
www.kurdistanmedia.comشماره674،یکشنبه15 فروزدین1395، 3 آوریل  2016،  500 تومان

 با پیوستن به 
صفوف حزب 

پیشوا...

ارگان کمیـته مرکزی حزب دمکرات کردستان ایران

تـأمین حقوق ملی خلق کرد در چهارچوب ایرانی دمـکراتیک و فـــدرال

سخن                         

دیپلماسی »حکومت 
منطقه ای کردستان« با 

جمهوری
 اسالمی ایران
)بخش هشتم(

زن در پس 
ویترین های 

کرمانشاه

کردستان
 در مصاف با 

مین
5 467

ادامه در صفحه ی 3  

در سالگرد  دیگر  بار  کردستان یک 
شهادت پیشــوا قاضی محمد و یارانش، 
موســوم به "روز شــهیدان کردستان"، 
بر مزار شــهیدان راه آزادی، دســته گل 
وفاداری نهاد.به همین مناســبت، صبح 
روز سه شــنبه دهم فروردین ماه، در مقر 
دفتر سیاســی حزب دمکرات کردستان 
ایران،  مراســمی  با حضــور "مصطفی 
هجــری" دبیرکل و اعضــای رهبری، 
کادرها و پیشــمرگان حزب، مهمانان و 
خانواده های شهیدان، در سه بخش مجزا 
متشکل از ویژه  مراســم مزار شهیدان، 
برپایی نمایشــگاه عکس شهدا و سالن 

اجتماعات حزب برگزار شد. 
بخش نخســت این مراسم با اجرای 
رژه ی نظامــی واحــدی از نیروهــای 
پیشــمرگه و راهپیمایی حضار به سمت 
مزار شــهیدان و اجرای دو قطعه سرود 
انقالبی توسط پیشــمرگان حزب آغاز 
"مصطفی هجری"  بخش  این  گردید.در 

دبیرکل حزب دمکرات کردســتان ایران 
به همراه "ســلیمان سنایی" پیشمرگه و 
از فرزندان شــهدای کردستان، بر مزار 
شهیدان راه آزادی دســته گل وفاداری 
تصاویر  از  نمایشــگاهی  نهادند.سپس 
شــهیدان راه رهایی کردستان از سوی 
مصطفی هجری، دبیرکل حزب دمکرات 
و عایشــه درودگر، خواهــر دو تن از 
شهیدان ســرفراز حزب و خلق، جهت 
در  شــرکت کنندگان  روی  بــه  بازدید 
این مراســم گشوده شــد.بخش سوم و 
نهایی این مراســم در یکی از سالن های 
اجتماعــات مقر دفتر سیاســی حزب، 
با اجرای ســرود ملــی "ای رقیب" و 
لحظاتی ســکوت جهت ادای احترام به 
پیدا  ادامه  ُکردستان،  شهیدان راه آزادی 
کرد.سپس پیام کمیسیون امور اجتماعی 
حزب دمکرات کردســتان ایران توسط 
"طاهر محمودی" عضو کمیته ی مرکزی 
حزب دمکرات و مســئول کمیســیون 

قرائت شد.آقای محمودی ضمن  مزبور 
ستایش از ایســتادگی قهرمانانه و دفاع 
جانانه ی پیشوا قاضی محمد و یارانش 
در زنــدان و دادگاه نظامی رژیم پهلوی 
از حقوق ملت کرد اظهار داشت: "برای 
پیشوا زندان نیز ســنگر دیگری بود تا 
بزرگ  آمــوزگار  این  آینده ی  رهروان 
درس ایستادگی، دفاع از حقوق مشروع 
خویش در هر شــرایطی و ثبات قدم و 

پایبندی به تعهد و پیمان را بیاموزند".
به  اشــاره  ایشــان همچنین ضمن 
تفاوت های جهان بینی پیشــوا و حزب 
دمکــرات بــا ســردمداران و فرهنگ 
سیاسی حاکم بر ایران، افزودند: "پیشوا 
قاضی محمد با دفــاع از آزادی و حق 
مشــروع خود و ملتش مبنی بر آزادی 
و رهایی، در زندان های رژیم شاه به ما 
آموخت که اساس و زیربنای حکومت، 
مــردم و ملت هســتند، نــه رهبران و 
شخصیت ها".مســئول کمیســیون امور 

اجتماعی حــزب در ادامه ی پیام خود 
با اشاره به پیام نوروزی دبیرکل حزب 
و درخواســت ایشان از مردم و جوانان 
به  پیوستن  پیوســتن  برای  کردســتان 
صفوف نیروهای پیشــمرگه، خطاب به 
آنان اظهار داشــت: "این درخواست با 
تحلیل دقیق و ارزیابی شرایط و اوضاع 
منطقه و میهنمان مطرح گردید، از همین 
رو، جهت تســکین بخشــیدن به قلب  
خانواده های سرفراز شهیدان، با پیوستن 
به صفوف حزب پیشــوا، به استقبال از 
و  بشــتابید  خویش  حــزب  فراخوان 
دل های دوســتانمان را شــاد و دشمن 
را نیز همچون همیشــه درمانده و زبون 
نمایید".در بخش بعدی، پیام مشــترک 
اتحادیه  های زنان، جوانان و دانشجویان 
دمکرات کردســتان ایران توسط "سالم 
اجرایی  هیــأت  اســماعیل پور" عضو 
اتحادیه ی دانشــجویان به مناسبت روز 

شهیدان کردستان، قرائت گردید.

مناســبت روز شهیدان  به  همچنین 
سیاسی  جریانات  از  تعدادی  کردستان، 
و شــخصیت های کرد  پیام هایی به این 
اسامی  بودند که  نموده  ارســال  مراسم 

آنان توسط مجری مراسم ذکر گردید.
برنامه های  همچنیــن در فواصــل 
مختلــف ایــن مراســم، قطعاتــی از 
ســرودهای حماســی و انقالبی توسط 
پیشمرگان عضو گروه موزیک کمیسیون 
آموزش حزب بــه اجرا درآمد.در دهم 
پیشوا  ماه 1346 خورشیدی،  فروردین 
بنیانگذار حزب دمکرات  قاضی محمد، 
کردستان ایران و نخستین رئیس جمهور 
کردســتان به همراه محمدحســین خان 
ســیف قاضی" وزیر جنــگ جمهوری 
کردســتان و "ابوالقاســم صدر قاضی" 
نماینــده ی مهاباد در مجلس شــورای 
ملی، پس از دادگاهی فرمایشی و صدور 
حکم اعدام، توسط جالدان رژیم پهلوی 
در میدان چوارچرای مهاباد اعدام شدند.

برای 
پیشوا 

زندان نیز 
سنگر بود

مبارزات یک ملت فرودســت و 
تحت ستم، تنها یک جنبه و یک بُعد 
را در بر نمی گیرد، بلکه اگر هم نتوانیم 
بگوییــم تمامی ابعــاد، لیکن اغلب 
ابعاد و جنبه های زندگی سیاســی، 
اجتماعی و اقتصادی مردم را در بر 
می گیرد و همــان گونه که که کارل 
مارکس می گوید، ملتی که تحت ستم 
توانایی هایش  تمامی  می برد،  سر  به 
را برای رهایی از زیردستی و ستم به 
کار می گیرد و مبارزه ی رهایی بخش 
چنین  تاریــخ  و  زندگی  ســراپای 
ملتی را فــرا می گیرد.این بدان معنا 
نیســت که چنین ملتی به خواست و 
اراده ی خویــش تمامی ابعاد زندگی 
رهایی بخش  مبارزات  با  را  خویش 
بــه عبارت دیگر،  عجین می نماید. 
هیــچ ملتی مایل نیســت که تمامی 
انــرژی و توان و فکــر خود را در 
راه جنــگ )خواه در بُعد سیاســی 
و خواه در بُعــد نظامی یا...( به کار 
گیرد، بلکه این حکومت های ستمگر 
و اشــغالگران هســتند که به دلیل 
هراس و وحشــت و در راه ارضای 
رفته رفته  تمامیت خواهی شان،  حس 
تمامی زوایا و ابعــاد زندگی عادی 
مردم تحت ســتم و تحت حاکمیت 
اشــغالگران را فــرا می گیرند و در 
وحشــت از اینکه مبادا گوشــه ای 
از زندگــی مــردم را فراموش کرده 
باشــند که دشــمنان رژیم از همان 
جــا به داخل نفوذ کنند، می کوشــد 
تــا ظلــم و تاریکی را بــه تمامی 
این  زوایای جامعه تســری دهد.از 
زاویه و نیــز از زاویه ی ایدئولوژی 
اعدام  والیت  جمهوری  مرگدوستی 
اســت که می بینیم این رژیم شدیداً 
اشاعه ی  و  مشتاق مرگ و شــیون 
فرهنگ ماتم و ســوگواری است و 
با شادی و ســرور مردم مخالفت و 
و  و هرگونه جشــن  عناد می ورزد 
شــادی مردم را مخالفت با خویش 
تلقی می کند.زمانی کــه به بحث از 
ملت کرد می رسیم، مشاهده می کنیم 
که این ملت به دلیل ویژگی های ملی 
و فرهنگــی و تاریخی خود، همواره 
چه از طریق رزم و ســتیز و چه از 
طریق بزم و شــادی و پایکوبی، به 
ابراز انزجار از رژیم های ســتمگر و 
اشغالگران پرداخته و از همین روست 
کــه در تاریخ مبارزات ملت کرد در 
می بینیم  کردستان  بخش های  تمامی 
که جشن و پایکوبی کردها تبدیل به 
نماد اتحاد و رویارویی با اشغالگران 
شــده و در هنگام پیروزی ها نیز با 
رقص مختلط )ره شبه له ک( تبدیل به 
خاری در چشم دشمنان شده است.
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پیام نوروزی حزب دمکرات با استقبال پرشور جوانان
 انقالبی کردستان ایران روبرو گردید

خبر

مردم و بــه  ویژه جوانــان انقالبی 
کردســتان ایــران بعد از پیــام حزب 
دمکرات کردســتان ایران در مراســم 
جشن نوروز، ضمن استقبال از این پیام، 
در رابطــه  بــا آن فعالیت های مختلفی 

انجام دادند.
پــس از اینکــه  مصطفــی هجری 
ایران  کردستان  دمکرات  دبیرکل حزب 
طی پیامی در مراسم جشن نوروز که  در 
کوه های مرزی کردســتان ایران برگزار 
گردید، مژده آغاز فصل نوینی از مبارزه 
را خطاب به  توده های مردم کردســتان 
اعالم کرد، مــردم کردســتان ایران با 
شــور و ذوقی ویژه  به استقبال این پیام 

نوروزی رفتند.
با  انقالبی کردستان  جوانان و مردم 
شعارهایی از قبیل "چاوه روانی بریارین" 
)منتظر فرمانیم(، "بژی دموکرات" )زنده  
باد دمکرات(، "چاوه ریین پیشــمه رگه " 
)منتظریــم پیشــمرگه(، "روژهــالت 

اســت(،  آماده   ئاماده یــه " )روژهالت 
آمادگی و حمایــت همه جانبه خود را 
دمکرات  انقالبی حزب  از سیاست های 

کردستان ایران ابراز داشتند.
همچنین شــماری از اعضای حزب 
دمکرات در خارج از کشــور آمادگی 
خود را برای پیوســتن مجدد به  صفوف 
پیشمرگه  حزب دمکرات اعالم داشته اند.

مصطفــی هجری دبیــر کل حزب 
دمکرات کردســتان ایران در مراســم 
جشن نوروز امسال در کوه های مرزی 
کردستان ایران اعالم کرد: "ما در جشن 
نوروز این پیام را به ملت کرد می دهیم 
و بر آنیم که در سال جدید این فرصت 
را برایتان فراهم کنیم که برای آغاز یک 
زندگی سرفرازانه و پشت کردن به تمامی 
عقب افتادگی،  و  ســرافکندگی  عوامل 
دمکرات  پیشمرگ  نیروهای  به صفوف 

کردستان ایران بپیوندید".

جدیدترین اثر مرکز تحقیقات 
استراتژیک حزب دمکرات چاپ و 

انتشار یافت

و  ایران  سیاســی  "عقل  کتاب 
هویت خواهــی کردها" از ســوی 
مرکز تحقیقات اســتراتژیک حزب 
دمکرات کردســتان ایران به چاپ 

رسید.
کــه 6٨٠ صفحه  کتــاب  این 
می باشــد، اولین کتابی اســت که 
تاریخی و هم  نظر فاکت هــای  از 
تحلیلی فلسفی و سیاسی، نگاشتن 
تاریخ مستقلی از ایران و از زاویه 
دید ایران، برای ملت کرد شــروع 

کرده است.
تاریخ  بازنویسی  کتاب  این  در 
کرد، نقــد روایت ایرانــی تاریخ، 
طرحی از اندیشــه سیاسی کرد و 
دولت کردی، از میترا، از زرتشت، 
از کوروش و استیاگ. از ضحاک و 
تورانیان، از داریوش و انوشیروان، 
از گئوماتــه و مزدک، از رســتم و 
از  سیاسی،  اندیشــه  از  اسفندیار، 
تحلیل تاریخی، از بومی یا آریایی 
بودن کرد مورد تحلیل و بررســی 

قرار گرفته است.
و  ایران  سیاســی  "عقل  کتاب 
هویت خواهــی کردها" برای اولین 
بار نه بــه حوادث تاریخی بلکه به 
افعال تاریخی و مفهوم سازی برای 
هویت و تاریخ مستقل کردی و نقد 
روایت رسمی ایرانی پرداخته است. 
تاریخی  روایت  فقط  کتاب  این 

نیســت، این کتاب برای اولین بار 
طرحی از اندیشــه سیاسی کردی، 
مفهومــی از دولت/نظــم کردی، 
شناســنامه ای برای هویت کردی، 
نقدی بر ســلطه تاریخ نگاری و 
عقل مســلط ایرانی در یک کالم 

دیرینه شناسی سکوت است.
مرکز  ایــن  اثر  ســومین  این 
تحقیقات می باشــد کــه به چاپ 
رســیده است، پیشــتر این مرکز 
تحقیقــات دو اثــر دیگــر تحت 
در  "دمکراســی  عنوان هــای 
کشورهای چند ملیتی )با تأکید بر 
ایران(" و "فدرالیسم و حق تعیین 
حقوقی("  )نگرشــی  سرنوشــت 

چاپ و منتشر نموده است.
و  تحقیقات  گفتگــو،  و  بحث 
مطالعه در مورد مسائل استراتژیک 
جامعه کردستان و حزب دمکرات 
مرکــز  فعالیت هــای  جملــه  از 
تحقیقــات اســتراتژیک حــزب 
می باشد  ایران  کردستان  دمکرات 
کــه به صــورت مســتقیم تحت 
نظارت حزب دمکرات کردســتان 

ایران فعالیت می کند.
هدف این مرکــز تالش برای 
تشکیل بستر و سرمایه ای تئوریک 
و  اقدامات عملی  منظور  به  بالقوه 
استراتژیک حزب در حال حاضر 

و آینده حکومت کردی می باشد.

رژیم در بلوچستان زمین های بومی را غصب و به
 ارگان های نظامی و افراد غیربومی واگذار می کند

رژیم ایران با تخریب روســتاها در 
بلوچستان  و  شهرهای مختلف سیستان 
و غصب زمین های بومی، سعی در تغییر 

بافت جمعیتی این استان دارد.
میدیا،  کوردستان  گزارش  براساس 
نیروهــای امنیتــی و انتظامی رژیم در 
بلوچســتان زمین هــای مــردم بومی 
بلوچســتان را غصــب و در اختیــار 
غیربومیــان و ارگان هــای نظامی قرار 

می دهند.
در نتیجه ی این سیاست رژیم علیه 
مردم بلوچ، بخشــی از مردم بلوچستان 

آواره و بی سرپناه گشته اند.
فعاالن بلــوچ می گویند: "برنامه ی 
هویت زدایــی و بــر هــم زدن ترکیب 
جمعیتی و غصــب زمین های بومی به 
قبل از جمهوری اســالمی برمی گردد و 
نیز همان سیاست را  جمهوری اسالمی 

تداوم می بخشد".
این فعاالن اعالم کرده اند: "حکومت 

جمعیت  بافت  تغییــر  برنامه ی  مرکزی 
موازین  خــالف  بــر  را  بلوچســتان 
قوانین  زیرا  می دهــد،  ادامه  بین المللی 
بین المللی می گوید که حکومت مرکزی 
حق ندارد امالک منقــول یا غیرمنقول 
متعلق به افراد یا گروه ها و سازمان ها را 
تصرف کرده و یا از بین برده و تخریب 
نمــوده و منهدم نماینــد، اما حکومت 
مرکزی مرتکب همه این جرائم شــده 
و به جنایــت علیه ملت بلــوچ ادامه 
غیر  مهاجران  داشــتن  می دهد".گسیل 
مزیت های  دادن  بلوچســتان،  به  بومی 
زیاد به افراد غیربومی، وادار کردن مردم 
بلوچ به مهاجرت، تغییرات شــهری و 
روستایی بر اساس منافع افراد غیربومی 
و نظامــی، غصب زمین های مردم بلوچ 
و ثبت آنها به نام شــهرداری و واگذار 
کردن آنها به نظامیان از جمله اقداماتی 
اســت که رژیم ایران جهت تغییر بافت 

جمعیتی بلوچستان انجام داده است.

رژیم ایران در انفجار تروریستی الُخبر 
همکاری کرده  است

 )CIA( دو مســئول سازمان سیا
آمریکا اعــالم کردند که  رژیم ایران 
و گروه تروریستی القاعده در انفجار 

الُخبر و ریاض همکاری داشته اند.
دو  منتشــره،  گزارشــات  طبق 
آمریکا در  مسئول سازمان ســیای 
اعالم کردند  نیویورک  دادگاه فدرال 
که  رژیم ایران و گروه تروریســتی 
القاعده در بمبگذاری الُخبر عربستان 

سعودی همکار بوده اند.
همــکاری میان رژیــم ایران و 
القاعده از ســوی رهبر رژیم ایران 
رســیده  تصویب  به   خامنه ای  علی 

است.
همچنین قبال ٩ ســند در آمریکا 
نشــان داده  بود که  رژیــم ایران در 
حادثه 11 ســپتامبر دســت داشته 
اســت.در این رابطه، در شهریورماه 
سال گذشــته نیروهای امنیتی کشور 
بین المللی  تروریست  یک  عربستان 
را که  مدت چندین سال بود از سوی 
مســئوالن رژیم ایران پناه  داده  شده  

بود، دستگیر کردند.
"احمد ابراهیم المغســل"، شهروند 
عربستان ســعودی و فرمانده  گردان 
از  یکــی  که   حجــاز"  "حــزب اهلل  
شمار  به   بین المللی  تروریســت های 
می رفت، در کشور لبنان دستگیر شد.

احمد المغســل، یکی از طراحان 
 13٧٥ ســال  "الُخبــر"  انفجــار 
خورشــیدی )1٩٩6میالدی( بود که  
بعد از 1٩ ســال دستگیر شد.در این 
انفجار 1٩ ســرباز آمریکایی کشته  و 

3٧٢ تن دیگر زخمی شدند.
احمد المغســل فرمانــده  گردان 
"حزب اهلل   حجاز" بوده  که  بعد از انفجار 
این ســاختمان به  کشور ایران رفته  و 
بعد از گذشــت چند ســال مسئوالن 
رژیم ایران نام این تروریســت را در 
لیست افراد متوفی اعالم کردند.بعد از 
این ساختمان در سال 13٧٥  انفجار 
خورشیدی دولت آمریکا سپاه  قدس 
رژیم ایران را بــه  دخالت در انفجار 

ساختمان الُخبر متهم کرد.

سپاه پاسداران برای بلعیدن لقمه ی 
اهدایی خامنه ای، اعالم آمادگی کرد

مافیای نظامی ـ اقتصادی ســپاه 
پاسداران رژیم از آمادگی خود برای 
"نقش آفرینی  تعیین کننده در عرصه ی 
اقتصاد مقاومتی اعالم شــده از سوی 

خامنه ای در سال جدید" خبر داد.
دیگربان،  وبســایت  گزارش  به 
امور  معــاون  جزایــری  پاســدار 
بســیج و فرهنگ دفاعی ســتاد کل 
نیروهای مســلح جمهوری اسالمی 
گفــت: "بزرگنمایــی تحریم و رفع 
تحریم هــا یک گفتمــان انحرافی " 
اســت.وی در اظهاراتــی طعنه آمیز 
علیه سیاست حسن روحانی، رئیس 
جمهور رژیم مبنی بر انتصاب تمامی 
مشــکالت رژیم به تحریم  ها افزود: 
"بزرگ نمایــی تحریم هــا به دور از 
واقعیات محــض موجود برای تأثیر 
افکار عمومی و مرعوب ساختن  بر 

مخاطب است".
این فرمانده ی ســپاه تروریستی 
پاسداران رژیم همچنین در سخنانی 
که نوعی هشــدار به باند روحانی و 

دولت به اصطالح تدبیر و امید تلقی 
می  شــود، هرگونه کوتاهی و قصور 
در عمل به دســتورات خامنه ای و 
ضرورت ترسیم نقشه ی راه اقتصاد 
مقاومتی و اقــدام و عمل به آن را 
خســارت و خطایی نابخشودنی" 

دانست.
جزایری گفته: "مخاطب اصلی 
اقتصاد مقاومتی دولت محترم است 
و الگــوی عینی و تجربه شــده ی 
نیروهای مسلح برای تحقق اقتصاد 
اقتصادی  مقاومــت  و  مقاومتــی 
دارد".پاسدار  قرار  دولت  فراروی 
جزایری همچنین در سخنانی ضمن 
اظهار یأس از نتایج تســلیم نامه ی 
برای  برجام  به  موســوم  هسته ای 
رژیم افزود از دولت انتظار دارد که 
"به وعده ها و وعیدهای بی پشتوانه 
و فریبنــده ی جبهه ی دشــمنان" 
بی اعتنا باشــد و "بر داشــته ها و 
ظرفیت های ملی و بومی، مقاومت 

اقتصادی" تکیه کند.
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ادامه ی سخن

انجمن جهانی حقوق و آزادی ها، از ایران 
به سازمان ملل شکایت کرد

انجمن جهانی حقوق و آزادی ها در خصوص نقض حقوق بشر، 
رونــد تصاعدی اعدام ها، ایجاد تهدیــد و ارعاب علیه  ملیت های 
ایران و مداخله در امور کشــورهای منطقه ، شــکایت نامه ای علیه  

جمهوری اسالمی تقدیم به  سازمان ملل متحد کرد.
ســایت "العربیه  نت" به نقــل از "فواز العنــزی" دبیرکل این 
انجمن گــزارش داد، پس از دریافت اطالعاتــی در مورد نقض 
گسترده  ی حقوق بشر از سوی جمهوری اسالمی و همچنین تهدید 
سیستماتیک رژیم تهران علیه  اقلیت های مذهبی و اتنیکی و تصمیم 
آن کشــور برای اعدام برخی از آنها، شــکایتی را به  سازمان ملل 

ارجاع داده ایم.
وی همچنین گفته  اســت: "این شــکایت بر اســاس میثاق و 
پیمان نامه های بین المللی تنـظیم گشته  که  کشورهای جهان را ملزم 
به  رعایت حقوق بشر می کند که  ایران نیز یکی از امضاکنندگان آن 

است، ولی همواره  آنها را نقض کرده  است".
دبیرکل انجمن مزبور در این رابطــه می گوید: "این انجمن که  
ده ها نهاد حقوقی از اکثر کشــورهای عربی و همچنین نهادهایی از 
سایر کشورهای منطقه و جهان، عضو آن هستند، از اعدام بیش از 
٢3٠٠ تن در ایران و در دوران ریاســت جمهوری روحانی ابراز 

نگرانی و تاسف می کند".
قباًل نیز این انجمن در حاشیه  ی نشست حقوق بشر ژنو از اعدام 
گســترده  و خارج از قوانین ایران یاد کــرده  و انتصابات اخیر را 
صوری قلمداد کرده  بود که  طی آن رژیم سعی بر اخذ مشروعیتی 

کاذب دارد.
در این شــکایت از ملل متحد خواســته  شده  است که  به دلیل 
وجود ماده  1٥1 قانون اساســی جمهوری اســالمی که  بر اساس 
این ماده ، نیروهای امنیتی و نظامی ایران مکلفند همه ی امکانات و 
نیرنگ ها و فریب ها را در راســتای دکترین "صدور انقالب" بکار 

گیرند، ایران را از سازمان ملل اخراج نمایند.

مشاور نمایندگی جمهوری اسالمی در 
سازمان ملل، بازداشت شد

احمد شــیخ زاده، مشــاور دفتر نمایندگی رژیم ایران در سازمان 
ملل متحد، سه هفته پیش بازداشت و پس از صدور قرار وثیقه، آزاد 
شده اســت.به گزارش خبرگزاری رویترز، دادستان های آمریکا روز 
چهارشنبه ٢3 مارس در دادگاه فدرال بروکلین نیویورک شیخ زاده، را 

به نقض تحریم ها علیه رژیم ایران متهم کردند. 
رویترز به نقل از استیو زیسو، وکیل احمد شیخ زاده، اتهام این مقام 
رژیم را نقض تحریم ها، پولشویی و مسائل مالیاتی عنوان نموده است. 
پالما چن، یک قاضی دادگاه منطقه ای آمریکا، پس از آنکه دادستان ها 
نســبت به احتمال پناهنده شدن احمد شیخ زاده به نمایندگی ایران یا 
خروج از کشــور ابراز نگرانی کردند، برای نامبرده قرار ســه میلیون 

دالری صادر کرده است. 
تالی فرهادیان، از دســتیاران دادســتانی آمریکا، به قاضی گفته 

است، احمد شیخ زاده با یک دولت متخاصم همکاری کرده است. 
در همین حال، در هفته ی جاری رضا ضراب، تاجر ایرانی ترکیه ای، 
به اتهــام هدایت صد ها میلیون دالر پول، بــرای کمک به دور زدن 
تحریم های آمریکا علیه رژیم ایران در فلوریدای آمریکا بازداشــت 
شد.دادســتانی آمریکا می گوید ضراب )33 ســاله( به همراه دو نفر 
دیگر به نام های جمشــیدی )٢٩ ســاله( و نجف زاده )6٥ ساله(، در 
زمان تحریم ها، با اســتفاده از شبکه مالی و تجاری خود به دولت و 
شخصیت های ایرانی برای دور زدن محدودیت های اعمال شده، یاری 

می رساندند.
گفتنی اســت، رضا ضراب پیشــتر نیز به اتهام مشابهی در ترکیه 

بازداشت و پس از مدتی آزاد شده بود.

در نوروز امسال، ملت کرد در کردستان ایران، امید به نوزایی و شکوفایی و 
دمیدن روح نوینی به مبارزه را در شادی و سرور گسترده   ی خویش به منصه ی 
ظهور رســانید و در جای جای این بخش از سرزمین کردستان، شور مبارزه با 

جشن و شادی سمبلیک و پرمعنای ملت کرد در هم آمیخت. 
امسال، سال نو و ایام گشت و گذار و شادی مردم در کردستان ایران، ماالمال 

از ابراز شور و شادی در استقبال از مبارزه ی انقالبی ای بود که در پیش داریم.

رویداد سیاسی

کودک ُکرد به  اعدام محکوم شد
ایران  رژیم  قضایی  مســئولین 
یک جوان زیر 1٨ سال را به  اعدام 

محکوم کردند.
منتشر شده ،  به  گزارشــات  بنا 
یک جوان زیر 1٨ سال به نام "ک . 
ن" که  در زندان مرکزی شهر سنندج 
نگهداری می شــود، به  اتهام قتل به  

"قصاص نفس"محکوم شده  است.
وی در زمــان وقــوع قتل 1٧ 
ســال و ٩ ماه سن داشته  و پنجمین 
موردی است که  از سوی مسئولین 
به  اعدام محکوم شــده   این زندان 

است.
او متولــد اردیبهشــت 13٧6 
اســت. در ســال 13٩3 در یک 
نزاع دســتجمعی فردی را که اصال 

نمی شناخته به قتل رسانده.
و  داشته  تســخیری  وکیل  وی 

حتی برای احراز رشــد عقلی نیز به 
پزشکی قانونی نرفته است. در مهرماه 
13٩4 در اولیــن جلســه دادگاه به 
ریاســت قاضی حامد سلطان بخش 
در شعبه یک دادگاه کیفری سنندج به 
اینحال  با  است  قصاص محکوم شده 
این حکم اخیرا به اطالع وی رســیده 

است.
دیگر  زندانی  کودک-مجرم  چهار 
در زندان ســنندج نگهداری می شوند 
که در ســنین نوجوانی و زیر هیجده 
ســال بازداشــت و به اعدام محکوم 
زندانی ها  این  همه ی  اتهام  شــده اند. 
"قتل عمد" عنوان شــده و هویت و 
ســن هنگام وقوع قتل و یا بازداشت 
متهمان پیش تر توسط "هرانا" به شرح 

زیر گزارش شده بود:
1ـ یوســف محمدی، سال تولد: 

13٧4، ســن زمان بازداشــت: "14 
ســال، زیر حکــم اعــدام در زندان 

سنندج".
٢ـ هیمن هورامی نژاد، سال تولد: 
13٧6، سن زمان بازداشت: "1٧ سال 
و ٩ ماه، سال وقوع قتل: 13٩٠، زیر 

حکم اعدام در زندان سنندج".
تولد  سال  محمودی،  سیاوش  3ـ 
13٧4، ســن زمان بازداشــت: "1٧ 
ســال، زیر حکــم اعــدام در زندان 
سنندج، وی مدعی شده که برای دفاع 
از خــودش در مقابل تجاوز مرتکب 

قتل شده است".
4ـ آمانج حســینی )اویسی(، سن 
زمان بازداشــت: 1٧ سال، زیر حکم 

اعدام در زندان سنندج
مرتکبین جرم زیر سن 1٨ سال، بر 
اساس معاهدات حقوق بشری کودک 

محسوب میشــوند، مجازات کودکان 
در ایران و از جمله صدور حکم اعدام 
برای آنان در موارد مختلف از جمله 
درگیری و قتــل، قاچاق مواد مخدر 
و… همواره یکی از چالش های مهم 

نقض حقوق بشر در ایران بوده است.
این اقدام ایران با تعهدات کشــور 
در چارچوب میثاق بین المللی حقوق 
مدنی و سیاســی و کنوانسیون حقوق 
کــودک در تضاد اســت. ایــران در 
سعودی،  عربســتان  کشورهای  کنار 
کشورهایی  تنها  ســودان  و  پاکستان 
هســتند که همچنان به اعدام کودکان 
ادامه می دهند. دســتگاه قضایی ایران 
در سال های اخیر کودکان را پس از 
دریافت حکم اعدام در مراکز اصالح 
و تربیت نگهداری و پس از رسیدن به 

سن 1٨ سال اعدام می کند.

دستگاه قضایی،3 فعال اهوازی را به اعدام 
و ٤ فعال دیگر را به حبس ابد محکوم نمود

دادگاه انقالب اهواز حکم اعدام 
برای ســه فعال سیاسی اهوازی و 
حکم حبس ابد بــرای چهار فعال 

دیگر اهوازی صادر کرد.
با  اهواز  بشــر  سازمان حقوق 
حکم  صدور  از  گزارشــی  انتشار 
اعدام ســه فعال سیاسی اهل شهر 
حمیدیه از توابع اســتان خوزستان 
و حبس ابد برای چهار فعال دیگر 

اهوازی خبر داد.
هویت سه فعال سیاسی محکوم 
به اعــدام که عضو یــک خانواده 
می باشــند، قیس و احمد عبیداوی 
)برادر( و پســر عموی آنها سجاد 

عبیداوی اعالم شده است.
به 3٥  همچنین محمــد حلفی 
سال حبس، مهدی صیاحی به 3٥ 
سال حبس، مهدی معربی ٢٥ سال 
حبس و علی عبیداوی به ٢٥ سال 

حبس محکوم شده اند.
بــه گفته این ســازمان حقوق 
بشــری، نیروهای اطالعاتی اهواز 

موضوع قتل یک عضو سپاه را که ٥ 
سال پیش اتفاق افتاده، به این فعاالن 

اهوازی نسبت داده اند.
این فعاالن طی مدت بازداشت به 
دلیل شــکنجه ی نیروهای اطالعاتی 
مجبــور به اعتــراف در شــبکه ی 
تلویزیونی "پرس تی وی" شده بودند.
حکومتی  خبرگزاری های  پیشتر، 
به نقل از دادگستری خوزستان اعالم 
کرده بودند کــه حکم این متهمان در 
شد.براســاس  خواهد  اجرا  عام  مأل 
این گزارش، چندین فعال دیگر اهل 
شهر حمیدیه به همین اتهام بازداشت 
شده اند و چهار تن از آنان به احکام 
سنگین ٢٠ سال و حبس ابد و تبعید 

محکوم شده اند
از  اهوازی  بشــر  .فعاالن حقوق 
کلیه ی ســازمان ها و نهادهای مدافع 
حقوق بشــر می خواهند تا با اعمال 
فشار بر مســئوالن قضایی حکومت 
اسالمی ایران اعدام قریب الوقوع این 

فعاالن اهوازی را متوقف کنند.

عدم رسیدگی به وضعیت دو زندان 
سیاسی ُکرد در زندان های رژیم ایران

عملیات تروریستی بروکسل از طرف احزاب و 

گروه های سیاسی کردستان و عراق محکوم شد

دو زنــدان سیاســی ُکــرد در 
ارومیه و یاســوج در  زندان هــای 
وضعیت نامناسبی به سر می برند و 

توجهی به مطالبات آنان نمی شود.
بر اســاس اخبار منتشــره، دو 
زندان سیاسی ُکرد با نام های "تورج 
اســماعیلی و قدریه قادری" از عدم 
از جانب  نیازمندی هایشان  به  توجه 
مسئولین زندان خبر دادند و این دو 
زندانی در وضعیت مناســبی به سر 

نمی برند.
تورج  گزارشــات،  اســاس  بر 
اســماعیلی زندانی ُکرد که در زندان 
مرکزی ارومیه به سر می برد، تقاضای 
انتقال به بند سیاســی را داشــته در 
حالی که مسئولین زندان نام برده را 

به بند معتادین منتقل کرده اند.
این  به  ارومیه  زندان  مســئولین 
زندان سیاسی ُکرد اعالم نموده اند اگر 

با مأمورین اطالعات و امنیت همکاری 
نماید، به مطالبات او رســیدگی و در 
اجرای حکم هم تجدیــد نظر خواهد 

شد.
این در حالیســت که بیشتر شعبه ی 
این شهروند  ارومیه،  انقالب  دادگاه  دو 
ُکرد را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 
٥ سال زندان تعزیری محکوم کرده بود.

تورج اســماعیلی در آبان 13٩4 
خورشــیدی، به اتهام همکاری با یکی 
از احــزاب ُکردی به دســت مأمورین 

امنیتی رژیم بازداشت شده بود.
همچنیــن "قدریــه قادری"زندان 
سیاســی ُکرد که در بند نسوان زندان 
یاسوج به ســر می برد به بیماری های 
عفونی گوش، ســر درد و بی حســی 
دست مبتال شده ولی مسئولین زندان از 
انتقال وی به بیمارستان و مداوای وی 

خودداری می کنند.

عملیات تروریســتی فرودگاه شهر بروکسل از سوی ٢٥ حزب و 
گروه سیاســی کردستان و عراق در کشور هلند محکوم شد.بر اساس 
گزارش رسیده  به  سایت کوردستان میدیا، در این بیانیه آمده است که: 
"ما نیروها، احزاب و ســازمان های کردستانی و عراقی میهن پرست 
در هلند، همدردی و تســلیت خود را بــه خانواده های قربانیان ابراز 
می داریم و خواهان رســیدگی به  وضعیت مجروحان هســتیم  که  در 
اســرع وقت به  کانون گرم خانواده هایشــان بازگردند. ما به  شــدت 
این عملیات جنایتکارانه را محکــوم می نماییم که  گروهی راهزن و 
تروریست جنایتکار در قلب اروپا مرتکب شده اند تا بنیان دمکراسی 
را متزلزل نمایند و حقوق بشــر و آزادی چندین ســاله ی شهروندان 
را پایمال کنند و بذر رعب و وحشــت در دل ها بکارند.این نیروهای 
جنگ طلب با همین روش در کردســتان و عراق نیز مدت هاست که  
مردم عادی را هــدف قرار داده و به ارتــکاب تصفیه های نژادی و 
کشتار دسته جمعی علیه ایزدی ها، مســیحیان و شبک ها می پردازند. 
این گروه با سازماندهی اراذل و اوباش خرابکار، یک سازمان مخوف 
تروریستی با هدف ایجاد و رعب و وحشت  تشکیل داده است، لیکن 
خوشــبختانه امروزه در کردستان پیشمرگان قهرمان وضد ترور و در 
سایر نواحی عراق نیز ارتش عراق با کمک نیروهای ائتالف بین المللی 
و همکاری نیروی هوایی و کمک نظامی، در مقابل آنان ایســتادگی 
کرده  اند.به  نام کلیه ی احزاب و سازمان های  جامعه ی مدنی کردستان 
و عراق در هلند از اتحادیه و پارلمان اروپا درخواســت می کنیم که  
تمامی هســته های مخفی در النه ی ترور را در اسرع وقت در اروپا 
قلع و قمع نمایند و اجازه ی نفس کشیدن به  آنها ندهند. به  شما اعالم 
می کنیم که  ما و شما در یک کشتی قرار داریم و یک سرنوشت پیش 
رو داریم و به شــما اطمینان می دهیم که برای هر نوع کمک یا مقابله 
با ترور و انفجار در هر گوشــه ای از دنیا حاضریم، همانگونه که  شما 

درعراق و کردستان با ما هستید.
احزاب و گروه های سیاســی میهن پرسست کردستانی و عراقی که  

عمل تروریستی بروکسل را محکوم 
کرده اند، عبارتند از:

حزب دمکرات کردستان ایران-کمیته  ی هلند 
هماهنگی روند دمکراسی عراق در هلند

حزب کمونیست عراق-کمیته ی تشکیالت هلند
پارت دمکرات کردستان /عراق در هلند

اتحادیه ی میهنی کردستان-کمیته ی تشکیالت هلند
حزب کمونیست کردستان- تشکیالت هلند

حزب سوسیال دمکرات کردستان
pak حزب آزادی کردستان /هلند

حزب آزادی کردستان –نمایندگی اروپا
حزب اتحاد دمکراتیک کرد در سوریه

حزب حق و آزادی hak- Par در هلند
تمامی ســازمان های عضو کلوپ کردها و رســانه های کردی در 

هلند 
سازمان پیشمرگ انصار- هلند 

اتحادیه ی زنان عراق در هلند
سازمان مالی عراق در هلند 

سازمان حقوق بشری مرصد السومری در هلند
اتحادیه ی ســازمان های دمکراتیک عراقــی در هلند- پالتفورم 

عراقی  
جمعی از پیشمرگان دیرین کردستان ـ شا خ های هلند 

سازمان آسوری ها در هلند
سازمانی عراقی دفاع از حقوق بشر در هلند

سازمان خیریه ی ایزدی ها در هلند 
پارلمان فرهنگی عراقی در خارج از کشور

سازمان نویسندگان و هنرمندان دمکرات عراقی در هلند
 گروه  محافظت از پیروان ادیان ومذاهب در عراق. 
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کمیســیون امــور اجتماعی حزب 
به مناسبت  ایران،  دمکرات کردســتان 
1٠ فروردین ماه، روز شهیدان کردستان، 
پیامی منتشر نمود. متن این پیام به شرح 

زیر است:
هم میهنان گرامی!

خانواده های سرفراز شهیدان
کادرها و پیشمرگان عزیز!

مهمانان محترم!
فروردین ماه، ســالگرد  دهم  امروز 
یکی از بزرگترین آســیب هایی اســت 
کــه در ایــن روز و در ســال 13٢6 
خورشــیدی برابر با 31 مارس 1٩4٧ 
میــالدی با اعدام پیشــوا قاضی محمد 
و  کردســتان  رئیس جمهور  نخســتین 
یارانش، بر پیکر تمامــی ملت کرد به 
وارد شد.  ایران  کردســتان  مردم  ویژه 
آســیبی که پس از 6٩ سال هنوز هم 
یــادآوری آن دردناک بوده و فاجعه ای 
در روند جنبش ملــی کرد و مبارزه ی 
حق طلبانه ی این ملت به شمار می رود.

پس از سرنگونی جمهوری کردستان 
از سوی رژیم محمدرضا شاه و حامیان 

آن، در مدت بازداشــت تا روز اعدام 
پیشــوای بزرگمان، ملت کرد روزهایی 
ماالمال از نگرانی و انتظار نســبت به 
این مسأله را سپری نمود که سرنوشت 
پیشوایش چه خواهد شد؟ رفتار دولت 
ایران در این رابطه چگونه خواهد بود؟ 
بدیهی اســت کــه ذات حکومت های 
اســتبدادی همواره اینچنین بوده که با 
توســل به رعب و سرکوب، میلیتاریزه 
کردن و اعــدام، قدرت خود را تحمیل 
نمایند.بــا توجــه به ســوابق تاریخی 
برخورد سردمداران تهران تا آن زمان با 
برخوردشان  همانند  کرد،  ملت  رهبران 
با "اسماعیل آقا سمکو" رهبر و قهرمان 
ملی کرد، پیش بینی می شــد که این بار 
نیز چه اتفاقی خواهد افتاد، لیکن برای 
پیشوا زندان نیز ســنگر دیگری بود تا 
ایــن آموزگار بزرگ  آینده ی  رهروان 
درس ایستادگی، دفاع از حقوق مشروع 
خویش در هر شــرایطی و ثبات قدم و 
پایبندی به تعهــد و پیمان را بیاموزند. 
برای دشــمنان ملت کــرد و مخالفان 
حقوق بشــر، آزادی و عدالصصت نیز 
بیدادگاه پیشوا مکانی برای تأکید ایشان 
بر حق و حقیقت، آزادی، صلح و مقابله 
با ظلــم و بی عدالتی و اســتبداد بود. 
ایشــان دادگاه ناعادالنه را زیر سؤال 
برده و از یک رژیم نامشروع و اشغالگر 

بازخواست می نمود.
خانواده های سرفراز شهیدان!

امروز و با گذشــت 6٩ سال از این 
فاجعه ی دلخراش و در روز شــهادت 
پیشــوای ملت کرد، یــاد وی و تمامی 
شــهیدان ســرفراز دیگرمان را گرامی 

می داریم.
 متأســفانه ملت کــرد در منطقه ی 
خاورمیانــه تحت ســتم زمامداران و 
ملت های فرادســتی روزگار می گذراند 
که با گذشــت این همه سال نیز هنوز 

در مرحلــه ی تقدیس شــخصیت ها و 
ارجح دانستن "تکلیف" بر "حق" به سر 
می برند.اینها همان مفاهیمی اســت که 
پیشــوا با مرگ خویش به نفی و انکار 
آنها پرداخت. زیرا در جهان بینی پیشوا، 
انسانیت و ارزش های انسانی از اهمیت 
باالیی برخوردار بودند. در عصر پیشوا 
و حتی اکنون نیــز در دوران حاکمیت 
ظلمانــی جمهوری اســالمی، یکی از 
مشــکالت بزرگ زمامداران مســتبد 
تهران این بوده و هست که همانند قرون 
وســطی آنچه که برایشان اهمیت دارد 
این است که چه کسی حاکم و فرمانروا 
باشــد، نه اینکه شــیوه ی فرمانروایی 
چگونه باشــد و مردم و حقوق آنان از 
چه جایگاه و موقعیتی برخوردار باشند. 
این مشــکل و اختالف اصلی فلسفه ی 
سیاســی حزب دمکرات با زمامداران 
مســتبد حاکم بر ایران از دوران پیشوا 

قاضی محمد تاکنون بوده است.
دوستان گرامی! رهروان راه پیشوای 

زنده یاد!
بنیان های حکومت  پیش،  6٩ سال 

در کردستان از طریق یک حزب سیاسی 
و به پیشوایی رهبر شایسته ای همچون 
پیشوا قاضی محمد بر مشروعیت قانونی 
و شایستگی افراد و بر مبنای خواست 
مردم استوار گردید. از همین رو، روند 
محافظه کارانه ی  و  سنت گرا  زمامداری 
ملت کرد نیــز دچار دگرگونی و تحول 
از رهبری رؤســای عشایر و فئودال ها 
به رهبری یک حزب سیاســی همانند 
حزب دمکرات با برنامه ای مترقیانه شد. 
در حکومت تحــت رهبری حقوقدانی 
آگاه، روشنفکری مسلط به چندین زبان 
و یک قاضی دادگر و دادگستر همانند 
پیشــوا، زنان تبدیل به شریک مبارزه 
و کار و تــالش شــدند و به عرصه ی 
گام  اجتماعی  و  سیاســی  فعالیت های 
نهادنــد و جوانان به منظــور پرورش 
به  و کســب تحصیالت جهت خدمت 
ملتشان در آینده، به خارج اعزام شدند. 
در زیر پرچم کردستان و با سرود ملی 
"ای رقیب"، مدارس با شــور و هیجان 
کردی  زبان  بــه  تحصیل  زایدالوصفی، 
را آغاز کردند و کــودکان کرد به زبان 

کردی تحصیل را آغاز نمودند. 
جان تازه ای در کالبد شعر و ادبیات 
و روزنامه نگاری کردی دمیده شــد و 
در راه ملت و اســتقالل ملی، با آزادی 

عجین گردید.
 این اســت تفاوت نوع زمامداری 
مــا و آنان.عــالوه بــر تمامــی این 
ریاست جمهوری،  دوران  دستاوردهای 
پیشــوا قاضی محمد با دفاع از آزادی 
و حق مشــروع خود و ملتش مبنی بر 
آزادی و رهایــی، در زندان های رژیم 
شاه به ما آموخت که اساس و زیربنای 
نه  حکومت، مــردم و ملت هســتند، 
رهبران و شخصیت ها. رهبران مسئول و 
انقالبی خود را فدای آزادی و کامیابی 
ملتشــان می نمایند، نــه اینکه مردم را 

فردی خویش  و  منافع شخصی  قربانی 
نمایند. این اســت مکتب و راه حزب 

دمکرات کردستان ایران.
دوســتان گرامی! پس از سرنگونی 
جمهوری کردســتان، طی مدت چهار 
مــاه و 13 روز، ٢٢ تن از ســرداران 
کرد به همراه پیشوایشــان به چوبه های 
دار آویخته شده و جان خود را در راه 
آزادی و رهایــی ملت کرد فدا نمودند. 
از جمله 11 سردار فیض اهلل بیگی، چهار 
افســر جمهوری کردســتان در مهاباد، 
فرمانده ی نیروی پیشــمرگه در بوکان 
و چهار افســر اهل کردستان عراق که 
در بغداد به دست دیکتاتورهای ایران و 

عراق به چوبه ی دار سپرده شدند.
 هم میهنان گرامی!

دشــمنان ملت کرد با اعدام پیشوا 
و ســرداران کــرد، به خیــال خویش 
می خواســتند ملتمــان را از حق طلبی 
خویــش بازدارند تا در برابر زورگویی 
قدرت اشغالگر ســر فرود آورد، لیکن 
ملت کرد آموخته  اســت کــه چگونه 
بــه بهایی هرچند ســنگین و با تحمل 

مصائبــی هرچنــد جگرســوز نیز در 
نیاورد و  برابر زورگویی ها ســر فرود 
همــان گونه که رهبــر فرزانه و معمار 
تجدیــد حیات مبــارزات ملت کرد و 
باطل کننــده ی خواب زمامداران تهران، 
شهید دکتر قاسملو فرموده اند: "قافله ی 
شهیدانمان طوالنیســت و شاید از این 
هم طوالنیتر شــود... لیکــن ملتی که 
بهای آن  بایستی  آزادیســت،  خواهان 
را نیز بپــردازد"، قافله ی شــهیدانمان 
طوالنیتر شــد. هم اکنون شــاهدیم که 
همچون  رهبرانــی  شــهادت  علیرغم 
دکتر  قاسملو،  دکتر  قاضی محمد،  پیشوا 
از فرماندهان،  شرفکندی و هزاران تن 
کرد  ملت  پیشــمرگانمان،  و  کادرهــا 

همچنان استوار و زنده است. 
دمکراســیخواهانه ی  مبــارزات 
ملتمان در کردســتان ایــران همچنان 
ادامه دارد. مبارزان کرد تحت حاکمیت 
آزار  تمامی  علیرغم  نیز  سیاه آخوندها 
و اذیت هــا، شــکنجه ها، تیرباران ها و 
اعدام ها، در مکتب پیشــوا آموخته اند 
که تسلیم نشوند و در برابر اشغالگر سر 
فرو نیاورند و در سطحی گسترده و به 
گونه های مختلف و آگاهانه برای تحقق 

آزادی مبارزه می کنند.
جوانان مبارز مکتب پیشوای کبیر!

دبیرکل محترم  امســال،  نوروز  در 
حزبمان پیام مهمی خطاب به شما ایراد 
نمود و از شــما خواست تا برای تداوم 
راه پیشوا و ســایر رهبران شهیدانمان، 
به صفوف پیشــمرگان حزب دمکرات 
با تحلیل  این درخواست  ملحق شوید. 
دقیــق و ارزیابــی شــرایط و اوضاع 
منطقــه و میهنمان مطــرح گردید، از 
همین رو، جهت تســکین بخشیدن به 
قلب  خانواده های ســرفراز شــهیدان، 
با پیوســتن به صفوف حزب پیشوا، به 
اســتقبال از فراخوان حــزب خویش 

بشتابید و دل های دوستانمان را شاد و 
دشمن را نیز همچون همیشه درمانده و 
زبون نمایید. همچنان که شاهد هستید، 
هم اینک پیشــمرگه در خاورمیانه و در 
ســطح جهانی نیز تبدیل به ســمبل و 
نماد دفاع از آزادی و حقوق انســانی 
شــده و در برابر عقایــد تنگ نظرانه، 
ایستاده  استوار  ترور  و  تاریک اندیشانه 
اســت. ما نیز از مردم مبارز کردستان 
توانمندی های  کــه  داریم  انتظار  ایران 
مبارزان شهرها و روســتاهایمان را با 
مبارزات کوهســتان یکپارچه نماییم و 
به اتفاق یکدیگر به مقابله با اســتبداد 
بپردازیم.بنابراین و با توجه به واقعیاتی 
که در باال بدان اشــاره شد، مرحله ی 
نوین و سرنوشت سازی در پیش رویمان 
قرار دارد. مردم کردستان با دیده ی امید 
نیازمند  به ما می نگرند. چنین شرایطی 
تالش بیشــتر و مبارزاتــی قاطعانه تر 
از همیشــه اســت. آنچه که جمهوری 
اسالمی و تمامی دیکتاتورهای دیگر از 
آن وحشت دارند، اتحاد توده های مردم 

کردستان است.

 اقدامــات ناشایســت و جنایات 
نزدیــک به چهار دهــه ای رژیم، برای 
باقی نگذاشته  هیچ کس جای تردیدی 
اســت که تا زمانی که این رژیم بر سر 
کار باشد، از سرکوب و ارعاب و ترور 
دســت نخواهد کشــید و ارمغان رژیم 
برای تمامی مــردم ایران به ویژه مردم 
کردســتان، تنها ویرانی و فالکت بیشتر 

خواهد بود. 
نشانه ها حاکی از آن است که رژیم 
از تحوالت چشمگیری که در منطقه ی 
خاورمیانــه روی داده  و جریان دارند، 
خوشنود نیســت و دوران نمایش های 
انتخابات  رژیم نیز رفته رفته به سر آمده 

است.
حزب دمکرات کردســتان ایران به 
نوبه ی خویش ضمــن تجدید پیمان با 
روان پاک شــهیدان، به شــما اطمینان 
می دهــد که مبارزه برای دســتیابی به 
آزادی و تأمیــن حقوق ملی حتی برای 
یک لحظه نیز متوقف نخواهد شــد و با 
کوشش و مبارزات مستمر و پیگیر، به 
آرزوها و آمال شهیدان جاودان ملتمان 

جامه ی عمل خواهد پوشاند.
.هزاران درود بر روان پاک پیشــوا 
و یارانــش و کلیه ی شــهیدان دوران 
جمهوری کردســتان و تمامی شهیدان 
بخش های  و شهیدان ســایر  کردستان 
کردســتان که در راه دفاع از کردستان 
ایران در برهه هــای مختلف جان خود 

را فدا نموده اند.

نابــود باد رژیــم تروریســتی و 
تروریست پرور جمهوری اسالمی ایران

حزب دمکرات کردستان ایران
کمیسیون امور اجتماعی 
13٩٥/1/1٠خورشیدی

کمیسیون امور 
اجتماعی حزب 

دمکرات:

 با پیوستن به 
صفوف حزب 

پیشوا، به استقبال 
از فراخوان 

حزب خویش 
بشتابید و دل های 
دوستانمان را شاد 

و دشمن را نیز 
همچون همیشه 
درمانده و زبون 

نمایید
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ُکردستان 
در مصاف با 

مین

MINE

MINE
MINE
MINE

غالب حبیبی

 

                                                                           

                   

چهارمین روز از ماه آوریل ســال 
بین المللی  توســط جامعــه ی  میالدی 
تحت عنوان "روز جهانی آگاه سازی از 
خطرات مین" نامگذاری شده است. این 
روز در ُکردستان ایران یادآور جنگ ٨ 
ساله ی ایران ـ عراق و یورش نیروهای 
رژیم به کردستان  و مین گذاری مناطق 
کردستان توسط آنها و تأثیرات مخرب 
آن بر جامعه و شهروندان ُکرد می باشد. 
طبیعــت و جغرافیایی که مملو از مین و 
مهمات و ادوات جنگی باقی مانده از آن 

دوران است.
 همین چنــد ماه قبل بــود که در 
مریوان با استناد به منابع رسمی عنوان 
شد؛ تا ٥٠ ســال آینده اثرات مین های 
به جامانده از جنگ باقی خواهد ماند. 
که در عرصه ی  اثرات و آســیب هایی 
اجتماعــی، اقتصــادی و روانی نمایان 

است.
 مین و اعداد

عمق فاجعه ی عجین شده با مین را 
می توان در اخبــار مربوط به انفجارها 
در فواصــل 1٢٠ کیلومتــری و حتی 
کرد. دروغگویی  از مرزها درک  بیشتر 
و توجیهــات فنی در نــزد مقامات و 
نهادهــای حکومتــی را می تــوان بر 
مضاعف بــودن تأثیرات مخرب مین در 

ُکردستان تلقی نمود.
طبــق آمارهای دولت، مســاحت 
نزدیک به 3 میلیــون هکتار از اراضی 
ایالم،  استان های  شامل  ایران  ُکردستان 
کرمانشــاه، ســنندج و ارومیه آلوده به 
مین هســتند که دســت کم جان ٥.4 
میلیون شــهروند ُکرد را تهدید می کند. 
فقط در ســال گذشــته و با استناد به 
گزارش آژانس خبررســانی ُکردپا، 36 
تن در مناطق مرزی ُکردســتان بر اثر 
انفجار مین و مهمات جنگی کشــته و 
یا مصدوم شــده اند که با توجه به نبود 
رسانه های مستقل و انسداد خبری، آمار 
چنین وقایعی بیش از این تعداد برآورد 

می شود.
    مین و مرزبانی

در چند سال اخیر گزارشات موثقی 
درباره ی کاشــت مجدد مین در مناطق 
مرزی ُکردســتان انتشار یافته که برخی 
از فرماندهــان نظامــی تلویحًا چنین 
اقداماتی را تأییــد و آن را با جمالتی 
نظیر "ســازوکار دفاعی در برابر عبور 
قاچاقچیــان و تروریســت ها" توجیه 
کرده اند. در یک ســال گذشــته ده ها 
پایــگاه مرزی و بُرجــک نگهبانی در 
ُکردســتان ایران به بهانــه ی مبارزه با 
ُکرد، ساخت و  نیروهای مسلح احزاب 
تجهیز گشــته که برای محافظت از آنها 
هزاران مین جدید در فواصل چند صد 
متری این زاغه ها بار دیگر کاشــته و یا 

باقی گذاشته شده اند.
   مین و فقر 

"مرز"  و  "میــن"  واژه ی  دو  هــر 
اولین  که  تفاهمی  باهم عجین گشته اند، 
نان آور  به اصطالح  افراد  قربانیانشــان 
خانواده ها در این سو و آن سوی مرزها 
می باشد. طی ٢٥ سال اخیر کمی بیش 
از ٩٠درصدقربانیــان میــن را مردها 
تشــکیل  داده اند. حسین احمدی نیاز از 
وکالی سرشناس ُکردستان و از مدافعان 
حقــوق قربانیان مین معتقد اســت که 
اقتصاد ُکردســتان به دلیل نبود کارخانه 
و کارگاه، وابســته به داد و ستد مرزی 
می باشــد و همین امر به تردد افراد به 
مناطــق و خطوط مرزی شــده که در 
نهایــت به مجروحیت، علیل شــدن و 
مرگ نان آور خانواده منجر می شــود و 
دولت هم کمترین توجه و تســهیالتی 

برای چنین قشری در نظر گرفته است.
      پاکسازی مین ها

از قرار معلوم ســال 13٩1، ســال 
اتمام پاکسازی حدود ٥٠ هزار کیلومتر 
از میادیــن مین در ایران بــود، اما این 
و  نپوشانده  تابحال جامه ی عمل  وعده 
عماًل کم کاری و عدم دانش الزم در این 
زمینه به قیمت جان شــهروندان ُکرد به 
ویژه در اســتان های ایالم و کرمانشاه 

تمام می شود. 
عیســی بازیار )آوات( که از فعاالن 
عرصــه ی مین زدایی در ُکردســتان به 

شمار می رود، 
"عملیات  می نویســد:  مقاله ای  در 
مین زدایی در مناطــق آلوده ی ایران بر 
مبنای پاکســازی میلیتاریستی و مبتنی 
بر آموزه های نظامــی بوده و به خاطر 

منافع شــخصی مدیران مرکز مین زدایی 
و گروه های پاکســازی کننده ی ســپاه 
که بودجــه ی کالنی را از ایــن راه به 
تنهــا هیچ گونه  نه  دســت می آورند، 
عالمت گذاریــی در مناطق آلوده انجام 
اتمام پاکسازی  با اعالم  بلکه  نمی شود؛ 
در این مناطق باعث مرگ هموطنان و 

افراد بی گناه زیادی شده اند.
   مین و فعاالن مدنی

تنها در استان سنندج بیش از یکصد 
روســتا در جوار مین های کاشته شده 
واقع شده اند که این امر، کوشش فعاالن 
مدنی ُکرد جهت آگاه ســازی شهروندان 
از خطــرات مین و مهمــات جنگی را 
درپی داشــت و ســال ٨4 به تأسیس 
"دانش پژوهان  غیرانتفاعی  مؤسســه ی 

ماف" در کردستان انجامید.
 این تشــکل مردم نهاد فعالیت هایی 
نظیر برگزاری سه دوره کارگاه آموزش 
تربیت مربــی خطرات مین، "برنامه من 
و میــن" برای آمــوزش خطرات مین 
و مــواد منفجره باقیمانــده از جنگ به 
کودکان و همچنین آموزش عامه ی مردم 
برپا  اســتان سنندج  روستاهای مرزی 
کرده و در نظر دارد که روز شــانزدهم 
فروردین و همزمــان با روز بین المللی 
آموزش خطرات مین و مقابله با مشکل 
مین، جایزه ای تحت عنوان جایزه ماف 
برای جهانی عاری از مین به فعاالن این 

حوزه اهدا کند.
         مین و معاهدات 

بین المللی
ایــران بعد از مصر توســط مراجع 
بین المللی به عنوان دومین کشور آلوده 
به مین لقــب گرفته، امــا هیچ یک از 
کارگیری  به  منــع  بین المللی  معاهدات 

مین را امضا نکرده است. 
حکومت ایران هــم یکی از عمده 
مین ضد  انواع  تولیدکننده ی  کشورهای 
نفر به شــمار می رود. ســال گذشته ی 
ایران در نشست بیست و هشتم شورای 
حقوق بشر پذیرفت که با سرعت هرچه 
تمام تر عملیات پاکسازی میدان مین را 
با همکاری کشور بوسنی به پایان رساند 
اما انتشــار آمار قربانیان مین و نیز 
بهبود  زمزمه کاشــت جدید مین، عدم 
در وضعیــت مناطق آلــوده به مین در 
ُکردستان را نشــان می دهد که همواره 
رژیم ایــران از تعهدات بین المللی خود 

شانه خالی می کند. 
مدتی قبل هم احمد شهید، گزارشگر 
ویژه حقوق بشــر، مأموریتش در امور 

ایران برای یک سال دیگر تمدید شد. 
مأموریتی که با توجه ویژه ی ایشان 
به معضل مین در ُکردستان و افشاگری 
نهادهــای حقوق بشــری نظیر جمعیت 
حقوق بشــر ُکردســتان ایــران ـ ژنو، 
موضوع در مجامــع بین الملل مطرح و 

خون قربانیان مین ضایع نخواهد شد.

نکته

مین مقداری ماده ی منفجره یا ماده دیگری 
اســت که در محفظــه ای فلــزی، چوبی یا 
پالستیکی در اندازه های گوناگون قرار دارد و 
برای نابودی خودروها یا کشتی ها یا قایق ها 
یا هواپیماها و آســیب زدن به آنان و زخمی 

کردن افراد به کار می رود.
در حال حاضر نزدیک به 11٠ میلیون مین 
زمینی در جهان وجود دارد و نزدیک به ٢٥٠ 
میلیون دیگر در انبارهای نظامی کشــورهای 
مختلف نگهداری می شود تا در صورت لزوم 

مورد استفاده قرار گیرند .
طبــق برآوردهای صــورت گرفته، برای 
خنثی ســازی و جمع آوری این تعداد مین به 

3٠٠ میلیارد دالر هزینه نیاز است.
دو نوع مین انفجاری وجود دارد که شامل 
 )AT(و ضــد تانک )AP(مین هــای ضدنفر
می باشند. مین های ضدنفر انفجاری متداولترین 
مین های ضدنفر در جهان به شمار می روند و 
به رنگهای زیتونی، برنز، سبز، سیاه، قهوه ای، 
خاکســتری و یا ترکیبی از رنگ های مختلف 

ساخته می شوند.
بر اســاس آمارهای بین المللی، دست کم 
در ٨٠ کشور جهان میلیون ها انسان در خطر 
برخورد با مین هــای باقیمانده از جنگ های 

پیشین هستند.
در جنگ ٨ ساله ایرانـ  عراق، هردو طرف 
درگیری نزدیک به 4٠ میلیون مین در مناطق 

مرزی ُکردستان و خوزستان کارگذاشته اند.
رژیم ایران از زمان ایجاد پیمان اتاوا)کانادا( 
در دسامبر 1٩٩٧ از پیوستن به این کنوانسیون 
جهانی و امضای تعهدات آن خودداری می کند.

عدم عضویت حکومت ایران در کنوانسیون 
مذکور امکان اســتفاده از تجهیزات پیشرفته 
جهت پاک سازی مین را سلب کرده و به این 
دلیل میزان قربانیان مین در ایران قابل توجه 
اســت. آمریکا، چین و هند نیز این پیمان را 

امضا نکرده اند.
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    پرویز جباری

کردها و نیروهای عراقی که 
امروز امور و هدایت سیاســی 
و  کردستان  منطقه ی  اجرایی  و 
عراق فدرال را در دست دارند، 
به عنوان معارضین عراقی علیه 
رژیم صدام، با جمهوری اسالمی 
پیوند عمیق و غیر شــفاف در 
برخــی زمینه ها داشــته اند. به 
نوعی می توان گفت این پیوندها 
به صورت نابرابر بوده است، به 
دلیل اینکه یک نیروی معارض 

با یک رژیــم ایدئولوژیک که 
معتقــد به هژمونــی در منطقه 
است.  بوده  ارتباط  در  می باشد 
این پیوند  بعد از سال ها و تغییر 
رژیم سیاسی و سرنگونی رژیم 
صدام حسین در عراق، کماکان 
روابط میــان معارضین دیروز 
که حاکمــان امروز در عراق و 
می باشند،  خودمختار  منطقه ی 
نابرابر،  نگاه  ماهیت و  با همان 
ماندگار شــده است. به  نوعی 
می تــوان گفت که ایــن پیوند 
و مناســبات نابرابــر، نهادینه 
شــده اســت. از یک سو این 
سیاســی   بازیگران  که  نیروها 
می باشند،  خود  منطقه ی  جدید 
نمی توانند از همــان تعریف و 

همواره  یابند.  رهایی  مناسبات 
با جمهوری  مناسبات خود  در 
اســالمی ایران، خود را همان 
معارضینــی می بینند و می دانند 
که روزگاری به دلیل داشــتن 
دشمن مشترک، به ایران نزدیک 
شده بودند و به حمایت و کمک 
آن نیاز داشتند. از سوی دیگر، 
حاکمان  نیز  اسالمی  جمهوری 
جدیــد عراق و کردســتان را 
همــان معارضیــن دیــروز و 

دســت پروردگان خود می بیند 
که همچنــان به حمایت او نیاز 
دارند تــا آنجا که در این پیوند 
نقش  در  نابرابر،  مناســبات  و 
برادر بزرگتر ظاهر شده و عمل 
می کند. مناســبات و پیوندهای 
خود با آنان را در همان اندازه 
و وزن تنظیم می کند و به پیش 
می بــرد که در گذشــته وجود 
و  شدن  نهادینه  اســت.  داشته 
این پیوند و  از  خارج نشــدن 
همواره  طرفین،  برای  مناسبات 
تبعات یکسانی را در پی ندارد. 
چیزی که بسیار مشهود می باشد 
و باعــث نارضایتی و اعتراض 
دیپلماسی  عملکرد  به  نســبت 
کردها در این بخش شده است، 

ندهد و تأیید نکند. این وضعیت 
هیأت  خصوص  در  سیاست  و 
سیاسی رده باال تا سال ٢٠14 
و به دنبال تهدید داعش، برای 

ایران تداوم داشت. 
البته این پیونــد و رابطه از 
کانال  از  همواره  ایران  ســوی 
سپاه پاسداران و شاخه ی قدس 
منوچهر  ســفر  است.  بوده  آن 
عنوان  به  کردســتان  به  متکی 
وزیر خارجه یک استثنا بود که 

آن نیــز در اوج رابطه ی گرم و 
نزدیک کردها یا ماه عسل آنان 
با دولت عراق شکل گرفت، اما 
از بسیاری جهات دیگر، بیشتر 
جمهوری اســالمی تمایل دارد 
غیر  سیاســی  رابطه ی  یک  به 
شفاف، آلوده، امنیتی و نابرابر با 
حکومت منطقه ای کردستان، که 
تا اندازه ای در این زمینه موفق 
عمل کرده و بســیار نیز پیش 

رفته است.
 این وضعیت زمانی مطلوب 
این نظام دینی بوده اســت که 
دخالت ها  این  بستر  و  زمینه ها 
ناســالم  رابطه ی  ایجاد یک  و 
سیاســی در ایــن بخــش از 
کردستان دیده می شود.                                                                     

کردستان  منطقه ای  حکومت 
مستقل  کشــور  یک  عنوان  به 
درنــگ کنیم. در یــک نما و 
تصویــر کلی، بیشــترین نیاز، 
پیونــد و ارتبــاط حکومــت 
ایران)در  به  کردستان  منطقه ای 
احزاب،  بیشتر  ایران  خصوص 
شــرکت ها و مــردم مناطــق 
ارتباط و  ایران  مرز  به  نزدیک 
نیاز دارند(. بیشــتر در زمینه ی 
اقتصادی،  مبــادالت  تجارت، 

در  پزشکی  و  درمانی  نیازهای 
برخی موارد می باشــد تا یک 
رابطه ی کاماًل سیاسی و امنیتی 
و نیــز دیپلماتیک. هر چند که 
بین این منطقه و احزاب سیاسی 
آن از قدیــم نیز یــک پیوند و 
رابطه ی سیاسی و همکاری در 
زمینه های مختلف وجود داشته 
و دارد. اما در بعد شناســایی و 
قبول کردن منطقه ی خودمختار 
کردســتان از دهه ی نود به این 
ایران  اســالمی  سو، جمهوری 
همــواره با احتیــاط، تردید و 
تأخیــر عمل کرده اســت، تا 
جایی که تالش کرده است هیچ 
باالی  مقامات  ســطح  در  گاه 
سیاســی این پیوند را رسمیت 

دیپلماسی 
"حکومت منطقه ای 

کردستان" با 
جمهوری اسالمی 

ایران
)بخش هشتم(
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خرب

زاگرس جنوبی

برافروختن آتش نوروزی در کرماشان

با همت جمعی از فعاالن فرهنگی کرد، آتش نوروزی در روستای 
»دراوه یــن« منطقه ی جاللوند کرماشــان برافروختــه و با حضور 
چشــمگیر مردمان این دیار جشن اســتقبال از بهار و سال نو برگزار 

گردید.
این مراســم با آزاد کردن یک کبک، به نشــانه ی  دوستی دوباره 
انســان با طبیعت آغاز شد و در ادامه همراه با نوای شادی آور ساز و 

دهل، حضار با »هه لپه رکه« به پیشواز سال نو رفتند.
 طی مراســم مذکور استاد علی نظری جاللوند طی شعر خوانی و 
سخنرانی خود به ضرورت برپایی اینگونه جشنهای کوردی و صحبت 
کردن با زبان مادری اشــاراتی کرد. همچنین استاد »قدرت قزوینه« 
)هانــا( در رابطه با زبان و فرهنگ کوردی چند قطعه از اشــعار خود 

را سرودند.
در ادامه گروه موســیقی لورســتانی به سرپرســتی »حشمت اهلل 
بازرگان« با اجرای قطعات زیبایی از موســیقی کوردی پرداخت و در 
بخش دیگری از جشــن، دختربچه ی  »صحنه«ای با ساز تنبور خود 

مقاماتی از آیین یارسان را اجرا نمود.
 در پایان هم پس از شعر خوانی استاد لک امیر و تاکید دوباره ی 
ایشان در اجرای چنین مراسماتی در همه ی کوردستان، آتش نوروز 

به دست کودکان کرد برافروخته شد.

سرپل ذهاب و استقبال از نوروز کردی

سال ٩٥ را به سال  مبارزه با 
سدسازی در ایران بدل کنید 

هجوم اعراب به سرزمین های عجم، کردستان را نیز بی نصیب نگذاشت 
و طی این یورش ها صدها مورد قتل عام، کشــتار و چپاول علیه انسان و 
انســانیت روی داد. در این میان گروهی با باورهایی نشــات گرفته از 
»میترائیســم«، »زروانیسم« و »زرتشــت« و اعتقادی راسخ به یزدان و 
یکتاپرســتی، در چارچوبی منســجم و با اراده ای مستحکم و باورمند 
بــه میهن و دفاع از خاک، فرهنگ، زبان، و آداب و رســوم کردی به نام 
»یارسان«، به مبارزه و پایداری در برابر هجوم اعراب در قالب هفت تن 
›هه فته وانه« و چهل تن »چالنه« و... برخاستند و توانستند طی چندین 
دوره ای تاریخی و برای چندین نسل این مبارزه و پایداری را ادامه داده 
و در عصر حاضر نیز چه در دوران سلطنت پهلوی و حکومت فاشیستی 
جمهوری اسالمی، اصول و مبانی آئین خود را حفظ و زنده نگهداشته اند.

آئینی که هیچ ارتباطی با آســمان ها نداشته اما ماالمال است از باور 
بــه نیرو و ذات انســان ها. باور و اعتقاداتی ریشــه دار، ملی و نیرومند 
که تا به امروز همچون ســر و رازی باقی مانده اســت و همچنان برای 
بسیاری ناآشکار است. امری که موجب گردیده دشمنان این آئین تهمت 
و افتراهایی چون شــیطان پرســت و کافر را به پیروانش بزنند و گاهی 
اوقات نیز این آئین را بخشــی از اســالم و مذهب شیعه معرفی کنند در 
حالی که یارســان هیچ تناسخی با اسالم و افکار دینی و عربی نداشته و 
تنها به دلیل حفظ بقاء خود و با تغییر تعدادی از اســما آنهم در قالب سر 
و راز، تــا حدی رنگ و بوی اســالمی و دینی به خود گرفته و به ظاهر 
به مذهب شیعه نیز نزدیک تر شده است، با تمام این اوصاف هیچکدام از 
اصول و مبانی اسالم در چارچوب یارسان جایی نداشته و ندارد. اصول 
یارســان بر چهار بنیاد »راستی، پاکی، نیستی و ردا« استوار است، آئینی 
که با انســانیت، عشق، حق خواهی، راستی، وجود، حیات، ذات و تحول، 
پاکــی و دوری از هرگونه پلیدی معنــا می یابد و تعالی ذات آدمی که به 
صورت آگاهی تام و درک انســان ها بــه دور از هرگونه پلیدی، دروغ، 
جنگ و کشــتار، نفی و حذف دیگری نمود می یابد و در قالب انســانی 
پاک و راســتگو و دارای ذاتی جاودانه خود را نشان می دهد که البته این 
امر نیز خود حاصل ســال ها تالش انســان »یارسانی« است تا بتواند به 
مراتب پاکی و ذات متعالی  همچون »سلطان«، »پیر«، »باوه« و »کاکی« 

دست یابد.
نمادها و ســمبل های یارســان که مملو از معنا، زیبایی و جاودانگی 
حیات انــد و تماما از طبیعت و جاودانگی انســان پــاک و دارای ذات، 
سرچشمه می گیرند عبارتند از: »خورشید« نمادی از زندگی، روشنایی، 
حیات. »ماه« نماد درخشــندگی و طلوع در تاریکی و ظلمات، ســمبل 
مذکورطی جشــن سه روزه ی خاونکار بیشــتر نمود می یابد، »هوا« به 
مانند نفــس زندگی و حیات و آگاهی از وجود، »خاک« نمادی از مادر 
و بازگشــت به دنیای ازلی، »درخت صنوبر« که نمادی از طبیعت همیشه 

زنده و سبز و سمبل مقاومت و پایداری است. 
»آتش« به مانند ســمبلی از زندگی، »انار« نماد تجدید حیات و هم 
زیستی و پاکی و نیاز، »رنگ سبز« همچون نمادی از طبیعت ملون میهن 

و شکوه ذات انسان با روحی جاودانه. 
یارســان به تمامی ســمبل های زندگی و حیات، تقدس می بخشد و 
جایگاه ویژه ای برای آن ها در راســتای حفظ و جاودانگی بشر و تعالی 

او در نظر می گیرد.

یاری، 

باوری مقدس

                                      
د.آوات ساروج                                                                                                                      

م: سارا پارسان: شهرام میرزائی

زن در پس ویترین های کرمانشاه

ایــن موضوع کــه یک مرد 
نسبت به وضعیت زن در اجتماع 
قلم به دســت گیرد و سخن به 
میــان آورد و بــا فریادهایش 
پرســتیژ روشــنفکری به خود 
گیرد، بدترین حالتی است که در 
این دنیا آدمی را منزجر می کند. 
با اینکه دفاع از حقوق زنان آن 
هم از زبان یک مرد خود شیوه 
دیگری ست از بازتولید ""منیسم" 
و احیای پارادایم مردســاالری، 
آنهــم در چارچوبی نو و فرمی 
دیگر. اما چه می توان کرد وقتی 
در شهری زندگی می کنی که رتبه 
سوم خودکشی در کل کشور را 
داراســت و همیشه نیز جزء 1٠ 
استان فقیر و توسعه نیافته ایران 
بوده اســت و در این اوضاع و 
نیز در  ایرانی مرکزگرایی  احوال 
گوشه ای از این سرزمین مشغول 
جک سازی ست تا از این راه بر 

سیه روزی ات نیشخندی بزنی.
آنسوتر، هنگامی که بر روی 
نیمکتی در پارک معلم نشســته 
ای و اخبــار روزانــه را با وب 
و  می کنی  مــرور  هایت  گردی 
شــامگاهی  نســیم  خنکای  از 
اواخر شهریور لذت می بری، به 
ناگاه با خبــری دلخراش روبرو 
"نریمان"  و  "شــهال"  می شوی: 
زن و شــوهری با 3 فرزند ٧ تا 
رسالت  ساکن شهرک  ساله،   16
کرمانشــاه، در آغوش هم، خود 
را بــه آتش کشــیدند بی آنکه 
فریاد "مقاومت زندگی است" را 

سر دهند.آن وقت است که درک 
خواهــی کرد چرا یــک خانواده 
بــا قــرص برنج، دســته جمعی 
"چمن"  یا در  خودکشــی کردند 
زنان دست به تن فروشی می زنند 
و یا دختری لیسانسه، تنها به ازای 
دریافت ماهــی1٥٠ هزار تومان 
فاصله ی رودکی تا ســپه را طی 
می کند تا به محل کار خود در یک 

عروسک فروشی برسد.
آن هنــگام کــه مهــره های 
حکومــت بر ســاز و دهل های 
خود می زدند و گــوش فلک را 
کر کرده بودنــد، وجب به وجب 
خیابان های شــهرم مملو از آگهی 
کار بــرای دخترانی بــود که ٥٠ 
درصــد جمعیت دانشــگا ه ها را 
پر کرده بودند، اما ســهم شان از 
بازار کار تنها منشی گری ادارات 
با کم تریــن میزان  صوری ســت 
حقوق ماهیانه و یا فروشندگی در 
تنها وظیفه اش جلب  که  بوتیکی 

نظر مشتریان است.
یکی  در  پور"  نسیمیی  "فرزاد 
از مقاالت خود بــه این موضوع 
می پردازد و می نویسد: "دستمزد 
پائین -حداقل یک پنجم دستمزد 
نامعلوم،  کاری  ساعات  آقایان-، 
عدم پوشــش بیمه و از همه بدتر 
سوءاســتفاده از زیبایی و رخسار 
مشتریان،  توجه  برای جلب  زنان 
از جمله مشکالت عمده کار زنان 

و دختران در کرمانشاه است".
البته باید گفت که این مشکالت

تنها مختص کرمانشــاه نیست 
و دولــت مرکــزی ایــران طی 
حیات سیاســی خود، با مهندسی 
اجتماعی-اقتصادی کردســتان و 
انهدام بنیادهــای زندگی مردمان 
شــهرهای  تمام  ســرزمین،  این 
زاگرس را گرفتار این معضل کرده 
است. با تمام این احوال جامعه ی 
شهری کرمانشــاه به دلیل کثرت 
گسترده  به صورت  اش،  جمعیتی 
تر و چشم گیرتری با این معضل 

دست به گریبان است.
آینده  در  اگــر  شــک  بدون 
خواهان اجتماعی توانمند و سالم.

مدنی  فعالیــن  باید  هســتیم 
نگاهی ویژه به این موضوع داشته

باشــندو در شــناخت و 
اهمــال   آن  آسیب شناســی 
نکننــدو بــه جــای عکس 
فیسبوکی گرفتن و نقش فعال 
کردن -که  بازی  را  دلسوزی 
شــب و روزش وقف جامعه 
شــده- نیم نگاهی به زیست 
محیط اجتماعی خود داشــته 
باشــند و در آن چارچــوب 
برنامــه هایشــان را تعریف 
کنند، که در اینصورت بی شک 
بســیاری از معضالت جامعه 
ریشه یابی و رفع خواهند شد.

مراسم عصرشعری در شهرستان سرپل ذهاب –کرماشان- به 
مناسبت فرارسیدن بهار برگزار شد.

این مراسم که با حضور شاعرانی از شهرستان های گیالنغرب 
و قصرشــیرین برگزار گردید، با اســتقبال خوب شــهروندان 

کردهمراه بود.
اجرای این مراســم به عهده ی میثم عاطفی نیا )مدیرمسئول 
انجمــن ادبی ژوان( بــود، او که خود ادیــب و محقق حوزه ی 
فرهنگ و ادبیات اســت توانســت با این عمل فرهنگی حال و 
هوایی خاصی را به فضای ادبی-فرهنگی این شهرستان ببخشد.

این مراسم به همت انجمن ادبی ژوان برگزار گردید.

مردم منطقه " مهســنبلی " هفتگل با تشکیل اجتماعی ٢هزار نفره، به 
ساخت سد بهشــت آباد و کوهرنگ3 و انتقال آب از زاگرس به مناطق 

فارس نشین اعتراض کردند. 
این گردهمایی که به همت موسسه "سبز پایان مهسنبلی" برگزار گردید 
شاهد حضور مردم ، فعاالن محیط زیست، هنرمندان و ورزشکاران بود.

"هژیر کیانی" یکی از سخنرانان این مراسم با اشاره به نقش دولت های 
مرکزی ایران در نابودی محیط زیســت زاگــرس گفت: بخش مهمی از 
نابسامانی ها، ویرانگری ها و میهن سوزی ها ناشی از مدیریت نادرست 
دولت ها بر منابع کشــور بوده است. او در ادامه افزود: بعد از اینکه نفت 
ملی شد متاسفانه در سرشاخه های کارون چوب تاراج و غارت به منابع 
آب ما که تنها مزیت اقتصادی پایدار مردمان این سرزمین است زده اند.
کیانی با اشــاره به حق طبیعی مردمان زاگرس دربهره مند شدن از منابع 
آبــی و ثروت های طبیعی این دیار گفت: ما معتقدیم آب ها و جنگل ها 
ابتدا باید برای استفاده همین مردم باقی بماند. او همچنین به فعالیت های 
مدنی ممکن اشــاره کرد و گفت: از شماخواهش می کنم سال ٩٥ را به 

نهضت مبارزه با سدسازی در ایران بدل کنید.
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