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پایان تحریم تسلیحاتی 
تغییری در ...

کرمانشاهان 
سرزمین ما

پایداری و مسئلەمندی
حزب دمکرات

حزب دمکرات و
 سیاست های آن

و  مبارزە  از  سخن  زمانیکە 
و  می آید  میان  بە  ملتی  انقالب 
خود  از  و  انسانی  سرمایەی  از 
یاد  انقالب  این  راه  گذشتگی 
تردید  و  شک  بدون  می شود، 
جانفدایان صف  و  مبارزە  پیشروان 
نخست این انقالب بسی جای تقدیر 
ویژه در میان ملت خود هستند . 
در میان ملت کورد نیز کسانیکە؛ 
پیشگام و پیشرو این مبارزه  شدەاند، 
نام پیشمرگە شناختە می شوند  با 
و پیشمرگە همان فرزندان فداکار 
دارای باور ملی هستند کە برای 
بنای ساختمان میهن  نهادن  بنیان 

از جان خود مایە می گذارند.
از  کە  لحظە  همان  در  اما 
بە  سخن  آن  سنگر  و  پیشمرگە 
ریزبینی  و  دقت  با  می آید،  میان 
بە آن صخرەهایی کە پیشمرگە بە 
مانند سنگر پشت آنها بستە است 
امیدی  و  اطمینان  با  آنجا  از  و 
می روند  نشانە  را  دشمن  استوار 
بە  می تواند  کە  است  مطمئن  و 
دهد،  ادامە  جانفدایی  و  مبارزە 

نگاه نکردەایم.
در میان ملت کورد بسیارند افراد 
پیشمرگە  برای  کە  گروه هایی  و 
دارند  را  سنگر  صخرەهای  نقش 
و با وجود آنهاست  كه  پیشمرگە 
دار  را  مستحکمی  سنگرهای 

هستند.
گاهی اوقات از زن و نقش زن در 
و  یاد می شود  ملت  مبارزە یک 
در حزب دمکرات نیز بە حق گفته 
نخستین  همان  از  کە  می شود 
دمکرات  حزب  تاسیس  روزهای 
کوردستان  جمهوری  زمان  در  و 
سعی می شد کە زنان در انقالب و 
مبارزه  سهیم باشند.  در طول سه 
چهارم قرن مبارزە و قربانی و تالش 
برای روشنگری در میان طبقه و 
قشرهای متفاوت، کوردستان زنان 
نیز بیشتر و بیشتر سهیم می شوند 
مبارزه   نخست  صف های  در  و 

بیشتر نقش ایفا می کنند.
در  زنان  نقش  همە  خود  این  اما 
موضوعاتی  و  است  نبودە  انقالب 

کریم پرویزی

ادامه در صفحه  3

ســـخـن
صخرەهای 

مبارزه 

 حزب دمکرات 
تاریخ سیاسی کورد است

برای  ستم  تحت  ملتی  هر  مبارزە 
ارتباط  استبداد  چنگال  از  رهایی 
تنگاتنگی با سازمان های سیاسی 
کە  معنا  بدین  دارد.  جامعە  این 
تشکالت  خواهان  کە  ملت  هایی 
سیاسی نیستند از طریق سازمان های 
سیاسی مانند احزاب نمایندە خواهند 
داشت و از سوی سازمان ملل نیز 
بین المللی  حق  و  شدە است  تصویب 
برای مثال نمایندگی ملت فلسطین 
آزادی بخش فلسطین  را بە سازمان 
و  بە همین سبب مبازرە  دادە است. 
ملت ها  از  دستە  آن  سیاسی  تاریخ 
سیاسی  سازمان   های  بە  مستقیما 

مرتبط است.
بعد از اشغال ایران در سوم شهریور 
١٣٢٠ خورشیدی از سوی متفقین 
و منحل شدن ارتش شاهنشاهی و 
تبعید رضا شاه بە آفریقای جنوبی 
ملت  های  آزادیخواهی  جنبش های 
در  کورد  ملت  ویژه  بە  ایران 
کوردستان ایران برای احقاق حقوق 
ملت های  شد.  نمایان  بیشتر  خود 
خواهان  نیز  ایران  جغرافیای  دیگر 
حق و حقوق خود شدند. اما در این 
از  بیشتر  کورد  ملت  مبارزە  میان 

همە نیرو توان داشت.
در ٢٥ مرداد سال ١٣٢١ خورشیدی 
سازمان  نخستین  "ژ.کاف"  جامعە 

ایران  کوردستان  ملی  ـ  سیاسی 
دارای  سازمان  این  شد.  تأسیس 
آن  هدف  کە  بود  ملی  برنامەای 
چون  اما  بود.  کورد  ملت  آزادی 
بود،  مخفی  سازمانی  "ژ.کاف" 
آن  رأس  در  سازمان  این  اعضای 
تأسیس  ضرورت  محمد"  "قاضی 
یک حزب مدرن سیاسی را درک 
 ٢٥ تاریخ  در  دلیل  همین  بە  کرد 
دمکرات  حزب   ١٣٢٤ مرداد 
کوردستان تأسیس شد و این حزب 

دارای ٨ مادە سیاسی بود.
کوردستان  دمکرات  حزب  تأسیس 
نقطه عطفی بود در تاریخ مبارزات 
برای  بود  آغازی  و  کورد  ملی 
ایجاد یک حزب سیاسی مدرن و بە 
مانند حزبی ملی ـ دمکراتیک پا 
بە عرصه مبارزە گذاشت و خود را 
نماینده همه اقشار و طبقات جامعە 

کوردستان معرفی کرد.
مهم  وقایع  در  دمکرات  حزب 
تاریخ  ساز  سرنوشت  و  سیاسی 
معاصر کوردستان نقش داشتە  است 
و پیشرو مبارزە مدرن در کوردستان 
سبب  همین  بە  است.  بودە  ایران 
مسئلە  در  دمکرات  حزب  مواضح 
کورد بە طور عمومی و کوردستان 
ایران برای احقاق حقوق ملی اهمیت 

بسزایی دارد.

بعد از سقوط جمهوری کوردستان و 
اعدام رهبران جمهوری کوردستان و 
بازادشت صدها عضو حزب و نفوذ 
تودە،  حزب  تشکیالت  در  ساواک 
کنفرانس  نخستین  دمکرات  حزب 
خود  ارتباط   ١٣٣٤ سال  در  خود 
سپس  و  کرد  قطع  تودە  با  را 
را در کوردستان  فعالیت  های خود 

ایران آغاز کرد.
ملت  مبارزە  از  دیگر  مقطعی 
رژیم  علیە  مسلحانە  کورد،مبارزە 
شاە در سال ٤٦ـ٤٧ بود کە ١٨ ماه 
بە طول انجامید کە بعدا این مبارزە 
پایان یافت. بعد از بازگشت دکتر 
خورشیدی   ١٣٤٩ سال  در  قاسملو 
احیای  برای  عراق  کوردستان  بە 
تشکیالت حزب دمکرات و نوشتن 
برنامە و اساسنامە، حزب دمکرات 
برای اولین بار بعد از کنگرە سوم 
خود  اساسنامە  و  برنامە  دارای 

گردید.
 ٥٧ انقالب  با  کە  است  روشن 
شاه  محمدرضا  رژیم  سقط  و 
ایران  کوردستان  پهلوی،شرایط 
دمکرات  حزب  و  شد  تغییر  دچار 
بعد از ٣٢ سال مبارزە مخفی رسما 
کوردستان  کرد.  موجودیت  اعالم 
ایران برای نخستن بار بعد از سقوط 
چشید.  را  آزادی  طعم  کوردستان 

میان  گفتوگوها  شکست  از  بعد 
نمایندگان ملت کورد و رژیم ایران، 
داد کە مسئلە کورد  فرمان  رژیم 
تحریم  و  نظامی  حملە  طریق  از 
اقتصادی حل شود. به همین سبب 
در بهار سال ٥٨ رژیم بە کوردستان 
حملە کرد سپس در ٢٨ مرداد همان 
سال فتوای جهاد علیە ملت کورد 

اعالم شد. 
شهید  ایران  انقالب  اوان  همان  در 
بود  کسی  اولین  "قاسملو"   دکتر 
در کوردستان و ایران کە تالش های 
خمینی و دار و دستە وی را بە عنوان 
ایجاد یک دیکتاتوری مذهبی در 
دلیل  همین  بە  کرد.  قلمداد  ایران 
حزب دمکرات همەپرسی رژیم برای 
کرد.  تحریم  را  اسالمی  جمهوری 
اما بسیاری از جریان های چپ و 
مارکسیستی این تصور را داشتند 
کە خمینی علیە امپریالیسم مبارزە 

می كند و از وی حمایت کردند.
زمانیکە سفارت آمریکا در ١٣ آذر 
٥٨ از سوی گروهی از دانشجویان 
بە  پیرو خط خمینی تسخیر شد و 
کوردستان حملە شد حزب دمکرات 
بە رهبری دکتر "قاسملو" این حرکت 
رژیم ایران را محکوم کرد و اکنون 
سازمان  های  و  احزاب  بیشتر  نیز 
خارجی  و  ایرانی  کورد،  سیاسی 

قلمداد  و  درست  حرکتی  را  آن 
می کنند. امروزە مفهوم دمکراسی 
برای  فرهنگی  برە  بشر  حقوق  و 
مبدل  آزادی  بە  رسیدن  و  رهایی 
شدە است و نشان می دهد کە حزب 
دمکرات تا چه اندازە دوراندیش و 

آیندەنگر است.
سال   ٧٥ از  بعدا  دمکرات  حزب 
و  کهنە  قامتی  تنها  نە  مبارزە 
خود  بە  فرسودگی  غبار  و  گرد 
نگرفته بلکە اکنون نیز خط مشی 
و سیاست های نشانی از پویایی آن 

است.
تاریخ  کە  گفت  می توان  آخر  در 
سال  صد  در  کوردستان  سیاسی 
و  فراز  تأسیس،  تاریخ،  همان  اخیر 
نشیب های احزاب و بیشتر از همە 
مثال  برای  است  دمکرات  حزب 
گذشتە  سال   ٧٥ سیاسی  تاریخ 
تغییر  از  است  عبارت  کوردستان 
جامعە "ژ.کاف" بە حزب دمکرات 
تأسیس  چگونگی  همچنین  و 
طی  اگر  کوردستان.  جمهوری 
بخواهند  محققان  آتی  سال   ٥٠
مطالعه  را  کوردستان  امروز  تاریخ 
کنند، ستون اصلی آن تاریخ حزب 

دمکرات است.

تاریخ حزب دمکرات 
کوردستان ایران، تاریخ 

چندین مسئول، کادر و عضو 
حزب نیست، تاریخ هزاران 
شهید و صدها هزار عضو 
است. در حقیقت تاریخ 

همە مردم کوردستان است.

دکتر قاسملو
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پیام تبریک 
"شورای هماهنگی کانون 

فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن" 
بە مناسبت 

سالروز تأسیس حزب دمکرات
شورای هماهنگی کانون فرهنگی 
و سیاسی خلق ترکمن بە مناسبت 
بزرگداشت ٧٥مین سالگرد تاسیس 
حزب دمکرات کردستان ایران پیام 

تبریک منتشر نمود.
متن پیام بدین شرح است:

هماهنگی  "شورای  تبریک  پیام 
خلق  سیاسی  و  فرهنگی  کانون 
٧٥مین  مناسبت  بە  ترکمن" 
دمکرات  حزب  تاسیس  سالگرد 

کردستان ایران!
شورای هماهنگی کانون فرهنگی 
٧٥مین  ترکمن،  خلق  وسیاسی 
دمکرات  حزب  تاسیس  سالگرد 
همرزمان  به  را  ایران  کردستان 
دیگر  و  درمرکزیت  گرامی 
دمکرات  حزب  گرامی  اعضای 
کردستان ایران و نیز بە مردم شریف 
کردستان صمیمانه تبریک گفته، 
برای  روزافزون  پیروزیهای  آرزوی 
حزب ومردم کردستان ایران را دارد.
سالگرد  پنجمین  و  هفتاد  بمناست 
حزب  بنیانگذاری  تاریخی  روز 
رابطه  در  ایران  دمکرات کردستان 

وسطایی  قرون  رژیم  حساسیت  با 
نسبت  ایران  اسالمی  جمهوری 
مردمان  اتحاد  و  همبستگی  به 
ترکمن  و  کرد  دوگانه  ستم  تحت 
درایران بیان کوتاه دو واقعه را الزم 

میدانیم:
مرکزی  "ستاد  که  وقتی   -١
در ششم  ترکمن صحرا"  شوراهای 
توطئه  واقعه  فروردین سال ١٣٥٨ 
را   ١٣٥٧ اسفند  در  سنندج  آمیز 
وبا  کرده  محکوم  متینگی  طی 
همبستگی  اعالم  کردستان  مردم 
نیروهای  با  همصدا  ونیز  نمود. 
 " رفراندوم  علیه  بر  کردستان  
نه"   یا  آری  اسالمی  جمهوری 
اعالم موضع نمود. نیروهای مسلح 
آمیز  مسالمت  متینگ  به  رژیم 
بمردم  روزه  نه  جنگ  کرده  حمله 

ترکمن صحرا تحمیل کردند.
2- وقتی که در بهمن ماه ١٣٥٨ 
حق  جنبش  رهبران  از  تن  چهار 
طلبانه خلق ترکمن با توطئه ربوده 
مذاکره  هیات  رسیدند.  بقتل  شدن 
مذاکره  برای  که  کردستان  مردم 

درتهران بودند ضمن محکوم کردن 
جنایت رژیم، با مردم ترکمنصحرا 
همبستگی  و  همدردی  اعالم 

نمودند. 
شورای هماهنگی کانون فرهنگی 
وسیاسی خلق ترکمن ایران به عنوان 
حزب  متحد  تشکلهای  از  یکی 
دمکرات کردستان ایران در کنگره 
ملیتهای ایران فدرال با توجه  به 
همبستگی های تاریخی ملتهای 
در  است  امیدوار  تورکمن  و  کرد 
درمیان  گسترده  اتحاد  تحکیم  راه 
برعلیه   ایران  مردمان  نیروهای 
رژیم جمهوری اسالمی و برقراری 
دمکراتیک  و  فدرال  ایرانی 
داشته  روزافزونی  موفقیتهای 

باشند.

گرامی و جاودان باد یاد شهدای 
حزب دمکرات کردستان ایران!  

شورای هماهنگی کانون فرهنگی و 
سیاسی خلق ترکمن
 ١٤اوت 2٠2٠میالدی

 2٤مرداد ١3٩٩خورشیدی    

پیام تبریک فعال سیاسی بە 
مناسبت 2٥ مرداد

سیاسی،  فعال  بختیار"،  "فرامرز  
٧٥مین  مرداد،   ٢٥ مناسبت  بە 
دمکرات  حزب  تأسیس  سالگرد 
منتشر  پەیامی  ایران،  کوردستان 

کرد.
متن پیام بدین شرح است:

به : حزب دمکرات کردستان ایران
پنج  و  هفتاد  جشن   : موضوع 

سالگی حزب  
و  گرامی  همرزمان  و  دوستان 
اعضای حزب دموکرات کردستان 

ایران
میتوانم  بدینوسیله  که  خوشحالم 
حزب  سالگی  پنج  و  هفتاد  جشن 
را به ملت کرد تبریک و شادباش 
بگویم . حزب دمکرات در این راه 
بر  را  زیادی  مصائب و مشکالت 
سر راه خود داشت . از نظر موقعیت 
دولتهای  بین  همواره  جغرافیایی 
بوده  محاصره  منطقه  دیکتاتوری 

بین  نیروهای  سیاستهای  و  است 
منطقه  در  سرد  جنگ  و  المللی 
خاورمیانه به نحوی اثرات سیاسی 
حزب  آزادیخواهانه  مبارزات  در 
دمکرات داشته است . آنچه مهم 
حزب  امروزه  که  است  این  است 
بر  ایستاده است و  افتخار  با  شما 
و  آزادی  برای  که  میبالد  خود 
انسانی  دمکراسی و احقاق حقوق 
کرده  مبارزه  سال   ٧٥ کرد  ملت 
از  باری  کوله  با  امروزه  و  است 
پرچمدار  نظامی  تجربه سیاسی - 
حرکتهای دموکراسی خواهانه در 

ایران و خاورمیانه میباشد .
پیشمرگان  های  مجاهدت  اثر  در 
این حزب بوده است که مسأله کرد 
در  و  خاورمیانه  و  ایران  از  فراتر 
جهان مطرح شده است . کردستان 
بوده  آزادگانی  مأوای  و  پناهگاه 
دیکتاتوریهای  علیه  که  است  

و  کردە اند  مبارزه  مرکزی  دولت 
مورد سرکوب و تعقیب قرار گرفته 

شده اند .
که  کنونی  حساس  برهه  این  در 
مطالبات  و  طلبی  هویت  اندیشه 
ملی در سراسر ایران گسترش یافته 
دمکرات  حزب  مسئولیت  است 
حمایت  با  تا  میشود  دوچندان 
دیگر  ملی  مبارزات  از  گسترده 
مرکزی  استبداد  ایران  ملیتهای 
را به زیر کشیده و دموکراسی و 
برای  را  سکوالریسم  و  فدرالیسم 
ایرانیان به ارمغان بیاورد . ملت لر 
همواره در کنار شما و دوشادوش 
شما برای آزادگی و آزاد اندیشی 

مبارزه خواهد کرد.

با احترام
فرامرز بختیار

آگوست 2٠2٠   

پیام تبریک 
شورای موقت سوسیالیست های 
چپ ایران به مناسبت سالیاد
 بنیانگذاری حزب دمکرات

سوسیالیست های  موقت  "شورای 
هفتاد  پیامی  طی  ایران"  چپ 
بنیانگذاری  سالیاد  پنجمین  و 
ایران را  حزب دمکرات کوردستان 

تبریک گفت.
متن پیام بدین شرح است:

محترم  اعضای  عزیز  هموطنان 
حزب دمکرات کردستان ایران

پنجمین  و  هفتاد  مناسبت  به 
سالگرد بنیانگذاری حزب دمکرات 
ترین  صمیمیمانه  ایران،  کردستان 
پذیرید.  به  را  ما  های  باش  شاد 
قبل از هر چیز برای شما مبارزان 
از  رهائی  و  آزادی  راه  دیرینه 
در  را  ها  آرزو  بهترین  تبعیض 
مردم  طلبانه  حق  پیکار  پیشبرد 

کردستان داریم.
حزب دموکرات کردستان ایران برای 
جنبش چپ سوسیالیستی نام دیر 
آشنائی ست. تاسیس این حزب در 
تاریخ مبارزات دموکراسی خواهی 
به معنای سرآغاز دوران  ایران  در 
در  کردستان  مردم  مبارزات  نوین 
راستای کسب حق تعیین سرنوشت 
در ایرانی دموکراتیک است و به 
بتوان گفت که یکی  جرئت شاید 
تاریخی  های  ابتکار  اولین  از 
نیروهای پیشرو در راه تحقق حقوق 
ملیتها در ایران به شمار می آید. 
گرچه تجربه اجتماعی عملی شدن 
جمهوری  چارچوب  در  حق  این 
یورش  با  کردستان  دموکراتیک 
ارتش مزدور دولت مرکزی شاهانه 
پس از حدود شش ماه سرکوب شد، 
اما به رغم تحمیل جنگی نا برابر 
و فرسایشی با هزینه های سنگین 
این  کردستان  مردم  برای  انسانی 
به  کنون  تا  کار  آغاز  از  حزب 
جمهوری  احزاب  از  یکی  عنوان 
و  تداوم  در  سابقه  با  دموکرات 
و  تبعیض  ضد  مبارزات  پایداری 

ایران  مردمان  خواهی  دموکراسی 
نقش برجسته ای را به عهده دارد.

مبارزات  تاریخ  به  مروری  با 
کردستان  مردم  ناپذیر  خستگی 
برابری  آزادی،  به  دستیابی  برای 
همواره حضور  اجتماعی  عدالت  و 
طور  به  را  دمکرات  حزب  فعال 
با  این حزب  دید.  میتوان  برجسته 
طرح خواست ها و مطالبات مردم 
مورد  جایگاه  شده  موفق  کرد 
از  یکی  عنوان  به  را  اعتمادی 
مردم  حقوق  مدافعان  ترین  جدی 
دست  به  ها  توده  میان  در  کرد 
بیاورد و از این راه از حمایت ها و 
برخوردار  مردمی  های  پشتیبانی 

شود. 
یکی  دیرینه  مبارزات  درازای  در 
از نادر ترین احزاب سیاسی طیف 
اپوزیسیون جمهوری خواه دموکرات 
است که با کوله باری از تجارب 
مبارزاتی به رغم آزمون و خطا از 
توان تأثیر گذاری چشمگیری در 
و  روند مبارزات جمهوری خواهی 
می  برخوردار  طلبی  دموکراسی 
باشد. حزب دمکرات کردستان ایران 
سازمان  و  نیروها  بین  در  تنها  نه 
جمهوری  مخالفان  طیف  احزاب  و 
به  پایبند  حزب  ایران  در  اسالمی 
اصول دموکراتیک شناخته شده و 
مورد اعتماد هست بلکه در سطح 
اعتبار شایسته  از  نیز  منطقه ای 
ای در تأثیر گذاری بر روند تغییر 

وتحوالت سیاسی بهره می برد.
ناپذیر  خستگی  های  کوشش 
زمینه های  ایجاد  جهت  در  حزب 
و  همگامی  تسهیل  برای  الزم 
همراهی سازمان ها و احزاب کرد 
و همچنین با دیگر نیروها، جریان 
ها واحزاب سیاسی جمهوری خواه 
ارج است.  قابل  ایران  سراسری در 
پایدار  همکاری های  جوان  تجربه 
مشترک ما در پروژه "همبستگی 

ایران"  در  برابری  و  آزادی  برای 
آزمونی نوینی از یک وحدت عمل 
پرارزشی است که به دور از فرقه 
تواند  طلبی می  قدرت  و  گرائی 
با ارتقاء فعالیت ها بستر مناسبی 
را برای همکاریهای گستردهتر و 
همگامی های بیشتر در راستای 
همگرائی طیف گسترده اما هنوز 
جمهوری  تأثیر  کم  و  پراکنده 
مبارزات  در  دموکرات  خواهان 

جاری کشور فراهم کند.
و  ارزش ها   بر  تکیه  با  ما 
آزادی  مبارزات  آوردهای  دست 
عدالت  و  طلبان  برابری  خواهانه، 
همکاری  ایران  مردمان  جویانه 
ایران  کردستان  دمکرات  حزب  با 
جمهوری  تحقق  راستای  در  را 
ودولت  دین  جدائی  و  دموکراسی 
در ساختاری غیر متمرکز، فدرالی 
گرامی میداریم. امیدواریم در روند 
مردمان  خواهانه  رهائی  جنبش 
ایران بتوانیم با تعمیق پیوند های 
موثری  نقش  مشترکن  مبارزاتی، 
ایفا کنیم. همچنین امیدواریم که 
بتواند  ما  پایدار  همکاری های 
مذهبی  رژیم  براندازی  روند  در 
جمهوری  خواه  تمامیت  فاشیستی 
و  افتد  مؤثرتر  ایران  اسالمی 
از  دور  چندان  نه  ای  آینده  در 
مناسباتی بدون تبعیض جنسیتی، 
در  مذهبی...  زبانی،  فرهنگی، 
آزاد، دمکراتیک  یک همزیستی 
برابر  مبنای  بر  آمیز  مسالمت  و 
و  بهتر  زندگی  شهروندی  حقوقی 
انسانی را در ایران باهم به سازیم.

مبارزه تا رهائی
یاد یاران گرامی باد

های  سوسیالیست  موقت  شورای 
چپ ایران
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پیام تبریک
 شورای همبستگی تورکمن 
صحرا به مناسبت سالیاد 
بنیانگذاری حزب دمکرات

تورکمن  همبستگی  "شورای 
صحرا" طی پیامی هفتاد و پنجمین 
سالیاد بنیانگذاری حزب دمکرات 
کوردستان ایران را تبریک گفت.

متن پیام بدین شرح است:
تورکمن  همبستگی  شورای  پیام 

صحرا
بمناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد  
دمکرات  حزب  بنیانگذاری 

کردستان ایران
حزب  محترم  اعضای  و  رهبری 

دمکرات کردستان ایران!
با درود فراوان و بهترین آرزوها،  به 
شما و دیگر مبارزین  راه آزادی  و 
رهایی از تبعیض، فرا رسیدن هفتاد 
سالگرد حزب دمکرات  پنجمین  و 
کردستان ایران را صمیمانه تبریک 

می گوییم.
حزب  بنیانگذاری  تردید  بدون 
 ٢٥ در  ایران  کردستان  دمکرات 
ضرورت  به  پاسخ   ١٣٢٤ مرداد 
کرد  ملت  یابی  تشکل  تاریخی 
برای احقاق حقوق ملی در ایرانی 
رهبران  است.  بوده  دمکراتیک 
قاضی  یادها  زنده  شما  برجسته 
قاسملو  دکترعبدالرحمان  محمد، 

و دکتر صادق شرفکندی تمامی 
شیوه های سیاسی و دیپلماتیک را 
در مسیر رشد، پویایی  و انعکاس 
جهانی جنبش ملی کردستان بکار 
بستند و هم اکنون به یمن ٧٥ سال 
ناپذیر  خستگی  و  مداوم  مبارزه 
رهبری، اعضا و هزاران پیشمرگه 
گمنام، نام حزب دمکرات کردستان 
ایران به عنوان یک حزب مردمی 
با آرمان های انساندوستانه در تاریخ 
خاورمیانه  و  ایران  نوین  سیاسی 

قرار گرفته است.
و  مردمی  خصلت  ما،  نظر  از   
محبوبیت حزب دمکرات کردستان 
در میان مردم کرد و ایرانیان تنها 
و  خطرات مرگ  تحمل  به  منوط 
از مبارزه نفس گیر و  حبس ناشی 
نابرابرعلیه استبداد نبوده، بلکه در 
ابتکار و اولویت بخشی به پیوندها 
و اتحاد عمل های تاریخی با دیگر 
نیروهای آزادیخواه ایرانی  نیز نهفته 
است. تالش بی وقفه حزب دمکرات 
مشارکت  برای  ایران  کردستان 
جدی در تامین اتحادهای نیروهای 
سیاسی کردستان، ملیت های تحت 
همینطور  و  مضاعف  تبعیض 

دمکراسی  سازمان های  و  احزاب 
امری  خود  بنوبه  ایرانی  خواه  
اهمیت  پر  بسیار  و  ستایش  قابل 

می باشد.
تورکمن  همبستگی  شورای 
صحرا به عنوان یکی از متحدین  
به  ایران  کردستان  دمکرات  حزب 
پیوندهای تاریخی و مبارزاتی دو 
به  اهمیت  تورکمن  و  کرد  ملیت 
طریق  این  از  و  بوده  قائل  سزایی 
حزب  سالگرد  پنجمین  و  هفتاد 
دمکرات کردستان ایران را به ملت 
کرد تبریک گفته و امیدواریم با 
تامین اتحاد گسترده مردمان ایران 
اسالمی  جمهوری  رژیم  عمر  به 
نقطه پایان نهاده و در بنای ایرانی 
در  دمکراتیک  و  فدرال  آزاد،  

کنار یکدیگر باشیم.

اعضای  و  رهبران  آرمان  و  یاد 
حزب دمکرات کردستان ایران  که 
جان خود را در راه مبارزه از دست 

داده اند گرامی و جاودان باد!
شورای همبستگی تورکمن صحرا- 

ایران
١٠ آگوست 2٠2٠ میالدی
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آنها  به  کم  کە  هستند  دیگر 
واقعی  حق  و  است  شدە  اشارە 
زنان در انقالب بە آنان دادە نشدە 
خانوادەهای  کلی  طور  بە  است. 
خانوادەهایی  آن  چە  پیشمرگەها، 
مقر  در  پیشمرگەها  با  کە 
با  پیشمرگە  اردوگاههای  و 
همسران، مادران و پدران پیشمرگە 
چە  می کنند؛  زندگی  خود 
داخل  در  کە  خانوادەهایی  آن 
جامعە  میان  در  و  کوردستان 
فرزندانشان  و  می کنند  زندگی 
دور از آنان بوده  و در مبارزه  ملت 
در  ویژەای  جایگاه  دارند،  شركت 
داشتەاند  را  کورد  ملت  مبارزە 
کە بسیار کم در مورد آنان سخن 

گفته می شوند.
زنان و خانوادەهای پیشمرگە، چە 
یک  زیر  پیشمرگە  با  کە  آنانی 
زندگی  آنان  با  پیشمرگانە  سقف 
در  کە  آنانی  چه  و  می کنند 
خود  عزیزان  از  و  بودە   جامعه 
و  کلی  شیوەای  بە  هستند،  دور 
گسترده ؛ نقش صخرەهای سنگر را 
داشتەاند کە سپر دفاع در مقابل 
گلولە و تیر زهرآگین دشمن بودە 
و هم سایە و مامنی برای آسایش 

پیشمرگە بودەاند.
ارزش  با  و  مهم  صخرەهای  این 
انقالب جای تقدیر و یادبود هستند 
انقالب  آغاز  سالروز  در  باید  و 
٧٥مین  در  کوردستان،  مدرن 
سالروز مکتب گالویژ به آنان نیز 
تبریک گفت و بە آنان گفت کە 
در  را  شما  ویژه  جایگاه  و  نقش 
سنگر  شما  بدون  و  داریم  یادها 
نیست؛  مزین  و  محکم  پیشمرگە 
سالروز این انقالب بزرگ بر شما 

نیز تبریک باد.

ادامه سخن

پیام تبریک فدائیان خلق به 
مناسبت سالروز

 بنیانگذاری حزب دمکرات
حزب  اجرایی   - سیاسی  هیئت 
طی  خلق(  )فدائیان  ایران  چپ 
سالیاد  پنجمین  و  هفتاد  پیامی 
دمکرات  حزب  بنیانگذاری 
کوردستان ایران را تبریک گفت.

متن پیام بدین شکل است:
پيام هيئت سياسی ـ اجرائی حزب 

چپ ايران )فدائيان خلق( 
پنجمين  و  هفتاد  مناسبت  به 
دمکرات  حزب  تشکيل  سالگرد 

کردستان ايران
دوستان عزيز!   

سالگرد  پنجمين  و  هفتاد 
دمکرات  حزب  بنيانگذاری 
کردستان ايران را به اعضا، کادرها 
و دوستداران آن تبريک می گوئيم.
ايران  کردستان  دمکرات  حزب 
زمانی بنيان گذاشته شد که کشور 
ما بعد از سقوط ديکتاتوری رضا 
شاه، دوران پر تالطمی را پشت سر 
کشور  سو  يک  از  می گذاشت. 
در  متفقين  نيروهای  اشغال  تحت 
انگلستان،  ـ  دوم  جهانی  جنگ 
متحده  اياالت  و  شوروی  اتحاد 
سوی  از  داشت،  قرار  ـ  آمريکا 
سرکوب  سد  شکستن  با  ديگر 
آزاديخواهانۀ  جنبش های  دولتی 
مردم روز به روز گسترده تر می شد 
و احزاب سياسی جديد پا به حيات 
دمکرات  حزب  می گذاشتند. 
کردستان ايران يکی از اين احزاب 
بود که توسط فعاالن و روشنفکران 
کرد برای تحقق بخشيدن به حقوق 
ملی و دمکراتيک مردم کردستان 
بر  گرديد.  تشکيل  مهاباد  در 
پرچم اين حزب قبل از همه مبارزه 
عليه تبعيض ملی نقش بسته بود 
جمهوری  تشکيل  برای  تالش  و 
اقدام  اولين  کردستان  خودمختار 
جمهوری  چند  هر  بود.  آن  مهم 
بعد  و  نکرد  مهاباد عمر چندانی 
از خروج نيروهای اتحاد شوروی از 
مرکزی  دولت  توسط  ايران،  شمال 
آن  بنيانگذاران  و  گشت  سرکوب 
کردستان  مردم  اما  شدند.  اعدام 
خاطره جمهوری مهاباد و بنيانگذار 
آن قاضی محمد و ياران او را هرگز 

فراموش نکردند.

در  ايران  کردستان  دمکرات  حزب 
با  طول هفتاد و پنج سال گذشته 
رهبران جانباخته خود و   راه  ادامه 
وفاداری به آرمان های آزاديخواهانه 
از  يکی  به  ايران  کردستان  مردم 
مردم  مبارزات  اصلی  کانون های 
در  همواره  و  تبديل شده  کردستان 
بخش  پشتيبانی  از  خود  مبارزات 
مهمی از مردم کردستان برخوردار 

بوده است.  
مردم  آزاديخواهانه  جنبش 
جنبش  از  مهمی  بخش  کردستان 
است.  ايران  مردم  دمکراتيک 
جنبش  اين  گذشته  سال  طی۴٢ 
مبارزه  مهم  سنگرهای  از  يکی 
جمهوری  مذهبی  استبداد  عليه 
آن  برابر  در  مقاومت  و  اسالمی 
بوده است. پايداری مردم کردستان 
در برابر جمهوری اسالمی و دفاع 
آزادی های خود يکی  از حقوق و 
مبارزات  صفحات  درخشان ترين  از 
حکومت  سلطه  عليه  ايران  مردم 
بوده  اسالمی  جمهوری  سرکوب 
راه  اين  در  کردستان  مردم  است. 
سلطه  داده اند.  زيادی  قربانيان 
با  همواره  کردستان  در  حکومت 
مبارزان  اعدام  و  ترور  سرکوب، 
کرد همراه بوده است. هنوز هم بعد 
از ۴٢ سال فرزندان مردم کردستان 
به خاطر پای بندی به خواسته های 
ملی ودموکراتيک مردم کردستان 

اعدام می شوند.
حزب دمکرات کردستان ايران يکی 
برابر  در  مقاومت  ستون های  از 
کردستان  در  اسالمی  جمهوری 
راه قربانيان زيادی  اين  بوده و در 
داده است. جمهوری اسالمی عالوه 
بر تحميل جنگ به مردم کردستان 
و کشتار آنان، برای لطمه زدن به 
از  ايران  کردستان  دمکرات  حزب 
هر ترفندی سود جسته است. دکتر 
عبدالرحمان قاسملو و همراهان او را 
سر ميز به بهانه مذاکره ترور کرد. 
جانشين او دکتر صادق شرفکندی 
رساند.  قتل  به  برلين  در  نيز  را 
است  نتوانسته  ترورها  اين  اما 
و  کردستان  مردم  اراده  در  خللی 
حزب دمکرات کردستان ايران وارد 

نمايد. مبارزه در کردستان هم چنان 
ادامه دارد.

دوستان عزيز! 
در  ايران  کردستان  دمکرات  حزب 
برای  تاريخ پر فراز و نشيب خود 
صفوف  در  اتحاد  و  همکاری 
کرده  تالش  اپوزيسيون  نيروهای 
همکاری  جهت  در  آن  رهبران  و 
در  ديگر  آزاديخواه  نيروهای  با 
سراسر ايران برای رسيدن به اهداف 
حزب  برداشته اند.  گام  مشترک 
توجه  با  ايران  کردستان  دمکرات 
در  خود  موقعيت  و  جايگاه  به 
مبارزات مردم کردستان، می تواند 
در مبارزه برای گذار از جمهوری 
اسالمی و استقرار يک جمهوری 
سکوالر و دموکرات در ايران نقش 

موثری ايفا کند.
جمهوری  عليه  مبارزه  امروز 
برابری  و  آزادی  برای  و  اسالمی 
هميشه  از  ريشه دارتر  کشورما  در 
تغيير  صدای  اينک  است.  شده  
است.  برخاسته  جامعه  اعماق  از 
دی ماه ٩۶ و آبان ٩٨ طليعه اين 
تغيير بودند. ما بر اين باوريم که 
هم  ايران  کردستان  مردم  مبارزات 
از  يکی  گذشته  سال   ۴٢ چون 
برای  مبارزات  اين  مهم  پايه های 
گذار به يک جامعه آزاد و برابر 
مردم  جنبش  امروز  نياز  و  است 
و  مبارزات  اين  تقويت  ما  کشور 
دموکراتيک  مبارزه  با  آن  پيوند 

مردم سراسر کشور است.
و  هفتاد  مجدد  تبريک  با  ما 
حزب  تشکيل  سالگرد  پنجمين 
تاکيد  و  ايران  کردستان  دمکرات 
پيشبرد  در  آن  پربار  کارنامه  بر 
برای  کردستان  مردم  مبارزات 
برابری  و  آزادی  به  دستيابی 
از  ايران،  سراسر  و  کردستان  در 
و  همکاری  جهت  در  تالشی  هر 
اهداف  تحقق  جهت  در  همگامی 

مشترک استقبال می کنيم.

هيئت سياسی ـ اجرائی حزب چپ 
ايران )فدائيان خلق(
شنبه ١٨ مرداد ١3٩٩
برابر با ٨ اوت 2٠2٠

پیام جنبش جمهوری خواهان 
دمکرات و الئیک ایران به حزب 

دمکرات کردستان ايران
دمکرات  خواهان  جمهوری  جنبش 
و الئیک ایران طی پیامی هفتاد 
بنیانگذاری  سالروز  پنجمین  و 
ایران را  حزب دمکرات کوردستان 

تبریک گفت.
متن پیام به شرح زیر است:

خواهان  جمهوری  جنبش  پیام 
ایران به حزب  دمکرات و الئیک 

دمکرات کردستان ايران
دوستان عزیز

تولد  سالگرد  پنجمین  و  هفتاد 
حزب دمکرات کردستان ایران را به 
همه ی شما عزیزان و همه ی مردم 

ایران  تبریک می گوئیم.
ایران  کردستان  دمکرات  حزب 
و  فعاليت  سال   ٧٥ طول  در 
چون  رهبرانی  بر  عالوه  مبارزه،  
شرفکندی،  و  قاسملو  يادان  زنده 
کادر  و  عضو  پيشمرگه،  هزاران 
و  آزادی  برقراری  راه  در  را  خود 

و  خواهی  عدالت  و  دموکراسی 
دمکراتيک  و  آباد  و  آزاد  ایرانی 
فعالیت های  است.  داده  دست  از 
جايگاه  شما  حزب  مبارزاتی 
جنبش  ميان  در  تنها  نه  ارزنده ای 
کردستان  در  -دمکراتيک  ملی 
جای  دارد.  ايران  سراسر  در  بلکه 
ملی  جنبش  که  است  خوشبختی 
– دمکراتيک در کردستان و به 
دمکراتیک  جنبش های  طورکلی 
در  ايران  در  گوناگون  مليت های 
پيوند با کلیه جنبش های گسترده 
اعتراضی از جمله زنان، کارگران، 
بازنشستگان،  کشاورزان،  معلمان، 
دانشجویان و همه ی انسان هایی که 
برای ایرانی آزاد و عدالت محور در 
یک ساختار جمهوری دمکراتیک 
تنها و تنها متکی بر اراده و جزم 
با  ایران  از  گوشه ای  هر  در  خود 
وثیقه کردن جان و مال و زندگی 

خود در برابر جمهوری جهل و عقب 
و  سرکوب  و  خرافات  و  ماندگی 
خشونت، زندان و شکنجه و اعدام 
به پا خواسته اند و برای سرنگونی 
اسالمی  جمهوری  جنایتکار  نظام 

فعالیت می کنند.
جنبش جمهوری خواهان دمکرات و 
الئیک ایران اين سال روز خجسته 
را به حزب شما و همه ی مردم ایران 
موفقیت  خواهان  و  گفته  تبریک 
شما در مبارزه برای ایجاد دنیایی 
دمکراتیک  و  آزاد  ایرانی  بهتر، 
بر  مبارزه  در  موفقیت  و  آباد  و 
و  اسالمی   جمهوری  نظام  علیه 

سرنگونی آن می  باشد. 

جنبش جمهوری خواهان دمکرات و 
الئیک ایران

2١ مرداد ١3٩٩
١١ آگوست 2٠2٠

اطالعیه شورای سیاستگزاری حزب دمکرات 
در خصوص وفات مبارز نامی کورد 

"جلیل گادانی"

وفات  در خصوص  ایران  دمکرات کوردستان  سیاستگزاری حزب  شورای 
مبارز دیرین دمکرات کاک "جلیل گادانی" چهره  آشنای چندین دهه اخیر 

مبارزات و مقاومت مبارزین دمکرات اطالعیه ای منتشر نمود.

متن اطالعیه بدین شرح است:
اطالعیه شورای سیاستگزاری حزب دمکرات کوردستان ایران
به مناسبت وفات مبارز دیرین دمکرات کاک جلیل گادانی

با نهایت تاسف و تأثر امروز پنجشنبه مورخ ١٦ آبان ماه ١٣٩٩ شمسی 
جنبش  دیرین  و  نامی  مبارز  میالدی،   ٢٠٢٠ آگوست   ٦ با  مصادف 
آزادیخواهی کورد و رفیق چندین دهه اخیر مبارزات و مقاومت مبارزین 
دمکرات، بعد از ابتال به ویروس کرونا و یک هفته دست و پنجه نرم کردن 
با این ویروس همه گیر در سن ٨٧ سالگی و در یکی از بیمارستان های 

اقلیم کوردستان دار فانی را وداع گفت.
کاک "جلیل گادانی" یکی از جوانان زمان جمهوری کوردستان بوده و از 
همان زمان شیفته آزادی ملت خویش و مبارزه در گروی رسیدن به آزادی 

و حقوق ملی کورد در کوردستان ایران بود.
برای  که  بود  مبارزینی  از  یکی  کوردستان  جمهوری  سقوط  از  بعد 
سازماندهی اعضای حزب در شهر و روستاها تالش های فراوانی کرد و در 
جریان این مبارزات نیز چندین مرتبه بازداشت و زندانی شد و هر بار بعد 

از آزادی به مبارزات خود ادامه می داد.
بعد از فروپاشی رژیم پهلوی و اعالم علنی مبارزات  حزب دمکرات برای 
چندین سال بعنوان یکی از اعضای کمیته مرکزی و دفتر سیاسی حزب 

دمکرات خستگی ناپذیر به مبارزات خود ادامه داد.
کاک جلیل جدا از اینکه یک مبارز سیاسی بود، شخصیتی اجتماعی 
و مردمی بود، فقدان این مبارز ارزشمند باعث تآثر و تاسف همگان شد.

شورای سیاستگزاری حزب دمکرات کوردستان ایران ضمن ابراز همدردی 
و تاسف بدلیل از دست دادن این مبارز نامی کورد، به خانواده و دوست و 
آشنایان و همسنگران تسلیت گفته و امیدوارست که با رسیدن به اهداف و 

آرزوهای نامبرده روح این مبارز دیرین دمکرات شاد گردد.

حزب دمکرات کوردستان ایران
شورای سیاستگزاری

١٦ مرداد ١3٩٩
٦ آگوست 2٠2٠ میالدی

پیام تبریک 
"شواری مرکزی بلوچستان ء راجی 

تپاکی گل"
 بە مناسبت 2٥ مرداد

ء  بلوچستان  مرکزی  "شواری 
مناسبت  بە  گل"  تپاکی  راجی 
٢٥ مرداد، ٧٥مین سالروز تأسیس 
منتشر  را  پیامی  دمکرات  حزب 

کرد.

متن پیام بدین شرح است:

دمکرات  حزب  تشکیل   سالروز 
تبریک  کورد  ملت  و  شما  به  را 

می گوییم.
سال   ٧٥ مرداد  پنج  و  بیست 
کوردستان  دمکرات  حزب  پیش 

فقید  محمد"  "قاضی  رهبری  با 
در  ملی  حاکمیت  برقراری  برای 

کوردستان تأسیس شد. 
حزب  گذشته  سال های  طی 
گسترش  در  کوردستان  دمکرات 
دادن  سازمان  و  ملی  آگاهی 
کورد  ملت  حق طلبانه  مبارزات 

موفق بوده است.
حزب دمکرات کوردستان چنان در 
کوردستان  ملی  مبارزات  رهبری 
که  کرده است  پیدا  محوری  نقش 
در  خمینی  جهاد  فرمان  حتی 
را  آن   نتوانست  ه.ش.   ١٣٥٨ سال 

تضعیف کند.
صمیمانه  تبریکات  عرض  ضمن 
صفوف  و  کوردستان  مبارزان  به 
مبارزان حزب دمکرات بر این باور 
هستیم که همکاری چندگانه ملل 
رژیم  سرنگونی  برای  ستم  تحت 
مذهبی - فاشیستی حاکم حیاتی 

است.

شواری مرکزی بلوچستان ء راجی 
تپاکی گل

تاریخ: 2٧مرداد ١3٩٩ خورشیدی



شامرە 78١ - ٣١ مرداد ٤١٣٩٩

پایان تحریم تسلیحاتی
تغییری در شرایط وخیم ایران ایجاد نخواهد کرد

مختار نقشبندی

روز  چند  ایران  رژیم  رسانه های 
از  شوق  و  ذوق  با  آنچنان  است 
تحریم  تمدید  در  آمریکا  شکست 
که  می گویند  سخن  تسلیحاتی 
عیار  تمام  جنگی  در  ایران  انگار 
آمریکا را شکست داده و یا تمام 
ایران  علیه  آمریکا  تحریم های 
پایان  مردم  مشکالت  و  شده  لغو 
یافته است! در واقع رأی نیاوردن 
برای  آمریکا  پیشنهادی  قطعنامه 
تمدید تحریم تسلیحاتی ایران یک 
شکست سیاسی کوچک در مسیر 
افزایش فشارها بر ایران است و این 
پایان  و  ایران  پیروزی  معنای  به 
و  سیاسی  فشارهای  کاهش  یا 
آمریکا  نیست.  ایران  بر  اقتصادی 
سیاست فشار حداکثری را در پیش 
گرفته و از هر راه و روشی برای 
و  استفاده می کند  ایران  به  فشار 
شکست در یکی از این سیاست ها 
فشار  سیاست  شکست  معنای  به 
اخیر  مسائل  نیست.  حداکثری 
سواالت  و  داشته  زیادی  بازتاب 
جمله  از  شده  مطرح  زیادی 

مهمترین آنها:
آمریکا  نیاوردن قطعنامه  آیا رأی 
معنای  به  امنیت  شورای  در 
حمایت جهانی از ایران و شکاف در 
سد تحریم ها است و روزنه نجاتی 
آمده  وجود  به  ایران  رژیم  برای 
توانست  خواهد  آمریکا  آیا  است؟ 
کند؟  فعال  را  ماشه  مکانیسم 
تسلیحاتی  تحریم  لغو  صورت  در 
نظامی  تسلیحات  فروش  و  خرید 
قدرت  و  جایگاه  در  تأثیری  چه 
تأثیری  چه  داشت؟  خواهد  ایران 
بر اوضاع منطقه خاورمیانه خواهد 
می  سعی  مقاله  این  در  داشت؟ 
کنیم به اختصار این سواالت مهم 

را برسی کنیم.
را  مورد  این  مقاالتی  در  بارها 
که  کردە ایم  یادآوری  و  برسی 
اساس  بر  جهان  سیاسی  ساختار 
و  نیست  بشر  حقوق  و  عدالت 
مسائل  شان  روابط  در  کشورها 
امنیتی و اقتصادی را در اولویت 
مسائل  و  می دهند  قرار  خود 
حتی  و  بشری  حقوق  و  انسانی 
محیط زیستی جایگاهی درخور در 
این روابط ندارند و این همه آشوب 
و جنگ در جهان هم به همین دلیل 
شورای  تشکیل  از  هدف  است. 
امنیت، حفاظت از صلح و امنیت 
بین المللی بود اما این شورا ذاتا 
نهادی مشکل آفرین و در راستای 
و  آمریکا  جایگاه  و  قدرت  حفظ 
روسیه و چین و انگلستان و فرانسه 
تشکیل شده و در عمل هم از زمان 
تأسیسش پس از جنگ جهانی دوم 
دست  در  ابزاری  تنها  اکنون  تا 
اعضای دائم شورا به ویژه آمریکا 
بنابراین رأی  بوده است.  و روسیه 
معنای  به  اخیر  قطعنامه  نیاوردن 
آمریکا  انزوای  و  ایران  حقانیت 
نیست، در واقع هر قطعنامه ای که 
بر ضد منافع اعضای دائم شورای 
امنیت به ویژه آمریکا و روسیه و 
چین باشد حتی در صورت حمایت 
خواهد  و  شده  وتو  اعضا  اکثریت 

انسانی  مسائل  بحث  اصال  شد، 
جهانی  امنیت  و  بشری  حقوق  و 
مطرح نیست و اگر این مسائل هم 
یک  عنوان  به  تنها  شود  مطرح 
ابزار از آنها سوء استفاده می شود. 
تضاد  چین  و  روسیه  با  غرب 
غرب  در  و  دارند  زیادی  منافع 
هم  اروپائی ها  و  آمریکائی ها  هم 

نیست  مشترک  منافعشان  همه 
هم  چین  و  روسیه  که  همانگونه 
اروپائی ها  دارند.  اختالفاتی 
با  زیاد  علی رغم منافع مشترک 
آمریکا در مسائلی همچون قضیه 

ایران اختالف نظرهایی دارند و به 
آمریکا  قطعنامه  از  دلیل  همین 
مخالف  کل  در  و  نکردند  حمایت 
بودند  هم  برجام  از  آمریکا  خروج 
از  حمایت  معنای  به  این  اما 
با آمریکا نیست.  ایران و دشمنی 
کشورهای اروپائی بشدت به منابع 

انرژی خاورمیانه وابسته هستند و 
برنامه  از  بشدت  آمریکا  همچون 
هسته ای و موشکی و دخالت های 
نگران  خاورمیانه  منطقه  در  ایران 
جمله  از  دالیلی  به  اما  هستند 
با  محتاطانه تر  جنگ،  عواقب 
در  اما  کرده اند  برخورد  ایران 
برای  ایران  تالش  و  لزوم  صورت 

در  حتی  هسته ای  سالح  ساخت 
جنگ با ایران هم شرکت خواهند 
از  اروپائی ها  حمایت  عدم  کرد! 
قطعنامه آمریکا و برخورد آرام تر 
تحریم  لغو  که  است  این  ایران  با 
فوری  خطری  ایران  تسلیحاتی 
برای اروپائی ها محسوب نمی شود 
بهانه ای  که  نمی خواهند  آن ها  و 

به رژیم ایران برای خروج از برجام 
بدهند چون این کار احتمال جنگ 
و  روسیه  می برد.  باال  بسیار  را 
چین هم در چهل سال گذشته از 
وسیله ای  و  ابزار  عنوان  به  ایران 

برای ضربه زدن به آمریکا و امتیاز 
گیری بر سر مسائل مهم استفاده 
کرده اند و قابل پیش بینی بود که 
تحریم  تمدید  با  این سادگی ها  به 
نخواهند  موافقت  ایران  تسلیحاتی 
کرد، اگر این تحریم ها تمدید نشود 
احتماال آمریکا با استفاده از روابط 

روسیه  به  امتیاز دهی  و  دوجانبه 
و چین مانع فروش سالح به ایران 

خواهد شد.
آمریکائی ها ساکت نخواهند نشست 
و تمام تالششان را خواهند کرد تا 
با فعال کردن مکانیسم ماشه رژیم 
را به زانو در بیاورند اما این مسئله 
آسانی نیست و ماهاه طول خواهد 

کشید اما زمان به ضرر ایران است 
نه آمریکا ! چه آمریکا موفق به 
بشود  ماشه  فعال کردن مکانیسم 
ترامپ  آقای  چه  و  نشود  چه  و 
نشود  چه  و  بشود  جمهور  رئیس 
رژیم ایران به این سادگی ها از این 
منجالب انزوا و تحریم نجات پیدا 
نخواهد کرد. حتی روسیه و چین 

روابط اقتصادی شان با آمریکا را 
کوچک  اقتصاد  با  روابط  فدای 
مسائلی  و  کرد  نخواهند  ایران 
که رهبران و کارشناسان رژیم در 
آمریکا  انزوای  مورد  در  رسانه ها 

ایران  از  جهانی  جامعه  حمایت  و 
هایی  دروغ  تنها  می کنند  بیان 
طرفداران  روحیه  افزایش  برای 
رژیم است. اما اوضاع اقتصادی و 
ایران به حدی وخیم است  سیاسی 
هم  تبلیغات  اینگونه  با  رژیم  که 
نمی توانند ترس و نگرانی عوامل و 

طرفدارانش را بر طرف کند.
مسئله  امنیتی  و  نظامی  نظر  از 
تحریم تسلیحاتی ایران از دو جنبه 
مهم است، یکی امکان خرید سالح 
می شود  فراهم  ایران  رژیم  توسط 
که این خطری فوری برای منطقه 
نیروهای  سازی  نو  چون  نیست 
نظامی ایران به ویژه نیروی هوایی 

دالر  میلیارد  ده ها  خرید  نیازمند 
تسلیحات و تجهیزات است و تحویل 
تجهیزات  و  سالح  از  حجم  این 
معموال چند سال طول می کشد در 
بسیار  سالی   ٢٠٢١ سال  حالیکه 
مهم و سرنوشت ساز برای ایران است 
به  آمریکا  با  اگر  سال  این  در  و 
رژیم  زیاد  احتمال  به  نرسد  توافق 

سرنگون  گرسنگان  شورش  اثر  در 
یا جنگی خانمان سوز  خواهد شد 
در منطقه روی خواهد داد که به 
و  خواهد شد  ختم  رژیم  سرنگونی 
یا ایران آنچنان ویران خواهد شد و 

نیروهای مسلح ایران آسیب خواهند 
هم  دالر  میلیارد  ده ها  با  که  دید 
خسارات نظامی جبران نخواهد شد. 
اما صرف نظر از بحث زمانی خرید 
مهم  هم  آن  مالی  بحث  نظامی 
است. رژیم ایران که برای دریافت 
به  دست  دالری  میلیارد  پنج  وام 

می  دراز  جهانی  نهادهای  طرف 
کند و دولت روحانی قادر به تأمین 
تأمین  در  و  نیست  امسال  بودجه 
درماندە اند  کشور  اولیه  نیازهای 
میلیارد  ده ها  می خواهند  چگونه 
و  تسلیحات  خرید  صرف  را  دالر 
کدام  با  کنند؟  نظامی  تجهیزات 
پول؟ مگر اینکه بخواهند با امتیاز 

دهی اقتصادی و فروش کشور به 
نام مشارکت  روسیه و چین تحت 
اقتصادی بودجه الزم را برای خرید 
های نظامی فراهم کنند که این 
مسئله بر خشم و نارضایتی مردم 

گرسنه ایران خواهد افزود. 
به  قادر  تسلیحاتی  خرید  با  ایران 
منطقه  در  قدرت  موازنه  تغییر 
امارات  و  عربستان  و  شد  نخواهد 
که از نظر اقتصادی شرایط بسیار 
بهتری از ایران دارند با خریدهای 
داد  نخواهند  اجازه  نظامی  بیشتر 
که باالنس قدرت به نفع رژیم ایران 
تنها  میان  این  در  و  کند  تغییر 
علت  به  که  است  منطقه  ثروت 
ایران  تروریستی  رژیم  سیاست های 
تسلیحاتی  شرکت های  جیب  به 
غربی و روسیه و چین خواهد رفت. 
جنبه دیگر مسئله تحریم تسلیحاتی 
مسئله فروش سالح ایران است که 
باعث افزایش حمالت تروریست ها و 
گروه های شبه نظامی خواهد شد، 
درست است که ایران نمی تواند به 
طور مستقیم به گروه هایی همچون 
حزب اللە لبنان و حوثی های یمن 
)کادو  بفروشد  تجهیزات  و  سالح 
بدهد( اما در سال های گذشته از 
حجم  قاچاق  با  و  مختلف  طریق 
و  موشک  و  پهباد  از  عظیمی 
تانک  ضد  سالح های  و  راکت  
تحویل  گروه ها  این  به  را  مین  و 
تحریم  لغو  صورت  در  و  داده است 
تسلیحاتی قادر خواهد بود راحت تر 
مورد  تجهیزات  و  سالح  آسان تر  و 
طریق  از  را  گروه ها  این  نیاز 
کشورهای دیگر تأمین کند و این 
کار نتیجهأای جز افزایش ترور و 
خشونت در منطقه خاورمیانه و در 
مقابل افزایش فشارها بر ایران در 

پی نخواهد داشت.
ایران  سیاسی  و  اقتصادی  شرایط 
به حدی وخیم است که خارج شدن 
صورت  در  حتی  وضعیت  این  از 
با  توافق  و  مصالحه  و  مذاکره 
خواهد  طول  سال ها  هم  آمریکا 
کشید و در چنین شرایطی رهبران 
اتخاذ  جای  به  رژیم  کش  آدم 
پایان  برای  درست  سیاست های 
اقتصادی  و  سیاسی  مشکالت 
خرید  برای  ریزی  برنامه  حال  در 
متأسفانه  هستند،  سالح  فروش  و 
رهبران بی خرد رژیم با سیاست های 
اشتباه شان کشور را بازیچه روسیه 
و چین کرده اند و تغییر این مسیر 
اشتباه و پایان دشمنی با آمریکا و 
دیگر کشورها و اتخاذ سیاست های 
اقتصادی  مشكالت  حل  و  درست 
مردم تنها توسط حکومتی مردمی 
نه  است  پذیر  امکان  دموکرات  و 
رژیمی ایدئولوژیک و فاسد، بارها 
این مسئله را بیان کرده ایم و بازهم 
نشده  دیرتر  تا  که  می کنیم  بیان 
رعایت  و  احترام  با  اپوزسیون  باید 
و  مذاهب  و  ها  ملیت  همه  حقوق 
احزاب و سازمان های ایران متحدانه 
و هماهنگ برای سرنگونی رژیم 
نجات  راه  تنها  این  و  کنند  اقدام 
است وگرنه آخوندهای فاسد مردم 
بیشتر  را  ایران  مظلوم  و  فقیر 
افراط گرایان  قربانی سیاست های 
زودتر  روز  هر  کرد.  خواهند  شان 
این رژیم سرنگون شود مردم یک 
روز زودتر به خوشی و رفاه خواهند 

رسید.

علت عدم حمایت اروپائی ها از قطعنامه آمریکا و برخورد آرام تر با ایران این است که لغو تحریم 
تسلیحاتی ایران خطری فوری برای اروپائی ها محسوب نمی شود و آن ها نمی خواهند که بهانه ای 
به رژیم ایران برای خروج از برجام بدهند چون این کار احتمال جنگ را بسیار باال می برد. 

حتی روسیه و چین روابط اقتصادی شان با آمریکا را فدای روابط با اقتصاد کوچک ایران نخواهند 
کرد و مسائلی که رهبران و کارشناسان رژیم در رسانه ها در مورد انزوای آمریکا و حمایت 
جامعه جهانی از ایران بیان می کنند تنها دروغ هایی برای افزایش روحیه طرفداران رژیم است. 

ایران با خرید تسلیحاتی قادر به تغییر موازنه قدرت در منطقه نخواهد شد و عربستان و امارات 
که از نظر اقتصادی شرایط بسیار بهتری از ایران دارند با خریدهای بیشتر نظامی اجازه نخواهند 
داد که باالنس قدرت به نفع رژیم ایران تغییر کند و در این میان تنها ثروت منطقه است که به علت 
سیاست های رژیم تروریستی ایران به جیب شرکت های تسلیحاتی غربی و روسیه و چین خواهد رفت. 
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کرمانشاهان سرزمین ما

پرویز جباری

ایالم،  کرمانشاهان،  مناطق 
و  همدان  استان  از  بخش هایی 
مناطق لک نشین در حوزه زاگرس 
زبانی،  ویژگی های  خاطر  به 
 ، هویتی  تاریخی،  فرهنگی، 
ازکوردستان  بخشی  جغرافیایی 
تمدنی  بستر  و  جغرافیا  می باشد. 
آن در طول تاریخ به عنوان میراث 
ملت کرد شناخته می شود. تاریخ، 
زبان، فرهنگ و اجتماع این مردم 
اولیه  تمدن های  حوزه  در  را  آنان 
می دهد.  قرار  زاگرس  مهم  و 
بهره  با  کوردستان  از  بخش  این 
و  تاریخی  میراث های  از  گرفتن 
تمدن، دارای پتانسیل های بی نظیر 
هویت،  فرهنگ،  زمینه های  در 
وجغرافیا  زبان  کهن،  آیین های 
می باشد،که می توانند در تحوالت 
و دگرگونی های امروز در منطقه 
داشته باشند. سزایی  به  اهمیت 
این  تمدنی  سابقه  و  اهمیت 
زاگرس  تمدنی  حوزه  در  جغرافیا 
بسیاری  در  آن  جنوبی  مناطق  و 
از منابع تاریخی مورد بحث قرار 
گرفته است. این حوزه تمدنی خود 
الهام بخش  و  بستر، زمینه، منبع 
و  شرقی  تمدن های  از  بزرگی 
بین النهرین بوده است.عالوه بر آن بنا 
به خصلت تمدن ها در ادوار تاریخی 
همسایگان،  با  ارتباط  در  همواره 
این  بوده است.  دشمنان  و  رقیبان 
ارتباط به شکل های مختلف باعت 
رویارویی  و  تقابل  تبادل،  غنا، 
گردیده است. بر این اساس ازمنظر 
شکل  آغاز،  به  می توان  تاریخی 
لحاظ  از  و  تکامل  گیری،روند 
آن  افول  به  سیاسی  و  نظامی 
پی برد. اما در بستر تاریخ تا به 
اجتماعی،  عرصه های  در  امروز  
تاریخی، تمدنی، فرهنگی و زبانی 
می توان آثار ماندگار و تأثیرگذار 
آن را بررسی و مشاهده کرد.  این 
پیشینه تاریخی و تمدنی امروزه در 
به  غیرمادی  و  مادی  قالب های 
عنوان میراث تاریخی و فرهنگی 
به عنوان سرمایه ارزشمندی برای 
جغرافیای  و  هویتی  بازخوانی 
می باشد. ملت  این  سرزمینی 
و جغرافیای سرزمینی که  هویت 
می تواند در شکل گیری، بنا کردن 
و  سیاسی  نظم  گفتمان  کشور، 
ناسیونالیسم  تئوری هویت ملی و 
باشد.  داشته  اساسی  نقش  کورد 
با قدمت  این عناصر هویت بخش 
تاریخی و عناصر درونی و پویای 
و  اساسی  مفاهیم  بر  که  خود 
شده اند،  بنا  انسانی  تفکر  بنیادی 
در ارتباط و پیوند عمیق با ارزش ها 
و باورهای جهانشمول دنیای امروز 

و مناسبات آن می باشد.
تاریخ  بر  کوتاه  مکث  یک  با 
تمدن،  از  مانده  جا  به  میراث  و 
تاریخی  آثار  و  زبان ها،فرهنگ 
زاگرس می توان به این قضیه پی 
برد. اندیشه آشتی  انسان و طبیعت 
قاب  بهترین  در  سرزمین  این  در 

تصویراز زندگی به هم رسیده اند.

منابع قدرت
در  پایه  مفاهیم  از  قدرت  مفهوم 

بتوان  شاید  می باشد.  سیاست 
کسب  همان   سیاست  گفت: 
نگاه  با  است.  آن  اعمال  و  قدرت 
اشاره  مختلف می توان  تعاریف  به 
محرکه  موتور  و  هسته  که  کرد 
در  ویژه  به  است،  قدرت  سیاست 
در  گرایی  واقع  تئوری های  حوزه 
سیاست. ازدیدگاه مورگنتا مبارزه 
را  ملت ها  میان  در  قدرت  برای 
عرصه سیاست می داند. او بر این 
عقیده است: شناخت درست مبارزه 
مسائل  فهم  کلید  قدرت  برای 
عالم،  است.)عبدالرحمان  سیاسی 

بنیادهای علم سیاست(
یک حزب سیاسی در طی مبارزه 
حاکم  نظام  برابر  در  خود  تالش  و 
)اشغالگر یک سرزمین و خاک( 
که با ایدئولوژی و سیاست خود در 
صدد نفی و انهدام هویت تاریخی 
می باشد.  سرزمین  و  ملت  یک 
پتانسیل ها،  از  بهره گیری  راه 
درونی،  قدرت  منابع  و  ظرفیت ها 
در  را  خود  سرزمینی  و  ملی 
پیش می گیرد. بدین شکل  نظام 
برابر خود یک  در  سیاسی حاکم 
دارد  را  مبارزاتی  و  ملی  جنبش 
را  خود  ارداه  و  توان  و  نیرو  که 
از میان مردمانش می گیرد. یعنی 
ریشه و پایگاه آن در منابع قدرت 
لذا  می باشد.  آن  بالقوه  و  موجود 
از  گرفتن  بهره  با  سیاسی  حزب 
قدرت  مختلف  منابع  و  امکانات 
می تواند  اجتماعی  و  سیاسی 
مقاومت و مبارزه کند و با تدبیر 
مبنای  بر  سیاسی  وبرنامه ریزی 
توان جامعه خود، قدرت سیاسی را 
کسب کند. در این مسیر در زمان 
بهره گرفتن  با  مقاومت  و  مبارزه 
می تواند  مختلف  روش های  از 
منابع قدرت را به نفع خود به کار 
منابع،   این  از  بهره گرفتن  بگیرد. 
برای  توانمندی ها  و  ظرفیت ها 
امر  یک  خود  سیاست  پیشبرد 
واقعی و سیاسی است که می توان  
عملی  سیاست  چارچوب  در 
در  داد.  انجام  را  آن  راهبردی  و 

خصوص منابع و زمینه های قدرت 
که می توان بسترها و موقعیت های 
گسل  و  درآورد  حرکت  به  را  آن 
و شکاف مناسب را در برابر نظام 
حاکم ایجاد کرد به دو مورد کلی 

در اینجا اشاره خواهیم کرد.

١ــ منابع تاریخی و باستانی
 آثارباستانی به  صورت مادی و 
غیرمادی همچون میراث فرهنگی  
و تاریخی کوردها در این سرزمین 
و  نشانه  زاگرس  تمدنی  حوزه  و 
بازگوکننده حاکمیت سرزمینی و 
صاحبان اصلی این جغرافیا ومناطق 
نشانه های  و  آثار  که  است  دیگر 
آنجا مشهود است.  این تمدنی در 
این میراث به عنوان منابع ثروت، 
زیرساخت های  هویت  و  قدرت 
به  بخش  مشروعیت  گفتمان های 
اساس  بر  تا  می باشند.  ملت  این 
شرایط و اوضاع سیاسی خود، نظم 
سیاسی جدید را بنا کنند. زاگرس 
و تمدن شکل گرفته از آن با غنای 
عالوه  خود  هویتی   و  فرهنگی 
در  بشری  میراث  یک  اینکه  بر 
زمینه تمدن است. برای ملت کورد 
ثروت، پشتوانه و منبعی عظیم از 
میراث  عنوان  به  که  است  قدرت 
صورت  به  تمدنی  و  فرهنگی 
مادی و غیرمادی می توان آن را 

دسته بندی کرد.
تمام  خود  که  دسته بندی ای 
در  را  انسانی  حیات  بخش های 
انسانی  زیست  حوزه های  تمام 
داشتن  با  ما  لذا  گیرد.  دربرمی 
بازخوانی  چنین منبعی می توانیم 
جدیدی از آن در ارتباط با قدرت، 
خود  تاریخ  و  هویت  مشروعیت، 
داشته باشیم. این بخش در زمینه 
نیاز  مورد  مفاهیم  کردن  بنا 
عرصه  در  ما  امروز  حیات  برای 
بین المللی می تواند ما را در ابعاد 
پشتوانه  با  کشورسازی  مختلف 
تاریخی و گفتمانی به پیش ببرد. 
هر کدام از آنها با معرفی هویت و 
گذشته ما در مسیر تاریخ زمینه 

را برای نگاه و استراتژی های فردا 
که  معنی  این  به  می کند.  آسان 
تاریخی  عقبه  یک  داشتن  با  ما 
و مستندات بی شمار به تاریخ فردا 
قدم می گذاریم، به این صورت که 
از لحاظ فرهنگی، زبانی، تاریخی 
و گذشته تاریخی جای پای محکم 
و  اصیل  میراث  داریم.  استوار  و 
تاریخی در زمینه موسیقی، شعر، 
صنایع  کوردی،  لباس  ادبیات، 
رقص،  گویش ها،  تنوع  دستی، 
هنر در قالب های سنتی و مدرن، 
کوردی  زبان  بودن  غنی  و  تنوع 
در این جغرافیا که با میراث های 
عجین  کوردها  آیینی  و  ادبی 
آن  تاریخی  اهمیت  با  شده است. 
در موضوع مقاومت حکومت های 
تاریخی در این سرزمین از قدیم تا 

معاصرتکمیل می شود.

2ــ منابع طبیعی، نیروی انسانی 
و اجتماعی

 از دیگر منابع قدرت یک حزب 
سیاسی و یا یک کشور جمعیت، 
طبیعی  و  انرژی  منابع  سرزمین، 
این ها  از  هرکدام  می باشند. 
میزان  و  برنامه ریزی  اساس  بر 
توسعه یک سرزمین و جغرافیای 
و  پتانسیل  می توانند  آن  انسانی 
نشاندن  کرسی  به  برای  نیرویی 
قدرت سیاسی باشد. این منابع با 
کارکردهای مختلف می توانند بر 
اجتماعی  برنامه ریزی های  اساس 
اساسی  تغییر  و  تحول  سیاسی  و 
قدرت  نهادهای  پایه ریزی  در 
دموکراتیک مابین جامعه و نظم 
سیاسی حاکم در آن حوزه باشد. این 
منابع برای هر کدام از تئوری های 

توسعه اهمیت به سزایی دارند. 
هر کدام از رقیبان سیاسی، احزاب 
و قدرت مرکزی تالش می کنند تا 
به شیوه های مختلف این منابع و 
امکانات را در راستای سیاست و 

اهداف خود دراختیاربگیرند.
حوزه  روستایی  مناطق  و  شهرها 
از  بخش هایی  ایالم،  کرمانشاهان، 

سکونت  مناطق  و  همدان  استان 
تاریخی  اهمیت  دلیل  به  لک ها 
تمدن های  یادگار  که  فرهنگی  و 
می باشند.  آن  جنوب  و  زاگرس 
تنوع  جمعیت،  میزان  لحاط  از 
و  کوردی  زبان  ،غنای  فرهنگی 
کوردی  قدیم  آیین های  تنوع  نیز 
برخوردار  فوق العاده ای  اهمیت  از 
هستند. این پیشینه، زمانی اهمیت 
خود را نشان می دهد که بر اساس 
ما  مختلف  اطالعات  و  آمارها 
قدرت  ثروت،  منابع  که  می دانیم 
دیگر  زمینه های  در  منطقه  این 

شامل این موارد نیز می شود.
در  کوردها  بیشتر  جمعیت  ١ــ 
استان ها  این  در  شرقی  کوردستان 

و مناطق  می باشد.
از  لحاظ وسعت و سرزمین  از  2ــ 

اهمیت باالیی برخوردار می باشد.
3ــ از تنوع آب وهوایی بسیار باالیی 
منابع  لحاظ  می باشد.از  برخوردار 
بارندگی جزو مناطق غنی  و  آب 

می باشد.
دشت های  و  جلگه  داشتن  با  ٤ــ 
یکی  کشاورزی  لحاظ  از  بزرگ 

از قطب های بزرگ است.
کوهستانی  مناطق  دلیل  به  ٥ــ 
دامداری،  برای  باالیی  اهمیت  از 
تولیدات  وتنوع  زنبورداری 
خوردار  بر  محور  خودکفایی 
لحاظ  از  ضمن  در  می باشد. 
و  مقاومت  استراتژیک،  موقعیت 
دفاع نظامی، پایگاه های نظامی و 
تسلیحاتی از اهمیت بسیار باالیی 

برخوردار است.
در  آن  ژئوپولتیکی  اهمیت  ٦ــ 
زمینه کوهستانی بودن، همسایگی 
به مناطقی برای رسیدن به دریای 
آزاد، ارتباط مواصالتی تاریخی با 
کوردستان جنوبی و دروازه رسیدن 

به دنیای عرب.
و  توریست  جذب  لحاظ  از  ٧ــ 
آیینی،  تاریخی،  میراث های 
می تواند  فرهنگی  و  اقتصادی 
برای  خوبی  اقتصادی  قطب  یک 

صنعت توریسم باشد.

٩ــ از لحاظ میزان منابع انرژی های 
گاز و نفت بسیار ثروتمند می باشد. 
زیرزمینی  سایرمنابع  برآن  عالوه 
یافت  وفور  به  جغرافیا  این  در 

شده است.
با  انسانی  نیروی  وجود  ١٠ــ 
تکنیک،  آموزش،  پتانسیل های 

تخصص و توسعه شهری .
و  غنا  پراکندگی،   ، تنوع  ١١ــ 
جمعیت  لحاظ  از  بودن  ثروتمند 
و  ایلی  روستایی،  زندگی  و 

کوچ نشینی.
١2ــ نقش و اهمیت مناسبات ایلی 
و روابط الیت ها در تحوالت سیاسی 

و اجتماعی این مناطق.
١3ــ و بسیاری منابع و بسترهای 

دیگر ... .
همسایگی با حوزه نفوذ و خط مقدم 
نظام متمرکز ایرانی، به این معنی 
ایدئولوژیک  و  سیاسی  نظام  این 
همواره در بستر تاریخ با سیاست ها و 
کوشیده است  گوناگون  تئوری های 
با تغییر هویت ملی، زبانی، دینی 
و فرهنگی، این مناطق را از تمدن 
یک  به  که  زاگرس  مقاومت  و 
هویتی  مقاومت  و  متمایز  هویت 
این  کند.  جدا  می شود  شناخته 
منطقه حوزه ای است که ما همواره 
به صورت درونی و با بهره گرفتن 
از هویت تاریخی مقاومت کرده ایم. 
از آنجا هم به دسیسه های فراوان از 
سوی دشمنان ضربه نیز خورده ایم. 
در صورتی که امروز در این حوزه 
در  نداشته باشیم  سیاست  و  برنامه 
ضربه  دوباره  دور  چندان  نه  آینده 
مقدم  خط  اینجا  خورد.  خواهیم 
ایستادگی و بازآفرینی هویت ملی 
برای  است  حوزه ای  می باشد.  ما 
تالش صاحب نظران برای پرداختن 
وملت سازی.  مقاومت  تئوری  به 
برای  نیاز  مورد  عناصر  و  مواد 
این پروژه در فردای کوردستان در 
همینجا نهفته است. امروز با ورود 
به این حوزه خیلی مهم، استراتژی 
ضربه زدن قبل از ضربه خوردن را 

باید تمرین کنیم.
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پایداری و مسئله مندی حزب دمکرات 

کیوان درودی

همانگونه که از سرمقاله پیداست، 
حزب  به  پرداختن  نگارنده  هدف 
دمکرات کوردستان ایران از منظر 
پایداری حیات سیاسی-تاریخیست. 
مورد  در  تحقیقی  منابع  طبق 
ایران،  معاصر  تاریخ  در  تحزب 
حزب دمکرات کوردستان ایران در 
می شود.  دسته بندی  دوم  دوره ی 
تشکل  بعنوان  حزب  کارکرد 
که  نخست  دوره ی  در  سیاسی 
مربوط به مشروطه است، از لحاظ 
کیفی )سازمان یافتگی و برنامه( 
در سطح کمی )مشارکت  و  نازل 
مشخصه های  فاقد  نیز  عمومی( 
می باشد.  متعارف  سیاسی  حزب 
حول  تشکل ها  عموم  دوره  این  در 
یک جریان نوین و برای تأثیر بر 

نفس مشروطیت تأسیس شده اند.
ایران در سال  با تبعید رضاشاه از 
در  نسبی  گشایش  یک   ١٣٢٠
فضای سیاسی به وجود می آید و 
در نتیجه احزاب مختلفی تشکیل 
تداوم  بعنوان  تودە  می شوند. حزب 
دوره ی  به  مربوط  چپ  جریان 
سیاسی  حزب  قالب  در  نخست، 
نوظهور پدیدار می شود. در همین 
تجدید  جمعیت  کوردستان  در  اثنا 
عرصه ی  وارد  کوردستان  حیات 
بعد  سال  چند  می شود.  تحزب 
دمکرات  حزب   ١٣٢٤ سال  در  و 
مبانی  اساس  بر  ایران  کوردستان 
این تشکل و به عنوان حزب مدرن 

تأسیس می شود.
همانطور که پیشتر عنوان شد، این 
متن تالشیست در راستای شناخت 

پایداری حزب دمکرات کوردستان 
تاکنون  تأسیس  بدو  از  که  ایران 
سر  بر  فراوانی  فرازونشیب های 
حزب  یک  همچنان  اما  گذرانده 
فعال بر عرصه ی سیاست در ایران 

قلمداد می شود و مشخصا با طرح 
سوأالتی کلیدی در  پی دست یابی 
به یک جمع بندی اجمالی از این 

زاویه است.

ضرورت تأسیس حزب دمکرات و 
مسئله مندی آن

فضایی  در  سیاسی  تشکل  این 

آن  در  تحزب  که  می شود  پدیدار 
عرصه ی  وارد  بار  نخستین  برای 
که  آنجا  از  می شود.  عمومی 
کورد/ هم ریشه ی  مسئله ی  دو 
یک  مثابه  به  چه  کوردستان 
عنوان  به  چه  و  اتنیک-شناسه 
در  جغرافیایی-هویتی  واحد  یک 
یک  وقت،  سیاسی  نوین  فضای 
ضرورت به شمار می روند، می توان 
حزب دمکرات را تجلی عینی این 
را مسئله مند  آن  لذا  و  دو مسئله 

دانست.

دلیل  از  تعبیر  مسئله مند  عبارت 
پرسمان  یک  ماهوی  و  وجودی 
نیازمند  که  می باشد  ریشه دار 
را  آن  نمی توان  و  بوده  چاره جویی 
در حاشیه جستجو کرد. در اینجا 

خود  موجودیت  ساحت  در  کورد 
تاریخی،  کلیت  یک  عنوان  به 
سرزمین  بر  سیاسی  و  فرهنگی 
محسوب  مسئله مندی  کوردستان 
می شود و همین امر در فضایی بنا 
به ضرورت های آن پدیدار می شود. 
تأسیس حزب  با  پدیدارشدگی  این 
خود  به  مادی  فورم  دمکرات 

می گیرد.
تا  شده  موجب  امر  همین  اساسا 
حزب دمکرات به اعتباری ماهیتی 
همانطور  کند.  پیدا  فراحزبی 
تشکل  بن مایه های  می دانیم  که 
هجدهم  قرن  به  شبه حزبی  سیاسی 
جدال  برهم کنش های  و  کنش  و 
برمی گردد  انگلستان  در  سیاسی 
که بعدها در جریان این تکوین و 
تطور و در اواخر سده ی نوزدهم در 
عرصه   به  پا  سیاسی  حزب  قالب 
حزب  جهت  این  از  می گذارد. 

تعقیب  به  پاسخگویی  در  سیاسی 
چارچوب  در  منافع  و  مطالبات 
یک حاکمیت و واحد جغرافیایی 

و سیاسی شکل می گیرد.
لذا حزب دمکرات از حیث وجودی 

خواستگاه  با  توجهی  قابل  تمایز 
می توان  واقع  در  دارد.  تحزب 
مسئله مندی حزب سیاسی در اروپا 
آن  زمینه های  به  مستقیما  به  را 
مرتبط دانست. زمینه هایی که در 
تخصصی شدن امر سیاسی همچون 
و  سرمایه  جامعه ی  امور  سایر 
حال  جستجوست.  قابل  صنعت 

اینکه حزب دمکرات در کوردستان 
ایران بدون وجود حاکمیت سیاسی 
کورد و فقدان پیش زمینه ی گذار 
کوردستان  در  شدن  صنعتی  از 

ظهور می کند.
دمکرات  حزب  گفت  می توان  لذا 
عقب ماندگی  منظر  از  اگرچه 
صنعتی شدن  از  گذار  در  جامعه  
نسبتا و به درجه ای مشابه احزاب 
سیاسی  عرصه ی  در  فعال  دیگر 
حاکمیت  حیث  از  اما  بوده،  ایران 
را  مجزا  مسیری  کامال  سیاسی 

تجربه کرده است.
حزب  پایداری  منظر  همین  از 
دمکرات به صورت یک مسئله ی 
می شود.  تبیین  جاری  ریشه ای 
مسعود  ماموستا  که  همانگونه 

کورد/کوردستان  مسئله  ی  محمد، 
در  حقانیت  یک  عنوان  تحت  را 
گذر زمان اینگونه تبیین می کند؛ 
همچون  کورد  ملی  حقوق  "احقاق 
یک جنین در رحم مادر است که 
باألخره روزی باید متولد شود". در 
تشکل های  و  احزاب  نقش  اینجا 
محمد  مسعود  دیدگاه  از  سیاسی 

تعریف  کورد  حقوق  با  نسبیت  در 
دارد  گزاره  این  بر  تأکید  و  شده 
نشیب های  و  فراز  از  فارغ  که 
کورد  حقوق  سیاسی،  جریانات 
وجودی؛  دلیل  یک  مثابه  به 
در  بود.  خواهد  جاودانه  و  جاری 
حزب  دیدگاه؛  همین  چارچوب 
دمکرات همچون یک نمود عینی 
جاودانگی  در  مادی  ظرفیتی  و 
سیاسی  حیات  به  کورد  مسئله ی 
عبارت  به  است.  داده  ادامه  خود 
دیگر تا زمانی که این حزب خود 

 کورد در ساحت موجودیت خود به عنوان یک کلیت تاریخی، فرهنگی و سیاسی بر سرزمین کوردستان مسئله مندی محسوب می شود و 
همین امر در فضایی بنا به ضرورت های آن پدیدار می شود. این پدیدارشدگی با تأسیس حزب دمکرات فورم مادی به خود می گیرد.

حزب دمکرات همچون یک نمود عینی و ظرفیتی مادی در جاودانگی مسئله ی کورد به 
حیات سیاسی خود ادامه داده است. به عبارت دیگر تا زمانی که این حزب خود را حول 

محور اساسی کورد قوام ببخشد، پایدار خواهد ماند.

ماموستا مسعود محمد، مسئله  ی کورد/کوردستان را تحت عنوان یک حقانیت در گذر 
زمان اینگونه تبیین می کند؛ »احقاق حقوق ملی کورد همچون یک جنین در رحم مادر 

است که باألخره روزی باید متولد شود«. 

قوام  کورد  اساسی  محور  حول  را 
ببخشد، پایدار خواهد ماند.

به همین دلیل است که با فاصله ی 
نه شکست  و   - تجربه   از  اندکی 
کمیته ی  کوردستان،  جمهوری   -
مادی  نمود  این  "ساغکەرەوە" 
بازسازی  را  کورد  ازجاودانەی 
بار   ۴۶-۴٧ جنبش  با  و  می کند 
دیگر مبارزە در کوردستان را کلید 
زمینەای  به  می زند کە فی نفسە 
بعد  خیزش های  و  سیاهکل  برای 
از آن در برابر استبداد پهلوی بدل 
سال  در  و  ادامه  در  می گردد. 
دیگر  بار  دمکرات  حزب  نیز   ٥٧
در فضایی متفاوت با اندوخته ای 
همچون  کاریزمایی  و  دوچندان 

قاسملو پدیدار می شود.
بودن  پایدار  و  مسئله مندی  همین 
وجود  با  تا  شده  موجب  که  است 
بر  اسالمی  رژیم  هژمونی  فشار 
همچنان  دمکرات  حزب  منطقه، 
تمام  در  و  داخل  در  فعاالنه 
جنبه های حیات اجتماعی، سیاسی 

و فرهنگی حضور داشته باشد.
مبارزه   دهه  هشت  اندوخته های 
کورد/ وجودی  دلیل  مبنای  بر 
از  را  دمکرات  حزب  کوردستان 
و  محدود  ظاهر  به  ساختار  یک 
صرفا سیاسی به سطح یک فرآیند 
ارتقا  اجتماعی  و  پویا  ماهیتا 
بخشیده است. با این اوصاف حزب 
با  آن،  ساختار  قالب  در  دمکرات 
هر آینده ای که در گرو تصمیمات 
به  است،  جریان  این  خود  کالن 
فرهنگ  از  پیشینه   یک  عنوان 
مبارزاتی و یک جریان مبتنی بر 
حقوق مأخوذ از مسئله ی جاودانه ی 
کماکان  و  پایدار  همچنان  کورد، 

مسئله مند جاری خواهد بود.
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حزب دمکرات و سیاست های آن

پیشوا صالحی

دوران  درطول  دمکرات  حزب 
را  درست  مسیری  مبارزاتی اش، 
برای پیشبرد سیاست هایی کە در 
راستای خدمت و رسیدن بە اهداف 
و  انتخاب  را  باشد  کورد  ملت 

پیمودە است.
جنگ  پایان  بە  روز   ١٧ تنها 
بود  ماندە  باقی  دوم  جهانی 
بە  و  تأسیس  دمکرات  حزب  کە 
ناپذیر  خستگی  جدالی  و  تکاپو 
کە  اهدافی  آوردن  دست  بە  برای 
ملت کورد  و  آزادی خاک  همان 
روی  بود  متجاوزگران  چنگال  از 

آورد.
گستردەی  و  وقفە  بی  فعالیت 
صدها  مبارزات  دمکرات،  حزب 
سالەی ملت کورد را بە مرحلەای 
رسانید کە درطول تاریخ مبارزاتی 
مردم کوردستان بی نظیر بود، بە 
زیادی  زمان  هرچند  کە  گونەای 
بود  نگذشتە  حزب  این  تأسیس  از 
و حزب دمکرات حزبی نوپا و تازە 
کە  محبوبیتی  دلیل  بە  اما  بود 
وتالش  کار  و  رهبران  درایت  با 
حزب  اندامان  ناپذیر  خستگی 
بود،  گرفتە  شکل  مردم  درمیان 
شرایط را چنین هموار ساخت کە 
از لحاظ فکری تقریبا بیشتر مردم 
کوردستان با اهداف و سیاست های 

حزب دمکرات همراە شوند.
اصل مهمی  و  مردم  درمیان  نفوذ 
تأکید  آن  بر  دمکرات  حزب  کە 
داشت، کە همانا احقاق حقوق ملی 
بود،  کورد  ملت  برای  آزادی  و 
حزب را بر مبنای  یک حکومت 
ساخت،  مصمم  کوردی  مستقل 
بە گونەای کە هنوز چند ماە از  
کە  بود  نگذشتە  دمکرات  حزب 
اولین حکومت مستقل کوردی پس 
از گذشت سال ها از اشغال خاک 
کوردستان بە رهبری و سازماندهی 

مدرن  شیوەای  بە  دمکرات  حزب 
پایەریزی شد.

سازمان  حکومت  یک  تشکیل 
یافتە و مدرن در گوشەای از خاک 
پشتیبانی  و  حضور  با  کوردستان 
بزرگان هر چهار بخش کوردستان 

کە  متشنج،  زمانی  برهەای  در 
دربرگرفتە  را  جهان  و  منطقە 
بە  رسیدن  و  پیروزی  بە  امید  بود 
سالیانی  کورد  ملت  کە  اهدافی 
طوالنی برای رسیدن بە آن مبارزە 
مبارزات  و  بیشتر،  را  بودند  کردە 
هر چهار بخش کوردستان را وارد 
مرحلەای تازە کرد بە گونەای کە 
تشکیل  کوتاهی  زمان  مدت  در 
کوردی  مستقل  حکومت  اولین 
حزب  سازماندهی  و  رهبری  بە 
دمکرات بە افتخاری بزرگ برای 

ملت کورد و جنبش ملی سرتاسر 
کوردستان تبدیل شد.

در  جهان  سیاسی  شرایط  بە  بنا 
پایان جنگ جهانی و  آن زمان و 
کشورهای  کە  بندی هایی  تقسیم 
پیروز در جنگ بر سر آن مذاکرە 
کردە بودند و ترس از حکومت تازە 
قلمرو  و گسترش  رسیدە  قدرت  بە 
جدی  تهدیدی  بە  کە  کوردستان 

برای برهم زدن مرزهایی کە بر سر 
آن معاملە کردە بودند، قدرت های 
مصمم  اصل  این  بر  را  جهانی 
ساخت کە باید از بە قدرت رسیدن 
بەهمین  شود،  جلوگیری  کوردها 
دلیل حکومت تازە شکل گرفتەی 

از  تنها  کە  کوردستان  جمهوری 
١١ ماە از عمرش گذشتە بود، با 
ابرقدرت های  پشتیبانی  و  کمک 
جهان توسط حکومت مرکزی ایران 

مورد حملە قرار گرفت.
جان فشانی  و  مقاومت  از  پس   
مردم  و  پیشمرگە  نیروهای  
حمایت  دلیل  بە  کوردستان  دلیر 
حکومت  از  جهان  ابرقدرت های 
پشتیبانی  عدم  و  ایران  مرکزی 
جمهوری  تازە   حکومت  برای 
اولین  متأسفانە  کوردستان، 

حکومت مدرن کوردی پایان، و بە 
اشغال متجاوزگران درآمد.

 پایان حکومت جمهوری کوردستان 
وقفە  بی  و  ممتد  مبارزاتی  بە 
شد  تبدیل  کوردستان  سرتاسر  در 
چون این بار سازماندهی مبارزات 
بەشیوەای از جانب حزب دمکرات 
برنامەریزی شدە بود کە حتی در 
شرایط حساس و بحرانی نیز ادامە 

داشتە باشد.
ملت  مبارزاتی  تاریخ  طول  در    
برای  فراوانی  جنبش های  کورد 
آزادسازی خاک کوردستان مبارزە 
کردەاند و در این راە متحمل رنج ها 
و زحمات زیادی شدە ودر بسیاری 

برای  نیز  پیروزی هایی  موارد  از 
ملت کورد بە دست آوردەاند اما بە 
این دلیل کە با شهید شدن رهبران 
متجاوزگران  دست  بە  جنبش ها 
جنبش ها  مبارزات  دشمنان،  و 
بەصورتی  هیچگاە  و  یافتە  پایان 
پیوستە ادامە پیدا نکردە بود، این 
ذهنیت را برای حکومت وقت ایران 
اعدام  با  کە  آوردە بود  وجود  بە 
رهبران حزب دمکرات کە رهبری 
عهدە  به  را  کوردستان  جمهوری 
دوبارە  را  تاریخ  می توانند  داشتند 

رقم زدە و بە جنبش حق طلبانەای 
کە حزب دمکرات مٶسس آن بود 
اینکە  از  غافل  اما  دهند،  پایان 
ساختار حزب دمکرات بە شیوەای 
سازماندهی شدە بود کە در شرایط 
از شهید شدن  دشوار و حتی پس 
سازماندهی  توان  حزب،  رهبران 
دوبارە و ادامەی مبارزات را داشتە 

باشد.

حزب  کە  تفاوتی  اصلی ترین 
جنبش های  از  را  دمکرات 
توان  بود،  ساختە  متمایز  پیشین 
شرایط  در  دوبارە  خودسازماندهی 
بحرانی و استمرار در مبارزە برای 
ملت  حقوق  و  حق  آوردن  دست  بە 

کورد بود، وجود چنین رویکرد و 
شاخصەای موجب شد، تا مبارزات 
حق طلبانەی ملت کورد در سرتاسر 
وقفە  بدون  امروز  بە  تا  کوردستان 
و بە صورتی پایدار و ممتد ادامە 

داشتە باشد.
وقفەی  بی  و  خونین  مبارزات   
ایران  کوردستان  دمکرات  حزب 
حزب  دوبارەی  سازماندهی  و 
و  سخت،  شرایط  و  بحران ها  در 
و  فداکاری  از  مملو  تاریخی 
دمکرات  حزب  صادقانە،  خدمت 

در  محبوب  و  پیشرو  حزبی  بە  را 
میان مردم کوردستان تبدیل ساختە 
رسیدن  با  کە  گونەای  بە  است 
حزب،  این  سالگرد   ٧٥مین  بە 
و  همچنان همچون حزبی محبوب 
مدرن، استوار و پایدار بە مبارزاتش 
ملت  حقوق  و  حق  بە  رسیدن  تا 

کورد ادامە دهد.
با گذری بر تاریخ پرفراز و نشیب 

بە  نگریستن  و  دمکرات  حزب 
شیوەی مبارزاتی و ساختار اجرایی 
امروز،  بە  تا  بدو   از  حزب  این 
کرد  عنوان  می توان  شهامت  با 
کە حزب دمکرات نقش اساسی و 
ملی  مبارزات  در  را  نظیری  کم 

سیاسی  مدرن  احزاب  پیدایش  و 
در هر چهار بخش کوردستان ایفا 
اکثریت  نیز  امروزە  و  کردە است 
مردم کوردستان بر این باورند کە 
نقش  تواند  می  دمکرات  حزب 
حل  در  را  تأثیرگذاری  و  کلیدی 

مسئلەی کورد ایفا کند.
تاریخی  با  دمکرات  حزب  اکنون 
پاک و پر از حماسە و فداکاری 
براستمرار  مبنی  سیاست هایی  و 
ملت  ملی  حقوق  احقاق  برای  
کورد و همسو با واقعیات جامعەی 

کوردستان گام در ٧٥مین سالگرد  
حزبی  بدون شك،  خود می گذارد، 
کە پس از ٧٥سال همچنان پیشرو 
مردم  اکثریت  حمایت  مورد  و 
سال ها  این  در  است،  کوردستان 
پیشبرد  برای  را  درست  مسیری 
سیاست هایی کە در راستای خدمت 
و رسیدن بە اهداف ملت کورد باشد 

را انتخاب و پیمودە است.

نفوذ درمیان مردم و اصل مهمی کە حزب دمکرات بر آن تأکید داشت، کە همانا احقاق حقوق ملی و آزادی 
برای ملت کورد بود، حزب را بر مبنای  یک حکومت مستقل کوردی مصمم ساخت، بە گونەای کە هنوز چند 
ماە از  حزب دمکرات نگذشتە بود کە اولین حکومت مستقل کوردی پس از گذشت سال ها از اشغال خاک 

کوردستان بە رهبری و سازماندهی حزب دمکرات بە شیوەای مدرن پایەریزی شد.

اصلی ترین تفاوتی کە حزب دمکرات را از جنبش های پیشین متمایز ساختە بود، توان خودسازماندهی دوبارە 
در شرایط بحرانی و استمرار در مبارزە برای بە دست آوردن حق و حقوق ملت کورد بود، وجود چنین 

رویکرد و شاخصەای موجب شد، تا مبارزات حق طلبانەی ملت کورد در سرتاسر کوردستان تا بە امروز بدون 
وقفە و بە صورتی پایدار و ممتد ادامە داشتە باشد.
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نمایی از پایمال کردن حقوق بشر در کوردستان ایران
در طی دو هفتە آخر مردادماه با استناد بە آژانس 

خبررسانی کردستان، )کردپا(

بە  شهروندان  انتقال 
زندان

خلیل  "ساالر  نام  به  سیاسی  زندانی  مردادماه، یک  پنج شنبه سی ام  روز 
صدیقی همدانی" از بازداشتگاه اداره اطالعات ارومیه به زندان مرکزی این 

شهر بازگردانده شد.
امروز چهارشنبه بیست و نهم مردادماه، مهربان کشاورزی، فعال مدنی و 
دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد بازیگری اهل مریوان پس از احضار به 
واحد احکام دادسرای اوین بازداشت و برای سپری نمودن دوران محکومیت 

به زندان اوین منتقل شد.
نام "منصور بشارتی"  به  اوایل مردادماه سال جاری، یک شهروند کورد 
فرزند حسن اهل روستای "موانا" از توابع منطقه ترگور ارومیه پس از اتمام 

بازجویی به زندان مرکزی این شهر منتقل شده است.
پنج فعال مدنی به نام های "علی قادری، هیمن کریمی، آرمیا رنجبری، 
هیوا و وریا امینی" اهل شهرستان سقز جهت بازجویی به بازداشتگاه اداره 

اطالعات سنندج منتقل شدند.
در  بوکانی که  شهروند  دادوند،  فاطمه  مردادماه،  شانزدهم  پنج شنبه  روز 
جریان اعتراضات آبان ماه ٩٨ بازداشت و به حبس محکوم شده بود، جهت 

اجرای حکم به زندان ارومیه انتقال یافت.
"رضا  نام  به  کورد  مدنی  فعال  یک  مردادماه،  سیزدهم  دوشنبه  روز 
مجیدیان" ٣٣ ساله فرزند ابراهیم اهل سقز جهت اجرای حکم به زندان این 

شهر منتقل شده است.

بازداشت شهروندان
"آریا  نام های  روز چهارشنبه بیست و نهم مردادماه، دو نوجوان کورد به 
امینی" ١٥ ساله فرزند جالل و "هورام نادری" ١٧ ساله فرزند صدیق اهل 
روستای "بوریدر" از توابع سروآباد از سوی اطالعات سپاه بازداشت شدند.

روز پنج شنبه بیست و سوم مردادماه، یک شهروند کورد به نام "آمانج حمزه 
لویی" اهل بوکان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.

"شهریار  نام  به  کورد  کولبر  یک  مردادماه،  پنجم  و  بیست  شنبه  روز 
نظامیان  سوی  از  ارومیه  مرگور  دیزج  اهل  اسفندیار  فرزند  پورعلی" 

حکومتی بازداشت شده است.
روز یکشنبه بیست و ششم مردادماه، یک ورزشکار کورد به نام "واحد 
ابراهیمیان" فرزند محمدامین اهل بوکان توسط نیروهای امنیتی بازداشت 

و به مکان نامعلومی منتقل شد.
روز پنج شنبه بیست و سوم مردادماه، یک شهروند کورد به نام "اسماعیل 

علی پروری" اهل بوکان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.
شامگاه روز شنبه بیست و پنجم مردادماه، یک کولبر کورد به نام "سلمان 
محمودیان" فرزند سعید اهل روستای "شکل آباد" از توابع منطقه مرگور 
در مرز ارومیه بر اثر شلیک نظامیان حکومتی زخمی و سه کولبر دیگر 
به نام های "پرویز محمدی فرزند خالد اهل روستای باوان، سامی محمدی 
فرزند فیصل اهل روستای باوان و جعفر محمدی فرزند خلیل اهل روستای 

باوان" توسط نظامیان حکومتی بازداشت شدند.
"رحمان  نام  به  کورد  جوان  یک  مردادماه،  دوم  و  بیست  چهارشنبه  روز 
رحیم پور" اهل سقز در پارک الله این شهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت 

شده است.
نام های "حامد علی مشکوه" ٣٦ ساله و "فرشاد  دو فعال اهل سنت به 
جهش" ٣٢ ساله اهل ارومیه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و در اداره 

اطالعات این شهر تحت بازجویی می باشند.
روز دوشنبه بیستم مردادماه، یک روحانی کورد به نام "فایق شریعت پناه" 
٣٥ ساله فرزند نجم الدین امام جماعت روستای "حاجی آباد" از توابع منطقه 

"چومی مجیدخان" بوکان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد.
"فرزاد  نام  به  کورد  مدنی  فعال  یک  مردادماه،  سیزدهم  دوشنبه  روز 
حسینی" اهل کامیاران پس از مراجعه به شعبه اول دادگاه انقالب سنندج 

به دستور قاضی "سعیدی" بازداشت شده است.
روز دوشنبه بیستم مردادماه، یک شهروند کورد به نام "مادح فتحی" فرزند 

محمد اهل سنندج از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد.
روز یکشنبه نوزدهم مردادماه، علی ساکنی، وکیل دادگستری در سقز 

مجددا بازداشت و به زندان این شهرستان منتقل شد.
با کوردپا  دادگستری در گفت وگو  پایه یک  احمدی نیاز، وکیل  حسین 
بازداشت علی ساکنی را تأیید و اعالم کرد که وی پس از تغییر بازپرس 

پرونده بازداشت شده است.
یک نوجوان ١٧ ساله به نام "پارسا رستمی" اهل پاوه از سوی نیروهای 

امنیتی بازداشت شده است.
روز چهارشنبه پانزدهم مردادماه، پنج فعال مدنی به نام های "علی قادری، 
هیمن کریمی، آرمیا رنجبری، هیوا و وریا امینی" اهل شهرستان سقز از 

سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده اند.

محکوم کردن شهروندان 
بە حبس

شعبه ٢٨ دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضی "مقیسه" حکم ١٧ سال 
حبس را برای یک شهروند کورد به نام "آرش نصری" اهل سنندج و ساکن 

ورامین صادر کرد.
روز چهارشنبه بیست و دوم مردادماه، حکم پنج سال حبس تعلیقی به مدت 
چهار سال از سوی شعبه اول دادگاه انقالب سنندج به هاجر سعیدی، فعال 

حقوق زنان ابالغ شد.
یک شهروند اهل ارومیه به نام "حمید عبدی" توسط دادگاه انقالب این 

شهر به ١٥ سال حبس تعزیری محکوم شد.
روز سه شنبه چهاردهم مردادماه، دو شهروند کورد به نام های "نوید محمدی" 
و "خالد محمدی" اهل پیرانشهر از سوی شعبه ١٠٢ دادگاه کیفری ٢ این 

شهر مجموعا به ١٤ سال حبس محکوم گردیدند.

شدن  مجروح  و  کشتە 
کولبران و کاسبکاران

"سعدی  نام  به  جوان  مردادماه، یک کولبر  و هشتم  بیست  روز سه شنبه 
میرزایی" ٢٤ ساله فرزند رشید بر اثر شلیک نظامیان حکومتی در مرز 

نوسود زخمی شد.
روز شنبه بیست و پنجم مردادماه، یک کولبر کورد به نام "سراج احمدی" 
برادوست  صومای  منطقه  توابع  از  "کوران"  روستای  اهل  سرتیپ  فرزند 
ارومیه در پی شلیک نظامیان حکومتی جان خود را از دست داد و یک 
کولبر دیگر به نام "مخمور احمدی" ٣٣ ساله فرزند مظفر به شدت زخمی 

شده است.
"هادی  نام  به  کورد  کولبر  یک  مردادماه،  سوم  و  بیست  پنج شنبه  روز 
خدری" ٢٢ ساله فرزند علی اهل روستای "کریم آباد" از توابع بانه بر اثر 

شلیک نظامیان حکومتی جان باخت.
"رضا  نام  به  کورد  کولبر  یک  مردادماه،  یکم  و  بیست  سه شنبه  روز 
عبداللهی" اهل روستای "تاوگوزی" از توابع شهرستان ثالث باباجانی مورد 

ضرب و شتم نظامیان حکومتی در مرز نوسود قرار گرفت.
روز دوشنبه بیستم مردادماه، یک کولبر کورد به نام "آرمین احمدی" ١٧ 

ساله اهل مریوان در پی شلیک نظامیان حکومتی زخمی شد.
روز پنج شنبه شانزدهم مردادماه، یک کولبر کورد به نام "مبین حسینی" 
١٦ ساله فرزند سیروس اهل روستای "دوریسان" از توابع پاوه بر اثر ضرب و 

شتم نظامیان حکومتی زخمی شد.

بە  شهروندان  احضار 
مراکز اطالعاتی

روز یکشنبه بیست و ششم مردادماه، هفت شهروند کورد به نام های "ارسطو 
آذرپور، واحد درخشانیان، کمال سوسنی، محسن کریمی ٣٢  ساله، یاسین 
کریمی ٢٥ ساله، سوران گل محمدی ٢٤ ساله و سعدی گل محمدی ٢٨ 
ساله" اهل شهرستان صاحب از توابع سقز به اطالعات سپاه احضار و مورد 

بازجویی قرار گرفتند.
روز یکشنبه نوزدهم مردادماه، یک شهروند کورد به نام "حسین پیروتی" 
اهل اشنویه از طریق تماس تلفنی به اداره اطالعات این شهر احضار و مورد 

بازجویی قرار گرفت.

محکوم کردن  و  اعدام 
شهروندان بە اعدام

سحرگاه امروز دوشنبه بیست و هفتم مردادماه، حکم اعدام یک کودک 
به  ارومیه  زندان مرکزی  نقده در  اهل  یاسینی"  "ارسالن  نام  به  – مجرم 

اجرا درآمد.
سحرگاه امروز سه شنبه بیست و یکم مردادماه، حکم اعدام یک زندانی 
متهم به "قتل" به نام "فایق احمدی" ٣٩ ساله در زندان مرکزی سنندج به 

اجرا درآمد.
سحرگاه امروز دوشنبه بیستم مردادماه، حکم اعدام یک زندانی متهم به 

"قتل" در زندان مرکزی سنندج به اجرا درآمد.
خبرگزاری هرانا هویت این زندانی را "کیوان رضاقلی، ٤٣ ساله، مجرد" 
اعالم کرده است.روز چهارشنبه پانزدهم مردادماه، حکم اعدام حیدر قربانی، 
زندانی سیاسی کورد محبوس در زندان مرکزی سنندج در شعبه ٢٧ دیوان 

عالی کشور در قم تأیید شد.

انتقال  و  بازداشت 
شهروندان 

بە مکانی نامعلوم
طی روزهای اخیر، یک جوان کورد به نام "یونس خضری" ٢٢ سالە فرزند 
مصطفی اهل روستای "پوش آباد" از توابع اشنویه توسط نیروهای امنیتی 

بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.
بامداد روز پنج شنبه شانزدهم مردادماه، سه جوان کورد به نام های "یحیی 
صیدمرادی ١٩ ساله، آرش دارابی ١٨ ساله و افشین صیدمرادی ٢٠ ساله" 
اهل روستای "داراب" از توابع بخش ریژاو شهرستان داالهو توسط نیروهای 

امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل گردیدند.
"فواد  نام  به  کورد  شهروند  یک  مردادماه،  یکم  و  بیست  سه شنبه  روز 
محمدپور" اهل روستای "آلی کند" از توابع بوکان توسط نیروهای امنیتی 

بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

نامعلوم بودن
 سرنوشت شهروندان

سرنوشت افشین شیخ االسالمی، فعال مدنی کورد اهل سنندج پس از ٥٠ 
ابهام  روز بازداشت در بازداشتگاه اداره اطالعات این شهر در هاله ای از 

قرار دارد.
از سرنوشت یک روحانی کورد به نام "فایق شریعت پناه" ٣٥ ساله فرزند 
"چومی  منطقه  توابع  از  آباد"  "حاجی  روستای  جماعت  امام  نجم الدین 

مجیدخان" بوکان پس از بازداشت اطالعی در دسترس نمی باشد.
"بیوران  روستای  اهل  عزیزی"  "خدر  نام  به  کورد  شهروند  سرنوشت یک 

سفلی" از توابع بخش مرکزی سردشت پس از بازداشت نامعلوم می باشد.
سرنوشت یک شهروند کورد به نام "مادح فتحی" فرزند محمد اهل سنندج 

در بازداشتگاه اداره اطالعات این شهر در هاله ای از ابهام قرار دارد.


