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ارگان کمیـته مرکزی حزب دمکرات کردستان ایران

تـأمین حقوق ملی خلق کرد در چهارچوب ایرانی دمـکراتیک و فـــدرال
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رفراندوم استقالل کوردستان، 
احیای جمهوری کوردستان است

روز پنج شنبه ٣٠ شهریور ١٣٩٦ 
از  حمایت  کارناوال  شمسی، 
رفراندوم استقالل کوردستان در 
از سوی  که  کوردستان  مرکز ٣ 
حزب دمکرات کوردستان ایران 
رهبری  اعضای  حضور  با  و 
و  پیشمرگه ها  و  کادر  حزب، 
دمکرات،  حزب  خانواده های 
کوردستان،  مطرح  هنرمندان 
سیاسی  جناح های  و  احزاب 
پیمان  تجدید  با  و  کوردستان 
آزادی  شهیدان  راه  و  مکتب  با 

کوردستان برگزار گردید.
این مراسم با خواندن سرود ملی 
و یک دقیقه سکوت برای ادای 
احترام به یاد و خاطره شهیدان 

کورد و کوردستان آغاز شد.
دبیر کل  سپس مصطفی هجری 
حزب دمکرات کوردستان ایران 
این  به  اشاره  با  سخنانی  طی 
رویداد مهم، حمایت همه جانبه 
حزب دمکرات کوردستان ایران 
اعالم  کوردستان  استقالل  از  را 

کرد.
خود  سخنان  از  بخشی  در  او 
مستمر  ستم های  و  ظلم  به 
کورد  ملت  علیه  اشغالگران 
رژیم های  گفت:  و  کرد  اشاره 
بخش های  بر  حاکم  مستبد 
همیشه  کوردستان  مختلف 
تالش کرده اند که کوردها را از 

حق مسلم خود محروم سازند.
شد:  متذکر  هجری  مصطفی 
مبارزات  برکت  به  که  امروزه 
پیشمرگه های  قهرمانانه 
کوردستان و تالش های حکومت 
مهیا  فرصتی  کوردستان،  اقلیم 
شده است که مردم با آزادی تام 
به روشی دمکراتیک و شناخته 
تعین  برای  رفراندوم  یعنی  شده 
ببرند،  بهره  تعین سرنوشت  حق 
نصیحت  یا  و  تهدید  را  ما 
می کنند که حال فرصت مناسبی 
نیست  رفراندوم  برگزاری  برای 
تمام  به ضرر کورد  و می گویند 
که  باوریم  این  بر  ما  می شود. 

مناسب ترین  و  بهترین  حال 
زمان است برای آنکه کورد در 
بتواند  کوردستان  از  بخش  این 
را  دادن سرنوشت خود  رای  با 

تعین کند.
او همچنین گفت: دشمنان کورد 
می توانند  که  بودند  باور  این  بر 
دسته جمعی،  کشتار  و  اعدام  با 
با زندانی کردن و تهدید کردن، 
دست  می شوند  مجبور  کوردها 
برحق  و  روا  خواست های  از 
اراده  تسلیم  و  بردارند  خود 
آن ها می شوند. اما در این مدت 
که  دادند  نشان  کوردها  کوتاه 
واهی  خیالی  در  دشمنانشان 
تهدید  نیز  حال  می برند.  سر  به 
خواهند  را  مرزها  که  می کنند 
کوردستان  امور  در  و  بست 
این  بر  ما  اما  می کنند  دخالت 
تهدیدات  این  اگر  که  باوریم 
آزمونی  به  کنند  عملی  را 
در  کوردها  که  زده اند  دست 
اینچنین  پیروز  تاریخ  طول 

آزمون هایی بوده اند.
سپس هنرمند بلندآوازه ی کورد، 
باره  در  سخنانی  پرور،  شوان 
در  حضار  پیشکش  استقالل 

مراسم کرد. 
به  "بی بش"  ماموستا  همچنین 
و  پرداخت  شعر  چند  خواندن 
گروه  سرخابون"  "کوما  سپس 
سوریه،  کوردستان  موسیقی 
"احمد  هنرمند  سرپرستی  با 
را  موزیک  قطعه  چند  عکاش" 

اجرا کردند.
بهرامی"  "گلباخ  همچنین 
مراسم  این  در  نیز  کورد  شاعر 
شعر  قطعه  چند  خواندن  به 
پرداخت. سپس هنرمند "برادر" 
پرداخت  سرود  چند  اجرای  به 
در  حاضرین  سوی  از  که 
گرمی  استقبال  مورد  کارناوال 

قرار گرفت.
همچنین کودکان مرکز "نرگس" 
سرودی را تحت عنوان " به ری 
کارناوال  کردند.  اجرا  به یانی" 

رقص  گروه  رقص  و  شادی  با 
کمیسیون  به  وابسته  "تیشک" 
دمکرات  حزب  آموزش 
کوردستان ایران به پایان رسید.

قابل ذکر است که چندین حزب 
و جناح سیاسی پیام هایی برای 
که  بودند  فرستاده  کارناوال  این 

عبارتند از:
دمکرات  پارت   ١٦ شاخه 

کوردستان
اداره امنیت ناحیه "بحرکه"

مدیریت ناحیه "بحرکه"
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خانواده شهیدان "قه ره سقه ل" و 
"کوساالن"

پیام نیروی ویژه حزب 
دمکرات کوردستان ایران

دولت کوردستان، 

جغرافیایی برای 

زندگی آزاد

اقلیم  استقالل  رفراندوم 
در  است  قرار  که  کوردستان 
گامی  شود،  برگزار  مهر   ٣
نزدیک  برای  است  تاریخی 
آرزوی  تحقق  به  شدن 
دیرینه ی ملت کورد و دوباره 
بنیاد نهادن کیانی ملی که بعد 
و  کوردستان  جمهوری  از 
هم  کوردستان،  اقلیم  آزمون 
هم  و  است  راه  آن  استمرار 
حق طلبانه ی  جریان  تعالی 
علی رغم  که  است  جامعه ای 
موانع  و  مشکالت  تمام 
و  استراتژیکی  و  تاریخی 
و  مهم  مرحله ای  منطقه ای، 
از  و  می کند  طی  را  اساسی 
تاریخی  کتب  بعد،  به  این 
به  را  خود  کهنه ی  برگ های 
کناری می گذارد و برگی نو به 

تاریخ می افزاید.
از  نظرخواهی  و  رفراندوم 
برابر  در  سرزمینی  مردمان 
انجام  جهانیان  دیدگان 
می شود، تا بدانند این مردمان 
آنان  از  و  می خواهند  چه 
سرنوشت شان  تعین  برای 
پدیده ای  می شود،  سوال 
ادای  و  دمکراتیک  و  مدرن 
مردم  اراده   به  است  احترام 
و  مدرن  روشی   هم زمان  و 
ابراز وجود  صلح طلبانه برای 
حال  و  تاریخ  در  ملتی. 
اوقات  اغلب  نیز  آینده  و 
آنکه  برای  جهان  ملت های 
دیدگاه و نظر و خواست خود 
و  آن شده   مانع  کنند  بیان  را 
آن ها  اوقات  اکثر  و  می شوند 
را ناچار  کرده و می کنند که 
خشن  روش های  سمت  به 
نشان  و  وجود  ابراز  برای 
ببرند.  پناه  خود  اراده  دادن 
اما رفراندوم صلح طلبانه ترین 
است  روش  مشروع ترین  و 
و  اشغالگر  و  مستبد  تنها  که 
مخالفت  آن  با  گناهکاران 
مرگ  جمهوری  می کنند، 
و  علنا  که  اسالمی  اعدام  و 
مخالف  تمام  بی شرمی  با 
ملتی  از  همه پرسی  سرسخت 
علیه  و  می کند  تهدید  است، 

آن می ایستد.
جدا از خود مساله رفراندوم، 
و  پیام  حاوی  آن  نتیجه 
است  اساسی   و  مهم  معنای 
که نیروهای سیاسی در تالش 
برای شکل گیری آن هستند و 

"به سوی دولت کردستان" 

برای حمایت از همه پرسی 

استقالل کردستان 

فعالیت خود را آغاز کرد

مصطفی هجری 

در 2٥مین سالیاد ترور 

دکتر صادق شرفکندی:

آسمیالسیون فرهنگی ملیت های 

ایران از سوی نهادهای 

علمی رژیم هدایت می شود

جنوبب زاگرس و محوریت 

مبارزاتی ملت کورد

رژیم ایران به طور 
سیستماتیک و مستمر با 

رفراندوم اقلیم کوردستان 
مخالفت می کند

رژیم اسالمی ایران 
نیروی نظامی بیشتری به 

شهر بوکان فرستاد

حزب دمکرات کوردستان 
ایران: 

پشتیبانی از استقالل 
اقلیم کوردستان، 

وظیفه ای ملی است
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"به سوی دولت کردستان" برای حمایت از همه پرسی استقالل کردستان ادامه سخن
فعالیت خود را آغاز کرد

ایران  کردستان  دمکرات  حزب 
از  حمایت  برای  را  کمپینی 
کردستان  استقالل  همه پرسی 

راه اندازی کرد.
به  رسیده  گزارش  براساس 
میدیا،  کوردستان  وب سایت 
ایران  کردستان  دمکرات  حزب 
به   " عنوان  تحت  را  کمپینی 
برای  کوردستان"  دولت  سوی 
استقالل  همه پرسی  از  حمایت 

کردستان راه اندازی نمود.
"همه پرسی  با شعار  کمپین  این 
احیاء  کردستان،  استقالل  برای 
است"  کردستان  جمهوری 
نموده  آغاز  را  خود  فعالیت 

دولت  سوی  "به  کمپین  است. 
حمایت  راستای  در  کردستان" 
از همه پرسی استقالل کردستان 
امضاء  جمع آوری  به  اقدام 

می نماید.
در همین رابطه نیز، دفتر سیاسی 
ایران  کردستان  دمکرات  حزب 
حمایت  بیانیه ای  انتشار  با 
استقالل  برای  همه پرسی  از 
کردستان را وظیفه ملی می داند.
مهرماه  سوم  که  گردیده  مقرر 
برای  همه پرسی  جاری،  سال 
علی رغم  کردستان  استقالل 
رژیم  شدید  مخالفت های 
ایران، ترکیه و آمریکا در اقلیم 

خواهد  برگزار  عراق  کردستان 
عبدالرحمن  دکتر  شهید  شد. 
کاریزماتیک  رهبر  قاسملو، 
استقالل  با  رابطه  در  ُکرد  ملت 
کردستان در کتاب "کردستان و 
شدن  "جدا  است:  نوشته  کرد" 
کردستان و تأسیس یک دولت 
به  وجه  هیچ  به  کرد  مستقل 
معنای تجزیه نیست و برعکس 
پس از این استقالل شرایط الزم 
اتحاد میان کلیه ی  ایجاد  جهت 
خاورمیانه  منطقه ی  دولت های 
که می تواند به شکل فدراسیون 

باشد، فراهم می گردد."

با  مستمر  و  سیستماتیک  طور  به  ایران  رژیم 
می کند مخالفت  کوردستان  اقلیم  رفراندوم 

مسئوالن نظامی و امنیتی رژیم 
به موعد  نزدیک شدن  با  ایران 
کوردستان  اقلیم  رفراندوم 
نشان  شدیدتری  واکنش های 

داده و با آن مخالفت می کنند.
خبرگزاری های وابسته به رژیم 
ایران برای نشان دادن مخالفت 
اقلیم  استقالل  و  رفراندوم  با 
امکانات  تمام  از  کوردستان 
کرده  استفاده  خود  رسانه ای 
"غیر  را  سیاسی  مبحث  این  و 
قانونی" و "هولناک" می خواند.
صدا  گزارشگر  رابطه،  این  در 
مخالفت  رژیم جهت  سیمای  و 
کوردستان  رفراندوم  با  کردن 
"رفراندوم  که  می کند  اعالم 
اقلیم کوردستان، عراق و منطقه 

را تهدید می کند".
در  ایران  رژیم  رسانه های 
و  مستمر  طور  به  رابطه  این 
را  خود  مخالفت  سیستماتیک 
آن  و  داده  نشان  رفراندوم  با 
در  می دهند  خبری  پوشش  را 
حالی که چندین کشور موافقت 
اقلیم  رفراندوم  با  را  خود 

کوردستان نشان داده اند.
استقالل  و  رفراندوم  مسئله 
کوردستان به مسئولین حکومی 
و  داشته  ربط  کوردستان  اقلیم 

ایران  به  این مطلب هیچ ربطی 
ندارد.

"مسعود  رابطه  همین  در 
بارزانی" رئیس اقلیم کوردستان 
گفته بود که "دخالت های ایران 
در امور اقلیم را قبول نمی کند و 
رفراندوم در موعد مقرر برگزار 

می شود".
از طرفی دیگر "علی عونی" از 
اعضای رهبری حزب دمکرات 
چندی  عراق  کوردستان 
شبکه  با  گفتگویی  در  پیش 
اعالم  )بی بی سی(   BBC
در  رفراندوم  "برگزاری  کرد: 
اول  درجه  در  کوردستان  اقلیم 
به ملت کورد و علی الخصوص 
از  بخش  این  کوردهای  به 
و  داشته  ربط  کوردستان 
کنوانسیون  های  اساس  بر 
بین اللملی حقوق بشر و سازمان 
ملل متحد این ملت حق تعیین 
سرنوشت خود را دارد. مسئولین 
در  رفراندوم  این  بدانند  ایرانی 

شده  برگزار  ایران  از  خارج 
رهبر  و  ایرانی  مسئولین  بر  و 
امور  در  که  است  واجب  ایران 
کشورهای دیگر دخالت نکرده 

و به فکر کشور خود باشند".
و  کوردستان  استقالل  مسئله 
طرف  از  رفراندوم  روز  اعالم 

با  کوردستان  اقلیم  حکومت 
منطقه  کشور  چندین  مخالفت 
آن ها  بین  در  اما  شده  مواجهه 
همه  از  ایران  رژیم  مخالفت 

آشکارتر می باشد.
پیشین  دبیرکل  قاسملو  دکتر 
حزب دمکرات کوردستان ایران 

در رابطه با استقالل کوردستان 
کوردها  روزی  "اگر  بود:  گفته 
همبستگی داشته باشند و اعالم 
تقسیم خاک  این  کنند  استقالل 
در  بلکه  نیست  کشوری  هیچ 
خاک  شدن  یکپارچه  این  واقع 

کوردستان است".

به سابقه ی تروریستی  با توجه 
رژیم اسالمی ایران و بهره گیری 
امکانات  تمام  از  رژیم  این 
منطقه،  در  آشوب  ایجاد  برای 
آمریکا  مجلس  نمایندگان 
فروش  ممنوعیت  خواهان 

هواپیما به ایران شدند.
خبرگزاری  گزارش  به 
روسکام،  پیتر  رویترز، 
با  جمهوری خواه،  نماینده 
منع  خواهان  متمم هایی  ارائه  
به  تجاری  هواپیماهای  فروش 
شد.  ایران  اسالمی  حکومت 

که  است  باور  این  بر  روسکام 
با توجه به پیشینه ی ماالمال از 
اعمال و برنامه های تروریستی 
نباید  جهان  و  منطقه  در  ایران 
به  کشور  این  که  کرد  کاری 
روز  تکنولوژی های  به  راحتی 

دست  بیابد.
به  آمریکا  نمایندگان  مجلس 
که  داده  است  رای  متمم هایی 
با امضای  نهایی و  اگر در سنا 
شود،  اجرایی  رئیس جمهوری 
هواپیماهای  فروش  از  مانع 

تجاری به ایران می شود. 

هیل،  وب سایت  گزارش  به 
متمم ها مانع از استفاده از منابع 
مجوزهای  صدور  برای  مالی 
مربوط به نقل وانتقالت پولی و 
نیز مانع از صدور مجوز فروش 
کنترل  اداره  توسط  هواپیماها 
وزارت  خارجه  دارایی های 

خارجه آمریکا می شود.
گفته  رابطه  این  در  روسکام 
به  ایران  که  زمانی  تا  است: 
استفاده از هواپیماهای تجاری 
تروریست ها  از  حمایت  برای 
خاتمه  جنگی  جنایت کاران  و 

غربی  شرکت های  ندهد، 
به  آن ها  فروش  به  مجاز  نباید 
شرکت های هوایی ایران باشند، 
جنگ  به  که  هواپیماهایی 
توسط  راه افتاده  خشونت بار 

]بشار[ اسد کمک می کنند.
از  برخی  حال  این  با  اما 
مجلس  دمکرات  نمایندگان 
طرح  این  مورد  در  آمریکا 
از  یکی  کرده اند.  نگرانی  ابراز 
این  در  دمکرات  نمایندگان 
مصوبه  این  است:  گفته  رابطه 
مناسبی،  دلیل  هیچ  بدون 

شرکت های آمریکایی را هدف 
می دهد.  قرار  جریمه شدن 
زمانی  از  آمریکا  جدید  دولت 
به  آمریکا  در  را  قدرت  که 
بوده  آن  پی  در  گرفته  دست 
دادن  قرار  فشار  تحت  با  که 
و  ایران  تروریستی  رژیم 
محدود کردن امکان دست یابی 
امکانات  و  راه ها  به  رژیم  این 
تروریستی،  برنامه های  تحقق 
نقش ایران را در ایجاد آشوب 
جهان  و  منطقه  در  جنگ  و 

محدود کند.

مجلس نمایندگان آمریکا الیحه منع فروش 
هواپیماهای تجاری به ایران را تصویب کرد

که  دارد،  اساسی  تامل  جای 
آن نیز استقالل ملتی و زایش 
دولت  تاسیس  و  نو  کیانی 
ملت های  میان  که  است 
ویژه  جایگاه  ملتی  جهان، 

خود را کسب می کند.
و  عراق  کوردستان  استقالل 
تاسیس دولت کوردستان در 
سرزمین مان،  از  بخش  این 
و  حق طلبانه  اراده  تحقق 
آزادگی  و  آزادی  از  دفاع 
است که مردمانی به نام ملت 
کوردستان  جامعه  و  کورد 
از صدها سال تحت  بعد  که 
سرکوب  و  بودن  سلطه 
و  حقوق  تمام  نقض  و 
و  زندگی  و  حیات  ذات 
خدشه دار کردن هویت فرد و 
تاریخ  در  پا  دوباره  جامعه، 
که  نمی گذارند  و  می گذارند 
سیاست  و  استراتژی  دیگر 
و تاریخ و زندگی بدون آنان 
کوردستان  دیگر  شود،  ثبت 
به  قسمتی  در  حداقل  نیز 
صاحب  و  فاعل  عنوان 
معادالت،  در  عملی  رویایی 
تنها  و  می کند  ایفا  نقش 
چه  که  بود  نخواهد  ناظری 
چیزی را برای او می نویسند.
کاستی های  و  کم  شاید 
کوردستان  مشکالت  و 
سال   ٢٥ آزمون  و  عراق 
اقلیم  این  در  حکومت داری 
عده ای  که  شود  آن  موجب 
استقالل  از  بعد  به مشکالت 
بیندیشند و دلهره آنرا داشته 
و  بخشیدن  بهبود  اما  باشند، 
مقابله  و  توسعه  برای  تالش 
و  اصالح  پروسه  و  فساد  با 
تغیرات سیاسی و اقتصادی و 
اجتماعی، پروسه ای طوالنی 
هنگام  آن  و  است  مدت 
برای  محکم  و  راسخ  گامی 
جوامع  در  تغیر  و  اصالح 
و  است  شده  برداشته  دیگر 
بود،  نخواهد  پذیر  بازگشت 
شکل  مستقل  کیانی  در  که 
شاید  که  معنا  این  به  گیرد. 
وجود دولت مستقل خود به 
خود به عاملی برای برقرای 
نشود  بدل  اصالح  و  عدالت 
وجود  و  دولت  بدون  اما 
گام های  همه  آزاد،  کیانی 
آزادیخواهی  و  اصالحات 
خنثی  و  برگشت   احتمال 

شدن را دارند.
کیان مستقل نقطه ثقل تجمیع 
و  بود  خواهد  منافع  تمام 
و  آرزوها  تمام  می توان 
کرد  جمع  آن  در  را  رویاها 
و در واقع بنیاد سازه ای بلند 
و محکم باشد که در آن تمام 
افکار و اندیشه های متفاوت 
داشته  وجود  ابراز  امکان 
باشند اما امکانی هارمونیک 
شده تا به صورت ارکستری 
هماهنگ  رقص  و  واال 
رنگ ها عمل کند نه مخلوطی 
ناهماهنگ که رنگ ها و صدا 
بودن  لذت بخش  در عوض 

موجب آزار و اذیت شوند.
کوردستان  مستقل  دولت 
نهادن  بنیاد  هم  جنوب  در 
اراده ملی است و هم گامی 
تاریخی مهمی است که شاید 
و  روشنی  به  نتوان  امروز 
رنگ های  و  لذت ها  وضوح 
اما  کرد  مشاهده  را  آن 
همانقدر که دشمنان کورد و 
به ویژه جمهوری اسالمی از 
تمام  با  امر خشمگین و  این 
قرار  تهدید  مورد  آنرا  توان 
می دهند و تعدای به اصطالح 
در  اما  فارس،  روشنفکر 
که  فاشیست  و  متحجر  واقع 
اسالمی اند  جمهوری  ادامه 
به  کوردستان  استقالل  از 
هراس افتاده اند که این خود 
حقیقت  به  اشاره ای ست 

دولت مستقل کوردستان.
به معنای دیگر اگر ندانستی 
مهم  چقدر  گام هایت  که 
چهره  به  نگاهی  با  هستند 
آن  از  چقدر  بدان  دشمنانت 

در هراس اند.
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رژیم اسالمی ایران نیروی نظامی 
بیشتری به شهر بوکان فرستاد

ترس  از  ایران  رژیم  مسئوالن 
مردم،  نارضایتی های  تداوم 
شهرهای  به  نظامی  نیرو 
می کند. روانه  کوردستان 
به گزارش رسیده به وب سایت 
مسئوالن  میدیا،  کوردستان 
هفده ام  جمعه  روز  ایران  رژیم 
سرکوب  برای   ،١٣٩٦ شهریور 

صورت  در  بوکان  مردم 
حرکت  هرگونه  شکل گیری 
و  ویژه  نیروهای  اعتراضی، 
کرد. روانه  شهر  این  به  مسلح 
گزارشگر وب سایت کوردستان 
میدیا، در این رابطه گفت: تیمی 
که  زره پوش  ماشین های  از 
مجهز به دستگاه آب پاش برای 

به  بودند  اشک آور  گاز  پرتاب 
شده اند. فرستاده  بوکان  شهر 
به گزارش های رسیده، نیروهای 
ویژه رژیم ساعت ١١ ظهر روز 
جمعه از جاده میاندواب_بوکان 
به طرف این شهر روانه شده اند.

رژیم فضایی کامال نظامی را بر سنندج 
اعمال کرده است

از  جمعی  بیانیه  انتشار  از  بعد 
بر  مبنی  سنندج  شهر  فعالین 
حمایت از قیام مردم بانه، رژیم 
برای  اسالمی  ایران  تروریستی 
وحشت  و  رعب  فضای  ایجاد 
ملیتاریزه  به  شهر،  سطح  در 
است. کرده  اقدام  آن  کردن 
روز  سنندج  شهر  فعالین 
سه شنبه ١٤ شهریور طی انتشار 
حرکت  و  خواست  از  بیانیه ای 
بانه حمایت  مردم  حق طلبانه ی 
آمده  بیانیه  این  در  کردند. 

یکصدا  و  هم  با  همه  که  است 
اعتراضی  تجمعی  به  دست 
تا  می زنیم  بانه  از  حمایت  در 
همدرد  سنندج  که  کنیم  اثبات 
است. کوردستان  تمام  با 
بیانیه،  این  انتشار  از  بعد 
مردم  خروش  ترس  از  رژیم 
سراسر  کردن  ملیتاریزه  به 
است. زده  دست  سنندج  شهر 
میدیا  کوردستان  گزارشگر 
است  داده  گزارش  سنندج  در 
و  شخصی  لباس  نیروهای  که: 

پیشگیری  برای  رژیم  نظامی 
شهر  سطح  در  تجمع  این  از 
پراکنده شده اند و در این مناطق 
دانشگاه  یافته اند:  استقرار 
"ته کیه چمن"،  علمی کاربردی 
میدان  اقبال،  میدان  جم،  جام 
شافعی. امام  میدان  کوهنورد، 
ملیتاریزه کردن شهر سنندج در 
حالی انجام می شود که بر سایر 
جوی  نیز  کوردستان  شهرهای 
است شده  اعمال  امنیتی  کامال 

نیروهای اطالعاتی رژیم دست به جنایت دیگری در 
کوردستان زدند

در  که  کرماشانی  شهروند 
نیروهای  دست  از  فرار  هنگام 
و  ایران  اسالمی  رژیم  اطالتی 
از  آنان،  دست  از  رهای  برای 
به  را  خود  خانه اش  پشت بام 
باخت. جان  بود،  انداخته  پائین 

سایت  به  رسیده  اخبار  بنابر 
اهالی  از  میدیا، یکی  کوردستان 
کرماشان  "سنجاوی"  منطقه 
گریز  و  تعقیب  هنگام  در  که 
اطالعات  ماموران  سوی  از 
خانه اش  ارتفاع  را  خود  رژیم، 
در  بود،  کرده  پرت  پائین  به 
کرماشان  طالقانی  بیمارستان 
داد. دست  از  را  خود  جان 

کوردستان  سایت  گزارشگر 
هویت  گزارشی  طی  میدیا، 
نادری  "حمید  را  شخص  این 
سبزه" اهل روستای "پل هواس 

سنجاوی" از توابع کوزران اعالم 
که:  است  داده  گزارش  و  کرده 
شهریور  شانزدهم  ٥شنبه  روز 
نیمه شب تیمی  ١٣٩٦ ساعت ٣ 
اطالعات  اداره  ماموران  از 
شخصی  منزل  به  کرماشان 
برده  یورش  سبزه  نادری  حمید 
و به تفتیش خانه او پرداخته اند. 
از  ساعت  یک  گذشت  از  بعد 
آزار  و  اذیت  و  خانه  تفتیش 
نیروهای  او،  خانواده  و  نامبرده 
را  او  بازداشت  قصد  امنیتی 
حمید  فرار  موجب  که  می کنند 
از  او  تعقیب  و  سبزه  نادری 
اطالعاتی  نیروهای  سوی 
ترس  از  نهایتا حمید  و  می شود 
نیروهای  بدست  بازداشت شدن 
پشت  از  را  خود  اطالعاتی 
می اندازد. پائین  به  خانه  بام 

می فزاید:  خبری  منبع  این 
علت  به  سبزه  نادری  حمید 
دو روز  از  بعد  شدت جراحات 
طالقانی  بیمارستان  در  بستری 
اطالعاتی  نیروهای  ممانعت  و 
نهایتا  درمان،  پروسه  انجام  از 
شهریور   ١٨ در  نامبرده  شخص 
می دهد. دست  از  را  خود  جان 

معروف  سبزه،  نادری  حمید 
از  چرمووسوار"  "حمید  به 
منطقه  دامداران  و  کشاورزان 
او  می باشد.  کرماشان  سنجاوی 
فرزند   ٧ بوده و صاحب  متاهل 
او  پسر  فرزند  تنها  که  می باشد 
سوی  از  پدر  مرگ  از  بعد  نیز 
اتهام  به  اطالعاتی  نیروهای 
حمل سالح بازداشت و به مکان 
است. شده  منتقل  نامعلومی 

موج سوم ایدز جامعه ایران را 
نشانه رفته است

رژیم اسالمی ایران نه تنها فضای 
بسته سیاسی را بر جامعه تحمیل 
زمینه های  اکثر  در  بلکه  کرده 
ایجاد  با  پژوهشی  و  تحقیقاتی 
گسترش  در  امنیتی  فضایی 
روانی  و  اجتماعی  آسیب های 
است. کرده  ایفا  را  اصلی  نقش 

همایون هاشمی، عضو کمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس شورای 
با سایت  اسالمی طی گفتگویی 
خبری "خانه ملت" اعالم کرد: 
درصدی   ١٠ ساالنه  افزایش  با 
شاهد  ما  ایران،  در  ایدز  شیوع 
ایدز  شیوع  سوم  موج  آغاز 
بود. خواهیم  ایران  سراسر  در 

آماری  در  حکومتی  مقام  این 
به  مبتالیان  تعداد  غیرواقعی 
بیماری ایدز را ٦٠ هزار نفر در 
ایران اعالم کرد که تنها ٣٥هزار 
شده اند. شناسائی  آنان  از  نفر 

انجام  نانوشته  قانونی  بنابر 
سوی  از  مستقل  تحقیقات 
ایدز  زمینه  در  پژهوشگران 
و  روان  که  آن  آسیب های  و 
قرار  هدف  را  جامعه  جسم 

است  ممنوع  شدت  به  داده اند 
بنابر  محقق  ده ها  کنون  تا  و 
انجام  از  امنیتی  فشارهای 
منصرف  امر  این  در  پژوهش 
بر  اصرار  پی  در  یا  و  شده اند 
بازداشت  خود  تحقیقات  انجام 
و متحمل سال ها زندان شده اند.
دو  عالیی،  آرش  و  کامیار 
عیانی  نمونه  کرماشانی،  برادر 
رژیم  امنیتی  فشارهای  از 
محققین  بر  ایران  اسالمی 
می باشند که در سال ١٣٨٧ در 
برای  فعالیت هایشان  با  رابطه 
دستگیر  ایدز،  از  پیشگیری 
در  بازداشت   ٦٣ از  بعد  و 
طی  سرانجام  انفرادی  سلول 
کامیار  فرمایشی  محاکمه ای 
زندانو  سال  سه  به  عالیی 
شش  به  که  نیز  عالیی  آرش 
گردیده. محکوم  زندان  سال 

کامیار عالیی، پزشک کرماشانی 
پژوهشگر  و  کرده  تحصیل   ،
و  هاروارد  دانشگاه  پیشین 
نیویورک،  ایالتی  دانشگاه  استاد 
بهداشت،  بین المللی  کارشناس 

کلینیک های  برنامه  پایه گذار  و 
از  جلوگیری  در  مثلثی 
است  ایران  در  ایدز  گسترش 
آرش  برادرش،  همراه  به  که 
به   ١٣٨٧ سال  در  عالیی 
آنهم  حکومت،  براندازی  اتهام 
در  تحقیقات  انجام  بدلیل  تنها 
ماموران  سوی  از  ایدز،  زمینه 
شدند. بازداشت  ایران  امنیتی 
در  محققان  گفته  براساس 
به  مبتالیان  آمار  ایدز  زمینه 
بسیار  ایران  در  بیماری  این 
که  می باشد  آن  از  بیشتر 
از آن سخن  مسئولین حکومتی 
ایجاد  با  حکومت  و  می گویند 
زمینه  این  در  شدید  خفقانی 
گذاشته  سرپوش  مساله  این  بر 
شیوع  موجب  که  امری  است 
گشته  اپیدمی  این  تصاعدی 
ایجاد  با  که  حالی  در  است، 
فضایی آموزشی و اطالع رسانی 
راحتی  به  مورد،  این  در  بجا 
کنترل  و  پیشگیری  به  می توان 
شیوع ایدز در جامعه دست زد.

ایران در گرداب اختالالت روانی 
دست و پا می زند

عدم توجه حکومت به نیازهای 
جسمانی و روانی مردمان ایران 
این  منابع  و  ثروت  صرف  و 
اهداف  و  راه ها  در  سرزمین 
را  ایران  جامعه  مردمی  غیر 
نابودی  پرتگاه  به  روز  هر 
می کند.  نزدیک تر  و  نزدیک 
ایسنا،  خبرگزاری  گزارش  به 
روانپزشک  فالح پور،  حسن 
علمی  انجمن  عضو  و 
"بر  گفت:  ایران  روان پزشکان 
اساس آخرین تحقیقات وزارت 
اختالالت  شیوع  بهداشت، 
 ٦٥ تا   ١٥ افراد  بین  روان 
اختالالت  احتساب  بدون  سال 
است". درصد   ٢٤ شخصیتی، 

 ٣٥ از  بیش  اظهارات  این  بنابر 
درصد مردم ایران به گونه ای با 
هستند  درگیر  روانی  مشکالت 

روند  در  اختالل  موجب  و 
است. شده   آن ها  زندگی  عادی 

به  ایران  اسالمی  حکومت 
خود  حیات  تاریخ  درازای 
در  دقیق  آمارهای  ارائه  از 
و  کرده  اجتناب  زمینه ای  هز 
امر  این  و  داشته  هراس  آن  از 
از  روانی  اختالالت  مورد  در 
است  برخوردار  بیشتری  شدت 
به  امنیتی  دیدی  با  حکومت  و 
زمینه  همین  در  می نگرد.  آن 
با  رابطه  در  اللهیاری  عباسعلی 
عدم ارائه آمار دقیق از اختالالت 
روانی در کشور توسط سازمان 
نظام روان شناسی به خبرگزاری 
از  متاسفانه  بود:  گفته  ایلنا 
وضعیت روانی جامعه و بیماران 
روانی مطالعه  دقیقی نداریم و آن 
بر  اعالم می شود  که  آماری هم 

و  علمی  متدولوژی  اساس یک 
دقیق تحقیقاتی انجام نشده است 
که  هستیم  این  متوجه  عمال  اما 
وضع روانی جامعه خوب نیست.

تحقیقات  آخرین  اساس  بر 
علمی انجام شده زمینه اجتماعی 
شکل گیری  اصلی  عوامل  از 
و  جامعه  در  روانی  اختالالت 
دکتر  هادی  می باشد.  آن  شیوع 
معتمدی، آسیب شناس اجتماعی  
بود  کرده  عنوان  پیش  چندی 
بیماری های  و  اختالالت  که 
اعصاب و روان ارتباط مستقیمی 
هستند. اجتماعی  مسائل  با 

از  ارائه شده  آمارهای  میان  در 
سوی مراکز حکومتی افسردگی 
رتبه  پرخاشگری  و  استرس   ،
اختالالت  سوم  تا  اول  های 
دارند. را  ایران  در  روانی 

مراسم گرامیداشت یاد و خاطره دکتر شرفکندی 
در مرکز ٣ برگزار شد

حضور  با  میدیا:  کوردستان 
اعضای  و  پیشمرگه  و  کادر 
نمایندگان  و  دمکرات  حزب 
چندین  و  سیاسی  احزب 
کوردستانی،  سیاسی  شخصیت 
و  یاد  گرامیداشت  مراسم 
شرفکندی  دکتر  خاطره 
شد. برگزار   ٣ مرکز  در 
سایت  به  رسیده  خبر  بنابر 
دوشنبه  روز  میدیا،  کوردستان 
در  شهریور،  بیست وهفتم 
مراسم  کوردستان،   ٣ مرکز 
میکونوس  بزرگداشت شهیدان 
"ای  ملی  سرود  خواندن  با 
سکوت  دقیقه  یک  و  رقیب" 
برای ادای احترام به یاد شهیدان 
شد. آغاز  کوردستان،  و  کورد 

سیاسی  دفتر  پیام  سپس 
تیمور  سوی  از  مناسبت  بدین 
دفتر سیاسی  مصطفای -عضو 
حزب- قرائت شد که طی آن 
جنایت  به  نگاهی  بر  عالوه 
مفصال  میکونوس،  ضدبشری 
شخصیتی  ابعاد  بررسی  به 
دکتر صادق پرداخته شده بود.
بعد از آن سرودی تحت عنوان 
توسط  شرفکندی"  "صادق 
گروه سرود مرکز ٣ اجرا شد.
مراسم،  از  دیگری  بخش  در 
متنی از سوی استاد "بی بش" 
تقدیم حاضرین در جلسه شد.
مراسم  این  بخش  آخرین 
مشترک  پیام  قرائت  شامل 
جوانان  و  زنان  اتحادیه های 

کوردستان  دمکرات  حزب 
"شاهو  از سوی  که  بود  ایران 
احمدی" مسئول کمیته جوانان 
شد. خوانده   ،٣ مرکز  در 

قابل ذکر است که اشخاص و 
احزاب ذکر شده در سطور ذیل 
داشتند: مراسم حضور  در  نیز 

شخصیت  زانا"  مهدی  "آپی 
ترکیه  کوردستان  شناخته شده 
و همسر مبارز شهیر "لیال زانا"

حزب اتحاد دمکراتیک 
کوردستان سوریه

حزب سوسیالیستی کوردستان 
ترکیه
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رژیم  که  توطئه هایی  تمام  با 
سایر  و  اسالمی  جمهوری 
ملت  علیه  مستبد  رژیم های 
تنها  نه  کردند،  اجرائی  کورد 
زانو  به  را  کورد  نتوانستند 
درآورند بلکه امروزه کورد در 
قرار  سیاسی  مناسب  شرایط 

دارد

دکتر  شهادت  از  سال   ٢٥
شخصیت  شرفکندی،  صادق 
شهیر و دبیر کل حزب دمکرات 
همراهانش  و  ایران  کوردستان 
، همایون اردالن، فتاح عبدلی 
می گذرد  دهکردی،  نوری  و 
با  برابر   ١٩٩٢ سپتامبر   ١٧-
ما  و    -١٣٧١ شهریور   ٢٦
بنابر سنتی همه ساله، در چنین 
بار  تا  می آئیم  هم  گرد  روزی 
دیگر ادای احترام داشته باشیم 
شهیدان  این  مکتب  و  راه  به 
روان  به  می فرستیم  درود  و 
عنوان  به  و  عزیزان  این  پاک 
و  وفا  همسنگرشان  و  همرزم 
آن ها،  از  را  قدرشناسی مان 
راه  مقابل  در  و  دهیم  نشان 
افتخارآمیزشان سر تعظیم فرود 
رژیم  دیگر  سوی  از  آوریم. 
ترور و اعدام جمهوری اسالمی 
ایران را بخاطر انجام این عمل 

ضدبشری محکوم می کنیم.
 ،١٩٩٢ سپتامبر   ١٧ شب 
در  همراهانش  و  سعید  دکتر 
به  رستورانی  در  برلین  شهر 
از  تعدادی  با  میکونوس،  نام 
اعضای احزاب و سازمان های 
و  بحث  برای  ایران  اپوزسیون 
گفتگو در باب چگونگی بیشتر 
نزدیک شدن و ایجاد همبستگی 
مبارزه  راستای  در  اتحاد  و 
جمهوری  رژیم  علیه  مشترک 
که  بودند  شده  جمع  اسالمی 
تقریبا نزدیک ساعت ١١ شب، 
مسلسل به دستی که بعدها طی 
تحقیقات پلیس مشخص شد که 
او "عبدالرحمان بنی هاشمی" و 
رئیس تیم ترور می باشد، وارد 
صورت  به  و  شده  رستوران 

را  مشخص و هدفمند کوردها 
از  دیگر  یکی  و  گرفت  هدف 
به  خالص  تیر  تروریست ها 
دکتر  اینگونه  و  می زند  آن ها 
نوری  و  همراهانش  و  صادق 
دهکوردی به شهادت می رسند.

از  افرادی  ترور  تیم  این  در 
حزب اهلل لبنان، یکی از اعضای 
شیعه لبنان و خود ایرانی ها که 
همگی در ایران و تحت نظارت 
سازمان  و  و  پاسداران  سپاه 
بودند،  اطالعات آموزش دیده 
طی  و  مشترک  صورت  به 
شده،  تعین  پیش  از  برنامه ای 
ترور مذکور را انجام می دهند.

سال  چهار  به  قریب  از  بعد 
سوی  از  پیگیری  و  تحقیق 
پلیس و سازمان قضایی آلمان، 
دهم  در  میکونوس  دادگاه 
را  خود  حکم   ١٩٩٧ آپریل 
عالوه  آن  طی  که  کرد  صادر 
مجازات  کردن  مشخص  بر 
ابد-   حبس  تا  ٥سال  -از 
که  متهمین  از  نفر  پنج  برای 
رئیس  داشتند،  ترور دست  در 
که  کرد  اعالم  همچنین  دادگاه 
"ما موظفیم برای روشن شدن 
دالیل این ترور بر روی مسائل 
و دالیلی که موجب وقوع این 

ترورها شدند، تمرکز کنیم".
برای  اینجا  در  که  را  آنچه 
کوتاهی  بخش  می خوانم  شما 
است  دادگاه  رئیس  سخنان  از 
شده  ثبت  مذکور  حکم  در  که 
است: ریشه  و اساس این ترور 
مسائلی  با  ارتباط  در  باید  را 
از  بعد  که  کرد  و جستجو  دید 
شکل  ایران  اسالمی  انقالب 
کوردها  تالش  است.  گرفته 
دمکرات  حزب  رهبری  و 
تحقق  برای  ایران  کوردستان 
به  را  این حزب  خودمختاری، 
رژیم  مخالف  نیرومند  حزبی 
کرده  بدل  اسالمی  جمهوری 
به  ایران  رهبران  نهایتا  است. 
منظور سرکوب حزب دمکرات 
اقدام  از طریق سیاسی  تنها  نه 
می سوند  مصمم  بلکه  می کند 

این  نیز  فیزیکی  به صورت  تا 
ترور  ببرند.  بین  از  را  حزب 
دکتر قاسملو و ٢ همراهش، در 
١٣ ژوئیه ١٩٨٩ در شهر وین، 
و نیز تروری که در این دادگاه 
گرفت،  قرار  تحقیق  مورد 
چنین  گرفتن  پیش  در  نتیجه 
سیاستی بود. ارتباط ترورهای 
روشنی  به  برلین  و  وین 
غیرقابل  مدارک  است.  عیان 
ارائه  دادگاه  به  که  انکاری 
شکل  روشنی  به  که  شده اند 
اصلی  رهبران  نقش  نحوه ی  و 
نیز جایگاه و ساختار  و  ایران 
مسئولیت های آنان در طراحی 
و تصمیم گیری به منظور از بین 
بردن مخالفین رژیم در خارج 
می دهد.  نشان  را  کشور  از 
تصمیم و دستورات مبنی بر از 
بردن مخالفین رژیم تحت  بین 
نظارت کامل ساختاری به نام " 
انجمن امور ویژه" که سازمانی 
دستور  بنابر  و  قانونی  غیر 
مستقیم رهبر دینی ایران ایجاد 
شده است، صادر گردیده است. 
اعضای این انجمن عبارتند از: 
اطالعات،  وزیر  رئیس جمهور، 
روسای  خارجه،  وزیر 
و  انتظامی  و  نظامی  نیروهای 
ایران".  مذهبی  رهبر  خود  نیز 
انگیزه ی  با  تنها  ترور  این 
بین  از  منظور  به  و  سیاسی 
بردن مخالفین رژیم انجام شده 
ایران  است، هدف اصلی رژیم 
از  خارج  در  مخالفین  حذف 
کشور است". همچنین در این 
مانند  به  ایران  حکومت  حکم 
معرفی  جنایتکار"  "حکومتی 

شده است.
بسیار  اسالمی  جمهوری  رژیم 
کوشید از طریق دولت آلمان و 
مانع  دادگاه  قاضی  تهدید  حتا 
از محکوم شدن کلیت رژیم به 
عنوان عامل اصلی ترور شود، 
اما قضات دادگاه به هیچ وجه 
با  و  نشدند  تهدیدات  تسلیم 
 شهامت تمام بعد از چهار سال 
تحقیق و تفحص، حکم دادگاه 

نه  که  کردند، حکمی  را صادر 
آنرا  انتظار  اسالمی  جمهوری 

داشت و نه جهان.
مذکور،  حکم  اعالم  از  بعد   
سفرای  اروپا  اتحادیه  اعضای 
تهران  از  مدتی  برای  را  خود 
بغرنج  شرایط  کردند،  احضار 
و دشوار سیاسی برای رژیم به 
بعد  ایران  که  چرا  آمد،  وجود 
از آن همه ترور در کشورهای 
از  بار  اولین  برای  خارجی 
به  اروپایی  دادگاهی  سوی 
و  جنایتکار  رژیمی  عنوان 
بود.  شده  معرفی  تروریست 
ترورهایی که همگی بر اساس 
و  مقامات  مستقیم  دستورات 
رهبران ارشد رژیم انجام شده 
آن  موجب  نیز  امر  همین  بود. 
شد که دیگر جمهوری اسالمی 
در درون خاک اروپا دست به 

ترور نزند.
دکتر صادق شخصیت متعالی و 
انسانی داشت، از زندگی مملو 
از سختی و بی امکاناتی و حتا 
پدرش  دادن  دست  از  تجربه 
حمایت  با  ترقی  و  تحصیل  و 
عمویش و تحمل دشواری های 
آن ها  کردن  سپری  و  زندگی 
در یکی از روستاهای کوچک 
بوکان تا دست یابی به درجات 
از  دکترا  و  تحصیلی  عالیه 

دانشگاه پاریس.
آنچکه دکتر صادق را به چنین 
هوش  رساند،  علمی  درجه 
و  قوی  اراده  و  باال  ذکاوت  و 
متکی بودن به تالش و زحمات 
زبان  در  است.  بوده  خود 
فارسی و خاورمیانه به اینگونه 
"خودساخته"  می گویند:  افراد 
ثروت  نه  که  است  این  منظور 
نه  و  خانواده  دارایی های  و 
خانوادگی  قدرت  و  جایگاه 
وجود  هیچکدام  عشیره ای،  و 
خاطر  همین  به  نداشته اند 
ناچارا به توانایی ها و زحمات 

خود اتکا کرده است.
در  افرادی  چنین  سرگذشت 
تمام جهان، از بسیاری جهات 

تاثیرات  و  است  تامل  قابل 
گذاشته اند.  جامعه  بر  شگرفی 
نیز  اسالمی  جمهوری  رژیم 
را  افرادی  چنین  عبث گونه، 
است،  نداده  قرار  ترور  هدف 
آن ها به خوبی از توانایی ها و 
اراده دکتر صادق آگاه بودند و 
بر این باور بودند که تالش های 
دبیر  همچون  کسی  بی وقفه ی 
کوردستان  دمکرات  کل حزب 
ایران که از نیرومندترین احزاب 
می تواند  است،  رژیم  مخالف 
را  عظیمی  و  عدیده  مشکالت 
ایجاد  رژیم  موجودیت  برای 
تصمیم  خاطر  همین  به  و  کند 

به ترور او گرفتند.
از  دیگر  یکی  عبدلی"  "فتاح 
جوانی  میکونوس،  شهیدان 
و  مرکزی  کمیته ی  عضو  بالغ، 
حزب  نمایندگی  دفتر  مسئول 
سن  اینکه  با  بود.  پاریس  در 
از  اما  داشت،  پائینی  سال  و 
باالیی  توانائی  و  استعداد 
شهید  اگر  و  بود  برخوردار 
تاثیر  و  نقش  بی شک  نمی شد 
ایفا  آینده ی حزب  در  بسزائی 

می کرد.
که  توطئه ها  این  تمام  با  اما 
رژیم جمهوری اسالمی و سایر 
رژیم های مستبد و دشمن ملت 
دیگر  بخش های  در  که  کورد 
تمام  با  و  حاکم اند  کوردستان 
قدرت و توانایی و توطئه های 
جنبش  رهبران  ترور  برای  که 
تنها  نه  دادند  انجام  کورد 
زانو  به  را  کورد  نتوانستند 
و  داخل  در  بلکه هم  درآورند 
هم در منطقه دچار ده ها بحران 
با  نیز  کورد  و  شده اند  عظیم 
سختی هایی  و  مشکالت  تمام 
اکثر  و  داشت  رو  پیش  که 
سیاست  حاصل  مشکالت  این 
در  بود،  رژیم ها  این  سرکوب 
قرار  سیاسی  مناسب  شرایط 
جمهوری  رژیم  ویژه  به  دارد، 
است  باور  این  بر  که  اسالمی 
و  صادق  دکتر  ترور  با  که 
بر  پایانی  نقطه  قاسملو  دکتر 

کورد  حق طلبانه ی  مبارزات 
گذاشته است.

با  ایران  اسالمی  رژیم  امروزه 
ده ها بحران داخلی و خارجی 
در  کورد  قیام  است،  روبرو 
استمرار  نیز  ایران  کوردستان 
نیز  دمکرات  حزب  و  دارد 
دو  دادن  دست  از  علی رغم 
دبیرکل خود همچنان در ادامه 
رسیدن  برای  مبارزه  به  دادن 
توانمند  و  قدرتمند  آزادی  به 

است.
کوردستان  از  بخشی  امرز 
-کوردستان  شده  تجزیه 
آزمونی  برابر  در  عراق- 
است،  گرفته  قرار  تاریخی 
آزمونی به نام مساله رفراندوم 
مردمان  سرنوشت  تعین  برای 
هر  کوردستان.  از  بخش  این 
نزدیکتر  مهر   ٣ روز  به  چقدر 
مردم  اشتیاق  و  شور  می شویم 
مردمان  حال  و  می شود  بیشتر 
در  کوردستان  بخش های  تمام 
برای  پایکوبی  و  جشن  حال 
استقبال از چنین روزی هستند 
که قریب به یک قرن برای آن 

مبارزه می کنند.
کوردستان  دمکرات  حزب 
به  را  همه پرسی  حق  ایران 
مردم  مشروع  حق  عنوان 
بنیاد های  از  یکی  می داندکه 
اصلی دمکراسی است به همین 
همه  حمایت  آن  از  خاطر 
آنرا که  نتیجه  جانبه می کند، و 
نظر اقشار جامعه است، محترم 

می شناسد و حامی آن است.
توطئه دشمنان کورد نیز به ویژه 
جمهوری اسالمی ایران که هر 
روز تهدیدات خود را بیشتر و 
می کند  محکوم  می کنند  بیشتر 
کوردستان  مردم  که  امیدواریم 
رفراندوم  در  صدا  یک  عراق 
استقالل،  به  و  بیابند  حضور 
این  از  تا  بدهند.  مثبت  رای 
طریق روان شهیدان راه آزادی 
سرزمین شان شاد و توطئه های 

دشمن نقش برآب شود.

مصطفی هجری در 2٥مین سالیاد ترور دکتر صادق شرفکندی:

با تمام توطئه هایی که رژیم جمهوری اسالمی و سایر 
رژیم های مستبد علیه ملت کورد اجرائی کردند، نه تنها نتوانستند کورد را 

به زانو درآورند بلکه امروزه کورد در شرایط مناسب سیاسی قرار دارد
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آسمیالسیون فرهنگی ملیت های ایران 
از سوی نهادهای علمی رژیم هدایت می شود

مرزهای  که  زمان  آن  از 
و  شد  رسمی  ایران  تصنعی 
توسط  مرکزی  حکومت های 
ملتی  تک  شونیستی  افکار 
افکار  می شوند،  مدیریت 
ملت- یک  شعار  با  فاشیستی 

تالش  در  همواره  زبان،  یک 
برای از بین بردن فرهنگ و زبان 
بوده اند. فارس  غیر  ملت های 
روز چهارشنبه پانزدهم شهریور 
و  زبان  ترویج  انجمن   ،١٣٩٦
ادبیات فارسی در دانشگاه رازی 
مدت  به  گردهمایی  کرماشان، 
سه روز در راستای ترویج زبان 
کرد. برگزار  فارسی  ادبیات  و 
در  که  درحالی ست  این 
آسمیالسیون  برنامه  امتداد 
که  نیست  بار  اولین  ایران،  در 
در  ایران  مرکزگرای  فاشیسم 
همایش  کوردستان  شهرهای 
راستای  در  سمینارهایی  و 
فارسی  ادبیات  و  زبان  توسعه 
ادبیات  و  می کند  برگزار 
دیگر  ادبیات  بر  را  فارسی 
غالب  ایران  در  ملیت ها 
می بخشد. ارجحیت  و  می کند 
باید خاطرنشان کرد که از زمان 

تاسیس دولت به اصطالح مدرن 
نهادهای و  ایران و تاسیس  در 
فرهنگی-اجتماعی  موسسات 
به  علمی  فعالیت های  قالب  در 
سازمان دهی  و  رسمی  صورت 
ملیت های  آسمیالسیون  شده، 
استارت  ایران  فارس  غیر 
خورده و تا به امروز ادامه دارد.
ادبیات  و  زبان  ترویج  انجمن 
فارسی در سال ١٣٥٠ تاسیس 
حمایت  با  امروز  به  تا  و  شده 
اسالمی،  جمهوری  رژیم 
را  خود  فاشیستی  برنمه های 
می برد.  پیش  ایران  سراسر  در 
انجمن  این  اخیر  گردهمایی 
دوازدهمین  کرماشان،  در 
اهداف  راستای  در  گردهمایی 
می باشد. انجمن  این  فاشیستی 

این  که  است  ذکر  به  الزم 
کوچکی  بخشی  گردهمایی ها 
از فعالیت های این انجمن است، 

گردهمایی  دوازده  تعداد  از  که 
، هشت گرهمایی در شهرهای 
غیر فارس از جمله: مازندران، 
تبریز و اردبیل و ... برگزار شده 
انجمن  این  همچنین  و  است 
که  می باشد،  شعبه   ٩ دارای 
شهرهای  در  آن  شعبه  شش 
کرماشان،  رشت،  ارومیه، 
خوراسان  و  اردبیل  زنجان، 
قرار دارند و تنها سه شعبه آن 
در شهرهای فارس نشین است.

این  فراخوان  در  همچنین 
گردهمایی آمده است که اهداف 
این نشست: پژوهش در زمینه 
این  در  گفتگو  و  فارسی  زبان 
زمینه با هدف تقویت و گسترش 
که  افرادی  و  است  زبان  این 
ارائه  مقاله  گردهمایی  این  در 
موضوعات شان  باید  می دهند 
باشد. راستا  این  در 
شهر  در  که  است  ذکر  قابل 

شهرهای  تمامی  و  کرماشان 
کوردستان به هیچ وجه مجوزی 
همایشی  چنین  برگزاری  برای 
ترویج  زمینه  در  حجم  این  با 
زبان و ادبیات کوردی، از سوی 
واقع  در  نمی شود.  صادر  رژیم 
حتی برای برگزاری یک انجمن 
ادبی در حد محافل دانشگاهی 
با  فعالیت  برای  کرماشان  در 
ادبیات  و  زبان  ترویج  هدف 
نمی شود. صادر  مجوز  کوردی 
به  نفر   ٥٤ گردهمایی  این  در 
فعالیت  علمی  شورای  عنوان 
از  آن ها  بیشتر  که  کرده اند 
همچون:  دیگر  ملیت های 
کورد،عرب و آذری و ... هستند 
سیاست های  راستای  در  و 
فعالیت  فارس  فاشیستی 
بازتولید  عوامل  از  و  می کنند 
آسمیالسیون فرهنگی می باشند.
استان  دیگر مسئوالن  از سوی 

کرماشان به جای خدمت کردن 
به مردم، فرهنگ و اصالت این 
کالنشهر کوردستان، در خدمت 
به  هستند،  رژیم  سیاست های 
عنوان مثال:" رازانی" استاندار 
این  در  شرکت  با  کرماشان 
الزام  و  اهمیت  از  گردهمایی 
گسترش زبان و ادبیات فارسی 
را  فارسی  زبان  و  گفته  سخن 
است. نامیده  جهانی  میراث 

پروژه  در  رژیم  کلی  طور  به 
برنامه های  و  آسمیالسیون 
طراحی شده با عقلیت فاشیستی، 
از  برای  را  تالش ها  بیشترین 
در  کوردی  زبان  بردن  بین 
کرماشان دارد و مانع از فعالیت 
راستای  در  شهر  این  مردمان 
مادری شان  ادبیات  و  زبان 
ابتدایی ترین  از  که  می شود 
است. ملتی  هر  حقوق 

حزب دمکرات کوردستان ایران: 
در 2٥مین سالگرد گرامیداشت شهیدان میکونوس، 

با شهیدان راه آزادی تجدید پیمان می کنیم

دمکرات  حزب  سیاسی  دفتر 
مناسبت  به  ایران  کوردستان 
میکونوس  شهیدان  سالیاد 

بیانیه ای منتشر کرد.

متن کامل بیانیه:

کوردستان سر فرود نمی آورد

آزادیخواهان ایران!

هم میهنان کوردستان!

مبارزین دمکرات!

٢٥ سال پیش در ٢٦ شهریور 
 ١٩٩٢ سپتامبر  هفده   ،١٣٧١
رژیم  تروریست های  میالدی، 
جمهوری اسالمی در قلب اروپا، 
هیئت حزب دمکرات کوردستان 
ایران را مورد هجوم قرار دادند 
و با این اندیشه ی شوم دست به 
می توانند  که  زدند  جنایت  این 
را  کوردستان  کشتار،  این  با 
کنند. شدن  تسلیم  به  مجبور 
در این فاجعه ی تاریخی، دستان 
صادق  دکتر  ترور،  اهریمنی 
حزب،  دبیرکل  شرفکندی 

در  حزب  نماینده  عبدلی  فتاح 
خارج از کشور، همایون اردالن 
نماینده حزب در آلمان و نوری 
دهکردی دوست و همراه حزب 
را از جنبش کوردستان گرفت. 
شده،  فرستاده  تروریست  های 
نفرت و کینه ی سرکوب شده ی 
صدها ساله ی تاریک پرستی و 
هیئتی  روی  به  را  بشری  ضد 
گشودند که قصد داشتند عالوه 
جهانی  نشست  در  شرکت  بر 
حضور  با  ناسیونالیست"  "انتر 
در چند نشست و جلسه ی دیگر، 
از  متحد  جبهه ای  ایجاد  برای 
نیروهای دمکرات و آزادیخواه 
امید  این  با  کنند.  تالش  ایران 
تحقق  برای  اتحادی  بتوانند  که 
دمکراسی در ایران شکل دهند.
و  ضدبشری  رژیم  رهبران 
که  تهران  در  اسالمی  مستبد 
دکتر  تالش های  می دانستند 
می تواند  همراهانش  و  سعید 
نیروهای  سازماندهی   در 
دمکراتیک ایران تاثیرگذار باشد 
و اساس رژیم را متزلزل سازد، 
طراحی  را  شومی  توطئه ای 
هیئت ها  که  شبی  در  و  کردند 
در  هدف  این  به  نیل  برای 

رستوران "میکونوس" در برلین 
جمع شده بودند، نشست مذکور 
را مورد هجوم شوم خود قرار 
شده  فرستاده  ترور  تیم  و  داده 
از سوی رژیم تهران این نشست 
به  قرار دادند و  را مورد هدف 
حزب  هیئت  هدفمند  صورت 
بسته  رگبار  به  را  دمکرات 
بر  را  ترور  زهرآگین  تیر  و 
آوردند. فرو  سعید  دکتر  قلب 
بعد از این ترور، سیستم قضایی 
با تالش و پیگیری های  آلمان، 
و  وکیل  و  دادستان  مستمر 
انسان دوست  شخصیت های 
پروسه ای  طی  عدالت خواه،  و 
ترور  پرونده  ساله،  چند 
نهایی  نتیجه  به  را  میکونوس 
به  که  برلین  دادگاه  و  رسانده 
این  بررسی  و  پیگیری  خاطر 
میکونوس  دادگاه  به  پرونده 
رژیم  سران  بود،  یافته  شهرت 
در  ایران  اسالمی  جمهوری 
آمران  عنوان  به  را  عالی  سطح 
ترور مذکور معرفی کرد و حکم 
کرد. صادر  را  آنان  بازداشت 
اسالمی  جمهوری  که  آنچه 
بین  از  بود  آن  دنبال  به  ایران 
در  مبارزه  رهبری  مغز  بردن 

کردن  متالشی  و  کوردستان 
آزادیخواهانه  مبارزاتی  اتحاد 
راستا  همین  در  و  بود  درایران 
بود که دکتر سعید را هدف قرار 
دادند، تا از این طریق هم مانع 
دمکراتیک  نیروهای  اتحاد  از 
کوردستان  هم  و  شوند  ایرانی 
کنند. شدن  تسلیم  به  وادار  را 
برخالف  وقایع  جریان  اما 
جمهوری  رژیم  خواست 
اینکه  با  و  رفت  پیش  اسالمی 
جانشین  سعید  دکتر  توانستند 
از  جسمًا  را  قاسملو  دکتر 
حزب  اما  بگیرند،  کوردستان 
استوار  همچنان  مبارزه اش  و 
ماند و رفقا و همسنگران دکتر 
سعید و استادش، دکتر قاسملو، 
غم  تحمل  با  و  مبارزاتشان  با 
و  آن ها  دادن  دست  از  سنگین 
تعهد و وفاداری به مکتب آنان، 
جمهوری  توطئه های  توانستند 
کنند. آب  بر  نقش  را  اسالمی 
 ٢٥ گذشت  از  بعد  و  امروز 
دکتر  شهادت  از  بعد  سال 
جمهوری  چه  اگر  شرفکندی، 
که  است  تالش  در  اسالمی 
از  را  منطقه ای  قدرتی  چهره  ی 
سال هاست  و  دهد  نشان  خود 
تحت لوای ایدئولوژی اسالمی، 
خود  متحجرانه ی  باورهای 
واقع  در  اما  می کند  صادر  را 
رژیم،  این  تبلیغات  برخالف 
جمهوری  خاورمیانه،  مردمان 
رژیمی  عنوان  به  را  اسالمی 
با  که  می شناسند  آشوبگر 
درگیری های  و  نزاع  گسترش 
قصد  تندروی،  ایجاد  و  مذهبی 
کشتار  روزافزون  گسترش 
دارد.  را  منطقه  در  ویرانی  و 
نه  اسالمی  جمهوری  امروزه 
تنها نیرومندتر نشده است بلکه 
آن  خالق  خود  که  باتالقی  در 
آتشی  در  و  رفته  فرو  است 
کرده،  پا  به  منطقه  در  خود  که 
سوخت. خواهد  زود  یا  دیر 

در داخل کشور نیز اگر در ٢٥ 
سال پیش مدعی "سازندگی" و 
"اصالحات"  ادعای  نیز  بعدها 
ایران،  سراسر  امروز  می کرد، 
اصلی  عامل  را  تهران  رژیم 
خود  زندگی  مصیبت های 
می دانند و همه ملیت های ایران 
تنها  که  رسیده اند  باور  این  به 
راه زندگی بهتر و اصالحات در 
است. رژیم  این  نابودی  ایران، 
در جبهه مقابل نیز، بعد از گذشت 
دلخراش  واقعه ی  از  سال   ٢٥
شهادت  و  برلین  در  میکونوس 
دکتر سعید و همراهانش، امروز 
شاهد آن هستیم که حزب دکتر 
مبارزه  نو  مرحله  در  سعید 
آن  درس های  از  پیروی  با 
رهبران، بر آن است تا مبارزات 
"شاخ" و "شار" را به هم گره 
روژهالت"  "راسان  و  بزند 
امروز  مبارزاتی  مسیر  به  را 
دکتر  که  همانگونه  کند.  بدل 
راه های  چه  می گفت:  سعید 
استمرار  برای  بی شماری 
راسان  دارد.  وجود  مبارزه 
از  تا  است  آن  بر  روژهالت 
همه راه هایی که برای گسترش 
ببرد. بهره  است،  الزم   مبارزه 
از بعدی دیگر همه ما به خوبی 
می دانیم که که دکتر سعید رهبر، 
تا چه حد بر لزوم مبارزه ملی و 
گسترش آن در تمام بخش های 
آن  و  می کرد  تاکید  کوردستان 
زمان که کردستان عراق دوران 
جدیدی را تجربه می کرد، دکتر 
مبارزه  اصلی  حامی  سعید 
کوردستان عراق بود و مبارزین 
کورد در کوردستان عراق تمام 
دکتر  حمایت های  و  کمک ها 
سعید از مبارزات و تجربه شان 
و  امروز  دارند.  یاد  به  را 
شهادت  سالگرد  ٢٥مین  در 
آن  شاهد  رهبر،  سعید  دکتر 
عراق  کوردستان  که  هستیم 
رفراندوم  برگزاری  سمت  به 

و  برمی دارد  گام  استقالل 
دکتر  آرزوهای  از  دیگر  یکی 
است. یافته  تحقق  سعید 

مبارزین کورد!
با توجه به تمام مقاطع حساس 
کنونی  شرایط  تحلیل  و  تاریخ 
مبارزه  و  کوردستان  منطقه، 
کورد، هنگامی که دوباره نگاهی 
که  می اندازیم  دوران  آن  به 
می خواست  اسالمی  جمهوری 
و  قاسملو  دکتر  کردن  ترور  با 
دیگر  مبارزین  و  سعید  دکتر 
ملی-دمکراتیک  جنبش  کورد، 
و  درآورد  زانو  به  را  کورد 
در  شود  مجبور  نیز  کوردستان 
برابر او سر تعظیم فرود بیاورد، 
بیش از پیش به این باور ایمان 
کورد  مبارزه  که  می آوریم 
ملی-دمکراتیک  جنبش  و 
برحق  مبارزه ای  کوردستان، 
اراده ی  و  باور  بر  استوار  و 
مطمئن  و  است  مردمانش 
می شویم که کوردستان هیچگاه 
نمی آورد. فرود  تعظیم  سر 
دکتر  سالیاد  ٢٥مین  در 
همایون  و  عبدلی  فتاح  سعید، 
پیمان  تجدید  بر  عالوه  اردالن 
باورهایشان،  و  مکتب  با 
شهیدان  همه  پاک  روان  به 
می فرستیم. درود  کوردستان 

تروریست پرور  رژیم  باد  نابود 
پیروزی  اسالمی  جمهوری 
برای مبارزه ی ملی-دمکراتیک 

کوردستان

حزب دمکرات کوردستان 
ایران

دفتر سیاسی

٢٦ شهریور ١٣٩٦
١٧ سپتامبر ٢٠١٧

پژمان شریعتی
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سیاست های اقتصادی رژیم اسالمی، 
عامل اصلی پیری جمعیت ایران است

و  ازدوج  آمار  شدید  کاهش 
در  طالق ها  تصاعدی  افزایش 
مشترک  زندگی  اول  سال  یک 
کافی  امکانات  نبود  نیز  و 
آینده  از  زوجین  ناامیدی  و 
که  شده  موجب  خود  اقتصادی 
سال های  طی  ولد  و  زاد  آمار 
یابد. کاهش  شدت  به  اخیر 

معاون  نژاد،  نحوی  حسین 
بهزیستی  سازمان  توانبخشی 
در  خبری  نشستی  طی  کشور، 
جمعیت  کرد:  اعالم  کرماشان 
به  رو  کشور  در  سالمندان 
این  در  باید  و  است  افزایش 
او  شود.  اساسی  فکر  خصوص 
در ادامه گفت: حدود ٨ میلیون 
داریم. کشور  در  سالمند  نفر 

انجام  بنابر سرشماری سراسری 
متوسط   ،١٣٩٥ پائیز  در  شده 
بوده  ایران ٢٤\١  جمعتی  رشد 
و بر اساس همین آمار جمعیت 
ایران به سمت میانسالی و پیری 
 ٤٥ به  نزدیک  چنانکه  می رود، 
بین  کشور  این  جمعیت  درصد 
دارند  قرار  سال   ٦٤ تا   ٣٠
جمعیت  درصد   ٢٤ تنها  و 
هستند،  سال   ١٤ زیر  ایران 
 ١٣٦٥ سال  در  که  حالی  در 
را  جمعیت  درصد   ٤٥ از  بیش 
می داد. تشکیل  سال   ١٤ زیر 

نسبت  جامعه  در  شایع  ناامیدی 
اجتماعی-اقتصادی،  آینده ی  به 

عمومی،  رفاهی  امکانات  نبود 
بدون  مبهم  آینده ای  وجود 
تامین اجتماعی و سالمت روانی 
جامعه و نیز نبود ضمانتی نسبی 
نسبی  رفاهی  کردن  فراهم  برای 
اصلی  عوامل  از  کودکان  برای 
زوجین  رقبت  شدید  کاهش 
می باشد. شدن  بچه دار  برای 

نابسامان  وضعیت  همچنین 
اقتصاد ایران، آمار بیکاری باال، 
نابهنجار  وضعیت  شدید،  تورم 
سیاسی ایران در سطح جهان که 
آینده ی این کشور را در هاله ای 
نیز  و  است  داده   قرار  ابهام  از 
مشکالت عدیده ی مالی موجب 
به  گرایش  و  تمایل  که  شده 
ازدواج در میان جوانان به شدت 
کاهش یابد و از سوی دیگر نیز 
سن ازدواج باال رود که این امر 
نیز در کاهش زاد و ولد و پیری 
است. گذار  تاثیر  ایران  جمعیت 

مسئوالن  راستا  همین  در 
سال های  طی  ایران  حکومتی 
پیری  از  نگرانی  ابراز  با  اخیر 
افزایش  طبل  بر  جمعیت 
زاد  نرخ  بردن  باال  و  جمعیت 
طی  و  کرده اند  تاکید  ولد  و 
مراکز  به  بخش نامه هایی  صدور 
بهداشت و داروخانه امر کرده اند 
که از توزیع وسایل و داروهای 
کنند.  پرهیز  بشدت  پیشگیری 
خامنه ای  علی  رابطه  همین  در 
در  ایران  تروریستی  رژیم  رهبر 
"یکی  بود:  گفته   ١٣٩١ سال 

کردیم  ما  خود  که  خطاهایی  از 
از  نسل  تحدید  که  بوده  این 
طرف  این  به   ٧٠ دهه  اواسط 
مسئوالن  شد.  می  متوقف  باید 
کشور در این باره اشتباه کردند 
هستم." سهیم  هم  بنده  خود  و 

بر  ایران  رهبران  اصرار  و  تاکید 
افزایش جمعیت و باالبردن نرخ 
انجام  هنگامی  در  ولد  و  زاد 
می شود که جوان گرایی جمعیت 
نیاز به زیرساخت های اجتماعی، 
گسترده ای  سیاسی  و  اقتصادی 
دارد تا در صورت افزایش نرخ 
جمعیت  شدن  جوان  و  زادوولد 
روبرو  اجتماعی  مشکالت  با 
بنابر  که  ایران  کشور  نشود. 
و صرف  فاشیستی  سیاست های 
در  مردمان  این  منابع  و  ثروت 
حمایت از گروه های تروریستی 
موشکی،  و  اتمی  برنامه های  و 
اقتصادی غرق  بحران شدید  در 
آن  اقتصادی  بنیادهای  و  شده 
است،  ریخته  فرو  معنا  تمام  به 
جوان  جامعه ای  مدیریت  توان 
ندارد. باال را  با نرخ زاد و ولد 

ایجاد  با  قابل ذکر است که حتا 
نمی توان  اجباری  سیاست های 
از  پیروی  به  مجبور  را  مردم 
جمعیت  افزایش  سیاست های 
ازدواج  کرد، کاهش شدید آمار 
نیز  و  طالق  آمار  رفتن  باال  و 
بچه دار  به  زوجین  رقبت  عدم 
شدن نشانه این واقعیت می باشد.

رهروان شرفکندی، 
یاد و خاطره  رهبرشان را گرامی داشتند

مراسم گرامیداشت ٢٦ شهریور، 
دکتر  شهادت  سالگرد  ٢٥مین 
سعید شرفکندی و همراهانش، 
حزب  سیاسی  دفتر  مقر  در 
ایران  کوردستان  دمکرات 
گردید. برگزار  کویه  شهر  در 
خبرنگار  گزارش  بنابر 
میدیا،  کوردستان  وب سایت 
بیست وششم  یکشنبه  روز 
مراسم   ،١٣٩٦ شهریور 
سالگرد  ٢٥مین  گرامیداشت 
و  دکتر سعید شرفکندی  ترور 
اعضای  حضور  با  همراهانش 
پیشمرگه ها،  و  کادر  رهبری، 
دمکرات  حزب  خانواده های 
نیز چندین  ایران و  کوردستان 
حزب و جناح سیاسی در مقر 
دمکرات  حزب  سیاسی  دفتر 
گردید. برگزار  کویه  شهر  در 

سرود  خواندن  با  مراسم  این 
ملی "ای رقیب" و یک دقیقه 
به  احترام  ادای  برای  سکوت 
یاد و خاطره همه شهیدان راه 
آزادی کوردستان آغاز گردید.

سیاسی  دفتر  پیام  سپس 
کوردستان  دمکرات  حزب 
٢٥مین  مناسبت  به  ایران 
سعید  دکتر  شهادت  سالگرد 
همراهانش  و  شرفکندی 
هجری"  "مصطفی  توسط 
شد. خوانده  حزب،  کل  دبیر 
در  دمکرات  حزب  دبیرکل 
پرونده  گفت:  خود  سخنان 
اول  گام  در  میکونوس  دادگاه 
رهبران عالی رژیم ایران را به 
عنوان عاملین این ترور معرفی 
کرد و این حکم دادگاه، مانع از 
تداوم ترورهای دیگر از سوی 
شد. اروپا  خاک  در  رژیم 

حکم  در  دادگاه  رئیس 
اشاره  موضوع  این  به  صادره 
شبیه  وین  ترور  که  بود  کرده 

است. شده  انجام  برلین  ترور 
شد:  متذکر  همچنین  هجری 
ایرانی،  مسئولین  چه  اگر 
تحت  را  دادگاه  این  قضات 
از  تا  بودند  داده  قرار  فشار 
پرونده  این  بررسی  ادامه 
منصرف شوند اما صدور حکم 
میکونوس  دادگاه  قاطعانه 
تروریستی  رژیم  واقعی  چهره 
ایران را به جهانیان نشان داد.

دمکرات  حزب  کل  دبیر 
ادامه  در  ایران  کوردستان 
پرونده  اگر  افزود:  سخنانش 
ترور وین توسط دولت اطریش 
صادق  دکتر  می شد،  پیگیری 
نمی شد. ترور  شرفکندی 

مصطفی هجری به این موضوع 
صادق  دکتر  که:  پرداخت  نیز 
خانواده ای  در  شرفکندی 
گشود  جهان  به  چشم  فقیر 
کاستی های  همه  از  فارغ  و 
درجات  توانست  زندگی اش 
آورده  بدست  را  علمی  عالی 
و در دانشگاه پاریس مشغول 
نیز  بعدها  و  شود  تدریس  به 
بپیوندد  پیشمرگه ها  به صفوف 
توانایی هایش  بر  تکیه  با  و 
شود. بدل  انقالبی  رهبری  به 
دمکرات  حزب  کل  دبیر 
به  خود  سخنان  پایان  در 
استقالل  رفراندوم  مبحث 
و  پرداخت  کوردستان  اقلیم 
حق  ملی،  تصمیم  این  گفت: 
جهان  ملت های  تمام  مشروع 
سرنوش  تعین  حق  و  است 
اهداف  و  اصول  از  یکی 
کوردستان  دمکرات  حزب 
با  نیز  ما  و  می باشد  ایران 
رفراندوم  از  خود  وجود  تمام 
نتایج  و  کوردستان  استقالل 
می کنیم. کامل  پشتیبانی  آن 

تحت  سرودی  سپس 

شرفکندی"  "صادق  عنوان 
کودکان  سرود  گروه  توسط 
پیشکش  "نرگس"  مرکز 
شد. مراسم  این  در  حاضرین 

این  از  دیگری  قسمت  در 
عنوان  تحت  سرودی  برنامه 
"عمر  سروده ی  "رهبرم" 
گروه  سوی  از  غالمعلی" 
شد. اجرا  حزب  سرود 

اتحادیه  مشترک  پیام  سپس 
جوانان  و  دانشجویان  زنان، 
کوردستان  دمکرات  حزب 
"امین  سوی  از  ایران 
اجرای  مدیر  ابراهیمی" 
شد. قرائت  جوانان  اتحادیه 

٢٥مین  مناسبت  به  همچنین 
و  دکتر سعید  سالگرد شهادت 
حاوی  بروشوری  همراهانش 
در  شهیدان  این  زندگی نامه 
شد. منتشر  حضار  میان 

برنامه  این  بخش  آخرین  در 
عنوان  تحت  انقالبی  سرودی 
"شپول شین" سروده ی "سالم 
گروه  توسط  اسماعیل پور" 
موسیقی حزب تقدیم حاضرین 
گردید. مذکور  مراسم  در 

حزب  چندین  همچنین 
تمام  از  سیاسی  جناح  و 
در  کوردستان  بخش های 
که: یافتند  حضور  مراسم  این 

کوردستان میهنی  اتحادیه 
کوردستان دمکرات  پارت 
کوردستان کمونیست  حزب 
کوردستان اسالمی  اتحاد 
حزب حق و آزادی -هاک پار-

می باشد.  آن ها  جمله  از 
"کمال  است  ذکر  قابل 
سیاسی  شخصیت  بورکای" 
این  در  ترکیه  کوردستان 
داشت. حضور  مراسم 

حزب دمکرات کوردستان ایران: 
پشتیبانی از استقالل اقلیم کوردستان، وظیفه ای ملی است

دمکرات  حزب  سیاسی  دفتر 
رابطه  در  ایران  کوردستان 
اقلیم  استقالل  رفراندوم  با 
این  از  پشتیبانی  و  کوردستان 
خواست ملی بیانیه ای منتشر کرد.

متن کامل بیانیه:

هم میهنان عزیز!

ملت حق طلب کورد!

تصمیم حکومت اقلیم کوردستان 
در  رفراندوم  برگزاری  برای 
تاکید  و  ملی  تصمیمی  مهر،   ٣
خواست  و  انسانی  حق  بر 
که  است،  کورد  ملت  مشروع 
در  آن  تحقق  برای  سال  ده ها 
کوردستان  مختلف  بخش های 
و خواهان  زده  مبارزه  به  دست 
آینده اش  خود  که  است  آن 
تعین  اختیار  و  بزند  رقم  را 
باشد. داشته  را  سرنوشت اش 

دمکراتیک  و  مشروع  بر  عالوه 
تحقق  روش  حقی،  چنین  بودن 
برگزاری رفراندوم  از طریق  آن 
روشی  نیز  کوردستان  در 
دمکراتیک، مدرن و صلح جویانه 
نشانهدهنده ی  که  می باشد، 
ملت  سیاسی  آگاهی  و  توسعه 
کورد و مردم کوردستان است که 
و  ترور  از  ماالمال  منطقه ای  در 
کشتار و افکار متحجرانه، دارای 
افکار مدرن و دمکراتیک است و 

بر مبنای مکانیزمی دمکراتیک و 
مترقی بر آن است که حقوق خود 
را بدست آورد و ارده ی ملی و 
برساند. اثبات  به  را  دمکراتیک 

دمکرات  حزب  عنوان  به  ما 
که  همانگونه  ایران،  کوردستان 
رسمی  صورت  به  نیز  پیشتر 
امر  این  که  بودیم  کرده  اعالم 
در  کورد  ملت  مسلم  حق  را 
به  و  می دانیم  عراق  کوردستان 
برگزاری  از  قاطعانه  صورت 

عراق  کوردستان  در  رفراندوم 
می کنیم.  حمایت  و  پشتیبانی 
در این مجال عالوه بر تکرار و 
تاکید بر این پشتیبانی و حمایت، 
ایران  کوردستان  در  کورد  ملت 
از ملت تحت  بخشی  مانند  -به 
و هوشیار-  آگاه  اما  کورد  ستم 
را مورد خطاب قرار می دهیم که:

تا  رو  پیش  روزهای  طی   -
به  رفراندوم  برگزاری  موعد 
و  پشتیبانی  ممکن  طریق  هر 
حمایت خود را از رفراندوم در 
و  کرده  اعالم  عراق  کوردستان 
نیز  رفراندوم  برگزاری  روز  در 
با برافراشتن پرچم کوردستان و 
پوشیدن لباس کوردی و حضور 
در اماکن عمومی با این لباس و 
در دست داشتن پرچم کوردستان، 
در  کورد  ملت  که  دهیم  نشان 
کوردستان  بخش های  تمام 
حامی و دلسوز یکدیگر هستند.

حزب  حامیان  و  اعضا  همه   -
کشور  از  خارج  در  دمکرات 
هر  به  عراق  کوردستان  در  و 
و  فستیوال ها  در  ممکن  طریق 
جشن هایی که برای پشتیبانی از 
کوردستان  استقالل  و  رفراندوم 
حضور  می شود  برگزار 
چشم گیری داشته و با در دست 
در  مرتبط،  شعارهای  داشتن 
گسترش پشتیبانی و حمایت ها، 
باشند. پروسه  این  یاور 

کمپین های  اندازی  راه  با   -

اجتماعی  شبکه های  در  مرتبط 
این  در  ویژه  تبلیغات  انجام  و 
رابطه، به جمع آوری امضا برای 
کوردستان  استقالل  از  پشتیبانی 
زمینه  این  در  و  پرداخته  عراق 
تمام تالش خود را به خرج داده 
ملت  از  بخشی  رسیدن  یاور  و 
از سرزمین مان  بخشی  در  کورد 
باشند. خود  حقه ی  حقوق  به 
دمکرات  باور حزب  و  سیاست 
آغازین  روزهای  همان  از 
تاسیس  و  حزب  این  تاسیس 
جمهوری کوردستان تا با امروز 
که  هست،  و  بوده  مبنا  این  بر 
کورد یک ملت است که برخالف 
را  سرزمین اش  خود،  خواست 
مابین چهار کشور تقسیم کرده اند 
مبارزات  گسترش  همچنین  و 
هر  در  کورد  ملت  حق طلبانه ی 
بخش از کوردستان را پیروزی و 
موفقیت همه ملت کورد می داند.
در  کورد  ملت  مبارزات 
عراق  و  ایران  کوردستان 
برای  می بایست،  و  می تواند 
خواست های  و  آرزوها  تحقق 
خود،  دمکراتیک  و  ملی 
پشتیبان و حامی یکدیگر باشند.

حزب دمکرات کوردستان ایران
دفتر سیاسی

٢٥ شهریور ١٣٩٦ شمسی
١٦ سپتامبر ٢٠١٧ میالدی

گزارش: شهرام میرزائی
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مریم رضایی 

برای آنانی که به خاموشی نه گفتند
به بهانه بازداشت پنج فعال کرماشانی

تاریخ جهان در هر عصر و هر 
زمانه ای شاهد حضور و ظهور 
که  بوده  مبارزی  انسان های 

فریاد خاموش مردمان سرزمین 
خود بوده اند. مردان و زنانی که 
انسانی  مبارزات  تاریخ  در  یا 
یا  نمانده  از آن ها  نشانی  نام و 
اما  شده اند،  بدل  اسطوره ای  به 
موضوع  این  به  هیچگاه  آن ها 

این  در  که  بودند  نیاندیشیده  
از  نشانی  آیا  نانوشته،  تاریخ 
آنان باقی خواهد ماند یا نه بلکه 
داشتند:  باور  چیز  یک  به  تنها 
که  آنانی  علیه  قیام  و  فریاد 
می دادند. خاموش باش  فرمان 

بلوط های  با  که  کوردها  ما 
کوه های  و  سرزمین مان 
کهن  پیمانی  و  عهد  زاگروس 
از  دست  هیچگاه  داریم، 
تحقق  برای  مبارزه  و  سرکشی 
رها  و  زیستن  انسانی  رویای 
گئوماد  از  برنداشتیم.  خندیدن 
بابک  خیزش  و  مزدک  قیام  و 
یارسان  شورش  و  خوه ردین 
گرفته تا قیام لورستان و بمباران 
مردم سنندج و کشتار مبارزین 
قدم  یک  تنها  نه  سرزمین مان، 
روز  هر  بلکه  نکشیدیم  پس 
حقانیت  بر  باشکوه تر  و  رساتر 
و  پافشردیم  خواست هایمان 
گفتیم.  نه  حقارت  و  بندگی  به 
دل  هرچه  دیگران  بگذار  حال 
 . بگویند  می خواهد  تنگ شان 
است  سال   ٢٥٠٠ از  بیش 
به  ما  خود  و  ما  گذشتگان  که 
نه  بندگی  و  و حقارت  طاعون 
گره  مشت  شهرها  در  گفته ایم، 
روردروی  دشت ها  در  کردیم، 
جنگیدیم  اشغالگر  و  تجاوزگر 
زاگروس  کوه های  دل  در  و 
انسانی  و  آینده  به  عزیزمان 
آیا  و  اندیشیدیم...  زیستن 
نیست؟؟!! آزادی  خود  این 

دل  و  جان  کرماشان،  در 
از  مردانی  کوردستان، 
بزرگترین  که  آفتاب،  جنس 
به  گفتن  "نه  خواسته شان 
به خیابان ها  بود  انسان"  کشتن 
خوفناک  فضایی  در  آمدند، 
خود  سایه  از  زنده ها  حتا  که 
زندگی  در  چنان  و  می ترسند 
که  شده اند  غرق  خود  روزمره 
ساعت  تاک  تیک  جز  صدایی 
زمان  آن  تا  و  نمی شنوند 
زنده اند که این حرکت بازماند.
کوردستان،  قلب  کرماشان،  در 
مردان و زنانی گام در خیابان ها 
نهادند و فریاد کشیدند که پرنده 
نیز از پر کشیدن هراس داشت. 
اما آنان با خود اندیشیدند تا به 
جان  کی  به  تا  حقارت؟؟  کی 
بر  و  برنیاوردن؟؟  دم  و  دادن 
آن شدند که سکوت سهمگین و 
رخوت حاکم بر شهر را بشکنند 
و فریاد برکشند که: "شهر زنده 
است ، شهر در خروش است".
 ١٦ پنج شنبه  روز  در  که  آنانی 
خیابان ها  به   ١٣٩٦ شهریور 
شدن  کشته  به  تا  بودند  آمده 
هم زبان هایشان در بانه اعتراض 
که  می دانستند  خوبی  به  کنند 

می زنند،  کاری  چه  به  دست 
خموشی  که  شهری  در  آنهم 
و  فراگیر  دردی ست  سکون  و 
آن  مردمان  چنان  روزمرگی 
به  تنها  که  کرده  مسخ  را  دیار 
که  دارد  نیاز  "پیشمرگ" هایی 
شکستن  و  زیستن  آزاد  برای 
از  کرماشان  در  سکوت  طلسم 
هر آنچکه دارند، بگذرند و فریاد 
خود  زمین  بر  "بگذار  برآورند 
بایستیم، آزاد نفس بکشیم، آزاد 
بمیریم"  آزاد  و  بداریم  دوست 
آری تاریخ هیچگاه ١٦ شهریور 
آن  در  که  را  مردانی  و   ١٣٩٦
نه  مرگ  و  خاموشی  به  روز، 
و  کرد  نخواهد  فراموش  گفتند 
بی شک این نقطه آغاز فریادها 
خواهد  کرماشان  خروش  و 
و  زیسته ایم  را  مرگ  ما  بود. 
پس  نیستیم  غریبه  مرگ  با 
باکی  می ترسانید،  چه  از  را  ما 
نیست و در راه آزادی و رهایی 
خواهیم  پیروز  یا  سرزمین مان 
اما  داد  خواهیم  جان  یا  شد 
که  گذاشت  نخواهیم  هیچگاه 
این  آیندگان  و  تاریخ  برابر  در 
شویم. سرافکنده  سرزمین 

جنوب زاگرس و محوریت مبارزاتی ملت کورد

جنبش  بالقوه  قدرت 
آزادیخواهی کوردها در جنوب 
دینامیک  به  باید  زاگرس 
بدل  کورد  جنبش  حرکت 
زاگرس  جنوب  به  باید  شود. 
یا  "لوکوموتیو"  عنوان  به 
قدرت بالقوه جنبش کوردستان 
نگریست، عاملی که نقش تعین 
کننده ای در جنبش کورد دارد و 
به همین خاطر  خواهد داشت. 
سرزمین مان  از  بخش  این 
و  سیاسی  رشد  محور  باید 
مبارزه خواهی باشد و نباید آنرا 
ضمیمه پنداشت، چرا که جنوب 
زاگرس فراتر از یک ضرورت، 
ملت  به  نسبت  حیاتی  امری 
کورد و جنبش برحق آن است.
نتیجه خواست  می توان  را  این 
از  بخش  این  در  کورد  ملت 
امری  و  دانست  کوردستان 
استعماری  نگاه  موجب  که 
ایران  مرکزگرای  حکومت های 
همچون  زاگرس  جنوب  به 
کوردستان  دیگر  بخش های 
با  همچنین  است.  شده 
علمی  و  واقع بینانه  تحلیلی 
رسید  نتیجه  این  به  می توان 
به  رژیم  فاشیستی  نگرش  که 
از  کوردستان  از  بخش  این 

برای  زاگرس  جنوب  کنش 
اصلی  بخش  به  شدن  تبدیل 
جنبش آزادیخواهی کوردستان 
توطئه ها  می گیرد.  نشات 
فاشیستی  سیاست های  و 
ایران  مرکزگرای  حکومت 
برای انفصال و دور نگه داشتن 
از  کوردستان  از  بخش  این 
کوردها  آزادیخواهی  جنبش 
این  از  آنان  هراس  و  ترس  از 
قدرت بالقوه کوردها سرچشمه 
در  را  آن  می توان  و  می گیرد 
اشغالگری  فلسفه  چارچوب 
عملکرد  و  مرکزی  دولت 
امنیتی این رژیم تروریستی در 
کوردستان و به ویژه در جنوب 
زاگرس موید این مساله است. 
ادله  آوردن  با  تنها  نمی خواهم 
یا  جغرافیای  منطق  و  تاریخی 
واقعیت های زبانی، برای اثبات 
واقعیت های ذکر شده در سطور 
بپردازم  به تکرار مکررات  باال 
چرا که تالش برای اثبات این 
برای  تالش  مانند  به  موضوع 
اثبات وجود خورشید یا جاذبه 
جزء  که  امری  است  زمین 
هستند.  شده  اثبات  فاکت های 
بد  وضع  بر  تحلیلی  با  ولی 
اجتماعی و اقتصادی و سیاسی 
که  زاگرس  جنوب  امروزه 
نتیجه اشغالگری دولت مرکزی 
برای جلوگیری از تبدیل شدن 

این  مبارزه خواهی در  به کنش 
این  از کوردستان است،  بخش 
گفته را که باید جنوب زاگرس 
اشغال  این  از  رهای  برای 
کورد  جنبش  لوکوموتیو  به 
درک  قابل  بیشتر  گردد  تبدیل 
خاطر  همین  به  بود.  خواهد 
بازیگران  بسزای  نقش  تعریف 
آزادیخواهی  عرصه  اصلی 
حزب  مخصوصا  کورد  جنبش 
ایران  کوردستان  دمکرات 
حیاتی  امری  راستا  این  در 
این  بودن  حیاتی  مثابه  به 
است.  کوردستان  برای  بخش 
ایران  مرکزگرای  حکومت های 
کردن  دور  برای  گام  اولین  در 
کوردستان  در  انشقاق  ایجاد  و 
مذهبی  و  دینی  احساسات  از 
نوعی  تا  بردند  بهره  کوردها 
کورد  ملت  میان  در  انفکاک 
شکل گیری  مانع  و  کنند  ایجاد 
صفوف  در  همستگی  و  اتحاد 
این  و  شود  کوردها  مبارزاتی 
دسیسه ها و توطئه های شکست 
و  اهمیت  بیانگر  خود  خورده 
استراتژی بودن جنوب زاگرس 
در جنبش کوردستان است. در 
واقع هراس و ترس رژیم های 
متفاوت ایران از خواست جنوب 
حضور  راستای  در  زاگرس 
آزادیخواهانه ی  جنبش  در 
است  شده  موجب  کوردستان 

نیرنگ  و  توطئه  این  از  تا 
کنند. استفاده  ضدبشری 
با اینکه رژیم   از سویی دیگر 
مذهب  مساله  بر  شدت  به 
در  مذهبی  تفاوت های  و 
از  و  کرده  تاکید  کوردستان 
این امر به عنوان حربه ای علیه 
استفاده  کوردستان  جنبش 
تغیر  بر  تاثیری  هیچ  می کند 
عملکرد و نگاه حکومت به این 
بخش از کوردستان نشده است 
تغیر مثبتی در  و در واقع هیچ 
وضع زندگی مردم ایجاد نکرده 
فاشیستی  واقع رژیم  است. در 
مذهبی ایران از سوی با مطرح 
کردن مساله مذهب و دم زدن 
مردمان  با  بودن  مذهب  هم  از 
فریاد  کوردستان  جنوب 
و  مایید"  از  "شما  که  می کشد 
بسیار  و  بدتر  دیگر  طرف  از 
با  دیگری  کوردی  هر  از  بدتر 
می کند.  تعامل  و  برخورد  آنها 
وجود تبعیض حداکثری، عقب 
باالی  نرخ  اقتصادی،  ماندگی 
بیکاری، نرخ باالی خودکشی، 
به  مهاجرت  روزافزوون  آمار 
مرکز، حاشیه نشینی، نبود امنیت 
ایجاد  امکان  نبود  و  اجتماعی 
یک زندگی شایسته و بسیاری 
دیگر از مشکالت که گریبان گیر 
جنوب زاگرس شده و دولت با 
تمرکز بر ملیتاریزه کردن برای 

آزادیخواهی  از  جلوگیری 
و  حل  برای  تالش  جای  به 
بهره گیری  با  مسائل  این  فصل 
در  سپاهی  نیروهای  از 
مدیریت های محلی تنها و تنها 
ترس از رشد مبارزه کوردها را 
می افزاید. بر مشکالت  و  دارد 
دینی  گفتار  بین  تناقض  این   
"شما از ما هستید" و عملکرد 
نابودی  راستای  در  حکومت 
در  زندگی  و  انسانی  بنیادهای 
بیشتر  زمانی  زاگرس  جنوب 
می شود  عینی تر  و  ملموس 
کرد  توجه  واقعیت  این  به  که 
ثروت  از  بهره گیری  با  تنها  که 
تمام  می توان  زاگرس  جنوب 
کامل  رفاه  یک  به  را  ایران 
رساند، واقعیتی که گزارش های 
منابع  وجود  باب  در  حکومتی 
گواه آن  و روزمینی  زیرزمینی 
و  معلوم  که  اینجاست  و  است 
مبین می گردد که مبارزه کوردها 
کنش  یک  زاگرس  جنوب  در 
با  رژیم  علت  همین  به  است 
صرف انرژی فراوان این چنین 
می کند.  تالش  کنش  این  علیه 
نیروی  نباید  دیگر  سویی  از 
ژئوپلوتیک  و  انسانی  عظیم 
را  زاگرس  جنوب  حساس 
فاکت  این  و  کنیم  فراموش 
در  بسزایی  جایگاه  و  نقش 
رژیم  دارد.  کوردستان  جنبش 
شده  ذکر  واقعیت های  بر 
آنچنان  و  است  آگاه  و  واقف 
که  انداخته  هراس  به  را  او 
عمل  شدت  بر  است  تحلیلی  
در  ایران  تروریستی  رژیم 
انسانی  بنیادهای  کردن  نابود 
کوردستان.  از  بخش  این  در 
و  مبارز  قشر  عنوان  به  هم  ما 
تنها  نه  موظفیم،  جامعه  پیشرو 
واقعیت های موجود در جنوب 
با  بلکه  کنیم  درک  را  زاگرس 
دیدی انتقادی به تاریخ معاصر 
نگریسته  کوردستان  جنبش 
این  کردن  بدل  راستای  در  و 
اصلی  محور  به  عظیم  نیروی 
به  برداریم.   گام  کورد  جنبش 
از جمهوری  عنوان مثال وقتی 
کوردستان -که نقطه عطفی در 
نقد  است-  ما  برحق  مبارزات 
جنوب  چرا  که  می کنیم  وارد 
نبوده،  آن  قلمرو  جزء  زاگرس 
نمی گیرد  سرچشمه  این  از 
تاسیس  زمان  اقتضاء  ما  که 
یا  نمی کنیم  درک  را  جمهوری 
بر فداکاری برای بوجود آوردن 

آن شک داشته باشیم، این نقد 
را به این دلیل می کنیم تا به هر 
شدن  دوباره  از  ممکن  شکل 
هر  یعنی  کنیم.  جلوگیری  آن 
چه در توان داریم انجام بدهیم 
برای پیوستگی و هماهنگی در 
بین همه بخش های کوردستان 
نزد  زمانی  تنها  دیدگاه  این  و 
و  می شود  ارزشمند  مبارزین 
که  می گیرد  قرار  اولویت  جزء 
در  مبارزات  کنش  به  باور  در 
زاگرس  جنوب  ساکنان  درون 
رساندن  سرانجام  به  برای 
جنبش کرد سرچشمه می گیرد.
از  ماکتی  کوردستان  جنوب   
در  که  است،  کوردستان  کل 
موجود  مذاهب  تمام  برگیرنده 
اکثر  حضور  و  کوردستان  در 
از  بخش  این  در  گویش ها 
خود  این  و  است  سرزمینمان 
شدن  محور  بر  دیگری  دلیل 
جنبش  در  کوردستان  جنوب 
است.  کورد  ملت  آزادیخواهی 
جمعیتی- ساختار  یعنی 

جنوب  فرهنگی-مذهبی 
از  نمودی  واقع  در  زاگرس 
خود کوردستان است. دقیقا این 
کوردستان  کل  در  که  ساختار 
مشاهده می کنیم در خود جنوب 
دارد. موجودیت  کوردستان 

که  شواهدی  و  دالیل  بنابر   
جرات  با  کردم  ذکر  باال  در 
بتوانیم  اگر  بگویم  می توانم 
جنوب  در  را  مبارزاتمان 
به گونه ای گسترش و  زاگرس 
شکوفا کنیم که بتواند به تعریف 
دست  اشغالگر  برابر  در  خود 
شاهد  وقت  آن  بی شک  یابد، 
گسترش و شکوفای و پیروزی 
نیز  کوردستان  همه  در  جنبش 
خواهیم بود. این را به این دلیل 
نمی گویم که جنوب زاگرس بر 
برتری  "ورمی"  یا  "موکریان" 
این  به  این سبب  به  بلکه  دارد 
دشمن  که  دارم  باور  واقعیت 
بیشتر توان و تالش خود را در 
این  انفکاک  و  انشقاق  راستای 
از جنبش  کوردستان  از  بخش 
آزادیخواهی ملت کورد متمرکز 
کرده و به این دلیل باید ما نیز 
این  بر  را  خود  تمرکز  بیشتر 
این  در  کنیم.  معطوف  بخش 
این  پتانسیل های  باید  صورت 
بهتر  را  جنبش  بالقوه  قدرت 
سازماندهی  آنرا  و  بشناسیم 
برای  را  آزادی  بتوانیم  تا  کنیم 
آوریم. بدست  کوردستان  همه 
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