که متن کامل 

آن ذیاًل از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:
کوردس��تان: به نظر ش��ما حال که سال 
حماس��ه ی سیاس��ی و اقتص��ادی ب��ه اتمام 
رس��یده، چه قدم��ی مانده که رژی��م از نظر 
اقتص��ادی بردارد؟ این ش��عار چ��ه کمکی به 

وضعیت اقتصادی فعلی ایران می نماید؟
ک. پرویزی: موضوع و مس��أله ی مهم در 
رابطه با شناختن و شناساندن رژیم جمهوری 
اس��المی، تأملی در باب ش��عارهای آن است. 
جمهوری اسالمی بر اس��اس نطریه ی والیت 
فقی��ه، در همه ی زمینه ها و به طور مس��تمر 
شعارها و تبلیغات حیرت انگیزی را سر داده و 
در واقع، به طور کامل برعکس آن ش��عارها و 

وعده  و وعیدها، عمل نموده است.
از بدو روی کار آمدن جمهوری اس��المی 
تا جنگ با رژیم عراق و س��ال های پس از آن 
و تاکنون نیز هرگاه رژیم جمهوری اس��المی 

شعارهای جذابتر و پر زرق و برق تری سرداده 
باش��د، در واقع نش��ان دهنده ی اس��تیصال و 
ضعف درونی این رژیم بوده اس��ت. به عبارت 
دیگ��ر، هرگاه که با مش��کالت و موانع بزرگ 
روبرو ش��ده و در بحران غوط��ه ور گردیده و 
دس��ت و پا زده است، شعارهای بزرگتری سر 

داده است.
در زم��ان جنگ با رژیم ع��راق، هرگاه در 
جبهه های جنگ متحمل شکس��ت می شد و 
نیروی انس��انی بس��یاری را از دست می داد، 
در ش��عارهایش و به ویژه در خطبه های نماز 
جمعه که توس��ط امام جمعه های وابس��ته به 
رژیم برگزار می شود، از پیروزی قریب الوقوع 
و ادام��ه ی جنگ تا آزاد نمودن قدس س��خن 
راندن��د یا ٢� ٣ س��ال پیش ک��ه تحریم های 
اقتصادی جهان علیه رژیم جمهوری اسالمی 
شدت گرفت، برخی از مسئولین رژیم گفتند 
که می بایس��تی همانند زمان صدر اس��الم و 
تحریم زمان »شعب ابی طالب«  عمل نماییم، 
به زمانی اش��اره می ش��د که در صدر اسالم، 
مس��لمانان مکه در دره ای به نام »ش��عب ابی 
طالب« تحریم اقتصادی شدند و چند سال در 
فقر و فالکت می زیس��تند. اما خامنه ای رهبر 
رژی��م با عصبانیت گفت ن��ه تنها در وضعیت 
اس��تیصال و تحریم نیستند، بلکه در وضعیت 
»بدر« و »خیبر« قرار دارند که در صدر اسالم 
پیروزی بزرگی را بدس��ت آوردند. اما دو سال 
بیش��تر طول نکش��ید که رژیم به زانو در آمد 

نگاه��ی آسیب شناسناس��ه ب��ه جنبش و 
مب��ارزات آزادیخواهان��ه در کردس��تان ایران 
حداق��ل ط��ی یک س��ده ی اخیر، ای��ن نکته 
را ب��رای  ما خاطر نش��ان می کن��د که  اکثر 
حرکت ها و اقدامات این جنبش ها و بازیگران 
آن کنشگرانه نبوده و خیزش ها و برخاستن ها 
همیش��ه با خأل ق��درت مرک��زی در مناطق 
کردنش��ین  و واکنیش فعاالن و مبارزان کرد 

همراه بوده است.
عالوه بر این حرکت های گذشته گاهاً توأم 
با دفاع مس��لحانه و یا ب��ه عبارتی دیگر غالب 
بودن هژمونی ماهی��ت انقالبیگری و چپی بر 
این حرکت ها و غیبت مبارزات مدنی هر چند 

که بعضاً مسالمت آمیز نیز بوده اند.
اینک��ه این ن��کات تا چه ان��دازه وارد و یا 
نامقبول می باش��د، هدف این نوشته نیست و 
همچنین در سنجش موفقیت و عدم موفقیت 

این جنبش و حرکت ها بایس��تی گس��تره ی 
تأثیرگذاری گفتم��ان آنها را مد نظر قرار داد 
که تا حدودی می توان گفت که این جنبش ها 
در اشاعه و ترویج و گسترش گفتمان خویش 
توانس��ته اند بخش هایی از جامعه ی کردستان 

ایران را تحت تأثیر خویش قرار دهند. 
بی شک ش��کاف های اجتماعی و تبعیض 
و اجحاف های اعمال ش��ده از سوی حاکمیت 
بر م��ردم، ب��رای جامعه ای پویا زمینه س��از و 
انگیزاننده ای مهم  جهت گزینش و برگزیدن 
راه ه��ا و اش��کالی دیگر از مب��ارزه  برای گام 
نهادن در مسیر دادخواهی و خدمت به منافع 

عمومی است.
م��ردم کردس��تان حداق��ل در عمل طی 
س��ال ها اثبات نموده اند که ملت، س��رزمین، 
فرهن��گ، طبیع��ت و مکان زیس��ت خویش 
را دوس��ت دارند و ب��ه آن عش��ق می ورزند، 

و در برابر "ش��یطان بزرگ" س��ر فرود آورد و 
ثابت شد که شعارهای ولی فقیه تا چه حد به 
واقعیت نزدیک هستند. خامنه ای سال ١٣٩٢ 
را به عنوان س��ال حماس��ه ی ملی سیاسی و 
اقتصادی نامگذاری نمود، اما از نظر سیاسی، 
حماس��ه اش این بود ک��ه مهره های امنیتی را 
به عن��وان رئیس جمهور انتخاب کرد تا بتواند 
با ش��یطان بزرگ به توافق برسد و حماسه ی 
اقتص��ادی اش نی��ز این ب��ود که با ب��ه توافق 
رس��یدن با غرب، ٤ میلیارد دالر پول مسدود 
ش��ده ی نفت را برایش آزاد کنند وگرنه تمام 
ش��عارها و وعده و وعیدهای زم��ان برگزاری 
سناریوی انتخاباتشان، دروغ از آب درمی آمد. 
اکنون همگی آن ها از دوران دشوار اقتصادی 
س��خن می گویند و همه ی متخصصان مسائل 
اقتص��ادی، س��ال ١٣٩٣ را س��الی ممل��و از 
دش��واری، فقر و بحران اقتصادی برای ایران 
می دانند. نتیجه ی تمام سیاست ها و مدیریت 
و فریبکاری ه��ای رژیم در زمینه ی اقتصادی، 
بح��ران اقتصادی، بیکاری بی��ش از حد، فقر 
گسترده، تعطیلی کارگاه ها و کارخانه ها عدم 
وجود پول برای اجرای طرح هدفمند ساختن 
یارانه ها و .... بوده این شعارها و نامگذاری های 
ول��ی فقیه تنها مبین نهای��ت وجود بحران و 
ضع��ف و اس��تیصال رهب��ران رژی��م در حل 

مشکالت و معضالت می باشد. 
کوردس��تان: ب��ا در نظ��ر گرفتن فس��اد 
گس��ترده ی حاکم ب��ر مس��ئوالن و نهادهای 
حکومتی، ش��عار مدیریت جه��ادی خامنه ای 

چه جایگاهی می تواند داشته باشد؟
ک. پرویزی: این که ولی فقیه از مدیریت 
جهادی س��خن می گوی��د، قب��ل از هر چیز 
نشاندهنده ی این است که ولی فقیه وضعیت 
موج��ود را وضعیتی جهادی می داند. وضعیت 
جه��ادی در زمینه ی اقتص��ادی بیانگر نهایت 
بح��ران و قرار گرفت��ن در وضعی��ت خطر و 
هشدار می باش��د، به گونه ای که رژیم در این 
زمینه در وضعیت تنازع بقا قرار گرفته است.

وضعی��ت جه��ادی، وضعیت��ی اس��ت که 
خطری بزرگ و ویرانگر سیستم را تهدید کند 
و هر لحظه احتمال دارد که تومار عمر سیستم 
درهم پیچیده ش��ود و دچار فروپاشی شود و 
رهبری رژیم فرمان جهاد برای نجات سیستم 
صادر نموده اس��ت تا در این وضعیت مرگ و 
فنای رژیم، با توس��ل به مدیریت جهادی، به 

داد رژیم رسیده و از آن صیانت نمایند.
ام��ا آیا رهب��ر رژیم، مش��روعیت دارد که 

فرمان جهاد صادر کند؟
آیا مس��ئولین رژیم، افرادی دلس��وز و از 
خود گذش��ته اند که به داد سیس��تم برسند؟ 
آی��ا توانای��ی و امکان��ات الزم ب��رای نج��ات 

سیستمشان را دارند؟
پاس��خ تمام این س��ؤاالت زمانی روشنتر 
خواهد ش��د که رویدادهای س��ال گذشته را 
مرور نمائیم و اخبار مربوط به افش��ای فس��اد 
و دزدی صدها و هزاران میلیاردی مس��ئولین 
رژیم را به یاد بیاوریم و نزدیکان خامنه ای نیز 
در آن سهیم بودند و رهبر رژیم فرمان می داد 
که بیش از حد از موضوع صحبت نش��ود، اما 
هر روز فس��اد بزرگی از آن ها افش��ا می شد تا 
جایی ک��ه خبرگزاری رویت��رز از ثروت ١٠٠ 
میلی��ارد دالری خامنه ای خبر داد. در چنین 
سیس��تم و وضعیتی، فرمان جهاد اقتصادی و 

مدیریت جهادی، مزاحی بیش نیست.
کوردس��تان: بعد از گذش��ت بیش از ٣٠ 
س��ال از پروژه  ی انق��الب فرهنگی، نامگذاری 
س��الی به نام فرهنگ در جمهوری اس��المی 

حامل چه پیام و مفهومی می تواند باشد؟
ک. پروی��زی: از روزی ک��ه خمینی رهبر 
رژیم، شعار آزادیخواهانه ی مردم را تغییر داد 
و گف��ت »جمهوری اس��المی«، نه یک کلمه 
زیاد و نه یک کلمه ک��م، تاکنون این رژیم با 
توسل به هر شیوه ای در جهت کنترل  نمودن 
و انحطاط فرهنگ ملیت های ایران و اندیش��ه 
و رفتار مردم و پرورش دادن مردم به شیوه ی 

ایدئولوژی والیت فقیه تالش نموده است.
از روزی که به روزنامه ها، مجالت و وسایل 
ارتب��اط جمعی یورش بردند و دانش��گاه ها را 
اش��غال نمودن��د و انقالب فرهنگ��ی را اعالم 
کردند، ت��الش نموده اند ک��ه جامعه ی ایران 
را تبدیل به جامعه ای وابس��ته و تحت تسلط 
و س��یطره و گوش به فرمان اوامر رهبر رژیم 
نمایند. اما تاکنون در اجرای توطئه هایش��ان 
موف��ق نبوده اند و هرس��اله و ب��ه بهانه ای، از 
فرهنگ و مقاوم��ت فرهنگی و تدوین مجدد 
فرهنگ و این گونه برنامه ها سخن می گویند و 
همچنان در این راه درمانده اند. علی الخصوص 
در این زمینه که بس��یار نگرانند که مردم به 
سخنان مس��ئولین توجه ننمایند و به سمت 
موضوعات و مس��ائل دیگری بروند و در رابطه 

ب��ا وع��ده  و وعیدهای روحان��ی، برخی مردم 
اینگونه می پنداش��تند که حداقل در زمینه ی 
فرهنگی پنجره ای برای آنان باز خواهد ش��د، 
اما خامنه ای یک ماه پیش، به آن ها اولتیماتوم 
داد و وزیر فرهنگ حس��ن روحانی گفته های 
وی را لبیک گفت و در ش��عار نامگذاری سال 
١٣٩٢، مج��دداً به فرهنگ ب��ه عنوان بعدی 
اساس��ی و مهم اش��اره می ش��ود ک��ه در این 
زمینه نیز با تکیه ب��ر دیدگاه های جهادی به 
پیش می روند و نمی بایستی به گشوده شدن 
پنجره ای کوچ��ک در زمینه ی فرهنگی هیچ 

امیدی داشته باشد.
کوردس��تان: شعار امس��ال خامنه ای، در 
عرص��ه ی سیاس��ت خارجی چ��ه ارتباطی با 
سیاس��ت به اصطالح، نرمش قهرمانانه خواهد 

داشت؟
ک. پروی��زی: اینک��ه رژی��م در عرصه ی 
خارجی و مس��ائل اقتصادی به طور کامل در 
تنگنا ق��رار گرفته و دچار بحران های بس��یار 
دشوار و سختی شده که خطر سرنگونی آن را 
افزایش داده، برای همه آشکار و بدیهی است 
و ب��ه ناچار و به دلیل درماندگی و اس��تیصال 
در این زمینه ها بود که خامنه ای تحت عنوان 
نرمش قهرمانانه، در برابر خواس��ته های غرب 
زانو زد و با "ش��یطان بزرگ" به توافق رسید 
تا رژیمش را از این مرحله س��خت و دش��وار 

نجات دهد.
در تعیین ش��عار و نامگذاری امس��ال نیز 
خامنه ای گفته اس��ت که مس��أله ی اقتصادی 
بس��یار برای آنان مهم ب��وده و حالت جهادی 
به خود گرفته اس��ت زیرا پولی برایشان باقی 
نمانده که با آن سالح خریداری نمایند و برای 
بشار اسد و حزب اهلل لبنان بفرستند و دستمزد 
ماهیانه ی نیروهای سرکوبگر سپاه و اطالعات 
برایش��ان تأمین نمی ش��ود، به همین دلیل با 
توسل به مدیریت جهادی درصدد هستند که 
ثروت و سامان کشور را هدر دهند تا هزینه ی 
پروژهای تروریس��تی و اخاللگرانه شان تأمین 

شود.
در زمین��ه ی فرهنگ��ی نی��ز خش��ونت و 
س��رکوب و سانس��ور را افزای��ش می دهند تا 
به مردم بگوین��د که گرچه در برابر غرب زانو 
زده ان��د، اما پاس��خ مردم ایران را ب��ا گلوله و 

اعدام می دهند!

       خیزشی دوباره اما متفاوت!
آزادیخواه و مقاوم و نس��توه هستند. متحمل 
هزینه های زیادی ش��ده ولی تاکنون نیز زنده 
و پوی��ا و نس��توه و مق��اوم و تش��نه ی آزادی 

مانده اند.
ط��ی یکی دو س��ال اخیر کردس��تان در 
گس��تره ای وس��یع و با تمرکز بر شهر مریوان 
آزمون��ی تازه اما موفقیت آمیز را پش��ت س��ر 
گذاشت. ظهور حرکات و جنبش های اجتماعی 
و مدنی و انج��ام فعالیت های گوناگون جهت 
هوشیاری و  آگاه سازی اجتماعی، حفاظت از 
محیط زیست، زیستگاه س��الم، حفظ حیات 
وح��ش، ارج نه��ادن به ارزش ه��ای ملی و از 
جمله برگزاری سازمانی نوروز و تجلیل از ادبا 
و هنرمندان و همدلی با نیازمندان و بیماران 
و ...  توانس��ت کردس��تان و جامعه ی زنده ی 
کردس��تان را در صدر اخب��ار خبرگزاری های 

منطقه ای، سراسری و جهانی قرار دهد.

در  مردم��ی  خودج��وش  حرکت ه��ای   
خاموش نمودن آتش سوزی جنگل ها و مراتع 
کردس��تان در غی��اب و ک��م کاری نیروه��ای 
دولتی، اقدام به کاشتن نهال، جمع آوری زباله 
در سطح ش��هرها، اماکن تفریحی و روستاها 
با توجه ب��ه بی مباالتی دس��تگاه های دولتی، 
اعتراض ب��ه توهین سیس��تماتیک حکومتی 
ب��ه لباس زنان��ه ی کردی، اعت��راض به مرگ 
خاموش دانش��جویان و اعدام فعاالن سیاسی 
کرد، شکستن س��الح های شکاری و قفس ها، 
جم��ع آوری نمادین س��یگار و س��وزندان آن 
در آتش، کمک به اف��رادی که در دام اعتیاد 
افتاده ان��د جهت بهب��ودی و بدس��ت آوردن 
سالمتی و... حرکت ها و اقداماتی می باشند که 
توانسته اند جامعه ی کردستان را به جامعه ای 
نمونه، خالق و ن��وآور تبدیل کنند، جامعه ای 
که همیشه یک گام جلوتر از دیگر بخش های 

ایران حرکت کرده و حرکت خواهد کرد.
چنی��ن خیزش و رس��تاخیزی نویدبخش 
آینده ای روشن برای مبارزات دموکراسیخواهانه 
و م��درن کردس��تان و همچنی��ن مؤید یک 
نکته ی مهم در این باب است و آن اینکه تمام 
تالش های مذبوحانه ی سیستم حاکم طی این 
سال ها در سرکوب مردم کردستان ناکام مانده 

و مردم کردستان با درک شرایط و موقعیت و 
با توجه به هنجارها و ارزش های جهان محور، 
خ��ود و مب��ارزات و فعالیت های خ��ود را باز 
تعریف کردند و به نوعی سیاس��ت های رژیم 
را در مس��کوت نگه داش��تن فع��االن مدنی و 

فرهنگی خنثی ساختند.
یک��ی از خصیصه های ب��ارز جنبش های 
تکنولوژی)ش��بکه های  از  اس��تفاده  نوی��ن، 
اجتماع��ی و رس��انه( و نبود رهب��ری واحد و 
منس��جم اس��ت و این خود می تواند امتیازی 
در موفقی��ت این حرکت ها و ناکام گذاش��تن 
حاکمیت در کنترل آنها باش��د که بدون شک 
در کردس��تان و بخش ه��ای مختلف آن این 

مهم مشهود بود.
با توجه به رش��د آگاهی افکار عمومی در 
کردس��تان و همچنین گس��ترش شبکه های 
اجتماعی و اطالع رس��انی، بدون ش��ک ظهور 
این حرکات و فعالیت ها در کردستان با توجه 
به اقدام��ات و واکنش دس��تگاه های امنیتی 
رژی��م رو به رش��د خواهد گذاش��ت و گام به 
گام به سوی بنیان نهادن یک جامعه ی مدنی 

نیرومند قدم بر خواهد داشت.

ریبین

کریم پرویزی
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