بیست و ششمین سالگرد
شهیدان میکونوس گرامی
داشته شد
ارگان حزب دمکرات کردستان ایران

تـأمین حقوق ملی خلق کرد در چهارچوب ایرانی دمـکراتیک و فـــدرال

شورای اجرایی حزب
دمکرات:
هجوم موشکی ایران به
خاک کشوری دیگر،
از سکوت و عدم موضعگیری
همهطرفها نشات میگیرد
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جمعیت حقوق بشر
کوردستان ،از سازمان ملل
خواست هجوم به مقرهای
حزب دمکرات را
محکوم کند
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استراتژی نوین جنبش،

تا تحقق آرمانهای جنبش ملی-

همکاری و مبارزهی مشترک و

سازماندهی و اتحاد

دمکراتیک کوردستان

اتحاد مردم و احزاب باشد

میان احزاب کوردستانی،

بر ادامه مبارزه

جلوی فجایع بیشتر را میگیرد

به واسطهی اشتباه محاسباتی
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 ،راسخ خواهیم بود

٥

شکست

جنایتهای رژیم و حماسهی کوردستان

سخن
شهر مسلح میشود

کریم پرویزی

هفدهام شهریورماه ١٣٩٧
شمسی ،روز سیاه دیگری از
عمر منحوس جمهوری اسالمی
ایران بود ،که طی آن دست به
جنایت فراموش نشدنی دیگری
علیه ملت حقطلب کورد ،زد.
اما غافل از آنکه تنها در کمتر
چند روز بعد از این جنایت،
حماسهای ملی علیه آن شکل
میگیرد .روز چهارشنبه ،مورخ
بیستویکم شهریورماه ١٣٩٧
شمسی ،بعد از آنکه جمهوری
اسالمی به خیال خود توانسته
با اعدام سه فعال کورد و نیز
موشکباران مقرهای حزب
دمکرات در عمق خاک اقلیم
کوردستان ،مانع از گسترش و
نفوذ جنبش ملی-دمکراتیک
در میان مردم شود ،اقشار
و طبقات مختلف کوردستان
دست به اعتصابی سراسری
زدند تا به جالدان یادآور
شوند که این ملت همچنان بر
مبارزات بر حق خود تا رسیدن
به آزادی و برابری ،راسخ و
استوار است .از همان ساعات
اولیه روز چهارشنبه ،که موعد
آغاز اعتصاب عمومی در
سراسر کوردستان بود ،مردم
با استقبال از فراخوان مرکز
همکاری احزاب کوردستان
محلهای کسبشان را بستند و
با ماندن در خانههایشان ،امید
تازهای در دل ملت کاشتند و
چنان فضاحت و شکستی را به
جمهوری اسالمی هدیه کردند
که تاریخ هیچگاه آنرا فراموش

نخواهد کرد.
در این حماسه تاریخی که
نشان از تعالی سیاسی و آگاهی
ملی این مردمان دارد ،ملت
کورد یکصدا و بدون هیچ
دو دلی ،فارغ از جو کامال
پلیسی و امنیتی که بر شهرهای
مختلف کوردستان حاکم بود و
نیز تهدیدهای مستمر و مداوم
مزدوران رژیم که طی روزهای
اخیر مردم را نشانه گرفته بود،
دست به اعتصاب زدند و عمال
اثبات کردند که ملت کورد به
سیستم حاکم بر ایران اعتقادی
ندارد و دیر یا زود باید به
زبالهدان تاریخ سپرده شود.
شاید یکی از نکات مهم و
اصلی اعتصاب اخیر ،حضور
تمام اقشار و طبقات مختلف
جامعه کوردستان در آن بود.
همچنین این بار ،تعدد و تنوع
شهرهای حاضر در اعتراض و
اعتصاب چشمگیر و بینظیر
بود ،از سرپل و قصر شیرین
گرفته تا ارومیه در این حماسه
ملی حضور داشتند .اگر
چه پیش از آغاز اعتصاب،
نیروهای سرکوبگر اطالعاتی
در برخی از شهرها تعدادی
از فعالین سیاسی و مدنی را
احضار و بازداشت کرد اما
مردم دچار هراس نشدند و
مصرانه تصمیم قطعی خود را
گرفتند و به استقبال فراخوان
احزاب کوردستانی شتافتند
واعمال ضدبشری جمهوری
اسالمی ایران محکوم کردند.

اما نکته قابل توجه دیگر
این اعتصابات ،اثبات پیوند
ارگانیک "شار و شاخ" بود.
بدین معنا که همه اقشار
جامعه در آن نقش مستقیم و
تاثیرگذاری داشتهاند ،احزاب،
جامعه و نخبهها سه ضلع
مثلثی هستند که برای به لرزه
درآوردن بنیادهای رژیم
اسالمی ،در کوتاهترین زمان
ممکن در کنار هم قرار گرفتند.
در واقع باید گفت حماسهی
بیستویکم شهریورماه یک
"نه" قاطع و راسخ به جمهوری
اسالمی ایران بود که برای پنهان
کردن ضعف و ترساش دست
به موشکپراکنی و کشتار زن
و کودک میزند .این جنایت
رژیم در شهریورماه مصادف
بود با ترور میکونوس در ٢٦
شهریورماه  ١٣٧١شمسی ،که
طی آن دبیرکل وقت حزب
دمکرات کوردستان ایران و
سه همراهشان ،در رستوران
میکونوس واقع در شهر برلین
آلمان ،به دست تروریستهای
ایرانی به شهادت رسیدند.
بعد از این جنایت ،ملت کورد
هر ساله در چنین روزی
یاد و خاطره جانباختگان
میکونوس را گرامی میدارد
و عالوه بر برگزاری مراسمات
ویژه در خارج از کشور ،در
شهرهای کوردستان نیز با
انجام فعالیتهای تبلیغاتی،
حماسه میآفرینند و با شهیدان
تجدید پیمان میکنند .در

 ٢٦شهریورماه امسال نیز به
روال سالهای قبل ،عالوه
بر برگزاری مراسمی در کنار
یادبود میکونوس در برلین
آلمان ،اعضای و حامیان
دمکرات در خارج از کشور بر
سر مزار این عزیزان در "پیر
الشز" پاریس حضور یافتند و
با شهیدان تجدید میثاق کردند.
همچنین روز دوشنبه ،بیست و
ششم شهریور ماه  ،٩٧مراسم
ویژهای به منظور گرامیداشت
یاد و خاطره شهیدان میکونوس
در کمپ "جژنیکان" و در
بیست وششمین سالگرد این
واقعه تلخ ،برگزار شد .سپس
دکتر میرو علیار ،عضو شورای
سیاستگذاری حزب دمکرات
به این مناسبت سخنانی را
ایراد نمود .وی در سخنانش
به این موضوع اشاره کرد
که :شکی نیست که با ترور
دکتر شرفکندی ،دشمن زخم
دردناک و عمیقی بر پیکر
حزب دمکرات وارد کرد و
ضربه سنگینی را به جنبش
آزادیخواهی کوردستان وارد
آورد ،اما آرزویاش به حقیقت
نپیوست و به هدف خود نرسید
چرا که امروز و بعد از گذشت
 ٢٦سال از ترور برلین ،پرچم
مبارزهمان همچنان برافراشته
است و فرزندان کوردستان
همچنان حماسه میآفرینند.
وی در بخش دیگری از
بحرانهایی
به
سخنانش
پرداخت که امروزه جمهوری

اسالمی با آنها روبهرو است
و اظهار داشت :جمهوری
اسالمی امروزه با بزرگترین و
خطرناکترین بحران تاریخ خود
در داخل و خارج روبهرو شده
است .او این بحرانها را به سه
دسته تقسیم کرد ١:ـ بحران
سیاسی و بحران حاکمیت٢ ،ـ
بحران اقتصادی و اجتماعی،
٣ـ بحران در سیاست خارجی.
دکتر میرو علیار در رابطه با
آخرین وضعیت و رویدادها و
برنامههایی که باید از سوی
ملت کورد در پیش گرفته شود،
گفت :برای آنکه تغییرات به ما
تحمیل نشوند ،ملت کورد باید
آماده و هشیار باشد و خود را
سازمان دهد که بتوانیم سریع و
در زمان مناسب از فرصتها
بهره ببریم ،از فرصتها به سود
ملتمان استفاده کنیم و توطئهها
و تهدیدهای دشمنان را باطل
کنیم .احزاب کوردستانی مورد
آزمونی تاریخی قرار گرفتهاند،
باید مسئوالنه و با سیاست
مناسب گام بردارند .او همچنین
گفت :اتحاد و اشتراک مواضع
احزاب ما نه تنها در مقابل
جمهوری اسالمی حیاتی است،
بلکه موقعیت و جایگاه کورد
در قبال اپوزیسیون مرکزی و
در سطح جامعهی بینالملل را
نیز نیرومند میسازد.
متن کامل پیام دکتر میرو علیار
در همین شمار در اختیار
خوانندگان "کوردستان" قرار
میگیرد.

خودکامهگی ،دیکتاتوری و
ظلم مستمر هر حکومتی،
موجب میشود که واکنش و
قیام مردم نیز شدید و شدیدتر
شود و اگر سیستمی همه
راهها را برای اصالح و شنیدن
صدای مردم از بین برده باشد،
مردم بالجبار مقابله و مبارزه با
رژیم را به باالترین سطح خود
میرسانند .رژیم جمهوری
اسالمی ایران ،قریب به چهار
دهه است که ملیتهای ایران
را به هر روش ممکن تحت
ستم و فشار مضاعف و
روزافزون قرا میدهد .این
رژیم هر نوع امکانی را برای
پیگیری حقوق شهروندی
ملیتهای ایران از بین برده
است و هر راهکار سیاسی،
مدنی و اجتماعی که از سوی
مردم و فعاالن سیاسی پیروی
شده باشد ،با شدیدترین نوع
سرکوب مواجه شده و حتی
فعاالن زیست محیطی نیز
در آتش ستمکاری رژیم
آپارتایدی تهران و سپاه
سوختهاند.
تروریستیاش
مبارزهی مسلحانهی کورد
در کوردستان طی دو دهه
گذشته با سکون روبهرو شد و
کوردها عالوه بر مد نظر قرار
دادن مصالح و منافع ملی در
بخش دیگری از کوردستان،
این فرصت را به رژیم اسالمی
تهران داد که طی این بیست
سال گامی سیاسی جهت رفع
مشکالت و تحقق خواست
ملت کورد بردارد و نتیجتا
کوردستان از تمام فشارها،
کشتارها و حاکمیت فضای
ملیتاریزه رهایی یابد و
جمهوری اسالمی اگر هم شده
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در قوانین خود تغییری ایجاد
کند و کوردستان به برخی
از حقوق ابتدایی خود دست
یابد .اما جمهوری اسالمی
طی این سالها فقط میزان و
دامنه سرکوب و آسیمالسیون
افزود و از طریق نهادهای
تبلیغاتیاش مدعی نابودی
مبارزه در کوردستان شد و
کوشید به جای اسلحه ،مواد
مخدر در اختیار جوانان قرار
دهد.
مجموعه این دالیل و نیز
عوامل دیگر ،کوردستان را
مجبور ساخت که مرحلهی
دیگری از مبارزه را در پیش
گیرد و «راسان روژهالت»،
که
نوینیست
مرحلهی
را
ابتداییاش
گامهای
برداشته و گام به گام به
قله نزدیکتر میشود .در
«راسان» تمام وظایف مبارزه
برای رهایی ملی تنها بر دوش
پیشمرگه و شاخ نیست ،بلکه
«راسان» عبارت است از
پیوند دادن مبارزهی «شار
و شاخ» ،بدین معنا که تمام
جوانب اجتماعی ،سیاسی و
ملی مبارزهای رهاییبخش
که ملتی میتواند آن را در
پیش گیرد ،تا همگان باهم
مبارزهای فراگیر و سراسری
را سازمان دهند ،مورد توجه
قرار گیرد و اهمیت هیچ
کدام کمتر از دیگری نباشد.
به عبارت دیگر شار و شاخ
باهم ،مبارزهای چند بعدی
و فراگیر را تا رسیدن به قله
پیروزی و پایهریزی میهنی
نوین،ر پیش گیرند.
در چنین وضعیتی شاهد
هستیم که جمهوری آپارتاید
اسالمی تهران ،همچون
همیشه مردم،حقوق آنها و
سخنانشان را درک نمیکند
و تنها میخواهد با نمایش
نظامی و کشتار و جنایت و
ترور ،صورت مساله را پاک
کند .در برابر این تاکتیک
جمهوری اسالمی شاهد
هستیم که آرام آرام« ،شار»
نیز برای دفاع از خود دست
به اسلحه میبرد .اگر پیشتر
مبارزهی پیشمرگانه عبارت
بود از حضور تیم و نیروی
پیشمرگه در کوهستانها
و نیروی مسلح رژیم نیز
میتوانستند با بهره بردن از
سالحهای پیشرفته به آنان
ضربه بزنند و با موشک،
مقرهایشان را هدف قرار
دهد ،شهر مسلح شده،
به باتالقی برای نیروهای
سرکوبگر بدل میشود که در
نهایت در آن خفه میشوند.
مسلح بودن شهر نیز تنها به
کوردستان محدود نمیشود،
همچنان که نمونههایی از این
نوع مقاومت را در جاهای
دیگر میبینیم و باید گفت
که در اکثر نقاط ایران با
این مساله روبهرو خواهیم
شد و اگر رژیم جمهوری
اسالمی تنها با اسلحه ،به
خواستهای مردم و مسائل
سیاسی و ملی پاسخ دهد،
آیندهی قریبالوقوع ایران از
مسلح شدن شهر خبر میدهد
که در تک تک خیابانهای
آن ،سنگرهای مبارزه بر پا
میشوند.

بیست و ششمین سالگرد شهیدان میکونوس
گرامی داشته شد

روز دوشنبه ،بیست و ششم
شهریور ماه  ،٩٧مراسم ویژهای
به منظور گرامیداشت یاد و
خاطره شهیدان میکونوس در
کمپ "جژنیکان" و در بیست
وششمین سالگرد این واقعه
تلخ ،برگزار شد .این مراسم با
سرود ملی "ای رقیب" و یک
دقیقه سکوت به نشان ادای
احترام به جان پاک شهیدان
کورد و کوردستان آغاز شد.
سپس دکتر میرو علیار ،عضو
شورای سیاستگذاری حزب
دمکرات به این مناسبت
سخنانی را ایراد نمود .وی
در سخنانش به این موضوع
اشاره کرد که :شکی نیست که
با ترور د .شرفکندی ،دشمن
زخم دردناک و عمیقی بر
پیکر حزب دمکرات وارد کرد
و ضربه سنگینی را به جنبش
آزادیخواهی کوردستان وارد
آورد ،اما آرزویاش به حقیقت
نپیوست و به هدف خود
نرسید چرا که امروز و بعد از

گذشت بیست و شش سال از
ترور برلین ،پرچم مبارزهمان
همچنان برافراشته است و
فرزندان کوردستان همچنان
حماسه میآفرینند".
وی در بخش دیگری از
بحرانهایی
به
سخنانش
پرداخت که امروزه جمهوری
اسالمی با آنها روبهرو است
و اظهار داشت :جمهوری
اسالمی امروزه با بزرگترین و
خطرناکترین بحران تاریخ خود
در داخل و خارج روبهرو شده
است .او این بحرانها را به سه
دسته تقسیم کرد ١:ـ بحران
سیاسی و بحران حاکمیت٢ ،ـ
بحران اقتصادی و اجتماعی،
٣ـ بحران در سیاست خارجی.
دکتر میرو علیار در رابطه با
آخرین وضعیت و رویدادها
و برنامههایی که باید از سوی
ملت کورد در پیش گرفته شود،
گفت :برای آنکه تغییرات به ما
تحمیل نشوند ،ملت کورد باید
آماده و هشیار باشد و خود را

سازمان دهد که بتوانیم سریع و
در زمان مناسب از فرصتها
بهره ببریم ،از فرصتها به سود
ملتمان استفاده کنیم و توطئهها
و تهدیدهای دشمنان را باطل
کنیم.
احزاب کوردستانی مورد
آزمونی تاریخی قرار گرفتهاند،
باید مسئوالنه و با سیاست
مناسب گام بردارند.
او همچنین گفت :اتحاد و
اشتراک مواضع احزاب ما
نه تنها در مقابل جمهوری
اسالمی حیاتی است ،بلکه
موقعیت و جایگاه کورد در
قبال اپوزیسیون مرکزی و
در سطح جامعهی بینالملل
را نیز نیرومند میسازد .پس
از سخنان دکتر میرو علیار،
شعری از سوی شاعر پیشمرگه،
ماموستا "بیبهش" خوانده شد.
در میانهی مراسم نیز دو مقام
حماسی ازسوی هنرمندان غالم
فاتحی و سریوان احمدی اجرا
شد.

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران:
با موضعی شایسته و متحدانه در مقابل جنایات
این رژیم بایستیم!

احزاب
همکاری
مرکز
کوردستان ایران در اطالعیهای
مردم کوردستان را به اعتصاب
عمومی فراخواند.
متن اطالعیه:
روز  ١٧شهریور ١٣٩٧
خورشیدی ( ٨سپتامبر )٢٠١٨
رژیم جنایتکار جمهوری
اسالمی برگ سیاه دیگری
را به کارنامه پر از جنایت و
درندهخویی خود علیه ملت
کرد افزود .بامداد امروز جالدان
این رژیم ٣ ،زندانی سیاسی
کرد با نامهای زانیار و لقمان
مرادی و رامین حسینپناهی
را اعدام کردند ،ساعاتی بعد
سپاه پاسداران مقررات حزب
دمکرات کوردستان و حزب
دمکرات کوردستان ایران را
در نزدیکی شهر کویسنجق در
کوردستان عراق را مورد حمله
موشکی قرار داد .در نتیجه این
حمله موشکی سپاه پاسداران،
 ١٣تن از اعضای رهبری،
کادر و پیشمرگان حزب
دمکرات کوردستان و دو تن
از پیشمرگان حزب دمکرات
کوردستان ایران شهید شدند.
قریب به  ٤٠تن دیگر از
مبارزین و خانوادههای کرد
ایران نیز زخمی شدهاند
که متاسفانه حال برخی از
مجروحین این حمله موشکی

سفارتخانه مجازی ایاالت
متحده آمریکا در ایران طی
پیامی اعالم کرد :در این پست
به مجموعهای از فعالیتهای
تروریستی رژیم ایران در
سراسر جهان به خصوص
در اروپا میپردازیم .بیست
و شش سال پیش در چنین
روزی در هفدهام سپیامبر،
فعال سیاسی کورد به نام
دکتر صادق شرفکندی به

وخیم گزارش شده است .مرکز
همکاری احزاب کوردستان
ایران جنایت وحشیانه اعدام ٣
جوان آزادیخواه کرد ،شهیدان
رامین حسینپناهی ،زانیار و
لقمان مرادی و همچنین حمله
موشکی و کشتار جمعی سپاه
پاسداران جمهوری اسالمی
به پلنوم کمیته مرکزی حزب
دمکرات کوردستان را به
شدت محکوم میکند .ما ضمن
ابراز همدردی عمیق خود با
خانواده و همرزمان شهدای
امروز ،امید بهبودی هر چه
سریعتر برای مجروحین این
حمله وحشیانه را داریم .ترور،
تجاوز و جنایات جمهوری
اسالمی ایران علیه ملت کورد
و مبارزین آزادیخواه ملتمان،
مستمر و رو به بیشتر خواهد
شد اگر ،مردم کوردستان
و احزاب سیاسی جنبش
کوردستان با موضعی قاطع و
دندان شکن در مقابل این رژیم
نایستند .ما مرکز همکاری
احزاب کوردستان ایران با
توجه به این واقعیت از مردم
مقاوم و انقالبی کوردستان
خواهانیم روز چهارشنبه،
با
شهریور
بیستویکم
اعتصاب عمومی ،انزجار
خود را علیه جنایات جدید
جمهوری اسالمی ایران نشان

دهند .باری دیگر با ماندن در
خانههای خود و متروکه نگه
داشتن خیابانها ،معابر شهری،
تعطیل کردن دکان و بازار شهر
انزجار خود از این جنایات را
به نمایش بگذارند و "نه"ی
بزرگ خود را به این رژیم
صفاک خونخوار و ضد کورد
اعالم دارید .از تمام فعالین
آزادیخواه کرد در داخل و
خارج از کشور ،خواهانیم و
توقع داریم با هر آنچه در توان
دارند از این فراخوان حمایت
کرده و در به ثمر رساندن آن
کوشا باشند.
رسوای و نابودی رژیم ترور
و سرکوب و جنایت جمهوری
اسالمی ایران
پیروز باد ارادە انقالبی ملت
کرد
احزاب
همکاری
مرکز
کوردستان ایران
متشکل از:
حزب کومهله کوردستان ایران
کومهله زحمتکشان کوردستان
سازمان خبات کوردستان
ایران
حزب مکرات کوردستان ایران
حزب دمکرات کوردستان
 ١٨شهریور ١٣٩٧
 ٩سپتامبر ٢٠١٨

شورای اجرایی حزب دمکرات:
هجوم موشکی ایران به خاک
کشوری دیگر،
از سکوت و عدم موضعگیری
همهطرفها نشات میگیرد

متن کامل اطالعیه:
اطالعیه شورای اجرایی حزب دمکرات کوردستان ایران
روز شنبه ،هفدهام شهریور  ١٣٩٧شمسی ،برابر با هشتم سپتامبر
 ٢٠١٨میالدی ،رژیم جمهوری اسالمی ایران حکم اعدام سه
جوان مبارز و فعال کورد به نامهای رامین حسین پناهی ،زانیار
و لقمان مرادی در زندان رجایی شهر کرج را ،اجرا کرد .همزمان
نیز کمپ آزادی و اطراف آن که محل سکونت مبارزین حزب
دمکرات و خانوادههای آنها است ،از سوی سپاه پاسداران
جمهوری اسالمی مورد حمله موشکی قرار گرفت و در نهایت
دهها نفر از ساکنان این کمپ ،که زنان و کودکان را نیز شامل
میشد ،شهید و زخمی شدند .همچنین برپایه اطالعیه فرماندهی
حزب دمکرات کوردستان ایران ،دو پیشمرگه این حزب که در
درگیری با نیروهای رژیم جمهوری اسالمی ایران در بیستم مرداد
ماه سال جاری در "کیلهشین" زخمی شده و به دست نیروهای
رژیم افتاده بودند ،طی روزهای اخیر به شهادت رسیدند .وقوع
تمام این اعمال جنایتکارانهی رژیم در حالی است که مرکز
همکاری احزاب کوردستان ایران ،در مورخه بیستوششم ژوئیه
 ٢٠١٨میالدی ،افکار عمومی ،کشورهای غربی و مراکز حقوق
بشری و ...را از تهدیدات فرماندهان سپاه پاسداران برای حمله
به محل استقرار خانوادههای اعضای حزب مطلع ساخته بود
و از آنها خواسته بود که با تحت فشار قرار دادن جمهوری
اسالمی مانع از وقوع این هجوم پیشبینی شده ،گردند .اما
متاسفانه سکوت تمام جناحها موجب حمله به خاک کشوری
دیگر و کشته و زخمی شدن دهها نفر از ساکنان این محل شد.
همچنین سکوت مذکور موجب گستاختر شدن رژیم اسالمی
ایران جهت کشتن و قتلعام فعاالن کورد و زن و کودکانشان
حتی در کشوری دیگر شد که تنها جرم آنها تالش برای تحقق
حقوق مشروعشان میباشد که دهها سال است از سوی رژیم
جمهوری اسالمی ایران نقض میشود .ما عالوه بر محکوم کردن
اعدام جوانان مبارز کورد در ایران ،به خانوادههای این عزیزان
تسلیت میگوئیم.
همچنین موشکباران محل استقرا حزب دمکرات و خانوادههای
اعضای این حزب در شهر "کویسنجق" -از شهرهای کوردستان
عراق -را محکوم کرده و به خانوادههای قربانیان این رویداد
تسلیت گفته و برای مصدومان آرزوی شفای عاجل داریم.
الزم میدانیم برای بار دیگر به جمهوری اسالمی ایران گوش زد
کنیم ،با اینکه طی چهار دهه از عمر خود بر پروسهی قتلعام،
حبس و اعدام فعالین و مبارزین کورد مستمر بوده اما هرگز
نتوانسته مردم هشیار و حقطلب کورد را با تهدید و سرکوب از
تالش برای احقاق حقوق خود بازدارد .بیشک در آینده نیز این
توطئهها راه به جایی نخواهند برد و ملت کورد تا تحقق آرمانها
و خواستهایشان از پای نخواهند نشست.
حزب دمکرات کوردستان ایران
شورای اجرائی
١٨شهریور ١٣٩٧
 ٩سپتامبر ٢٠١٨

سفارتخانه مجازی آمریکا در ایران،
واقعه میکونوس را به شهروندان ایرانی یادآوری کرد
همراه سه تن از همراهانش به
نامهای "فتاح عبدلی ،همایون
اردالن و نوری دهکردی" در
رستوران میکونوس در شهر
برلین آلمان ترور شدند .شما
از این حمله تروریستی چه
میدانید؟
سال
ماه
آذر
اواسط
١٣٩٠شمسی ،وزارت خارجه
آمریکا سفارتخانه مجازی
خود برای ایران را راهاندازی

کرد که این وزارتخانه ،هدف
از این اقدام را اطالع رسانی
به شهروندان ایران اعالم کرده
است.
در اقدام تروریستی بیست
و ششم شهریورماه سال
١٣٧٦شمسی ،در رستوران
میکونوس در شهر برلین
آلمان ،دکتر صادق شرفکندی،
دبیر کل وقت حزب دمکرات
کوردستان ایران ،همایون

اردالن نماینده حزب دمکرات
کوردستان ایران در آلمان،
فتاح عبدلی نماینده حزب
دمکرات کوردستان ایران در
اروپا و نیز نوری دهکردی
فعال در امور پناهدگان ایرانی
مقیم آلمان ،ترور شدند.
دادگاه میکونوس به مدت
 ٣سال ،با برگزاری ٢٤٧
جلسه دادگاه و شهادت ١٧٦
نفر به مساله ترور میکونوس

پرداخت که سرانجام طی حکم
نهایی این دادگاه رژیم ایران
به "تروریسم دولتی" محکوم
شود.
حکم نهایی دادگاه میکونوس
در دسامبر  ١٩٩٨صادر گردید
که طی آن مسئوالن عالیرتبه
ایرانی،به برنامهریزی و اجرای
اعمال تروریستی محکوم
شدند.
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احزاب و شخصیتهای
برجسته کورد و ایرانی هجوم
تروریستی به مقرهای حزب
دمکرات را محکوم کردند
در پی هجوم موشکی سپاه تروریستی پاسداران به مقرهای حزب
دمکرات ،احزاب و شخصیتهای برجسته کورد و ایرانی ،این
عمل تروریستی را محکوم و حمایت خود از جنبش آزادیخواهی
کوردستان را اعالم کردند.
مسعود بارزانی ،رئیس پیشین اقلیم کوردستان با انتشار بیانیهای
به شدت نقض فاحش حقوق بینالملل و نیز حاکمیت عراق را
از سوی جمهوری اسالمی ،محکوم و اظهار داشت :از هجوم
موشکی جمهوری اسالمی ایران به مقرهای حزب دمکرات به
شدت نگران و ماتمزده شدم ،علیالخصوص که این هجوم ضرر
و زیآنهای مادی و جانی گستردهای نیز در پی داشته است.
مسعود بارزانی در ادامه این بیانیه متذکر میشود :عالوه بر محکوم
کردن این هجوم ،به خانوادههای شهدای این واقعه تلخ تلسیت
گفته و آرزوی شفای عاجل برای مصدومین دارم.
همچنین کوسرت رسول ،معاون دبیرکل اتحادیه میهنی کوردستان
با انتشار بیانیهای اعالم کرد :نه بمباران و نه اعدام ،فریاد ملت
کورد برای تحقق خواستهای برحقاش را خفه نمیکند.
کوسرت رسول افزود :تاریخ اثبات کرده که نه لشکرکشی ،نه
توپباران و نه بمباران ،نه تبعید و زندانی کردن و نه اعدام نمیتواند
تالشهای انسانی ملت کورد برای تحقق خواستهایاش را
متوقف کند .در همین رابطه فراکسیون حزب "تغییر" در پارلمان
اقلیم کوردستان ،با انتشار بیانیهای هجوم تروریستی ایران به
مقرهای حزب دمکرات را محکوم و اعالم کرد :ما به مانند
فراکسیون حزب تغییر در پارلمان اقلیم کوردستان ،به شدت
هجوم موشکی دولت ایران به مقرهای حزب دمکرات را محکوم
کرده و آنرا ژنوساید و نقض گستردهی حقوق سیاسی و بینالمللی
میدانیم به همین خاطر از حکومت کوردستان عراق میخواهیم
که در مقابل آن ساکت ننشیند و موضع ویژهای در پیش بگیرد.
سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران نیز با انتشار بیانیهای اظهار
داشت :با کمال تاسف از حمله وحشيانه موشکی از طرف رژيم
جنايتکار جمهوری اسالمی ،در صبح امروز باخبر شديم .ما ضمن
محکوميت شديد اين جنايت و تجاوز ،به شما و خانواده عزيزان
جانباخته تسليت گفته و برای همه مجروحان آرزوی بهبودی
داريم.
در همین رابطه ،محمود عثمان از شخصیتهای برجسته سیاسی
کوردو از مبارزین قدیمی راه آزادی کوردستان با انتشار پستی در
صفحه فیسبووکی خود اعالم کرد :عالوه بر محکوم کردن هجوم
موشکی به مقرهای حزب دمکرات کوردستان ایران و نیز اعدام
سه فعال سیاسی کورد ،این اعمال را جنایتی عظیم در حق ملت
کورد میدانم.
این شخصیت برجسته کورد همچنین افزود :این هجوم ،نقض
آشکار حاکمیت عراق و به نوعی نیز هجوم به خاک اقلیم
کوردستان است ،به همین خاطر از حکومت عراق و حکومت
اقلیم کوردستان و نیز سازمان ملل میخواهم که در برابر این
جنایت سکوت نکنند.

فراخوان ارگان تبلیغات و
اطالعرسانی حزب دمکرات از
کوردهای ساکن آمریکا

به منظور جلب توجه سیاستمداران آمریکایی به سمت مساله کورد
و محکوم کردن اعمال تروریستی رژیم تهران ،ارگان تبلیغات و
اطالعرسانی حزب دمکرات کوردستان ایران خطاب به کوردها
ساکن آمریکا فراخوانی منتشر کرد.
ارگان تبلیغات و اطالعرسانی حزب دمکرات ،از شهروندان کورد
ساکن آمریکا میخواهد که با تکمیل عریضهای که در سایت
https://www.petition2congress.com/
 ctas/defend-iranian-kurdsموجود است،
در کمپین ارسال دادخواست به رئیسجمهور آمریکا ،سناتورها
و اعضای کنگرهی این کشور ،سهیم باشند.
شهروندان کورد میتوانند با کلیک بر لینک مذکور ،وارد صفحه
مورد نظر شده و با قید مشخصات فردی در دادخواست موجود،
بصورت خودکار نامهای از سوی متقاضی به رئیسجمهور آمریکا،
سناتورها و اعضای کنگرهی این کشور مبنی بر حمایت از ملت
کورد و محکومیت جنایتهای رژیم اسالمی ،ارسال میشود.
بیشک این کمپین میتواند بر جلب نظر سیاستمداران آمریکایی
به مساله کورد ،تاثیرگذار و موثر باشد.
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فرماندهی نیروی پیشمرگه کوردستان،
هویت شهیدان اخیر را اعالم کرد

متن کامل اطالعیه:
اطالعیهی فرماندهی نیروی
پیشمرگه کوردستان
همانگونه که روز شنبه ،هفدهام
شهریور ماه  ١٣٩٧شمسی،
طی اطالعیهای شهادت دو
پیشمرگهی حزب دمکرات
کوردستان ایران را در پی
موشکباران مقرهای حزب در
شهر کویسنجق ،اعالم کردیم،
طی اطالعیه فعلی نیز هویت
این دو پیشمرگه را اعالم
میکنیم:
ـ شهید فاروق حسن خیاط،
متولد  ١٣٦٥شمسی در
شهر بوکان و در خانوادهای
میهندوست چشم به جهان
گشود .او توانست مقاطع
مختلف تحصیلی را تا کسب
مدرک کارشناسی ارشد در
رشتهی مهندسی کشاورزی،
طی کند .شهید فاروق ،نمادی
از یک پیشمرگه مستعد ،شجاع
و آگاه بود و به همین دلیل به

عنوان یکی از اساتید دانشکده
نظامی-سیاسی حزب دمکرات
برگزیده شد و همچون کادری
توانست
سیاسی-نظامی
وظایف محوله را در نهایت
مسئولیت پذیری و قاطعیت به
انجام برساند.
ـ شهید مختار قادرپور ،در
سال  ١٣٦٤شمسی ،در
روستای "طاهر بوغه" از توابع
شهرستان سقز و در خانوادهای
میهندوست متولد شد .شهید
مختار یکی از پیشمرگههای
شجاع و مستعد حزب دمکرات
بود که تمامی وظایف خود را
دلسوزانه به انجام میرساند و
به دلیل رفتار و خصوصیات
انقالبیاش ،به سرمشقی برای
دوستان و همسنگراناش بدل
شده بود و به همین خاطر به
عنوان یکی از اساتید دانشکده
نظامی حزب دمکرات انتخاب
شد و دروس نظامی را در این
مکان به رهروان راه آزادی،

در دوره مقدماتی پیشمرگه،
آموزش میداد .از سوی دیگر
نیز ،بنابر اخبار رسیده ،دو
پیشمرگهی قهرمان و شجاع
نیروی پیشمرگهی کوردستان
که در شامگاه بیستم مرداد
ماه سال جاری ،در درگیری با
نیروهای سپاه پاسداران رژیم
در "کیلهشین" زخمی شده و
به دست نیروهای تروریستی
سپاه پاسداران افتاده بودند،
در روزهای اخیر به شهادت
رسیدند .هویت این دو
پیشمرگهی قهرمان و سربلند
که تا آخرین گلوله در برابر
دشمن مبارزه کردند و تسلیم
نشدند بدین قرار است:
شهید احد شباب ،فرزند
قادر ،اهل شهرستان مهاباد
که سال  ٩٥به صفوف نیروی
پیشمرگهی کوردستان پیوست.
شهید ناصر عزیزی ،فرزند
خالد ،ملقب به هژار ،اهل
شهرستان مهاباد که در صفوف

نیروی پیشمرگهی کوردستان
در حال خدمت به خاک و
میهن بود .هر دو شهید در
ماموریتهای حزبی خود به
صورت فعاالنه به انجام وظیفه
میپرداختند که در نهایت جان
خود را در راه آزادی و رهایی
کوردستان ،فدا کردند .حزب
دمکرات کوردستان ایران و
نیروی پیشمرگهی کوردستان،
جانباختن این شهیدان را
به تمام مردم کوردستان و
خانوادههای شهدا ،تسلیت
میگوید و خود را در شریک
غم و ماتم آنها میداند.

یادشان گرامی و راهشان
پررهرو باد
حزب دمکرات کوردستان
ایران
فرماندهی نیروی پیشمرگهی
کوردستان
 ١٨شهریورماه  ١٣٩٧شمسی

جمعیت حقوق بشر کوردستان ،از سازمان ملل خواست هجوم به
مقرهای حزب دمکرات را محکوم کند

تیمور الیاسی نماینده جمعیت
حقوق بشر کوردستان ایران
در شورای حقوق بشر سازمان
ملل در ژنو ،با قرائت بیانیهای
در ٣٩مین نشست این شورا،
هجوم تروریستی به مقرهای
حزب دمکرات را محکوم
کرده و از سازمان ملل و
مجامع بینالمللی خواست
تا در برابر اعمال ضدبشری
جمهوری اسالمی موضعی
قاطع و مشخص در پیش
بگیرند .در بخشی از این بیانیه
آمده است :جمعیت حقوق بشر
کوردستان ایران-ژنو نظر شما
را به هجوم موشکی جمهوری
اسالمی به مقر احزاب سیاسی
کوردستان و نیز کمپهای

پناهندگان کوردها در نزدیکی
این مقرها در شهر کویسنجق
جلب
عراق،
کوردستان
میکند .هجومی که در مورخ
 ٧سپتامبر  ٢٠١٨روی داد و
طی آن  ١٧تن جانباختند و
بیش از  ٥٠تن دیگر زخمی و
مصدوم شدند .جمعیت حقوق

بشر کوردستان در ادامه بیانیه
خود به اعمال ضدبشری دیگر
سپاه تروریستی ایران اشاره
میکند و میافزاید :همچنین
یک روز پیش از این تهاجم،
نیروهای سپاه پاسداران با
توپباران مناطق "برادوست"
و "سیدکان" ضرر و زیان

گستردهای به مردم و نیز محیط
زیست منطقه وارد کردند.
بیانیه مذکور ،توپباران مناطق
مختلف کوردستان توسط سپاه
پاسداران و نیز موشکباران
مقرهای حزب دمکرات و
کمپهای پناهندگان کورد
را ناقض کنوانسیونهای ژنو
برشمرده و به همین خاطر
جمعیت حقوق بشر کوردستان
ایران-ژنو در پایان بیانیه خود
از شورای حقوق بشر سازمان
ملل و مجامع بینالمللی
خواست تا با قاطعیت کامل
هجوم موشکی ایران را محکوم
کرده و کمیسیونی ویژه برای
تحقیق و تفحص در این رابطه
تشکیل دهند.

احزاب و جریانات سیاسی اعدام سه زندانی و تهاجم موشکی
به احزاب کوردستان را محکوم کردند
 ١٠حزب و جريان سياسی در
اطالعیهای مشترک ،اعدام سه
زندانی سياسی کورد و تهاجم
موشکی به مقرهای احزاب
کوردستان را به شدت محکوم
کردند.
متن اطالعیه مشترک:
اطالعيه مشترک  ١٠جريان
سياسی
جنايات هولناک اعدام ٣
زندانی سياسی و تهاجم
موشکی به دفاتر احزاب
کوردستان را به شدت محکوم
میکنيم
امروز شنبه  ١٧شهریور برابر
با  ٨سپتامبر ،حکم اعدام
سه نفر از زندانيان سياسی
کوردستان (رامين حسينپناهی
و زانيار و لقمان مرادی)
عليرغم تالشها و اقدامات
پرشمار در داخل و خارج از
کشورعليه آن ،به اجرا درآمد.
همزمان ،مقرهای مرکزی
حزب دمکرات کوردستان
و حزب دمکرات کوردستان
ایران مورد حمله موشکی سپاه
پاسداران جمهوری اسالمی
قرار گرفتند .عالوه بر تلفات

و خسارت فراوان ،شماری
از کادرها و اعضای آنها
جان خود را ازدست داده
و تعداد زيادی نيز مجروح
شدهاند .این اقدام و یورش
جنایتکارانه رژيم در شرایطی
صورت گرفت که مبارزات
مردم در کوردستان و سراسر
ایران دامنه گستردهای به خود
گرفته است .بحران اقتصادی
و ناامنی ،همهی زندگی مردم
را فراگرفته است .ابعاد اين
نارضايتی مرزهای کشور را
درنورديده است .برای نمونه،
تنها روز قبل از این یورش
وحشیانه ،مردم معترض بصره،
پایگاه شبهه نطامیان وابسته
به ایران و نيز کنسولگری این
رژیم را تخریب نموده و به
آتش کشيدند و به این ترتیب
نفرت خود را از تجاوزهای
ايران در عراق نشان دادند .ما
شکی نداریم که این اعدامها
و عملیات تجاوزگرانه ،نه
تنها اراده مردم کوردستان را
تضعیف نمینماید ،بلکه سنگر
مقاومت و مبارزه علیه این
رژیم سرکوبگر را مستحکمتر

می نمايد .ما این ترور و
تجاوز سازمانیافته را محکوم
میکنیم و از همه مردم ایران
میخواهیم که این جنايت،
وحشیگری و تجاوز را با تداوم
مبارزه خود علیه این رژیم
پاسخ دهند .مبارزه و مقاومت
مردم کوردستان همسو با
مبارزات سراسری ایران و در
پيوند عميق با آن است .اعدام
فعالین سیاسی ،کشتار کولبران
در مرزها و تجاوز و تعرض به
دفاتر و محل سکونت احزاب،
نه تنها بر عمر منحوس این
حکومت نمی افزايد ،بلکه
مرگ آن را تسریع میکند.
ما تاسف عمیق خود را به
مناسبت جانباختن کادر و
پیشمرگان حزب دمکرات و
اعدام سه فعال سیاسی اعالم
میداریم و تسليت خود را به
خانواده و همسنگرانشان و
تمامی مردم کوردستان و ايران
تقدیم میداریم .ما عهد میکنیم
با تحکیم همبستگی میان
خود و دیگر نيروهای همراه
و همسو در اپوزیسیون ،این
كردار سرکوبگرانه و تبهکارانه

را با تالش برای ايجاد اتحادی
گسترده و سراسری پاسخ داده
و با عزمی راسختر ،مبارزات
خود را برای ايرانی آزاد ،آباد
و دمکراتيک و برابر برای همه
مردمان آن ،ادامه دهيم
سرنگون باد رژيم جمهوری
اسالمی
پيروزی از آن تودههاست
 ١٧شهريورماه  – ١٣٩٧هشتم
سپتامبر ٢٠١٨
اتحاد دمکراتيک آذربايجان -
بيرليک
جمهوريخواهان
جنبش
دمکرات و الئيک ايران -
شورای هماهنگی
حزب تضامن دمکراتيک اهواز
حزب دمکرات کوردستان
ايران
حزب دمکرات کوردستان
حزب کومه له کوردستان ايران
حزب مردم بلوچستان
سازمان اتحاد فدائيان خلق
ايران
موقت
شورای
سوسياليستهای چپ ايران
کومه له زحمتکشان کوردستان
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سخنان دکتر میرو علیار به مناسبت سالگرد ترور میکونوس:

استراتژی نوین جنبش،
همکاری و مبارزهی مشترک و اتحاد مردم و احزاب باشد

مهمانان محترم
دوستان مبارز
درود بر شما
روز بیستوششم شهریور ماه
 ،١٣٧١مصادف با هفدهم
سپتامبر  ١٩٩٢میالدی ،به
عنوان روزی شوم و جنایتی
هولناک در تاریخ خونین ملت
ما ثبت شده است.بیست و
شش سال پیش ،دکتر صادق
شرفکندی ،دبیرکل وقت حزب
دمکرات و سه مبارز به نامهای
کاک فتاح عبدلی ،نمایندهی
حزب در خارج از کشور،
کاک همایون اردالن نمایندهی
حزب در آلمان و همچنین کاک
نوری دهکوردی فعال سیاسی
و از دوستان حزب دمکرات،
در رستوران میکونوس در
برلین قربانی دست تروریسم
دولتی رژیم جمهوری اسالمی
ایران شدند و به شهادت
رسیدند .امروز در اینجا گرد
آمدهایم که ضمن یادآوری
خاطرات آن رهبر کارآمد و
نابغه و همراهانش ،مبارزه و
فداکاریهایشان را ارج نهیم.
هر سال و در هر فرصتی الزم
است نفرت خود را از تروریسم
و جنایات هولناکی که رژیم
ایران علیه ملت کورد انجام
داده ،اعالم کنیم .بر هر انسان
مبارز و ملت آزادیخواهی
واجب است که نه دوستان باوفا
و ارزشمندش را فراموش کند
و نه جنایتهای دشمنانش را.
از سوی رهبری حزب دمکرات
کوردستان ایران ،به میهمانان
خیر مقدم میگویم و از شما
عزیزان بابت حضورتان در
این مراسم قدردانی میکنم.
مستحضر هستید پس از آنکه
رژیم جمهوری اسالمی در
سال ١٣٦٨شمسی در وین
دکتر عبدالرحمن قاسملو ،رهبر
فرزانه ملت کورد را ترور کرد،
دکتر صادق شرفکندی که در
میان مبارزین کورد به دکتر
سعید شناخته شده بود ،سکان
رهبری حزب دمکرات را به
دست گرفت و اجازه نداد
پرچم مبارزهی آزادیخواهانهی
حزبمان برای یک لحظه نیز بر
زمین بیافتد و بدینگونه دشمن
پلید و اهریمنی را خشمگین
و ناامید کرد .برخالف انتظار
رژیم ،حزب دمکرات کوردستان
ایران تحت فشار طاقت فرسای
خالء رهبری دکتر قاسملو ،سر
تعظیم فرود نیاورد و توانست با
رهبری دکتر صادق مبارزهی
ملی و آزادیخواهانهی خود را
ادامه دهد .جمهوری اسالمی
هنگامی که دریافت توطئهاش
عملی نشده و به مقاصد پلیدش
نرسیده ،بر آن شد تا دکتر
شرفکندی را نیز از سر راه

خود بردارد و به همین خاطر
توطئه ترور وی را استارت زد.
شکی نیست که با ترور دکتر
شرفکندی ،دشمن توانست
زخم عمیق و دردناکی بر
پیکر حزب دمکرات وارد کند
و ضربه سنگینی را به جنبش
آزادیخواهی کوردستان وارد
آورد ،اما آرزویاش به حقیقت
نپیوست و به هدف خود
نرسید چرا که امروز و بعد از
گذشت بیست و شش سال از
ترور برلین ،پرچم مبارزهمان
همچنان برافراشته است و
فرزندان کوردستان همچنان
حماسه میآفرینند .با ترور
میکونوس ،جمهوری اسالمی
پرده از ذات نظام خود برداشت
و ماهیت ضد کورد بودن خود
را بیش از پیش به ملت کورد
نشان داد و بویژه جوانان را
آگاهتر ساخت ،حس ملی و
اندیشهی آزادیخواهی را در
آنها قویتر کرد .در سطح
بینالمللی و افکار عمومی نیز،
حکم نهایی دادگاه برلین که
به دادگاه میکونوس شناخته
شده و در تاریخ دهم آوریل
 ١٩٩٧میالدی  ٢١-فروردین
 -١٣٧٦صادر شد ،تروریسم
دولتی رژیم ایران را آشکار
ساخت ،به وضوح رهبران رژیم
را در باالترین سطح حکومتی
به عنوان برنامهریزان و مجریان
تروریسم به تمام جهان معرفی
کرد .از آن زمان تا کنون مهر
تروریسم بر پیشانی جمهوری
اسالمی زده شده و به معرف
این رژیم در سطح بینالملل
بدل شده است.
دوستان گرامی!
دکتر صادق شرفکندی رهبری
سیاسی بود و در راه آرمانها،
باورها و هدفی سیاسی جان
خود را فدا کرد .پس جای
خود دارد که در سالگرد ترور
وی توجهی به وضعیت کنونی
جمهوری اسالمی داشته باشیم
که به امید خفه کردن صدای
آزادیخواهی و از بین بردن
حس مبارزه و مقاومت ملت
کورد ،کاک صادق را ترور کرد.
جمهوری اسالمی امروز با
بزرگترین و خطرناکترین
بحران تاریخ خود در داخل
و خارج روبهرو است .بحران
تمام الیههای سیستم را در بر
گرفته:
١ـ بحران سیاسی و بحران
حاکمیت :مشکالت جمهوری
اسالمی اگر در ابتدا از نبود
برنامه ،مشکل مدیریتی ،دزدی
و فساد بیحد و حصر نشات
میگرفت ،کم کم موجب
از دست رفتن مشروعیت
حکومت شد .اکنون از این
مرحله نیز گذشته و رژیم دچار

بحران حاکمیت شدهاست.
بحران حاکمیت ،بدین معنا که
شکاف بزرگی در میان مردم
و حکومت به وجود آمده که
رژیم توانایی پر کردن آن را
ندارد .ایدئولوژی ،اصول فکری
و اتوریتهی سیاسی حکومت
کمرنگ شده و توانایی قانع
کردن و بسیج جامعه در
راستای اهداف حکومت را
ندارد .چنانکه حکومت ،قدرت
سیاسی خود بر مردم را از
دست داده و جهت آرام نمودن
یا پاسخ دادن به خواستههای
مردم فقط به دو راهکار اکتفا
میکند :دروغ و وعدههای
غیرعملی و استفاده از خشونت
و سرکوب .در نتیجهی این
بحران همهجانبه ،آشفتگی و لو
دادن یکدیگر و دودستگیهای
داخلی حاکمیت ،مستمرا
عمیقتر و واضحتر میشود.
٢ـ بحران اقتصادی و اجتماعی:
در نتیجهی آشفتگی اقتصادی و
کاهش مداوم بهای ارز ملی و
گرانی روزبهروز و حتی گاهی
نیز ساعت به ساعت ،بیکاری
و فقر بصورت چشمگیری
گسترش یافته است .خروج
و
شرکتها
دستهجمعی
سرمایهگذاران خارجی از ایران،
اقتصاد آشفتهی کشور را به مرز
فروپاشی نهایی رسانده است.
رهبران و مسئوالن رژیم تنها
به فکر غارت و چپاول ثروت
کشور و خارج ساختن دارایی
خود هستند .گرانی و بیکاری
و فقر از سویی و ناتوانی رژیم
در تامین ابتدائئیترین نیازهای
مردم از سویی دیگر ،جامعهی
ایران را دچار بحران کم سابقهی
اجتماعی کرد ه است.
٣ـ بحران در سیاست خارجی:
رژیم ،به دلیل تالش جهت
دستیابی به سالح کشتار جمعی،
اصرار بر ادامهی توسعه برنامهی
موشک بالستیک ،تمرکز بر
سیاست دخالت و فتنهانگیزی
و آشوب در کشورهای
منطقه ،در امور خارجی تنها
مانده است .به گفتهی محمد
تقی مصباح یزدی ،جمهوری
اسالمی در جهان به اندازهی
انگشتان دست نیز دوست و
همراه ندارد .از قضا یکی از
دالیلی که رژیم مورد تحریم و
مجازات بینالمللی قرار گرفته،
تروریسم و حمایت واضح
و آشکار از تروریسم است.
باتمام معیارهای تعین شده،
جمهوری اسالمی از لحاظ
سیاسی ،ایدئولوژی ،اقتصادی
و اخالقی ،رژیمی ورشکسته
است .در ارتباط با کوردستان،
سیاست جمهوری اسالمی
علیه کورد در تمام ابعاد خود
و به شدت ادامه دارد .آخرین

نمونهی این سیاست ،رویداد
هفدهم شهریور ماه ١٣٩٧
شمسی بود که رژیم در ابتدا
سه جوان کورد را اعدام
کرد و سپس به موشکباران
مقرهای حزب دمکرات در
کویسنجق پرداخت که موجب
به شهادت رسیدن  ١٥نفر و
زخمی شدن بیس از  ٤٠نفر
دیگر شد .جمهوری اسالمی
با این کار جنایت دیگری
علیه ملت کورد مرتکب شد.
دو روز بعد نیز جوان دیگری
به نام کمال احمدی نژاد را
اعدام کرد .این حمل ه به منظور
تحت فشار قرار دادن احزاب
جهت توقف مبارزهشان انجام
شد .سیاست حزب دمکرات
کوردستان ایران در این رابطه
واضح است :متوقف ساختن
مبارزه و فعالیت برای ما جای
سخن و بحث ندارد .جنایت
هفدهم شهریور ماه اولین
جنایت جمهوری اسالمی علیه
ملت کورد نبود .رژیم نزدیک
به  ٤٠سال است که با تمام
روشهای ممکن ،سیاست
سرکوب و نابودی ملت کورد را
اجرا میکند و تاکنون نتوانسته
ملت کورد را از پا در بیاورد.
این جنایات ما را بر مبارزه
علیه دیکتاتوری و تالش جهت
رسیدن به اهدافمان مصممتر و
قاطعتر میسازد .درد و غم از
دست دادن همسنگرانمان را
مایهی اتحاد جهت استمرار در
مبارزه برای رهایی از ظلم و
ستم میکنیم .ما به این مرحله
رسیدهایم که هزینهی رسیدن
به آزادی و رهایی را متحمل
شویم ،این جنایات گامهایمان
را سست نخواهند کرد.
کوردستان در روز بیست و یکم
شهریور ماه با فراخوان مرکز
همکاری احزاب کوردستان
ایران و سازمانهای مدنی و
اعتصاب گستردهشان ،حماسه
بزرگی خلق کردند و پیام
روشن و محکمی به جمهوری
اسالمی دادند .موشکباران
هفدهم شهریور ماه ،موجب
ایجاد درگیری و آزمونی میان
جمهوری اسالمی و مردم
کوردستان شد ،که رژیم نه
برنامهای برای آن داشت و
انتظار عواقب و تاثیرات آن
را داشت .اما مردم کوردستان
دوباره به جهان ثابت کردند که
برعکس ادعاهای رژیم اسالمی
و دشمنان دیگر ،مسالهی کورد
در ایران وجود دارد و نمیتواند
نادیده گرفته شود .مسالهی
کورد در ایران مسالهی یک
حزب و دو حزب یا چند
حزب سیاسی نیست ،مسالهی
ملتی زنده و آگاه است که برای
رهایی و تامین حقوق ملیاش
فداکاری میکند .پاسخ و موضع
مردم چنان محکم و قاطع بود
که حکومت را دچار شک
کرد .پس از حماسهی بیست
و یکم شهریور ماه ،اگر ١٠٠٠
نفر دیگر از ما را نیز قتل عام
کند ،اکنون رژیم بازندهی این
درگیری است .در این رابطه،
روز بیست و چهارم شهریور
ماه ،محمدحسین رجبی،
فرماندهی سپاه پاسداران استان

سنندج مردم کوردستان را که
دست به اعتصاب زده و مغازهها
و بازارها را تعطیل کردند،
تهدید به انتقام کرد .واقعیت
دارد که دیکتاتورها از تاریخ
سیاه خود درس نمیگیرند.
به چه تهدید میکنید! طی ٤٠
سال عمر رژیمتان چه جنایاتی
علیه ملت کورد مرتکب
نشدهاید که اکنون تهدید به
انجام آن میکنید!  ٤٠سال
است میکشید ،میبرید ،رهبران
و مبارزانمان را ترور میکنید،
جوانانمان را اعدام میکنید ،به
کولبر و زحمتکشان کورد و زن
و کودکان رحم نمیکنید٤٠ ،
سال است با تمام توان تالش
میکنید مردم کوردستان را از
احزاب سیاسی دور کنید .آیا به
هدفتان رسیدهاید؟!
واضح است ،رژیمی سرکوبگر
و ضد انسانی همچون جمهوری
اسالمی که دارای تانک و توپ
و موشک و هواپیما است ،برای
قتل عام ملت کورد هیج مانع
اخالقی و انسانی در برابر خود
نمیبیند و میتواند بکشد و
ویران نماید .اما  ٤٠سال است
این کار را میکنند و یک گام
نیز به هدفشان نزدیک نشدهاند،
تنها شکست و سرافکندگی
است.
شده
نصیبشان
موشکباران هفدهم شهریورماه،
به هیچ وجه نشانهی قدرت
و حاکمیت جمهوری اسالمی
نیست .برعکس ،این حمله
نشان دهندهی ترس زیاد رژیم
از گسترش فعالیت ملت کورد
و نفوذ آن به میان ملتهای
ستمدیدهی دیگر است.
دوستان گرامی!
مشخص شد که تاثیرگذارترین
و قاطعترین پاسخ و واکنش
به این اتفاق را تنها میتوا با
اتحاد و مبارزهی مشترک داد.
رژیم بیش از هر چیز ،از اتحاد
و موضع مشترک نیروهای
سیاسی ملت کورد واهمه
دارد .از اینکه احزاب و مردم
با نیروی متحدشان به مقابله با
دیکتاتوری جمهوری اسالمی
بپردازند ،میترسد .رمز موفقیت
مبارزات آزادیخواهانهی هر
ملتی ،در اتحاد و همبستگی
نهفته است .رژیم استعمارگر
از اتحاد و همصدایی ملت
ستمدیده میترسد .در اینجا
مناسب میدانم که از سوی
دمکرات
حزب
رهبری
کوردستان ایران ،باری دیگر
درود بفرستم به مردم آگاه
کوردستان و بگویم ،ما به
وجودتان سربلندیم و افتخار
میکنیم که فرزند شماییم.
دوستان!
جمهوری اسالمی با هر روشی
که بخواهد به مقابله با این
وضعیت پر از بحران بپردازد،
آیندهای روشن ندارد .باید
منتظر تغییر در ایران باشیم.
اما باید آگاه باشیم که وقوع
هر گونه تغییری ،حتی سقوط
رژیم نیز ،به معنای نابودی
دیکتاتوری و تحقق آزادی و
حقوقمان نیست .در انقالب
پیشین و سقوط رژیم پادشاهی
نیز ما با این مساله روبرو
بودهایم .برای آنکه تغییرات به

ما تحمیل نشوند ،ملت کورد
باید آماده و هشیار باشد و خود
را سازمان دهد که بتوانیم سریع
و در زمان مناسب از فرصتها
بهره ببریم ،از فرصتها به سود
ملتمان استفاده کنیم و توطئهها
و تهدیدهای دشمنان را خنثی
کنیم .احزاب کوردستانی
مورد آزمونی تاریخی قرار
گرفتهاند ،باید مسئوالنه و با
سیاست مناسب گام بردارند
افق مبارزهمان روشن است.
خوشبختانه در میان احزاب
کوردستانی تغییر و فعالیت نو
و تازه به وضوح دیده میشود.
این تغییرات ،مژدهی ایجاد
اندیشه و دیدگاه نو در مبارزهی
ملتمان را به همراه دارد .زمینهی
این فهم و قناعت تازه در میان
احزب این است که با همکاری
و اتحاد و طرحریزی برنامهی
سیاسی واقعبینانه میتوانیم
بر کاستیهای جنبش فائق
آئیم و پیروز شویم .باید این
باور و قناعت را اصل و بنیاد
استراتژی تازه برای تجدید
حیات و توسعهی بیش از پیش
مبارزه در کوردستان قرار دهیم.
اگر امروز فرصت تازهای برای
کورد پیش آمده ،تهدیدها
نیز علیه ملت کورد افزایش
یافتهاند .به ویژه نظام مذهبی
ـ ناسیونالیستی جمهوری
اسالمی ،تا زمانی که پا برجا
باشد ،دست از دشمنی با کورد
برنمیدارد و به سرکوب و
توطئه علیه کورد و منافعاش در
سراسر کوردستان ادامه میدهد.
بنابراین در راستای بهره بردن
از فرصتها و مقابله با تهدیدها
و خنثی نمودن توطئههای
دشمن ،الزم است استراتژی
نوین جنبش ،همکاری و
مبارزهی مشترک و اتحاد
مردم و احزاب باشد .پیروزی
مبارزهی آزادیخواهانه ملی ،به
اتحاد و مشارکت متحدانه و
همرزمی نیروهای این جنبش
در وضعیتی دمکراتیک گره
خورده است .در این رابطه،
ایجاد مرکز همکاری احزاب
کوردستان ایران ،گامی موثر
برای هدفی موثر بود اما برای
آنکه به هدفش برسد الزم است
فعالتر شود و برای این هدف
نیز ،نهادینه کردنش ضروری
است .اتحاد و اشتراک موضع
حزبهایمان نه تنها در برابر
جمهوری اسالمی موضوعی
حیاتی است بلکه موقعیت و
جایگاه ملت کورد را در برابر
اپوزیسیون مرکزی و نیز در
سطح بینالمللی ،نیرومندتر
میسازد .این مسائل ارتباط
مستقیمی با یکدیگر دارند.
گرامی باد یاد و خاطرهی
رهبر شایستهمان ،دکتر صادق
شرفکندی و همراهانش کاک
فتاح عبدلی ،کاک همایون
اردالن و کاک نوری دهکردی
گرامی باد یاد و خاطره شهیدان
حزب و راه رهایی کوردستان
به ویژه شهیدان هفدهم شهریور
ماه
پیروز باد مبارزهی حزب
دمکرات کوردستان ایران
جهت دستیابی به اهداف ملی
و دمکراتیک
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مصطفی هجری:

تا تحقق آرمانهای جنبش ملی-دمکراتیک کوردستان
بر ادامه مبارزه ،راسخ خواهیم بود

مصطفی هجری ،مسئول
دمکرات
حزب
اجرائی
کوردستان ایران خطاب به
مردم کوردستان پیامی منتشر
کرد.
متن کامل پیام:
هممیهنان عزیز
مردم آزادیخواه کوردستان
صبح روز شنبه هفدهام
شهریورماه  ١٣٩٧شمسی،
جمهوری اسالمی مقرهای
حزب دمکرات در کویسنجق
را آماج حمالت موشکی خود
کرد که متاسفانه در نتیجهی این
حمالت دهها تن از مبارزان
راه آزادی و رهایی کوردستان
زخمی و شهید شدند.
در بامداد همان روز ،سه فعال
کورد رامین حسینپناهی،
زانیار و لقمان مرادی که سالها
در زندان به سر میبردند ،در
زندان رجائی شهر کرج اعدام
شدند .از آن زمان که مردم
کورد به مانند ملتی خواهان
تحقق خواستهای برحق خود
شده و برای نیل به این مقصود
دست به مبارزه زدهاند ،همیشه
با این جنایتها روبهرو بوده
است .تاریخ خونین و مملو
از قربانی مبارزات کوردها در
کوردستان بخش افتخارآفرینی
از مبارزه سراسری ملت کورد
علیه اشغالگری،تحقیر و
آسمیالسیون است.
در همین راستا رژیم جمهوری
اسالمی برای تکمیل ظلم و
استبداد خود در حق ملت
آزادیخواه کورد ،از اسالم و
تفسیری که از آن دارد ،بهره
برده تا به تمام اعمال ددمنشانه
و ضدبشری خود در حق
ملتمان مشروعیت و حقانیت
بخشد.
خواندن به زبان مادریمان
ممنوع است ،فرهنگ و
تاریخمان تحریف و نابود
میشود ،بنیادهای حیات در
سرزمینمان را نابود میکنند
و حتا فعالین محیط زیستی
کوردستان در حفاظت از
سرزمینشان آزاد نیستند،
استانهای کوردستان بیشترین
آمار بیکاری را دارند ،رژیم
آنهایی را که بخاطر فقر
و گرسنگی به کولبری پناه

میبرند به قتل میرسانند و تا
حدی خبررسانی در این زمینه
به پدیدهای اجتماعی بدل شده،
به گونهای که این کشتارها به
مسالهای روزانه و معمولی
برای مردم بدل میشود.
در برابر این همه ظلم و نقض
آشکار حقوق ،هنگامی که
از حق اشتغال و کار سخن
میگوئیم به "تشویش اذهان
عمومی" متهم میشویم و
هرگاه به حق تدریس با زبان
مادری اشاره میکنیم ،انگ
"تجزیه طلبی" میخوریم
و هرگاه اظهار میداریم که
بگذارید تا نمایندگان واقعی
ما اداره سرزمینمان را بدست
بگیرند به "ضدانقالب" بودن
متهم میشویم و با این اتهامات
زندان نصیبمان میشود ،تبعید
و شکنجه میشویم و در این
میان اعدام تحفهایست که
رژیم به کوردستان هدیه
سکونت
محل
میکند.
پناهندگانی را که از دست
ظلم و جور بیحد جمهوری
اسالمی به تنگ آمدهاند و خانه
و کاشانه خود را رها کردهاند،
موشکباران و توپباران میکند.
به وضوح شاهد آن هستیم که
امکان زندگی را از مردم ما در
کوردستان گرفتهاند و آنچکه

حال به نام گذران زندگی در
کوردستان وجود دارد فالکت
و بدبختی اسوت .به همین
خاطر باید برای تحقق یک
زندگی انسانی مبارزه کنیم و از
همه شیوههای مبارزه مشروع
بهره ببریم .رژیم اسالمی بجز
این راه ،هیچ راه دیگری برای
ما باقی نگذاشته است.
این راه ،مشکل و پرزحمت
به نظر میرسد و پیمودن آن
نیز هزینه دارد ،اما اگر همه
با هم و هر کسی در حد
توان خود گامی در این راه
بردارد ،سختیها و هزینهها
کمتر میشود .ما به مانند ملت
کورد باید به چنان نیروی
تاثیرگذاری بدل شویم که
حکومت تهران نتواند و جرات
ی هیچ
به خود ندهند که ب 
واهمهای زندگی و سروریمان
را از ما سلب کنند و آرام آرام
ما را آسمیله کنند.
این نیز همان پیام انسانیست
که راسان آنرا سرلوحه عمل
خود قرار داده و شما هم این
پیام رهاییبخش را با تمام
وجود پذیرفتهاید و آنرا عملی
میکنید .رژیم نیز از تاثیر
و نفوذ این مبارزه به هراس
افتاده است و به همین خاطر
برای سرکوب این حرکت به

شلیک موشک بر پیکر اقتصادی به کما رفته
خالد درویژه
 ١٧شهریور  ٩٧مقرهای حزب
دمکرات در کوردستان عراق
هدف شلیک چند موشک
زمین به زمین جمهوری
اسالمی ایران قرار گرفت.
چنین رفتار خشونت آمیز
و ضدبشری رژیم و تجاوز
به خاک کشوری همسایه
و نقض آشکار حاکمیت
ملی ،جدای از بازتاب
وسیعی از محکومیت چنین
رفتاری ،خود سندی عینی
از تجاوزگریهای جمهوری
اسالمی در خصوص بی ثبات

کردن منطقه بشمار میآید.
موردی که دولت آمریکا به
عنوان یکی از گزینههای
مورد اشارهاش مبنی بر نقض
روح برجام از طرف جمهوری
اسالمی و دلیلی برای خروج
خود از چنین توافقی به آن
استناد کرده است .از طرفی
اقتصاد نه دولتی ،نه خصوصی،
هم دولتی هم خصوصی و
رانتی و بی در و پیکر ایران
که از ساختار غیرعلمی و من
درآوردی رژیم رنج میبرد و
رانت خواری و فساد گسترده،

اختالسهای نجومی ،حاکمیت
موسسات سایه بر ارگانهای
تولیدی اقتصادی پویا ،نای
نفس کشیدن از چنین اقتصادی
را ربوده است .از طرف دیگر
سیاست مداخله جویانه رژیم
در امور داخلی کشورهای
منطقه و جهان ،ایجاد فتنه و
آشوب ،تولید و آزمایش و
شلیک موشکهای بالستیک
و دور برد برای تحقق
سیاستهای مداخلهگرانهاش،
جمهوری اسالمی را بیش
از پیش در سطح بین الملل
به حاشیه رانده ،خود زمینه
تحریمهای گسترده و همه
جانبه بینالمللی را چه در

هر شیوه ممکن متوسل میشود
و حتا در انظار عمومی جهان
به موشکباران کمپ پناهندگان
دست میزند ،به این امید که
بتواند فریاد حقخواهی ملت
کورد را خفه کند و سکوتی
مرگآور بر سرزمینمان حاکم
کند.
شاید در زمان حال ،حاکمان
ایران مشعوف باشند که به خیال
خود توانستهاند با موشکباران
مقرهای حزب ،نقطه پایانی
بر مبارزه کورد بگذارند و
مبارزین آزادیخواه را دچار
هراس کردهاند اما آنان باید
به خوبی بدانند که حاکمان
پیش از آنها نیز ،طی یکصد
سال اخیر ،با وحشیانهترین
شیوههای ممکن ملت کورد
را مورد هجوم قرار دادهاند اما
با این همه ،نه تنها نتوانستهاند
فریاد حقطلبی این ملت را
خفه کنند بلکه بلعکس ،هر
روز بیش از پیش بر دامنه و
وسعت مبارزات آزادیخواهی
ملت کورد افزوده شده است.
برخالف ادعای دروغین
و
اسالمی
جمهوری
دستگاههای تبلیغاتی این رژیم
تروریستی که سعی دارند هجوم
موشکی به مقر مبارزین کورد و
اعدام جوانان این ملت را یک

موفقیت بزرگ جهت خاموش
کردن مبارزات کوردستان به
حساب آورند ،اما در واقع
این رژیم با شکستی مفتضحانه
روبرو شده است .چرا که تمام
نشانگان از این واقعیت خبر
میدهند که کورد در جایگاه
قدرتمندی قرار دارد و در
شرایط کنونی که رژیم در
محاصره بحرانهای متعددی
است که خود عامل وجودی
آن است ،نه تنها هیچ راهی
برای گریز از این بحرانها در
دسترس نیست بلکه هر روز
دامنه و ویرانگری آنها افزوده
میشود ،به همین خاطر مبارزه
و مقاومت ملت کورد به عامل
هراس رژیم بدل گردیده چرا
که رژیم ایران طی  ٤٠سال
اخیر هرگز نتوانسته با بمباران،
زندان و اعدام ،قیام این مردم
را سرکوب کند .بویژه استقبال
گسترده مردم مبارز کورد از
فراخوان احزاب و جناحهای
سیاسی ،سازمانها و فعالین
مدنی که در چارچوب اعتصابی
کوردستان
در
سراسری
حماسهای تاریخی خلق کرد
و با نشان دادن انزجارشان
از رژیم اسالمی ،سیاستهای
ضدبشری این رژیم را به
شدت محکوم کردند ،گویای

گذشته و حال و چه در آینده
در پی داشته و خواهد داشت.
اگر چه اصل ثابت شده،
تعامل و همکاری نوع دوستانه
و متقابل با دیگر کشورها
و بکارگیری سیاستهای
تنشزدایی ،فراهم کنندهی
بستر مناسب و ضروری
برای توسعه متوازن و پایدار
اقتصادی است یا به عبارتی
دیگر توسعه پایدار اقتصادی
از مسیر و جاده آسفالت شده
سیاسی عبور می کند ،اما در
واقع رفتارهای نابخردانهی
سران رژیم خالف عمل به
چنین اصل پذیرفته شده و
جا افتادهای میباشد .وضعیت
گرانی
اقتصادی،
اسفبار
بیسابقه ،دوالر ١٥هزار
تومانی ،نرخ باال و بیسابقه

تورم افسارگسیخته و افزایش
تصاعدی قیمتها ،افزایش
سرسامآور بیکاری ،نرخ منفی
رشد اقتصادی ،تعطیلی یکی
پس از دیگری شرکتهای
تولیدی ،خروج همه روزه و
مستمر شرکتهای خارجی
از بازار ایران و ...نتیجه
و
نادرست
سیاستهای
غیرمنطقی رژیم حاکم بر ایران
است .ثمرات تجارت باز و
گسترده که قرار بود با توافق
برجام برای ایران به ارمغان
آورده شود ،به دلیل توجه
نکردن به درخواستهای
جهانی برای توقف پروژه
موشکی و عدم دخالت در
منطقه موجب خروج آمریکا از
برجام و اعمال دوباره تحریمها
و حتا تحمیل تحریمهایی شد

این واقعیت است.
همچنین اعالم حمایت و
همبستگی تمام کوردها در
سایر بخشهای کوردستان و
نیز کوردهای ساکن اروپا و
آمریکا و محکوم کردن اعدام
جوانان کورد و نیز موشکباران
مقرهای حزب ،پاسخ رسائی
بود به رژیم اسالمی ایران که
ملت کورد دست از تالش و
مبارزه نخواهد کشید .مبارزات
"شار و شاخ" در اینجاست که
بهم میپیوندند.
آفرین و احسنت ملت سربلند
کوردستان ،فریادتان رساتر و
ارادهتان پوالدین باد
ما نیز به مانند حزب دمکرات
کوردستان ایران بار دیگر عهد
میبندیم که آن فریاد رسا و
بلند شما باشیم که طی دهههای
گذشته اعدامها ،کشتارها و
بمبارانهای حکومت تهران،
آنرا نیرومندتر و رساتر کرده
بود .بیشک منبع و سرچشمه
این نیرو نیز شما هستید ،ما با
هم نیرومند هستیم ،نیرویی که
دشمن را به هراس و وحشت
میافکند و به زانو درمیآورد.
ما مصمم هستیم که همراه با
سایر نیروهای سیاسی مبارز،
جوانان حقطلب و همه اقشار
و طبقات جامعه ،مرحله نوینی
از مبارزه علیه رژیم اسالمی
ایران را در پیش بگیریم و تا
تحقق حقوق نقض شدهمان از
تالش و مبارزه دست برنداریم.
بیشک در این راه پیروزی از
آن ماست و شکست و نابودی
سرنوشت محتوم جمهوری
اسالمی است.
در پایان درود میفرستم به
روان پاک شهیدان  ١٧شهریور
و به خانوادههای این عزیزان
و ملت کورد ،تسلیت میگویم.
همچنین فرصت را غنیمت
میشمارم و از تمام احزاب و
سازمانهای سیاسی و مدنی،
مبارزین و آزادیخواهان کورد
در سراسر کوردستان و نیز
کوردهای ساکن خارج کشور،
تشکر و قدردانی میکنم که از
هر طریق ممکن از ما حمایت
کردند و در این واقعه همدرد و
همراهمان بودند.

که به گفته ترامپ "تاریخ
نمونه آنرا به چشم خود
ندیده است" ،تحریمهای که
پیش لرزهای آن هم اینک
هم پیکر اقتصاد بحران زده
ایران را به لرزه انداخته است.
آزاد سازی پولهای هنگفت
حاصل از توافق برجام که
میبایست صرف برطرف کردن
مشکالت اساسی اقتصاد ایران
میشد ،صرف تامین منابع
مالی بیشتر برای سیاستهای
مداخلهجویانه بیشتر سپاه
پاسداران و حمایت مالی
گروههای تروریستی شد و
اینک شلیک موشک ،جسم
نیمه جان و به کما رفته اقتصاد
را با مرگ حتمی روبرو کرده
است.
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تروریسم موشکی

کریم پرویزی
ترجمه :آسو منبری
روز هفدهام شهریورماه ،روز
جنایت بزرگ رژیم تروریستی
است،
اسالمی
جمهوری
البته این اولین بار نیست که
این رژیم با ارتکاب چنین
جنایتهایی ،ذات اهریمنی
خود را به جهانیان نشان
میدهد .در هفدهام شهریورماه
 ١٣٩٧شمسی ،سپاه تروریستی
پاسداران با چندین موشک
مقرهای حزب دمکرات و کمپ
محل سکونت خانوادههای این
حزب را هدف قرار داد که
جنایت هولناکی را خلق کرد و
به موجب آن  ١٥نفر شهید و
دهها نفر دیگر نیز زخمی شدند.
موشکباران کمپ دمکرات،
در روز هفدهام شهریورماه
واکنشها و تحلیلهای متعددی
را به دنبال داشت .هم محکوم
کردن جنایت هولناک جمهوری
اسالمی و همدردی بینالمللی و
هم حمایت از حزب دمکرات و
مبارزهی ملت کورد را به دنبال
داشت .در اینجا به طور مختصر
به تحلیل چند نکتهی مهم این
رویداد میپردازیم .البته باید
گفت این موضوع ،هم بحث
بیشتر و عمیقتری میطلبد و
هم مشارکتی همه جانبه برای
تحلیل و موضعگیری در قبال

آن .میخواهم با اشاره به این
نکتهی قابل توجه وارد بحث
شوم که این رویداد همزمان
بود با واقعه  ١٧شهریور سال
 ١٣٥٧شمسی ،که در آن روز
رژیم شاهنشاهی نیز جنایت
مشابهی را مرتکب شد و دهها
نفر از مردم به پا خاسته ایران
را قتلعالم کرد و همچنین
باید گفت که ،این رویداد چند
روز مانده به سالگرد واقعه
تروریستی یازده سپتامبر به
وقوع پیوست که تروریستهای
القاعده با چند هواپیما ربوده
شده فاجعهی تروریستی
برجهای نیویورک را خلق
کردند .با این بینش به موضوع
حملهی تروریستی موشکباران
کمپ و مقرهای دمکرات در
شهر کویسنجق میپردازیم .این
موشک باران سپاه پاسداران
هرچند جنایت هولناکی بود
و متاسفانه شهادت جمعی از
افراد میهندوست و مبارز را
در پی داشت و ملت کورد را
داغدار و ماتمزده کرد ،رژیم نیز
قصد داشت که با این اقدام ،هم
موجب ترس و هراس فراگیر
در میان مردم کوردستان شود
و هم قدرت خود را به نمایش
بگذارد و بنابر اطالعیههای
سپاه و سخنان مسئوالن رژیم،
دشمنانشان را بترسانند و آنها
را از فکر براندازی جمهوری
اسالمی منصرف کنند ،اما در
واقع نه تنها به اهداف خود
نرسیدند بلکه دچار چندین
اشتباه استراتژیک نیز شدند.

اشتباهات استراتژیک جمهوری
اسالمی و سپاه پاسداران
عبارتند از :
جمهوری
که
سالهاست
اسالمی با تقبل هزینههای
سیاسی ،انسانی و مادی در
تالش است تا به سه هدف
در کوردستان دست یابد.١ :
نیروهای سیاسی را از هم
دور کند و میان آنها تفرقه
ایجاد کند  .٢نیروهای سیاسی
را از مردم و جامعه دور کند
و آنها را به جان هم بیاندازد
 .٣بر طبل نابودی احزاب و به
حاشیه رانده شدن آنها ،میزد
و مدعی میشد که در ایران
مسالهای به نام "کورد" وجود
ندارد .حال که سپاه پاسداران
به خیال خود مقرهای حزب
دمکرات را هدف موشک قرار
داده ،در واقع در نهایت جهالت
و درماندگی ،تمام توطئههای
چهل ساله اخیر خود و تمام
هزینههایی که در این راه کرده
بود را ،هدف قرار داده است.
جهالت و بیخردی سپاه
پاسداران در دست زدن به این
جنایت در واقع یادآور این
ضربالمثل است که "عدو شود
سبب خیر ،گر خدا خواهد!".
این جنایت هولناک ،جناحها و
نیروهای کوردستانی را بر آن
داشت تا فارغ از تمام مسائل
و تفاوتهای فکری که با هم
دارند ،که البته طبیعی نیز هست
که متفاوت بیندیشند ،بصورت
یکصدا و متحد و با موضعی
مشترک و راسخ در مقابل این

رژیم ایران حمایت و پشتیبانی از طالبان را
بیشتر و گستردهتر کرده است

جمهوری اسالمی ایران به
منظور اعمال فشار بر آمریکا،
به صورت مستمر و گسترده
به گروه تروریستی طالبان
کمک مالی و نظامی میکند.
روزنامه "فیگارو" در گزارشی
بطور مفصل به عملیاتهای
مخربانه و آشوبگرانه رژیم
ایران با محوریت فعالیتهای
تروریستی سپاه قدس پرداخته
است .این روزنامه برپایه
منابع موثق خبری مدعیست
که جمهوری اسالمی به شیوه
گستردهای به حمایت مالی

و نظامی طالبان میپردازد.
همچنین سپاه تروریستی قدس
در تالش است تا همچون
حزباهلل لبنان ،گروه شبه
نظامیان شیعه را در افغانستان
تشکیل دهد .یکی از فرماندهان
نظامی طالبان گفته است که ،ما
هر چه بخواهیم ایران برای ما
تامین میکند و در مقابل رژیم
ایران از ما میخواهد در مقابل
نیروهای آمریکایی موجود
در افغانستان بجنگیم .در این
گزارش آمده است :مقامات
رژیم ایران از خروج آمریکا

از برجام خشمگین هستند و به
این نتیجه رسیدهاند که آمریکا
در جنگ افغانستان ضعیف
شده و قدرتمند کردن طالبان
میتواند موجب شکست کامل
آمریکا شود .فرمانده مذکور
متذکر میشود که سپاه قدس
دورههای آموزشی متعددی را
برای نیروهای طالبان برگزار
میکند که عبارتند از ساخت
بمب ،جمعآوری اطالعات،
عملیاتهای انتحاری و. ...
سال گذشته" ،آصف ننگ"
والی والیت فراه افغانستان
در گفتوگو با تلوزیون کابل
اظهار داشت که ایران در کمپی
در خاک خود به آموزش
نیروهای طالبان میپردازد.
دخالتهای رژیم ایران در
کشورهای همسایه نارضایتی
مقامات امنیتی این کشورها را
در پی داشته اما ایران همچنان
به دخالتهای مخربانه و
آشوبگرانه خود ادامه میدهد.

جنایت بایستند.
پس از این عمل جنایتکارانهی
رژیم تروریستی تهران و
بویژه با راهاندازی اعتصاب
سراسری کوردستان در روز
 ٢١شهریور ماه ،تمام توطئهها
و برنامهریزیهای جمهوری
اسالمی برای ایجاد اختالف
و درگیری میان احزاب و
جامعهی کوردستان ،بینتیجه
ماند و در واقع این احزاب بودند
که با استقامت و همبستگی
خود ،جامعهی کوردستان را
با جمهوری اسالمی روبهرو
ساختند.
همچنین ،طی سالهای اخیر
که جمهوری اسالمی بسیار
میکوشید تا وانمود کند که در
ایران مسالهای به نام مسالهی
"کورد" وجود ندارد و احزاب
سیاسی از ذهن جامعه پاک
شدهاند و اثری از آنها باقی
نمانده است ،با این حملهی
موشکی تمام دروغپراکنیها
و حیلهگریها خود را به باد
فنا داد و با دست تروریستی
و عقل بیمار و پریشان سپاه
پاسداران ،ثابت کردند که هم
احزاب در میدان مبارزه حضور
فعال دارند و هم مسالهی مهمی
به نام مسالهی کورد در ایران
وجود دارد.
دومین اشتباه استراتژیک
جمهوری اسالمی این است
که ،رژیم مذکور سالهای
مدیدیست هم در میان
کوردهای بخشهای دیگر
کوردستان و هم در میان مردم
منطقه ،تبلیغ میکند که همچون
رژیمی عادل ،یار ویاور
مردم خود است .بویژه تالش
بسیاری کرده که با حیلهگری و
صرف هزینههای گزاف کاری
کند تا کوردهای عراق ،سوریه
و ترکیه همچون دوست به این
رژیم بنگرند .اما موشکباران
مقرهای حزب دمکرات این
واقعیت را اثبات کرد که ،این
رژیم چهل سال است که به
کوردها دروغ میگوید و در
واقع با دست زدن به این جنایت،
تمام سرمایهگذاریهای چهل
سالهشان را به باد فنا داد .در
هر سه بخش دیگر کوردستان،
اکثریت قریب به اتفاق احزاب
و جناحهای سیاسی ،عمل
تروریستی موشکباران مقرهای

حزب دمکرات را محکوم
کردند و رژیم اسالمی تهران
را به عنوان جانی و ضدکورد
معرفی کردند و ملت کورد در
هر سه بخش دیگر کوردستان
دریافتند که جمهوری اسالمی
دشمن اصلی آنان است .در
منطقه نیز بار دیگر مردم عراق
و سایر کشورهای عربی شاهد
جنایتهای جمهوری اسالمی
بودند و آنرا محکوم کردند.
سومین اشتباه استراتژیک رژیم
پریشان حال تهران این است
که ،در انظار جهانیان ثابت
کرد که موشکهایاش نه تنها
دفاعی و برای حفاظت از
کشور نیستند ،بلکه هدفاش
از تمام خریدهای موشکی و
تامین تجهیزات کشتار جمعی،
تهدید و ایجاد ناامنی و آشوب
در منطقه میباشد و هر چه
موشکها برد بیشتری داشته
باشند ،خطر ژنوساید بیشتر و
بیشتر میشود و اگر جمهوری
اسالمی به سالح هستهای نیز
دست یابد ،حتما "ولی فقیه"
فستیوال خونریزی به پا میکند.
وجود تاسیسات و سالحهای
میتواند
زمانی
موشکی
سیمای دفاعی به خود بگیرد
که کشوری مورد هجوم
گستردهای قرار گیرد و آن
کشور نیز از از این تاسیسات
برای دفاع از خود ،بهره ببرد!
اما جمهوری اسالمی نه تنها
مورد هجوم کشور دیگری قرار
نگرفته بلکه طی این سالها
همیشه ادعا کرده که امنیت
کامل دارد و هیچ خطری آنرا
تهدید نمیکند .پس در هنگام
نبود احساس خطر چرا باید به
سوی کشور دیگری موشک
پرتاب کند؟ ولی فقیه و سپاه
پاسداران هم دولت عراق را
مجبور به محکوم کردن جنایت
تهران کردند و هم سازمانهای
جهانی از وجود خطر بالقوه
موشکهای جمهوری اسالمی
هوشیار و آگاه شدند و رژیم
تهران خود ،تروریست بودناش
را با مدرک موشکی و با
فیلم و اطالعیه به تمام جهان
ثابت کرد .حال دیگر باید به
برنامههای موشکیاش پایان
بخشد وگرنه دیگران نقط ه
پایانی بر آن خواهند گذاشت.
در مجموع الزم است به این

مورد اشاره کنیم که ،این
اشتباهات فاحش استراتژیک
جمهوری اسالمی و سپاه
پاسداران از چه چیزی نشات
میگیرد؟
جمهوری اسالمی که چهل
سال است هزینههای گزاف
و بیشماری صرف میکند،
در یک عمل نابخردانه تمام
این سرمایهگذاریها را به
باد فنا میدهد ،بیشک باید
عاملی در پشت پرده باشد که
جمهوری اسالمی را به انجام
این خودزنی مجبور کرده است.
در واقع تنها چیزی که میتواند
رژیم فاشیستی و جنایتکار
جمهوری اسالمی و نیروهای
ضدمردمی سپاه پاسداران را
مجبور به ارتکاب بزرگترین
اشتباه اسرتژیک خود کند،
ترس این رژیم از سقوط و
فروپاشی است که همچون
ترسی تاریخی و همیشگی ،از
کوردستان به هراس افتاده و
بر این باورند که در سالهای
پایانی عمر خود هستند و باید
ضربهای بزرگ به کوردستان
و کورد بزنند تا شاید از این
طریق از مرگ رهایی یابند.
اما سیستم و سیاست و روند
رویدادهای امروز ،دیگر در
چارچوب اعمال کورکورانه
تروریستها محدود نمیشوند.
این دست و پا زدنهای رژیم
به طور کلی به ضرر خود رژیم
تمام شده است و آنرا دچار
شکست بزرگی کرد ه است.
پیامدهای این شکست بزرگ
نیز به زودی پدیدار خواهند
شد و همچون رویدادهای ١١
سپتامبر ،که القاعده میپنداشت
توانسته ضربهی بزرگی به
آمریکا وارد کند ،اما خود
این ضربه سرآغازی برای
نابودی تروریسم القاعده شد
و حمایت جهانی از آمریکا
را در پی داشت .تروریسم
موشکی جمهوری اسالمی نیز
هم کوردستان را متحدتر کرد و
هم حمایت منطقهای و جهانی
از کورد را در پی داشت و
هم سرآغازیست برای پایان
دادن به دخالتهای جمهوری
اسالمی و در نهایت به آن
چیزی ختم میشود که رژیم به
تمام معنا از آن میترسد ،یعنی
فروپاشی و سقوط.

ایران گوشیهای فعالین کورد را هدف قرار داده است
یک شرکت نظارت امنیت
مدعی
اسرائیلی
سایبری
شده که جمهوری اسالمی با
ارسال ویروسهای مخرب،
تلفن همراه صدها فعال کورد
و ایرانی را رصد کرده است.
خبرگزاری فرانسه روز جمعه
شانزدهم شهریورماه با انتشار
گزارشی به نقل از تیری کارسن
تی ،معاون شرکت چکپوینت،
اعالم کرد :در بررسیهای ما
مشخص شده که بیش از ۲۴۰
تن ،که همه آنها از فعالین
سیاسی یا مدنی ایرانی هستند،
از سوی بدافزارهای جمهوری
اسالمی هک و مورد هدف
قرار گرفتهاند .این شرکت در
همین حال پی برده است که
تروجانهای مخرب همچنین
به گوشیهای هوشمند برخی
افراد در بریتانیا و افغانستان هم
ارسال شده بود .چکپوینت
تأیید میکند که برخی از
فعاالن ملی کورد و ترک ،در
این خرابکاری سایبری با

اپلیکیشنهای حاوی نرمافزار
تلفنهای
در
جاسوسی
همراهشان ،هدف قرار گرفتهاند.
تیری کارسن تی ،متذکر شد که
گوشی تلفنهای هوشمند یک
ابزار مطلوب برای خرابکاری
است زیرا آن را همه جا با خود
میبرند و همیشه روشن است.
در همین رابطه شرکت امنیت
سایبری اسرائیلی کلیرسکای
نیز پنجشنبه  ۱۵شهریور
گزارش داد که ایران سه
وبسایت عمده خبری را برای
تأثیرگذاری بر افکار عمومی
اسرائیل ،با استفاده از اخبار
جعلی پایهگذاری و هدایت
میکرد .به گزارش رسانههای
اسرائیل ،این وبسایتها از
جمله "تلآویو تایمز" ،در
شبکههای مختلف اجتماعی
نیز مانند توئیتر ،فیسبوک و
اینستاگرام کاربر داشت در
حالی که کاربران از اینکه
حکومت ایران پشت آن
است ،ناآگاه بودند .به گزارش

کلیرسکای ،تنها وبسایت
"تلآویو تایمز" ماهیانه ۶۵
هزار نفر کاربرد داشت ،که اکثر
این کاربران از اسرائیل بودند.
خبرگزاری
پیش
چندی
بینالمللی رویترز با انتشار
گزارشی مدعی گردید که رژیم
تروریستی ایران در فضای
مجازی با راهاندازی کانال ،وب
و شبکههای مختلف اجتماعی،
به  ١١زبان جهان در حال تاثیر
گذاری بر افکار عمومی مردمان
کشورهای مختلف است .در
این گزارش آمده است :گروه
موسوم به "اتحادیه بینالمللی
رسانههای مجازی" محتوای
تولید شده توسط رسانههای
دولتی ایران را ،معموال بدون
آنکه نام منبع اصلی را فاش
کند ،در وب منتشر میکند .اما
منابع این تولیدات شبکههایی
هستند مانند پرستیوی،
خبرگزاری فارس و یا تلویزون
المنار که توسط حزباهلل لبنان
اداره میشود.

زاگرس جنوبی
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کاوه آهنگری در مصاحبه با "کوردستان":

سازماندهی و اتحاد میان احزاب کوردستانی،
جلوی فجایع بیشتر را میگیرد

مصاحبه:
شهرام میرزائی
هفدهام شهریورماه ،١٣٩٧
از جمله روزهای تلخ
تاریخ مبارزاتی کوردها
میباشد .این مردمان
طی قرنها مبارزه برای
تحقق یک زندگی انسانی
و پیریزی دنیایی که
خود میخواهند ،هیچگاه
تسلیم نظمهای حاکم
نشدند و این بهایی سنگین
را بر این ملت تحمیل کرد،
بهایی برای آزادی و آزاد
زیستن .به همین خاطر
با نیم نگاهی به تاریخ
کوردستان میتوان لیست
بلند باالیی از جنایتهای
هولناکی که حاکمان و
اشغالگران این سرزمین
در حق ملت کورد انجام
دادهاند ،تهیه کرد .لیستی
که مملو از نسلکشی،
تبعید گروهی ،به آتش
کشیدن شهرها و روستاها،

آسمیالسیون فرهنگی و
نابودی بنیادهای حیات و
محیط زیست این سرزمین
میباشد.
رژیم
موشکی
هجوم
فا شیستی  -مذ هبی
ایران به مقرهای حزب
واکنشهای
دمکرات،
بینالمللی
و
داخلی
متعددی را در پی داشت
که میتوان عیانترین
این واکنشها را اعتصاب
سراسری کوردستان در
محکومیت این موشکباران
و اعدام جوانان کورد،
دانست .اعتصابی که نه
تنها جمهوری اسالمی،
بلکه تمام جهان را متحیر
ساخت .با اینکه کوردها
توانستند در بسیج جامعه
خود علیه سیاستهای
ضدبشری ایران موفق
عمل کنند اما در سطح
بینالملل ،به مانند گذشته،
نتوانستند آنگونه که باید و
شاید از این رویداد جهت
جلب حمایت بینالمللی

از خواستهای برحقشان
بهره ببرند.
در همین رابطه و برای
بررسی بیشتر جوانب بحث
مورد اشاره مصاحبهای با
"کاوه آهنگری" ،نماینده
حزب دمکرات کوردستان
ایران در بلژیک داشتم که
تقدیم حضور خوانندگان
روزنامه
محترم
"کوردستان" میشود.
ما در سال  ٧٥شاهد
جمهوری
لشکرشی
اسالمی و هجوم به
مقرهای حزب دمکرات در
سطح وسیعی بودیم و حال
بعد از گذشت قریب به ٢٢
سال با موشک ،مقرهای
حزب را هدف قرار
میدهد .چرا جمهوری
اسالمی حاضر است این
میزان از ریسک را در
مواجه با حزب دمکرات
بپذیرد؟
کوردستان به عنوان سازماندهی
شدهترین منطقه ایران که از روز

کرماشان ،کالنشهر کوردستان با پیوستن به
اعتصاب سراسری به حکومت اسالمی "نه" گفت

سقز ،مهاباد ،اشنویه ،سنندج،
بانه ،مریوان ،پاوه ،کامیاران،
بوکان و دهها شهر دیگر
کوردستان با دست زدن به
اعتصاب سراسری به اعدام،
سیاستهای
و
سرکوب
فاشیستی جمهوری اسالمی
در حق ملت کورد و سایر
ملیتهای ایران "نه" گفتند.
در پی فراخوان مرکز
همکاریهای کوردستان ،مبنی
بر اعتصاب سراسری شهرهای
کوردستان در اعتراض به اعدام
سه فعال کورد و موشکباران
مقرهای حزب دمکرات ،تا
لحظه انتشار این خبر بیشتر
شهرها ،بویژه شهرهای بزرگ
کوردستان دست به اعتصاب
زدهاند .برپایه اخبار و گزارشات
ارسالی به وبسایت کوردستان
میدیا ،کرماشان به عنوان
بزرگترین شهر کوردنشین در
بسیاری از مناطق خود شاهد
بسته بودن بازار ،مغازهها و
خلوت بودن خیابانهای اصلی
این شهر میباشد .همچنین
مذکور،
گزارشات
برپایه

مردم مریوان ،مهاباد ،سنندج،
سقز و بوکان با پیوستن به
اعتصاب سراسری از باز کردن
مغازههای خود یا حضور بر سر
کارهای اداری ،سرباز زدند .در
همین رابطه شهرهای دیگر
کرماشان از جمله شهرستان
پاوه و کامیاران با دست زدن
به اعتصاب سراسری و عدم
حضور کارمندان بر سر کارهای
خود ،به سیاستهای فاشیستی
و تروریستی جمهوری اسالمی
اعتراض کردند .نیروهای
اطالعاتی و سپاهی جمهوری
اسالمی از ساعات ابتدائی صبح
چهارشنبه ،با حضور گسترده
در خیابانها ،جوی از رعب و
وحشت را بر شهرهای مختلف
کوردستان حاکم کردهاند .قابل
ذکر است این حضور از سه
روز پیش و بعد از موشکباران
مقرهای حزب دمکرات آغاز و
بعد از فراخوان مرکز همکاری
احزاب کوردستان بر دامنه آن
افزوده شده است .گزارشات
رسیده حاکی از آن است که
نیروهای اطالعاتی و سپاهی

با ارسال پیامکها به صاحبان
اصناف ،آنها را تهدید کردهاند
که در صورت باز نکردن محل
کسبشان ،با آنان برخورد
قضائی میشود .همچنین
برپایه ویدئو-کلیپهای منتشر
شده نیروهای رژیم اسالمی با
اسپری رنگ ،دکانهای بسته
شده را نشانهگذاری میکنند تا
از این طریق کاسبکاران را از
عواقب اعتصاب بترسانند.
روز شنبه هفدهام شهریورماه
تروریستی
سپاه
،١٣٩٧
پاسداران مقرهای حزب
دمکرات را مورد هجوم موشکی
قرار داد و همزمان در همان
روز نیز سه فعال کورد از سوی
جمهوری اسالمی اعدام شدند.
به همین خاطر مرکز همکاری
احزاب کوردستان با انتشار
بیانیهای از ملت کورد خواست
تا با راهاندازی اعتصاب
سراسری در روز چهارشنبه
بیستویکم شهریورماه ،نسبت
به این اعمال ضدبشری دست
به اعتراض بزنند.

ااول '' نه'' به جمهوری اسالمی
همیشگی
مغضوب
گفت
جمهوری اسالمی و ارگانهای
نظامی-امنیتی آن بوده است.
کوردستان بدلیل داشتن احزاب
قدیمی و بویژه حزب دمکرات
که بیش از هفت دهه سابقه
مبارزه دارد و مبارزاتش هم
همیشه برای رسیدن به ایرانی
آزاد و دمکراتیک و برپایی یک
سیستم سیاسی مبتنی بر اصول
جهانشمول بوده ،هزینههای
بسیار زیادی متحمل گشته
است.
طی سه سال گذشته ''راسان''،
یعنی فاز نوین مبارزات حزب
دمکرات ،جان تازهای به جنش
کوردستان بخشید و این امر برای
نهادهای امنیتی رژیم محرز
است .مدتی است که وزارت
اطالعات جمهوری اسالمی
و اطالعات سپاه تروریستی
پاسداران متوجه رشد عمومی
ناسیونالیسم کوردی در بطن و
متن جامعه کورد زبان و بویژه
در میان نسل جوان آن شده و
با تحقیقاتی که در این زمینه
انجام دادهاند ،حزب دمکرات
را همچون گذشته رهبر جنبش
ملی-دمکراتیک کوردها در
ایران یافتهاند .حمله به سر این
جنبش از دید آنان به معنی مهر
پایان زدن بر جنبش ملی-
دمکراتیک کوردستان ایران
است.

به نظر شما مواجه رژیم
تروریستی ایران با جنبش
آزادیخواهی کوردستان
از این هم فراتر میرود
یا نه؟
بدون تردید رژیم ظرفیت
خشونت و سرکوب بیشتر را

دارد و ابایی هم ندارد برای
بقای خود به هر نوع اقدامی
دست بزند .الزم است یادآوری
کنم که طی چهار دهه اخیر،
ما شاهد جنایتهای بشری
عدیدهای از سوی رژیم حاکم
بر ایران در حق کوردستان و
باقی مناطق ایران بودهایم.
کشتار جمعی کوردها ،کشتار
جعی زندانیان سیاسی در
تابستان  ،٦٧سرکوب شدید
جنبش دانشجویی در سال
 ،٧٨سرکوب موسوم به جنبش
سبز در سال  ،٨٨سرکوب قیام
دی ماه سال گذشته و دهها
مورد دیگر نمونههایی هستند
که رژیم جمهوری اسالمی از
تکرار آنها هیچ ابایی ندارد.
ولی به باور من سازماندهی و
اتحاد میان احزاب کوردستانی
و همبستگی تمامی ایرانیان
آزادیخواه و تالش وافر و
عاجل برای تشکیل یک
آلترناتیو میتواند جلوی فجایع
بیشتر را بگیرد.

در این میان نمایندگیهای
حزب در کشورهای آزاد
چگونه باید عمل کنند
که از این واقعه تلخ
در راستای جهتدهی
به افکار عمومی جهان
و ایجاد یک حمایت
بینالمللی از خواستهای
مشروع کوردها ،بهره
ببرند؟
البیگری یکی از ارکان کار
است ،به همین
دیپلماسی
خاطر قبل از هرچیزی ما
باید در این امر موفق و دقیق
عمل کرده باشیم تا در چنین
مواقعی منتظر برداشت نتیجه
مورد انتظار باشیم .پس قبل

از هرچیزی البیگری را برای
نمایندگیهای حزب در خارج
از کشور جدی و مهم میدانم
و در پی آن اطالع رسانی و
تشکیل کنفرانس و نشستهای
سیاسی با شرکت احزاب و
اشخاص ایرانی مخالف رژیم
جمهوری اسالمی و خارجی
در چنین هنگامهایی ضرور
مینماید .به تعبیری دیگر ما
باید بتوانیم تصویری واضح از
حادثه و واقع موجود به جهان
ارائه دهیم.

تا به امروز "راسان"
چگونه عمل کرده و حال
باید وارد چه مقطعی از
مبارزه شود؟
واکنشهای هیستریک رژیم
دقیقا به معنی موفقیت و
تاثیرگذاری راسان و فلسفه
وجودی احزاب کوردستانی
است .راسان راه خود را
میپیماید اما تا رسیدن به مقصد
هنوز فاصله دارد .این هم میسر
نیست مگر با حضور و پیوستن
دینامیسم انقالبی و تغییرخواه
کورد و باقی ملیتهای ایرانی
به خیزش نو.
الزم است یادآوری کنم که
امروزه خیزش نوین تمام ایران،
به جرات میگویم تمام شهر و
روستاهای ایران را دربرگرفته
و نارضایتی از رژیم در سراسر
ایران روز به روز جدیتر،
گستردهتر و عمیقتر میشود.
پس اگر همه با هم فعالیت
کنیم ،میتوانیم برای پرکردن
خالئی به نام '' نبود آلترناتیو''
و امکان به ثمر نشستن راسان
ایران در کوتاه ،گامهای جدی
و اساسی برداریم.

زلزلهزدگان کرماشان برای گذران زندگی ،به
فروش اعضای بدن خود روی آوردهاند

رئیس شورای شهر سرپلذهاب
اعالم کرد ،مردم زلزلهزده برای
آن که بتوانند خانههای ویران
شده خود را بازسازی کنند
دست به فروش کلیههایشان
خبرگزاریهای
میزنند.
داخلی رژیم به نقل از "مجتبی
جاسمی" رئیس شورای شهر
سرپلذهاب اعالم کردند که:
مردمی هستند که حاضرند کلیه
خود را بفروشند تا کار ساخت
و ساز را انجام دهند؛ این
دردناک است .او در سخنان
خود به وعده و وعیدهای
توخالی مسئوالن رژیم اشاره
کرد و افزود :زلزلههای پی در
پی روح روان مردم را به هم
ریخته است .قرار بر این بود که

به افراد زلزلهزده کمک شود اما
هیج کمکی به این افراد نشد.
وی همچنین اشاره کرده که
بیشتر مدارس در حال ساخت
هستند اما تا اول مهر تکمیل
نمیشوند البته شاید چند مدرسه
به صورت نمادین افتتاح شود
وضعیت وخیم بهداشت و نبود
امکانات بهداشتی و نیز عدم
دفع فاضالب و جاری بودن
آن در کوچهها و خیابانها،
شیوع گسترده بیماریهای
عفونی و نیز مرگومیر کودکان
به دلیل ابتال به این بیماریها
را در پی داشته است .در
همین رابطه جاسمی اعالم
کرد :وضعیت بهداشت بسیار
اسفناک و نامناسب نیست و

نه تنها نهادهای بهداشتی و
مربوطه اقدامی نمیکنند بلکه
شهرداری در این زمینه نیز هیچ
پولی پرداخت نکرده است.
قریب به یازده ماه است که از
فاجعه زلزله کرماشان میگذرد،
اما زمینلرزههای متعدد،
آوارگی و ویران شدن خانهها
همچنان ادامه دارد و زندگی
در این منطقه هنوز به حالت
عادی برنگشته است ،فصلها
میگذرند و سرما و گرما جسم
مردم را آزار میدهد؛ نگرانی
از زندگی آینده نیز سرنوشت
زادگاهشان ،با بیتوجهی و
تعدیهای حکومت پیوند
خورده است.

روزنامهى «كوردستان» و وب سايتهاى حزب دمكرات كردستان ايران،
در شبكه جهانى اينترنت:
http:www.pdki.org
pdkiran@club-internet.fr

www.kurdistanmedia.com
info@kurdistanmedia.com
telegram.me/PDKImedia

شکست به واسطهی اشتباه محاسباتی

آرش صالح
جمهوری
موشکی
حمله
اسالمی به مقر حزب دمکرات
و اعدام همزمان رامین حسین
پناهی ،زانیار و لقمان مرادی،
به گونهای برنامهریزی شده بود
که به یک پیروزی قاطع برای
جمهوری اسالمی بدل شود.
هدف از این حمله همه جانبه
از یک سو از بین بردن روحیه
ملت کورد برای ادامه مبارزه
و به عبارتی دیگر به زانو در
آوردن این ملت بود و از سوی
دیگر ارسال پیام به آمریکا.
رژیم ایران میخواست که با این
حمله دو هدف را به صورت
همزمان دنبال کند که به زعم
رژیم این دو هدف بی ارتباط

نیز نیستند .از سویی ،جمهوری
اسالمی ایران میخواست که
مرحله جدید مبارزه ملت
کورد را که تحت عنوان راسان
آغاز شده ،در نطفه خفه کند و
از سوی دیگر میخواست به
آمریکا بفهماند که توان هدف
قرار دادن منافع این کشور را در
منطقه دارد.
از نظر ایران ،آغاز راسان
و اعمال تحریمها هردو
برنامههای هماهنگ شده از
سوی آمریکا هستند برای تحت
فشار قرار دادن این رژیم .با
نگاهی به سیاست خارجی
ایران میتوان فهمید که هرگاه
تحت فشار جدی قرار میگیرد
امکان دو نوع رفتار از سوی
رژیم وجود دارد .در وهله اول
فرار به جلو و دست زدن به
یک عمل تهاجمی و در نهایت

تسلیم شدن و یا آنچه خود به
نام نرمش قهرمانانه میخوانند.
اما وقایع بعد از موشکباران
مقرهای حزب دمکرات به
خوبی نشان میدهند که
جمهوری اسالمی دچار اشتباه
محاسباتی شده و این اقدام به
شکستی دیگر برای جمهوری
اسالمی بدل شده است.
جمهوری اسالمی قبل از هرچیز
به دنبال آن بود که با این حمله
همه جانبه ،اندیشه انقالبی و
روحیه مبارزه را میان ملت
کورد تضعیف نماید .مخاطب
اصلی پیام جمهوری اسالمی
در این زمینه در اصل کسانی
بودند که در صفوف مبارزه و
در میان مردم حضور دارند ،اما
اراده کافی را برای ادامه مبارزه
ندارند .کسانی که احتمال
ترسیدن آنها باالتر است و به

نیکی هیلی در نشست شورای امنیت هجوم
موشکی ایران به مقرهای دمکرات را ،محکوم کرد

سفیر آمریکا در سازمان ملل
طی نشست روز پنجشنبه
شورای امنیت ،عالوه بر
انتقاد شدید از سیاستهای
مداخلهجویانه و تروریستی
جمهوری اسالمی ،موشکباران
 ١٧شهریور را محکوم کرد.
نیکی هیلی سفیر آمریکا در
سازمان ملل در آخرین نشست
شورای امنیت که روز پنجشنبه
بیستونهم شهریورماه برگزار
شد ،به شدت بر سیاستهای
ضدبشری جمهوری اسالمی
تاخت و در این رابطه به تمام
اعضای شورای امنیت هشدار
داد.
هیلی در ابتدای سخنان خود
متذکر شد که هیچ رژیم و
کشوری به مانند ایران منبع
آشوب و تفرقه در جهان نیست.

او افزود :قریب به  ٤٠سال
است که ایران قوانین بینالمللی
را نقض میکند و فراتر از قانون
عمل میکند و محال است شاهد
آشوبی در خاورمیانه باشیم و
دست ایران را در آن نبینیم.
همچنین هیلی اظهار داشت
که رژیم ایران از حاکمان و
دیکتاتورهایی حمایت میکند
که علیه مردم خود از سالح
کشتار جمعی و شیمیایی بهره
بردهاند .او گفت :ایران شبهه
نظامیان را تسلیح میکند و به
تروریستها سالح میدهد و
از لحاظ مالی آنها را تامین
میکند تا به سرچشمه آشوب
بدل شوند.
سفیر آمریکا در سازمان ملل در
بخش دیگری از سخنان خود
بیان داشت :جمهورای اسالمی

در سراسر خاورمیانه ،حاکمیت
کشورهای همسایه را نقض
میکند و به وضوح شاهد این
واقعیت در عراق ،یمن ،سوریه
و لبنان هستیم.
او همچنین افزود :طی ماههای
اخیر رژیم اسالمی دامنهی
دخالت در امور عراق را افزایش
داده است و علنا با تامین و
تسلیح عوامل خود در عراق،
مستمرا جهت تضعیف حکومت
این کشور گام برداشته است تا
به سهولت بتواند فعالیتهای
تروریستی خود در این کشور را
به انجام برساند .آخرین نمونه
این امر ،موشکباران مقرهای
حزب دمکرات میباشد که
بیشک این اعمال آشوبگرانه به
شدت محکوم میباشد و قابل
قبول نیست.
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زودی ناامید میشوند.
اما در واقع جمهوری اسالمی
اراده مبارزاتی ملت کورد را
بسیار دست کم گرفته بود.
تاکید رهبری راسان ،مسئول
اجرایی حزب دمکرات ،مبنی
بر ادامه مبارزه و ورود به فازی
جدید از این مبارزه و همچنین
عکسالعمل بی سابقه گروهها
و فعالین مختلف ملت کورد در
پشتیبانی از احزابی که به خود
متعلق میدانند و همچنین تاکید
بر ادامه راه شهیدان ،برنامههای
جمهوری اسالمی را با شکست
مواجه کرد .در واقع جمهوری
اسالمی چنان برنامهریزی کرده
بود که پس از این حمله همه
جانبه بتواند تصویری از ملت
کورد را در میان افکار عمومی
ارائه دهد که ضعف و ناتوانی
در مبارزه و عدم امکان دفاع
مسلحانه از پایههای اصلی
این بازنمود بودند .اما در واقع
عکسالعمل جامعه کوردستان از
احزاب گرفته تا تودههای مردم
در واقع کامال خالف جهت این
بازنمایی گونهای از یکپارچگی
و اراده را به نمایش گذاشت که
برای آینده مبارزه الهام بخش
است .همچنین این حرکت به
طور قطع میتواند در بازتولید
یک پتانسیل قوی برای راسان
و همچنین تبدیل پتانسیلهای
موجود به نیروی بالقوه ،نقش
بسیار بزرگی ایفا کند.
اما مخاطب دیگر پیام جمهوری
اسالمی آمریکا بود .در واقع
جمهوری اسالمی میخواهد
پیامی را به آمریکاییها
بفرستد که نشان دهد که تسلیم
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شدن گزینه سادهای نخواهد
بود .اما در واقع جواب قاطع
آمریکاییها این بعد حرکت
جمهوری اسالمی را دچار
مشکل اساسی کردهاست.
آمریکاییها با قاطعیت به ایران
فهماندند که باید برای هر نوع
ماجراجویی هزینه بسیار باالیی
بپردازد.
از سوی دیگر اما جمهوری
اسالمی میخواهد با به رخ
کشیدن توان موشکی خود به
ایاالت متحده بگوید که اگر
کار به جای باریک بکشد این
کشور توان این را دارد که منافع
آنها را با تهدید جدی روبرو
نماید .در واقع این مساله ناشی
از این واقعیت است که ایران
معتقد است که آمریکا در حال
تنگ کردن حلقه محاصره برای
تغییر رژیم ایران میباشد .اما
در واقع این حرکت ایران اگر
قرار باشد هرگونه اثری در
عرصه بینالمللی داشته باشد
این اثر چیزی نخواهد بود بجز
آنکهاجماع بینالمللی را علیه
ایران تسریع و تسهیل کند.
حمله همه جانبه جمهوری
اسالمی به ملت کورد از سوی
دیگری نیز به دستاورد دیگری
برای این ملت تبدیل شد .در
واقع میتوان گفت که واکنش
انقالبی جامعه کوردستان که در
چارچوب اعتصاب سراسری
در  ٢١شهریورماه خود را نشان
داد و دربرگیرنده همه اقشار و
گرایشات این جامعه بود ،نقطه
عطفی را در درک ملت کورد
نسبت به مقوله اتحاد به وجود
آورده است که نمود آن در آینده

نزدیک روشنتر خواهد شد .در
واقع جامعه کوردستان به شیوه
عملی با یک واقعیت جدی از
فرهنگ و ارزشهای دمکراتیک
روبرو شد .آنچه که جامعه
تجربه کرد این است که تحزب
و تنوع در رنگها و باورها به
معنی تفرقه نیست بلکه کامال
بالعکس ،اتحاد آنجا معنی پیدا
میکند که یک جامعه میتواند با
وجود تنوع به شیوهای هماهنگ
و همصدا عمل نماید .در واقع
میتوان گفت که این تجربه و
برآورد آن با تجربههای پیشین،
این واقعیت را نمایان ساخت
که وجود احزاب و گروههای
مختلف نه تنها خللی در اراده
مردم و گروهها برای فعالیت
سیاسی ایجاد نمیکند بلکه
بالعکس باعث میشود گروهها
و اقشار بیشتری صدای خود
را در میان این احزاب بشنوند
و خود را صاحب نماینده در
جامعه سیاسی کوردستان ببینند.
بر همین اساس میتوان گفت که
درک ما از اتحاد و یکپارچگی به
درکی دمکراتیکتر و پلورالتر
نزدیک میشود .از مشخصه
اصلی این درک درواقع این
مساله است که دیگر برای متحد
بودن الزم نیست تنها یک یا دو
حزب داشته باشیم بلکه تنها
الزم است به حقوق همدیگر
احترام بگزاریم و همدیگر را
آنچنان که هستیم قبول نماییم.
این الگویی رفتاری و بعدی از
فرهنگ سیاسی است که جامعه
کوردستان ایران در آن نیرومند
میباشد و قویتر نیز خواهد
شد.

رژیم ایران به عنوان بزرگترین حامی تروریسم
دولتی در جهان معرفی شد

ایاالت متحده آمریکا در
تازهترین گزارش خود که
روز پنجشنبه بیست و نهم
شهریورماه  ١٣٩٧شمسی،
در رابطه با تروریسم منتشر
کرده ،جمهوری اسالمی ایران
را در صدر جدول حمایت از
تروریسم بینالملل قرار داده و
این رژیم را به عنوان بزرگترین
حامی تروریسم در جهان معرفی
کرده است.
در این گزارش ذکر شده که رژیم
ایران فعالیتهای ترورستی
خود را از طریق سپاه قدس،
حزباهلل لبنان و سایر گروههای
تروریستی هدایت میکند.
در بخشی از این گزارش آمده
است که قاسم سلیمانی ،فرمانده

نیروی سپاه قدس ،از گروههای
مختلف از خاورمیانه گرفته تا
جنوب آسیا و نیز شبهنظامیان
شیعه حمایت میکند و برای
جنگ آنها را به کشورهای
دیگر مانند سوریه روانه میکند.
در این گزارش اشاره شده
است که رژیم ایران از طرق
مختلف از جمله پولشویی به
این گروههای تروریستی کمک
مالی میکند.
ارسال سالح از سوی رژیم ایران
برای استمرار جنگهای نیابتی
در کشورهای منطقه ،بخشی از
عملیاتهای تروریستی رژیم
ایران است .در سال ٢٠١٦
میالدی نیز ایران در صدر
جدول حمایت از تروریسم قرار

گرفت.
همچنین گزارش مذکور متذکر
میشود که رژیم ایران با پرداخت
مبالغ هنگفتی ،نیروهای نظامی
کشورهای افغانستان و پاکستان
را اجیر میکند تا به عضویت
شبه نظامیان شیعه در بیاند و
تحت نظر آنها عمل کنند.
وزارت خارجه ایاالت متحده
آمریکا ،سال گذشته در گزارش
پیشین خود در رابطه با تروریسم
بینالمللی ،آشکار کرد که رژیم
اسالمی ایران به روال گذشته
در سطحی وسیع و به شیوههای
مختلف به حمایت از گروههای
تروریستی جهان میپردازد و
حتی حضور خود در آفریقا را
پررنگتر کرده است.

