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ارگان حزب دمکرات کردستان ایران

تـأمین حقوق ملی خلق کرد در چهارچوب ایرانی دمـکراتیک و فـــدرال

٦ ٤٧ ٥

مصطفی هجری: حزب دمکرات از 
مردم و برای مردم است

حزب دمکرات: بر تداوم مبارزات 
نوین شاخ و شار مصرانە عمل 

می کنیم

یقە سپیدهای تروریسمپاشنه ی آشیلی به نام حجاب

بە  جاسوسی  دستگاه های  نفوذ 
و  قدیمی  بحثی  دیگر  کشوری 
اطالەدار است که در زمان جنگ 
اینگونه  نیز  امپراطوری ها  کهن 
نفوذها وجود داشته است که نیروی 
نفوذی های  طریق  از  کشوری 
خود  به دستگاه های کشور دیگر 
را  ورود  دروازه های  و  کرده  رخنه 
و  نموده  باز  خود  نیروهای  برای 
شکست  با  را  دیگر  امپراطوری 

مواجه کرده است.
در عصر نوین شیوه های نفوذ فزونی 
اعتماد  که  عصری  در  و  یافته 
متقابل سست گشته و منفعت های 
امکان  اند  شده  جایگزین  شخصی 
اینگونه نفوذها بیشتر و بیشتر شده 

است.
جمهوری  استعمارگری  سیستم  در 
اوایل روی کار آمدن  از  اسالمی، 
بودن  ایدئولوژی  بدلیل  رژیم،  این 
و  پاسدار  اعتماد  میزان  رژیم، 
بسیجیان به این حکومت بیشتر بود 
و در یورش به خاک کوردستان بە 
تکرار اتفاق افتاده که بسیجی های 
برای  می گفتند  قم  و  اصفهان 
نیز  خمینی  و  آمده اند  »شهادت« 

کلید بهشت را به آنان داده بود.
اما اینک هیچ اعتقاد ایدئولوژی 
و آیینی به این رژیم نمانده و آنقدر 
غارت و جنایات کرده اند و آنقدر 
فساد رژیم آشکار گشته که هیچ 
به  اعتقادی  دیگر  نیز  پاسداری 
منفعت  تنها  بلکه  ندارد،  رژیم 
شخصی آنان را در اطراف رژیم نگه 

داشته است.
والیت  ایدئولوژی  که  درحالیکه 
و  گشته  مواجه  شکست  با  فقیه 
اعتباری  هیچ  رژیم  گفته های 
منفعت های  تنها  ندارد،  خارج  در 
شخصی است که پاسدارهای رژیم 
را اطراف این رژیم نگه داشته است 
و این منفعت اقتصادی را میتوان 
در جایی دیگر و گسترده تر فراهم 

کرد.
نفوذ  باعث  که  است  گسل  همین 
کشورهای  اطالعاتی  دستگاه های 
رژیم  اطالعاتی  سرویس  به  دیگر 
شدە، از این طریق تا باالترین سطح 
سپاه  اطالعات  و  اطالعات  وزارت 
دستگاه های  طعمه  به  پاسداران 
جاسوسی تبدیل گشته و مهره های 
می  دشمنان  به  را  خود  رژیم 

فروشند!

کریم پرویزی

ادامه در صفحه ی ٢

ســـخـن قدرت ما حمایت مردمی است

پیام تبریک مسئول اجرایی حزب دمکرات کوردستان ایران به 
مناسبت عید سعید قربان

به مناسبت فرا رسیدن عید مبارک قربان، این عید مقدس را به همه  مسلمانان جهان و بویژه مردم کوردستان 
تبریک و تهنیت عرض می نمایم.

امیدوارم این عید، روزگاری خوش و امیدبخش را به دنبال داشته باشد و درد و آالم ملتمان به پایان برسد و اعمال 
خیرخواهانه و نوع دوستی بر جامعه سایه بیافکند.

تبریک دوباره  ما را پذیرا باشید و زندگیتان پر از شادی باد.
حزب دمکرات کوردستان ایران

مسئول اجرایی
مصطفی هجری

مرداد ماه ١٣٩٨ خورشیدی

جمهوری اسالمی
 در خدمت اسرائیل

مرداد  ٢٤ام  مورخه  پنجشنبه  روز 
مقر  در  خورشیدی،   ١٣٩٨ ماه 
کوردستان  دمکرات  حزب  اصلی 
ایران، سالروز تاسیس حزب دمکرات 
حزب،  رهبری  اعضای  حضور  با 
کادر و پیشمەرگان گرامی داشتە 

شد.
این مراسم با سرود ملی "ای رقیب" 
احترام  و  یاد  بە  و سپس  آغاز شد 
دقیقە  چند  کوردستان  شهدای 

سکوت اختیار کردند.
نخست  معاون  شرفی  حسن  سپس 
دمکرات  حزب  اجرایی  مسئول 
بدین  را  پیامی  ایران  کوردستان 

مناسب قرائت نمود.
شرفی در پیام خود این روز خجسته 
کە  کوردستان  مردم  عموم  به  را 
آزادیخواه  حزبی  را  دمکرات  حزب 
و  گفت  تبریک  می کنند  تلقی 
سپس بیان داشت: '' در مدت ٧٤ 
راه  دمکرات  حزب  گذشته،  سال 
طویلی را در مبارزات خود پیمودە 
است.  موفقیت هایی بزرگ بدست 

آوردە است کە اوج این موفقیت  ها 
است.  کوردستان  جمهوری  تاسیس 
فراز و نشیب هایی بسیار طی کرده 
است. رنج  های فراوانی تجربه کردە 
است. مبارزان آن مشقت زندان، رنج 
مادر و پدرانی کە فرزندشان اعدام 
شدە و آواره شدند و هرچە از رنج و 
آزار تصور می شود، فرزندان مبارز 
این حزب تجربه کردەاند؛ اما بسی 
جای افتخار و بالیدن است کە هیچ 
کدام از آنها نتوانستە است فرزندان 
ملت کورد را از خواست های ملی 

خود پشیمان گرداند.
معاون نخست مسئول اجرایی حزب 
نوین  مرحله  با  رابطه  در  دمکرات 
مبارزە حزب دمکرات در کوردستان 
گشته  مشهور  راسان  بە  کە  ایران 
نیز  ''اکنون  داشت:  اذعان  است 
مقطع  این  در  ما  ابزار  ما،  وسیلە 
توانایی  و  ما  حزب  تاثیرگذاری 
آن است. موضوعی کە حدود سه 
سال پیش راسان بدین منظور برای 
شدن"  "توانمند  و  "تاثیرگذار"ی 

اعالم شد. منظور از راسان حضور 
یکپارچە همە جامعە کوردستان در 
مبارزە است و مردم این مبارزە را 
برای از تلقی کنند و آن را در همە 

ابعاد پیشرفت بدهند.
وی در ادامە اظهار داشت: ''اکنون 
هرچە فشارها بر رژیم تهران بیشتر و 
سختتر شدە؛ به همان اندازه نیز امید 
و آرزوها برای آیندە ما کوردها و 
است.  درخشانتر  دمکرات  حزب 
اکنون که شرایط حساس است، بر 
وضعیت کورد بە طور کلی و ما 
در کوردستان ایران کە رژیم از همە 
نظر تحت فشار است حساستر است، 
ویژگی  کە  ریزبینی  و  دقت  باید 
حزب دمکرات بودە است آن را بکار 
ببندد برای اینکە هر فرصت و هر 
خطری را مانند خود نظارەگر باشد.
هماهنگی  کمیته  پیام  سپس 
اتحادیەهای دمکراتیک کوردستان 
اسماعیل  "سالم  سوی  از  ایران 
اتحادیە  اجرایی  هیئت  عضو  پور" 
کوردستان  دمکرات  دانشجویان 

ایران قرائت گردید.
وی در پیام خود بیان داشت: "حزب 
دمکرات دارای ویژگی  های بسیار 
جایگاه  کە  است  توجهی  جالب 
تمام  در  را  حزب  این  اجتماعی 
کوردستان محکم و گسترده کردە 
جای  مردم  تودەهای  عمق  در  و 

گرفته است".
داشته  بیان  پیام  این  در  همچنین 
دمکرات،  حزب  مشی  "خط  شد: 
انسان  اینکە  برای  است  تالشی 
مانند  ارزش های  اساس  بر  کورد 
راەحل  ملی،  رهایی  دمکراسی، 
طبقاتی،  مسئلە  محورانە  عدالت 
جنسیتی  برابری  و  سکوالریسم 
تربیت شود و از طریق سازماندهی 
انقالبی مبارزە خود را در این زمینه 

هدفدار و کانالیزه کند".
در میانه این مراسم چندین سرود و 

شعر قرائت شد.
همچنین مبارزان دمکرات در شهر 
و روستاهای کوردستان در سرتاسر 
فعالیت  دادن  انجام  با  کوردستان 

ستارە  کە  کردند  اثبات  تبلیغی 
"گالویژ" هیچگاه افول نخواهد کرد 
است.  درخشان  حال  در  پیویستە  و 
بعد از گذشت ٧٤ سال مکتبی را 
کە پیشوای کوردها آن را تاسیس 
کرد هنوز هم استوار است و جوانان 
و  جانفدایی  برای  سرزمین  این 

قهرمانی آماده هستند.
بر  جان  و  شار  پیشمەرگەهای 
کف های سنگر شرف در شهرهای، 
کرماشان،  سقز،  اشنویە،  سنندج، 
دهگالن،  کامیاران،  پیرانشهر، 
آبدانان،  مریوان،  درەشهر،  ایالم، 
ارومیە،  بوکان،  بانه،  اندیمشک، 
دژ،  شاهین  میاندواب،  مهاباد، 
روستاها  در  و  تهران  و  بوشهر 
 ٢٥ آتش  مهین  این  شهرهای  و 
مردادماه را روشن کردە و با تراکت 
جلوەای  را  کوردستان  پوستر  و 
انقالبی بخشیدند و خواب را از سر 

دشمنان پراندند.

مایک پمپئو: عمر کمپین ترور تهران رو به اتمام است
خارجه  امور  وزیر  پمپئو  مایک 
مرداد   ٢٩ روز  نشست  در  آمریکا 
شورای امنیت ایاالت متحده نسبت 
گفت  سخن  خاورمیانه  مسئله  به 
باقی  کم  مدت  به  اشاره  ضمن  و 
رژیم  تسلیحاتی  تحریم  اتمام  مانده 
تهران، اعالم کرد: "برای جلوگیری 
از گسترش تروریسم از طرف رژیم 
ایران وقت کم است و جامعه جهانی 
جمهوری  که  بداند  را  این  باید 
اسالمی مدام در تالش برای ایجاد 
تنشی تازه است تا خود را از این 
مشکالتی که گلوی آن را فشرده 

است نجات دهد".

سخنانش،  از  بخشی  در  نامبرده 
نیابتی  های  گروه  به  اشاره  ضمن 
تهران در عراق و سوریه و یمن، از 
زای  تنش  سیاست  منفی  تاثیرات 
گفت  سخن   اسالمی  جمهوری 
زمانی  "از  کرد:  نشان  خاطر  و 
دارد  قصد  که  کرد  اعالم  آمریکا 
میزان صادرات نفت ایران را به صفر 
برساند، خامنه ای همه تالش خود 
گیری  رشوه  دیپلوماسی  برای  را 

بکار گرفته است".
پمپئو در ادامه اشاره ای به اعمال 
اسالمی  جمهوری  طلبانه  جنگ 
کرد،  مرداد  و  تیر  ماههای  در 

با  تا  بوده  تالش  در  چگونه  که 
و  تنش  المللی،  بین  قوانین  نقض 
آشوب در منطقه ایجاد نماید، برای 
مثال، آزمایش موشک بالستیک، 
شورای   ٢٢٣١ قطعنامه  خالف  بر 

امنیت.
همچنین وزیر خارجه آمریکا خطاب 
"آنان  کرد:  اعالم  ایران  مردم  به 
کمپین  ترور،  کمپین  که  میدانند 
جنگ و تنشی که رهبران تهران به 
نیست،  به سودشان  اند  انداخته  راه 
امیدوارم با همکاری هم توانسته در 
اعمال رژیم تغییراتی بوجود آورند، 
در آخر آنان هستند که باید تصمیم 

بگیرند که چه میخواهند؟"
امروز  روحانی  حسن  مقابل،  در 
٣١ مرداد، در مراسم "روز اقتصاد 
از  برداری  پرده  بعد  و  مقاومتی" 
ضمن  دوباره  "باور٣٧٣"،  موشک 
"ما  کرد:  اعالم  آمریکا،  تهدید 
برای گفتگو و حذف کژ فهمی ها 

آمادگی داریم!"
آماری  مرکز  درحالیکه  همچنین 
میزان  است:  ساخته  آشکار  رژیم 
با  قیاس  در  تیرماه  اواخر  در  تورم 
اواخر خردادماه ٨.٢٪ افزایش یافته 

و به ٤0.٤٪ رسیده است.
همه  "اینک  افزود:  نیز  روحانی 

که  است  آن  دهنده  نشان  معیارها 
گذشته  با  قیاس  در  ما  وضعیت 
خیلی خیلی بهتر است، مردم ما در 
رفاه و خوشگذرانی فراوان زندگی 
میکنند و آرامش و ثبات به بازار 
کار برگشته است! و در مقابل نیز 
توانسته ایم آمریکا را در همه ابعاد 
ای  گونه  به  برانیم،   حاشیه  به 
به  آمریکا  تاریخ،  درازای  به  که 
اندازه کنونی ضعیف و حاشیه رانده 
نشده بود، بویژه در ابعاد سیاسی و 

حقوقی!".



شامره ٧٥٦ - ٣١ مرداد ٢١٣٩٨

جهانی،  نشست  در  که  هنگامی 
پروژه  اسناد  اسرائیل،  وزیر  نخست 
اتمی رژیم تهران را افشا ساخت و 
گفت هزاران سند و مدرک را از 
کرده اند،  منتقل  اسرائیل  به  تهران 
نفوذ  میزان  دهنده  نشان  این 
دستگاه های اطالعاتی اسرائیل در 
بین دستگاه های فوق حساس رژیم 

والیت فقیه است.
در این چند روز دوباره از زبان خود 
مسئوالن رژیم، برای نمونه شخصی 
مانند عبدالله شهبازی که مشاور 
است، میگوید که  بیت خامنه ای 
رژیم  اطالعات  باالی  رده  مسئول 

گریخته و به اسرائیل رفته است!
اطالعاتی  دستگاه های  نفوذ  بحث 
اطالعات  به  دیگر  کشورهای 
رژیم، بحثی است که ممکن است 
دیگر  شخص  صدها  و  ده ها  که 
وجود داشته باشد که با برنامه در 
جایی از رژیم رخنه کرده باشند یا 
بدلیل بی اعتمادی به رژیم اقدام 
باشند،  کرده  اطالعات  فروش  به 
اما رژیم قصد دارد از این موضوع 
به شیوه ای دیگر بهره بگیرد و این 
پرونده پر از جنایات خود را به این 

افراد ربط بدهد.
برای مثال علی مطهری جانشین 
پرونده  که  میگوید  رژیم  مجلس 
ترور  و  زنجیره ای  قتل های 
دانشمندان هسته ای و انفجار مشهد 
دارد  قصد  یعنی  شود،  باز  دوباره 
که  کند  درست  را  افکار  این 
پرونده کشتار و ترورها نقشه رژیم 
منزه  و  پاک  فقیه  ولی  و  نبوده 
است و اشخاص نفوذی وابسته به 
دستگاه های اطالعاتی کشورهای 
دیگر این جنایات را انجام داده اند.

در اینجا دو نکته مهم جای سوال 
دستگاه های  اگر  نخست؛  دارد: 
اطالعاتی کشورهای دیگر تا این 
رژیم  دستگاه های  بین  در  میزان 
سیاست  حتی  که  کرده اند  رخنه 
برای رژیم پی ریزی  استراتژیک 
می کنند و پرونده ای چنین بزرگ 
درست کرده که رژیم را به مدت 
می کند.  مشغول  آن  به  سال  سی 
برای چیست؟  دستگاه ها  این  پس 
آیا برای خدمت به اسرائیل تاسیس 

شده اند؟!!
دوم؛ همه جنایات و قتل های دسته 
جمعی همین چند نمونه کوچک 
نیست، اگر به این شیوه باشد که 
اشخاص  را  رژیم  این  در  جنایات 
اطالعاتی  دستگاه های  به  وابسته 
دستور  و  انجام  دیگر  کشورهای 
داده اند، در آن زمان شخص خمینی 
و  رفسنجانی  و  خامنه ای  و 
خلخالی و بهشتی و همه آیت الله 
شب  خیمه  عروسک  دیگر  های 

بازی دست بیگانگان بودند!
دستگاه های  نفوذ  و  رخنه  پرونده 
به  دیگر  کشورهای  اطالعاتی 
سپاه  اطالعات  و  اطالعات  وزارت 
و جاهای دیگر بیانگر دو موضوع 
است: نخست؛ جنایت، بخش اساسی 
و هویت این رژیم است لذا هر کس 
حتی به گفته خودشان »نفوذی  » 
نه  دهد،  صورت  جنایت  و  باشد 
بلکه  نکرده  شک  آن  به  تنها 
می گردد.  گرامی  و  عزیز  بیشتر 
از  دوم؛ سیستم جمهوری اسالمی 
لحاظ ایدئولوژی با شکست مواجه 
آماده  آن  مهره های  همه  و  گشته 

خودفروشی هستند.

ادامه سخن

دیدار هیئت حزب 
رزگاری کوردستان از 

حزب دمکرات

هیئتی از حزب رزگاری کوردستان 
دمکرات،  حزب  با  خود  دیدار  در 
نقش حزب دمکرات کوردستان ایران 
ملی_دمکراتیک  جنبش  در  را 
مردم کوردستان  ارزشمند خوانده و 
سیاست و تصمیمات حزب را درست 

و ملی قلمداد کردند.
مردادماه،  پانزدهم  شنبه،  سه  روز 
رزگاری  "حزب  از  هیئتی 
"ریکار  سرپرستی  به  کوردستان" 
احمد"، با حزب دمکرات کوردستان 

ایران دیدار کردند.
به  هیئتی  سوی  از  هیئت،  این 
قادری"،  نظیف  "محمد  سرپرستی 
حزب  اجرایی  مسئول  دوم  معاون 

مورد استقبال قرار گرفتند.
ابتدا "محمد نظیف قادری"، ضمن 
خوش آمدگویی به هیئت مهمان، 
وضعیت  درباره ی  موضوعاتی 
کار  کوردستان،  و  ایران  کنونی 
و  دمکرات  حزب  فعالیت های  و 
مرکز همکاری احزاب را پیشکش 

حضار کرد.

آزادیخواهان کورد 
در راه عشق و آزادی

دوره  ٢٣٧ مقدماتی پیشمرگه، با 
جمعی  و  رسید  اتمام  به  موفقیت 
به صفوف  آزادی  از رهروان  دیگر 
مقدس  لباس  و  پیوسته  پیشمرگه 

پیشمرگه بر تن کردند.
کوردستان  وب سایت  خبرنگار 
مراسمی  طی  کرد،  اعالم  میدیا 
در کوهستان های کوردستان، با به 
دوره   آمیز  موفقیت  رساندن  اتمام 
دیگر  جمعی  پیشمرگه،  مقدماتی 
به  کوردستان  مبارز  جوانان  از 
صفوف نیروی پیشمرگه  کوردستان 

ملحق شدند.
این مراسم با سرود ملی "ای رقیب" 
و "یک دقیقه سکوت"، به یاد و 
و  آزادی کورد  راه  احترام شهیدان 

کوردستان آغاز شد.
سپس، "فواد خاکی بیگی" مسئول 
دمکرات،  حزب  اجرایی  شورای 

را  اجرایی  شورای  تبریک  پیام 
تقدیم جوانان ملحق شده به صفوف 

پیشمرگه کرد.
تشریح  ضمن  پیامی  در  نامبرده 
اعالم  کوردستان  و  ایران  وضعیت 
کرد: "نیروی پیشمرگه  کوردستان 
انجام  به  و  محافظت  راستای  در 
اولین  اهداف و اساس های  رساندن 
یعنی  کوردی،  دمکرات  سرزمین 
"جمهوری کوردستان"، بنیان نهاده 
نیرومند  بازوی  همزمان،  و  شد 
در  تازه  مبارزات  یعنی  "راسان" 

کوردستان ایران است".
نامبرده در بخشی دیگر از پیامش 
تاثیرگذاری  و  نقش  و  اهمیت  از 
حضور  و  گفت  پیشمرگه  نیروی 
مداوم و قدرتمند نیروی پیشمرگه 
در میدان را ضامن زودتر رسیدن به 

اهداف ملتمان دانست.

در بخشی دیگر از مراسم، سرودی 
تحت نام " راسان حزب و گه ل"، از 
سوی یکی از اعضای دوره تقدیم 

شد.
گزارش  میالنی"،  "خلیل  سپس، 

آموزشی را تقدیم حضار کرد.
در ادمە این مراسم یکی از شرکت 
را  دوره سرودی میهنی  کنندگان 

تقدیم حضار کرد.
سپس، "امیر پیامنی"، پیام شرکت 
قرائت  را   ٢٣٧ دوره ی  کنندگان 

نمود.
از  دێموکرات"،  مندااڵنی   " سرود 
کنندگان  شرکت  از  یکی  سوی 

دوره تقدیم شد.
این مراسم با اهدای جوایز به افراد 
نمایش  چندین  انجام  و  دوره  برتر 
از طرف شرکت کنندگان  نظامی 

دوره به اتمام رسید.
سالیاد  ٧٤امین  آستانه ی  در 
کوردستان  دمکرات  حزب  تاسیس 
راه  با شهیدان  ارومیه  ایران، مردم 
میثاق  تجدید  کوردستان  آزادی 

کردند.
مردادماه،  بیستم  روزیکشنبه، 
جمعی از خانواده ی شهیدان و مردم 
میهن دوست روستای "گردوان" از 
توابع "مرگور" ارومیه، در آستانه ی 
سالیاد  ٧٤امین  مردادماه،   ٢٥
کوردستان  دمکرات  حزب  تاسیس 
آزادی  راه  شهیدان  با  ایران، 

کوردستان تجدید میثاق کردند.

با  "گردوان"،  پرست  وطن  مردم 
برافراشتن پرچم مقدس کوردستان 
تجدید  آنان  با  شهیدان  مزار  بر 
نفس  آخرین  تا  که  کردند  میثاق 
ادامه دهنده  راه مقدس آنان باشند و 
تا رسیدن به اهداف واالی آنان، از 

مبارزات خود دست برندارند.
مردم  مرداد،   ٢٥ آستانه ی  در 
سراسر  از  پرست  وطن  و  انقالبی 
کوردستان با حضور بر مزار شهیدان 
و دیدار با خانواده  های آنان، با راه 

شهیدان پیمان تازه می کنند.

پیام "یزاکا" به مناسبت 
سالیاد تاسیس حزب دمکرات

کوردستان  آیینی  علمای  اتحادیه 
مرداد  ٢٥ام  مناسبت  به  ایران، 
ماه، سالیاد تاسیس حزب دمکرات 
منتشر  را  پیامی  ایران  کوردستان 

کردند.
متن پیام به شرح زیر است:

همسنگران ارجمند، مسئول اجرایی، 
شورای  گذاری،  سیاست  شورای 
پیشمرگه های  و  و کادر  اجرایی 

دالور حزب دمکرات،
حزب  تاسیس  سالیاد  مناسبت  به 
تبریک  گرمترین  دمکرات، 
کوردستان  دینی  علمای  اتحادیه 

ایران را پذیرا باشید.
و  "پیشوا  شهیدان  رهرو  مبارزین 

قاسملو و شرفکندی"!
حزب دمکرات بعنوان نخستین حزب 
مدرن و اصالتی ملی در کوردستان 

ایران، همواره مایه افتخار و مورد 
بوده  ایران  کوردستان  مردم  عالقه 
"راسان"  نیز  اکنون  بود.  خواهد  و 
بعنوان پروژه ای چند بعدی امید و 
آرزو را به ملتمان برگردانده و ملت 
به آن امید بسته اند، این پروژه نه 
تنها توانسته پیشمرگه و اعضای 
جمع  خود  دور  را  دمکرات  حزب 
پروژه ای  به  می تواند  بلکه  کند، 
همه گیر تبدیل شده و همه انقالبیون 
کوردستان را دور هم جمع کند، و 
می تواند اهداف پیشوای جاویدان و 
رهبران شهید و هزاران شهید مبارز 

در راه دمکرات را ثمر برساند.
اتحادیه ما همیشه حمایت از حزب 
بعنوان وظیفه ای مهم  را  دمکرات 
ملی بر عهده گرفته  و هیچ وقت 

از این حمایت دست برنمی دارد.
بار دیگر ٢٥ مرداد ماه را بر همه 
راسانیان  و  دمکرات  راه  رهروان 
وفادار به رهبران شهید تبریک و 

تهنیت عرض می کنیم.
اتحادیه

 علمای آیینی کوردستان ایران

آذری زبانان 
سالروز تاسیس حزب دمکرات را تبریک گفتند

ایران از  حزب دمکرات کوردستان 
حمایت سراسری در ایران برخوردار 
مناسبت  به  زبانان  آذری  و  است 
تبلیغیاتی  فعالیت  مرداد  ٢٥ام 

انجام دادند.
وب  به  رسیده  گزارش  براساس 
اعضا  میدیا،  کوردستان  سایت 
حزب  زبان  آذری  هواداردان  و 
مرداد  ٢٥ام  استقبال  به  دمکرات 

رفته و با اعالم آمادگی و بیزاری 
جستن از رژیم آخوندی، تراکت و 
پوستر مخصوص به این مناسبت را 

پخش کردند.
اعضای آذری زبان حزب دمکرات 
و  دژ"  "شاهین  شهرستان  در 
روستاهای توابع آن فعالیت گسترده 

تبلیغاتی انجام دادند.
مناطقی که در آن فعالیت تبلیغاتی 

"داخل  از:  صورت گرفت عبارتند 
شهر شاهین دژ، اطراف پمپ گاز، 
تکاب  )جاده  فنی  معاینه  اطراف 
ـ  دژ  شاهین  جاده  شاهیندژ(،  ـ 
تپه،  آغ  قدیم،  روستاهای  بوکان، 
احمدآباد،  عقربلو،  قدیم،  ساروجه 
بی بی کند، موشاندره، کول آباد 

و غیبعلی".

دیدار هیئت جنبش گوران از حزب دمکرات

شهر  در  گوران  جنبش  از  هیئتی 
کویه، از مقر اصلی حزب دمکرات 
و  بیست  پنجشنبه  کردند.  بازدید 
چهارم مردادماه، هیئتی از جنبش 

گوران در شهر کویه به سرپرستی 
کویه،  شهردار  جوهر"،  "بختیار 
حزب  عمومی  روابط  ارگان  از 
بازدید  ایران  کوردستان  دمکرات 

کردند و از سوی هیئتی از حزب 
"محمد  سرپرستی  به  دمکرات 
نظیف قادری"، جانشین دوم مسئول 
روابط  ارگان  مسئول  و  اجرایی 
مورد  دمکرات  حزب  عمومی 

استقبال قرار گرفتند.
اصرار  ضمن  نشست،  این  در 
مابین،  فی  روابط  استمرار  بر 
در  کورد  ملت  خواست  از  حمایت 
بعنوان  کوردستان  بخش  های  همه 
وظیفه ای ملی-میهنی قلمداد شد.

قادری همچنین، وضعیت سیاسی 
روز منطقه و موضع حزب دمکرات 
بویژه  اخیر،  اتفاقات  به  نسبت 
جمهوری  به  مربوط  اتفاقات 
اسالمی ایران و مشکالت سیاسی 

آن را با دقت تشریح کرد.
سپس، "ریکار احمد" ضمن قدردانی 
نقش  دمکرات،  حزب  استقبال  از 
حزب دمکرات کوردستان ایران در 
مردم  ملی_دمکراتیک  جنبش 
و  خوانده  ارزشمند  را  کوردستان 
سیاست و تصمیمات حزب را درست 

و ملی قلمداد کرد.
کرد،  اظهار  همچنین  نامبرده 
در  که  دمکرات  حزب  از  حمایت 
سیاسی  استقالل  تاریخی  مراحل 
خود را حفظ کرده است،  وظیفه ی 

همه  میهن دوستان کورد است.
در پایان هر دو حزب، ضمن تاکید 
بر همکاری و ارتباط فی مابین، 
اصرار  دوستانه  روابط  تقویت  بر 

ورزیدند.

تجدید میثاق با شهیدان کوردستان
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"همبستگی برای آزادی و برابری در ایران"، پیامی را منتشر نمود
"همبستگی برای آزادی و برابری 
اعتراضی  پیامی  در  ایران"،  در 
فارسی"  زبان  "بسندگی  طرح  به 

واکنش نشان داد.
متن پیام به شرح ذیل می باشد:

طرح "بسندگی زبان فارسی"
با  ایرانی  ملیت های  هویت  حذف 

حذف زبان مادری
ابتدایی  آموزش  معاونت  سرپرست 
رضوان  پرورش،  و  آموزش  وزارت 
هشتم  چهارشنبه  روز  زاده،  حکیم 
خرداد ١٣٩٨ اعالم کرد که وزارت 
آموزش و پرورش با توجه به "تاکید 
رهبری به یادگیری زبان فارسی" 
عدالت  "اجرای  منظور  به  و 
زدن  از  "جلوگیری  و  آموزشی" 
دانش آموزان  به  دیرآموز  برچسب 
در  ايران،  برای  دوزبانه"  مناطق 
زبان  "بسندگی  طرح  اجرای  صدد 
فارسی" در بخشهائی از ایران است 
که زبان مادری کودکان، فارسی 

نیست.
بر اساس این طرح به گفته رضوان 
حکیم زاده قرار است استانداردهای 
فارسی"  زبان  "بسندگی  آمادگی 
نوآموزان  سنجش  طرح  قالب  در 
احصا شود تا آنها قبل از ورود به 
دبستان، غربالگری شده و افرادی 
که با زبان فارسی آشنایی ندارند، 
کنند.  دریافت  هدفمند  خدمت 
زبان  که  کودکانی  سخن  بدیگر 
از  پیش  نیست،  فارسی  مادریشان 
آزمون  یک  باید  مدرسه  به  ورود 
صورت  در  و  دهند  فارسی  زبان 
موفقیت در این آزمون میتوانند به 
البته فعال  کالس درس راه یابند. 
کودکی  اگر  که  این  مورد  در 
در آزمون موفق نبود چه خواهند 
نشده  ارائه  مشخصی  طرح  کرد، 
است و تنها وعده خدمات جبرانی 

داده شده است.
دولت روحانی ادعا می کند که با 
این طرح، میکوشد تا از مشکالت 
اما  بکاهد  کودکان  این  آموزشی 
در اصل، حکومت تالش میکند تا 
با تحمیل زبان فارسی به کودکان 
خردسال پیش دبستانی غیرفارسی 
زبان، اوال زبان فارسی را از زبان 
رسمی به زبان اجباری تبدیل کند 
و با ادامه این سیاست فاشیستی 
از جمله هویت ملیتهای ایران را به 
تدریج از بین برده و سیاست یک 

دولت مرکزی، یک مذهب و یک 
گیری  قدرت  زمان  از  که  زبان 
حکومت پهلوی تا به امروز ادامه 
وسيعتر،  ابعاد  در  را  است،  داشته 
به مردمان و جامعه ما حقنه کند.
بدو  از  ایران،  اسالمی  جمهوری 
سیاستهای  آمدنش،  کار  روی 
در  پهلوی  شاهنشاهی  حکومت 
زبان  غيرفارسی  ملیتهای  قبال 
ایران را به خشن ترین وجهی ادامه 
با  گذشته،  سال  چهل  در  و  داده 
نقض  و  سرکوب  نیروی  به  توسل 
مردمان  از  بخش  این  ملی  حقوق 
طلبانه  حق  های  خواسته  کشور، 
هر  و  است.  گرفته  ندیده  را  آنان 
برنامه جدید و  نیز با طرح و  روز 
ستم  دامنه  بر  بخشنامه،  ابالغ  با 
حقوق  خشن تر  نقض  و  مضاعف 
آنان  بشری  و  شهروندی  ابتدایی 

میافزاید.
آموزش  معاون  سخنان  پی  در 
در  اعتراض وسیعی  وپرورش موج 
مخالفت با این طرح فاشیستی به 
راه افتاد و دولت برای آرام کردن 
طرح  این  که  کرد  اعالم  اوضاع 
است  نرسیده  اجرا  مرحله  به  هنوز 
ولی بر طبق گزارشات خبرگزاری 
ها علیرغم ادعای دولت، در برخی 
از مناطق مليتها این طرح به اجرا 
خودداری  همچنين  است  درآمده 
ثبت نام کودکانی که  در آزمون 
نبوده  موفق   فارسی"  "بسندگی 
شهرستانها  اين  از  بعضی  در  اند، 

گزارش شده است.
به  کودک  حقوق  کنوانسیون 
پیشرفت   اهمیت  باب  در  روشنی 
و  استعدادها  شخصیت ،  کامل  
توانائیهای  ذهنی  و جسمی  کودکان  
دولت  پاشنه  اما  میگوید.  سخن 
جمهوری اسالمی ایران همچنان بر 
بنیاد سیاستهای تبعیض آمیز قرون 
وسطائی، بنيادگرايانه و فاشیستی 

را  سیاهتری  روزگار  و  میچرخد 
برای جامعه ما و به ويژه اکثريت 
کودکان در ایران فراهم می سازد. 
و  آموزش  وزیر  بابایی  حمید رضا 
پرورش چند سال پیش هم گفته بود 
"٧0 درصد دانش آموزان در سراسر 
بخوانید  )شما  زبانه  دو  کشور، 
غیرفارسی زبان( اند". در آن دوره 
بجای  وپرورش  آموزش  وزارت  نیز 
زبان  به  کودکان  تحصیل  تدارک 
مادری همچنان برنامه حقنه کردن 
زبان فارسی را برای این کودکان 

مورد توجه قرار داده بود.
در  سالگی  هفت  تا  که  کودکی 
در  خويشاوندان،  ميان  و  خانواده 
به  شهر  و  محله  زندگی،  محیط 
سخن  فارسی  غير  ديگری  زبان 
که  است  طبیعی  بسیار  میگوید، 
شفاهی  زبان  مدرسه،  به  ورود  با 
آموخته در بطن خانواده و یا شهر و 
روستای خود را با آموختن کتبی 
آن زبان دنبال کند. اینجا سخن از 
درصد عظيمی از کودکان مدارس 
زبان  گرفتن  نادیده  است.  ایران 
مادری کودکان در آغاز تحصیل و 
نبود آموزش کتبی به زبان مادری 
آنها، اعمال خشونت علیه کودکان 
و تجاوز آشکار به ذهن و فکر در 

حال رشد و تعالی آنهاست.
علمی،  منطقی،  استداللهای 
این  در  انسانگرایانه  و  فرهنگی 
رابطه در گوشهای رژیم جمهوری 
فاشیسم  نیست.  کارگر  اسالمی 
سیاستهای  و  خشونت  دینی، 
وزارتخانه  در  حاکم  آمیز  تبعیض 
فکر  در  اسالمی  جمهوری  های 
اندیشه  و  فکر  به  بیشتر  تعرض 
از  برای دور ساختن وی  کودک 
فرهنگی  و  زبانی  ملی،  هویت 

اوست.
در طول چهل سال گذشته تالشهای 
در  ملی  مسئله  حل  برای  رژیم 

ایران از طریق نیروی نظامی و زور 
وسرکوب به جائی نرسیده است و 
این  طرحهائی  با  حکومت  اکنون 
تا صورت مسئله  میکوشد  چنین 
به  اما  طرح  این  کند.  پاک  را 
محدود  دبستانی  پیش  مرحله 
حاکمان  بیمار  فکر  و  نمیشود 
دخالت از گهواره را در نظر دارد.

حکیم  رضوان  ایسنا،  گزارش  به 
اجرای  خبری،  درنشست  زاده 
سنجش سالمت جسمانی وآمادگی 
نوآموزان )در( بدو ورود  تحصیلی 
به دبستان اظهار کرد : "امیدواریم 
به  ورود  بدو  جای  به  را،  سنجش 
انجام  دبستان  قبل  دوسال  دبستان، 
دهیم". وی افزود : "اکنون سنجش 
به صورت اختیاری برای ۵ ساله 
ها وبه طورمحدود برای ۴ ساله ها 
نیز انجام می شود، اما اگربتوانیم 
سنجش را دوسال عقب ببریم امکان 
می شود،  فراهم  بهتری  مداخالت 
البته الزمه آن، این است که دوره 
پیش دبستانی را هم دوسال قبل از 
کالس اول داشته باشیم". به دیگر 
با  تا  دارد  تصمیم  حکومت  سخن 
اجرای این طرح از زمان زبان باز 
مادری  زبان  کردن کودکانی که 
آنها غیر فارسی است، در آموزش 
زبان آنها مداخله کرده و در واقع 
بصورت خزنده وارد زندگی تربیتی 
شوند.  زبان  غیرفارسی  کودکان 
خانواده  بنیان  واقع  در  طرح  این 
های مليتهای مختلف ایران را مد 
اگر گفته  نیست  دور  و  دارد  نظر 
شود که اینگونه میخواهند صورت 
را  ایران  در  ملی"  "مسئله  مسئله 

پاک کنند.
شود،  پیاده  طرح  این  چنانچه 
به  هم  فارسی"  زبان  "بسندگی 
برنامه غربالگری در پیش دبستانی 
بعد  به  آن  از  افزوده خواهد شد و 
با "نابسندگی" و عدم کفایت زبان 

غیرفارسی زبان،  کودکان  فارسی 
مانند  و  ناتوانی  یک  مثابه  به 
کم بینایی،  همچون  مواردی 
اختالل  یک  یا  کم شنوایی  

یادگیری برخورد خواهد شد.
کشورهای  از  بسیاری  در  امروزه 
اداره  فدراتیو  بشکل  که  دنیا 
زبانهای  حفظ  مسئله  شوند  می 
عنوان  به  سرزمین  یک  مردمان 
يک گنجينه و ميراث فرهنگی، 
از اولویت باالیی برخوردار است و 
و  فرهنگی  سازمانهای  تمامی 
سازمان  همچنين  و  بشری  حقوق 
تنها  نه  )یونسکو(  متحد  ملل 
بلکه  دارند  تأکید  زبانها  حفظ  بر 
امکانات  که  است  این  بر  تالش 
دولت ها  طرف  از  بیشتری  هرچه 
در اختیار این مردمان قرار گیرد، 
و حذف  همسان سازی  به  گرایش 
در  فرهنگها  و  گویشها  زبانها، 
واقع تالشی است برای حذف هویت 
مردمان ایران و حقنه کردن آمریت 
و استبداد دولت جمهوری اسالمی 
باوریم  این  بر  ما  ایران.  سراسر  بر 
که آموزش زبانهای مادری )چند 
زبانی( باید جزء بنیاد آموزشی در 
ایران بوده و همچنین بعنوان امکان 
مناطق  در  داوطلبانه  آموزشی 
های  برنامه  در  زبان  فارسی 
دانشگاهی  تا  دبستانی  آموزشی 
تدارک دیده و اجرا شود، چرا که 
زبان، پل ارتباط  میان فرهنگ ها 
و ملیت های گوناگون و امکانی 
فرهنگی  برابرحقوقی  تحقق  برای 

است.
"همبستگی برای آزادی و برابری 
بنيادگرايانه،  طرح  ایران"  در 
کودک  و  ستمگرانه  فاشیستی، 
فارسی"  زبان  "بسندگی  آزار 
زبان  غیرفارسی  کودکان  برای 
کند.  می  محکوم  شدت  به  را 
"همبستگی برای آزادی و برابری 

جایگاه  بر  تاکید  ضمن  ايران"  در 
زبان  عنوان  به  فارسی  زبان 
تمامی  بین  ارتباطی  و  مشترک 
ضرورت  و  لزوم  بر  ايران،  مردمان 
آموزش به زبانهای مادری تاکید 
داشته و آن را حق طبيعی میلیونها 
کودکی میداند که  زبان مادریشان 
فارسی نیست. نبود آموزش به زبان 
مادری تنها یک حق پایمال شده 
میلیونها کودک وآزار آنان نیست، 
به  است  اجبارآنان  همزمان،  بلکه 
فرودست تر  و  ناموفق تر  ای  آینده  
زبان   فارسی  کودکان  نسبت  به 
بر  ستمگری  تشدید  ودرهمانحال 

تمامی ملتهای ایران است.
یک  ماری  زبان  به  تحصیل  حق 
که  است  دموکراتیک  حق 
حقوق  از  دیگر  بسیاری  همچون 
از سوی  ایران  دموکراتیک مردم 
گذاشته  زیرپا  اسالمی  حکومت 
اشخاص،  همه  از  ما  است.  شده 
ترقیخواه  نهادهای  و  جریانات 
میکنیم  دعوت  بشر  حقوق  مدافع 
طرح  این  علیه  اعتراض  با  تا 
فاشیستی و ستمگرانه، رژیم را به 

عقب نشینی وادارند.
ایران از آن تمامی مردمان و ملیت 
های آن است و تنها با حقوق برابر 
آنها و تکیه بر صلح و همزيستی 
دموکراتيک میان آنها میتواند به 
در  ترقی  و  دموکراتیسم  کاروان 

جهان بپیوندد.
سرنگون باد رژيم جمهوری 

اسالمی ايران!
"همبستگی برای آزادی و برابری 

در ايران" *
٢٣ مردادماه ١٣٩٨ – ١٤ اوت 

٢٠١٩
*- احزاب و سازمانهای تشکيل 

دهنده : اتحاد دمکراتيک 
آذربايجان – بيرليک، جنبش 

جمهوريخوهان دموکرات و الئيک 
ايران، حزب تضامن دمکراتيک 
اهواز، حزب دمکرات کردستان 
ايران، حزب دمکرات کردستان، 
حزب کومه له کردستان ايران، 
حزب مردم بلوچستان، سازمان 
اتحاد فدائيان خلق ايران، 
شورای موقت سوسياليستهای 

چپ ايران، کومه له زحمتکشان 
کردستان

اساتید و دانشجویان
 به مناسبت ٢٥ام مردادماه پیامی منتشر کردند

سالروز  مرداد،   ٢٥ مناسبت  به 
کوردستان  دمکرات  حزب  تاسیس 
دانشجویان  و  اساتید  ایران، 
کوردستان، پیامی منتشر کردند.

متن پیام به این شرح است:
و  اساتید  از  جمعی  بعنوان  ما 
"اشنویه،  شهرهای  دانشجویان 
مهاباد"،  نقده،  سردشت،  پیرانشهر، 
حزب  تاسیس  سالروز  مناسبت  به 
همه  به  را  روز  این  عزیزمان، 
آزادیخواهان جهان و ملت حق طلب 
می نماییم  عرض  تبریک  کورد 
که  همیشه  سان  به  امیدواریم  و 
تا  و  بوده  مبارزات ملی  پرچمدار 
از  تر  فعاالنه  همیشگی،  پیروزی 
قبل و با احساس مسئولیت بیشتر، 
شاخ  "راسان  پرچمداری  مسئولیت 
وعمر  گیرد  برعهده  را  شار"  و 
ننگین ظالمان را بر خاک مقدس 

کوردستان به پایان برساند.
تاسیس  ابتدایی  روزهای  همان  از 

گسترده  تغییرات  دمکرات،  حزب 
و  منطقه  ایران،  کوردستان،  در 
جهان به وقوع پیوست، اما در داخل 
که  مهم  مرحله  سه  کوردستان 
میتوان بر ان تاکید کرد عبارتنداز:
١-تاسیس حزب دمکرات بر اساس 
معیارهای " کومله ژ-ک" و چند 
جمهوری  اولین  تاسیس  بعد،  ماه 
کوردستان به دست حزب دمکرات.
ایران  ملتهای  انقالب  ٢-پیروزی 
آخوندهای  توسط  آن  مصادره  و 
رسیدن  بست  بن  به  و  توتالیتر 
مبارزات سیاسی و تحمیل جنگی 
آخوندی  رژیم  طرف  از  ویرانگر 
دفاع  به  تصمیم  اتخاذ  و  متحجر 
هنوز  که  حزب،  طرف  از  مشروع 

نیز ادامه دارد.
سیاسی،  مبارزات  ٣-شروع 
نظامی  و  ادبی  فرهنگی، 
که  "راسان"،  نام  با  چندبعدی 
تا  گرفته اند  تصمیم  آن  قهرمانان 

کوردستان  در  زور  و  ظلم  سیستم 
عمر  و  بشکنند  درهم  را  ایران 
ننگین دیکتاتور و ظالم را به پایان 

برسانند.
"راسان" با به هم ربط دادن مبارزات 
"شاخ و شار" قصد دارد که بر اساس 
آزمون چندین دهه خود، فضاهای 
خالی را پر نماید، "راسان" این بار 
دشمنان را به وحشت انداخته و از 

موفقیت خود مطمئن هستیم.
درود بر حزب دمکرات کوردستان 

ایران
حزب  تاسیس  سالروز  ٧٤امین 

عزیزمان بر همگان مبارک باد.
بویژه  حزبمان،  شهیدان  بر  درود 

شهیدان راسان
پیروز باد مبارزات ملی 

کوردستان با رهبری حزب 
دمکرات کوردستان ایران.
سرنگون باد رژیم متحجر 

جمهوری اسالمی

حزب کارگران و رنجدران 
سالروز ٢٥ مرداد را تبریک گفت

سالروز  مرداد،   ٢٥ مناسبت  به 
کوردستان  دمکرات  حزب  تاسیس 
رنجدران  و  کارگران  حزب  ایران، 
مراتب تبریک خود را تقدیم حزب 

دمکرات کردند.
حزب  تاسیس  سالیاد  ٧٤امین  در 
دمکرات کوردستان ایران، تبریکی 
کادر  رهبری،  تقدیم  صمیمانه 
حزب  قهرمان  پیشمرگه های  و 

دمکرات باد.
برهه  این  در  باشکوه  یادروز  این 
زمانی، همزمان است با وضعیتی 

و  اقلیمی  بحران  با  منطقه  که 
انتظار  و  روبروست  بین المللی 
تغییرات  و  اتفاقات  و  درگیری  
دلیل  به  بویژه  می رود؛  بیشتری 
ایران  اسالمی  جمهوری  اختالفات 
و ایاالت متحده آمریکا، ما بعنوان 
حزب کارگران و رنجدران کوردستان 
امیدواریم مردم کوردستان ایران با 
مشروع  حقوق  به  قربانی  کمترین 
و  آشتی  و  آزادی  و  برسند  خود 

دمکراسی حاکم گردد.
حزب  که  امیدواریم  رابطه  این  در 

با  وقایع،  این  برای  دمکرات 
برنامه و همکاری با احزاب دیگر 
کوردستان ایران در همه ابعاد آماده 
و هماهنگ در برابر همه مراحل و 

وقایع باشد.
مراتب  مناسبت  این  به  دوباره 
تبریک خود را اعالم می داریم و 
اصرار  دوستانه  روابط  استمرار  بر 

می ورزیم.

موفق و سربلند باشید.



شامره ٧٥٦ - ٣١ مرداد ٤١٣٩٨

مصطفی هجری: حزب دمکرات از مردم و برای مردم است

مسئول  هجری"،  "مصطفی  پیام 
کوردستان  دمکرات  حزب  اجرایی 
مردادماه،  ٢٥ام  مناسبت  به  ایران 
حزب  تاسیس  سالگرد  ٧٤امین 

دمکرات
امیدها  درخشش  نقطه   مرداد، 

مبارک و امیدتان تابناکتر باد
دمکرات  حزب  قبل،  سال   ٧٤
اتفاق،  حسب  بر  نه  کوردستان، 
سیاسی  ضرورت  اساس  بر  بلکه 
به  تاریخی،  درخشان  پیشینه   و 
دست رهبر جاویدان "پیشوا قاضی 
در  حزب  این  شد،  تاسیس  محمد" 
تاسیس  آنچنانی  تاریخی  شرایط  
شد که به مرحله  درگیری و رقابت 
فاشیسم  و  نازیسم  ایدئولوژی های 
و سرمایه داری شناخته شده و این 
رقابت تمام منطقه را دربر گرفته 

بود.
رقابت بر سر منافع در سطح جهانی 
و منطقه ایی از طرفی و نیز تفوق 
از  پهلوی  مانند  مستبد  رژیمی 
طرفی دیگر، همچنین سهیم نبودن 
ملت ها و پایمال کردن حقوقشان  و 
کوردستان  در  کورد  ملت  ازجملە 
ایران، بیش از قبل ضرورت سیاسی 
دمکرات  حزب  تاسیس  تاریخی  و 
آشکار می سازد.  همگان  برای  را 
جنبش های  از  الهام  با  که  حزبی 
ساختار  براساس  و  خود  از  قبل 
ژ_ک"  "کۆمەلە  تشکیالتی 
نمی توان  البته  شد.  تاسیس 
مشکالت و شرایط ویژه  جنبش های 
قبلی را به سان هم تفسیر کرد؛ زیرا 
هرکدام از این جنبش ها پیشینه ای 
تاریخی و شرایط ویژه و افق دید 
به خود  و شیوه  مبارزاتی مختص 
را داشتند، اما روی هم، به میدان 
نقطه   به  دمکرات،  حزب  آمدن 
سیاسی  جنبش  تاریخ  در  عطفی 

کوردستان به حساب می آید.
ضرورتی  بعنوان  که  اینجاست 
بر  مسئولیتی  و  وظیفه  تاریخی  
مبارزاتی  نمایندگی  نهادو  دوش 

است؛  گرفته  برعهده  را  سخت 
نمایندگی ملتی زیر دست، اهتمام 
کوردی،  گفتمان  بر  تمرکز  و 
اجتماعی،  عدالت  برای  تالش 
بازگرداندن کرامت  آزادی ملی و 
به ملتی حق پایمال شده و تجزیە 
شده در این بخش از میهن، خطوط 
اصلی این مبارزات بودند که هنوز 

نیز ادامه دارند.
برابر،عدم   فرصت  آزادی،  نبود 
حقوق نانسانی  و نیز تالش برای به 
حاشیه راندن و سرانجام آسمیالسیون 
طرف  از  کوردی  هویت  و  تاریخ 
قدرت بی رحم و ضدانسانی مرکز، 
به خمیرمایە این مبارزات طوالنی 
هزار  هزاران  که  گشته اند،  تبدیل 
مبارز انقالبی را در خود جای داده 
ضمن  مرحله،  به  مرحله  و  است 
وجود مشکل و گرفت های فراوان، 
به  و  است  داده  ادامه  راه خود  به 

افق پیروزی نزدیکتر می شود.
برای  و  مردم  از  دمکرات  حزب 
مردم است، ملی گرایی و تعیین 
خویش،  دست  بە  ملت  سرنوشت 
مبارزاتش  اصلی  مشی  خط 
است؛ دمکراسی و ارزش های آن، 
بوده  آن  تغییر  غیرقابل  پرنسیپ 
آمیز،  مسالمت  همزیستی  است، 
دوستی  و  مشترک  مبارزات 
احزاب  و  دست  زیر  ملت های  با 
مبارزات  اصلی  اساس  آزادیخواه، 

آن بوده است.
باشکوه  جمهوری  تاسیس  با 
و  ملی  سندی  که  کوردستان، 
تاریخی  و  سیاسی  بزرگ  سامان 
گفتمان  با  دمکرات  حزب  است، 
است  کرده  ثابت  خود  اقدامات  و 
و  به خواست  وفادار  و  پایبند  که 
ارزش های ملی است. خود عملکرد 
ها و اقدامات جمهوری کردستان، 
همچون آموزش بە زبان مادری و 
معیراهانی  اساس  بر  پروردەکردن 
پرچم  تعیین  نیز   و  وطندوستانە  
نیروی  تاسیس  و  ملی  سرود  و 

که  هستند  نشانه هایی  پیشمرگه، 
به  ملی  کیان  شاهرگ  سان  به 
دلیل  همین  به  می آیند،  حساب 
آن  به  تاریخش  و  دمکرات  حزب 

افتخار می کنند.
و  نوزده  سده   پایان  با  همزمان 
ابتدای سده  بیست، سرآغاز مرحله  
هوشیاری ملی و پیشرفت فکریت 
انقالب  گسترش  و  آزادیخواهی 
با  اما  بود،  ملی  جنبش های  و 
دمکرات،  حزب  آمدن  میدان  به 
مرحله ای تازه را با خود به همراه 

آورد.
کوردستان،  جمهوری  تاسیس  با 
تعیین برنامه های به روز، سیاست 
گرفتن  درنظر  خواهانه،  آشتی 
از  حفاظت  و  انسانی  ارزش های 
زبانی  و  ملی  اقلیت های  حقوق 
وآیینی، تامین و حفاظت از آسایش 
قشر  به  دادن  اهمیت  خود،  اقلیم 
شدن  قائل  ارزش  زنان،  و  جوانان 
تبلیغات  و  موضوعات  آموزش  به 
اقدامات  و  چاپ و مجموعه ای 
جمهوری  یادوارە   در  که  دیگر، 
نشان  مانده اند،  زنده  کوردستان 
حزب  که  است  آن  دهنده ی 
تالش  در  آن  رهبری  و  دمکرات 
برای خلق حوادث تاریخی بوده اند، 
با  نیز  اتفاقات  این  مجموعه ی 
تفاوت  مبارزات گذشته  شیوه های 
داشته است، تفاوتی که به جوهر 
تغییرطلبی و مردرن نمودن پروسه ی 
مبارزات پشت بسته است، همزمان، 
روی  به  روشن  صفحه ای  گشودن 

آینده بود.
با  کوردستانی  جامعە  بارآوردن 
افکار و اندیشەهای ملی و تاکید 
بر حق تعیین سرنوشت خود ماهیت 
مبارزاتی حزب دمکرات است، این 
ماهیت نیز در گفتمان کورد بودن 
داده  نشان  را  و هویت طلبی خود 
است، براین تصور هستیم که بر این 
و خطوط سیاسی  برنامه  گفتمان، 
شده  نهاده  بنیان  دمکرات  حزب 

است، معیارهای ارزش گذاری این 
حقیقت در قالب تاریخی و مراحل 
مبارزات این حزب معلوم می گردد. 
موضوع ملت در مفهوم، مسئله ی 
ملت  و  دمکرات  حزب  همیشگی 
است،  ایران  کوردستان  در  کورد 
حل  موضوع  کلی تر،  سطحی  در 
ستم  تحت  ملت های  همه ی  نشده  
چهارچوب  در  شده  پایمال  حق  و 
جغرافیای ایران است، اصرار ورزیدن 
بر حقوق ملی، معنای حقیقی این 
گفتمان را نمایان می کند و به ما 
می گوید که کوردستان به شیوه ی 
سیستماتیک استعمار شده است و 
بسوی  گذر  و  آزادی  برای  تالش 
را  دیدمان  افق  آزادی،  مرحله ی 

بازتر می کند.
تحقق  به  سپس  و  آوردن  دست  به 
همه ی  با  ملی،  حقوق  رساندن 
اداری،  سیاسی،  معیارهای 
اجتماعی،  و  فرهنگی  اقتصادی، 
دیدگاه کلی حزب دمکرات است و 
تنها با اراده و خواست ملی کورد 
ریزی  پی  ایران   کوردستان  در 

می شود.  
می ورزیم،  اصرار  آن  بر  که  آنچه 
مفهوم این حقوق است و شکل آن به 
شرایط و فاکتور داخلی و خارجی 
گره داده شده است و براین باوریم 
سیستمی  کنونی،  شرایط  در  که 
دمکراتیک و فدرال برای نهادینه 
و  خوشبختی  و  آزادی  کردن 
و حقوق ملی ملتهای  دمکراسی 
جغرافیای  این  دهنده   تشکیل 
سیاسی الزم است، این امر نیز به 
قانونی دمکراتیک و امروزی نیاز 
را  مرکز_حاشیه  دارد که مسئلە 
منحل نمودە و کرامت را به ملتها 
بازگرداند و حق تعیین سرنوشت را 

برایشان امکان پذیر کند.
حزب دمکرات و اقدامات انقالبی

از آغاز تاسیس حزب دمکرات تا 
در  حزب  که  زمان  آن  از  کنون، 
زیر  در  خانه ها،  تاریک  و  زندان 

طناب اعدام و قتل عام، در زمان 
آوارگی و تا زمان انقالب، در زمان 
-٤٦ سال های  درخشان  مبارزات 
٤٧؛ در مرحله مبارزات شهری و 
دفاع از شهر؛ در کمترین زمان به 
خیابان آمدن و اعتصاب و دفاع ها، 
برای  میراث  عنوان  به  که  آنچه 
است،  مانده  باقی  ملتمان  و  ما 
اقدامات انقالبی، مقاومت، از خود 
و  کادر  فدایی  جان  و  گذشتگی 
پیشمرگه، اعضا و هواداران در شار 
و شاخ و خارج بوده است، این نیز از 
ویژگی های منحصر به فرد است 
که حزبمان را به نماد حزبی ملی و 
هواداری اقشار مختلف کوردستان 
ایران تبدیل کرده است، حزبی که 
در مقابل دو رژیم خونخوار و ضد 
کرده  مبارزه  و  ایستاده  انسانی 

است.
و  سیاسی  زندگی  درازای  به 
برای  حزبمان  آن،  سخت  مراحل 
مبارزات  و  فعالیت  نیز  ساعتی 
خط  است،  نکرده  کوتاهی  خود 
به خط تاریخ آن در فصول طالیی 
روز  به  روز  و  شده  ثبت  مبارزات 
برمی دارد،  محکمتر  را  قدم هایش 
در نوروز سال ١٣٩٥ خورشیدی، با 
اعالم "راسان" کوردستان ایران، به 
سان شیوه  تازه  مبارزاتی، به سمت 
آزمون و دیدگاهی تازه قدم هایمان 

را استوارتر کردیم.
تغییرات  متن  از  دوباره،  خیزش 
ایران  کوردستان  و  ایران  و  منطقه 
ایران  کوردستان  گرفت،  شکل 
بود  دیگر  تعریفی  و  اشاره  جدید، 
کوردستان  کنونی  وضعیت  از 
مرحله ی  دلیل  همین  به  ایران؛ 
همبستگی  شعار  با  مبارزات  تازه 
میدان  به  شاخ  و  شار  مبارزات 
چند  و  کلی  دیدگاهی  آمد، 
بعدی، که در آن بر تقسیم وظایف 
اقشار  همه ی  بین  مسئولیت ها  و 
همچنین  می ورزد،  اصرار  جامعه 
تازه  گفتمانی  که  داریم  اعتقاد 

مکانیزم  می تواند  امروزی  و 
نیز  این  باشد،  بودن  همبستە  این 
گفتمانی ملی همه گیر است که 
منفعت های  اساس  بر  را  تفاوتها 
واال به هم وصل کند؛ به رفتار و 
سرنوشت  بدهد،  معنی  اقداماتمان 
مشترک را به مبارزات مشترک 
به  ایران  کوردستان  و  کند  تبدیل 
نیرویی قوی و متحد و تاثیرگذار 

تبدیل شود.
ایران،  کوردستان  "راسان"  در 
مبارزاتی  که  است  این  تالشمان 
چند بعدی و فراگیر صورت دهیم، 
فضای خالی بجا نگذاریم و همه ی 
فرصت و تواناییمان را بکار بگیریم 
کوردستان  کردن  نیرومندتر  برای 
ایران که در پایان این نیرو تعیین 

کننده است.
گفتمان  اتحاد،  به  عمیق  اعتماد 
همچنین  داریم،  مشترک  زبان  و 
دیدگاه  آنسوی  که  باوریم  براین 
روشنفکرانه  دیدگاهی  انتقادی، 
همین  با  است،  دمکراتیک  و 
وضعیت  و  آینده  به  نیز  دیدگاه 
کوردستان  در  مبارزاتمان  کنونی 
که  باوریم  براین  می نگریم،  ایران 
به  اعتماد  اساس  بر  فضایی  باید 
در  که  دهیم  تشکیل  خود  نیروی 
آن، این نیرو و احزاب که باور به 
حقوق ملی و آزادی و پرنسیب های 
برای  پروسه ای  دارند،  دمکراسی 
نمایند؛  ایجاد  مشترک  مبارزات 
داخلی  موضوع  با  ارتباط  در  چه 

کورد و چه در سطح ایران.
مناسبت  این  در  همینجا  از 
راه  شهیدان  همه ی  به  گرامی، 
آزادی کوردستان درود می فرستم، 
بر  درود  شهیدمان،  رهبران  بویژه 
شهیدان،  سرافراز  خانواده های 
زندانیان سیاسی و مبارزین انقالبی 
اراده   بر  درود  چاله ها،  درسیاه 
در  کوردستان  پیشمرگه  پوالدین 
شار و شاخ، درود بر مردم مبارز و 

آزادی خواه کوردستان.
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حزب دمکرات: بر تداوم مبارزات نوین شاخ و شار مصرانە عمل می کنیم

حزب  سیاستگذاری  شواری 
در  ایران  کوردستان  دمکرات 
جهاد  فتوای  از  سال  چهلمین 
کوردستان،  مردم  علیه  خمینی 
بر  کە  کرد  اعالم  بیانیەای  طی 
مبارزات نوین خود موسوم بە راسان 

بە جدیت تمام عمل خواهد کرد.
متن بیانیه بدین شرح است:

چهل سال از فتوای جهاد روح اللە 
مردم کردستان می  علیە  خمینی 

گذرد.
مردم کوردستان در انقالب ١٣٥٧ 
با  میالدی(   ١٩٧٩( خورشیدی 
هدف سرنگونی رژیم شاه، فعاالنه 
مشارکت نمودند، به این امید که 
و  سرکوب  سیاست  و  دیکتاتوری 
خاتمه  کورد  ملت  علیه  تبعیض 
نظام  در  کورد  ملت  و  یافته 
سیاسی جدید به حقوقی که رژیم 
سلطتنتی از آن سلب و پایمال نموده 

بود، نائل گردد.
نیافت  تحقق  آرزو  این  متأسفانه 
و  سرکوب  که  نکشید  طولی  و 
سراسر  بر  مذهبی  دیکتاتوری 

کشور سایه افکند.
بر خالف تهران و سایر مناطق ایران، 
عظیم  جنبش  یک  کوردستان  در 
دمکراتیک  ـ  ملی  ترقیخواهانه  
هدف  که  جنبشی  داشت،  جریان 

با  اساسی  تفاوتی  آن  ماهیت  و 
انقالب اسالمی به رهبری روح الله 

خمینی داشت.
خمینی و زمامداران جدید در تهران 
در  خیزش  که  می دانستند  خوب 
کوردستان از هیچ جنبه ای غیر از 
هدف سرنگونی رژیم شاه، سنخیتی 
با انقالب اسالمی آنان ندارد و راه 
جداگانه ای در پیش گرفته است.

هدف مبارزات انقالبی کوردستان، 
صیانت  و  آزادی  تحقق  و  تأمین 
از مناسبات دمکراتیک و حقوق 
و کرامت تمامی اقشار و طبقات 
گرفتن  نظر  در  بدون  جامعه 
تفاوت های ملی، مذهبی و نژادی 

بود.
در کوردستان، آزادی های سیاسی 
و  نهاده  شده  ارج  دمکراتیک  و 
و  احزاب  فعالیت  می شد؛  رعایت 
رسانه های  سیاسی،  سازمان های 
جمعی، تأسیس تشکل های صنفی 
آزادانه  مردم  بود،  آزاد  مدنی  و 
شوراها  در  را  خود  نمایندگان 

انتخاب می کردند.
شهروند  عنوان  به  کوردستان  زنان 
و  نمی شدند  نگریسته  دوم  درجه 
زندگی،  نوع  نمی توانست  کسی 
پوشش و نوع رفتار آنان را تعیین و 

بر آنان تحمیل کند.

در  آزادی  برای  محدودیتی  هیچ 
کوردستان نبود و راه مشارکت در 
به  اجتماعی  و  سیاسی  زندگی 
روی زن و مرد باز بود. کسی به 
جرم داشتن یک عقیده  سیاسی یا 
مذهبی آماج حمله و سانسور قرار 

نمی گرفت. 
سازمانی  و  حزب  یا  شخص  هر 
تهران  در  آن  فعالیت   آزادی  که 
هدف  و  شده  مواجه  محدودیت  با 
قرار  جدید  دیکتاتوری  سرکوب 
روی  کوردستان  به  می گرفت، 
آغوشی  با  کوردستان  در  و  آورده 
باز  مورد استقبال قرار می گرفت و 
آزادانه و بدون ترس کار و فعالیت 

سیاسی خود را ادامه می داد. 
آزادی  سنگر  حق،  به  کوردستان 

ایران نام گرفته بود. 
زمان  آن  در  کوردستان  مردم 
نظامی  برقراری  خواهان  نیز 
که  بودند  سکوالر  و  دمکراتیک 
کثیرالمله  واقعیت  از  انعکاسی 
بودن و تنوعات مذهبی جامعه ی 
ملی  و  سیاسی  ستم  باشد،  ایران 
رفع  را  ستم  تحت  خلق های  علیه 
آنان  آزادی های  و  حقوق  و  نموده 
ایران  یک  چهارچوب  در  را 

دمکراتیک به رسمیت بشناسد.
آن  این وضعیت سیاسی و تمامی 
ارزش ها و آزادی ها مغایر با افکار 
واپسگرایانه  عقاید  و  تنگ نظرانه 
حکومت  آزادی ستیزانه ی  و 
ایدئولوژیک جدید بودند. از همین 
در  به خاری  تبدیل  رو کوردستان 
چشم مرتجعین حاکم بر تهران شده 

بود. 
اسالمی  رژیم  که  بود  چنین 

ظرفیت توسعه و استقرار اندیشه ی 
را  کوردستان  در  آزادیخواهی 
نداشت و خمینی در ٢٨ مردادماه 
`٣٥٨ خورشیدی )١٩ اوت ١٩٧٩ 
میالدی( فتوای جهاد علیه مردم 
قوای  نمود.  صادر  کوردستان 
سرکوبگر رژیم به کوردستان هجوم 
آوردند و تحت نام اسالم از ارتکاب 
ملت  علیه  جنایتی  و  جرم  هیچ 

کورد فروگذار ننمودند.
رژیم ارتجاعی جنگ خونینی به 
جنگی  نمود،  تحمیل  کورد  ملت 
که تاکنون نیز ادامه دارد و طی 
سیاست  قربانی  نفر  هزار  ده ها  آن 
اسالمی  حکومت  جنگ طلبانه  

شده اند.
کوردستان دو راه در پیش داشت: 
تسلیم  و  نموده  پیشه  سکوت  یا 
گردد  دیکتاتوری  فرمانبردار  و 
برابر  در  مقاومت  به  که  این  یا 
روی  گردنکش  و  خونریز  دشمنی 
بیاورد و راه مبارزه و سرفرازی در 

پیش گیرد. 
پیش  در  را  دوم  راه  کوردستان 
گرفت و مبارزه برای تحقق آزادی 
و حقوق ملی خلق کورد را ادامه 

داد. 
 ١٣٥٨ مردادماه  دلیل،  همین  به 
گسترده   هجوم  یادآور  تنها 
و  ویرانگری  و  اسالمی  جمهوری 
رژیم  جنایات  و  ترور  و  عام  قتل 
نیست،  کوردستان  مردم  علیه 
از  عظیمی  گستره   یادآور  بلکه 
فداکاری،  و  حماسه های شجاعت 
مردم  مقاومت  و  ازخودگذشتگی 
کوردستان در برابر رژیم سرکوبگر 
و دیکتاتوری تازه به دوران رسیده 

نیز هست.
یک  ایستادگی  حماسه   یادآور 
ملت علیه ظلم و زور و استثمار و 
بیانگر بلوغ سیاسی و شعور ملی 
واالی مردم کوردستان نیز هست.

اگر  که  می پنداشت  رژیم 
آزادی  استوار  دژ  این  کوردستان، 
را تسخیر و سرکوب کند، صدای 
و  حرکت  هرگونه  و  آزادیخواهی 
جنبش آزادیخواهانه ای را در سراسر 
و  نموده  سرکوب  و  خاموش  ایران 
می تواند با آسودگی خاطر به کار 

خود ادامه دهد.
هم میهنان گرامی!

با  اسالمی  جمهوری  هم اینک 
بزرگترین بحران مشروعیت، بحران 
سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در 
تاریخ خود دست به گریبان است. 
و  گسترده  فساد  علت  به  رژیم 
ایدئولوژیک  و  نادرست  سیاست 
خود دچار استیصال و درماندگی 
شده و از یافتن راه حلی برای این 
بحران ها عاجز و ناتوان مانده است.
در داخل کشور، رژیم به دلیل هراس 
از خیزش مردمی و سرنگونی نظام، 
و  شده  متوسل  بیشتر  سرکوب  به 
در خارج از کشور نیز به گسترش 
ناامنی و تروریسم روی آورده و در 
سطح منطقه ای و جهانی روزبه روز 
بیشتر دچار انزوا شده و در بن بست 

گرفتار آمده است.
بعید  آشفته ای  اوضاع  چنین  در 
از  اسالمی  جمهوری  که  نیست 
نظام  رهایی  و جهت  استیصال  سر 
سرنگونی،  از  خود  دیکتاتوری 
ایران را به سوی جنگی ناخواسته 

سوق دهد.

در این شرایط حساس، ما به عنوان 
ایران  کوردستان  دمکرات  حزب 
بر  اساسی  و  عمده  وظیفه   چهار 

عهده داریم:
کار  در  مداوم  بازنگری  نخست: 
رفع  منظور  به  فعالیتهایمان  و 

کمبودها و کاستی ها
دوم: استمرار و تداوم مبارزات نوین 
نظر  در  با  )راسان(  شار  و  شاخ 
گرفتن شرایط و امکانات موجود 

در تمامی زمینه ها.
هرچه  گسترش  و  تحکیم  دوم: 
و  یکپارچه  مبارزات  بیشتر 
و  احزاب  سایر  با  همگام  متحد 

سازمان های کوردستان ایران.
سوم: تالش و کوشش در راستای 
دمکراتیک  آلترناتیو  یک  ایجاد 
کنگره ی  همکاری  با  فراگیر  و 
ملیت های ایران فدرال و اپوزیسیون 
آلترناتیوی  چنین  مرکزگرا. 
خارج  و  داخل  در  بتواند  بایستی 
از کشور اعتماد و حمایت مردم و 
افکار عمومی جهانیان را به سوی 
خود جلب کند و ملیت های ایران را 
از سلطه  رژیم دیکتاتوری جمهوری 

اسالمی برهاند.
مهم ترین درس ٢٨ مرداد این است 
و  کورد  ملت  ما  رهایی  راه  که 
حفظ کرامت و شخصیت فردی و 
تالش  و  مبارزه  تداوم  مان،  ملی 
با اتحاد و همبستگی است.  توأم 
ملت کورد بایستی برای رویارویی 
سناریویی  و  رخداد  گونه  هر  با 

آماده باشد.

حزب دمکرات کوردستان ایران
شورای سیاستگذاری

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران:
 اکنون نیز کوردستان سنگر تسخیرناپذیر مقاومت آزادیخواهان ایران است

کوردستان  احزاب  همکاری  مرکز 
ایران بە مناسبت ٢٨ مرداد سالروز 
مردم  بە  خمینی  جهاد  فرمان 
را  بیانیەای  کوردستان  آزادیخواه 

منتشر کرد.

متن بیانیه بدین شرح است:

مردم مبارز کوردستان

گرامی  و  مبارز  هموطنان 
کوردستان

٤0 سال پیش و در روز ٢٨ مرداد 
خمینی  خورشیدی   ١٣٥٨ سال 
رهبر تازە بە قدرت رسیدە جمهوری 
حکمرانی  ماە   ٩ بعداز  اسالمی 
در تهران با صدور فتوای بدنامش 
آزادیخواە و دگراندیش  علیە مردم 
برای  را  راە  عمال  کوردستان، 
سرکوب مردم بی گناە کوردستان 

مختلف  انحای  بە  آزادیخواهان  و 
صحرایی  دادگاه های  جملە  از  و 
رهبران  اعدام  فرمان  و  خلخالی 
مدنی  مردم  کشتار  و  احزاب 
بهانەای  بە  و  گشود  کوردستان 
ناروا  تهمت  و  اساس  بی  و  واهی 
لشکرکشی  کوردستان،  جنبش  بە 
بە  را  سرکوبگر  نیروهای  وسیع، 

کوردستان گسیل داشت.
تاریک  اعماق  از  کە  رژیمی 
پلیدی  خواب  و  بود  آمدە  تاریخ 
بە  ایران  جامعە  سقوط  برای 
دیدە  وسطا  قرون  تاریکخانەهای 
نمی تابید  بر  را  کوردستانی  بود، 
کە در مدت کوتاهی بعد از قیام 
بە  یا  و  مرداد   ٢٨ تا  ایران  مردم 
یک  از  کمتر  مدت  در  عبارتی 
در  تجربگی  کم  رغم  علی  سال، 
ادارە کشور و حاکمیت، کوردستان 
را در اوج آرامی و ثبات ادارە می 
کرد. در این مدت کوتاە و علی 

رغم تحریم های اقتصادی از جانب 
حکومت مرکزی، بە الگوی آزاد و 
دمکراتیک در منطقە تبدیل شدە 
همە  برای  آلترناتیوی  مثابە  بە  و 
ایران نگریستە می شد. نمایندگان 
آزادانە  رای  با  روستاها  و  شهرها 
مردم انتخاب می شدند، انجمنهای 
ایفا  را  خود  مستقل  نقش  صنفی 
برای  برابر  حقوق  و  کردە  می 
و  اجتماعی  قانون  در  را  زنان 
بود.  گنجاندە  کوردستان  سیاسی 
جامعە  ادارە  در  را  سکوالریسم 
از  را  خواب  کرد،  می  تجربە 
تهران  مذهبی  سردمداران  دیدگان 
ربودە بود. ترس از قدرتگیری این 
جمهوری  اصلی  محرک  تجربە، 
اسالمی برای حملە و لشکرکشی 
بە مردم و خاک کوردستان بود. 
فراموش نخواهد شد کە آنچنان کە 
نیروهایی  حتی  رفت  می  انتظار 
از جملە  و  بهانەهای پوچ  بە  کە 

ضد  و  خمینی  آمریکاستیزی 
امپریالیست بودن بە جبهە جمهوری 
حمایت  او  از  و  پیوستند  اسالمی 
کوردستان  جنبش  علیە  و  کردند 
مورد  بعدها  کردە،  عمل  خصمانە 
حمله و سرکوب جمهوری اسالمی 
قربانی غضب  قرار گرفتە و خود 
حاکمیت مذهبی ارتجاعی شدند.

امکانات  نظامی،  توان  اگرچە 
مایە  رژیم  لجستیکی  ادوات  و 
نظامی  لحاظ  بە  رژیم  این  توفیق 
افتخار  با  و  جرات  بە  اما  بود، 
می توان گفت کە ٢٨ مرداد کە 
همزمان روز حملە و سرکوب مردم 
مقاومت  روز  اما  بود،  کوردستان 
بود.  نیز  کرد  مردم  ملی  ارادە  و 
این  ارادە  دادن  نشان  و  مقاومت 
اختناق.  و  سرکوب  برابر  در  ملت 
شهرها  کوردستان،  کوهستان های 
بە سنگر  و روستاها، همە و همە 
آهنین مقاومت و ایستادگی مبدل 
گشتە و مردم مبارز و پیشمرگان 
افتخاراتی  راە  این  در  کوردستان 
و  ارادە  از  شکوهمند  و  بزرگ 
خواست خود برای آزادی رقم زدند.
 ٤0 شدن  سپری  از  پس  و  اکنون 
اسالمی  جمهوری  عمر  از  سال 
و  ثباتی  بی  در  رژیم  این  ایران، 
موقعیتی بغرنج بە سر می برد و 
زیر  عموما  حاکمیت  سو  از یک 
فشار بیش از حد کشورهای غربی 
سو  دیگر  از  و  است  منطقەای  و 
ایران  آزادیخواە  و  طلب  حق  مردم 
این  بر  روزافزون  فشاری  داخل  از 
آورند.  می  و  آوردە  وارد  رژیم 
جاەطلبی های  و  زیادەخواهی 

دخالت های  و  ایران  منطقەای 
کشورهای  امور  در  ویرانگر 
و  جهانی  و  منطقەای  همسایە 
تروریسم،  از  پشتیبانی  و  حمایت 
موشک های  و  اتمی  قضیە 
دوربرد آن بە بحرانی عظیم تبدیل 
گشتە کە باعث اعمال تحریم های 
خارجی  معضالت  و  اقتصادی 
طرفی  از  و  هستند  رژیم  این  بر 
سیاسی،  ناکارآمدی  داخل،  در 
سیستم وسیع رانت خواری-مافیای 
و  اقتصادی، سرکوب دگراندیشان 
اختالف و شکاف های عمیق داخلی 
در درون جناح های حاکمیت و دەها 
عوامل داخلی دیگر ایران را در این 

وضعیت قرار دادە است.
اعتراضات ٢ سال اخیر نشان دهندە 
ایران  مردم  کە  است  حقیقت  این 
در  اصالحات  از  پیش  از  بیش 
فشار  شدەاند.  ناامید  نظام  درون 
روز افزون اقتصادی بر زندگی در 
این نظام بیشتر و بیشتر بر دوش و 
سرنوشت مردم سنگینی می کند، 
اما اعتماد بنفس مردم در مقاومت 
افزایش  بە  رو  حاکمیت  برابر  در 
شدن  وسیعتر  شاهد  همگان  است. 
خارجی  دشمنان  و  مخالفان  حلقە 
شدن  تنگتر  و  اسالمی  جمهوری 

حلقە دوستان این رژیم هستیم.
نیست  حکومتی  هیچ  نهایت  در 
بە  توصل  با  باشد  توانستە  کە 
حیات  بە  اعدام  و  سرکوب  زور، 
نیرو  این  و  باشد  دادە  ادامە  خود 
و ارادە تودەها هستند کە سرنوشت 
زنند.  می  رقم  را  جامعەای  هر 
مطمئنا جمهوری اسالمی نیز این 

راە تاریخی را خواهد رفت کە تمام 
رژیم های دیکتاتور و سرکوبگر آن 
ازان  پیروزی  و  اند  کرده  طی  را 
تردید  بدون  کە  شد  خواهد  آنان 
حکومت هایی  چنین  این  برابر  در 

ایستادەگی کردەاند.
پر واضح است کە بعد از گذشت 
با همان  ٤0 سال مردم کوردستان 
و  ایران  مردم  قیام  اوایل  روحیە 
خود  نافرمانی  بە  بیشتر  حتی 
ادامە  اسالمی  جمهوری  برابر  در 
و  حوادث  تمام  با  داد.  خواهند 
سالها  این  در  کە  رخدادهایی 
ایران  و  کوردستان  مردم  سر  بر 
چشم  پیش  بار  ده ها  است،  رفتە 
برابر  در  کوردستان  مردم  همگان، 
این رژیم ایستادگی کردە و اکنون 
تسخیرناپذیر  سنگر  کوردستان  نیز 
ایران است و  آزادیخواهان  مقاومت 
پیشرو  انقالبیون  کوردستان  مردم 

این راهند.
کوردستان  احزاب  همکاری  مرکز 
ایران متحدتر از همیشە و با افقی 
روشنتر از پیش، در راستای احقاق 
سیاسی  نیروهای  و  مردم  اتحاد 
بە حمایت  اتکا  با  و  برداشتە  قدم 
بە  کوردستان  مردم  آحاد  وسیع 
آیندەای روشن برای مردم رنج دیدە 

کوردستان و ایران می نگرد.

کوردستان  احزاب  همکاری  مرکز 
ایران

٢٨ مرداد ١٣٩٨ خورشیدی



شامره ٧٥٦ - ٣١ مرداد ٦١٣٩٨

پاشنه ی آشیلی به نام حجاب

آرمان سالمت 

ابراهیم خلیل مهرنو
در این مقاله سعی کردیم مروری 
کوتاه بر تاریخچهHای از موضوع 
ایران و جهان و بررسی  حجاب در 
تاثیر پوشش به جایگاه خانوادگی 

و اجتماعی زن داشته باشیم.

حجاب از کجا می آید؟
حجاب یک کلمه عربی به معنای 
پرده است و خاصیت پرده پوشاندن و 
ایجاد حریم است. حجاب به معنای 
پوشاننده به کار می رود از دیدگاه 
در  زن  لباس  یعنی  حجاب  اسالم 
مقابل مردان نامحرم نمایش دهنده 

جاذبه جنسی شان نباشد.
جهان  در  تاریخچه حجاب  به  اگر 
نگاهی بیاندازیم می بینیم که از 
تا مصر  النهرین گرفته  بین  تمدن 
یونان و روم باستان مسئله حجاب 
و پوشش در شکل های مختلف به 
اقتضای فرهنگی آن برهه از زمان 
وجود داشته است. حال باید به این 
سوال جواب داد که آیا این پوشش 
محدودیت  یک  وجود  دلیل  به 
دینی بوده یا به عنوان یک ارزش 
گرفته  قرار  احترام  مورد  انسانی 
زن  از  بزرگ  تمدن های  در  است. 
همیشه به عنوان شخصیتی مقدس 
است  حالی  در  این  است  شده  یاد 
که مقدس بودن در ارتباط مستقیم 

با حجاب اجباری نیست.

 ٥٧ انقالب  از  بعد  حجاب  چرا 
اجباری شد؟

در نخستین سال های بعد از انقالب 
شد.  اجباری  حجاب  مسئله   ۵٧
حامیان  از  بسیاری  که  منطقی 
به  می کنند  بیان  اجباری  حجاب 
این گونه است که رعایت پوششی 
نکند  آلوده  را  جامعه  محیط  که 
الزامی است چرا که به حق سعادت 

دیگران و حق داشتن خانواده ای گرم 
از عشق و محبت لطمه  و سرشار 
ی جدی می زند و در این میان 
بیشترین آسیب را خانم ها می بینند 
و عدم رعایت حجاب پایمال کردن 
حقوق دیگران است که از نظر آنها 
این حقوق، نه حقوق وابسته به این 
دنیا بلکه حقوق آخرت اندیشی در 

جهان پس از مرگ است.
گذاران  قانون  بین  تناقض گویی 
از  است  مشهود  بسیار  آخوندی 
را  زن  اجباری  پوشش  که  آنجا 
بنیان  شدن  مستحکم  مسبب 
خانواده می داند و از طرفی مردان 
را شخصیت های بی اراده و افسار 
گسیخته می دانند که در صورت 
حجابی  کم  کمترین  با  برخورد 
درگیر بی عفتی و الابالی گری 

می شوند.
شورای  مجلس   ١٣٦٢ سال  در 
اسالمی با تصویب قانون مجازات 
برای عدم رعایت حجاب  اسالمی 
تعیین  در معابر عمومی مجازات 
نمود و در سال ٥٧ آخوند خمینی 
نطقی بیان کرد که زنان در ادارات 
کنند  کار  پیشین  وضع  با  نباید 
در  اسالمی  حجاب  با  باید  و 
کنند.  شرکت  اجتماعی  کارهای 
این سخنان باعث تظاهرات اعتراض 
آمیز جمعی از زنان در تهران گردید 
حجاب  که  بود  این  آنها  شعار  و 
پاکی نمی آورد و حجاب هر کس 

در نهاد اوست.
مخالفان این جریان معترضان را با 
به  توسری(  یا  روسری  )یا  شعار 
شدت سرکوب کردند در سال ٥٩ 
نیز ورود زنان بی حجاب به ادارات 
ممنوع شد وبا گسترش اعتراضات 
و  شدند  عمل  وارد  روحانیون  زنان 
در  را  خشونت  و  اجبار  گونه  هر 
دانستند.  مجاز  غیر  حجاب  امر 
چرا رژیم آخوندی اصرار به حجاب 
اجباری داشت؟ گویا تمام انقالب 
زنان  که  بود  شده  استوار  این  بر 
بالفاصله  و  کنند  حجاب  با  را 

آزادی  تئوری عرضه شد که  این 
نابود میکند  را  زنان  خانواده ها 
و بی حجابی ضد استحکام خانواده 
خانواده  پاشیدگی  هم  از  و  است 
جامعه  پاشیدگی  هم  از  باعث 

می شود.
که  شد  آغاز  حرکتی  بالفاصله 
قبل از انقالب صحبتی از آن نشده 
بود و این نشان می دهد که رهبری 
رژیم آخوندی می دانست که این 

امر در میان مردم نامقبول است.
زندگی  برای  که  آخوندهایی 
می  تصمیم  اوخروی  و  دنیوی 

گیرند
حکومت  انداختن  جریان  به  برای 
بود  الزم  جامعه  بطن  در  اسالمی 
که تمامی قوانین فقهی و اسالمی 
در جامعه بدون کم و کاست اجرا 
گونه  هیچ  اختیار  مردم  تا  شود 
و حتی  نظام  اصل  در  را  تغییری 
کوچکترین امور جامعه را نداشته 
باشند زیرا که راه حل تمامی امور 
سال   ١٤00 از  شرعی  قوانین  در 
دیگر  دارد.  و  داشته  وجود  پیش 
شرایطی در جامعه به وجود آوردند 
سختی  شرایط  در  مردم  به  که 
تلقین شده بود که در آزمایش الهی 
بالهای  همه  مسبب  و  دارند  قرار 
طبیعی وجود انسان های گناهکار 
در جامعه است. و برای شانه خالی 
مسبب  گرفتن  گردن  به  از  کردن 
بدون  و  شرعی  دالیل  مشکالت 

منطق بیان می کنند.
حقوق  به  دستیابی  برای  مبارزه 
نظام های  در  بشر  ابتدایی 
که  می شود  موجب  تمامیت خواه 
جامعه از رشد و پیشرفت باز بماند 
خود  ابتدایی  نیازهای  به  مردم  و 
توسعه  و  رشد  از  و  شوند  مشغول 

عقب بیافتند.
آبراهام مازلو روان شناس آمریکایی 
در یک طبقه بندی مشهور که به 
نیازهای  مشهوراست  مازلو  هرم 
تقسیم  بخش  پنج  به  را  انسان 
نیازهای  هرم  پایین  در  کند  می 

فیزیولوژیک قرار دارد و در نوک 
نیازهای  خودشکوفایی.  هرم 
فیزیولوژیک، امنیت، عشق، تعلق 
و احترام به خود و خودشکوفایی 
به ترتیب از پایین به باال در هرم 

مازلو جای می گیرند.
فرد یا جامعه ای که در نیازهای 
گرفتار  و  مانده  در  خود  ابتدایی 
آن است به طور طبیعی نمی توانند 
کند.  فکر  خود  برتر  نیازهای  به 
غیردموکراتیک  حکومت های 
آزادی های  خود  بقای  برای 
اساسی شهروندان را تحدید و تهدید 
می کنند این آزادی ها می توانند 
سبک  و  پوشش  نوع  آزادی  از 
و  سیاسی  آزادی های  و  زندگی 

آزادی تفکر و بیان باشد.

حجاب در جمهوری آخوندی
افراد جامعه  از  بسیاری  از منظر 
نه تنها مسئله حجاب بلکه مسئله 
دین یک امر شخصی است و هر 
کسی می تواند دارای هر اعتقادی 
باشد آیه معروف ال اکراه فی الدین 
همه  در  تقریبا  بیاوریم.  یاد  به  را 
و  حجاب  با  اسالمی  کشورهای 
بی حجاب به صورت مسالمت آمیز 
و  کند  می  زندگی  هم  کنار  در 
بی حجابی زن به هیچ وجه باعث 

اشاعه ی فحشا نمی شود.
مشهود  و  ملموس  کامال  طور  به 
که  داریم  را  تجربه  این  همگی 
کننده  تامین  اجباری  حجاب 
کرامت و ارزش های انسانی زنان 
مزاحمت های  نیست،  اجتماع  در 
رکیک،  فحش های  خیابانی، 
برای  مزاحمت  جنسی،  آزارهای 
دیگر  مورد  هزاران  و  راننده  زنان 
که همگی بدون استثنا در جامعه 
شاهد آن هستیم همگی از برکات 
رژیم اسالمی است که کرامت را 
به این شکل برای زنان و ارمغان 

آورده است، می باشد.
رژیم آخوندی از چه کرامتی برای 
زنان دم می زند که ازدواج موقت 

شخصیت  این  برای  را  ساعتی 
درآمد  و  می داند  جایز  مقدس 
کالنی را از فروش خدمات جنسی 
در  عرب  های  توریست های  به  
به  مشهد  مانند  بزرگی  شهرهای 

جیب می زنند.
بدون  اروپایی  جوامع  در  زن  اما 
جامعه  بطن  به  راحتی  به  حجاب 
تبعیض  هیچ  بدون  و  رود  می 
حقوق  با  مردان  همانند  جنسیتی 
اجتماعی  امور  به  مساوی 
می پردازد. زیرا نگاه به زن، نگاه 
او  به  نیست  جنسیتی  و  شهوانی 
نگاه  جامعه  فرد  یک  چشم  به 

می شود.
یکی از سیاست های رژیم جمهوری 
اسالمی درگیر کردن مردم با امور 
حاشیه ای و پراکنده کردن تمرکز 
جامعه  اصلی  مشکالت  از  آنها 

مانند سیاست اقتصاد است.
حجاب  مشکل  اخیر  سال  دو  در 
اجباری با جدیت بسیاری پیگیری 
تحریم های  تشدید  با  می شود. 
آمریکا و بروز مشکالت اقتصادی 
آنها  رژیم،  برای  جدی  سیاسی  و 
خود  تالش  تمام  شرایط  این  در 
بدحجابی  علیه  تبلیغات  برای  را 
تمرکز کرده اند. گویی که راه حل 
همه مشکالت مردم از حل مسئله 
که  حالی  در  می گذرد.  حجاب 
اینگونه نیست آنها در حال درگیر 
ای  حاشیه  امور  با  مردم  کردن 
اصل  بر  نتوانند  آنها  که  هستند 
اقتصادی  و  سیاسی  مشکالت 

تمرکز کنند.
با  سفید  های  چهارشنبه  کمپین 
هزینه های  صرف  و  تمام  جدیت 
جواب  آخوندها  توسط  میلیاردی 
نشانه  خود  این  و  می شود  داده 
برای  حجاب  مسئله  اهمیت 

آنهاست.
زنان  با  سخن  پای  به  اگر  اما 
همه  که  بنشینیم،می بینیم  جامعه 
بر این موضوع اتفاق نظر دارند که 
هیچ  برای  رژیم  تبلیغات  حنای 

کسی رنگی ندارد و رژیم آب در 
هاون می کوبد.

متحدالشکل کردن لباس های زنان 
در جوامع متمدن امری کامالعبث 
آقازاده ها  است  قبول  غیرقابل  و 
رژیم  به  وابسته  های  سلبریتی  و 
خود نیز به هنگام سفرهای خارجی 
این  و  کنار می گذارند  را  حجاب 
در حالی است که خود از عامالن 
تشویق به حجاب اجباری هستند.

زنان کرد و مسئله حجاب
زنان کورد از دیرباز با یک لباس 
سنتی مخصوص به خود در اجتماع 
و محیط خانه ظاهر می شدند اگر 
بگوییم ملت کرد روشنفکرانه ترین 
برخورد را با مسئله حجاب داشته 
در  ایم.  نگفته  عبث  است چیزی 
هیچ نقطه ای از کردستان حجاب 
اجباری  و  افراطی  صورت  به 
وجود نداشته است و با مسئله بی 
کامال  امری  صورت  به  حجابی 
حضور  است.  شده  برخورد  عادی 
زنان با لباس محلی در جامعه و 
پوشیدن لباس های با رنگ شاد، 
با پوشش موی سر یا بدون پوشش 
بودن  منعطف  از  نشان  سر  موی 
افکار ملت کرد به مسئله حجاب 

است.
با وجود تمامی موانع و فشارهای 
بردن  بین  از  برای  آخوندی  رژیم 
در  کرد  ملت  کهن  فرهنگ 
مراسمات کردی و جدا کردن زنان 
و مردان از هم در مراسماتی مانند 
قادر  هیچ گاه  رژیم  این  عروسی 
نشد  رسوم   این  بردن  بین  از  به 
زیرا ملت کرد هیچگاه ذلت نمی 

پذیرد.
کردها همیشه به اصل جدایی دین 
به  و  اند  داشته  تاکید  از سیاست 
امری  نیز  حجاب  مسئله  آن  تبع 

شخصی تلقی می شود.
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دیاکو مرادی

يقه سپيدهاى تروريسم

 spirit of( تروريسم  روح 
قطع  از  سرشار   ،)terrorism
واقع  در  هاست،  توده  با  روابط 
نحويست  تروريسم  ديگر،  بيانى  به 
 Social( اجتماعى  امر  كه 
affair( انكار مى كند حتى اگر 
آنها در تقابل با  قدرتِ سياست 

يكديگر به كار بگيرد.
شعارهايى  به  مزين  تروريسم   
اجتماع  از  را  مشروعيت  كه  ست 
حاصل كند، تروريسم خود را دشمن 
امپرياليسم  سرمايه،  سرسخت 
براى  تعميد  اين  داند،  مى   ... و 
كسب مشروعيت، يك افسون گرى 
 )Political charm( سياسى
است كه خود را عارى تقيبح مى 
داند، يعنى مقصود خويش از عمل 
اجتماع مى  با خواسته ى  برابر  را 
ترور  از  پيش  اجتماع  چون  داند، 
مجاب گشته كه اين امر به سود 

آن است. 
سرسخترين بخش تروريسم در بافتار 
 Supervisory( نظارتى 
شبكه  است.  آن   )Context
آن  از  تر  پيچيده  ترور  محورىِ 
را  امنيتى  نظارت  تنها  كه  است 
بافتار  اصلى  شاخص  عنوان  به 
كه  چيزى  اما  دانست،  شده  ياد 
موجب اشاعه و تولد تروريسم مى 
ست،  الگويى  تصفيه  ى  ايده  شود 
تصفيه الگوى شيعهها،  سلفى ها، 
ها  كليمى  ها،  مسيحى  ها،  سنى 
قانون  به  اتكا  همان  اين   ،... و 
خويش است زمانى كه خشونت در 
بدو يك حكومت نهادينه باشد. در 
دهه ى هفتاد و همگام با شهادت 
تنها  قاسملو،  عبدالرحمن  دكتر 
طريق  از  حكومت  كه  توجيهى 
مى  عرضه  همه  به  خود  دستگاه 
بازدارندگى  هدفمند  روش  كرد، 
)Deterrence( بود، كه اگر 
ترور انجام نشود قطعا سرزمين شما 
]با تزريق موج مليت گرايى[ تجزيه 

خواهد شد.

رژيم  در  تروريسم  تولد  بدو  از   
غاصب جمهورى اسالمى، با صيانت 
 Target( و رواج بازنمايى هدف
توسط   )Representation
هاى  توده  جذب  و  رسانه  دستگاه 
مردم  ى  توده  ذهنى  افت  و  نآگاه 
اهداف  مجاورت  و  اشاعه  توسط 
جهادى، مسير بازتاب ترور هموارتر 
ترورهاى  كه  شكلى  به  گشت 
تنومند  نظامى  به  اى  زنجيره 
معانى  با  شد  قرار  كه  شد  مبدل 
شهيدان  روح  به  احترام  اداى  ]به 
شرفكندى،  دكتر  قاسلو،  دكتر 
ها  مختارى  محمد  پوينده،  جناب 
ترور  كه  كند، چرا  ...[ مبارزه  و 
دقيقا يعنى حذف معنى و بازتوليد 
علتى جديد. نظامى كه خود را در 
 Target( فروپاشى  ى  آستانه 
مى   )Representation
بيند، سرچشمه ى ترور را عوامل 

انقالبى مى نامد.
نمايش  ضد  يك  اجراى 
در  كه   )opposite show(
منتج  اجتماعى  خفقان  به  انتها 
كه  نيست  دليل  بى  شود،  مى 
تروريسم  از  سياسى  پردزان  نظريه 
 White( با عنوان جادوى سپيد

magic( ياد مى كنند. 
توسط  سپيد  جادوى  اين  ايران  در 
شود،  مى  مديريت  سپيدها  يقه 
نشان كه موجب  و  نام  بى  نظارتى 
بيشترى  قرابت  تروريسم  شود  مى 
اگر  كند.  پيدا  اجتماع  سكوت  با 
به ساختار تروريسم دولتى در ايران 
ارزى  هم  يه  گاهاِ  كنيم  نگاه 
به  مردم  در  نامفهوم  و  كوركورانه 
تصوير كشيده مى شود، وجه تسميه 
)appellation( ناآگاهى مردم 
]ارزشى ها[ و تروريسم در راديكال 
بازنمايى  نظام  انكار  و  بودن  ترين 
واقعى است و بين اين قطب هماره 
 energy( يورشى  انرژى  يك 

Onslaught( جاريست.
تعريف انرژى اجتماعى عبارت است 
از: »انباشت انرژى براى دگرگونى 
اجتماعى و پراكنشِ آن به شيوه 
منتهى  توليد  ى  به چرخه  كه  اى 

شود«، اما اين انرژى يورشى چيزى 
ديپلوماسى  سياست  امحاى  جز 
حاصلى ندارد و اين يعنى پايان امر 
ايران،  در  مخالفين  ترور  سياسى. 
كه  است  واقعيتى  ى  كننده  فاش 
منش سركوب گرى )( قصد دارد 
تا از فروپاشى رژيم جلوگيرى كند. 
غاصب،  رژيم  در  تروريسم  روح 
گرى  اعتراض  منش  حذف  راه  از 
)remonstrance( در خود، 
شده  مخالفين  براندازى  متحمل 

است. 
جمهورى  تروريسم  در  خشونت 
تمام  نفى  ى  مثابه  به  اسالمى 
نهادهايى  حتى  سياسى  حركات 
دارند  وابستگى  ترور  خود  به  كه 
ديديم  همگى  كه  چنان  است، 
كام  به  امامى  چگونه خود سعيد 
مرگ كشيده شد. فكر مى كنيد 
همين  دست  به  امامى  سعيد  چرا 
اين  جواب  شد؟  كشته  دستگاه 
است كه »دستگاه ترور براى اينكه 
چقدر  كه  نگردد  متوجه  اجتماع 
فاقد مشروعيت است و براى اينكه 
تحميل معنا در تروريسم فاش نشود 
چقدر  تروريسم  كه  نداند  كسى  و 
 Political( سياسى  عواقب 
دارد   )Consequences
هرگونه  فاقد  ميزان  چه  تا  و 
 Historical( تاريخى  استمرار 
از  بيش  است«.   )continuity
اينكه روح تروريسم در ايران به يك 
نظام سياسى وابسته باشد تحت تاثير 
ترور  واقع  در  است،  امنيتى  نظام 
آن ]شخص رهبر[ خود  و مدافعان 
به شكل نظمى هستند كه نه نظم 
است و نه معنا ! تروريسم هميشه 
مشغول به كينه توزى بر عليه تعين 
با تمسك  و كيفيت است، تروريسم 
به بديع بودگىِ ]بالغت و ايجاد[ 
شرايط به عنوان باج خواهى سياسى 
 )Political blackmail(
دولتى  هيچ  قطعا  اما  است، 
]اياالت متحده و بريتانيا[ به رژيم 

غاصب باج نخواهند داد!

ترس رژیم از قدرت 
شبکه های اجتماعی حزب 

دمکرات

تروریست  سپاه  سایبری  مراکز 
اسالمی  جمهوری  رژیم  پاسداران 
کردەاند  تهدید  را  مردم  ایران 
اجتماعی،  شبکه های  در  که 
صفحات منتسب به حزب دمکرات 

کوردستان ایران را دنبال نکنند.
رژیم ایران با هدف جاسوسی مردم 
کوردستان، رفتار و اقدامات مردم 
در شبکه های اجتماعی را زیر نظر 
گرفته است و اقدام به تهدید آنان 

می کند.
در شبکه های مجازی  ایران  رژیم 
به  نامه  ارسال  با  رسمی  طور  به 

مشترکان فضای مجازی اقدام به 
تهدید آنان نموده که نباید از شبکه 
حزب  به  نزدیک  کانال های  و 
بازدید  ایران  کوردستان  دمکرات 
کرده و اخبار و اطالعات الزم را از 

این شبکه ها به دست آورند.
در این مورد با شیوه ای مخصوص 
به مردم پیام ارسال می کنند و با 
کاربران  به  آنان،  تهدید  به  اقدام 
کانال های  از  تا  داده  دستور 
دوری  دمکرات  حزب  به  نزدیک 

کرده و آنان را بلوک کنند.
به  ایران  رژیمی  سایبری  مراکز 

اخطار  مجازی  فضای  کاربران 
پست های  کردن  الیک  که  دادند 
مربوط به حزب دمکرات به معنای 
حمایت از این حزب است، لذا باید 
پیج های وابسته به حزب دمکرات 

را ریپورت کنند.
است  تالش  در  مستمر  ایران  رژیم 
حزب  اجتماعی  شبکه های  که 
دمکرات را حک کرده یا از طرق 
دیگر از انتشار اخبار و اطالعات 

حزب دمکرات جلوگیری کند.

دریاچه ارومیه
 قربانی سناریوی مبهم 

رژیم شده است

رژیم ایران پروژه های شکست خورده 
دریاچه  به  آب  انتقال  ناممکن  و 

ارومیه  را ادامه  می دهد.
سازمان  رئیس  کالنتری"  "عیسی 
حفاظت محیط زیست گفتە است: 
دولت  با  مذاکراتی  و  "اقدامات 
از  اب  انتقال  مورد  در  ترکیه  
اورمیه  دریاچه  به  وان  دریاچه 

داشته ایم".
او در دیدار با "دریا اورس"، سفیر 
ترکیه در تهران درخواست کرد تا 
آب اضافی دریاچه وان ترکیه به 
دریاچه ارومیه انتقال یابد چرا که 
خشکی این دریاچه تهدیدی جدی 

برای منطقه است.
در  رژیم  مسئوالن  گفته  به 
متوجه  گرفته  انجام  آزمایشات 
شده ایم اب دریاچه وان حاوی مواد 
شیمیایی می باشد، امکان دارد در 
دریاچه   این  به  اب  انتقال  صورت 
آب های  وارد  شیمیایی  مواد  این 
تهدیدی  و  شود  اورمیه  دریاچه 
این  زیست  محیط  برای  بزرگ 

منطقه شود.
دریاچه ارومیه، بزرگترین دریاچه 
داخلی ایران و دومین دریاچه آب 
دریاچه  این  آب  است.  دنیا  شور 
بسیار شور است. عمیق ترین نقطه 

آن ١٦ متر است و به شدت در حال 
خشک شدن است

در  دریاچه  بزرگترین  وان  دریاچه 
شهر  غرب  در  و  ترکیه  کردستان 

وان قرار گرفته است.
با  است  سالی  چند  دریاچه  این 
بحران خشکی مواجه شده و بیش 
از ٩٥ درصد آب خود را از دست 

داده است.
رژیم مرکزگرای ایران هیچ برنامه 
و  برای حفظ   اصولی  و مدیریت 
نجات این دریاچه آبی ارزشمند را 

ندارد.
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سازمان ملل چهار زندانی سیاسی کورد 
را به عنوان »ناپدیدشده قهری« به 

رسمیت شناخت

دانشگاه حامی مبارزات شاخ

در  ملل  سازمان  ویژه  گزارشگر 
اولین  برای  ایران  بشر  حقوق  امور 
بار گزارش ویژه ای را درباره مسئله 
اقلیت های  و  ایران  ملیت های 
عمومی  مجمع  به  تقدیم  مذهبی 

سازمان ملل کرد.
ویژه  گزارشگر  رحمان،  جاوید 
بشر  حقوق  امور  در  ملل  سازمان 
به  خود  گزارش  تازه ترین  در  ایران 
جمله  از  ایران  ملیت های  وضعیت 
مذهبی  اقلیت های  و  کورد  ملت 
یارسان، بهایی،  همچون کوردهای 
مسیحی، سنی و دراویش گنابادی 

پرداخت.
ایران  کردستان  بشر  حقوق  جمعیت 
گزارش  این  از  استقبال  با  ژنو   –
است:  کرده  اعالم  رحمان  جاوید 
ایران  کردستان  بشر  حقوق  جمعیت 

اصلی ترین منبع گزارشات  ژنو   –
سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر 

در کردستان ایران می باشد.
در  ملل  سازمان  ویژه  گزارشگر 
استناد  با  ایران  بشر  حقوق  امور 
بشر  حقوق  جمعیت  گزارشات  به 
سیاست  به  ژنو   – ایران  کردستان 
ملت  علیه  سرکوب  و  تبعیض 
کورد، بیکاری، ممانعت با آموزش 
تعداد  افزایش  کوردی،  زبان 
زندانیان سیاسی، بازداشت گسترده 
کولبران،  کشتار  کورد،  شهروندان 
اعدام  و  کردستان  در  مین  انفجار 

شهروندان کورد پرداخته است.
با  خود  گزارش  در  رحمان  جاوید 
اشاره به وضعیت کوردهای یارسان، 
آنان  محرومیت  و  گزینش  سیاست 
در  استخدام  و  تحصیل  ادامه  از 

قرار  انتقاد  مورد  را  دولتی  ادارت 
داده است.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور 
گزارش  پایان  در  ایران  بشر  حقوق 
خود به حکومت ایران توصیه کرده 
گزینش  و  تبعیض  سیاست  به  که 
کشتار  و  ایران  ملیت های  علیه 
آموزش  حق  و  دهد  پایان  کولبران 
به  مدارس  در  را  مادری  زبان  به 

ملیت ها بدهد.
این گزارش جاوید رحمان ماه اکتبر 
مین   ٧٤ به  میالدی  جاری  سال 
نشست کمیته سوم مجمع عمومی 
تقدیم  نیویورک  در  ملل  سازمان 
رابطه  در  قطعنامه ای  و  می شود 
ایران صادر  با نقض حقوق بشر در 

خواهد شد.

بانوان سنندج با فتانه ولیدی هنرمند 
کورد دیدار کردند

جمعی از بانوان شهرستان سنندج با 
هدف بازدید از بیماران این شهر، از 
مراکز بیماری های درونی این شهر 

بازدید کردند.
وب  به  رسیده  گزارش  اساس  بر 
یکشنبه  میدیا،  کوردستان  سایت 
بانوان  از  جمعی  مرداد،   ٢٧
همراه  سنندج،  شهرستان  هنرمند 
مراکز  از  گروه،  این  نوازندگان  با 
بیماری های درونی این شهر بازدید 
کرده و مراسمی را با هدف خشنود 
و خوشحال کردن بیماران این مرکز 

صورت دادند.
دیدار  مراسم، ضمن  این  در  حضار 
با بیماران و بویژه "فتانه ولیدی"، 
هنرمند نامی کوردستان، با خواندن 
چندین آواز و سرود و پخش شیرینی 
و میوه در بین بیماران، فضایی شاد 

را برای آنها ایجاد کردند.
بودن  وخیم  ضمن  ولیدی"،  "فتانه 
این  در  خویش،  سالمتی  وضعیت 
با  همزمان  و  کرده  شرکت  مراسم 
این گروه موسیقی، بخشی از آواز 

خود را همخوانی کرده است.

اجازه گرفتن  این مرکز،  مسئولین 
عکس و ویدیو را به حضار نداده اند.
فتانه ولیدی زاده سال ١٣٢٢ در شهر 
خوانندهایرانی  از  یکی  و  سنندج 

موسیقی سنتی است.
"صبری  ترانه  با  ولیدی  فتانه 
پا  موسیقی  دنیای  به  گل فروش" 

گذاشت.
 ترانه های این خواننده مطرح کورد 
سال ها  گذشت  از  بعد  نیز  اینک 
ترانه های  به یادماندنی ترین  جزء 

کردی است.

"عالمه  دانشگاه  کورد  دانشجویان 
پیامی  در  تهران،  طباطبایی" 
سالروز ٢٥ مرداد را تبریک گفته 
و حمایت خود از حزب دمکرات را 

اعالم کردند.
متن پیام به این شرح است:

به مناسبت ٢٥ مرداد
عالمه  دانشگاه  کورد  دانشجویان 

طباطبایی
تاسیس  سالروز  مردادماه  ٢٥ام 
در  مبارزات  آموزش  آکادمی 
گرامی  دمکراسی  و  آزادی  گرو 
هفت  از  بیش  که  آکادمی  باد، 
سرچشمە  توقف،  بدون  است  دهه 
جنبش آزادیخواهی مردم کوردستان 
دو  با  خستگی ناپذیر  و  است  بوده 
کرده  مبارزه  زمانه  خودسر  قدرت 
این مدت هزاران فرزند  است و در 
قهرمان ملت را تقدیم بارگاه آزادی 
کوردستان کرده است و دالوری و 
فداکاری بینظیری را نشان داده اند 
و به خط مقدم احزابی تبدیل گشته 
که مبارزات انقالبی برای کورد را 

آغاز کرده اند.
زمان  مدت  در  دمکرات  حزب 
و  طالیی  دستاوردهای  مبارزاتش 
باارزشی را در گروی کوردستان به 
دست آورده است، تاسیس جمهوری 
کوردستان، تاسیس نام پیشمرگه و 
سپس نیروی پیشمرگه را به دنبال 

داشت.
 ٤٦ سالهای  مسلحانه  مبارزات 
مردم  کردن  سازماندهی   ،٤٧ و 

کوردستان در انقالب ملتهای ایران، 
سپس مبارزات مسلحانه و تبلیغاتی 
تا  اسالمی  رژیم  ضد  میدیایی  و 
مبارزات تازه حزب دمکرات مشهور 

به "راسان".
در وضعیت کنونی "راسان" بر اساس 
این واقعیت پا به عرصه گذاشت که 
فاکتور تعیین کننده در خاورمیانه 
منطقه،  سیاسی  مشکالت  در  و 
نیروی نظامی است و اهمیت ندادن 
به نیرو در مشکالت سیاسی اشتباه 
شروع  با  دمکرات  حزب  لذا  است، 
"راسان"، هم به این واقعیت سیاسی 
به  هم  و  ورزید  اهتمام  منطقه 
فعالترین عنصر این مرحله مبارزات 

تبدیل گشت.
اساس  بر  دمکرات  حزب  تاسیس 
ضرورتی  دمکراسی،  معیارهای 
وقت  شرایط  در  که  بود  تاریخی 
بود  حاکم  جهان  بر  که  سیاسی 
به صدای رسای  و  آمد  میدان  به 
که  گشت،  مبدل  زیردست  ملتی 
بعد از ٧0 سال ضمن همه مشکالت 
و انشعابات، بدون توقف راه درست 
طی  را  خود  میهنی  و  ملی  و 
را  خود  درست  سیاست  و  می کند 
بر اساس واقعیت های کوردستان و 
منطقه و جهان تدوین کرده که از 
زمان تاسیس خود، شعار و اهداف 
خود را تحقق بخشیدن به حق تعیین 
و  داده  قرار  کورد  ملت  سرنوشت 
مبارزات  ترین  طوالنی  و  بیشترین 
را در گروی این اهداف داشته است 

سیاست"،  در  "اخالق  ادغام  با  و 
به  را  کوردستان  مردم  اعتماد 
دست آورد و در مراحل کنونی ما 
دانشگاه  کورد  دانشجویان  بعنوان 
"عالمه طباطبایی" تهران، مبارزات 
را  اسالمی  جمهوری  رژیم  علیه 
به دو علت خیلی مهم به رسمیت 
رژیم  اینکه  نخست  می شناسیم، 
جمهوری اسالمی رژیمی اشغالگر 
را  کوردستان  سرزمین  که  است 

اشغال کرده است.
دوم اینکه، جمهوری اسالمی رژیمی 
غیردمکراتیک و غیرمردمی است 
و همه آزادی های مردم در جامعه 
را سلب کرده است و این رژیم همه 
ثروت و سامان مردم را در گروی 
برده  تاراج  به  خود  ننگین  اهداف 
است و کشور را به زندان برای همه 
اقشار جامعه تبدیل کرده است، زیرا 
اشغالگر  این رژیم  بر علیه  مبارزه 
را  نادمکراتیک  و  غیرمردمی  و 
دانشگاه  و  می شناسیم  رسمیت  به 
و  حمایت  برای  سنگری  به  را 
گسترش مبارزات برحق خود تبدیل 

می نماییم.
همه  به  را  تاریخی  روز  این 
عرض  تبریک  کوردستان  مردم 

می نماییم.
پیروز باد راسان

ترافیک گروه های تروریستی برای دیدار 
با خامنه ای

گروه های تروریستی مداوم در حال 
از  هیئتی  و  تهران هستند  به  سفر 
به  در سفر  تروریستی حوثی  گروه 

تهران به دیدار خامنه ای رفتند.
روزسه شنبه بیست و دوم مردادماه، 
تروریستی  گروه  از  هیئتی 
"حوثی" یمن، به سرپرستی "محمد 
گروه  این  سخنگوی  عبدالسالم"، 
به  تهران  به  سفری  در  تروریستی، 
رژیم  رهبر  خامنه ای،  علی  دیدار 

جمهوری اسالمی رفتند.
رهبر  طرف  از  نامه ای  عبدالسالم، 
گروه تروریستی حوثی تحویل علی 

نامشروع  والیت  و  داد  خامنه ای 
والیت فقیه رژیم ایران را امتداد راه 

پیامبر اسالم خواند.
ضد  مواضع  همچنین،  نامبرده 
آمریکایی رژیم را تحسین کرده و 
آن را مایه  مباهات و افتخار خود 

دانستند.
گروه  به  پیامی  در  نیز  خامنه ای 
تروریستی حوثی وعده پیروزی داد.
نامبرده در حالی از حل مشکالت 
یمنی_ مذاکرات  شکل  به  یمن 
ایران  رژیم  که،  گفت  سخن  یمنی 
بطور مداوم درحال دخالت در کشور 

یمن است و مانع اصلی بر سر راه 
وحدت در یمن، رژیم اسالمی ایران 

است.
سال  در  حوثی  تروریستی  گروه 
یمن  قانونی  دولت  علیه  بر   ٢0١٤
شورش کرد و از همان ابتدا از طرف 
نظامی  تسلیحات  پول،  ایران  رژیم 
کردند  دریافت  نظامی  مستشار  و 
و همچنین رژیم به صورت قاچاق 
به این گروه تروریستی موشک و 

پهباد ارسال می کند.


