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در راستای
 فروپاشی مرکز

ترور،
 شناسنامە ای برای ...

چرا باید نگران و
 مخالف روابط ...

ترور در وین

کشوری  سیاسی  جغرافیای 
ایران،  همچون  زده   مصیبت 
جغرافیای همزیستی مسالمت آمیز 
بلکە  نیست،  همسان   ترقی  و 
ریشە  استعمارگری ای  جغرافیای 
دواندە است کە نە فقط نیروهای 
حاکم بلکە تفكر سیاسی آنانی کە 
تعریف  مرکز  نشان  تحت  را  خود 

می کنند، احاطە کردە است.
سیاسی  روابط  استعمارگری، 
در  را  اقتصادی  و  اجتماعی  و 
تعریف  ایران  مانند  کشوری 
مرکزگرایان  دیدگاه  و  می کند 
ستمدیده،  ملیت های  نسبت  به  
دیدگاهی استعماری بوده که خود 
حاشیه  در  را  دیگران  مرکز،  را 

می دانند.
حاشیه،  مرکزــ     دیدگاه  این 
بردن  یغما  به  که  نموده  چنان 
و  کوردستان  ثروت  و  سامان 
و  آذربایجان  و  بلوچستان  و  اهواز 
نه تنها  فارس ها  برای  ترکمنستان 
بصورت  بلکه  شود،  تلقی  حالل 
عمق  در  شده  پیرو  و  رسانه ای 
نمایان می سازد که  جامعه چنان 
دو خون جدا و متمایز وجود دارد: 
خون فارس و مرکزنشینان و خون 

ملیت های زیردست!
جمهوری  گذشته  روز   چند  در 
اسالمی در استان ارومیه جنایات 
فراوانی خلق نمود و بویژه سه جوان 
کورد را اعدام نمود که یکی از 
باخت:  جان  تیرباران  اثر  بر  آن ها 
شیخ  صابر  پور،  عبدالله  هدایت 

عبدالله و دیاکو رسول زاده.
تنها اتهام این سه جوان کورد این 
برای  اسالمی  جمهوری  که  بود 
امنیتی  شکست های  الپوشانی 
خود به قربانی نیاز داشت و قرعه 
دو  از  که  جوان  سه  این  نام  به 
چند  طول  در  و  مختلف  رویداد 
بود،  پیوسته  بوقوع  مختلف  سال 
اقدام  اتهام  همیشه  همانند  افتاد. 
علیه امنیت ملی و وابستگی به 
کشورهای بیگانه و اتهام هایی از 
این قبیل به آنان زده  شده  و آنان را 

اعدام نمودند.
در  هرگز  مرکز!  جامعه  اما 
نگشود  اعتراض  به  لب  آنان  برابر 
از  عادی  واقعه  یک  همچون  و 
در  حتی  کرد.  عبور  آن  کنار 

کریم پرویزی
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ســـخـن
تمایز خون

تیر ماه
 راز استمرار مکتب دمکرات

آشتی و آزادی
سمبل

قاسملو

٢٢ تیر امسال، ٣١ سال از ترور و 
قاسملو،  عبدالرحمن  دکتر  شهادت 
دبیرکل سابق حزب دمکرات و رهبر 
نامی ملتمان گذشت. همواره گفته 
شده و گفته می شود که "قاسملو 
است"  زنده  اصول  و  در خط مشی 
این  اثبات  برای  بهترین مدرک  و 
گفته در استمرار راه و خط مشی 
فکری دکتر عبدالرحمن قاسملو از 
کوردستان  پیشمرگه  نیروی  سوی 
و رهروانش در حزب دمکرات و از 
اعالم  و  وظیفه  شناسی  بیشتر  این 
این  به  کوردستان  مردم  وفاداری 
اما  برمی گردد؛  گرانقدر  رهبر 
این است که دکتر قاسملو  پرسش 
دمکرات  حزب  در  میراثی  چه 
برجای گذاشته که می تواند اثبات 
کننده این گفته و مشوق استمرار 
سازمان  این  در  وی  خط  رهروان 

باشد؟
ایران  کوردستان  دمکرات  حزب 
مبارزه  اصلی  ستون  دو  پایه  بر 
بعنوان  اوقات  بیشتر  که  می نماید 
تغییر  غیرقابل  پرنسیپ های 
می آیند؛  شمار  به  دمکرات  حزب 
و  ملی گرایی  از  عبارتند  هم  آن 

دمکراسی!
پیام اصلی حزب دمکرات شکوفایی 
ملی  آسمیالسیون  بردن  بین  از  و 
است و تا از بین بردن این مسئله به 
قوت خود باقی است و این پرنسیپی 
ابتدای  از  است.  تغییر  غیرقابل 
می کنیم  مشاهده  تاکنون  تاسیس 
و  رهبران  و  دمکرات  حزب  که 
دلسوزی  با  آن  اعضای  مجموعه 
و  بوده  وفادار  پیام  این  بر  کامل 
آنان  توانایی  در  و  الزم  که  آنچه 

بوده دریغ نکرده اند.
شهید  بارز  ویژگی های  از  یکی 
دکتر قاسملو این بود که همواره و 
بیش از هر چیزی، به مردم خویش 
اهمیت داده و آنان را از آسمیالسیون 
همین  به  می نمود.  مطلع  رژیم ها 
دلیل مشاهده می کنیم که همواره 
و  مرکز  در  و  کنار  و  گوشه  در 
و  اجتماعی  و  سیاسی  بازی 
آکادمیک همواره به کوردستان و 
مسائل ملت کورد توجه کرده است. 
از وقتی هم که بصورت جدی به 
و  می گذارد  قدم  سیاسی  میدان 
تالش  در  معین  حزبی  سکوی  در 
برای احقاق حقوق ملت کورد است، 
فزونی  تعهد  و  عالقه  این  میزان 
یافته و در تالش است تا جایی که 

برایش امکان پذیر است خود را از 
غل و زنجیرهای ایدئولوژی به دور 
نگه دارد، یا تالش نماید با شرایط 
فرهنگی  و  سیاسی  و  اجتماعی 

جامعه کوردستان وفق نماید. 
داشت  باور  این  بە  قاسملو  دکتر 
را  اندیشەها  و  فکر  باید  کە 
خود  جامعە  ویژگی های  با 
بە نحو  بتوانیم  تا  هماهنگ کنیم 
ویژه  بە  باشیم.  تاثیرگذار  احسن 
حزب  این  اصلی  شناسنامە  اگر 
احساس  نهادن  ارج  و  ملی گرایی 
ملی و ارادە ملی باشد. به همین 
سبب دکتر قاسملو عالوه بر وجود 
اما  متفاوت،  فکری  زمینەای 
حزب  اصلی  رسالت  بە  توجه  با 
این  توانست  آن  برنامە  و  دمکرات 
فکر خود را با ویژگی جنبش ملی 
کوردستان  در  کورد  دمکراتیک 
تاریخ  گواه  بە  و  بگنجاند  ایران 

بزرگترین تاثیر را داشتە باشد.
دمکراتیک  سوسیالیزم  از  بحث   
در این برهە تاریخی بیانگر آن بود 
ایجاد  صدد  در  قاسملو  دکتر  کە 
اگرچە  کە  است  بودە  دکترینی 

با  اما  باشد  خارج  در  آن  منابع 
جامعە کوردستان بیگانە نباشد. با 
این کار دکتر قاسملو هم توانست 
خط ارتباط با دنیا خارج را پایدار 
ملی  جنبش  توانست  هم  و  کند 
ایدئولوژیی  دام  از  را  دمکراتیک 
مختص نجات دهد. بە طور خالصه 
قاسملو  دکتر  کە  گفت  می توان 
می دانست کە تالش برای زندگی 
نباید  یکسانی  و  آسوده  و  انسانی 
ایدئولوژیی متحجرانە بە  بە مثابە 
اگر  کە  چرا  شود.  تحمیل  مردم 
برای  ابزاری  بە  خود  شود  چنین 
ستم تبدیل خواهد شد. این نیز بدان 
سبب است کە یکی از ویژگی های 
متحجرانە، مرزبندی میان تفکرات 
و عدم توانایی سازش با هم است؛ 
بە  نابرابری  و  ستم  نیز  خود  این 

دنبال خواهد داشت.
اشارە  دیگر  بحثی  بە  اینجا  در 
خواهیم کە برای هر جنبشی ملی 
رفتار  و  اندیشە  در  کە  است  مهم 
است  داشتە  بازتاب  قاسملو  دکتر 
کە با همکاری خود و همفکرانش 
رفتار  از  مهم  بخشی  بە  را  آن 

بدل کردند،  داخل حزب  و  سیاسی 
این همان پرنسیپ دوم است کە در 

ابتدا بە آن نیز اشارە شد.
در هر جنبشی ملی میزان مشارکت 
اقشار و طبقات اجتماعی متفاوت 
اهمیت خود را دارد. چرا کە اگر 
باشد  زیاد  مشارکت  میزان  این 
موفقیت و پیشرفت نیز بیشتر و به 
همان اندازە افق همزیستی در صلح 

و امنیت بیشتر خواهد شد.
صورت  این  بە  نیز  وظیفه  این 
محقق خواهد شد کە افراد جامعه 
کوردستان تا چه اندازه خود را در 
پیدا خواهند کرد و تا چه  جنبش 
افراد  تا  است  مهیا  شرایط  اندازه 
نیز  این  نکنند.  بیگانگی  احساس 
بە نبود تعصب و وجود دمکراسی 
رابطە دارد. هر دوی این توضیحات 
را می توان در اندیشه و رفتار دکتر 
قاسملو دید. ایشان همیشە از تمرین 
و چنین  گفتەاند  دمکراسی سخن 
باور داشتە کە ما باید دمکراسی 
را در درون خود نهادینه کنیم تا هم 
امید بە مردم بدهیم کە می توانند 
نهند  بنیان  دمکراتیک  جامعەای 

میزان  بیشترین  و چنین کنیم کە 
و  اعتقاد  هر  با  مردم  مشارکت 
را  خود  باشند  کە  مذهب  و  آیین 
نیز  این  کنند.  پیدا  ما  میان  در 
چرا  است.  دمکراسی  تقویت  خود 
و  دمکراسی  وجود  تبلیغات  کە 
همزیستی در مکانی تائید خواهد 
شد کە فرصتی برای عرضه خود 
و باهم بودن متفاوت ها باشد. حتی 
اندیشە  در  دمکراسی  بە  اعتقاد 
کە  است  جلودار  حدی  تا  قاسملو 
مبارزەای مستقل و متفاوت و آزاد 

را ایجاد می نماید.
این همان دیدگاهی است کە مانند 
حزب  برای  قاسملو  فکری  میراث 
دمکرات به جا ماندە است و اکنون 
تاسیس  سالروز  ٧٥مین  آستانە  در 
قاسملو و شرفکندی  پیشوا،  حزب 
پرنسیپ  این  هستیم  آن  نظارەگر 
الیتغیر ستون اصلی مبارزە ملتمان 

است.
رهروان  و  دارد  ادامە  مکتب  این 
شهیدان  مشی  خط  بە  مکتب  این 
و آسمان اندیشەهای آبی آن وفادار 

هستند.
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شورای سیاستگذاری حزب دمکرات: 
مجامع بین المللی دولت اتریش را برای بازگشایی پروندەی 

ترور دکتر قاسملو تحت فشار قرار دهند

حزب  سیاستگذاری  شورای 
دمکرات کوردستان ایران در رابطه 
با ٢٢ تیر سالروز ترور رهبر فرزانه 
قاسملو"  "عبدالرحمن  دکتر  کورد، 

بیانیه ای منتشر نمود.
سیاستگذاری  شورای  بیانیەی 

حزب دمکرات کوردستان ایران
در رابطە با سی و یکمین سالگرد 

ترور دکتر عبدالرحمان قاسملو
هم میهنان گرامی؛

هواداران دمکراسی و حقوق بشر؛
فرزندان حق شناس ملت کورد؛

رهروان راە زندە یاد دکتر قاسملو؛
امسال  تیرماە   ٢٢ یکشنبە  روز 
یک  و  سی  خورشیدی(   ١٣٩٩(
سال از ترور دکتر قاسملو دبیرکل 
کوردستان  دمکرات  حزب  وقت 
و  تروریستی  رژیم  دست  بە  ایران 

اسالمی  جمهوری  پرور  تروریست 
کە  تروری  می شود،  سپری  ایران 
پیکر  بر  دردناکی  و  عمیق  زخم 
دمکراسی خواهی  و  آزادی  جنبش 
حزب  و  کورد  ملی  جنبش  بویژە 
وارد  ایران  کوردستان  دمکرات 
سی  گذشت  با  کە  زخمی  نمود، 
و  دردناک  همچنان  سال  یک  و 

التیام ناپذیر بودە و هست.
 دکتر قاسملو از مدت ها قبل، از 
ایران،  اسالمی  جمهوری  دیدگاە 
هدفی برای حذف فیزیکی و ترور 
بود، زیرا وی فرزند ملت کورد و 
برای  استثنایی  و  توانمند  رهبری 
کورد  ملت  طلبانەی  حق  جنبش 
سطح  در  نام آور  سیاستمداری  و 
جهان  و  کوردستان  منطقە،  ایران، 
دمکرات  یک  عنوان  بە  کە  بود 

دمکراسی،  بە  معتقد  حقیقی 
عدالت، انسانگرایی و هوادار صلح 
و آرامش و همزیستی مسالمت آمیز 
شناختە شدە بود و در عین حال نیز 
مدافع سرسخت حقوق ملت کورد 
و رهبر فرهیختەی جنبش کورد در 
دمکرات  حزب  و  ایران  کوردستان 

کوردستان ایران بود.
خصائل  برخی  و  ویژگی ها  این 
کە  بود  دیگر  انساندوستانەی 
سیمای سیاسی و مبارزاتی دکتر 
قاسملو را تشکیل دادە بودند، دکتر 
قاسملو با هر گونە دیکتاتوری و 
کە  بود  مخالف  انسان ها  استثمار 
این نیز در کنار سایر ویژگی های 
با  تضاد  در  تنها  نە  ایشان  واالی 
ماهیت ضد بشری رژیم جمهوری 
بلکە  داشت،  قرار  ایران  اسالمی 

علیە  جدی  تهدیدی  عنوان  بە 
موجودیت و بقای قدرت ظالمانەی 

این رژیم تلقی می شد.
قاسملو  دکتر  باورهای  تنها  این 
نبودند کە تهدیدی جدی علیە رژیم 
قاسملو  بلکە  می شدند،  محسوب 
را  نیرومند ملت کورد  جنبش  هم 
برای تحقق حقوق و آزادی های این 
برای  کە  می کرد  رهبری  ملت 
فریاد  و  روحیەبخش  پیشمرگەها 
ستمدیدەی  ملت  حق طلبی  رسای 
و  سیاستمدار  هم  و  بود  کورد 
مبارزی عملگرا بە معنای واقعی 
همان  دلیل،  همین  بە  بود.  کلمە 
زود  بسیار  شد،  اشارە  کە  گونە 
رژیم  تروریستی  دسیسەهای  هدف 
زمانی کە  تا  لیکن  قرار گرفت، 
میان  در  و  کوهستان  آغوش  در 

پیشمرگەها و مبارزان دمکرات بود، 
از تیررس رژیم جمهوری اسالمی و 
ماشین تروریسم آن مصون بود، از 
همین رو با سوء استفادە از نیات 
صلح طلبانە و عزم ایشان برای حل 
مسالمت آمیز مسئله ی کورد، تحت 
پوشش مذاکرە بر سر خواست های 
ایران،  کوردستان  در  کورد  ملت 
و  مذاکرە  اصطالح  بە  میز  پشت 
مانند  اروپایی  کشور  یک  در 
شمردە  غنیمت  را  فرصت  اتریش، 
و در مورخەی ١٣ ژوئیەی ١٩٨٩ 
شهادت  بە  را  ایشان  میالدی 

رساندند.
متأسفانە دولت وقت اتریش بخاطر 
برخی مالحظات سیاسی و منافع 
جمهوری  با  مشترک  تجاری 
کە  نداد  اجازە  ایران،  اسالمی 
و  عادی  روند  ترور  این  پروندەی 
قانونی خود را طی کند و آمران 
و عامالن ترور دکتر قاسملو را بە 
افکار عمومی جهانیان بشناساند، 
این  پلیس  کە  بود  حالی  در  این 
کشور مدارک آشکار و غیر قابل 
می  کە  داشت  دست  در  انکاری 
توانست بە زودی جمهوری اسالمی 
دکتر  قاتل  عنوان  بە  را  ایران 
ماشین  و  نمودە  معرفی  قاسملو 
ترور جمهوری اسالمی را دست کم 
در اروپا متوقف نماید، کاری کە 
دستگاە قضایی آلمان پس از ترور 
دکتر صادق شرفکندی، معاون و 
قاسملو  دکتر  شایستەی  جانشین 
جمهوری  و  داد  انجام  شجاعانە 
و  آمر  عنور  بە  را  ایران  اسالمی 
عامل ترور دکتر صادق شرفکندی 

بە جهانیان معرفی نمود.
ترور  سالگرد  یکمین  و  سی  در 
از  دیگر  بار  یک  قاسملو  دکتر 
و  بشردوست  محافل  و  مجامع 
بین المللی  تأثیرگذار  نهادهای 
را  اتریش  دولت  کە  داریم  تقاضا 
ترور  پروندەی  بازگشایی  برای 
قرار  فشار  تحت  قاسملو  دکتر 
دهند تا بدینگونە هم جبران مافات 
نمودە و هم موضع نسنجیدەی دولت 

وقت اتریش و عدم استقالل دستگاە 
قضایی این کشور را از یک ابهام 

و سٶال بزرگ رهایی بخشد.
با  رهروان  آزادی خواە،  تودەهای 

صالبت مکتب دمکرات
همچنان کە پیشتر اشارە شد، خأل 
صفوف  در  قاسملو  دکتر  فقدان 
ایران  کوردستان  در  کورد  جنبش 
و حزب دمکرات کوردستان ایران، 
از  لیکن  نیست،  سادەای  کار 
بودن  رهرو  پر  و  مکتب  پویایی 
کە  دریافت  می توان  قاسملو  راە 
باورهایش  و  اندیشەها  در  قاسملو 
سیاست ها  و  افکار  و  است  زندە 
همچنان  وی  سنجی های  نکتە  و 
چراغ روشنی بخش راە مبارزات ما 
تا رسیدن بە سرمنزل مقصود است.
گرچە  اسالمی  جمهوری  رژیم 
دکتر  فیزیکی  لحاظ  از  توانست 
و  کورد  ملت  ما  از  را  قاسملو 
هرگز  لیکن  بگیرد،  آزادی خواهان 
نتوانستە و نخواهد توانست کە بین 
راە و اندیشە و رهنمودهای قاسملو 
از یک سو و ملت کورد و حزبش 

از سوی دیگر، فاصلە بیندازد.
ترور  سالگرد  یکمین  و  سی  در 
سال های  همانند  قاسملو،  دکتر 
اندیشە  با  نیز  آیندە  در  و  گذشتە 
و راە دکتر قاسملو پیمان می بندیم 
کە تا رسیدن بە پیروزی نهایی، با 
عزمی استوار این راە را پیمودە و 
روان پاک رهبرمان دکتر قاسملو 

را شاد و خشنود گردانیم.
راە  و  پاک  روان  بر  درود 
و  انساندوستی  دمکراسی خواهی، 

ملت باوری دکتر قاسملو
قاسملو  دکتر  راە  باد  رهروتر  پر 
آرمان های  و  اهداف  بە  نیل  جهت 
واالی این رهبر بزرگمان و تمامی 

شهیدان کوردستان
درود بر روان پاک تمامی شهیدان 

راە آزادی و رهایی کوردستان

حزب دمکرات کوردستان ایران
شورای سیاستگذاری

2١ تیرماە ١3٩٩ خورشیدی

پیشمرگه  نیروی  نظامی  مسئوالن 
همکاری  مرکز  عضو  احزاب 
احزاب کوردستان ایران در خصوص 
همکاری  راهکارهای  و  شیوه ها 
نشست  احزاب  مابین  فی  نظامی 

مشترکی برگزار کردند.
دومین  تیر،   ٢٦ پنجشنبه،  روز 

مرکز همکاری احزاب 
کوردستان ایران

 بر مبارزات مشترک 
احزاب تأکید ورزید

پیشمرگه  نظامی  نشست مسئوالن 
همکاری  مرکز  عضو  احزاب 
دفتر  در  ایران  کوردستان  احزاب 
سیاسی حزب دمکرات کوردستان 

برگزار شد.
"مصطفی  نشست،  این  ابتدای  در 
دبیرکل  جانشین  مولودی"، 

در  کوردستان  دمکرات  حزب 
این  برگزاری  مختصر،  سخنانی 
دانست  اهمیت  حائز  را  نشست 
این  که  کرد  امیدواری  ابراز  و 
گرو  در  مطلوبی  نتیجه   نشست 
احزاب  مشترک  مبارزات  پیشبرد 

کوردستان ایران داشته باشد.

نشست،  اصلی  بخش  در  سپس 
گزارش  ارائه  ضمن  میزبان  هیئت 
مباحث  جمع بندی  خصوص  در 
نشست پیشین، وظایف و محورهای 

این نشست را اعالم داشت.
در این نشست، نمایندگان نظامی 
همکاری  مرکز  در  عضو  احزاب 

خصوص  در  خود  نظرات  احزاب، 
را  نظامی  همکاری  شیوه های 
تأکید  با  همچنین  کردند.  ارائه 
نیروهای  نظامی  همکاری  بر 
کوردستان  احزاب  پیشمرگه 
و  تاریخی  ضرورتی  را  آن  ایران، 
سیاسی  وضعیت  در  اهمیت  هائز 

در  و  دانسته  کنونی  مبارزاتی  و 
مسئله  این  مکانیزم های  خصوص 

مهم تبادل نظر نمودند.

کوردستان  احزاب  همکاری  مرکز 
ایران

2٦ تیر ١3٩٩ شمسی
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تفاسیر جامعه شناسان در رسانه ها 
اعالم شده که این دو واقعه باید 
از هم تفکیک گردد چون اعدام 
کوردها همواره وجود داشته و در 
بله  می باشد!  قبلی  جریان  ادامه 
و  عرب  کشتار  و  کوردها  اعدام 
در  آذری  ترک  تحقیر  و  بلوچ 
همانگونه  شده است.  عادی  ایران 
که هر روز خورشید غروب کرده و 
تاریکی سایه می افکند، به همین 
شکل نیز ظلم و ستم مرکز علیه 

حاشیه عادی گشته است!!
برای  اخیر  ماه  چند  همین  در 
خود  حقارت  حس  کردن  فروکش 
از اعتراضات آبان ماه سال قبل در 
ایران، حکم اعدام سه جوان فارس 
اتهام  همان  اتهام   نمود.  را صادر 
و  ملی  امنیت  علیه  اقدام  بود: 
وابستگی به کشورهای خارجی!

موضع  بود،  متفاوت  آنچه  اما 
کمپینی  بود.  مرکز!  جامعه 
بر  و  نموده  برپا  حکم  این  علیه 
در  آورده که  جریانات فشار  همه 
این کمپین مشاركت كنند و حتی 
از  حاشیه  جریانات  و  احزاب  به 
ملیت های زیردست فشار آورده که 
این حکم اعدام را محکوم نمایند، 
اما در اطالعیه خود آماده نبودند 
اعالم  را  جوان کورد  نام سه  که 
بودند!  شده  اعدام  تازه  که  کنند 
چونکه اعدام از دید استعمارگری 
و  کورد  تن  بر  که  است  لباسی 
دوخته  حاشیه  ملیت های  دیگر 
شده و بر این باورند که تنها باید 
زیردست  ملت های  باقی  و  کورد 

اعدام گردند!
از دیدگاه استعمارگری ریشه دار، 
ریختن خونی که در رگ انسان 
امری  است،  جریان  در  حاشیه 
وابسته  افراد  عادی است و خون 
به ملت مرکز و مرکزگرا بوده که 
پر رنگ تر می باشد و اگر قطره ای 

از آن بر زمین بریزد حرام است!
خون  دو  دارای  که  جغرافیایی 
خون ها  برای  و  بوده  متمایز 
صورت  متفاوتی  ارزش گذاری 
داشته  استمرار  نمی تواند  پذیرد، 
پایداری  برای  راه  تنها  و  باشد 
چهره های  تغییر  تنها  نه  آن 
بلکه زیر و رو کردن  زمامداران، 

اندیشه استعمارگری است. 

ادامه سخن

مورد محاکمه قرار گیرند.
در  فرهنگیان  کوردستان  جامعه 
سی و یکمین سالگرد فقدان زنده 
یاد دکتر قاسملو، بار دیگر یاد او 
را زنده نگه داشته و با تمام  توان 

ادامه دهنده راه این مبارز بزرگ و 
 معلم دانشمند می باشد.

جامعه فرهنگیان  کوردستان
2١ تیر ١3٩٩ شمسی

ایده ها و آرمان های دکتر قاسملو 
زنده و راهنمای مردم کوردستان ایران می باشد

در  کوردستان  فرهنگیان  جامعه 
سالگرد  یکمین  و  سی  با  رابطه 
ترور رهبر نامی ملت کورد، دکتر 
"عبدالرحمن قاسملو" پیامی منتشر 

نمودند.
متن پیام به شرح زیر می باشد:

پیام جمعى از فرهنگیان  کوردستان 
یاد  زنده  ترور  سالروز  مناسبت  به 

دکتر عبدالرحمن قاسملو
سی و یک سال از ترور زنده یاد 
توسط  قاسملو  عبدالرحمن  دکتر 
مزدوران جمهوری اسالمی ایران در 

وین گذشت.
قاسملو  دکتر  شهید  یاد  زنده 
آگاه،  معلمی  فرهیخته،  رهبری 
مبتکر  و  برجسته  مداری  سیاست 
ایران،  برای  "دمکراسی  شعار 
خودمختاری برای کوردستان" بود.
دکتر قاسملو به دور از نژادپرستی 
بود،  کوردی  و  ناسیونالیستی 
بود  کورد  ایرانی  یک  و  ایرانی 
برقراری  برای  وجودش  همه  با  و  
دمکراسی در ایران و  خصوصآ در 

کوردستان تالش کرد.

برجسته  بسیار  های  ویژگی  از 
با  مذاکره  برای  تالش ها  ایشان 
به  رسیدن  و  سیاسی  مخالفان 
زبان مشترک و کوشش در ایجاد 
بزرگ  ائتالف های  و  اتحادها 

سیاسی بود.
شهید قاسملو یکی از معتقدان به 
گفتگو  و  حل مسائل و  مشکالت 
برای حل  و  بود  مذاکره  از طریق 
طریق،  این  از  کوردستان  مسئله 
نهایتآ جان شیرین  و  با ارزش خود 

را در این راه گذاشت.
با گذشت بیش از سی سال هنوز 
ایده ها و آرمان های زنده یاد دکتر 
مردم  راهنمای  و  زنده  قاسملو 

کوردستان ایران می باشد.
کوردستان  فرهنگیان   جامعه 
ضمن محکوم نمودن ترور زنده یاد 
شهید قاسملو به این وسیله اعالم 
 می نماید که ادامه دهنده  راه و روش 
ایشان برای دستیابی به دمکراسی 
و  آزادی برای کوردستان می باشد 
و  نهادهای  جهانی   جامعه  و  از 
حقوق بشری درخواست می کند تا 

پرونده جنایت ترور ایشان به دست 
جالدان و  حکومت متحجر جمهوری 
اسالمی باری دیگر در کانون  توجه 
جهانیان  قرار بگیرد  و عامالن این 
صالح  دادگاهی  در  حقیرانه  ترور 

ترور ناجوانمردانه دکتر "قاسملو"
 سندی دیگر از افشای ماهیت تروریستی رژیم ایران است

تشکیالت حزب دمکرات کوردستان 
ایران در استان "ایالم" در رابطه با 
ترور  و  شهادت  سالروز  تیر،   ٢٢
نامی ملت کوردستان دکتر  رهبر 
"عبدالرحمن قاسملو" پیامی منتشر 

نمودند.
متن پیام بدین شرح است:

دمکرات  حزب  تشکیالت  پیام 
به  ایالم  استان  ایران  کوردستان 
دکتر  شهادت  سالروز  مناسبت 

عبدالرحمن قاسملو
از فراز زاگرس و قالقیران

با ادای احترام به نام و یاد شهیدان 
راه آزادی

دکتر  شهادت  سالروز  مناسبت  به 
عبدالرحمن قاسملو

حزب  دبیرکل   ١٣٦٨ ماه  تیر   ٢٢
شهید  ایران  کوردستان  دمکرات 
دکتر قاسملو؛ در جلسه ای در شهر 
وین پایتخت اتریش مشغول رایزنی 
جمهوری  رژیم  دیپلمات های  با 
حقوق  به  دستیابی  برای  اسالمی 
حین  و  کورد  ملت  شده   پایمال 
تالش برای ایجاد صلح و برقراری 

کوردستان  و  ایران  در  دمکراسی 
غیرانسانی  اقدامی  در  که  بودند 
طراحی  پیش  از  برنامه ای  با  و 
شلیک  با  مذاکره  میز  سر  شده، 
دیپلومات  سوی  از  گلوله  چند 
جمهوری  رژیم  تروریست های 
اسالمی ترور شدند، تا از یک سو 
نام ایشان چون ستاره ای بر تارک 
و  آزادی خواهانه  مبارزات  آسمان 
صلح جویانه  تاریخ بشر بدرخشد و 
جاودانه شود و از سویی دیگر این 
ترور ناجوانمردانه سند دیگری باشد 
و  تروریستی  ماهیت  افشای  بر 
جنایتکارانه رژیم مستقر در تهران.
 ١٣٥٠ سال  از  که  قاسملو  شهید 
تا ١٣٦٨ بعنوان فعال سیاسی در 
عرصه مبارزات آزادی خواهانه برای 
خاورمیانه  در  دمکراسی  استقرار 
حزب  دبیرکل  بعنوان  همچنین  و 
نیز  و  ایران  کوردستان  دمکرات 
در  ارومیه  استان  مردم  نماینده 
اساسی  قانون  خبرگان  مجلس 
معدود  از  بودند؛  شده  شناخته 
تأثیرات  که  هستند  چهره هایی 

بر  انکاری  قابل  و غیر  چشمگیر 
فضای فکری، عمومی و سیاسی 
زمانه ی خود و دوران بعد از خود 
مدعا  این  شاهد  دارند.  و  داشته 
آزادی خواهانه  مبارزات  استمرار 
احقاق  راستای  در  کورد  ملت 
به  احترام  مبنای  بر  خود  حقوق 
جهانی  اعالمیه  و  انسان  کرامت 
بشر و اصول دمکراسی در  حقوق 
چارچوب تشکیالت حزب دمکرات 
کوردستان ایران است که تاکنون با 
گذشت سی و یک سال از تاریخ 
از  جدیت  با   ١٣٦٨ تیرماه   ٢٢
سوی فرزندان شایسته  کوردستان 
و با الهام از اندیشه های مترقیانه 
"دکتر قاسملو" تحقق یافته است. 
ایران  کوردستان  دمکرات  حزب 
پرچمدار  و  پیشرو  حزبی  بعنوان 
مبارزات ملی_ دمکراتیک ملت 
کورد؛ تا احقاق حقوق حقه ی ملت 
خود و استقرار صلحی پایدار برای 
ملت های در بند استبداد جغرافیای 
مورد مناقشه خاورمیانه، هرگز از 
اینکه  کما  نشست.  نخواهد  پا 

حزب توانسته است در کنار سایر 
در  ملی  آزادی بخش  نیروهای 
منطقه و نظام بین الملل، مشروعیت 
حتی  چشمگیری  مقبولیت  و 
نسبت به گذشته در بین جریان های 
بدست  موجود  سیاسی  و  فکری 

آورد.
فرهنگی  و  سیاسی  دستاوردهای 
و نفوذ مقبول حزب و اندیشه های 
دکتر  چون  پرستیژ  با  رهبری 
کوردستان  جامعه  در  قاسملو 
به  اندازه ای  تا  منطقه  و  ایران  و 
فضای  در  که  می آید  چشم 
و  ایران  امروز  سیاسی  ملتهب 
برانگیختن  سبب  بین الملل،  نظام 
اسالمی  جمهوری  رژیم  نگرانی 
حمالت  افزایش  آن  متعاقب  و 
به مواضع  رژیم  نظامی_فیزیکی 
دمکرات  حزب  پایگاه های  و 

کوردستان ایران شده است.
رژیم فاشیستی جمهوری اسالمی 
ایران،  در  قدرت  ابتدای حصول  از 
ناسازگار  اقتدارگرایی  رویکرد  با 
با هر گونه دمکراسی و حکومت 

حقوق  و  کرامت  همواره  قانون؛ 
نقض  را  خود  شهروندان  انسانی 
جمهوری  چنین  هم  است.  نموده 
تامین  که  آنچه  بدلیل  اسالمی 
تروریسم  پیشبرد  و  تروریسم  مالی 
بزرگترین  می شود  نامیده  دولتی 
اقدامات  حامی  اصلی ترین  و 
نظام  و  منطقه  در  تروریستی 
نوع  هیچ  از  و  می باشد  بین الملل 
اقدامی برای بسط و اشاعه ترور 
است.  ننموده  فروگذار  جهان  در 
چون  عملیات هایی  در  مشارکت 
ترور  و  ربایی  آدم   بمب گذاری، 
مقام های عالی مملکتی و رهبران 
از  که  آزادی بخش  های  جنبش 
مصادیق بارز تروریسم دولتی ست، 

من جمله آن هاست.
چون  رهبری  ترور  شک  بدون 
دمکراسی  آوازه  که  قاسملو 
خواهی اش و جهان بینی روشن وی 
و  انسان  به  احترام  بر  مبتنی  که 
اوست،  آزادی  و  حقوق  و  کرامت 
چالش  و  اهمیت ترین  با  از  یکی 
که  است  ترورهایی  برانگیزترین 
رژیم جمهوری اسالمی انجام داده 
از  که  شخصی  ترور  زیرا  است. 
استقرار  برای  مبارزه  پیشگامان 
عدالت  آزادی،  صلح،  دمکراسی، 
و برابری به شمار می آید، بیش از 
هر اقدام دیگری می تواند ماهیت 
رژیم  بشری  ضد  و  تروریستی 
جمهوری اسالمی را آشکار سازد.

یک  و  سی  از  پس  که  اکنون 
پرونده  آشکار،  جنایت  آن  از  سال 
و  پیدایی  با  کورد  رهبران  ترور 
تازه  ابعاد  متعدد  اسناد  افشای 
ای یافته؛ امید و خواسته ی ملت 
آن  عامالن  محاکمه  برای  کورد 
جنایت ضدبشری، تنها کاری است 
جبران  به  اروپایی  کشورهای  که 
سکوت چند دهه ای خود می توانند 

انجام دهند.
در حال حاضر که رژیم تروریستی 
ایران بیش از هر زمان دیگری با 

افزایش فشار بر جامعه مدنی ایران، 
اقدام به نقض حقوق اساسی افراد، 
فعاالن مدنی و حقوق بشر، فعالین 
اقلیت های مذهبی  زیست،  محیط 
کوردستان  و  ایران  تمام  در  و... 
فقیه  والیت  دیکتاتوری  تا  کرده 
را همچنان سرپا نگهدارد؛ بر گردن 
تمام انسان های آزاده و مبارز است 
که در برابر استبداد ایستاده و برای 
آزادی،  با  توأم  زندگی ای  ساختن 
در سایه صلح و بدون ترس و ترور 

از هیچ تالشی فروگذار نکنند.

تشکیالت حزب دمکرات کوردستان 
ایران استان ایالم

آزادی،  راه  مبارزان  و  شهیدان 
اندیشه تان  و  رهرو  پر  راهتان 

جاودانه و مانا
2١ تیر ١3٩٩ شمسی
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مصطفی هجری

در راستای فروپاشی مرکز 

ملیت های  انقالب  از  بعد 
ساختار  اگرچه  ایران)١٩٧٩(، 
حکومت پهلوی از هم پاشید، اما 
به  و  ملی  ستم  پروسه  زیرساخت 
حاشیه  راندن ملیت های زیردست، 
و  باستان  ایران  اسطوره  براساس 
فارسی  زبان  و  تشیع  ایدئولوژی 
در  خود گرفت.  به  نوینی  شکل 
بار دیگر خود  این مرحله، مرکز 
خشونت  ابعاد  و  کرده  تعریف  را 
بصورت  سرکوب،  و  پاکسازی  و 
قرار  توجه  مورد  سیستماتیک 
انکار  سیاست  پیامد  گرفت. 
برای  وجود ملیت ها، حتی تالش 
حد  تا  آنان  دادن  جلوه  کوچک 
همین  به  فرهنگ،  خردە  و  قوم 
آزادی،  حق  زندگی،  حق  دالیل 
مسئله حاکمیت ملیت ها، مسئله 
آزادی های  حتی  و  دمکراسی 
تهدید  و  امنیتی  دید  با  اولیه، 
علیه آسایش ملی تعبیر و تفسیر 
واقعیت  در  نیز،  دیدگاه  این  شد. 
خطری بالقوه برای حیات و امنیت 
بوده  ستمدیده  ملیت های  ملی 

 است.
خشونت و سرکوب سیستماتیک، 
تنیده  ابعاد زندگی را درهم  همه 
این  ایران،  کردستان  در  است. 
خشونت ها با فرمان جهاد خمینی، 
جمهوری  رهبر  و  بنیانگذار 
اسالمی، تحت نام جنگ مقدس، 
و  آیات  وسیلە  بە  آن  توجیە  با 
احادیث اسالمی آغاز گردید، که 
و  داشته  ادامه  نیز  امروز  به  تا 
حتی ابعاد جنگ نرم را نیز دربر 
گرفته و به استراتژی و سیاست 
رسمی وارثان خمینی مبدل گشته 

است.
خشونت  این  فاحش  تفاوت های 
های  بخش  با  کردستان  در 
که  است  این  در  ایران  در  دیگر 
را  مردمانی  دیگر  مناطق  در 

مخالف  و  دگراندیش  بعنوان  که 
خود می دانند، با هجوم و زندان، 
شکنجه و اعدام روبرو می گردند، 
در کردستان همزمان با این موارد، 
تاریخ، هویت، فرهنگ، زبان و در 
کل هویت وجودی ملت کرد مورد 
که  شده  واقع  همه جانبه  هجوم 
هدف نهایی مرکز، آسمیالسیون و 
خاموش نمودن صدای آزادیخواهی 

کرد می باشد.

وضعیت  و  کرد  کنونی  شرایط 
مرکز

و  بستە  زیست  فضای  بر  عالوە 
سرکوب  وضعیت  و  شدە  امنیتی 
در  بویژه  و  ایران  در  خشونت  و 
با  ارتباط  در  رژیم  کردستان، 
خارج  و  داخل  در  خویش  اهداف 
به بن بست رسیده است. همچنانکە 
قبال" اشارە شد، بر این باورم که 
خود  سیاست های  اعمال  در  رژیم 
کردستان  در  کرد  ملت  برابر  در 
مانده  ناکام  آغاز  همان  از  ایران، 
به  آزادی و رسیدن  آرزوی  است. 
حاکمیت  همان  که  ملی  حقوق 
کرد بر خاک خویش است، بطور 
بر  تأکید  ارتقاست.  روبە  مداوم 
هویت ملی، ماهیت جنبش ملی و 
دمکراتیک کرد بوده است. مقابله 
و دفاع ملی، مسیر همیشگی این 
جنبش می باشد. اشغالگری رژیم 
ایران محیط زیست کردستان را به 
سمت نابودی کشانده و منابع آبی 
و معادن آن را با هدف آبادسازی 

مرکز به یغما برده است. 
سطح  حاضر  حال  در  همچنین 
بدلیل  اجتماعی  نابرابری 
جامعه  رژیم،  غلط  سیاست های 
سوی  به  را  ایران  کردستان 
از  مملو  و  نابرابر  جامعه ای 
تعداد  است.  کشاندە  بهرەکشی 
مدافع  شهیدان  زندانیان،  آمار  و 
صدای  سرکوب  و  زیست  محیط 
زنان و دانشجویان و فعاالن مدنی، 
اعدام و ترور و ناپدیدکردن قهری 

و کشتارهای کورکورانه، اگرچه 
به  رژیم  جنایات  برای  مدرکی 
شمار می آیند، اما در همان حال، 
مقاومت  و  پایداری  نشانه های 
ستم  برابر  در  که  است  ملت  این 
و زیردستی سر خم نکرده است. 

ایران،  کلی  وضعیت  نسبت  به 
یک  از  اسالمی  جمهوری  رژیم 
دیدگاهی کلی همانند حکومتی 
شکست خورده به شمار می آید که 
توان اداره کردن و مدیریت کشور 
باقی  توانی  هم  اگر  ندارد.  را 
نمایش  با  ارتباط  در  باشد  مانده 
و  سرکوب  نیروی  از  استفاده  و 
ایران  خارج  و  داخل  در  نظامی 

است.
رژیم  که  نیست  این  در  شکی 
با  اسالمی  جمهوری  نامتعارف 
انباشته شده و مسائل  بحران های 
خارج  و  داخل  در  نشده،  حل 

محاصره شده است.
و  حکومت  جنایات  و  فساد   
اعتراضات،  سطح  زمامداران، 
فشار  خیابانی،  جنبش های 
زندگی  فرصت  نبود  و  بیکاری 
ایران  مردمان  اکثر  برای  عادی 
دیگر،  مشکل  صدها  و  ده ها  و 
رژیم را به سوی بن بست اداری و 
این وضعیت  برده است.  مدیریتی 
موجب شدە است که حق زندگی 

ابتدایی در ایران محقق نگردد. 
اصلی  مفهوم  است  ممکن  بحران 
ارزیابی وضعیت،  برای  باشد که 
بن بست کنونی یاری دهنده  باشد. 
بحران مدیریتی، بحران در سیاست 
در  را  رژیم  خارجی،  و  داخلی 
تنگنا قرار داده است، به گونه ای 
دیگر  بحرانی  با  را  بحران  که 

سپری می نماید.
اگرچه جمهوری اسالمی در حال 
بعنوان  است  تالش  در  نیز  حاضر 
جریان هژمونی منطقه ای، حوزه و 
پایگاهی در خاورمیانه برای خود 
تعریف کند، اما به دلیل کمپین 
مانده  ناتوان  آمریکا،  تحریم های 

ثروت  منابع  از  اعظمی  بخش  و 
حتی  نظامی اش  و  اطالعات  و 
گروه های  و  همپیمانان  سطح  در 
در  اسالمی  جمهوری  به  وابسته 
که  یمن  و  لبنان  سوریه،  عراق، 
برای جمهوری  نیابتی  به جنگ 
با  می باشند  مشغول  اسالمی 
در  بویژه  شده اند؛  مواجه  بحران 
حال حاضر همانند گذشته قادر به 
تأمین مخارج و بودجه گروه های 
نیابتی خویش نیست و همگی آنان 
در تنگنا قرار دارند. جدا از این 
همچون  کشورهایی  در  فاکتور، 
عراق و لبنان، مردم علیه سیاست  
اسالمی  جمهوری  مداخله جویانه 
به خیابان آمده و خواستار ریشه کن 
کردن نفوذ ایران در کشور خویش 
همچون  کشوری  در  هستند. 
بعنوان  را  آن  ایران  که  سوریه 
حوزه نفوذ خود قلمداد نموده، طی 
صد ها  و  ده ها  گذشته  سال  دو 
منافع  و  نظامی  پایگاه های  بار 
رژیم هدف قرار گرفته و جدا از 
درماندگی، قادر به دفاع از خود 

نبودە است.
منابع خبری معتبر اعالم کرده اند 
که این حمالت از سوی اسرائیل 
که  کشوری  می پذیرند؛  صورت 
نابودی آن از جغرافیای سیاسی، 
وعده و سخن همیشگی مسئوالن 
ایران بوده است. حتی این حمالت 
در خاک ایران تکرار شده و مراکز 
استراتژیک  و  نظامی  و  اتمی 
جمهوری اسالمی ایران هدف قرار 

می گیرند.
رژیمی که در آرزوی بنیان نهادن 
منطقه  در  اسالمی  "ام  القرا"ی 
این  تا  خود  تاریخ  طول  در  بود، 
اندازه ضعیف و منفعل نبوده است. 
وضعیتی که در منطقه و در برخی 
از کشورها در جریان است، نتیجە 
مداخله جویانه  و  تنش زا  سیاست 
تنها  نه  اکنون  که  است  رژیمی 
درگیر  نیز  را  ایران  کە،  خود 
سامان  که  رژیمی  است.  کرده 

سیاست  صرف  را  ایران  ثروت  و 
اکنون  است،  کرده  انقالب  صدور 
در انتظار انقالب و خیزش قربانیان 
این سیاست خویش است که همان 
مردم ایران هستند. همانگونه که 
در طول چند سال اخیر موج نفرت 
آمده  ستوه  به  مردم  شده  انباشته 
ایران، موجودیت رژیم را تا مرز)به  
زلزله  رژیم(  مسئوالن  خود  گفته  
برده  سراسری  انقالب  و  سیاسی 

است.
اکنون بحران های موازی منطقه ای 
و داخلی، با ویروس همه گیر کرونا 
نیروی  حتی  که  شده  همزمان 
نیز  را  حکومت  بدنه  و  دفاعی 
تضعیف نموده است. شیوع گسترده 
این ویروس همزمان با آن که توان 
سیستم بهداشتی و خدماتی رژیم 
را زیر سوال برد، فشاری بیشتر و 
چند برابری برای جامعه ایران به 

ارمغان آورد.
کاهش  و  بیکاری  نرخ  افزایش   
و  تحریم ها(  زمان  نفت)در  بهای 
تومان  بهای  برابری  کاهش چند 
از  بیشتری  شمار  دالر،  برابر  در 
و  فقر  زیر خط  به  را  ایران  مردم 
این  با  است.  کشانده  بیکاری 
نبود خدمتگزاری  بدلیل  نیز  حال 
وسایل  و  امکانات  کمبود  و 
بهداشتی، ده ها میلیون نفر را به 
برده  و مرگ  ابتال  فاجعه  سوی 
دستگاه  هیچ  این  از  جدا  است. 
و وزارت و مسئولی آماده نیست 
را  قربانیان  واقعی  آمار  که 
که  همانگونه  کند،  رسانه ای 
آماده نبودند آمار دقیق مجروحین 
و  زندانیان  و  کشته شدگان  و 
اعتراضات سال های  ناپدیدشدگان 

قبل را آشکار سازند.
عرصه  بحرانی،  شرایط  این  در 
همزمان  و  بیشتر  اعتراضات  بروز 
پیشبینی  بیشتر  سرکوب  خطر 
اکنون که بی اعتمادی  می شود. 
از  امیدی  نا  و  حکومت  به 
ایران  سرمردم  بر  عادی  زندگی 

سایە افکنده است و انتظار هیچ 
چاره جویی نمی رود، رژیم جمهوری 
اسالمی برای بقای خویش آماده 
و  سرکوب  و  خشونت  هرگونه 
پرداخت هزینه ای است. نشانه های 
نسبت  به  رژیم  آماده سازی  این 
کردستان آشکارتر است. تنها در 
٧ ماه گذشته ٩٢ نفر در کردستان 
ایران به اتهام فعالیت های مدنی، 
محکوم  مذهبی  و  سیاسی 
شده اند. اعدام هدایت عبدالله پور، 
صابر شیخ عبدالله و دیاکو رسول 
زاده و صدور حکم دراز مدت برای 
حسین عثمانی و زهرا محمدی و 
قبل از آن نیز حکم حبس ابد برای 
نمونه  چندین  تنها  جاللیان  زینب 

می باشد. 
به  اسالمی  جمهوری  تاریخ  اما 
اثبات رسانده که این سیاست غلط 
رسید.  نخواهد  دادش  به  خشن  و 
کرد  گذشته،  دهه های  طول  در 
مانند  را  خود  ایران  کردستان  در 
مشاهده  حاکمیت  فاقد  ملتی 
کرده است. بر همین اساس یکی 
از اهداف اصلی سیاست سرکوب 
و آسمیالسیون مرکز بوده است. از 
یافتن  بر دست  با اصرار  این رو، 
بر حق حاکمیت بر خاک خویش، 
نمادهای  که  می نماید  تأکید 
تشکیل  اساس  و  "دمکراسی" 
حکومت و همچنین مفهوم جامعه 
ایرانی، باید از نو تعریف گردد. 

سیستم  جدید،  تعریف  این  بدون 
ادامه  داخلی  اشغالگری 
اینگونه  لذا  داشت،  خواهد 
از  ابتدا  باید  اشغالگری،  رابطه 
زمینه  تا  گردد،  ملغی  مرکز 
و  داوطلبانە  همزیستی  برای 
برای  شود.  فراهم  مسالمت آمیز 
کردستان  هدف،  این  بە  رسیدن 
برای دست  پابرجا خواهد ماند و 
سرنوشت  بر  حاکمیت  به  یافتن 
خویش و در هم پیچیدن جمهوری 
بیشتری  هزینه های  اسالمی 

خواهد پرداخت.
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ابراهیم مالپور

بیش از چهار دهه ترور و خشونت 
رژیم ایران

در  را  ترور  کلمه  روز  هر  تقریبا 
متأسفانه  و  می شنویم  رسانه ها 
لغت  این  با  همه  ذهن  و  فکر 
از  شده است،  آشنا  ترسناک 
تا  گرفته  سیاسی  فعالین  قتل 
در  کودکان  و  زنان  کور  ترور 
مدارس  زدن  آتش  جهان،  سراسر 
مراسم  در  حتی  بمب گذاری  و 
حمالت  و  )افغانستان(  عروسی 
کارانداختن  از  برای  سایبری 
به  برای  حساس  و  مهم  اماکن 
همگی  مردم،  جان  انداختن  خطر 
ترورهایی  و  آمیز  خشونت  اعمال 
به  گروه هایی  توسط  که  هستند 
دالیل سیاسی، مذهبی و نژادی 
انجام می شود، هر چند در سراسر 
مهم  و  جدی  اقدامات  جهان 
این  با  مبارزه  برای  مداومی  و 
و  گرفته است  انجام  خشونت ها 
این  از  جلوگیری  اما  می گیرد 
بسیار  کار  غیرانسانی  اقدامات 
تروریست ها  چون  است  دشواری 
غیرانسانی  اعمال  انجام  برای 
وسایل  از  می توانند  حتی  خود، 
عادی و عمومی استفاده کنند. 
و  چاقو  با  حمالت  نمونه  برای 
عابران  و  شهروندان  به  ماشین 
ضمن  باید  جهت  همین  به  پیاده 
جلوگیری  برای  تالش ها  ادامه 
روی  بر  تروریستی  اقدامات  از 
باعث  که  افکاری  با  مبارزه 
بیش  می شوند  اعمالی  چنین 
از  پس  شود،  تمرکز  گذشته  از 
حمالت ١١ سپتامبر بحث مبارزه 
با تروریسم به یک مسأله جهانی 
تبدیل شد و کشورها همکاری ها 
در این زمینه را افزایش دادند و 
خشونت آمیز  اعمال  این  با  مبارزه 
جهانی شد اما هنوز راه زیادی تا 
ریشه کنی ترور باقی مانده و باید 
ساختار  در  گسترده ای  تغییرات 
سطح  در  اقتصادی  و  سیاسی 
جهان انجام گیرد تا زمینه برای 
رشد تروریست ها فراهم نشود و این 
كشورها  همه  همکاری  نیازمند 
است اما متأسفانه رژیم هایی مثل 
رژیم ایران که حامی تروریست و 
ترور  و  خشونت آمیز  افکار  منشأ 
برای  جهانی  اتحاد  مانع  هستند 
مبارزه با ترور و خشونت می شوند. 

رژیم ایران یک رژیم دیکتاتوری 
ساده نیست که رهبران آن تنها به 
حفظ قدرتشان بیندیشند بلکه یک 
ایدئولوژیک  دیکتاتوری  رژیم 
همه  بر  تسلط   هدفش  است که 
برای  و  است  جهان  کشورهای 
هیچ  از  هدف  این  به  دستیابی 
اقدامی دریغ نکرده اند، از حمایت 
رژیم های  از  مالی  و  سیاسی 
حمایت  تا  گرفته  دیکتاتوری 
مالی و نظامی از گروه های شبه 
نظامی و گروه های تروریستی در 

سراسر جهان.
 در حالیکه مردم ایران برای تهیه 
زندگی  ضروری  نیازهای  حداقل 
رژیم  شده اند  رو  روبه  مشکل  با 
از  دالر  میلیاردها  ساالنه  ایران 
درآمد کشور را تقدیم به گروه های 
دقیقی  آمار  می کند،  تروریستی 
به  رژیم  کمک های  میزان  از 

دست  در  تروریستی  گروه های 
نیست اما با توجه به آماری که 
امنیتی  سازمان های  سوی  از 
غربی و کشورهای منطقه منتشر 
 ١ حدود  ساالنه  ایران  می شود 

لبنان  الله  حزب  به  دالر  میلیارد 
فلسطینی  تندرو  گروه های  و 
کمک مالی می کند و در چند 
سال گذشته بیش از ٣٠ میلیارد 
آدم  و  دیکتاتوری  رژیم  به  دالر 
و  مستقیم  کمک  سوریه  کش 

کرده است،  مالی  غیرمستقیم 
کمک های نظامی رژیم ایران به 
جهان  سراسر  در  تندرو  گروه های 
بر  خاورمیانه  منطقه  خصوص  به 
از  بارها  و  نیست  پوشیده  کسی 
سوی کشورهای غربی و منطقه 

ایران  رژیم  اما  شده است  محکوم 
و  ترور  از  حمایت  به  همچنان 
خشونت ادامه داده است و مستقیم 
كشورهای  همه  به  غیرمستقیم  و 

جهان ضرر وارد کرده است. برای 
نمونه حمله به پالیشگاه های نفتی 
امنیت  گذشته  سال  در  عربستان 
را  خاورمیانه  در  انرژی  و  نفت 
چند  هر  و  کرد  تهدید  بشدت 

اقتصاد  بر  منفی  تأثیر  اما  کم 
بخشی  این  البته  داشت.  جهانی 
از اعمال رژیم ایران است و رژیم 
بخشی از انرژی و توان مالی و 
سیاسی اش را برای ترور و حذف 
و  داخل  در  مخالفین  سرکوب  و 

کرده است،  کشور صرف  از  خارج 
رژیم ایران از همان ابتدای مصادره 
به حذف  اقدام  ایران  انقالب مردم 
به  قدم  و  کرد  سیاسی  مخالفین 
قدم همه گروه های سیاسی حتی 
هم  را  دیگر  مذهبی  گروه های 

ایران  از  مناطقی  و  کرد  حذف 
خواستار  که  کوردستان  همچون 
حکومتی دمکرات و غیرمتمرکز 
قرار  نظامی  حمله  مورد  بودند 

گرفتند و ده ها هزار نفر از مردم 
و  شهید  رژیم  نیروهای  توسط 

زخمی شدند.
و  احزاب  حذف  برای  رژیم 
ترور  به  اقدام  مخالف  گروه های 

داخل  در  آنان  اعضای  و  رهبران 
داخل  در  کرد،  ایران  از  خارج  و 
بصورت  را  فعالین  از  بعضی 
و  کردند  شهید  غیرمستقیم 
عراق  از  هم  کشور  از  خارج  در 
و  ترور  به  اقدام  اروپا  تا  گرفته 

آزار و اذیت مخالفین رژیم کردند، 
از  نفر   ٤٠٠ حدود  ترور  جمله  از 
اعضا و کادرهای حزب دموکرات 
کوردستان  در  ایران  کوردستان 
رهبر  دو  ترور  همچنین  و  عراق 
دمکرات کوردستان  حزب  بزرگ 

ایران دکتر عبدالرحمان قاسملو و 
دکتر صادق شرفکندی در اروپا. 
میز  روی  بر  قاسملو  دکتر  ترور 
مذاکره تروریست بودن و غیر قابل 

اصالح بودن رژیم را به همه جهان 
نشان داد، البته رژیم برای حذف 
فیزیکی  ترور  به  تنها  مخالفین 
سال  چهل  در  و  نکرده  اکتفا 
گذشته بطور مداوم و با همه توان 

شخصیت  ترور  حال  در  رسانه ای 
رهبران اپوزسیون و فعالین سیاسی 
است  از کشور  خارج  و  داخل  در 
این  اما علیرغم همه تالش ها در 
بودن  زنده  و  نبوده  موفق  زمینه 
دهه   ٣ از  بعد  قاسملو  دکتر  نام 

در میان مردم کوردستان به ویژه 
و  نرم  جنگ  شکست  جوان  قشر 
شخصیت  ترور  در  رژیم  رسانه ای 
می  ثابت  را  اپوزسیون  رهبران 

کند. 
رژیم ایران بزرگترین و خطرناکترین 

خطر  و  است  تروریستی  حکومت 
گروه های  از  دولتی  تروریسم 
است  بیشتر  بسیار  نظامی  شبه 
سیاسی  و  مالی  امکانات  چون 

رژیم  دارند،  اختیار  در  بیشتری 
ایران مردم را به گروگان گرفته 
راه  در  ایران  امکانات  همه  از  و 
استفاده  ترور  و  خشونت  اشاعه 
می کند و با هر صدای آزادیخواه 

بشدت  خواهی  دموکراسی  و 
در  ایران  رژیم  کند،  برخورد می 
قتل  به  اقدام  گذشته  سال  چهل 
از  نفر  هزا  ده ها  ترور  و  اعدام  و 
مردم ایران کرده است اما نتوانسته 
آزادی  صدای  توانست  نخواهد  و 

کند،  خاموش  را  مردم  خواهی 
سرنگونی رژیم ایران حتمی است 
ایران  مردم  مطلق  اکثریت  چون 
هستند،  مخالف  رژیم  این  با 
ایران  تروریستی  رژیم  سرنگونی 
و  دموکرات  حکومتی  برپایی  و 

مردم  نفع  به  تنها  غیرمتمرکز، 
و  ثبات  به  بلکه  نیست  ایران 
و  خاورمیانه  منطقه  در  آرامش 

جهان کمک می کند.

رژیم ایران یک رژیم دیکتاتوری ساده نیست که رهبران آن تنها به حفظ قدرتشان بیندیشند بلکه یک رژیم 
دیکتاتوری ایدئولوژیک است که هدفش تسلط  بر همه کشورهای جهان است و برای دستیابی به این هدف 
از هیچ اقدامی دریغ نکرده اند، از حمایت سیاسی و مالی از رژیم های دیکتاتوری گرفته تا حمایت مالی و 

نظامی از گروه های شبه نظامی و گروه های تروریستی در سراسر جهان.

ایران ساالنه حدود ١ میلیارد دالر به حزب الله لبنان و گروه های تندرو فلسطینی کمک مالی می کند و در 
چند سال گذشته بیش از ٣٠ میلیارد دالر به رژیم دیکتاتوری و آدم کش سوریه کمک مستقیم و غیرمستقیم 

مالی کرده است.

رژیم برای حذف احزاب و گروه های مخالف اقدام به ترور رهبران و اعضای آنان در داخل و خارج از ایران 
کرد، در داخل، بعضی از فعالین را بصورت غیرمستقیم شهید کردند و در خارج از کشور هم از عراق گرفته تا 

اروپا اقدام به ترور و آزار و اذیت مخالفین رژیم کردند، از جمله ترور حدود ٤٠٠ نفر از اعضا و کادرهای حزب 
دموکرات کوردستان ایران در کوردستان عراق و همچنین ترور دو رهبر بزرگ حزب دمکرات کوردستان ایران 

دکتر عبدالرحمان قاسملو و دکتر صادق شرفکندی در اروپا. 

ترور، شناسنامه ای برای رژیم ایران )آخوندی(
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مختار نقشبندی    

خبر قرارداد ٢٥ ساله بین ایران و 
چین در چند هفته گذشته بازتاب 
گسترده ای در میان مردم داشته و 
ابراز  قرارداد  این  به  نسبت  اکثرا 
نگرانی کرده اند و از آن به عنوان 
فروش کشور به چین نام برده اند، 
این  جزئیات  و  کلیات  چند  هر 
و  نیست  مشخص  کامال  قرارداد 
هنوز بطور رسمی قراردادی میان 
اما  نشده است  امضا  کشور  دو 
چون رژیم در سیاست خارجی به 
و چین  روسیه  با  روابط  خصوص 
بارها  و  ندارد  مثبتی  کارنامه 
مصالح  فدای  را  کشور  منافع 
رژیم کرده و در این مسئله هم تا 
اکنون پنهان کاری کرده و باعث 
نگرانی مردم و اپوزسیون شده است، 
مردم  واکنش  و  خبر  این  بازتاب 
در دنیای مجازی به حدی زیاد 
و  مقام  بوده که چندین  شدید  و 
مسئول رژیم از جمله وزیر خارجه 
نشان  واکنش  خبر  این  به  نسبت 
با چین دفاع  روابط  از  داده اند و 
کرده اند و این روابط را دو طرفه و 
به نفع منافع كشور دانسته اند اما 
علی رغم تالش گسترده رسانه های 
رژیم در تغییر دیدگاه مردم نسبت 
به روابط با چین ترس و شک و 
نگرانی مردم نسبت به این قرارداد 
یافته است،  افزایش  و سلطه چین 
رژیم  آیا  چیست؟  واقعیت  اما 
قصد فروش ایران به چین و روسیه 
را دارد؟ چرا رابطه با آمریکا و 
نگران  را  اپوزسیون  و  مردم  اروپا 
و  روسیه  پای  تا  اما  نمی کند 
چین به میان می آید مردم نگران 
چه  اپوزسیون  و  مردم  می شوند؟ 

کار باید بکنند؟
روابط  جهان  سیاسی  ساختار  در 
منافعشان  اساس  بر  کشورها 
است و در روابط بین المللی حتی 
و  منافع  هم  غربی  كشورهای 
را  امنیتی  و  اقتصادی  مسائل 
و  بشری  حقوق  مسائل  از  پیش 
و  می گیرند  نظر  در  دموکراسی 
گاها در این روابط مسائل حقوق 
بشری هیچ جایگاهی ندارند، در 
چنین ساختار و شرایطی طبیعی 
است که هر کشوری به فکر حفظ 
منافع و امنیت خودش باشد و با 
کشورهایی ارتباط بیشتری داشته 
دارند  بیشتری  منفعت  که  باشد 
دارای  که  کشورها  بعضی  اما 
به  هستند  دیکتاتوری  رژیم های 
ایدئولوژیک  رژیم های  خصوص 
و  مصالح  المللی،  بین  روابط  در 
شان  ایدئولوژی  و  رژیم  منافع 
و  می دهند  قرار  اولویت  در  را 
امنیتی  و  اقتصادی  منافع  بعد 
کشور! رژیم ایران هم از جمله این 
کشورها است و متأسفانه در چند 
رژیم  خارجی  روابط  گذشته  دهه 
گسترش  و  نظام  حفظ  اساس  بر 
انقالب(  )صدور  رژیم  ایدئولوژی 
بوده است و به همین دلیل همواره 
پرتنشی  خارجی  روابط  ایران 
داشته است که نتیجه ای جز انزوا 
برای  اقتصادی  ضرر  و  تحریم  و 
ایران نداشته است. مشکل سیاست 
خارجی و روابط بین المللی ایران 
نگاه به شرق نیست بلکه مشکل 
در  رژیم  شیوه   و  اولویت  اصلی 

منافع  که  است  خارجی  سیاست 
رژیم می  را فدای مصالح  ایران 
کند وگرنه روابط گسترده و بلند 
قدرت  اکنون  که  چین  با  مدت 
تا  و  است  جهان  اقتصادی  دوم 

پایان این دهه قدرت اول اقتصادی 
جهان خواهد شد و از هر لحاظ در 
حال پیشرفت است مثبت و معقول 
نگران  باید  دلیل  همین  به  است، 
گسترش روابط ایران با چین باشیم 
چون قطعا به نفع رژیم و به ضرر 

مردم خواهد بود، هر چند به دلیل 
روشن نبودن جزئیات این قرار داد 
تحلیل  و  برسی  امکان  ساله   ٢٥
ندارد  وجود  قرارداد  این  دقیق 
اما به دو دلیل مهم اقتصادی و 
امنیتی این قرارداد به ضرر ایران 

خواهد بود.
اقتصادی:

اقتصاد دوم جهان   هر چند چین 
این کشور  اقتصادی  است و رشد 
ژاپن  و  غربی  کشورهای  از 
لحاظ  از  هنوز  اما  است  بیشتر 
تکنولوژی فاصله زیادی بین چین 
و  دارد  وجود  غربی  و کشورهای 
در  حداقل  چینی  شرکت های 
بخش نفت و گاز گزینه مناسبی 
برای توسعه میادین فرسوده نفتی 
به  چون  نیستند  ایران  گازی  و 
تکنولوژی  کارشناسان  گفته 
شرکت های چینی در این زمینه به 
خصوص در دریا و آب های عمیق 
و  نیست  ایران  نیازهای  جوابگوی 

قطعا  نبود  سیاسی  دالیل  به  اگر 
شرکت های غربی گزینه مناسبی 
و سرمایه گزاری  برای مشارکت 
و همکاری در زمینه نفت و گاز 
با  مشارکت  چند  هر  می بودند، 

کمتری  هزینه  چینی  شرکت های 
دارد و ظاهرا از نظر اقتصادی به 
با  ایران  اگر  اما   است  صرفه تر 
کند  مشارکت  غربی  شرکت های 
می تواند از تجربیات و تکنولوژی 
این  و  ببرد  بهره  هم  این شرکت ها 

ایران  نفع  به  بیشتر  مدت  بلند  در 
خواهد بود همانگونه که چینی ها 
از حضور شرکت های  سال ها است 
را  استفاده  نهایت  چین  در  غربی 
کار  نیروی  مهارت  افزایش  برای 
این  تکنولوژی  از  گرفتن  بهره  و 

و  رابطه  داده اند.  انجام  شرکت ها 
و  غربی  شرکت های  از  استفاده 
چین در کنار هم و در زمینه های 
متفاوت می تواند بهتر به پیشرفت 
و  کند  کمک  ایران  اقتصادی 
اصوال معقول  و درست نیست که 
روی  بر  را  کشور  درهای  ایران 
بر  و  کند  باز  کامال  کشورهایی 
ببندد،  روی كشورها دیگر کامال 
که  است  این  دیگر  مهم  مسئله 
آمریکا  و  چین  اینکه  علی رغم 
تضاد  و  تنش  و  هستند  هم  رقیب 
هم  با  زیادی  مشکالت  و  منافع 
دارند اما روابط گسترده اقتصادی 
چین  نفع  به  بیشتر  که  دارند  هم 
است و هرگز چین منافع کالنش 

در آمریکا را فدای بازار کوچک 
که  است  درست  کند،  نمی  ایران 
ها  چینی  برای  ایران  در  حضور 
بسیار مهم و حیاتی است و زمینه 
حضور بیشتر چین در خاورمیانه را 

هیچگاه  اما چین  فراهم می کند 
نخواهد  ترجیح  آمریکا  به  را  ایران 
مقامات  سخنان  خالف  بر  و  داد 
و  دوجانبه  روابط  از  که  رژیم 
صحبت  چینی ها  با  دوستانه 
گونه  همان  چینی ها  می کنند 

که پیشتر هم زیر فشار آمریکا از 
روابط اقتصادی با ایران کاسته اند 
در آینده هم بازهم این کار را تکرار 
خواهند کرد و شاید بر روی کاغذ 
در  اما  بدهند  تعهدهایی  ایران  به 
از  و  نخواهند کرد  اجرا  آنرا  عمل 

خیر  داد  قرار  این  اقتصادی  نظر 
زیاد برای چین و خیر کم و ضرر 
خواهد  پی  در  ایران  برای  زیاد 

داشت.
مسائل امنیتی:

ایران به چین اجازه حضور   شاید 
مستقیم نظامی در خاکش را ندهد 
و  روابط  گسترش  صورت  در  اما 
در  چین  کالن  گذاری  سرمایه 
ایران که تخمین زده می شود ارزش 
این قرارداد ٢٥ سال بیش از ٥٠٠ 
میلیارد دالر باشد راه برای حضور 
صورت  در  و  امنیتی  نیروهای 
کشورهای  با  ایران  )جنگ  لزوم 
در  گسترده  تظاهرات  یا  همسایه 
ایران( پای نیروهای نظامی چین 

و  شد  خواهد  باز  ایران  خاک  به 
ایران  مردمان  منافع  ضرر  به  این 
امنیتی  نیروی های  حضور  است، 
خاک  در  کشور  یک  نظامی  و 
کشور دیگر ذاتا مضر و بد نیست 

مشترک  منافع  اساس  بر  اگر  و 
باشد  مشترک  تهدید  دفع  برای 
مانند  است  الزم  و  درست  کامال 
نیروهای کشورهای غربی  حضور 
چهار  در  یکدیگر  خاک  در 
با  مقابله  برای  ناتو  پیمان  چوب 

تهدیدات روسیه، اما روابط ایران و 
بر خالف کشورهای عضو  چین  
راستا  هم  و  نزدیک  روابطی  ناتو 
ندارند،  مشترکی  دشمن  و  نیست 
با  چین  شد  اشاره  که  همانگونه 
آمریکا رقابت می کند و گاها هم 

شان  روابط  در  مشکالتی  و  تنش 
بر خالف  چین  اما  آید  می  پیش 
گسترده  روابط  آمریکا  با  ایران 
اقتصادی دارد و هرگز برای دفاع 
نخواهد  آمریکا درگیر  با  ایران  از 
شد و همچنین  چین هیچ دشمنی 
و ضدیت با رقبای ایران در منطقه 
یعنی عربستان و امارات و اسرائیل 
امنیتی  روابط  هرگونه  پس  ندارد 
نفع  به  کشور  دو  بین  نظامی  و 
چین خواهد بود و هیچ نفعی برای 
ایران نخواهد داشت اما به نفع رژیم 
خواهد بود و هدف رژیم هم دقیقا 
همین مسئله است، همانگونه که 
سوریه  در  روسیه  نظامی  حضور 
به ضرر مردم و به نفع رژیم بشار 

اتفاق  همین  هم  ایران  در  بود  اسد 
خواهد افتاد و در صورت درگیری 
منطقه  کشورهای  با  ایران  شدید 
یا تظاهرات گسترده در ایران برای 
براندازی رژیم نیروهای چینی به 
بهانه حفاظت از منافع و سرمایه 
پیدا  ایران حضور مستقیم  در  شان 
رژیم  به حفظ  این  و  خواهند کرد 
چینی ها  اما  کرد  خواهد  کمک 
را  ایران  خاک  از  بخشی  عمال 

اشغال خواهند کرد.
شاید در متن قرارداد منافع ایران 
از جمله منافع اقتصادی در نظر 
قطعا  عمل  در  اما  بشود  گرفته 
که  همانطور  بود  نخواهد  آنگونه 
در برجام بر روی کاغذ و در متن 
توافق تا حدودی منافع اقتصادی 
ایران در نظر گرفته شده بود اما 
خروج  از  قبل  حتی  و  عمل   در 
آمریکا از برجام ایران نتوانست از 
منافع اقتصادی برجام نفع زیادی 
ببرد چون قدرت پشتوانه قراردادها 
است نه حرف و شعار و همانگونه 
منافع  از  استفاده  در  ایران  که 
در  بود  ناتوان  آن  حفظ  و  برجام 
روابط با چین هم نخواهد توانست 

چین را پاسخگو کند! 
چهل  در  ایران  رژیم  واقع  در 
اتخاذ  با  همواره  گذشته  سال 
و  قدرت  از  فراتر  سیاست هایی 
توانایی ایران باعث ایجاد تنش با 
و  و منطقه ای  قدرت های جهانی 
است،  شده  مردم  رنج  آن  پی  در 
ناخالص داخلی آمریکا  و  تولید 
ایران  برابر  و٣٥   ٥٠ حدود  چین 
توانایی  ایران  قطعا  و  است 
تاثیرگذاری و تغییر سیاست های 
ایران  و  ندارد  را  كشورها  آن 
می بایست راه کشورهایی همچون 
را  ژاپن  و  جنوبی  کره  و  آلمان 
افزایش  با  و  می گرفت  پیش  در 
با دیگر  ایران و هم پیمانی  قدرت 
تأثیر  جهانی  مسائل  بر  قدرت ها 
تنش  و  تهدید  نه  می گذاشت 
دستاوردی  ضرر  جز  که  آفرینی 
برای ایران نداشته است. همانگونه 
که اشاره شد دلیل و ترس از روابط 
قرارداد  و  چین  با  ایران  گسترده 
٢٥ این نیست که ذاتا همکاری و 
با کشور قدرتمند  روابط گسترده 
بلکه  باشد  اشتباهی  کار  چین 
ایران  رژیم  که  است  این  مشکل 
قرار  اولویت  در  را  رژیم  مصالح 
با  آشکارا  دشمنی  با  و  می دهد 
و  روسیه  دست  بازیچه  آمریکا 
اصلی  مشکل  این  و  شده  چین 
و دلیل نگرانی مردم و اپوزسیون 
در  روسیه  آثار حضور  است چون 
سوریه را دیده اند که چه بر سر آن 
کشور آورده و حضور روسیه مانع 
هست،  و  بوده  رژیم  تغییر  اصلی 
اعتراض و ابراز نگرانی به تنهایی 
نمی تواند مانع این اعمال رژیم و 
بشود  بیگانگان  به  کشور  فروش 
است  رژیم  سرنگونی  راه  تنها  و 
و سرنگونی رژیم با شعار عملی 
باید  باید و  باید و  نخواهد شد و 
اپوزسیون متحدانه به میدان بیایند 
و پیغام قاطع و روشنی به جامعه 
جهانی بفرستند که مردمان ایران 
با هدایت  و  رژیم هستند  مخالف 
را  رژیم  سراسری  اعتراضات 
سرنگون کنند. هر روز رژیم زودتر 
سرنگون بشود یک روز زودتر رنج 
ها پایان می یابد و مردم به خوشی 

و رفاه خواهند رسید.

 بر خالف سخنان مقامات رژیم که از روابط دوجانبه و دوستانه با چینی ها صحبت می کنند چینی ها همان گونه که 
پیشتر هم زیر فشار آمریکا از روابط اقتصادی با ایران کاسته اند در آینده هم بازهم این کار را تکرار خواهند کرد 
و شاید بر روی کاغذ به ایران تعهدهایی بدهند اما در عمل آنرا اجرا نخواهند کرد و از نظر اقتصادی این قرار 

داد خیر زیاد برای چین و خیر کم و ضرر زیاد برای ایران در پی خواهد داشت.

در صورت درگیری شدید ایران با کشورهای منطقه یا تظاهرات گسترده در ایران برای براندازی رژیم نیروهای چینی به 
بهانه حفاظت از منافع و سرمایه شان در ایران حضور مستقیم پیدا خواهند کرد و این به حفظ رژیم کمک خواهد کرد اما 

چینی ها عمال بخشی از خاک ایران را اشغال خواهند کرد.

 رژیم ایران مصالح رژیم را در اولویت قرار می دهد و با دشمنی آشکارا با آمریکا بازیچه دست روسیه و چین 
شده و این مشکل اصلی و دلیل نگرانی مردم و اپوزسیون است چون آثار حضور روسیه در سوریه را دیده اند که 

چه بر سر آن کشور آورده و حضور روسیه مانع اصلی تغییر رژیم بوده و هست.

چرا باید نگران و مخالف روابط گسترده بین ایران و چین باشیم؟
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حزب  رهبر  قاسملو،  عبدالرحمن  دكتر   ،١٣٦٨ سال  ماه  تير   ٢٢ در 
دموكرات كردستان ايران، يكى از برجسته ترين شخصيت هاى سياسى ايران 
و خاورميانه، در شهر وين بە دست تروريست هاى دولتى جمهورى اسالمى 

ايران به قتل رسيد.
راه حلى  پيداكردن  براى  و  اسالمى  جمهورى  تقاضاى  به  قاسملو  دكتر 
مسالمت آميز و پايان دادن به جنگ در كوردستان، حاضر شده بود بر سر 
ميز مذاكره بنشيند. تروريست هاى نظام اسالمى كه با پوشش ديپلماتيك 
وارد كشور اتريش شده بودند با همكارى سفارت جمهوری اسالمى بعد از 

ترور او خاك آن كشور را ترك كردند.
اتاق جنايت حاكميت اسالمى، بعد از پايان جنگ، براى تثبيت پايه هاى 
لرزان خودش، سياست از بين بردن مخالفان نظام در داخل و خارج كشور، 
بويژه شخصيت هاى موثر را در دستور كار خود قرار داد. اين هيوالى 
اسالمى بر اقيانوسى از خون بهترين فرزندان اين آب وخاك بنا شده است. 
قتل قاسملو رهبر فرهيخته وكاريزماتيك كورد، در اين راستا رقم خورد.

دكتر قاسملو، در كوران حوادث پر فراز و نشيب بعد از سال هاى جنگ 
دوم با سياست آشنا شده بود. او در دوران دكتر مصدق و سال هاى بعد 
از كودتا فعاليت حزبى و سياسى را در شرايط علنى و مخفى تجربه 
دكتراى علوم  و  را خوب مى شناخت  كرده است، كشورهاى سوسياليستى 
اقتصادى خود را در پراگ پايتخت چكسلواكى دريافت و سال ها در سمت 
استادى دانشگاه تدريس كرده بود. همه اين تجارب او را به يك شخصيت 

طراز اول سياسى تبديل نموده بود.
دكتر قاسملو از همان ابتداى انقالب اسالمى، با تيزبينى خاصى دست 
خمينى را خوانده بود، فريب انقالب ضد امپرياليستى و مستضعفان او 
براى  خودمختارى  و  ايران  براى  دموكراسى  شعار"  طرح  با  و  نخورد  را 
كردستان" رابطه جنبش مطالباتى كردها را با دموكراسى در ايران پيوند 
داد و مى گفت: " بدون تأمين يك دموكراسى پيگير در ايران خودمختارى 
هم پايدار نخواهد بود". به همين خاطر استقرار دموكراسى در ايران را 

مقدم بر خودمختارى در كردستان می دانست.
 امروز بعد از گذشت ٤٠ سال از حاكميت اسالمى و تجارب گوناگون 
او  برد.  اپوزيسيون مى توان به هوش و دانش سياسى دكتر قاسملو پى 
مى گفت: " ايران به يك حكومت دموكراتيك احتياج دارد كه بر مبناى 
اعالميه جهانى حقوق بشر عمل كند" و خودمختارى را "عدم تمركز و 
تقسيم قدرت در استان هاى ايران براى جلوگيرى از تجمع قدرت در مركز" 
به   " بعنوان يك كورد اعالم مى كرد:  و  با صراحت  او  تعريف مى كرد. 
هيچ كس اجازه نمي دهيم خودش را از ما ايرانى تر بداند، بلكه در اين 
خانواده مشترك مى خواهيم به خواسته هاى ما توجه شود و يك شهروند 

درجه دو نباشيم".
او مى خواست " اسلحه را با دموكراسى" جايگزين كند و براى تحقق چنين 
آرزويي جان خود را از دست داد. تروريست هاى دولتى جمهورى اسالمى 
قلب جوان او را كه براى صلح مى تپيد، در سن ٥٩ سالگى براى هميشه 
خاموش كردند، اما نام و راه او پرچم مبارزه براى صلح و آزادى شده است 

و بر فراز كوه هاى زاگرس در اهتزاز است.

يزدان شهدایی

عدم موازنە وترور در وين                                                     
                وابستگی بیشتر

بویژە  و  اخیر  هفتە  دو  یکی  در 
نشریە  در  درج گزارشاتی  از  بعد 
روزنامە  و  اکونومیست  پترولیوم 
سند  درخصوص  تایمز  نیویورک 
همکاری ٢٥ سالە ایران و چین، 
عبور بیشتراز شعار غیرمنطقی و 
نەغربی،  نەشرقی،  فریبانە  عوام 
موضوع  بە  اسالمی  جمهوری 
افکار  مناقشە  قابل  و  داغ 
در  گشتەاست،  تبدیل  عمومی 
موافقین  جبهەبندیهای  طرف  دو 
از  توافقی  چنین  مخالفین  و 
وابستە  دکانداران  و  رژیم  رهبر 
در  کە  والیتش  در  شدە  ذوب  و 
راندند  زبان  بر  سخن ها  آن  مدح 
گرفتە تا محمود احمدی نژاد کە 
را  تاریخی جامعە  گویی حافظە 
چنین  بنیاد  آنچە  یادآوری  در 
دوران  در  مضحکانەای  توافقات 
گرفتە،  شکل  جمهوریش  ریاست 
جریان های  و  می گیرد  کم  دست 
برانداز حاکمیت در خارج کە آنرا 
ترکمنچایی دیگر می پندارند، با 
ذکر دالیل و استدالالت گوناگون، 
نە  توافق  این  زیان های  و  منافع 

مبهم  عمدتا  و  مشخص  چندان 
سایر  مثل  بە  و  کمافی السابق  و 
توافقات زیربەزیر و غیرعلنی کە 
سیاست ورزی  بارز  نمونەهای  از 
اسالمی  جمهوری  درحاکمیت 
آنرا  موافقین  برشمردند،  است، 
سندی در راە توسعە اقتصادی و 
مخالفین  و  کردە  قلمداد  نظامی 
همان  جدید  ورژن  و  نسخە  آنرا 
قرارداد رویترز و ترکمنچای دوم 

می دانند.
اگر چە بە طبیعت نظام حکومتی 
و ایدئولوژیک جمهوری اسالمی 
از  را  اسنادی  چنین  مفاد  کە 
مخفی  عمومی  افکار  و  نگاه ها 
نگە می دارد ونمی توان بە درستی 
تحلیل همە جوانب چنین سندی را 
مدنظرداشت و بە واکاوی جنبەهای 
گزارش  پرداخت،  آن  گوناگون 
را کە  فوق الذکر  نشریات  همانند 
میلیارد   ٤٠٠ سرمایەگزاری  در 
دالری چین در حوضەهای انرژی 
و  نظامی  ادوات  و  ونقل  حمل  و 
بهانە  بە  نظامی  هزاران  حضور 
سرمایەگزاری های  امنیت  تأمین 
را  نظردارند  اتفاق  چینی ها، 
همە  درانحصارقراردادن  می توان 
زیرساخت های اقتصادی و بە تبع 

آن وابستگی سیاسی بە چینی ها 
شدن  ازمستعمرە  دیگر  نمونەای 
کە  شرایطی  در  دانست.  ایران 
سیاست های ایدئولوژیک، تنش زا، 
از  رژیم  و سلطە جویانە  نامتعارف 
بی  و  ناکارآمدی  و  طرف  یک 
در و پیکری  ساختار اقتصادی، 
سیاسی حاکم از طرف دیگر، در 
عرصە سیاسی ایران را در انزوای 
کامل بین المللی قرار دادە و در بعد 
اقتصاد  حتمی  اقتصادی، مرگ 
تداعی  اذهان  در  را  ورشکستە 
نە  کە  توافقی  چنین  می کند، 
توسعە  جهت  در  و  اقتدار  بعد  از 
بلکە در نقطە مقابل آن کامال از 
روی درماندگی و رذالت و صرفا 
بە زعم خودشان جهت ماندگاری 
مستبد  اپورتونیست،  حاکمیت 
منعقد  رژیم  وسطایی  قرون  و 
گوناگون  ازجنبەهای  می گردد، 
وابستگی بیشتر و همە جانبە را 

در پی خواهد داشت. 
آنچە در باور چینی ها درون مایە 
توافقی  چنین  اصلی  و  هستە  و 
با  اقتصادی  قدرت  جنگ  است 
منافع  بە  دسترسی  و  آمریکا 
بیشتر وبهرە مندی از تخفیف هایی 
حفظ  جهت  تنها  رژیم  کە  است 

بخشی  همچنان  حاکمیتش، 
عظیم از صادارت خود بر دریای 
بە روس ها و کشورهای  را  خضر 
گشادە  با  کرد،  اهدا  همجوار 
دستی فزونتری بە چینی ها تقدیم 

می کند.
و  واقعیت ها  درستی  بە  چینی ها 
درماندگی رژیم را مالحظە کردە و 
خود را تنها اکتر و فعال اقتصادی 
در بازار بدون رقیب ایران می دانند 
انحصار  می توانند  منظر  این  واز 
کامل بازار اقتصادی ایران را در 
اختیار گرفتە و سودجویانە و هر 
تنها  نە   گذشتە  از  بیشتر  روز 
یکە تاز عرصە اقتصادی بلکە بە 
تبع آن عرصە سیاسی هم باشند، 
چیزی کە مدتی است کە نە تنها 
رسیدە  گوش  بە  آن  زمزمەهای 
بلکە در عمل هم شاهد آن بودەایم، 
جایی کە عروسک وزارت خارجە 
و سپاە تروریست پاسداران رژیم در 
وزارت  سخنگوی  اظهارنظر  برابر 
پنهانکاری  خصوص  در  بهداشت 
ازسوی  کرونا  ویروس  تبعات 
مقام های چینی، جانب چینی ها 
عنوان  بە  آنها  از  و  گرفتند  را 
کشوردوست واستراتژیک خود نام 

بردند.

   خالد درویژە
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