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ارگان حزب دمکرات کردستان ایران

تـأمین حقوق ملی خلق کرد در چهارچوب ایرانی دمـکراتیک و فـــدرال

۷ ۴۸ ٥ 

۲۲۳

 

کریم پرویزی

سخن      

ادامه در صفحه ی 2

پیام شورای اجرایی حزب 

دمکرات کوردستان ایران در 

رابطه با ترور دکتر عبدالرحمن 

قاسملو و همراهانش

ارتقاء توان نظامی اسرائیل و 

افزایش احتمال حمله به ایران

ایذه در اقیانوسی از آب شرب، 

جان میدهد

توپباران کوهستان های 
کوردستان،

 شهادت دو پیشمرگه راه 
آزادی را در پی داشت

رژیم ایران در توپباران 
کوهستان های کوردستان، از 
توپ فسفری استفاده کرده 

است

حادثه ی تلخ و ناگوار 
سنندج، »قلب کوردستان« را 

لرزاند

میلیتاریزه کردن شهرهای 

کوردستان ادامه دارد

»راسان«  زمان،  گذشت  با 
و  می شود  عمیقتر  و  وسیعتر 
از  بیش  کوردستان  مردمان 
پیش به استقبال این مرحله ی 
خود  ملت  مبارزات  از  نوین 
و  طبقات  چه  هر  و  می آیند 
استقبال  به  بیشتری  اقشار 
به  امید  می شتابند,  راسان 
پیروزی نیز پررنگتر می شود و 
در مقابل، دژخیمان و دشمنان 
تنگنا  در  پیش  از  بیش  ملت 
گرداب  در  و  می گیرند  قرار 
شکست و نابودی دست و پا 
میزنند و نتیجتا از خود توحش 
آغاز  می دهند.  نشان  بیشتری 
و  امید  روژهالت«،  »راسان 
و  مبارزه  گسترش  آرزوی 
شرایط  در  عمیق  تحوالت 
مقابل  در  کرد.  زنده  را  فعلی 
نیز دشمنان با تحقیر به راسان 
تنها  آنرا  و  می نگریستند 
شعاری توخالی جهت تبلیغات 
حزبی، تعریف می کردند. اما با 
با  و  راسان  گسترش  و  تعالی 
پیشمرگه ی  جانفشانی های 
حماسه ی  و  کوردستان 
آرام  آرام  ملت،  دلیر  فرزندان 
به واقعیت راسان  نیز  دشمنان 
پی بردند. حال راسان به چنان 
حدی رسیده که روحیه انقالب 
تعالی  جامعه  در  را  مبارزه  و 
جوانان  این  اکنون  و  بخشیده 
کورد، دختران و پسران هشیار 
را  که راسان  و شجاع هستند 
راسخ  قامت  و  می برند  پیش 
به  انقالبی  پسران  و  دختران 
شده  بدل  کوردستان  درفش 
بر  مقاومت  مبارزه و  و پرچم 
درآمده  اهتزاز  به  آنها  قامت 
کوهستان های  دوشادوش  و 
راه  دهنده  ادامه  کوردستان 
سرزمین  این  آزادی خواهان 
بیشتر  راسان  چه  هر  هستند. 
خود را تثبیت میکند و بیشتر 
دامنه  بر  می یابد،  وسعت 
افزوده  نیز  دشمن  توحش 
وحشیانه ترین  به  و  می شود 
شیوه های ممکن برای سرکوب 
در  می شود.  متوسل  انسان ها، 
راسان،  تعالی  و  تکاملی  سیر 
نیروها و جناح های ضدمردمی 
می شوند  فراگیر  هراس  دچار 
پاسداران  تروریستی  سپاه  و 
با  مقابله  تاب  مزدورانشان  و 
پیشمرگه ها را ندارند و در این

تجدید پیمان با آرمان های قاسملو

روز شنبه، بیست و سوم تیرماه 
مناسبت  به  مراسمی   ،١٣٩٧
ترور  سالروز  نهمین  و  بیست 
کورد،  ملت  فرهیخته  رهبر 
یار  قاسملو و  دکتر عبدالرحمن 
آذر  قادری  عبداهلل  وفادارش 
و  اروپا-  در  حزب  -نماینده 
دوستان  از  رسول  فاضل  دکتر 
دیپلمات- دست  به  حزب، 
مقر  در  تهران،  تروریست های 
اصلی حزب دمکرات کوردستان 

ایران برگزار شد.
این مراسم با خواندن سرود ملی 
"ای رقیب" و یک دقیقه سکوت 
جان  به  احترام  ادای  نشان  به 
آغاز  کوردستان،  شهیدان  پاک 
شد. سپس پیام شورای اجرایی 
حزب دمکرات از سوی "طاهر 
تشکیالت  مسئول  محمودی"، 

حزب دمکرات قرائت شد.
پیام  در  محمودی،  طاهر 
رهبر  که:  شد  متذکر  مذکور 
حل  به  عمیقی  اعتقاد  شهیدمان 
حقوق  سیاسی  و  صلح آمیز 
دیگر  ملیت های  و  کورد  ملت 
با  همراه  که  چرا  داشت.  ایران 
رشد، تحصیل، آشنایی با دنیای 
غرب و ارتباطات بین المللی، با 
پیامدهای جنگ به خوبی آشنا 

بود و در جهان بینی دکتر قاسملو 
تفکر منطقی، انسانی و دمکراسی 
مشکالت  برای  راه حل  بهترین 
ملی و اجتماعی بود. با این حال 
را  خود  ملت  مبارزه  چون  نیز 
حق طلبانه  و  مشروع  مبارزه ای 
نیز  کورد  دشمنان  و  می دانست 
و  جنگ  جز  دیگری  راه  هیچ 
سرکوب برای حل مسائل باقی 
انقالبی  بسیار  بودند،  نگذاشته 
پیشمرگانه  مبارزه  شجاعانه  و 
گرفت  پیش  در  را  کوردستان 
و  کورد  ملی  جنبش  رهبری  و 
کوردستان  در  دمکرات  حزب 

ایران را به عهده گرفت.
مذکور  پیام  از  دیگری  بخش 
قاسملوی  دکتر  مکتب  تداوم  به 
دارد  اشاره  کوردستان  در  رهبر 
قاسملوی  دکتر  میافزاید:  و 
جاوید، در طول عمر پر افتخار 
را  مکتبی  و  خط مشی  خود، 
جامعه  امید  قبله  به  که  نهاد  بنا 
تبدیل  کورد  ملت  و  کوردستان 
اندیشه و خط مشی علمی،  شد. 
دمکراتیک  و  سیاسی  فلسفی، 
با  که  نبود  چیزی  قاسملو  دکتر 
را  ما  و  برود  بین  از  جسمش 
ترک کند. بلکه به چراغ مبارزه 
و اندیشه مان تبدیل شد. مکتب 

موفق  خط مشی  اکنون  قاسملو 
سیاسی   و  آموزشی  فکری، 
دچار  آنکه  است.  حاضر  عصر 
خط مشی  شد  سرافکندگی 
و  آخوندی  خرافات  و  جهل 
این  که  بود  آنان  ایدئولوژی 
ایدئولوژی حاضر چشمانشان را 
کور کرده بود. این ها درس های 
هم   که  هستند  قاسملو  مکتب 
آموزشکده ی  در  نیز  اکنون 
خانواده های  میان  در  حزب، 
و  خیابان ها  در  کوردستان، 
وجود  کوهستان ها  سنگرهای 
دارند و راه چاره ای برای دشمن 

باقی نگداشته اند.
دیگری  بخش  در  محمودی 
حزب  اجرائی  شورای  پیام  از 
و  انقالبی  زندگی  به  دمکرات، 
سید  رفیق  مبارزهی  از  سرشار 
و  میکند  اشاره  عزیزی  سالم 
برای  تیرماه  که:  می دارد  اظهار 
تلخ  رویدادی  کننده  تداعی  ما 
دیگری است، آن هم شهید شدن 
رفیق مبارزمان کاک سید سالم 
سیاسی  دفتر  عضو  عزیزی، 
است که متاسفانه در ٢٤ تیرماه 
کرد.  وداع  ما  با  ١٣٧٨ شمسی 
شناخته   چهره ای  سالم  کاک 
شده، شخصیت سیاسی و شاگرد 

که  بود  دمکرات  مکتب  باوفای 
زندگی اش  لحظات  آخرین  تا 
با تمام وجود به ملتش خدمت 

کرد.
در بخش دیگری از این مراسم 
"ئه ی  عنوان  تحت  سرودی 
ماموستای مه زن و زانا" توسط 

گروهی از کودکان اجرا شد.
در ادامه مراسم پیام اتحادیه های 
دانشجویان  و  جوانان  "زنان، 
از  ایران"  کوردستان  دمکرات 
معاون  شریعتی"،  "پژمان  سوی 
دمکرات  جوانان  اتحادیه  دبیر 
کوردستان ایران خوانده  شد. این 
مراسم با قرائت شعری از سوی 
پیشمرگه و شاعر، ماموستا "بی 

به ش" پایان یافت.
مورخ  یکشنبه،  روز  همچنین 
به  مراسمی   ،١٣٩٦ تیرماه   ٢٤
ترور  سالیاد  ٢٩مین  مناسبت 
دکتر  کورد،  ملت  فرزانه  رهبر 
یاور  و  قاسملو  عبدالرحمان 
قادری  "عبداهلل  همیشگی اش 
آذر" -نماینده حزب در اروپا- 
به دست دیپلمات تروریست های 
کمپ  در  اسالمی،  جمهوری 
"جیژنکان" برگزار گردید. طی 
این مراسم پیام شورای اجرائی 
حزب دمکرات از سوی "خالد 

شورا،  این  اعضای  از  عزیزی" 
قرائت گردید که در آن عالوه بر 
انقالبی  زندگی  و  مبارزات  ذکر 
و  ویژگی ها  به  قاسملو،  دکتر 
رهبر  این  تاثیرگذاری های 
آزادیخواهی  جنبش  بر  کورد 
این  شد.  پرداخته  کوردستان 
و  سرود  چند  اجرای  با  مراسم 
خواندن چندین شعر مختص به 

٢٢ تیر، همراه بود.
قابل ذکر است که در کشورهای 
و  سمینار  چندین  نیز  دیگر 
روز  این  به  مختص  مراسم 
برگزار گردید که میتوان تیتروار 
در  مراسمی  کرد:  اشاره  آنها  به 
جوار  در  و  پیرالشز  قبرستان 
برگزاری  وین،  آرامگاه شهیدان 
کشور  در  گرامیداشت  مراسم 
در  سمیناری  برگزاری  سوئد، 
چندین  برگزاری  دانمارک، 
راهپیمائی در بریتانیا و اطریش.
خوانندگان محترم "کوردستان" 
را مطلع می سازیم که متن کامل 
در  محمودی"  "طاهر  سخنان 
آنان  اختیار  در  شماره  همین 

قرار خواهد گرفت.

راسان متهم است
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کوردستان،  دلیر  پیشمرگه های  میان 
فرزندان خاک و آفتاب در آغوش ملت 
و در دل این مردمان مورد استقبال قرار 

می گیرند.
اسالمی  جمهوری  شرایطی  چنین  در 
که به مانند همیشه از درگیری مستقیم 
دچار  نیروهایش  و  است  هراس  در 
خوف شده اند، به مانند همشه به اعمال 
می برد.  پناه  خود  وقیحانه ی  و  بزدالنه 
شمسی،  وهفتاد  شصت  دهه های  طی 
مزدورانش،  و  پاسداران  سپاه  هرگاه 
پیشمرگه  نیروی  با  شدن  روبرو  توان 
آزار  و  اذیت  به  دست  نداشتند،  را 
با  یا  می زدند  پیشمرگه  خانواده های 
بمبگذاری،  همچون  ضدبشری  اعمالی 
از  استفاده  یا  و  خوراک  کردن  سمی 
شکست های  انتقام  ممنوعه،  سالح های 
وارده و سرافکندگی شان را می گرفتند.

از  اعمالی  چنین  تکرار  با  نیز  حال 
جمهوری  ضدمردمی  رژیم  سوی 
روبرو هستیم، با این تفاوت که امروزه 
و  وسیعتر  جمعی  کشتار  سالح های  به 
است  یافته  دست  گذشته  از  متنوعتری 
گسترده تری  جنایت های  به  دست  و 
می زند.حال سپاه تروریستی پاسداران، 
علیه  فسفری  توپ  گلوله های  از 
کوهستان های  در  که  پیشمرگه هایی 
می برد.  بهره  دارند،  حضور  کوردستان 
هراساند،  در  مستقیم  درگیری  از 
از  بردن  بهره  با  و  دور  فاصله ای  از 
طریق  از  که  ممنوعه ای  سالح های 
کره ی  همچون  تروریستی  رژیم های 
آورده اند،  بدست  اسد  بشار  و  شمالی 
کین و نفرت خود را به کوردستان نشان 
می دهند.دشمن هر چه بیشتر به اعمال 
بزدالنه  رفتاری  و  ببرد  پناه  وقیحانه 
که  باشید  مطمئن  دهد،  نشان  خود  از 
رژیم  پیش  از  بیش  روژهالت،  راسان 
است.  داده  قرار  تنگنا  در  را  اسالمی 
در واقع راسان متهم اصلی ایجاد رعب 
و  آزادی  دشمنان  دل  در  وحشت  و 
به همین خاطر می باشد  است  انسانیت 
و  پاسداران  اندام  بر  ترس  راسان،  که 

مزدورانش می اندازد. 

ادامه سخن

گرامیداشت بیست و نهمین سالروز ترور دکتر 
قاسملو و همراهانش در مقر اصلی حزب 

دمکرات کوردستان ایران، برگزار شد

روز شنبه، بیست و سوم تیرماه 
مناسبت  به  ١٣٩٧،مراسمی 
ترور  سالروز  نهمین  و  بیست 
کورد،  ملت  فرهیخته  رهبر 
دکتر عبدالرحمن قاسملو و یار 
آذر  قادری  عبداهلل  وفادارش 
و  اروپا-  در  حزب  -نماینده 
دوستان  از  رسول  فاضل  دکتر 

دیپلمات  دست  به  حزب، 
برگزار  تهران  تروریست های 
خواندن  با  مراسم  این  شد. 
"ای رقیب" و یک  سرود ملی 
ادای  نشان  به  سکوت  دقیقه 
شهیدان  پاک  جان  به  احترام 
سپس  شد.  آغاز  کوردستان، 
حزب  اجرایی  شورای  پیام 

"طاهر  سوی  از  دمکرات 
تشکیالت  مسئول  محمودی"، 
در  قرائت شد.  دمکرات  حزب 
مراسم  این  از  دیگری  بخش 
"ئه ی  عنوان  تحت  سرودی 
ماموستای مه زن و زانا" توسط 
گروهی از کودکان اجرا شد. در 
اتحادیه های  پیام  مراسم  ادامه 
دانشجویان  و  جوانان  "زنان، 
از  ایران"  کوردستان  دمکرات 
سوی "پژمان شریعتی"، معاون 
دمکرات  جوانان  اتحادیه  دبیر 

کوردستان ایران خوانده  شد.
سوی  از  شعری  با  مراسم  این 
پیشمرگه و شاعر، ماموستا "بی 

به ش" پایان یافت.

توپباران کوهستان های کوردستان،
 شهادت دو پیشمرگه راه آزادی

 را در پی داشت
پیشمرگه  نیروی  فرماندهی 
بیانیه ای  انتشار  با  کوردستان 
توپباران  پی  در  که  کرد  اعالم 
کوردستان  کوهستان های 
تروریستی  سپاه  سوی  از 
پیشمرگه  دو  پاسداران، 

کوردستان به شهادت رسیدند.
متن کامل بیانیه :

نیروی  فرماندهی  اطالعیه 
پیشمرگه کوردستان

ملت آزادیخواه کوردستان
و  ضدبشری  اعمال  ادامه  در 
جنایتکارانه ی رژیم ضدمردمی 
روز  ایران،  اسالمی  جمهوری 
تیرماه  بیست وششم  سه شنبه 
١٣٩٧ شمسی، سپاه تروریستی 
کوهستانی  مناطق  پاسداران 

در  عراق  و  ایران  کوردستان 
و  چومان  پیرانشهر،  مرزهای 

سیدکان را توپباران کرد.
به دلیل شدت و حدت توپباران 
مناطق  این  مردمان  مذکور، 
مادی  زیان های  و  ضرر  دچار 
متاسفانه  و  شدند  گسترده ای 
نیروی  قهرمان  پیشمرگه  دو 
"رحیم  نام های  به  پیشمرگه، 
مهاباد  اهل  رستم داستان" 
اهل  درویشی"  "ادریس  و 
به  و  باخته  جان  پیرانشهر 
آزادی  راه  شهیدان  کاروان 

کوردستان ملحق شدند.
دمکرات  حزب  رهبری 
فرماندهی  و  ایران  کوردستان 
به  کوردستان  پیشمرگه  نیروی 

مردم  و  عزیزان  این  خانواده 
همسنگران شان  و  کوردستان 
دیگر  بار  و  می گوید  تسلیت 
تحقق  تا  که  می بندیم  عهد 
ادامه  کورد،  ملت  ملی  حقوق 
راه  جانباختگان  راه  دهنده 

آزادی کوردستان باشیم.
یاد شهیدان کوردستان 

گرامی
راه شان پر رهرو

2٦ تیرماه ١٣٩٧
١٧ ژوئن 2٠١٨

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران، 
سکوت دولت اتریش در قبال پرونده ترور دکتر 

قاسملو را، محکوم کرد
احزاب  همکاری  مرکز 
بیانیه ای  در  ایران،  کوردستان 
بویژه  و  مسئول  کشورهای  از 
خواست  اروپایی  کشورهای 
از  بشر  حقوق  مستمر  نقض  تا 
تروریسم  و  تهران  رژیم  سوی 
دولتی این رژیم را، جهت تامین 
نادیده  کوتاه مدت خود،  منافع 

نگیرند و الپوشانی نکنند.
متن کامل بیانیه:

احزاب  همکاری  مرکز  بیانیه 
مناسبت  به  ایران،  کوردستان 
ترور  سالگرد  بیست ونهمین 
در  همراهانش  و  قاسملو  دکتر 

وین.
بویژه  و  کوردستان  جامعه 
کوردستان  سیاسی  جامعه 
قربانی های  از  یکی  ایران، 
جمهوری  بین المللی  تروریسم 
تروریسم  است.  ایران  اسالمی 
علیه  ایران  رژیم  بین المللی 
و   ١٣٥٨ سال  در  کوردستان، 
دقیقه ای  چند  دادگا ه های  از 
و  شده  آغاز  خلخالی  صادق 
خطری  بزرگترین  نیز  تاکنون 
که فعاالن سیاسی کوردستان را 
تروریسم  همان  می کند،  تهدید 
جمله  از  که  است  بین المللی 
متدهای غیرقابل تغییر حاکمیت 

تهران است.
طرق  از  اخیر،  دهه  چهار  طی 
همان  راستای  در  و  گوناگون 
جهت  تروریستی،  سیاست 
کوردستان  جامعه  نابودی 

صورت  گسترده ای  تالش های 
نفر  صدها  همزمان  و  گرفته 
دمکرات،  حزب  فعاالن  از 
کومله  حزب  خبات،  سازمان 
جناح های  و  نیروها  سایر  و 
سیاست  رس  تیر  در  سیاسی، 
قرار  ایران  آخوندهای  ترور 
گرفته و ترور شده اند. تمام این 
بخشش،  غیرقابل  جنایت های 
در مقابل دیدگان جهانیان انجام 
شده  و متاسفانه مناقع اقتصادی 
تا  داشت  آن  بر  را  کشورها 
و  ببندند  چشم  واقعیات  بر 
تهران  تا  را  تروریست ها  حتا 

اسکورت کنند.
تغییر  برآیندهای  جمله  از 
سیاست دولت آمریکا در قبال 
پرونده  کردن  مطرح  ایران، 
قاسملو  عبدالرحمن  دکتر  ترور 
به  شرفکندی  سعید  دکتر  و 
ایران،  دولت  عوامل  دست 
عالیرتبه  مسئوالن  سوی  از 
امر  این  که  می باشد،  آمریکا 
نیز همچون سندی قابل استناد 
دال بر قربانی بودن ملت کورد 
بین المللی  تروریسم  دست  به 
مورد  ایران،  اسالمی  جمهوری 

استفاده قرار گیرد.
بهترین  فعلی،  شرایط  شاید 
به  برای  باشد  ممکن  فرصت 
بازاحیای  و  انداختن  جریان 
فعاالن  ترور  پرونده های  تمام 
بویژه  و  کوردستان  در  سیاسی 
قاسملو  عبدالرحمن  دکتر  ترور 

و  شرفکندی  سعید  دکتر  و 
الزم  نیز  همزمان  همراهانشان. 
تروریسم  با  مقابله  است جهت 
تمام  اسالمی،  جمهوری 
برابر  در  مسئول  کشورهای 
امنیت جهانی، بویژه کشورهای 
از  بشر  حقوق  نقض  اروپایی، 
تروریسم  و  تهران  رژیم  سوی 
جهت  را  رژیم  این  بین المللی 
منفعت کوتاه مدت خود نادیده 
همین چارچوب،  در  و  نگریند 
موضع گیری  عدم  و  سکوت 
دولت اتریش -در قبال پرونده 
ترور دکتر قاسملو- تا به امروز 

را، محکوم می کنیم.
احزاب  همکاری  مرکز 
کوردستان ایران، ضمن محکوم 
کردن تروریسم بین المللی رژیم 
تروریسم  وین،  ترور  و  ایران 
به  را  کوردستان  علیه  دولتی 
می بیند  باز  پرونده ای  عنوان 
هر  با  همکاری  آماده  و 
پرونده  که  است  عادلی  دادگاه 
جمهوری  بین المللی  تروریسم 
را،  کوردستان  علیه  اسالمی 
مورد بررسی قرار دهد تا از این 
پس در لوای سکوت جهانیان، 
سیاسی  فعاالن  و  شخصیت ها 
رژیم  سوی  از  کوردستان 

دیکتاتوری ایران ترور نشوند.

احزاب  همکاری  مرکز 
کوردستان ایران

2٠ تیرماه ١٣٩٧ شمسی

پیام تسلیت مسئول اجرایی حزب دمکرات کوردستان 
ایران، به مناسبت سانحه دلخراش سنندج

دلخراش  سانحه  مناسبت  به 
شهر سنندج که متاسفانه چندین 
هم میهن کورد قربانی آن شدند، 
مسئول اجرایی حزب دمکرات 
به  خطاب  ایران  کوردستان 
مردم کوردستان و خانواده های 
قربانیان، پیام تسلیتی را منتشر 

کرد.
متن کامل پیام:

 شریک غم خانواده های سانحه 
سنندج، هستیم

هم میهنان کوردستان،
سانحه  داغدار  خانواده های 

دلخراش سنندج،
شب  که  تلخی  رویداد  طی 
درب  جلوی  تیرماه،  نوزدهم 
ترمینال بزرگ سنندج رخ داد، 
با  سوخت  حامل  تانکر  یک 
یک دستگاه اتوبوس مسافربری 
ناشی  انفجار  و  کرده  برخورد 
آتش  موجب  تصادف  این  از 
شد  نقلیه  وسیله  دو  هر  گرفتن 
از  نفر  چندین  متاسفانه  که 
هم میهنانمان در این حادثه جان 
خود را از دست دادند و چندین 
و  شدند  زخمی  نیز  دیگر  نفر 
همچنین چند اتومبیل دیگر نیز 
رویدادی  سوختند.  آتش  در 
این چنینی، که همزمان چندین 
داغدار  را  کوردستان  خانواده 

کوردستان  سطح  در  می کند، 
دلخراش  و  اسفناک  رویدادی 
است که، ملت کورد را داغدار 
به  تسلیت  ضمن  می کند. 
قربانیان  داغدار  خانواده های 
این حادثه اسفناک، به نام حزب 
دمکرات کوردستان ایران، خود 
را شریک غم خانواده های این 
شهر  قهرمان  مردم  و  قربانیان 
در  کورد  ملت  تمام  و  سنندج 
کوردستان می دانیم و امیدواریم 
که مصدومان این حادثه هرچه 
زودتر سالمتی خود را به دست 
که  هرچند  رویداد  این  آورند. 
دلخراش  و  اسفناک  رویدادی 
زمینه ساز  می تواند  اما  است، 
همدردی سراسری کوردستانیان 
باشد و احساست هم میهن بودن 
را  بودن  همدیگر  غمخوار  و 
به  باید  همچنین  دهد.  افزایش 
یاد داشته باشیم که این رویداد 
و  سرکشی  دلیل  به  اسفناک 
جمهوری  سران  منفعت طلبی 
که  می دهند  روی  اسالمی، 
مردم  ویژه  به  و  انسان ها  جان 
ارزشی  هیچ  آن ها  برای  کورد 
نفت  می خواهند  فقط  و  ندارد 
کوردستان  از  دیگری  بخش 
غارت  تانکرها  طریق  از  را 
که  نیستند  آماده  و  کرده 

این  به  مختص  راه هایی  حتی 
کنند.  ایجاد  ترانزیت ها  گونه 
جهت  که  حالی ست  در  این 
کوردستان  مبارزات  سرکوب 
نیروهای  اعزام  در  تسهیل  و 
پیشمرگه های  علیه  تروریستی 
را  نظامی  راه های  کوردستان، 
قله ها  و  مناطق  مرتفع ترین  تا 
احداث می کنند. به همین خاطر 
باید گفت که منشا تداوم فجایع 
از  که  دلخراشی  حوادث  و 
به  موسوم  تانکرهای  ترافیک 
می دهند،  روی  مرگ"  "تانکر 
است. ایران  اسالمی  جمهوری 

بار دیگر، ضمن اعالم تسلیت به 
قربانیان  خویشان  و  خانواده ها 
و ابراز همدردی با شهر قهرمان 
این  مصدومان  برای  سنندج، 
عاجل  شفای  آرزوی  حادثه 
دارم، روح قربانیان شاد. با این 
سیه روزی های  ریشه  که  آرزو 
کوردستان،یعنی رژیم جمهوری 
اسالمی هرچه زودتر خشکانده 

شود.

کوردستان  دمکرات  حزب 
ایران

مسئول اجرایی حزب
مصطفی هجری
2٠ تیر ١٣٩٧

کشته و زخمی شدن چندین 
تروریست سپاه پاسداران به دست 

مبارزین انقالبی
فرماندهی نیروی پیشمرگه کوردستان با انتشار بیانیه ای اعالم کرد 
مبارزین  از سوی  اسالمی،  پاسداران جمهوری  سپاه  نیروهای  که 

انقالبی مورد هجوم قرار گرفتند.
متن اطالعیه کامل اطالعیه:

نیروهای   ،٧:٣٠ ساعت  تیرماه،  سوم  و  بیست  شنبه،  روز  عصر 
در  مردم  آزار  و  اذیت  منظور  به  که  پاسداران  سپاه  ضدمردمی 
کوهستان های شاهو و حومه "سه رده ره" در حال گشت زنی بودند، 
مورد حمله یک نیروی انقالبی قرار گرفتند که طی این درگیری دو 
پاسدار رژیم ایران کشته و جمعی نیز زخمی شدند. برپایه اطالعات 
رسیده، بعد از این درگیری سپاه پاسداران، نیروی چشم گیری را 
در این منطقه مستقر کرده و محل درگیری را به شدت توپ باران 

می کند.

یکی از خائنین به خاک و ملت، 
به سزای اعمال ننگین خود رسید

گذشته،  سال های  در  که  اسالمی  جمهوری  جاش های  از  یکی 
کرده  شهید  را  ایران  کوردستان  دمکرات  حزب  پیشمرگه  دو 
به سزای خیانت های خود  "عقاب های زاگروس"  به دست  بود، 
خود  وبالگ  در  بیانیه ای  انتشار  با  زاگروس"  رسید."عقاب های 
اعالم کردند که، شامگاه چهارشنبه، بیستم تیر ماه، نیروهای مبارز 
این گروه، "حسن شوانکاره" جاش و مزدور مطرح رژیم اسالمی 
"حسن شوانکاره"  به سزای خیانت های اش، رسانده اند.  ایران را 
از جاش هایی بود که در به شهادت رساندن مبارزین راه آزادی 
را  اصلی  نقش  ایران  کوردستان  دمکرات  پیشمرگه های حزب  و 
به شهادت  این اطالعیه، شوانکار عامل اصلی  بنابر  داشته است. 
رسیدن دو پیشمرگه حزب دمکرات به نام های "عبداهلل تبرزه" و 
"مرادرحیم زاده" می باشد که در یکی از درگیری های دهه هفتاد 
با نیروهای تروریستی جمهوری اسالمی، در راه آزادی و انسانیت 
متذکر  خود  اطالعیه  در  زاگروس"  "عقاب های  باختند.  جان 
مخفیگاه های  در  را  خود  شوانکاره،  سال ها حسین  که:  می شوند 
شامگاه  سرانجام،  اینکه  تا  بود  کرده  پنهان  اسالمی  جمهوری 
افتاده و  به دست عقاب های زاگرس -دسته قندیل-،  چهارشنبه 
به  اطالعیه خود  این گروه در  به سزای خیانت های خود رسید. 
کوردستان  آزادی  راه  مبارزین  خون  به  دستشان  که  جاش هایی 
خواهند  ننگین شان  اعمال  سزای  به  که  داد  هشدار  است،  آلوده 

رسید.
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کنگره ملیت های ایران فدرال: استفاده از گلوله 
فسفری در توپباران کردستان نقض قوانین 

بین المللی می باشد
ایران  ملیت های  کنگره 
حمالت  بیانیه ای  طی  فدرال 
تروریستی  سپاه  توپخانه ای 
مرزی  مناطق  به  پاسداران 

کردستان را محکوم کرد.
اختیار  در  که  بیانیه  این  متن 
میدیا  کوردستان  وب سایت 
قرار گرفته، عینًا در پی می آید:
ایران  ملیت های  کنگره  بیانیه 
استفاده  با  رابطه  در  فدرال 
جریان  در  فسفری  گلوله  از 
حمالت توپخانه ای به کردستان
روز سه شنبه ٢٦ تیرماه ١٣٩٧ 
بار  اسالمی  جمهوری  رژیم 
کردستان  مرزی  مناطق  دیگر 
متاسفانه  که  کرد  توپباران  را 
پیشمرگه  دو  آن  جریان  در 
حزب دمکرات کردستان ایران 
و  داده  دست  از  را  خود  جان 
غیرنظامی  فرد  یک  حداقل 
نتیجه  در  است.  شده  مجروح 
مناطق  همچنین  توپباران  این 
مراتع  و  جنگل ها  از  وسیعی 
به  و  سوخته  آتش  در  منطقه 
نیز  روستاییان  و  منطقه  مردم 

وارد  توجهی  قابل  خسارات 
آمده است.

سوی  از  که  بیانیه ای  طبق 
پیشمرگه  نیروهای  فرماندهی 
سپاه  شده،  منتشر  کردستان 
از  توپباران  این  در  پاسداران 
کرده  استفاده  فسفری  گلوله 

است.
ژنو   ١٩٨٠ معاهده  اساس  بر 
به  فسفری  گلوله  از  استفاده 
به  و  جنگ  در  سالح  عنوان 
احتمال  که  مناطقی  در  ویژه 
وجود  غیرنظامی  افراد  حضور 
سالح  است.  ممنوع  دارد، 
فسفری )فسفر سفید( به عنوان 
شمار  به  جمعی  کشتار  سالح 
نقض  آن  از  استفاده  و  می رود 

قوانین بین المللی می باشد.
فدرال  ایران  ملیت های  کنگره 
مرزی  مناطق  توپباران 
حضور  بهانه  به  کردستان 
پایگاه های احزاب کردی را به 
کنگره  می کند.  محکوم  شدت 
نهادها  از  همچنین  ملیت ها 
و  بین المللی  سازمان های  و 

حادثه ی تلخ و ناگوار سنندج، "قلب 
کوردستان" را لرزاند

تانکر  برخورد  و  تصادف 
اتوبوس  یک  با  حامل سوخت 
مرگ  سنندج،  در  مسافربری 
چندین شهروند کورد را در پی 

داشت.
گزارشات  آخرین  بنابر 
سه شنبه،  شامگاه  منتشرشده، 
در  شمسی،   ١٣٩٧ تیر  نوزده 
سوخت  تانکر  برخورد  حادثه 
اتوبوس مسافربری، در  با یک 
نزدیکی ترمینال اصلی سنندج، 
از دست  را  نفر جان خود   ١٥

دادند.
در این رابطه، اخبار متفاوتی از 
تعداد کشته شدگان این حادثه ی 
دلخراش گزارش شده اما بنابر 
کارمندان  از سوی  که  گزارشی 
سنندج  نشانی  آتش  اداره 
وب سایت  خبری  منابع  به 
کوردستان میدیا رسیده، در این 
باخته اند.  جان  نفر   ١٤ حاد ثه 
تاکنون از شمار زخمی های این 

در  دقیقی  اطالع  هیچ  حاد ثه 
که  حادثه  عامل  نیست.  دست 
بود،  تانکر حامل سوخت  یک 
ازشهر کرکوک عراق مواد نفتی 
شهرهای  به  انتقال  قصد  به  را 
کرده  بارگیری  ایران،  مرکزی 
اظهار  عینی  شاهدان  بود. 
ماشین های  تعداد  که،  کرده اند 
حادثه  محل  در  شورش  ضد 
آتش نشانی  ماشین های  از 
سال  هاست  است.  بوده  بیشتر 
سوخت،  حامل  تانکر های  که 
کوردستان،  راه های  طریق  از 
سیاه  )نفت  نظیر  سوخت هایی 
به  را  دیگر(  نفتی  تولیدات  و 
انتقال  ایران  مرکزی  شهرهای 
می دهند، که هر بار نیز موجب 
و  ناگوار  رویدادهای  وقوع 
طی  یا  که  می شود  دلخراشی 
خود  جان  کورد  شهروندان  آن 
محیط  یا  می دهند  دست  از  را 
شدت  به  کوردستان  زیست 

که  چند  هر  می بیند.  آسیب 
ایران،  کوردستان  مدنی  فعالین 
و  اشتباه  سیاست  این  برابر  در 
تعمدی جمهوری اسالمی بارها 
دست به اعتراض زده  و چندین 
کمپین را راه اندازی کرده اند، اما 
مقامات رژیم ایران برای کسب 
سود بیشتر و ضربه زدن به این 
تغییری  هیچ  تاکنون  سرزمین، 
اعمال  خود،  سیاست های  در 

نکرده اند.
چندین  اخیر  سال های  طی 
از  که  سوخت  حامل  تانکر 
مرکزی  شهرهای  عازم  عراق 
بوده اند،  ایران  جنوبی  بنادر  یا 
از مسیر خارد و به سد قشالق 
فاجعه های  و  افتاده اند  سنندج 
بار  به  محیط  زیست  گسترده 

آورده اند.

نیرو های سرکوبگر رژیم ایران در بانه، 
به کمین نیروهای انقالبی افتادند

فرماندهی نیروی پیشمرگه کوردستان با انتشار اطالعیه ای اعالم کرد که، نیروهای رژیم ایران به کمین 
مبارزین انقالبی افتاده که طی آن چند نفر از مزدوران رژیم، کشته شده اند.

متن کامل اطالعیه:
فرماندهی نیروهای پیشمرگه کوردستان اعالم می کند که بنابر اطالعات واصله شب گذشته، نوزدهم 
تیر ماه ١٣٩٧ شمسی، ساعت دو شب، نیروهای جمهوری اسالمی ایران که در منطقه "خیله ره ش" 
از توابع بانه و در کوه های نزدیک به روستای "زلی" کمین کرده بودند تا بر کاسبکاران منطقه یورش 
ببرند، از سوی نیروهای انقالبی مورد هجوم قرار گرفته و در این درگیری چند تن از مزدوران و 

نیروهای سرکوبگر رژیم ایران کشته می شوند.
هویت یکی از کشته شدگان رژیم "آرمین فخری" اعالم شده است. تاکنون اطالعاتی از میزان خسارات 

وارده به طرف مقابل، در دست نیست.

فرماندهی نیروهای پیشمرگه کوردستان

اسناد جدیدی در رابطه با 
ترور دکتر قاسملو، منتشر شد

دانشگاه  استاد  هژاری  شریف 
تازه ای  مجموعه  سلیمانیه،  در 
دکتر  ترور  باب  در  اسناد  از 
قاسملو و عامالن این ترور را، 

منتشر کرد.
از  شده ای  منتشر  اسناد  بنابر 
سوی آژانس خبررسانی ُکردپا، 
با  رابطه  در  تازه ای  واقعیات 
هویت تروریست هایی که دکتر 
قاسملو را در وین ترور کرده اند 
و نیز واکنش شرم آور مسئوالن 
وقت دولت اتریش در قبال این 

ترور، افشا می شود.
این اسناد به نشست های متعدد 
که  دارد  اشاره  اتریش  مجلس 
به  نشست  ها،  این  از  یکی  در 
تحقیقات  با  رابطه  در  بحث 
ترور  مورد  در  شده  انجام 
یافته  اختصاص  قاسملو،  دکتر 
چند  نشست  این  طی  بود. 
اسناد  اتریش،  مجلس  نماینده 
که  می دهند  ارائه  را  مدارکی  و 
ترور  عامالن  آشکار  طور  به 
کرده  معرفی  را  قاسملو  دکتر 
در  اتریش  دولت  همکاری  و 

بازفرستادن این متهمان به ایران 
را، برمال می سازد.

که:   است  آمده  اسناد  این  در 
دت''  سکمی  ''هیدی  دکتر 
حزب  از  مجلس  نماینده  
بود  کرده  درخواست  لیبرال ها، 
درباره  جامعی  تحقیقات  تا 
دولت  گذاری  تاثیر  و  نقش 
هرسه  خصوص  به  اتریش 
و  کشور  خارجه،  وزارت 
دادگستری در ارتباط با تالش 
مورد  در  تحقیق  برای  آن ها 
 ١٩٨٩ جوالی  سیزدهم  ترور 
همچنین  شود.  انجام  میالدی، 
مجلس  نماینده  آنشوبر،  ردلف 
از حزب سبز اتریش، در صحن 
دولت  نقش  درباره  مجلس 
و  آزادانه  بازگشت  در  اتریش 
به  تروریست ها  دردسر  بدون 
بود.  کرده  ایراد  ایران، سخنانی 
وقت  رئیس  فیشر  هانیز  دکتر 
مجلس اتریش، در این نشست 
با ابراز ناراحتی از رویدادهای 
ترور  و  شده  انجام  تروریستی 
اظهار  قاسملو،  عبدالرحمان 

رهبر  ترور  که:  بود  داشته 
کوردها در وین و مخفی کردن 
عامالن این ترور تا از محاکمه 
و دادگاهی شدن به دور باشند، 
رژیم جمهوری اسالمی ایران را 
بیشتر تحریک کرد تا دست به 
چندین ترور دیگر در خارج از 
ایران بزنند، که می توان به ترور 
دیگر رهبران کورد در برلین که 
معروف  "میکونوس"  ترور  به 
است، اشاره کرد. رئیس مجلس 
از  دیگری  بخش  در  اتریش 
تمامی  می افزاید:  خود  سخنان 
اسنادی که در دست است، ثابت 
می کند که "جعفر صحرارودی" 
با  بزرگیان"  منصور  "امیر  و 
حمایت دولت اتریش توانستنند 
بازگردند در حالی که  ایران  به 
از همان روزهای نخست ترور، 
اسناد معتبری علیه این افراد در 

دست بود.
سوی  از  شده  منتشر  اسناد 
به  ُکردپا،  خبررسانی  آژانس 
دولت  که  می دهد  نشان  خوبی 
اتریش در آن زمان برای حفظ 
منافع اقتصادی و سیاسی خود، 
کردن  دادگاهی  و  بازداشت  از 
عامالن ترور دکتر عبدالرحمان 
است  کرده  خودداری  قاسملو 
امیر  و  صحرارودی  جعفر  و 
دیپلمات- بزرگیان،  منصور 

بدون  را  ایرانی  تروریست های 
به صورت  بازداشت،  و  تحقیق 
آزادانه به ایران فرستاده است.  

حزب دمکرات کوردستان ایران: 
از بیانیه وزارت خارجه آمریکا

 استقبال می کنیم
کوردستان  دمکرات  حزب 
از  بیانیه ای  انتشار  با  ایران، 
تالش های تازه وزارت خارجه 
آمریکا در رابطه با پرونده ترور 

دکتر قاسملو، استقبال کرد.
متن کامل بیانیه:

کوردستان  دمکرات  حزب 
ایران، از موضع وزارت خارجه 
آمریکا در رابطه با پرونده ترور 

دکتر قاسملو، استقبال می کند.
ودوم  بیست  در  که  هنگامی 
با  برابر  شمسی،   ١٣٦٨ تیرماه 
دکتر   ،١٩٨٩ ژوئیه  سیزدهم 
دبیرکل  قاسملو،  عبدالرحمن 
کوردستان  دمکرات  حزب 
عبداهلل  همراه  به  ایران، 
قادری آذر، عضو کمیته مرکزی 
در  دمکرات  حزب  نماینده  و 
رژیم  خواسته  بنابر  اروپا، 
هدف  با  و  اسالمی  جمهوری 
یافتن راه حل صلح آمیزی برای 
دمکراتیک  خواسته های  تامین 
وین  شهر  در  کورد،  ملت 
پایتخت کشور اتریش، با هیئت 
جمهوری  دیپلمات-تروریست 
به  نشستند،  مذاکره  به  اسالمی 
دستور سران جمهوری اسالمی 
و به دست هیئت مذکور، مورد 
هدف قرار گرفته و ترور شدند. 
بدون  اتریش  آن هنگام، دولت 
رابطه  در  الزم  تحقیقات  انجام 
هیئت  تروریستی،  اقدام  این  با 
جمهوری اسالمی ایران را همراه 
با اسکورت، روانه فرودگاه کرد 

و به سوی تهران فرستاد.
حال پس از گذشت ٢٩ سال از 
این رویداد، برایان هوک، مدیر 
خارجه  وزارت  سیاست گذاری 
رسما  آمریکا  متحده  ایاالت 
اعالم کرد: در ماه ژوئیه امسال، 
رویدادی  وقوع  از  سال   ٢٩
ماموران  آن  طی  که  می گذرد 
پوششی  تحت  وین،  در  ایرانی 
حزب  یک  رهبر  دیپلماتیک، 

کوردی دگراندیش و دو همراه 
او را ترور کردند.

خارجه  امور  وزارت  همچنین 
اینترنتی  سایت  در  آمریکا 
اسنادی را منتشر  رسمی خود، 
در  اطالعاتی  حاوی  که  کرد 
می باشد  مکان هایی  با  رابطه 
اسالمی  جمهوری  رژیم  که 
انجام  به  ایران، در آن ها دست 
است.  زده  تروریستی  عملیات 
در بخشی از این اسناد به ترور 
در  همراهانش  و  قاسملو  دکتر 
سیزدهم ژوئیه ی ١٩٨٩، اشاره 
دیپلمات- دست  به  که  کرده 
جمهوری  تروریست های 
حزب  شدند.  ترور  اسالمی، 
از  ایران  کوردستان  دمکرات 
زمان انجام این عمل تروریستی 
شناخت  اساس  بر  تاکنون، 
درستی که از جمهوری اسالمی 
برپایه  همچنین  و  داشته  ایران 
رژیم  تروریستی  اعمال  سایر 
دیگر  کشورهای  در  تهران 
و  آمر  را  ایران  رژیم  اروپا، 
کرده  معرفی  وین  ترور  عامل 
بود اما به دلیل اینکه مجرمان به 
تهران بازگشته بودند، فریاد این 
و کسی  نرسید  به جایی  حزب 
به یاری اش نشتافت. اما اکنون 
دولت  برای  واقعیت  این  که 
سوی  از  و  شده  عیان  آمریکا 
کشور،  این  خارجه  وزارت 
عنوان  به  را  اسالمی  جمهوری 
کرده،  معرفی  ترور  این  عامل 
آمریکا  دولت  موضع  از  نیز  ما 
در این رابطه استقبال و حمایت 
است  الزم  همچنین  می کنیم. 
فعلی  شرایط  در  کنیم،  اعالم 
که کشورهای اروپایی برای بار 
دیگر درحال گفتگو با جمهوری 
که  است  الزم  هستند،  اسالمی 
انسانی-  وظیفه ای  عنوان  به 
حفظ  راستای  در  و  اخالقی 
تمام  شده،  که  نیز  خود  امنیت 

جمهوری  تروریستی  اقدامات 
را  وین  ترور  بویژه  و  اسالمی 
در پروسه گفتگوهای شان مورد 
رژیم  که  چرا  دهند  قرار  نظر 
و  ترور  از  دست  هرگز  تهران 
اقدامات تروریستی برنداشته و 
اقدامات،  این  برابر  در  سکوت 
این  ادامه  راستای  در  را  رژیم 
می نماید.  تشویق  اقدامات 
روزهای  طی  که  همانگونه 
که  بودیم  آن  شاهد  اخیر 
انجام  قصد  اسالمی  جمهوری 
در  دیگری  تروریستی  عمل 
دل اروپا را داشت و در همین 
وابسته  تروریست  چند  رابطه 
بلژیک  در  نیز  رژیم  این  به 
دستگیر شده اند و همچنین یکی 
دیپلمات های  اصطالح  به  از 
بازداشت  آلمان  در  رژیم  این 
از  نیز  دیگری  دیپلمات های  و 
هلند، اخراج شده اند.موارد فوق 
ثابت می کنند که اصلی ترین راه 
جهان  در  تروریسم  با  مبارزه 
آن،  ریشه های  خشکاندن  و 
جمهوری  رژیم  نابودی  با  تنها 
خواهد  میسر  ایران،  اسالمی 
تالش ها  تمام  گفت،  باید  شد. 
جهت تغییر رفتار و سیاست این 
رژیم، تالشی بی نتیجه و عبث 
ایران  مردم  هزینه  فقط  و  است 
ملیت های  و  آزادیخواهان  و 
دیگر ایران را افزایش می دهد. 
سال  چهل  طی  که  همانگونه 
برای  تالش ها  تمام  گذشته 
تغییر سیاست و رفتار جمهوری 
با  و  بوده   نتیجه  بی  اسالمی 

شکست روبرو گشته است.
و

کوردستان  دمکرات  حزب 
ایران

شورای اجرایی
١٨ تیر ١٣٩٧
٩ ژوئیه 2٠١٨

حقوق بشری می خواهد که در 
گلوله های  از  استفاده  با  رابطه 
جریان  در  سفید  فسفر  حاوی 

این توپباران، تحقیق نمایند.
تروریستی  رژیم  سابقه 
جمهوری اسالمی نشان می دهد 
نوع  هر  انجام  از  رژیم  این  که 
علیه  بشری  ضد  اقدامات 
رسیدن  برای  ایران  ملیت های 
خود،  غیرانسانی  اهداف  به 
رژیم  سرنگونی  ندارد.  ابایی 
و  ایران  مردم  نجات  راه  تنها 

منطقه می باشد.

ایران  ملیت های  کنگره 
فدرال

 ١٨ جوالی 2٠١٨
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مردم مبارز کوردستان!
شورای  محترم  اعضای 
سیاستگذاری و شورای اجرایی!

کادر وپیشمرگه های عزیز!
مهمانان محترم،

به همه شما خوش آمد می گوئیم.
رهبر  ترور  از  سال   ٢٩ امروز 
به  قاسملو  دکتر  گرانقدرمان 
دیپلمات-تروریست های  دست 
ایران  اسالمی  جمهوری 
می گذرد. دور هم گرد آمدهایم 
تا مبارزه و تالش دکتر قاسملو را 
ارج نهیم و تجارب و آزمونهای 
خود  زندگی  سرمشق  را  وی 
مبارزه  جریان  در  دهیم.  قرار 
تحقق  جهت  ملتمان  مستمر 
در  درست  و  آزادی  و  حقوق 
انقالبی  رهبر  که  زمان  همان 
سمکو  آغای  اسماعیل  کورد، 
با توطئه ی حاکمان تهران شهید 
در  قاسملو  عبدالرحمن  شد، 
شب یلدای سال ١٣٠٩ شمسی 
مصادف با بیست ودوم سپتامبر  
١٩٣٠ میالدی، در شهر ارومیه 
میهن دوست  خانواده ای  در  و 
دوران  شد.  متولد  سرشناس  و 
همزمان  قاسملو  دکتر  نوجوانی 
مرحله  درخشان ترین  با  بود 
تاریخ کورد، که آن هم تاسیس 
به رهبری  جمهوری کوردستان 
محمد  قاضی  کورد،  پیشوای 
پس  رویدادهای  بنابراین  بود. 
انقالب  و  اول  جهانی  از جنگ 
دیگر  بخش های  در  کورد  ملی 
کوردستان، داستان قهرمانی های 
شهید سمکو و ارتباط خانوادگی 
وی با انقالب تازه کوردستان و 
زبان  ورد  کوردستان  جمهوری 
کوردستان  در  دوره  این  مردم 
قاسملو  عبدالرحمن  بود. 
همچون نوجوانی هشیار و آگاه 
این رویدادها را در ذهن خالق 
آن ها  از  و  می کرد  ثبت  خود 
در  وی  خود  می گرفت.  تاثیر 
کتاب "چهل سال مبارزه در راه 
آزادی" می نویسد: هرچند که در 
آن زمان ١١ سال بیشتر نداشتم، 
از کودکان  بسیاری  اما همچون 
به  مرا  نظر  سیاست  دوران  آن 
کرده  بود.  جلب  خود  سوی 
راهنمایی  و  ابتدایی  تحصیالت 
کرد  آغاز  ارومیه  شهر  در  را 
اتحادیه  تاسیس  با  همچنین  و 
جوانان دمکرات در آن شهر و 
در سال ١٣٢٤، فعالیت سیاسی 
و سازمانی خود را آغاز نمود. 
کوردستان  جمهوری  سقوط  با 
ادامه  جهت   ،١٣٢٥ سال  در 
تهران و سپس  به  ابتدا  تحصیل 
به  که  زمانی  رفت.  اروپا  به 
پاریس  در  دانشجو  عنوان 
و  سیاسی  فعالیت  شد،  مستقر 
اتحادیه های  در  خود  سازمانی 
در  داد.  ادامه  را  دانشجویی 
همان زمان که در فرانسه بود، با 
دیگر  دانشجوی  چند  همکاری 
در  کورد  دانشجویان  "جمعیت 
سپس  کرد.  تاسیس  را  اروپا" 
و  شاه  رژیم  فشارهای  دلیل  به 
پاریس،  در  ایران  سفارتخانه 
و  شد  فرانسه  ترک  به  مجبور 
چکسلواکی  پایتخت  پراگ  به 
دکتر  زندگی  سراسر  رفت. 
قاسملو در اروپا نیز سرشار از 
فراز و نشیب بود و همین فراز 
ونشیب ها بودند که دکتر قاسملو 
سیاسی،  زمینه های  در  را 
آکادمیک،  ارتباطات  سازمانی، 
خود  به  سیاسی  و  دانشجویی 
که  مدتی  در  کرده   بود.  مشغول 
تحصیل  به  مشغول  پراگ  در 

اتحادیه  فعالیت های  در  بود، 
نیز سهیم  بین المللی دانشجویان 
نمایندگی  به   ١٣٣٠ سال  بود. 
دومین  در  ایران  دانشجویان 
شهر  در  که  اتحادیه  این  جلسه 
پراگ تشکیل شد، شرکت کرد. 
در همان مدت به عنوان نماینده 
ایران در بسیاری از تجمعات و 
کنفرانس های فدراسیون جهانی 
بوداپست  شهر  در  جوانان 
شرکت  مجارستان  پایتخت 
آمدن  کار  سر  بر  با  می کرد. 
قاسملو  دکتر  مصدق،  دولت 
فعالیت  و  بازگشت  ایران  به 
سر  از  دوباره  را  خود  سیاسی 
گرفت. اما با کودتای ٢٨ مرداد 
١٣٣٢ ناگزیر به پراگ بازگشت 
مقطع  در  تحصیل  به  بار  این  و 
دکترا پرداخت. در سال ١٣٤١ 
توانست دکترای اقتصاد سیاسی 
تا سال ١٣٤٩  و  کند  را کسب 
تدریس  به  پراگ  دانشگاه  در 
اقتصاد سرمایه داری و اقتصادی 
رشد  تئوری  و  سوسیالیستی 
حاصل  پرداخت.  اقتصادی 
علمی  و  آکادمیک  فعالیت های 
"کوردستان  ارزشمند  کتاب  او 
هم  قاسملو  دکتر  بود.  وکورد" 
ارتباطات  و  فعالیت  طریق  از 
طریق  از  هم  و  خود  آکادمیک 
سیاسی- ساختار  کتاب  این 
کورد  ملت  اقتصادی-اجتماعی 
کوردستان  بخش  چهار  هر  در 
تاریخ  آکادمیک،  دنیای  به  را 
و  روزنامه نگاران  نویسان، 
کرد.  معرفی  کورد  محققین 
دکتر قاسملو پس از توافق ١١ 
رهبری  میان  توافق  و  مارس 
کوردستان  در  کورد  جنبش 
عراق و دولت مرکزی در اروپا، 
با  و  بازگشت  کوردستان  به 
از  دوستان،  نفر  همکاری چند 
حزب دمکرات کوردستان را از 
نو زنده کرد و در کنفرانس سوم 
ماه١٣٥٠  خرداد  در  که  حزب 
عضو  عنوان  به  شد  برگزار 
کمیته مرکزی و سپس به عنوان 
دبیرکل حزب دمکرات انتخاب 
شد و تا زمان شهید شدنش این 
وظیفه خطیر را بر عهده داشت.

محکمی  اعتقاد  شهیدمان  رهبر 
سیاسی  و  صلح آمیز  حل  به 
ملیت های  و  کورد  ملت  حقوق 
که  چرا  داشت.  ایران  دیگر 
همراه با رشد، تحصیل، آشنایی 
ارتباطات  و  غرب  دنیای  با 
جنگ  پیامدهای  با  بین المللی، 
در  و  بود  آشنا  خوبی  به 
تفکر  قاسملو  دکتر  جهان بینی 
دمکراسی  و  انسانی  منطقی، 
مشکالت  برای  راه حل  بهترین 
این  با  بود.  اجتماعی  و  ملی 
حال نیز چون مبارزه ملت خود 
را مبارزه ای مشروع و حقطلبانه 
نیز  کورد  دشمنان  و  می دانست 
و  جنگ  جز  دیگری  راه  هیچ 
سرکوب برای حل مسائل باقی 

انقالبی  بسیار  بودند،  نگذاشته 
پیشمرگانه  مبارزه  شجاعانه  و 
گرفت  پیش  در  را  کوردستان 
و  کورد  ملی  جنبش  رهبری  و 
کوردستان  در  دمکرات  حزب 

ایران را به عهده گرفت.
متاسفانه، رژیم متحجر و مرتجع 
دکتر  که  اسالمی،  جمهوری 
قرون  "رژیم  را  آن  قاسملو 
اندیشه  می برد،  نام  وسطایی" 
ترقی  و  دمکراتیک  انسانی، 
یعنی  قاسملو،  دکتر  خواهانه 
گفتگو  طریق  از  مشکالت  حل 
برای  فرصتی  را   دیالوگ  و 
شهید کردن این رهبر اندیشمند 
بهانه  به  و  دانست  فرهیخته  و 
گفتگو روز بیست و دوم تیرماه 
 )١٩٨٩ ژوئیه   ١٣(  ١٣٦٨
تاریکی  و  جهل  نمایندگان 
در  اسالمی  جمهوری  حکومت 
سر  بر  اتریش  پایتخت  وین، 
و  قاسملو  دکتر  گفتگو،  میز 
عضو  آذر  قادری  عبداهلل  کاک 
حزب  نماینده  و  مرکزی  کمیته 
آکادمی  شخصیت  و  اروپا  در 
از  رسول،  فاضل  دکتر  کورد 
کوردستان  جنوب  کوردهای 
قاسملوی  دکتر  کردند.  ترور  را 
جاوید، در طول عمر پر افتخار 
را  مکتبی  و  خط مشی  خود، 
امید  قبله  به  که  داد  تشکیل 
جامعه کوردستان و ملت کورد 
و خط مشی  اندیشه  شد.  تبدیل 
و  سیاسی  فلسفی،  علمی، 
دمکراتیک دکتر قاسملو چیزی 
بین  از  جسمش  با  که  نبود 
بلکه  کند.  ترک  را  ما  و  برود 
اندیشه مان  و  مبارزه  چراغ  به 
قاسملو  خط مشی  شد.  تبدیل 
فکری،  موفق  خط مشی  اکنون 
آموزشی و سیاسی  عصر حاضر 
سرافکندگی  دچار  آنکه  است. 
خرافات  و  جهل  خطمشی  شد 
آخوندی و ایدئولوژی آنان بود، 
را  چشمانشان  که  ایدئولوژیای 
درسهای  این ها  بود.  کرده  کور 
که  هستند  قاسملو  مکتب 
آموزشکده ی  در  نیز  هم اکنون 
خانواده های  میان  در  حزب، 
و  خیابان ها  در  کوردستان، 
وجود  کوهستان ها  سنگرهای 
دارند و راه چاره ای برای دشمن 
باقی نگداشته اند. در این جا الزم 
است به موجی از دریای فکر و 
ویژگی های  و  سیاسی  فلسفه 
اشاره  قاسملو  دکتر  شخصیتی 
مبارزه  اصل  به  اکنون  که  کنیم 
تازه  راسان  و  کوردستان  تازه 
حزب دمکرات کوردستان ایران 

تبدیل شده  است:
ـ از سیاست دفاعی به سیاست 
شهیدمان  رهبر  انقالبی  جنبشی 
چنین می پنداشت که الزم است 
جنبش انقالبی کورد  از سیاست 
سیاست  به  واکنشی  و  دفاعی 
بنابراین  شود.  تبدیل  کنشی 
می فرمود: هر جنبش انقالبی که 

خود  به  دفاعی  سیاست  حالت 
بگیرد، با دست خود گور خود 
انقالبی  جنبش  کنده است.  را 
که  کند  ایجاد  را  وضعیتی  باید 
ایستایی  و  شدن  راکد  دچار 
کوردستان  تازه  راسان  نشود. 
و  فلسفه  این  کننده  برآورده 
استاد  تئوری  کردن  عملی 
همچنان  است  زنده مان  همیشه 
و  سیاسی  گفتمان  او  خود  که 
انقالبی جنبش کورد را متحرک 
اجازه  و  کرد  رهبری  فعال،  و 
عالمان  شود.  متوقف  که  نداد 
این  به  نیز  سازماندهی  تئوری 
سازمان ها  که  می کنند  اشاره 
که  دارند  وجود  زمانی  فقط 
بتوانند اعضای خود را از طریق 
نمایند. آن چه  بازتولید  گفتمانی 
کوردستان  دمکرات   حزب  که 
با نام  ایران در دو سال گذشته 
راسان آغاز کرده، همان جنبش 
ایستایی  از  رهایی  و  انقالبی 
حزب  که  است  ماندن  راکد  و 
سازمانی  عنوان  به  را  دمکرات 
دمکراتیک  ـ  ملی  و  سیاسی 
کوردستان  در  کوردستان  ملت 
از نو زنده  ساخت. در واقع این 
که  است  فرصتی  ایجاد  همان 
اشاره  آن  به  فرهیخته مان  رهبر 
کرده و همان گفتمانی است که 
محور  مردم  جنبشی  همچون 
اصلی  نقطه  عنوان  به  را  شهر 
مردم  و  می کند  انتخاب  مبارزه 
را به این موضوع ترغیب می کند 
که به خود ایمان داشته  باشند و 

خود را رهایی بخشند.
ـ واقع بینی سیاسی و مسئولیت 

اخالقی 
قاسملو  دکتر  دیگر  ویژگی 
واقع بینی سیاسی و همراه بودن 
آن با خوش بینی و امیدوار بودن 
به نیروی ملت و پیشمرگه بود. 
بود  شده   موجب  او  واقع بینی 
به  و  بردارد  گام  مسئوالنه  که 
واقعیت  بلکه  نکند،  اکتفا  شعار 
جنبش کورد را پیش برد، چرا 
استاد  همچون  وی  خود  که 
به  و  سیاسی  محقق  و  دانشگاه 
بزرگ  جامعه شناسی  عنوان 
ملت خود را از پیش به خوبی 
کورد  قیام های  بود.  شناخته 
شرایط  کرده  بود،  مقایسه  را 
سیاسی  اقتصادی،  جغرافیایی، 
و فرهنگی و ساختار اجتماعی 
خوبی  به  را  کوردستان  جامعه 
می دانست  او  می شناخت. 
نیازمند  کوردستان  جامعه  که 
که  است  ملی  رشد  از  سطحی 
را  جدایی ها  و  ناهماهنگی ها 
احزاب  ساختن  نیرومند  برای 
این که  تا  بگذارد  کنار  ملت  و 
در  سیاسی  و  فکری  اتحاد 
آن  از  و  آید  بوجود  جنبش 
آن  از  تاریخ  که  بی سروسامانی 
بود خارج شود.  آمده   ستوه  به 
بنابراین همراه با پیشرفت مبارزه 
همچون  ما  می گوید:  ملتمان 

هستیم  مطمئن  دمکرات  حزب 
که مبارزه مان پیروز خواهد شد، 
می کند  حمایت  را  ما  ملتمان 
کوردستان  پیشمرگه  نیروی  و 
نیز  اکنون  اصول  این  داریم.  را 
خط مشی اصلی مبارزه حزب و 
پیشمرگه و مردم  و  مردم است 
مقدس  خاک  در  کوردستان 
حامی  همچنان  کوردستان 

همدیگرند.
ـ دمکراسی و ارتباط دمکراتیک 

میان ملیت ها در ایران
ویژه ای  اهمیت  قاسملو  دکتر 
وجود  و  دمکراسی  برای 
در  دمکراتیک  نیروهای 
به  بود و  قائل  ایران  بخش های 
جامعه ای  که  می دانست  خوبی 
حاشیه  در  و  مانده  عقب 
آن  نیازمند  کوردستان  همچون 
درکی  نیز  اطرافیانش  که  است 
کورد  ملت  قبال  در  دمکراتیک 
ایران  ستمدیده  ملت های  و 
معتقد  بنابراین  داشته  باشند. 
بخشی  ملی  مساله  "چون  بود 
این  حل  برای  دمکراسیست  از 
ارتباطی دمکراتیک  باید  مساله 
آید".  پدید  ملیت ها  میان  در 
مانند  به  نیز  حال  همان  در 
سیاست  به  انقالبی  مبارز  یک 
میگفت:  و  داشت  ایمان  کنشی 
کوردستان  انقالب  دشمنان  اگر 
رواج  با  که  می پندارند  چنان 
می توانند  جداییطلبی  اندیشه 
حالت  به  مجبور  را  کورد  ملت 
برای  تالش  از  و  کنند  دفاعی 
مشروع خود  تحقق خواستهای 
اشتباه  دچار  بکشند،  دست 
شده اند. ما خواستار حق تعیین 
در  و  هستیم  خود  سرنوشت 
راه کسب این حقوق نیز تالش 
می کنیم، ما مطمئنیم هیچ رژیمی 
در ایران، اگر نتواند مساله ملی 
اساسی  مشکالت  از  یکی  که 
رژیمی  کند  را حل  است  ایران 
دمکرات  و  عادل  ملی،  واقعا 

نخواهد بود". 
نیروی  کوردستان  مردم  ـ 

اساسی رهایی کوردستان اند
در گفتمان دکتر قاسملو همیشه 
رهایی  اساسی  عامل  و  نیرو 
مردم  خود  کوردستان،  مردم 
کوردستان بودند و نیرو و عامل 
یاری دهنده  فقط  را  بیرونی 
می دانست.  این عامل در گفتمان 
دکتر قاسملو عامل اساسی ایجاد 
گفتمان تازه روژهالت و راسان 
تازه حزب دمکرات کوردستان 
شاگردان  اکنون  که  است  ایران 
قاسملو در شهر و کوهستان های 
گره  پروسه ی  در  کوردستان 
آن  شاخ  و  شار  مبارزات  زدن 
همین  می رسانند.  انجام  به  را 
که ملت کورد  امر موجب شده 
در  و  کند  افتخار  قاسملو  به 
تمام تظاهرات ها و راهپیمایی ها 
ادامه  راهت  قاسملو  "قاسملو، 
شود.  زبان هایشان  ورد  دارد" 
و  حیله گر  دشمنان  هرچند 
این  داشتند  قصد  فریبکار 
جنبش تازه حزب و پیشمرگه ها 
را به عامل بیرونی و کشورهای 
خارجی نسبت دهند، اما موفق 
نبودند و سرافکنده ماندند. چرا 
که دنیای خارج  و مردم ایران 
در  که  می دانند  درستی  به  نیز 
نیروی  یک  قاسملو  خط مشی 
رهاییبخش  و  گیرنده  تصمیم 
نیروی  هم  آن  و  دارد  وجود 
است  کوردستان  قیام کننده 
دهنده  ادامه  داده  وعده  که 
تا  و  باشد  قاسملو  خط مشی 

مشروعش  حقوق  به  رسیدن 
معنوی خود  مادی و  نیروی  به 

اکتفا می کند. 
زمان  در  حضور  چگونگی  ـ 
قاسملو  متفاوت:  مکان های  و 
فصول  تمام  برای  رهبری 
جنبه ی مهم دیگر شخصیت دکتر 
قاسملو این بود که در هر زمان 
و مکانی به بهترین نحو حضور 
دیپلماسی  جهان  در  می یافت. 
توانایاش در آشنایی با زبانهای 
باالی  توانایی  جهان،  زنده 
و  استدالل  ارتباط،  برقراری 
گفتگوی منطقی و دانش سیاسی 
ویژه ای  جایگاه  روشنفکری  و 
را در میان جمع و سازمان های 
سیاسی ایرانی، شرقی و اروپایی 
به او بخشیده  بود. همراه با تمام 
استاد  این  نیز  احواالت  این  
در  و  کوردستان  در  فرهیخته، 
کورستان،  پیشمرگه های  میان 
مردی با لباس ساده پیشمرگانه، 
و  زبان  عاشق  سر،  به  جامانه 
زیر  فرش  بود.  کوردی  ادبیات 
پاهایش همان خاک کوردستان، 
قصر زندگی اش خانه ای گلی و 
آنچه بر آن تکیه میزد یک صخره 
از  بلوطی  درخت  سایبانش  و 
بود.   کوردستان  کوهستان های 
قاسملو  میراث  مهم تر،  همه  از 
دارای  حزبی  ملتش،  برای 
و  اخالق  با  مسئول،  اصول، 
مکتبی  سیاسی،  واالی  رفتار 
فکری-سیاسی-انسان دوستانه 
از  لبریز  شهرتی  صلح آمیز،  و 
کلمات  از  دنیایی  و  سربلندی 
کورد،  و  کوردستان  در  طالیی 
چهل سال مبارزه در راه آزادی. 
سخنی کوتاه درباره سوسیالیسم 
و ده ها گفتار و گفتگوی سیاسی 
مکتب  عنوان  تحت  امروزه  که 
زبان  ورد  اکنون  قاسملو، 
مدرسه،  و  دانشگاه  خیابان ، 
او  است.  کوهستان  و  شهر 
سیاسی  میدان  و  حقیقت  هرگز 
خود  حصار  در  را  کوردستان 
حزب  نمی خواست  نمی دید، 
تالش  اما  باشد.  تنها  دمکرات 
و  قوی  دمکرات  حزب  می کرد 
باور  این  بر  او  باشد.  تاثیرگذار 
نتیجه ی  در  توافق  باید  که  بود 
دیدگاه های  شدن  مطرح 
متفاوت ایجاد شود. بنابراین اگر 
در تاریخ معاصر کورد بخواهیم 
مقایسه  قاسملو  با  را  کسی 
کنیم، کسی نخواهد بود و او بی 
یعنی  با خود  او فقط  همتاست. 

قاسملو قابل مقایسه است.
به  امروز  قاسملو  سیاسی  ایده 
کوردستان  در  سیاسی  گفتمان 
تبدیل شده  است و مایه زندگی 
کوردستان  مردم  مبارزه  و 
جوانان،  دانشجویان،  است. 
استادان،  زنان،  دانش آموزان، 
اقشار  دیگر  و  دانشگاهیان 
قاسملو  از  کوردستان  جامعه 
دکتر  هرچند  می گیرند.  الهام 
اما  نیست  آنان  قاسملو هم نسل 
نظرات  پیام و دیدگاه و  و  ایده 
او اکنون نیز در میان نسل تازه 
مبارزه  سررشته  کوردستان، 
سیاست  در  است.  تالش  و 
نبود،  متکبر  بود،  آینده نگر 
متواضع بود و دید بازی داشت. 
بود.  ایده   دارای  و  صاحب نظر 
تمام  سوی  از  دلیل  همین  به 
ایران  سیاست  صحنه  بازیگران 
و کوردستان و حتی مخالفانش 
واقع  قبول  مورد  جدیت  با 

می شد و قابل احترام بود.
ادامه در صفحه ٥

پیام شورای اجرایی حزب دمکرات کوردستان ایران
 به مناسبت سالروز ترور دکتر قاسملو و همراهانش
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کوردستان  می گفت:  قاسملو 
خارج  وضعیت  این  بایداز 
و  است  ستم  تحت  کورد  شود. 
شده  است.  تجزیه  کوردستان 
نیست.  قبول  قابل  این وضعیت 
بود.  قاسملو  پیام  محتوای  این 
تمام  با  کوردستان  تازه  نسل 
را  بی عدالتی  و  این ستم  وجود 
که نسبت به کورد انجام می شود 
حس می کند. بنابراین در دوران 
آگاهی  تمام  با  جهانی شدن، 
منتشر  روزانه  که  اطالعاتی  و 
کوردستان  تازه  نسل  می شود، 
میان  در  را  خود  ملت  جایگاه 
ملیت های دنیا می بیند و جوهر 

پیام قاسملو را درک می کند.
موضع گیری،  در  شجاعت 
شهامت  و  سیاسی  عمیق  بینش 
وجود  قاسملو  در  که  سیاسی 
صفت های  تمام  از  داشت، 
دیگر واضح تر بودند. زمانی که 

و  احزاب  و  شخصیت ها  بیشتر 
سازمان های سیاسی، جماران را 
به مثابه مکه ای دیگر می دیدند، 
گفت: آن چه که امروز در ایران 
مذهبی  فاشیسم  بوی  می گذرد 
میان  در  او  نظرات  می دهد. 
و  ایران  سیاسی  رهبران  تمام 
کوردستان برای دفاع از آزادی 
و  جسورترین  با  دمکراسی،  و 
به  می شد،  ادا  صدا  رساترین 
همین دلیل بود که کوردستان را 
سنگر دفاع از آزادی می دانستند.  
میدان  سیاست  قاسملو،  برای 
به  بود.  جامعه  تغییر  کار جهت 
را  کوردستان  مردم  دلیل  همین 
تشویق می کرد که وارد سیاست 
تاریخ  از  خوبی  درک  شوند. 
و  ایران  می دانست  داشت، 
کوردستان از کدام گذار تاریخی 
عبور می کنند. آگاهی کاملی از 
تاریخ ایران و کوردستان داشت. 
او به ما آموخت هر اتحادی که 

آن  اساس  بر  می دهیم  تشکیل 
در  هم پیمانمان  جناح  که  باشد 
نه  می خواهد  چه  اتحاد  این 
است،  کسی  چه  مخالف  آن که 
جناحی  و  نیرو  با  اگر  می گفت 
چه  مخالف  این که  سر  بر  فقط 
بی  کنیم،  توافق  است  کسی 
تیرماه  شد.   خواهیم  اعتبار 
کننده رویدادی  تداعی  ما  برای 
تلخ دیگری است، آن هم شهید 
کاک  مبارزمان  رفیق  شدن 
دفتر  عضو  عزیزی،  سالم  سید 
در  متاسفانه  که  است  سیاسی 
با ما  تیرماه ١٣٧٨ شمسی   ٢٤
چهره ای  سالم  کاک  کرد.  وداع 
شناخته  شده، شخصیت سیاسی 
خط مشی  باوفای  شاگرد  و 
آخرین  تا  که  بود  دمکرات 
لحظات زندگی اش با تمام وجود 
به ملتش خدمت کرد. تمام این 
و  قاسملو  دکتر  ویژگی های 
بسیاری دیگر که از آن ها گفته 

شده، این واقعیت را به ما نشان 
که  حاکمیتی  آن  که  می دهند 
دستور شهید کردن دکتر قاسملو 
در  حد  چه  تا  کرد  صادر  را 
و  می برد  به سر  و جهل  نادانی 
به  قریب  گذشت  از  پس  حال 
اکنون  دهه،  چهار  به  نزدیک 
وضعیت این رژیم چگونه است، 
جامعه  در  می دانیم  که  همچنان 
سیاست  دلیل  به  بین المللی 
منطقه،  کشورهای  در  دخالت 
و  و سرکوب  بشر  نقض حقوق 
پس  شده،  طرد  کلی  به  اعدام 
و  برجام  از  آمریکا  خروج  از 
افزایش تحریم ها، وضعیت رژیم 
و  سیاسی  اقتصادی،  لحاظ  از 
حتی اجتماعی روز به روز بدتر 
دی  نارضایتی های  و  می شود 
ماه سال گذشته، همچنین تداوم 
بزرگ  شهرهای  در  اعتراضات 
موجب  کوردستان  و  ایران 
رژیم  واقعی  ماهیت  که  شده 

آزادیخواه  مردم  برای  تنها  نه 
مهره های  برای  بلکه  کشورمان 
خوبی  به  نیز  رژیم  در  مسئول 
همه شواهد  آشکار شده  است. 
در  مردم  که  می گویند  ما  به 
و  ظلم  و  سرکوب  بیزارند،  کل 
جنایت رژیم و سیه روزی هایی 
که در مدت حاکمیت جمهوری 
به  ایران  مردم  برای  اسالمی 
پایان  باید  دیگر  آورده  ارمغان 
و  اتحاد  با  فقط  نیز  این  یابد، 
هماهنگی مردم امکان پذیر است 
هیچ  رژیم  این  نابودی  جز  و 
راه حل دیگری وجود ندارد که 
و حقوق  و صلح  آزادی  بتواند 

ملیت های ایران را تامین کند.
که  اتریش،  مسئوالن  و  دولت 
منافع  و  مصلحت  خاطر  به 
خود  اقتصادی  و  بازرگانی 
روانه  را  وین  تروریستهای 
لکه  کار  این  با  کردند،  تهران 
ننگی را بر آن عدالتی که از آن 

کردند،  حک  می گویند  سخن 
را  خود  که  فرارسیده  آن  زمان 
از این ننگ تاریخی رها کنند و 
دیگر چشم بر این جنایت رژیم 
تهران نبندند. بنابراین همانگونه 
وظیفه  این  می رود  انتظار  که 
تمام جناح های سیاسی و مردم 
که  است  کشورمان  تالشگر 
را  برمی آید  دستشان  از  آن چه 
دریغ نکنند و حامی و پشتیبان 
پیشمرگه  نیروی  و  انقالب 
دیگر  باری  باشند.  کوردستان 
پاک  جان  به  درود  ضمن  نیز 
دکتر قاسملو و تمام شهیدان راه 
آزادی کوردستان، تجدید میثاق 
شدن  برآورده  تا  که  می کنیم 
راهشان  دهنده  ادامه  اهدافمان 

باشیم.  
باد  پیروز  و  گرامی  یادشان 

راسان
مکتب  آن  از  جاویدان  شکوه 

قاسملو   

ادامه صفحه ی ٤

ارتقاء توان نظامی اسرائیل و افزایش احتمال حمله به ایران

در سپتامبر سال ٢٠١٢ بنیامین 
در  اسرائیل  نخستوزیر  نتانیاهو 
در  ملل  سازمان  سران  اجالس 
ماندنی  یاد  به  سخنرانی  یک 
از  تصویری  دادن  نشان  با 
در  گفت:  کارتونی  بمب  یک 
یک  تنها  پایانی  مرحله  این 
آمیز  صلح  ممانعت  برای  راه 
سالح  به  ایران  یابی  دست  از 
هم  آن  و  دارد  وجود  هسته ای 
کشیدن یک خط قرمز در مقابل 
ایران  هسته ای  فعالیت های 
است." و سپس وی خطی قرمز 
بر  و  مذکور  تصویر  روی  بر 
جایی کشید که نوشته شده بود 

"مرحله پایانی".
این همان تصویری است که ما 
تعادل  به  برای  تالش  در  باید 
ایران  هسته ای  توافق  رساندن 

در ذهن داشته باشیم.
در  نتانیاهو  سخنرانی  این 
اوج  واقع  در  ملل  سازمان 
برای  دیپلماتیک  تالش های 
تعین مسیر گفتگوهای بین المللی 
برای اجماع بر سر اقدامی علیه 
برنامه هسته ای ایران بود. تهدید 
قرمزی  خط  همان  آشکار 
بمب  طرح  بر  نتانیاهو  که  بود 
زمان  آن  در  اگر  کشید.  مذکور 
انجام  را  موثر  اقدام  آن  جهان 
جز  چارهای  اسرائیل  نمیداد 
با  نداشت.  نظامی مستقیم  اقدام 
امضای توافق نامه ی هسته ای در 
سال پس از آن میان قدرت های 
تهدید  دیگر  ایران،  و  جهانی 

نتانیاهو موضوعیت پیدا نکرد.
و اما امروز:

فروپاشی  احتمال  افزایش  با 
ماه های  در  مذکور  توافق 
تشدید  منتظر  باید  رو  پیش 
هر  سوی  از  نظامی  تهدیدهای 
اسرائیل  و  آمریکا  کشور  دو 
هسته ای  فعالیت های  علیه 
تهران  اگر  بویژه  بود.  ایران 
قصد داشته باشد غنی سازی و 
ذخیرهسازی اورانیوم در سطح 
ماقبل  دوران  مشابه  غنایی  و 
توافق هسته ای را از سر بگیرد.

در  اروپا  موفقیت  صورت  در 
ایران  با  هسته ای  توافق  نجات 
اسرائیل  نظامی  اقدام  احتمال 
هسته ای  زیرساخت های  علیه 
می  نظر  به  بعید  بسیار  ایران 
به  موفق  اروپا  اگر  حتی  رسد. 
نجات آن نشود، در حال حاضر 
برای  نمی رسد  نظر  به  ایران 
غنی  از  سطح  آن  به  رسیدن 
بمب  به سوی  سازی و حرکت 
اگر  حتی  کند  اقدام  هسته ای 
انجام  نیز  را  کار  این  بخواهند 
دهند هنوز به بیش از یک سال 
تولید مواد هسته ای  برای  زمان 
حتی  ساخت  برای  نیاز  مورد 

یک بمب نیاز دارند.
اما بدون شک امروزه اسرائیل از 
موقعیت به مراتب قدرتمندتری 
نظامی  موثر  اقدام  یک  برای 
هسته ای  زیرساخت های  علیه 
با  مواجهه  همچنین  و  ایران 
به  نسبت  ایران  العمل  عکس 
برخوردار  پیش  سال  شش 
در  باید  واقعیت  این  است. 
جامعه  موازنه گرای  تالش های 
بویژه  ایران  همچنین  و  جهانی 

در تعمق آنها برای عکس العمل 
در مقابل خروج ایاالت متحده 
آمریکا از برجام به شکل جدی 

مورد توجه قرار بگیرد.
در سال های آغازین دهه اخیر، 
نظامی  اقدام  امکان  هرگاه 
هسته ای  برنامه  علیه  اسرائیل 
بسیاری  می شد  مطرح  ایران 
عملی  توان  به  تردید  دیده  با 
اسرائیل در اجرای یک عملیات 
موثر و ایجاد خسارات عمده بر 

برنامه مذکور می نگریستند.
هسته ای  برنامه  عکس  بر 
یک  با  تنها  که  عراق  و  سوریه 
زیرساخت های  تمامی  حمله 
هسته ای این دو کشور محو شد، 
برنامه هسته ای ایران از یک دو 
جین سایت تشکیل شده که در 
سرتاسر کشور ایران پخش شده 
از ١٠٠٠  بیش  فاصله ای  در  و 
مایلی کشور اسرائیل قرار دارند.
عمده  زیرساخت های  بعالوه 
هسته ای ایران نه تنها با سیستم 
حفاظت  دفاعی  پیشرفته 
لحاظ  از  بلکه  می شدند 
بودند.  مستحکم  نیز  ساختاری 
بنابر این مالحظات کارشناسان 
نظامی در آن زمان بر این باور 
بودند که اقدام نظامی علیه این 
هوایی  حمالت  نیازمند  اهداف 
که  میباشد  پیدرپی  و  دامنه دار 
به  باید  روز  چندین  احتماال 
معنی  بدین  این  بیانجامد.  طول 
اسرائیلی  هواپیماهای  که  بود 
تجهیز  و  گیری  سوخت  برای 
بایست مسافت چند  مجدد می 
هزار مایلی را مدام در رفت و 
که خود  می کردند  برگشت طی 
بزرگ،  چالشی  توانست  می 
ابرقدرت  یک  برای  حتی 
گذشته  این  از  باشد.  نظامی 
به  می توانست  حمله ای  چنین 
و  جویانه  انتقام  عکس العمل 

حزباهلل  تروریستی  گروه  شدید 
که عامل ایران در منطقه است، 
تروریستی  اقدامات  بیانجامد. 
و  راکت ها  شلیک  همچون 
سرتاسر  به  متعدد  موشک های 
زمان  آن  در  اسرائیل.  خاک 
اسرائیل از سیستم دفاع موشکی 
قدرتمندی که بتواند پاسخگوی 
برخوردار  باشد  حمله ای  چنان 
برای  که  آهنی  گنبد  نبود. 
موشک هایی  انهدام  و  رهگیری 
مایل  شصت  برد  دامنه  تا 
سال  در  واقع  در  شده  طراحی 
خود  اجرائی  فاز  وارد   ٢٠١١
تکمیل  و  توسعه  همچنین  شد. 
"فالخن داوود"  سیستم دفاعی 
دامنه  با  موشک هایی  برای  که 
شده  طراحی  مایل   ٢٠٠ برد 
مراحل  در  زمان  آن  در  است 
خود  نیافتگی  تکامل  و  ابتدائی 
برای  عمال  که  سیستمی  بود. 
موشک های  انهدام  و  رهگیری 
زرادخانه های حزباهلل که تآلویو 
نیاز  مورد  می کردند  تهدید  را 
بود. اما امروزه واقعیت ها بسیار 

متفاوت هستند:
اسرائیل از هر روی در جایگاه 
اقدام  برای  قدرتمندتری  بسیار 
جاه طلبی های  مقابل  در  نظامی 
هسته ای ایران قرار دارد. از بعد 
عملی، رابطه گرم چند ساله اخیر 
خلیج  کشورهای  با  اسرائیل 
صعودی  عربستان  با  ویژه  به 
گسترده ای  عملی  امکانات 
این  هوایی  نیروی  فراروی 
موثر  نظامی  اقدام  برای  کشور 
و  زیرساخت ها  تمامی  علیه 
ایران می گذارد.  توان هسته ای 
این  میتواند  مطرح  بحث  تنها 
سعودی  عربستان  آیا  که  باشد 
تنها  را  کشورش  هوایی  فضای 
هواپیماهای  ترافیک  روی  به 
باز  اسرائیلی  پیشرفته  جنگی 
می گذارد یا آنکه عالوه بر رفت 
گیری  سوخت  امکان  آمد،  و 
جت های نیروی هوایی اسرائیل 

را نیز مهیا خواهد کرد.
دانستن  مفروض  با  واقع  در 
طی  که  استراتژیکی  روابط 
چندین سال گذشته بین اسرائیل 
و عربستان و حتی برخی دیگر 
به  خلیج  حوزه  کشورهای  از 
وجود آمده، دور از ذهن نیست 
برخی  حتی  یا  عربستان  که 
دیگر از کشورهای حوزه خلیج 
مبنای شورای همکاری های  بر 

خلیج یک قدم دیگر هم پیشتر 
نظامی  هواپیماهای  به  و  رفته 
نابودی  جریان  در  اسرائیل 
علیه  ایران  اتمی  تهدیدهایی 
اجازه  حتی  جهان  و  منطقه 
استفاده از فرودگاه های خود را 
تواند  می  اقدام  این  بدهند.  نیز 
یک برگ مهم در تغیر چشمگیر 
حمالت  تاثیرگذاری  میزان 
نابودی  برای  اسرائیل  نظامی 
نظامی-هسته ای  سایت  ده ها 

ایران باشد.
در طول چند سال اخیر اسرائیل 
از  چشمگیری  بسیار  جهش 
در  بویژه  داشته،  نظامی  بعد 
تحویل  در  مانند  حوزه هایی 
و  قدرت  با  بمب افکن هایی 
توانایی  که  باالتر  بسیار  دقت 
بسیار  اهداف  دادن  قرار  هدف 
زمانی  بازه  یک  در  را  بیشتری 
آنها،  راس  در  دارند.  مشخص 
گذشته  سال  دسامبر  ماه  در 
قرارگیری  از  خبر  اسرائیل 
رادارگریز   جنگنده های  ناوگان 
در  آمریکا  ساخت  اف-٣٥، 
هوایی  نیروی  عملیاتی  فاز 
این  چه  اگر  داد.  کشور  این 
از  فقط  ناوگان در حال حاضر 
است  شده  تشکیل  فروند   ١٢
سال  تا  دارد  قصد  اسرائیل  اما 
٢٠٢٤ دو اسکادران کامل دیگر 
ناوگان  به  را  جنگنده ها  این  از 

هوایی خود بیافزاید.
سال های  طی  نیز  ایران  اگرچه 
سیستم  دریافت  با  بویژه  اخیر، 
از  اس-٣٠٠  هوایی  دفاع 
روسیه، تدابیر خاصی برای دفاع 
خود  اتمی  سایت های  این  از 
کارشناسان  اما  است  اندیشیده 
نظامی اسرائیل معتقدند که حتی 
ناوگان  از  گرفتن  بهره  بدون 
هواپیمایی پیشرفته  اف٣٥ خود 
توانای غلبه بر سیستم دفاع ضد 
هوایی ایران را دارند، چه برسد 
هواپیماهای  این  از  استفاده  به 
دونالد  دولت  بعالوه  پیشرفته. 
قصد  اوباما  عکس  بر  ترامپ 
باستر"  بمبهای "بونکر  دارد که 
در  نفوذ  توانایی  با  جدید  نسل 
متر   ٦٠ قطر  به  بتنی  الیه های 
را در اختیار اسرائیل قرار دهند 
سایت های  نابودی  برای  که 
اتمی ایران بویژه سایت "فردو" 
زمینی  زیر  تونل های  در  که 
حیاتی  بسیار  شده  ساخته 
برتری  این  از  گذشته  هستند. 

امروزه  اسرائیل  دولت،  نظامی 
دولت  سیاسی  پشتیبانی  از 
و  بین المللی  مجامع  در  ترامپ 
سازمان  امنیت  شورای  بویژه 
ملل برخوردار است و از سوی 
دیگر دولت نتانیاهو در صورت 
از  کشیده شدن جنگ  درازا  به 
پشتیبانی تسلیحاتی و لجستیکی 
از سوی ایاالت متحده آمریکا، 

اطمینان خاطر دارد.
دفاع  سیستم  تکمیل  همچنین 
و  آهنی  گنبد  ضدموشکی 
فالخن داوود، امکان حفاظت از 
شهرها و شهروندان را به دولت 
حمالت  مقابل  در  اسرائیل 
می دهد.  اهلل،  حزب  موشکی 
پیش  سال  که چندین  مساله ای 

به سادگی قابل تصور نبود.
البته باید یادآور شد که دستیابی 
مراتب  به  موقعیت  به  اسرائیل 
پیش  سال های  به  نسبت  برتر 
لزوما به معنای حمله این کشور 
نیست  ایران  هسته ای  برنامه  به 
و  داخلی  متعدد  موانع  که  چرا 
که  دارند  وجود  نیز  خارجی 
چنین  وقوع  از  مانع  توانند  می 
انجام  آنکه  یا  شوند  حمله ای 
غیر  را  نظامی  عملیات  چنین 
مثال  عنوان  به  سازد،  ضروری 
کمرشکن  فشارهای  اعمال 
جهت  ایران  بر  بین المللی 
جمهوری  درآوردن  زانو  به 
خواست های  برابر  در  اسالمی 
کشیدن  دست  و  جهانی  جامعه 
که  جاه طلبانه ای  برنامه های  از 
بالقوه تهدیدی برای آینده منطقه 

و جهان به حساب می آیند.
با این وجود ارتقاء توانایی های 
نظامی اسرائیل به نتانیاهو چنین 
صراحت  به  که  داده  را  امکانی 
راهکارهای  به  تهران  مقابل  در 
شود  متوسل  تهاجمی  و  خشن 
به  متوالی  حمالت  -همانند 
و  سوریه  در  ایران  پایگاه های 
مقابل  در  ایران  مطلق  سکوت 
آنها- و به نوعی از موضع برتر 
سخن براند چرا که او کامال می 
بین المللی  فشارها  اگر  که  داند 
درآورد،  زانو  به  را  ایران 
که  محتملی  حمله  چشم انداز 
شود  انجام  آن  تبع  به  بتواند 
بود  خواهد  روشنتر  مراتب  به 
وی  که  زمانی  به  نسبت  بویژه 
قرمز  خط  آن  ملل  سازمان  در 
را بر بمب اتمی کارتونی ایرانی 

کشید.

گزارشی تحلیلی از بلومبرگ

ترجمه از انگلیسی: ریبوار کرماشانی
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مختار هوشمند در مصاحبه با  "کوردستان":

هیچ کدام از رهبران سیاسی کورد قابل مقایسه با دکتر قاسملو نیستند و فکر نکنم در آینده 
هم، کسی به چنین جایگاهی دست یابد 

مصاحبه: شهرام میرزائی

دکتر  ترور  سالیاد  مناسبت  به 
دبیرکل  قاسملو،  عبدالرحمان 
کوردستان  دمکرات  حزب 
تیرماه  بیستودوم  در  ایران، 
دیپلمات- بدست   ،١٣٦٨
اسالمی  رژیم  تروریست های 
مصاحبه ای  وین،  در  ایران 
و  فعال  هوشمند،  مختار  با 
که  داشتم  سیاسی  تحلیلگر 
بررسی  به  مختصرا  آن  در 
جنبش  در  قاسملو  دکتر  نقش 
کوردستان  ملی-دمکراتیک 
این  طی  امیدوارم  پرداخته ایم. 
بخش  باشیم  توانسته  مصاحبه 
کوچکی از دنیای عملی-فکری 
قاسملوی رهبر را به نسل امروز 

معرفی کرده باشیم.

قاسملو  عبدالرحمان  دکتر 
سکان  شرایطی  چه  در 

حزب را به دست گرفت؟
شرایطی  در  قاسملو  دکتر 
دمکرات  حزب  سکاندار 
کوردستان ایران شد که سال ها 
حزب  در  ایشان  عضویت  از 
آن  از  می گذشت.  دمکرات 

فعالیت  به  تصمیم  او  که  زمان 
گرفت،  دمکرات  حزب  در 
بود  تحصیل  مشغول  هرچند 
در  فراحزبی  فعالیت های  به  و 
هرگاه  ولی  می پرداخت  اروپا 
ایران  به  آمد  می  پیش  فرصتی 
بازمی گشت و حرکتی را به نفع 
حزب دمکرات راه می انداخت. 
اعضای  که  هم  وقت ها  بعضی 
فعال حزب در عراق بودند، به 
آنجا می رفت و ابتکار عمل را 

در دست می گرفت. 
کوردستان  جمهوری  سقوط  از 
تا سال ١٣٥٢ که دکتر قاسملو 
دمکرات  حزب  دبیرکل 
کوردستان ایران شد، این حزب 
دچار  خود  مبارزه  جریان  در 
شده  زیادی  نشیب های  و  فراز 
دکتر  کاک  که  موقعی  و  بود 
هم  رسید،  رهبری  به  قاسملو 
نامساعدی  شرایط  در  حزب 
ایران  در  هم  و  داشت  قرار 
نیروهای  سرکوب  و  خفقان 
رسیده  خود  اوج  به  آزادیخواه 
بود. آخرین شکستی که حزب 
سرکوب  بود،  شده  متحمل 
که  بود   ١٣٤٦-١٣٤٧ قیام 
افراد  از  عمده ای  بخش  آن  در 
پیشمرگه  نیروهای  و  برجسته 

و  بود  داده  دست  از  را  خود 
فضایی از نامیدی بر کوردستان 
حاکم بود. با این همه، در سال 
تن  چند  و  دکتر  کاک   ١٣٤٩
تصمیم  همرزمانش  از  دیگر 
یکی  که  گرفته  احیاء حزب  به 
برگزاری  آن  دستاوردهای  از 
دمکرات  حزب  سوم  کنگره 
از  که  بود  ایران  کوردستان 
نیز  کنگره  این  دستاوردهای 
دوباره  شدن  مستقل  به  میتوان 
حزب به لحاظ سیاسی و آغاز 
دور جدیدی از ارتباط با دولت 
استقالل  حفظ  با  عراق  وقت 

اشاره کرد.

چه چیزی کاک دکتر را به 
یک رهبر ملی بدل کرد و 
ویژگیهایی موجب شد  چه 
یک  کلی  دبیر  از  او،  تا 

حزب فراتر رود؟ 
قاسملو از ابتدا هم فعالیت هایش 
را محدود به حزبی خاص نکرده 
آنگونه  را  خود  افکار  و  بود 
چارچوب  در  بود  معمول  که 
محدود  هم  چپ  ایدئولوژی 
به  که  جایی  تا  بود.  نکرده 
مسائل عمومی و انسانی مربوط 
تعدیل  به  قاسملو  دکتر  می شد، 

مارکسیسم و تطبیق آن با دنیای 
مدرن معتقد بود و تا جایی هم 
مشخصا  و  ملی  مساله  به  که 
به  او  برمی گشت،  کورد  مساله 
جانبه  همه  ملی  مبارزه  یک 
معتقد بود و عمال هم وارد چنین 
مبارزه ای در یکی از بخش های 
بخواهیم  اگر  شد.  کوردستان 
سیاسی اش،  فعالیت های  به  بنا 
رهبر  مشخصا  را  دکتر  کاک 
یک حزب بدانیم که آنگونه هم 
بود، ولی در واقع فعالیت های او 
یوغ  از  ملت  یک  رهایی  برای 

ستم و سرکوب بود. 
انسان  یک  قاسملو  همچنین 
که  بود  اندیشمند  و  ایدئولوگ 
نظریات او تنها محدود به حزب 
مطبوعاش نبود و خارج از این 
اگر  داشتند.  هم خریدار  حزب 
این  جریاناتی  و  افراد  هم  قبال 
امروزه  اما  کردند  می  انکار  را 
طور  به  داده اند!  موضع  تغییر 
قاسملو  زمانی  که  آنانی  مثال 
سوسیالیسم  تز  خاطر  به  را 
کردند  می  سرزنش  دمکراتیک 
می دادند  قرار  حمله  مورد  و 
مدافع  را  خود  آشکارا  امروز 
دمکراتیک  سوسیالیسم 

می دانند!

شود  می  باعث  چیزی  چه 
 2١ قرن  در  قاسملو  که 
سخن  جوان،  من  برای 
برای گفتن داشته باشد؟ و 
و  اندیشه ها  در  چیزی  چه 
اعمال او نهفته است که یک 
مبارز یا فعال مدنی کورد 
را وادار میکند تا خوانشی 
رفتارهای  و  نظریات  بر 

انقالبی او داشته باشد؟
یک  اینکه  از  جدای  قاسملو 
یک حزب  رهبر  و  سیاستمدار 

سیاسی بود، یک فرد اندیشمند 
و ایدئولوگ هم بود. زمانی که 
حزب  و  بود  چکسلواکی  در 
دمکرات چندان فعال نبود، او به 
نوشتن کتاب و مطالب در مورد 
کتاب  بود.  مشغول  کوردستان 
او  کورد  و  کوردستان  معروف 
محصول آن دوران است. کاک 
که  توانایی هایی  به  بنا  دکتر 
نمانده  منتظر  هیچگاه  داشت، 
او  اراده  از  خارج  تا  است 
تغییری رخ دهد آنگاه فعالیتی را 
آغاز بکند و منظور از "مبارزه 
همه جانبه" که در جواب سوال 
است.  همین  کردم،  اشاره  قبل 
در جایی که زمینه برای فعالیت 
حزبی مهیا بوده، حزب قاسملو 
قدرتمندتر از همه ظاهر شده و 
زمانی هم که حزباش در تنگنا 
در  قاسملو  است،  گرفته  قرار 
نویسنده  آکادمیست،  یک  مقام 
به  آوانگارد  سیاستمدار  و 
دیگری  مؤثر  فعالیت های 
و  کورد  کتاب  است.  پرداخته 
سال ها  از  پس  او  کوردستان 
علمی  منابع  از  یکی  هم  هنوز 

ناب محسوب می شود.
تنها  مولف  قاسملو،  همچنین   
رابطه  در  موجود  تئوریک  تز 
-در  است  سوسیالیسم  با 
در  و  ایران-  و  کوردستان 
مقابل این تز او یا در رابطه با 
سوسیالیسم، تا به امروز هیچ تز 
تا  است!  نشده  نگاشته  دیگری 
در  رهبریتش  به  که  هم  جایی 
حزب دمکرات کوردستان ایران 
معمار  دکتر  کاک  می گردد،  بر 
این  در  مدرن  مفاهیم  تثبیت 
حزب است، مفاهیمی که حزب 
احزاب  دیگر  از  را  دمکرات 
همه  است.  کرده  مجزا  کوردی 
این ویژگی ها موجب شده است 
که چند دهه پس از شهادت او، 

و  مدرنترین  همچنان  قاسملو 
باشد  کوردها  رهبر  سیاسیترین 
که  آنانی  تعداد  بر  روز  هر  و 
بخواهند راه و منش او را ادمه 
نظریات  از  خوانشی  یا  بدهند 
باشند،  داشته  او  تئوریهای  و 

افزوده می شود. 

سطح  در  قاسملو  دکتر 
چه  در  بنین المللی 
و  داشته  قرار  جایگاهی 

دارد؟ 
دیگر  با  را  او  بخواهیم  اگر 
بکنیم،  مقایسه  کورد  رهبران 
بدون شک هیچ کدام از رهبران 
مقایسه  قابل  کورد  سیاسی 
فکر  و  نیستند  دکتر  کاک  با 
به  کسی  هم  آینده  در  نکنم 
یابد.  دست  جایگاهی  چنین 
کوردستان  در  که  خصوصیاتی 
در  قاسملو  بود  شده  موجب 
کورد  سیاسی  رهبران  صدر 
قرار بگیرد، در سطح بین المللی 
جایگاهی  کسب  موجبات  هم 
فرزانه  رهبر  این  برای  خاص 

کورد شده بودند. 
چندین  به  اینکه  با  قاسملو 
و  بود  مسلط  دنیا  زنده  زبان 
به  هم  را  دیپلماتیک  فنون 
نهایتا  ولی  می دانست،  خوبی 
انسانی  واالی  اندیشه های  این 
و  احزاب  که  بود  او  سیاسی  و 
سیاستمداران جهانی را به خود 
مشغول کرده بود. قاسملو زمانی 
که در مقابل رهبر یکی از این 
و  سیاستمدار  یک  یا  احزاب 
طور  به  اندیشمند  یک  حتی 
گرفت،  می  قرار  اروپایی  مثال 
"تاثیرگذار"  فرد  یک  بیشتر 
"تاثیرپذیر"!  فرد  یک  تا  بود 
اعتراف  امر  این  به  خیلی ها 
کرده اند و بر همین مبنا هم خود 

را شاگرد قاسملو می دانند.

بیش از ٥ هزار روستا در ایران از آب آشامیدنی
 لوله کشی محروم اند

وزیر نیروی رژیم ایران اعالم کرد که، ٥٥٤٠ روستای ایران از آب آشامیدنی لوله کشی محروم اند.
آشامیدنی  آب  روستائی،  و  عشایری  خانواده ی  ٤٦٧هزار  از  بیش  ایران،  سازمان های حکومتی  سوی  از  شده  منتشر  آمارهای  بنابر 
لوله کشی ندارند و آب مورد نیاز روزانه ی خود را با گالن و تانکرهای آب تامین می کنند و با رسیدن فصل گرما و بحران خشک سالی 
با مشکالت زیادی روبه رو می شوند. این در حالی ست که رژیم تنها ٨٠٠ تانکر برای حمل و نقل آب برای روستاها فراهم کرده  است که 
در مقایسه با تعداد خانوار نیازمند به آب شرب بهداشتی بسیار کم است و تامین آب پنج هزار روستا با ٨٠٠ تانکر امکان پذیر نیست.

در این رابطه، سیستان و بلوچستان بحرانی ترین استان ایران در این رابطه است و ١١٢٢ روستا از این استان، که جمعیتی قریب به 
٢٢٠هزار نفر است، آب آشامیدنی لوله کشی ندارند و قابل ذکر است روستاهایی هم که دارای آب لوله کشی هستند نسبت به بهداشتی 
نبودن آب لوله کشی معترض اند. در چنین وضعیتی که اکثر مناطق ایران بر اثر سوءمدیریت مقامات جمهوری اسالمی دچار بحران و تنش 
آبی شده اند و با پروژه های غیرعلمی موجبات ایجاد و گسترش خشکسالی شده اند، رژیم نه تنها در فکر برطرف کردن مشکالت نیست 

بلکه بنابر ذات فاشیستی اش از این وضعیت بهره ی سیاسی می برد.
رژیم در تالش است با از بین بردن منابع آبی زاگروس و انتقال آن ها به مناطق مرکزی ایران، مشکالت آبی استان های بیابانی را حل کند.

بنابر آمار وزارت نیروی رژیم، ٣٣٤ شهر در ایران با جمعیتی قریب به ٣٤ میلون نفر با بحران کم آبی و قطع برق روبه رو هستند.

ذخیره برق نیروگاه های ایران به صفر رسیده است
رژیم ایران مدیریت ضعیف خود را با قطع برق جبران می کند و قطعی گسترده برق در شهرهای مختلف ایران، اختالل در زندگی مردم را 
درپی داشته استه. با شروع فصل گرما رژیم ایران اقدام قطع برق درشهر ها و روستاها کرده بدون این که شدت گرما به ویژه در مناطق 

گرمسیر را در نظر بگیرد. مقامات رژیم مدیریت ضعیف خود را با کاهش ساعات برق و قطعی مستمر برق جبران می کند.
به عنوان مثال در استان ایالم، شهرهایی همچون مهران و دهلران، که از شهرهای گرمسیری هستند و طی روزهای اخیر دمای هوای این 
شهرها بیش از ٥٠ درجه بود، قطع برق این نواحی زندگی مردم را با مشکل روبرو کرده و سالمت افراد این منطقه را با تهدید جدی 
روبرو کرده است. هادی شیرخانی، مدیر کل شرکت برق استان ایالم، ضمن عذرخواهی از مردم اظهار کرد که این شرکت تنها وظیفه 
تقسیم برق را برعهده دارد و در زمینه تولید برق هیچ نقشی ندارند. همزمان با بحران قطع برق، بیشتر این مناطق با مشکل کم آبی نیز 
مواجه هستند و مردم در حال گذراندن یک تابستان بحرانی هستند و رژیم نیز در کمال بی توجهی و بدون اینکه به فکر مردم باشد، بر 
فشارهای وارده به مردم نیز می افزایند. رژیم ایران که خود یکی از دالیل اصلی بحران در ایران است و توانایی حل مشکالت را ندارد 
با نارضایتی مردم روبه رو می باشد. انباشت خواست ها و عدم توانایی رژیم در حل آن ها، تجمعات متعدد و گسترده مردمی علیه رژیم 

اسالمی ایران را در پی داشته است.

وال استریت جورنال: اسرائیل 
تروریست های  به  حمالت 

ایرانی را افزایش می دهد

حضور  افزایش  پی  در 
اسالمی  جمهوری  تروریستی 
ارتش  سوریه،  در  ایران 
اسرائیل بر آن است تا هجوم به 
نیروهای ایرانی و شبهه نظامیان 
وابسته به این رژیم را، افزایش 
بین المللی  روزنامه ی  دهد. 
طی  جورنال  استریت  وال 
گزارشی اختصاصی در رابطه با 
درگیری های مستقیم اسرائیل و 
برای  اسرائیل  اعالم کرد:  ایران 
تروریست های  راندن  عقب 
به  مرزهای اش  از  ایرانی 
حمالت خود علیه کاروان های 
هدف  با  سوریه  در  ایرانی 
تسلیحات  ارسال  از  جلوگیری 
شبه نظامیان  و  حزب اهلل  برای 
شدت  تهران،  حمایت  مورد 

بخشیده است.
تحرکات  گزارش  این  برپایه 
مشکوک ایران در سوریه هدف 
این  طی  است.  حمالت  اصلی 

حمالت، اهدافی در مرز سوریه 
در  را  اهدافی  نیز  و  عراق  و 
مورد  اسرائیل،  مرز  نزدیکی 
هجوم قرار می دهد. این گزارش 
اسرائیل  ارتش  که  می افزاید 
جغرافیایی  محدودیت  هچگونه 
را برای ضربه زدن به نیروهای 
تروریستی جمهوری اسالمی در 
سوریه، برای خود قائل نیست.

دولت اسرائیل بارها اعالم کرده 
است که افزایش نفوذ منطقه ای 
امکان  این  اسالمی  جمهوری 
که  می دهد  رژیم  این  به  را 
تروریست  و  نظامی  تسلیحات 
از ایران به نزدیکی های اسرائیل 

بفرستد.
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زاگرس جنوبی

ایذه در اقیانوسی از آب شرب، جان می دهد

زاگروس نشینان،  ما  سرزمین 
اولین مکانی ست که بعد از پایان 
عصر یخبندان انسان ها در آنجا  
توانستند دوران  و  ساکن شدند 
تازه ای از حیات بشری را آغاز 
کنند. سرزمینی که نه تنها اولین 
یکجانشینی انسان ها را بر تارک 
شاهد  بلکه  دارد  خود  تاریخ 
و  روستاها  اولین  شکل گیری 
بوده  نیز  جهان  شهرهای  اولین 
که در واقع می توان مدعی شد 
فرهنگی-اجتماعی  نظم  که 
سرزمینی  از  ما،  امروز  دنیای 
نامیده  کوردستان  امروزه  که 

می شود پیریزی شده است.
زاگروس که طی اعصار مختلف 
تاریخی نام های مختلفی به خود 
گرفته –از میدیا و جبال گرفته 
محل  امروزین-  کوردستان  تا 
عاشق  که  بود  مردمانی  زندگی 
و  بوده اند  دیارشان  شیفته  و 
حتا این عشق بر نوع کوچهای 
گذاشته.  تاثیر  نیز  مردمان  این 
سرزمینی  هیچگاه  ما  مردمان 
کوردستان  از جغرافیای  خارج 
انتخاب  کردن  کوچ  برای  را 
نکردن و تنها در طول و عرض 
مگر  می کردند  کوچ  زاگروس 
برای  اشغالگر  حکومتی  اینکه 
تثبیت حاکمیت خود بر مردمان 
زاگروس دست به کوچ اجباری 

کوردها می زد. کوچاندن بخش 
به  کورد  مردمان  از  عظیمی 
لورهای  تبعید  خراسان،  شمال 
بختیاری  و  پشکو  خرمآباد، 
شمالی  و  جنوبی  استان های  به 
ایران در زمان قاجار تنها چند 
اجباری  کوچ  صدها  از  نمونه 

زاگروسنشینان می باشد.
و  خاک  به  دلبستگی  از  فارغ 
سرزمیِن  این  زاگروس،  آسمان 
آبا و اجدادی از مادر هم برای 
ما کوردها مهربانتر و بخشنده تر 
لطفی  و  بخشندگی  است.  بوده 
احتیاجات  تمام  از  را  ما  که 
و  ساخته  مبرا  جهان  در  شایع 
این فرصت را برای ما مهیا کرده 
از دغدغه های روزانه  فارغ  که 
نگاهی نیز به هستی و رازهای 
این  باشیم.  داشته  آن  آفرینش 
آنکه  بر  عالوه  نعمت  فراوانی 
و  نسبی  رفاهی  و  بال  فراغت 
آبادانی را برای زاگروس نشینان 
نظر  و  توجه  آورد،  ارمغان  به 
را  سرزمین ها  سایر  مردمان 
کرد،  جلب  خود  سوی  به  نیز 
سال  هزار  چند  از  که  کششی 
به  را  زاگروس  کنون  تا  پیش 
و  اقوام  تاز  و  تاخت  عرصه 
با  تنها  که  کرد  بدل  ملت هایی 
این  به  چپاول  و  غارت  هدف 
بدین  و  گذاشتند  پای  سرزمین 
اشغال  و  استعمار  تاریخ  گونه 
بخش  عیان ترین  به  زاگروس 

تاریخ بشری بدل شد.
ما  مردمان  تاریخ  این  در طول 

سرزمین  ثروت  و  داشته ها  از 
وطن شان  گشتند،  محروم  خود 
سوی  به  ثروتشان  شد،  ویران 
و  گردید  سرازیر  مرکزنشینان 
در نهایت خون و آوارگی سهم 
مردمانی شد که پایه های تمدن 
تا  بودند،  کرده  بنا  را  جهان 
دیگر کسی از شکوه و عظمتی 
که آنان به جهان بخشیده بودند، 

آگاه نشود.
و  استعماری  پروسه ی  این 
ادامه  امروز  به  تا  استثماری 
نیز  دارد و پیشرفت تکنولوژی 
ضدبشری  تاریخ  این  یاری  به 
حدت  شدت،  که  است  آمده 
نابودی  و  غارت  سرعت  و 
کرده  برابر  را چندین  زاگروس 
است و میتوان به جرات مدعی 
یکصد  طی  که  ضرباتی  شد، 
و طی سه حاکمیت  اخیر  سال 
جمهوری  و  پهلوی  قاجار، 
وارد شده  زاگروس  بر  اسالمی 
گذشته  سال  ٥هزار  تمام  با 

برابری می کند.
نابودی  عیان  نماد  فروچاله ها 
سرزمینمان بدست حاکمین ایران 
سرزمین  که  زاگروسی  است. 
رودها و چشمه های آب شیرین 
بود حال با پدیدهای بیسابقه به 
تا  روبروست  "فروچاله ها"  نام 
سرزمین  این  احتضار  زنگهای 
گوش ها  به  گذشته  از  رساتر 
کارشناس  بیات  سپیده  برسد. 
همدان،  استان  زمین شناسی 
خبرگزاری  با  مصاحبه ای  طی 

حکومتی مهر اعالم داشت: ٢٤ 
فرو چاله در همدان ایجاد شده 
فروچاله   ١٣ تعداد  این  از  که 
کبودرآهنگ  دشت  به  مربوط 
نوآباد،  ِکردآباد،  روستاهای  و 
بوده  خان آباد  و  تپه  آق  بابان، 
و ١١ فروچاله دیگر در دشت 
رزن – قهاوند و روستاهای این 
عمق  است.  شده  ایجاد  منطقه 
سیاست  شدن  عیان  و  فاجعه 
در  ایران  حکومت  فاشیستی 
زمانی  زاگروس  نابودی  جهت 
بدانیم  که  می شود  آشکارتر 
در  بارندگی  میزان  متوسط 
سراسر ایران ٢٤٠ میلی متر در 
این  که  سال می باشد در حالی 
ساالنه  همدان  استان  در  میزان 
٣٣٠ میلی متر است. این حجم 
میانگین  از  که  بارندگی  از 
حتا  است  بیشتر  نیز  سراسری 
شدن  اجرایی  از  مانع  نتوانسته 
سیاست های آبی حاکمان ایران 
علیه منابع زیریزمینی زاگروس 
مدیرکل  رابطه  همین  در  شود. 
منابع طبیعی استان همدان اعالم 
از  هکتار  هزار   ٦٥ که،  داشته 
این  طبیعی  منابع  عرصه های 
شده اند.  بدل  بیابان  به  استان 
اعتراض  و  شگفتی  که  آماری 
کارشناسان  و  فعالین  گسترده 
علیه  زاگروس  زیستی  محیط 
جمهوری  آبی  سیاست های 
اسالمی در زاگروس را، در پی 

داشته است.
مناطق  دیگر  از  ایذه  اما 
زاگروس است که تنها با نگاهی 
رابطه  در  موجود  آمارهای  به 
اوج  میتوان  کم آبی  و  بی آبی  با 
حاکمین  فاشیستی  سیاستهای 
ایذه  دید.  وضوح  به  را  ایرانی 
که در کنار کارون جایی خوش 
کرده، طی دهه های اخیر شاهد 
بوده  سازی  سد  پروژه های 
بزرگ  سد  سه  آن  طی  که 
این  همسایگی  در  خاورمیانه 
حاکمان  و  برآوردند  سر  شهر 
ایران به زاگروسنشینان و بویژه 
و  آبادانی  وعده  ایذه  مردم 
توسعه دادند. کارون٣، کارون٤ 

بزرگ  سد  سه  عباسپور  سد  و 
خاورمیانه اند که با دریاچه های 
عظیمی که در پشت خود ایجاد 
کرده اند ایذه را به شبه جزیره ای 
که  شهری  کرده اند.  بدل  بزرگ 
در انتهای جنوبی زاگروس قرار 
دارد و لطافت آب و هوای اش 
سرسبزش  همیشه  طبیعت  و 
اما  بود.  عام  و  خاص  زبانزد 
با گذشت چندین سال  و  حال 
تنها  نه  سدها،  این  ساخت  از 
بلکه  نشد  زیباتر  و  آبادتر  ایذه 
بهداشتی  و  شرب  آب  نبود 
برای  خانمان سوز  معضلی  به 
بار  تا  شده  بدل  لور  مردمان 
حاکمین  شود  مشخص  دیگر 
پروژه ای  و  طرح  هیچ  ایرانی 
را به سود این مردمان استارت 
نمی زنند. بنابر اظهارات یکی از 
آب  کمبود  ایذهای،  شهروندان 
تنها  شهروندان  که  شده  باعث 
روز  شبانه  طول  در  ساعت   ٦
آب لوله کشی داشته باشند و در 
نیز  این ٦ ساعت  مواقع  برخی 

تا ٢ ساعت هم تنزل می یابد.
آبی  سیاست های  کارشناسان، 
عامل  را  اسالمی  جمهوری 
آبی  منابع  نابودی  اصلی 
ایجاد  نهایت  در  و  زیرزمینی 
گسترده  فرسایش  و  شورزار 
می دانند.  زاگروس  خاک 
سویی  از  اسالمی  جمهوری 
عامه  خدمات  انجام  بهانه  به 
ساخت  به  دست  منفعت، 
تاسیسات یا  اجرای طرح هایی 
هدف  با  اصل  در  که  می زند 
حیات  اصلی  عوامل  نابودی 
خاک-  و  آب   - زاگروس 
تدوین و اجرایی می شوند و یا 
کنترل  و  نظارت  عدم  با  اینکه 
عوامل  طبیعت،  با  انسان  رفتار 
کرده  مهیا  را  طبیعت  نابودی 
نابودی  وظیفه  مردم  خود  تا 
انجام  به  را  زیستگاه شان 
حالت،  دو  هر  در  برسانند. 
حالت  به  وضعیت  که  هنگامی 
بازگشت  غیرقابل  و  بحرانی 
با  مرتبط  سازمان های  رسید 
هر  یا  و  رژیم  زیست  محیط 

عنوان  تحت  دیگری،  نهادی 
حفاظت از طبیعت وارد کارزار 
شده و اشک تمساح می ریزند و 
با فغان های خود گوش عالم را 

کر می کنند. 
تنها  نه  مذکور  سازی های  سد 
و  آب  بحران  بروز  موجب 
زاگروس  جنوب  در  آبی  تنش 
را  زاگروس  پیکر  بلکه  شده 
آسیب  و  مجروح  به شدت  نیز 
این  پی  در  کردهاند.  پذیر 
و  غیرعلمی  سدسازی های 
قابل  بخش  غیرکارشناسی، 
بلوط  جنگل های  از  توجهی 
در  منطقه  این  حیات وحش  و 
گرفته،  شکل  دریاچه های  زیر 
و  ساخت  در  یا  شده  خفه 
کلی  به  مصنوعی  سازهای 
همیشه  سدها  رفته اند.  بین  از 
یکی از منابع اصلی تولید برق 
و  نفرت  حس  اما  هستند  نیز 
کینه ی مرکزگرایان ایران نسبت 
به کوردستان و زاگروس چنان 
حتا  که  دارد  حدتی  و  شدت 
سرزمین  این  اصلی  صاحبان 
سدها،  این  تولیدی  برق  از  را 
محروم می کنند. در همین رابطه 
اداره  رئیس  منصوری،  احمد 
برق شهرستان ایذه، عنوان کرد: 
با وجود پیگیری های متوالی و 
گزارشات مبنی بر فرسودگی و 
برق در  بودن تجهیزات  قدیمی 
نیاز  همچنین  و  ایذه  شهرستان 
شدید شهرستان به توسعه شبکه 
توسط  درخواست ها  این  برق، 
مسئولین عالیرتبه دیده نشده و 

توجهی به آن نشده است.
زاگروس  آبی  منابع  انتقال 
ایران  مرکزی  استان های  به 
تهران،  یزد،  کرمان،  -اصفهان، 
جمله  از  سمنان-  و  قم 
برنامه ها و سیاست های قدیمی 
قبال  در  ایرانی  حکومت های 
هست.  و  بوده  کوردستان 
سلطه  پایان  تا  که  سیاستی 
استبداد و ایجاد حکومتی که در 
بدست  زاگروس  سرنوشت  آن 
تعین  زاگروس نشینان  خود 

شود، ادامه خواهد داشت. 

قطعی برق و اوج گرفتن بحران های رژیم 

در سراسر  برق  گسترده  قطعی 
ایران، فارگ از ایجاد اختالل در 
زندگی مردم و افزایش ریسک 
جانی برای بیماران، کودکان و 
جبران  هزینه های  و  سالمندان 
اعتراض  از  موجی  آن،  ناپذیر 
و نارضایتی شرکتهای تولیدی، 
و  بازاریان  و  کسبه  خصوصی، 
اقشار مختلف جامعه را در پی 

داشته است.
با  تسنیم  حکومتی  خبرگزاری 
اشاره به این اعتراضات نوشت: 
در پی قطعی بدون اعالم قبلی 

تماس  ١٠٠هزار  رکورد  برق، 
فوریت های  سامانه  با  شکایت 
در  و  روز  یک  طی  برق  قطع 
یک استان به ثبت رسیده است. 
می  نمایان  زمانی  فاجعه  عمق 
شود که مردم جهت استعالم از 
دوایر مربوطه باید چندین دقیقه 
جوابی  با  و  بمانند  خط  پشط 
دروغین و تو خالی، که عادت 
حکومتی  مسئولین  همیشگی 

میباشد، روبرو می شوند.
در چنین شرایطی که ماهیت و 
دست رژیم در کلیت خود برای 
آحاد مردم رو شده است، اظهار 
و  حکومتی  مقامات  نظرهای 

جناح های  بین  جدال  و  دولتی 
بودن  جانب  به  حق  سیاسی، 
تا  دیگری،  دانستن  مقصر  و 
مشکالت  گشای  راه  حد  چه 
مردم  شده  انباشته  مطالبات  و 

خواهد شد؟
اکثر  اینکه  به  توجه  با 
نیروگاههای تولید برق، حرارتی 
بوده و با سوختههای فسیلی به 
و  می دهند  ادامه  خود  فعالیت 
نیروگاههای  ١٤درصد  تنها 
آیا  هستند،  آبی  برق،  تولید 
منطقی به نظر می رسد که پدیده 
در  چندانی  تاثیر  خشکسالی 

خاموشی برق بگذارد؟
طی  مردم  درآمد  که  حالی  در 
اسالمی  جمهوری  حاکمیت 
روز به روز رو به کاهش است، 
می  نظر  به  منطقی  غیر  بسیار 
خانگی  برق  میزان  که  رسد 
چنانچه مسئولین ادعا می کنند، 
افزایش پیدا کرده باشد و بتوان 
در خصوص  فرهنگ سازی  با 
ندادنش  هدر  در  بهینه  استفاده 
و  بنابراین  کرد.  صرفه جویی 
امر  واقعیت  اوصاف  این  با 
چیست؟ علل قطعی برق را در 

کجا باید جست؟
شرکت های  بیشتر  مالکیت 
در  پاسداران  سپاه  را  تولیدی 
طرف  یک  از  که  دارد  اختیار 
و با توجه به میزان باالی برق 
تولیدی،  نیاز شرکت های  مورد 
برق  از  باالیی  بسیار  مصرف 
اختصاص  خود  به  را  تولیدی 
آن ها  به  مجانا  یا  که  می دهند 
برابر  در  عمال  یا  می شود  داده 
باز  سر  آن  االستفاده  حق 
با  دیگر  طرف  از  و  می زنند 
تولید  نبودن  رقابتی  به  توجه 
و انحصار کامل بازار در دست 
تولید  محصوالت  کیفیت  سپاه، 
شده به ویژه صنایع الکتریکی و 
وسایل سرمایشی، دارای کیفیت 
بسیار پایینی هستند و از عوامل 
به شمار  اصلی هدر رفتن برق 

می آیند.
نشان  آماری  داده های  بررسی 
تلفات  میانگین  دهد،  می 
در  و  ٨درصد  جهان  در  برق 
٤.٥درصد  پیشرفته  کشورهای 
داده های  اساس  بر  اما  است، 
آماری توانیر، میزان تلفات برق 
در کل شبکه تولید و توزیع برق 

باید  می باشد.  ١٩درصد  ایران 
گفت که  فرسودگی شدید و به 
روز نبودن تاسیسات تولیدی و 
شبکه های انتقال برق در سراسر 
ایران که آپ دیت کردن آنها و 
بهره بردن از تاسیسات پیشرفته 
سرمایه گذاری  مستلزم  خود 
چنین  به  رسیدن  هنگفتیست، 
از  دور  عمال  را  مطلوبی 
چرا  می کند.  محال  و  دسترس 
مداخلهگرانه  سیاستهای  که 
در  ایران  اسالمی  جمهوری 
منطقه،  کشورهای  داخلی  امور 
جمهوری  ایدئولوژی  صدور 
تروریسم،  صدور  اسالمی، 
و  موشکی  برنامه های  توسعه 
پروژه اتمی شدن که برای رژیم 
به شدت هزینه بردار می باشد و 
کالن  سیاست های  اولویت  در 
از  مانع  دارد،  قرار  ایران  رژیم 
حل  به  نسبت  که  می شود  آن 
مشکالت و مسائل مردم گامی 

برداشته شود.
نیروگاه های  راه اندازی 
مانند  جایگزین،  و  تجدیدپذیر 
نیروگاه های خورشیدی و بادی 
برون  راه های  از  دیگر  یکی 

است.  کنونی  بحران  از  رفت 
نیازمند جذب  نیز  راهکار  این 
سرمایه گذاری  بویژه  سرمایه 
به  توجه  با  که  است  خارجی 
ضعف مدیریتی و سیاست های 
چشم  چنین  رژیم،  ضدبشری 

اندازی نیز وجود ندارد.
وجود  با  اینکه  سخن  کوتاه 
مشکالت ساختاری و سیاسی 
ایدئولوژیک  رفتارهای  از  که 
تهران  رژیم  غیرمسئوالنه ی  و 
تنها  نه  می گیرد،  سرچشمه 
مشکالت  رفع  جهت  چاره ای 
اندیشیده  مردم  عدیده ی 
بر  روز  هر  بلکه  نمی شود 
افزوده  موجود  مشکالت 
را  ایران  ملیت های  و  می شود 
فرو  نابودی  گرداب  در  بیشتر 
از  دهه  چهار  گذشت  می برد. 
به  اسالمی،  جمهوری  عمر 
برای  را  واقعیت  این  خوبی 
کرده  روشن  ایران  ملیت های 
و  آزادی  راه  تنها  که  است 
این  نابودی  زیستن،  انسانی 

رژیم قرون وسطایی می باشد.

خالد درویژه

شهرام میرزائی
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نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 
ایران، فضای رعب و وحشت حاکم 

بر بوکان را تشدید کرده اند
با  پاسداران  تروریستی  سپاه   
ترس  از  جاش ها،  همکاری 
در  پیشمرگه  نیروهای  حضور 
فضای  کوردستان،  خاک  عمق 
امنیتی حاکم بر بوکان را تشدید 

کرده اند.
سپاه  تروریستی  نیروهای 
مستقر  جاش های  و  پاسداران 
مناطق  در  بوکان،  شهر  در 
دست  شهرستان  این  مختلف 
تا  تالش اند  در  و  زده  مانور  به 
کوردستان،  پیشمرگه های  علیه 

اطالعاتی بدست بیاورند.
وب سایت  از  گزارشی  بنابر 
کوردستان میدیا، سپاه پاسداران 
روزهای  طی  رژیم  مزدوران  و 
اخیر به بهانه ی حضور پیشمرگه 
کوردستان،  خاک  عمق  در 

روستاهای  در  مسلح  طور  به 
و  چواردیوار  کوکه،  پاشبالغ، 
مذکور  منطقه  دیگر  روستاهای 
شب  ساعات  طی  و  زده  پرسه 
نیز در ارتفاعات با کمک گرفتن 
از نورافکن های متعدد به دنبال 

یافتن پیشمرگه  هستند.
است:  آمده  گزارش  این  در 
پایگاه های رژیم در شاری کند، 
روز  در طول  نوبار و صدرآباد 
تالش  در  جاش ها،  کمک  با  و 
هستند که اطالعاتی در رابطه با 
مکان پیشمرگه به دست بیاورند.

گزارش مذکور متذکر میشود که 
و  رژیم  سپاه  از  کثیری  نیروی 
جاش های شهر بوکان، به سوی 
مرزهای مشترک ایران و عراق، 

اعزام شده اند.

میلیتاریزه کردن شهرهای کوردستان ادامه دارد
نیروی پیشمرگه کوردستان، بر دامنه میلیتاریزه کردن شهرهای  نیروهای رژیم از ترس فعالیت های 

کوردستان می افزایند.
بنابر گزارشات رسیده، نیروهای سپاه تروریستی پاسداران در شهر بوکان با تسلیحات گسترده نظامی 
به سوی روستاهای اطراف این شهر حرکت کرده اند. طبق اطالعات رسیده، دلیل این انتقال نیرو، وجود 

نیروی پیشمرگه در این منطقه است.
قابل ذکر است که طی روزهای اخیر و برپایه گفته های مالکین چند ماشین کمباین، نیروهای سپاه 

پاسداران مانع از برداشت محصول در ساعات شب شده اند.
همچنین در هفته های اخیر، سپاه از ترس حضور پیشمرگه در عمق خاک کوردستان، اکثر شهرهای 

کوردستان میلیتاریزه کرده و نیروی چشم گیری را در شهرها و منطقه های مرزی مستقر کرده است.

بازداشت حداقل ٤٦ کاربر 
اینستاگرامی در هرمزگان

سیاست های  ادامه  در 
اسالمی  جمهوری  سرکوبگرانه 
ایران، رئیس پلیس هرمزگان از 
بازداشت فله ای کاربران فضای 
خبر  اینستاگرام  بویژه  مجازی، 

داد.
شده  منتشر  گزارشات  بنابر 
ایران،  حکومتی  رسانه های  در 
پلیس  رئیس  ملکی،  عزیزاهلل 
از  خبر  نشستی  طی  هرمزگان 
دستگیری ٤٦ نفر در ارتباط با 
مدلینگ در شبکه های اجتماعی 

مجازی خبر داده است.
بازداشتی ها  ملکی،  گفته  به 
دار  جریحه  را  عمومی  عفت 

کرده اند.
در ماه های اخیر مقامات قضایی 
فیلترینگ  با  تا  کردند  تالش 
تلگرام، کاربران را به استفاده از 
تشویق  داخلی  پیام رسان های 
کنند. اما در نهایت نه تنها ٨٠ 

این  در  تلگرام  کاربران  درصد 
از  استفاده  بلکه  ماندند،  شبکه 
اینستاگرام نیز در ایران افزایش 

یافت.
اسالمی  ایدئولوژی  حاکمیت 
دهه  چهار  طی  ایران  بر 
تصویب  موجب  اخیر، 
نهایتا  و  خشونت آمیز  قوانین 
برای  مردم  بر  فشار  اعمال 
اصطالح  به  شئونات  رعایت 
حالی  در  است.  شده  اسالمی 
از  اسالمی  حکومت  مسئولین 
جریحه دار  و  عمومی  عفت 
کاربران  وسیله  به  آن  شدن 
می گویند  سخن  اینستاگرامی 
که بنابر گزارشات سازمان های 
مقامات  و  مسئولین  بین المللی، 
از  ایران  اسالمی  جمهوری 
باندهای  اصلی  گردانندگان 
کشورهای  به  زنان  قاچاق 

دیگر، بویژه خلیج هستند.

یک فعال کورد قروه ای بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد

گسترده  بازداشت  ادامه  در 
یکی  کورد،  فعاالن  فله ای  و 
در  کوردستان  فعاالن  از  دیگر 
نیروهای  سوی  از  سنندج  شهر 

اطالعاتی، بازداشت گردید.
آژانس  از  گزارشی  بنابر 
جمعه  روز  ُکردپا،  خبررسانی 
"ارسالن  تیرماه،  پانزدهم 

کورد  مدنی  فعال  هدایتی" 
سوی  از  قروه،  شهرستان  اهل 
جمهوری  اطالعاتی  نیروهای 
بنابر  شد.  بازداشت  اسالمی 
گزارش این آژانس خبررسانی، 
هدایتی در شهر سنندج از سوی 
اطالعات  تروریستی  نیروهای 
مکان  به  سپس  و  بازداشت 

بازداشت هر روزه شهروندان کورد ادامه دارد
لباس  و  اطالعاتی  نیروهای 
سنندج  شهرهای  در  شخصی 
را  کورد  شهروند  سه  سقز  و 

بازداشت کردند.
آژانس  از  گزارشی  براساس 
روز  چند  ُکردپا،  خبررسانی 
قبل، نیروهای اطالعاتی و لباس 
شخصی در سنندج دو شهروند 
کورد به نام های "علی اهلل ویسی" 
"کور  روستای  اهل  ساله   ٤٥
آباد"  "صلوات  توابع  از  کوره" 
و "میالد ساعدپناه" ٢٢ ساله را 

بازداشت کرده اند.
"علی  آگاه،  منبع  یک  گفته  به 
همکاری  اتهام  به  اهلل ویسی" 
اپوزیسیون  کورد  احزاب  با 
نیروهای  توسط  ایران  حکومت 
دلیل  از  و  بازداشت  اطالعاتی 
که  ساعدپناه"  "میالد  بازداشت 
سنندج  پارک های  از  یکی  در 
در  اطالعی  شده،  بازداشت 

دسترس نمی باشد.
از دیگر سو نیز روز چهارشنبه 
یک  تیرماه،  هفتم  و  بیست 

نام  به  کورد  دیگر  شهروند 
بها  فرزند  خلیلی"  "سعدون 
سقز  آباد"  "کریم  محله  ساکن 
اطالعاتی  نیروهای  توسط 

بازداشت شده است.
تا لحظه انتشار این خبر، از دلیل 
کورد  شهروند  این  بازداشت 
اطالع دقیقی در دست نمی باشد.

مختلف  نهادهای  ایران  در 
و  می باشند  فعال  اطالعاتی 
از  بخشی  اطالعات  وزارت 
نهاد  چند  و  است  دولت  بدنه 

یک زندانی سیاسی کورد به زندان کرمان تبعید شد

یک زندانی سیاسی اهل اشنویه 
از زندان مرکزی ارومیه به زندان 

مرکزی کرمان تبعید گردید.
پنجم  و  بیست  دوشنبه  روز 
زندانی  پیغامی،  امیر  تیرماه، 
از  اشنویه  اهل  کورد  سیاسی 
کرمان  زندان  به  ارومیه  زندان 
تبعید شد.علیرغم نیاز فوری این 

زندانی سیاسی طی مدت حبس 
معالجه  به  ارومیه  زندان  در 
بارها  زندان  مسئوالن  پزشکی، 
با معالجه پزشکی وی در خارج 

از زندان مخالفت کرده بودند.
سال  بهمن ماه  دوم  دوشنبه  روز 
و  خورشیدی  طاهر  نیز،   ٩٦

زندانی  دو  شارویرانی،  فاروق 
اشنویه  شهرستان  اهل  سیاسی 
ارومیه  زندان  در  محبوس  و 
شدند. تبعید  کرمان  زندان  به 
روز  سیاسی،  زندانی  سه  این 
سال  آذرماه  چهاردهم  سه شنبه 
٩٦ توسط دادگاه نظامی ارومیه 
و  زندان  سال   ١٥ به  مجموعا 
محکوم  کرمان  زندان  به  تبعید 
حکم  این  براساس  گردیدند. 
پنجم  و  بیست  شنبه  روز  که 
این  وکالی  به   ٩٦ سال  آذرماه 
شد،  ابالغ  ُکرد  شهروند  سه 
هفت سال  به  طاهر خورشیدی 
به  پیغامی  امیر  تعزیری،  زندان 
و  تعزیری  زندان  سال  چهار 

بازداشت دو شهروند کورد از سوی اطالعات بوکان
اداره اطالعات شهرستان بوکان دو شهروند کورد را بازداشت کرد.

اداره  به  سیدزاده"  شهرام  و  سیدزاده  "کریم  نام های  به  بوکان  اهل  شهروند  دو  اخیر  روزهای  طی 
اطالعات این شهرستان احضار و بازداشت شده اند.

به گفته یک منبع آگاه، این دو شهروند به اتهام "کمک رسانی به زلزله زدگان کرماشان و حمایت از 
اعتصاب بازاریان بانه" بازداشت گردیدند.

این منبع آگاه افزود: قرار بود این دو شهروند کورد امروز چهارشنبه بیست و هفتم تیرماه از بازداشت 
آزاد شوند، اما اداره اطالعات بوکان مانع آزادی آنان شده است.

تا لحظه انتشار این خبر، از سرنوشت این دو شهروند که پدر و فرزند هستند، اطالع دقیقی در دست 
نیست و پیگیری های  خانواده آنان نتیجه ای را در پی نداشته است.

چهار  به  نیز  شارویرانی  فاروق 
سال زندان تعزیری محکوم شد. 
سه  این  ارومیه  نظامی  دادگاه 
شهروند ُکرد را به "همکاری با 
احزاب ُکرد اپوزیسیون حکومت 

ایران" متهم کرده بود.
طاهر  و  ساله   ٢٨ پیغامی  امیر 
خردادماه  ساله   ٢١ خورشیدی 
نیروهای  سوی  از   ٩٦ سال 
حفاظت  به  وابسته  اطالعاتی 
در  پاسداران  سپاه  اطالعات 
اشنویه بازداشت شدند و فاروق 
اردیبهشت ماه  نیز  شارویرانی 
نیروهای  توسط   ٩٦ سال 

اطالعاتی بازداشت گردید.

سپاه  کنترل  تحت  اطالعاتی 
اطالعات  هستند:  پاسداران 
سپاه، حفاظت اطالعات سپاه و 

حفاظت سپاه.
سپاه"،  اطالعات  "سازمان 
اطالعات  حفاظت  "سازمان 
سه  سپاه"  "حفاظت  و  سپاه" 
پاسداران  سپاه  زیرمجموعه 
وظایف  انجام  به  که  می باشند 

اطالعاتی - امنیتی می پردازد.

نامعلومی منتقل شده است.
گزارش  براساس  همچنین 
خبررسانی  آژانس  از  دیگری 
شانزدهم  شنبه  شامگاه  ُکردپا، 
اطالعاتی  نیروهای  تیرماه، 
بوکان  اهل  کورد  شهروند  دو 
آمانج  و  "عزیز  نام های  به 
مکان  به  و  بازداشت  رشیدی"، 

نامعلومی منتقل کرده اند.
از سوی دیگر شامگاه پنج شنبه، 
 ،١٣٩٧ تیرماه  چهاردهم 
با  سپاه  اطالعات  نیروهای 
به منازل شخصی فعالین  هجوم 
و  کرماشان  لورستان،  در  کورد 
ایالم حداقل پنج فعال کورد را 

نامعلومی  مکان  به  و  بازداشت 
منتقل کرده اند.

آشنا  باقری  مصطفی  مهندس 
نظام  -عضو  کنگاور  ساکن 
سید  کرماشان،  مهندسی 
کرماشان  اهل  موسوی  اردشیر 
سیاسی-،  علوم  -کارشناس 
اهل  بخت  آزاد  مهدی 
مهندس  -عکاس-،  لورستان 
و  کرماشان  اهل  همتی  بیژن 
-کارشناس  طهماسبی  شهریار 
جامعه شناسی- از جمله افرادی 
نیروهای  سوی  از  که  هستند 
مجوز  بدون  و  پاسداران  سپاه 

بازداشت شده اند.

اجالل قوامی به دادگاه تجدیدنظر سنندج
 احضار شد

یک فعال حقوق بشر کورد اهل 
دادگاه  چهارم  شعبه  به  سنندج 
احضار  سنندج  تجدیدنظر 

گردید.
آژانس  از  گزارشی  براساس 
خبررسانی ُکردپا، اجالل قوامی، 
روزنامه نگار و فعال حقوق بشر 
شعبه  به  سنندج  ساکن  کورد 
این  تجدیدنظر  دادگاه  چهارم 

شهر احضار شد.
در  کورد  بشر  حقوق  فعال  این 
نوشته  خود  شخصی  توئیتر 

است: " تبلیغ علیه نظام، گفتگو 
و  نظام  مخالف  رسانه های  با 
و  واقع  خالف  مطالب  انتشار 
از  پاسداران  سپاه  به  توهین 
می باشد."رسانه های  اتهاماتم 
وابسته به سپاه پاسداران اجالل 
عامل  و  "ضدانقالب  را  قوامی 
و  می دانند  بیگانه"  رسانه های 
طی سال های گذشته به حضور 
این فعال حقوق بشر در برخی از 
خبرنگاران  مطبوعاتی  جلسات 
برخورد  خواهان  و  اعتراض 

قضایی با وی شده بودند. جالل 
قوامی فعالیت روزنامه نگاری را 
از سال ١٣٧٩ با روزنامه ایران 
یکی  هم اکنون  و  نمود  آغاز 
سرشناس  روزنامه نگاران  از 

کوردستان به شمار می رود.
اصطالح "ضدانقالب" در ادبیات 
سیاسی جمهوری اسالمی ایران 
اطالق  جریاناتی  یا  و  فرد  به 
سیاسی  فعالیت  که  می شود 
رسمی  سیاست  برخالف  آنان 

حاکمیت کنونی ایران باشد.

رژیم ایران در توپباران کوردستان، از توپ فسفری 
استفاده کرده است

بنابر اطالعات منتشر شده از سوی فرماندهی نیروی پیشمرگه کوردستان، سپاه پاسداران در توپباران 
مناطق مخلتف کوردستان، از سالح  فسفری استفاده می کند.

نیروی پیشمرگه کوردستان اعالم  برپایه اطالعات رسیده به وب سایت کوردستان میدیا، فرماندهی 
کرده است که سپاه پاسداران عالوه  بر همه ی اعمال تروریستی و ضد بشری خود، در جنگ علیه 
ملت کورد مرتکب جنایت جنگی شده و از توپ فسفری برای توپباران مناطق مختلف کوردستان 

بهره می برد.
توپ های  از  پاسداران  سپاه  ماه،  تیر  بیست وششم  سه شنبه  روز  در  کوردستان  مناطق  توپباران  در 
فسفری استفاده کرده که درنهایت منجر به جان باختن دو پیشمرگه ی نیروی پیشمرگه کوردستان و 
از بین رفتن و سوختن بخش وسیعی از طبیعت کوردستان شده  است. فرماندهی نیروی پیشمرگه ی 
کوردستان اعالم کرده است که جنگ جمهوری اسالمی ایران علیه کوردستان جنگی ضد بشری  است 
که همه ی ارزش های انسانی و جهانی را نقض کرده و ذات تروریستی و ضد بشری این رژیم را بیش  

از گذشته آشکار می کند.


