
www.kurdistanmedia.comwww.kurdistanmedia.comشامره شامره 8٠٣8٠٣ پنجشنبە  پنجشنبە ٣١٣١ تیر  تیر ١٤٠٠١٤٠٠،  ،  ٢٢٢٢ جوالی   جوالی  ٢٠٢١٢٠٢١

ارگان حزب دمکرات کردستان ایرانارگان حزب دمکرات کردستان ایران

تـأمین حقوق ملی خلق کرد در چهارچوب ایرانی دمـکراتیک و فـــدرالتـأمین حقوق ملی خلق کرد در چهارچوب ایرانی دمـکراتیک و فـــدرال

7 56 4

واژەهای سیاسی کە 
حکومت های دیکتاتور از آن 

سواستفادە می کنند
مصاحبە کوردستان

سه ائتالف اپوزیسیون 
ایرانی با صدور بیانیەای 
از خیزش و اعتراضات 
هموطنان عرب ... 

سالهاست کە سیستم کلونیالیستی 
تهران،  در  حاکم  شوونیستی   –
کە  بودە  تقال  در  پازنان  و  دست 
ملیت های تحت ستم در ایران را بە 
امنیت  تهدید  اصلی  منبع  عنوان 
دهد  نشان  تصنعی  همبستگی  و 
سیستم  این  اگر  کند  وانمود  و 
کلونیالیستی – شوونیستی، نماند 
ملیت های  همە  کند،  سقوط  و 
منظور  بە  سیستم  این  کە  ایران، 
هتک حرمت ازآنان بە عنوان قوم 
بە  وابستە  کدام  هر  می برد،  نام 
نقشە  با  و  بودە  بیگانە  کشوری 
آن  ها ایران تجزیە و تکەتکە خواهد 

شد.
می گفت  پهلوی  حکومت  هم 
کە اگر شاە نماند ایران تبدیل بە 
ایرانستان خواهد شد، بە این معنا 
سرنگون  شاە  حکومت  اگر  کە 
شد  خواهد  تکە  تکە  ایران  شود، 
تداوم  کە  نیز  خمینی  رژیم  و 
پهلوی  همان مسیر سیستم  دهندە 
این  مرتب  عمامەدارمی باشد، 
می کند  و  کردە  راتبلیغ  موضوع 
ملیت های  جنبش های  همە  کە 
بیگانگان  بە  وابستە  فارس  غیر 
مدعیست  و  بودە  ایران  دشمنان  و 
حاکمیت  یعنی  نظام  این  اگر  كه  
والیت فقیه ساقط شود، همە اقوام 
صهیونیسم،  و  آمریکا  گماشتە 
ایران را تکە تکە خواهند کرد!  

تاثیرگذار  حدی  تا  تبلیغات  این 
بە  فارس  های  از  برخی  کە  بودە 
نیز  آزادیخواه  خودشان  اصطالح 
این  و  شده اند  دیدگاە  آن  در  ذوب 
اشخاص در مقاطع حساس حاضر 
انسانی  حقوق  از  کە  نیستند 
ملیت  های غیر فارس حمایت کنند 
چراکە آن ها را تهدیدی جدی علیە 
یکپارچگی خاک ایران دانستە و 

می گویند ایران تجزیە می شود!
 – کلونیالیستی  تفکر  این 
آن  افکار  بر  تا حدی  شوونیستی 

کریم پرویزی

ادامه در صفحه  3

ایران را  
بسوی تجزیە 

می برد

ســـخـن

حزب دمکرات: 
رژیم ایدئولوژیک و متحجر 
ایران درک نکردە است 

حزب دمکرات ...

»مصطفی هجری« بە مناسبت ٢٢ تیرماە پیامی منتشر کردند
مصطفی هجری«، مسئول اجرایی حزب دمکرات کوردستان ایران طی پیامی بە مناسبت ٢٢ تیرماه سالیاد ترور رهبر فرزانە ملت کورد 

یاد گرامی داشتند.
متن پیام این چنین است:

روز ٢٢ تیرماه، برای جنبش رهایی بخش ملی – دمکراتیک ملت کورد در کوردستان ایران و حزب دموکرات، یادآور ضایعەای بزرگ و 
اندوهی فراموش نشدنی است. در حالی از این روز تلخ و ناگوار یاد می کنیم کە ٣٢ سال پیش، دکتر » قاسملو و همراهانش« در 
چنین روزی قربانی تروریسم دولتی جمهوری اسالمی ایران و شهید شدند. بدین مناسبت، ضمن تجدید میثاق با رهبر فرزانە ملت کورد و 

آرمان های ایشان، نفرت و بیزاری خود را نیز از رژیم آزادیکش جمهوری اسالمی ایران ابراز می داریم.
بر افراشتە باد پرچم آزادی خواهی راە مبارزاتی رهبران شهید
پیروز باد جریان مبارزات ملی – دموکراتیک ملت کورد 

حزب دمکرات کوردستان ایران
مسئول اجرایی
مصطفی هجری

١5 آذر ماه ١3٩٩ خورشیدی
5 دسامبر ٢٠٢٠ میالدی

روزهای  شجاعانە  االحواز  مردم 
با  و  آمدە  خیابان ها  بە  گذشتە 
جمهوری  باد  نابود  شعار  سردادن 
رژیم  با  را  خود  تکلیف  اسالمی 
تظاهرات  این  کردند.  مشخص 
بحران کم  پی  در  تیر  روز ١٩  در 
شد.  آغاز  االحواز  استان  در  آبی 
شروع  االحواز  در  اعتراضات  این 
استان ها  دیگر  روز  چند  از  بعد  و 
همچون کرج، اصفهان و کرماشان 
بە  استان  این  مردم  از  حمایت  در 

خیابان ها آمدند.
اعتراضات بە صورت مسالمت آمیز 
برگزار شد اما با دخالت نیروهای 
آتش  و  خون  بە  رژیم  سرکوبگر 
نفر  چند  پی  آن  در  و  شد  کشیدە 

کشتە و ده ها معترض نیز مجروح 
نیروهای  توسط  هم  نفر  صدها  و 

امنیتی رژیم بازداشت شدند.
آب  بحرانی  وضعیت  بە  نسبت 
جانباز«  رضا  »حمید  ایران،  در 
فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرکل 
ایران گفتە است، در حال حاضر از 
٣٠٤ شهر ایران کە مشکل بی آبی 
با وضعیت قرمز  دارند، ١٠١ شهر 
تامین آب مواجە هستند. بە گفتە 
پارسال  کە  روستاهایی  »جانباز« 
تامین  آب  تانکر  با  شربشان  آب 
روستا   ٥٠٠ و  هزار   ٥ از  می شد 
افزایش  روستا  هزار   ٨ بە  امسال 

یافتە است.
کالنتری«  »عیسی  پیشتر 

رژیم  زیست  محیط  سازمان  رئیس 
اردیبهشت ماه امسال گفتە بود، در 
عدم  و  آبی  بی  بحران  تداوم  پی 
شهروندان،  نیاز  مورد  آب  تامین 
انتظار شروع جنگ آب میان  باید 
استان ها و روستاهی ایران را داشتە 

باشیم. 
شهرهای  اخیر  اعتراضات  کانون 
االحواز،  )سوسنگرد(،  »خفاجیە 
کوت  )شادگان(،  فالحیە  کرخە، 
عبدالـلە، حمیدیە، شوش و عبادان 

)آبادان( بودە است.
در واکنش بە کشتار و سرکوب های 
مرکز  رژیم،  توسط  اعراب  شدید 
ایران  کوردستان  احزاب  همکاری 
فعال  سازمان  و  نهاد  چندین  و 

اشغالگرایانە  اقدامات  بشر  حقوق 
اخیر رژیم ایران را محکوم کردند. 
حزب  کل  تشکیالت  دستگاە 
در  نیز  ایران  کوردستان  دموکرات 
و  تراکت  انتشار  با  راستا  همین 
مردم  حمایت  خواستار  شعارهایی 

کورد از معترضان عرب شد.
رهبر  از  رژیم  سران  مقابل  در  اما 
جای  بە  جمهور  رئیس  تا  گرفتە 
اقدامی جدی برای رفع بحران آب، 
اغتشاشگری  بە  متهم  را  مردم 

کردند.
در کل می توان گفت بحران موجود 
نتیجە دەها سال سوء مدیریت سران 
نیز  را  ایران  سراسر  کە  بودە  رژیم 
هم  شناختی  با  و  گرفت  درخواهد 

مشکل  داریم  رژیم  سران  از  کە 
است بتوانند کاری چندان و جدی 
این  آسیب های  کاهش  راستای  در 
آتش  نتیجە  در  دهند،  انجام  بحران 
بە  مردم  همە  درون  گرفتە  شعلە 
حتی  آسانی  بە  عرب  ملیت  ویژە 
با شدیدترین سرکوب ها نیز خاموش 

نخواهد شد.
 از شعار مردم پیداست کە بحران 
بی آبی تنها محرکی بودە چراکە 
نفرت  شعارهای معترضین گویای 
رژیم  از  مردم  عمیق  انزجار  و 
بودە  اسالمی  جمهوری  استبدادگر 
این  سرنگونی  با  تنها  مردم  و 

اشغالگران آرام خواهند گرفت.

جنــگ تشنــگی
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پیام تبریک مسئول 
اجرایی حزب دمکرات 
کوردستان ایران بە 
مناسبت عید قربان

پیام تشکیالت مخفی 
حزب دمکرات در ماکو
 بە مناسبت ٢٢ تیرماه

بهروز بوچانی بە مناسبت 
٢٢ تیرماه پیامی را 

منتشر کرد

کوردهای مقیم تهران بە مناسبت ٢٢ تیرماە 
پیامی را منتشر کردند

مسئول  هجری«  »مصطفی 
کوردستان  دمکرات  حزب  اجرایی 
طی  قربان  عید  مناسبت  بە  ایران 
تبریک  را  روز  این  کوتاە  پیامی 

گفتند.
متن پیام این چنین است:

پیام بە مناسبت عید قربان

حزب  مخفی  تشکیالت  از  جمعی 
کمیتە  ایران،  کوردستان  دمکرات 
بە  ماکو  شهرستان  از  »آگری« 
مناسبت ٢٢ تیرماه پیامی منتشر 

کردند.
متن پیام بدین شرح است:

حزب  مخفی  تشکیالت  از  جمعی 
کمیتە  ایران،  کوردستان  دمکرات 
بە  ماکو  شهرستان  از  »آگری« 
مناسبت ٢٢ تیرماه پیامی منتشر 

کردند.
متن پیام بدین شرح است:

)تهران(  مرکز  مقیم  کوردهای 
دکتر  شهادت  سالیاد  مناسبت  بە 
»قاسملو« پیامی را منتشر کردند 
کە در آن رژیم ایران را محکوم و 
خواستار تداوم راە مبارزاتی دکتر 
»قاسملو« و اتحاد همە مردم ایران 
برای براندازی رژیم تروریست پرور 

ایران شدند.

متن پیام این چنین است:

تاییدی  مهر   ،١٣6٨ ماه  تیر   ٢٢
بود بر اصالح ناپذیری و شم درنده 
نو  سیستم  بشریت  ضد  و  خویی 

فاشیست جمهوری اسالمی
دانا،  رهبران  که  روزگارانی  در 
آینده نگر، صلح طلب و آزادی خواه 
عبدالرحمن  دکتر  همچون  کورد 
قاسملو و دکتر صادق شرفکندی، 
با درایت و صداقت و صراحت تمام، 

روز  مسلمانان،  برای  قربان  عید 
ملت  برای  و  حج  مناسک  اتمام 
کورد نیز روز کمک بە نیازمندان 
عید  کە  است  همین  برای  است. 
فرهنگ  از  بخشی  بە  قربان 
ما  جامعە  همدلی  و  همزیستی 

تبدیل شدە است.
و  کورد  باورمندان  بر  قربان  عید 

دکتر قاسملو رهبری کە از تفرقە 
کوردستان  سنتی  جامعەای  و 
ملتی زندەای را بنیان نهاد. دلیل 
اصلی اینکە ملت کورد بعد از ٣٢ 
هنوز  ناجوانمردانەاش  ترور  از  سال 
خواستەهای  سرمشق  را  رهبر  این 

دکتر قاسملو رهبری کە از تفرقە 
کوردستان  سنتی  جامعەای  و 
ملتی زندەای را بنیان نهاد. دلیل 
اصلی اینکە ملت کورد بعد از ٣٢ 
هنوز  ناجوانمردانەاش  ترور  از  سال 
خواستەهای  سرمشق  را  رهبر  این 

ماهیت جنگ طلبانه، فاشیستی، 
حتی  و  آزادگی  و  بشریت  ضد 
بر همگان  را  این رژیم  ضد دینی 
فاش می ساختند، یک عده دنبال 
اصالحات،  و  سازندگی  تفکرات 

افتادند.
هزینه  کورد،  خواه  آزادی  رهبران 
تفکرات و پیش بینی های صحیح 
و  جور  و  ظلم  نظام  این  از  خود 
اهدای جان  با  قبل  را سالها  ستم 
خود دادند، این در حالی بود که 
عمده به اصطالح نخبگان سیاسی 
و  پذیری  اصالح  به  دل  ایران 
در  مردم  معیشت  وضعیت  بهبود 
دنبال  و  بودند  بسته  آخوندی  نظام 
رویاهای غیرممکن از یک سیستم 
خواه  تمامیت  و  صدایی  تک 
سیاسیون  تفکرات  هزینه  و  بودند 
سرتاسر  مردم  امروز  را  زمان  آن 
اشتباهات  هزینه  می دهند.  ایران 

همە مسلمانان صلح طلب مبارک 
باد.

حزب دمکرات کوردستان ایران
مسئول اجرایی
مصطفی هجری

٢٨ تیر ١4٠٠ خورشیدی

برحق خود می دانند.
واالی  آرمان های  اینکە  برای  ما 
دکتر قاسملو  برحق و برای رهایی 
این  سالروز  در  است،  کورد  ملت 
میدهیم  پیمان  تاریک  فاجعەای 
کە تا رسیدن بە آرمان های واالی 
مبارزە  از  دست  قاسملو  دکتر 

برنخواهیم داشت.
راە  جانباختگان  بە  درود  و  سالم 
آنها  سرقافلە  و  کوردستان  آزادی 

شهید دکتر قاسملو.

مرگ بر تروریسم جمهوری اسالمی 
ایران

حزب  مخفی  تشکیالت  از  جمعی 
دمکرات کوردستان ایران

کمیتە آگری، شهرستان ماکو

برحق خود می دانند.
واالی  آرمان های  اینکە  برای  ما 
دکتر قاسملو  برحق و برای رهایی 
این  سالروز  در  است،  کورد  ملت 
میدهیم  پیمان  تاریک  فاجعەای 
کە تا رسیدن بە آرمان های واالی 
مبارزە  از  دست  قاسملو  دکتر 

برنخواهیم داشت.
راە  جانباختگان  بە  درود  و  سالم 
آنها  سرقافلە  و  کوردستان  آزادی 

شهید دکتر قاسملو.

مرگ بر تروریسم جمهوری اسالمی 
ایران

حزب  مخفی  تشکیالت  از  جمعی 
دمکرات کوردستان ایران

کمیتە آگری، شهرستان ماکو

تاکتیکی سیاسی، سران سازندگی 
و  ماندگی  اصالح طلبی عقب  و 
 ۴ از  بیش  ایران  کشور  پسرفت 
خود  امروزه  اینکه  جالبتر  دهه. 
سازندگی  و  طلب  اصالح  بانیان 
بعد از سه دهه به این نتیجه رسیده 
اند که در اشتباه بوده اند و دریغا 
که راه برگشت وجود ندارد، ایران 

ویران شده آباد نخواهد شد.
اطالق  کسی  به  سیاسی  نخبه 
فردا  و  امروز  برای  که  میشود 
برنامه جامع و کامل داشته باشد 
و برای نسل آینده نیز پیش بینی 
کرده باشد، کاری که رهبران فقید 
کرد دردهه های شصت و هفتاد به 

آن اندیشیده بودند.
برای  تهران  ساکن  کوردهای  ما 
اندک سیاسیون و سردمداران دور 
افتاده از دایره حکومتی جمهوری 
اسالمی که هنوز دل در گروه کور 

در  گشایش  و  رونق  امید،  سوی 
سیستم حکومتی فاشیسیتی بسته 
رژیم  که  می کنیم  یادآوری  اند 
مکافات،  جنایت،  ترور،  جنگ، 
ضد بشری، آخوندی به خود شماها 
هم رحم نخواهد کرد لذا دست از 
بست  بن  به  سیستم  این  حمایت 
مردم  صفوف  به  و  برادرید  رسیده 
ایران برگردید، و به یاد بیاورید که 
رهبران ما نخبگان واقعی سیاسی 
قاسملو  شهیدان  مملکت،  این 
آرمان هايی  برای  شرفکندی  و 
در  ایران  مردم  کل  که  جنگیدند 
آن بهرمند شوند، چیزی که امروزه 
جامعه مدنی ایرانی و بستر عامه 
مردم به آن رسیده اند، که به قول 
قاسملو،  عبدالرحمن  دکتر  شهید 
در یک سیستم  اقتصادی  توسعه 
و نظام سیاسی امکان پذیر نیست 
توسعه  آن  از  قبل  اینکه  مگر 

سیاسی انجام شده باشد.
ها،  رسانه  مردم،  که  زمانی  تا 
امکان  پرسشگر  جامعه  جراید، 
پرسش و جواب که همانا آزادی بیان 
است و پیش نیاز توسعه سیاسی، 
جلوگیری  امکان  باشند،  نداشته 
رانت،  حکومتی،  های  دزدی  از 
المال،  بیت  اموال  اختالس،چپاول 
قبیله گری، و تاراج سرمایه های 
توسعه  از  بخشی  که  مملکت 

اقتصادی است، وجود ندارد.
ساکن  کوردهاى  ما  دیگر  بار 
روح  به  شادباش  ضمن  پایتخت، 
رهبران شهیدمان و زنده نگهداشتن 
شهید  جمله  از  آنان  خاطر  و  یاد 
بزرگوار دکتر عبدالرحمان قاسملو، 
تیر   ٢٢ در  ناجوانمردانه  بس  که 
به  اتریش  وین  در   ١٣6٨ ماه 
خویانه،  درنده  و  ددمنشانه  روش 
رژیم وحشی و آدم کش جمهوری 

اسالمی به درجه رفیع شهادت نائل 
آمدند، از جامعه نخبگان سیاسی و 
مردم ایران میخواهیم که یکپارچه 
برخیزند  بر علیه نظام جور و ستم 
و  فرزندان  که  باشند  مطمئن  و 
آن ها  کورد  دالورمرد  و  برادران 
ایران  کردستان  دمکرات  حزب  در 
غرب  شمال  و  غرب  مرزهای  در 
ایران منتظر جرقه ای هستند که 
تمام  تا  شود،  زده  مردم  طرف  از 
پایگاه ها و منابع و منافع رژیم 
فاشیست و کهنه پرست را از بیخ 
و بن و برای همیشه به زباله دان 

تاریخ بسپارند.

ماندگار و خجسته باد نام و یاد 
و خاطر شهید دکتر عبدالرحمن 

قاسملو
نو  پرست  کهنه  رژیم  باد  نابود 

فاشیست جمهوری اسالمی
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سخن ادامه 

»کوردستان  خبرنگار  گزارش  بە 
تیر   ١٥ سەشنبە  روز  میدیا« 
باشکوە،  مراسمی  در   ،١٤٠٠
»ئەستێرە«  کودکان  پارک 
»جێژنیکان«  کمپ  در  واقع 
ایران  کوردستان  دمکرات  حزب 
سازمان  نمایندگان  حضور  با 
)AVC( اینترنشنال و شماری از 
اعضای رهبری حزب دموکرات و 

خانوادەهای کمپ افتتاح شد.
در ابتدای مراسم ماموستا »علی 
اجتماعی  امور  مسئول  آسریس«، 
ضمن  »جێژنیکان«  کمپ 
خوشآمدگویی بە حضار، گزارشی 
اجرا  چگونگی  مورد  در  کوتاە 

کوردستان  احزاب  همکاری  مرکز 
اعتراضات  از  بیانیەای  ایران طی 
برحق و مطالبات مردم به پاخاستە 
اقدامات  و  مردم خوزستان حمایت 
سرکوبگرایانە رژیم را نیز محکوم 

کرد.

متن بیانیە این چنین است:

تودەهای مردم آگاە کوردستان!
مردم شرافتمند و آزادیخواه ایران!

مجامع و محافل بین المللی!

از  دارید،  اطالع  کە  همچنان 
شامگاە پنجشنبە ٢٤ تیرماە برابر 
با ١٥  ژوئیەی ٢٠٢١ مردم اهواز 
و شماری از شهرها و مناطق استان 
خوزستان در اعتراض بە بی آبی، 
قطعی مکرر برق و از همە مهمتر 

پروژە ارائە کردند.
ضمن  خود  سخنان  در  »آسریس« 
سازمان  حمایت  از  تشکر  و  تقدیر 
بە  اینترنشنال،   )  )AVC
همکاری خانوادەهای کمپ اشارە 
و بیان کردند با همکاری همە قادر 

بە انجام این پروژە شدیم.
بە  »ساشا«  آقای  ادامە  در 
 )AVC سازمان  از  نمایندگی 
اظهار  اینترنشنال طی سخنانی   )
کە  خوشحالیم  »ما  داشت: 
می بینیم کە توانستیم همە با هم 
درست  را  پارکی  کمپ  این  در 
کودکانی  بە  خدمت  برای  کنیم 
ما  آیندە  سرمایە  حقیقت  در  کە 

انتقال آب این استان بە استان هایی 
در مرکز ایران، دست بە اعتراضاتی 

وسیع و همەجانبە زدەاند.
کە  حاکیست  رسیدە  خبرهای    
در شهرها و مناطق اهواز، شوش، 
فالحیە  )سوسنگرد(،  خفاجیە 
دشت  اندیمشک،  )شادگان(، 
معشور  آبادان،  حمیدیە،  آزادگان، 
عبداللـە،  کوت  )ماهشهر(، 
بستن  با  و...  هویزە  مالثانی، 
خیابان ها،  بە  ریختن  و  جادەها 
مردمی  ضد  سیاست های  علیە 
رژیم بە ویژە در رابطە با خشکاندن 
بە  خوزستان  آب  سرچشمەهای 
قصد انتقال آنها بە مناطق مرکزی 
ایران، قطع آب خانگی و حقابەی 

کشاورزی شعار دادەاند.
  رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی 
همیشگی  سیاست  همچون  کە 

خواهند بود«.
بە  تبریک  با  همچنین  »ساشا« 
کودکان کمپ، بە سخنان حضرت 
کودکان  کە  کردند  اشارە  مسیح 
را دوست بدارید و وظایف خود را 
در قبالشان بە درستی انجام دهید.
از  نمایندگی  بە  مراسم  این  در 
»علی  ماموستا  کمپ،  مدیریت 
تقدیم  تقدیری  لوح  آسریس« 
 )  )AVC سازمان  نمایندە  بە 

انترنشنال کردند.
با  نیز  مراسم  پایانی  بخش 
پردەبرداری و افتتاح پارک توسط  
ماموستا« علی آسریس« و آقای 

»ساشا« بە اتمام رسید.

بودە  تاثیرگذار  فارس ها  از  بخش 
داریوش  همچون  کسانی  کە 
همایون پیدا شدە و گفتە بودند کە 
اگر جمهوری اسالمی در معرض 
حاضرند  بگیرد،  قرار  فروپاشی 
و  خامنەای  از  دست  بە  سالح 

رژیمش دفاع کنند!
نە  شاە سقوط کرد،  رژیم  وقتی 
شد  ایرانستان  آن  بە  تبدیل  ایران 
می دادند  هشدار  درموردش  کە 
ایران  ستم  تحت  ملیت های  نە  و 
سیستمی  اما  کردند،   تجزیە  را 
خیره سرتر از پهلوی سرکار آمد و 
تجزیە  فوبیای  کە  کسانی  همە 
ایران  رژیم  از  و  داشتند  را  ایران 
را  حمایت کردند و جنایات رژیم 
قربانی  خود  می کردند،  توجیە 
دست جالدان جماران شدە و مگر 
مرگشان  و  شدن  اعدام  از  بعد 
فهمیدە باشند کە در چە توهمی 

فرو رفتە بودند!
چند روزی است کە ملت عرب 
االحواز، از شدت تشنگی جان بە 
لب رسیده اند و بحران های انباشتە 
پا  بە  کە  واداشتە  را  آن ها  شدە 
حق  فریاد  خیابان ها  در  و  خاستە 
دوبارە  رژیم  اما  زنند،  سر  طلبی 
ایران  تجزیە  توهم  اشاعە  مشغول 
جنایات  بە  بتواند  بلکە  تا  است 
و کشتار خود در شهرهای عرب 

نشین مشروعیت بخشد.
مواجهیم  آن  با  عمال  آنچە  اما 
این است کە خود علی خامنەای 
را  ایران  منحوسش،  حاکمیت  و 
تکە تکە کردە است. این سیستم 
شوونیستی،   – کلونیالیستی 
سر  از  نان  بریدن  و  عام  قتل  با 
سفرەهای کوردستان، قطع آب از 
محرومیت  اشاعە  االحواز،  مردم 
نگذاشتن  بلوچستان،  در  فقر  و 
روزنەای برای تنفس آزادانە مردم 
ترکمن صحرا و هتک حرمت بە 
عمال   آذری،  ترک های  هویت 
ملیت های غیر فارس را از ایران 

جدا کردە است.
نبودە  فارس  ملیت های غیر  این 
کە ایران را تجزیە می کنند، بلکە 
كردار و سیاست های خامنەای و 
هست  مفسدینش  و  جالدان  باند 
کە ملیت های تحت ستم را وادار 
ملت  می کنند،  موضع  اتخاذ  بە 
زیستنی  خواستار  اگر  نیز  فارس 
باید از این  ایران است  آزادانە در 
را  واقعیات  و  آمدە  بیرون  توهم 
شکلی  بە  آیندە  وگرنە  بنگرند، 
آن ها  و  خورد  خواهد  رقم  دیگر 
به   حسرت  با  سال  صدها  برای 
خواهند  رفتەشان  دست  از  تاریخ 

زیست!

برحق  اعتراضات  مقابل  در  خود، 
راە  بپاخاستە  مردم  مطالبات  و 
تشدید  و  خفقان  ایجاد  بجز  حلی 
و  نمی شناسد  کشتار  و  سرکوب 
نمی فهمد،  زور  زبان  بجز  زبانی 
و  گسیل  با  نیز  مورد  این  در 
استقرار نیروهای ضد خلقی، ایجاد 
کاهش  و  اطالع رسانی  محدودیت 
برای  را  خود  اینترنت،  سرعت 
مهیا  دیگری  گستردەی  سرکوب 
نمودە و آخرین خبرها تا این لحظە 
از بازداشت دەها تن و جان باختن 
بە  معترضان  از  یکی  کم  دست 
فالحیە  در  نعیماوی  مصطفی  نام 

حکایت دارد.
سالیان  در  کە  است  گفتنی    
جمهوری  بشری  ضد  رژیم  اخیر 
اسالمی از طریق سدسازی و انتقال 
مناطقی  در  آب  انتقال  تونل های 

لرستان،  خوزستان،  همچون 
کوردستان، گیالن، مازندران و ... 
مناسب  حلی  راه  یافتن  جای  بە 
سراسر  در  كم آبی  مشکل  برای 
را  نمودە است، بحران  ایران، سعی 
مناطق  بە  مرکزی  استان های  از 
ملیت های تحت ستم منتقل کند و 
ضمن نابودی کشاورزی و محیط 
زیست و تشدید بحران کم آبی در 
آنان  نمودن  وادار  و  مناطق  این 
تخلیەی  و  اجباری  مهاجرت  بە 
جمعیتی، در شهرها و مناطق کویر 
مرکزی ایران بە احداث و گسترش 
کشت  و  آب بر  سنگین  صنایع 

محصوالتی همچون برنج بپردازد.
کوردستان  احزاب  همکاری  مرکز 
با  همبستگی  ابراز  ضمن  ایران، 
و  خوزستان  پاخاستەی  به  مردم 
آنان،  برحق  از مطالبات  پشتیبانی 

سیاست های ضد بشری رژیم ایران 
و  هویت  تدریجی  امحای  جهت 
و  ستم  تحت  ملیت های  موجودیت 
اساسی  آزادی های  و  حقوق  نقض 
مردم  مختلف  طبقات  و  اقشار 
نمودە  محکوم  شدت  بە  را  ایران 
بین المللی  از مجامع و محافل  و 
و  اعتراضات  صدای  دارد  تقاضا 
مردمی  گستردەی  نارضایتی  های 
از  و  شنیدە  را  کشور  داخل  در 
همسویی و مماشات با چنین رژیم 

سفاک و انسان ستیزی بپرهیزند.

پیروز باد مبارزات ملیت های تحت 
ستم ایران

کوردستان  احزاب  همکاری  مرکز 
ایران

٢6 تیرماە ١4٠٠ خورشیدی
١7 ژوئیەی ٢٠٢١ میالدی

پارک کودکان کمپ "جێژنیکان" افتتاح شد

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران 
سرکوب  اعتراضات مردم خوزستان 
توسط رژیم ایران را محکوم کرد
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حزب دمکرات: 
رژیم ایدئولوژیک و متحجر ایران درک 

نکردە است حزب دمکرات و مبارزە مردم 
کوردستان ریشە در

 بطن کوردستان دوانیدە است

)تهران(  مرکز  مقیم  کوردهای 
دکتر  شهادت  سالیاد  مناسبت  بە 
»قاسملو« پیامی را منتشر کردند 
کە در آن رژیم ایران را محکوم و 
خواستار تداوم راە مبارزاتی دکتر 
»قاسملو« و اتحاد همە مردم ایران 
برای براندازی رژیم تروریست پرور 

ایران شدند.

متن پیام این چنین است:

تاییدی  مهر   ،١٣6٨ ماه  تیر   ٢٢
بود بر اصالح ناپذیری و شم درنده 
نو  سیستم  بشریت  ضد  و  خویی 

فاشیست جمهوری اسالمی
دانا،  رهبران  که  روزگارانی  در 
آینده نگر، صلح طلب و آزادی خواه 
عبدالرحمن  دکتر  همچون  کورد 
قاسملو و دکتر صادق شرفکندی، 
با درایت و صداقت و صراحت تمام، 

ماهیت جنگ طلبانه، فاشیستی، 
حتی  و  آزادگی  و  بشریت  ضد 
بر همگان  را  این رژیم  ضد دینی 
فاش می ساختند، یک عده دنبال 
اصالحات،  و  سازندگی  تفکرات 

افتادند.
هزینه  کورد،  خواه  آزادی  رهبران 
تفکرات و پیش بینی های صحیح 
و  جور  و  ظلم  نظام  این  از  خود 
اهدای جان  با  قبل  را سالها  ستم 
خود دادند، این در حالی بود که 
عمده به اصطالح نخبگان سیاسی 
و  پذیری  اصالح  به  دل  ایران 
در  مردم  معیشت  وضعیت  بهبود 
دنبال  و  بودند  بسته  آخوندی  نظام 
رویاهای غیرممکن از یک سیستم 
خواه  تمامیت  و  صدایی  تک 
سیاسیون  تفکرات  هزینه  و  بودند 
سرتاسر  مردم  امروز  را  زمان  آن 
اشتباهات  هزینه  می دهند.  ایران 

تاکتیکی سیاسی، سران سازندگی 
و  ماندگی  اصالح طلبی عقب  و 
 ۴ از  بیش  ایران  کشور  پسرفت 
خود  امروزه  اینکه  جالبتر  دهه. 
سازندگی  و  طلب  اصالح  بانیان 
بعد از سه دهه به این نتیجه رسیده 
اند که در اشتباه بوده اند و دریغا 
که راه برگشت وجود ندارد، ایران 

ویران شده آباد نخواهد شد.
اطالق  کسی  به  سیاسی  نخبه 
فردا  و  امروز  برای  که  میشود 
برنامه جامع و کامل داشته باشد 
و برای نسل آینده نیز پیش بینی 
کرده باشد، کاری که رهبران فقید 
کرد دردهه های شصت و هفتاد به 

آن اندیشیده بودند.
برای  تهران  ساکن  کوردهای  ما 
اندک سیاسیون و سردمداران دور 
افتاده از دایره حکومتی جمهوری 
اسالمی که هنوز دل در گروه کور 

در  گشایش  و  رونق  امید،  سوی 
سیستم حکومتی فاشیسیتی بسته 
رژیم  که  می کنیم  یادآوری  اند 
مکافات،  جنایت،  ترور،  جنگ، 
ضد بشری، آخوندی به خود شماها 
هم رحم نخواهد کرد لذا دست از 
بست  بن  به  سیستم  این  حمایت 
مردم  صفوف  به  و  برادرید  رسیده 
ایران برگردید، و به یاد بیاورید که 
رهبران ما نخبگان واقعی سیاسی 
قاسملو  شهیدان  مملکت،  این 
آرمان هايی  برای  شرفکندی  و 
در  ایران  مردم  کل  که  جنگیدند 
آن بهرمند شوند، چیزی که امروزه 
جامعه مدنی ایرانی و بستر عامه 
مردم به آن رسیده اند، که به قول 
قاسملو،  عبدالرحمن  دکتر  شهید 
در یک سیستم  اقتصادی  توسعه 
و نظام سیاسی امکان پذیر نیست 
توسعه  آن  از  قبل  اینکه  مگر 

سیاسی انجام شده باشد.
ها،  رسانه  مردم،  که  زمانی  تا 
امکان  پرسشگر  جامعه  جراید، 
پرسش و جواب که همانا آزادی بیان 
است و پیش نیاز توسعه سیاسی، 
جلوگیری  امکان  باشند،  نداشته 
رانت،  حکومتی،  های  دزدی  از 
المال،  بیت  اموال  اختالس،چپاول 
قبیله گری، و تاراج سرمایه های 
توسعه  از  بخشی  که  مملکت 

اقتصادی است، وجود ندارد.
ساکن  کوردهاى  ما  دیگر  بار 
روح  به  شادباش  ضمن  پایتخت، 
رهبران شهیدمان و زنده نگهداشتن 
شهید  جمله  از  آنان  خاطر  و  یاد 
بزرگوار دکتر عبدالرحمان قاسملو، 
تیر   ٢٢ در  ناجوانمردانه  بس  که 
به  اتریش  وین  در   ١٣6٨ ماه 
خویانه،  درنده  و  ددمنشانه  روش 
رژیم وحشی و آدم کش جمهوری 

اسالمی به درجه رفیع شهادت نائل 
آمدند، از جامعه نخبگان سیاسی و 
مردم ایران میخواهیم که یکپارچه 
برخیزند  بر علیه نظام جور و ستم 
و  فرزندان  که  باشند  مطمئن  و 
آن ها  کورد  دالورمرد  و  برادران 
ایران  کردستان  دمکرات  حزب  در 
غرب  شمال  و  غرب  مرزهای  در 
ایران منتظر جرقه ای هستند که 
تمام  تا  شود،  زده  مردم  طرف  از 
پایگاه ها و منابع و منافع رژیم 
فاشیست و کهنه پرست را از بیخ 
و بن و برای همیشه به زباله دان 

تاریخ بسپارند.

ماندگار و خجسته باد نام و یاد 
و خاطر شهید دکتر عبدالرحمن 

قاسملو
نو  پرست  کهنه  رژیم  باد  نابود 

فاشیست جمهوری اسالمی
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واژەهای سیاسی کە 
حکومت های دیکتاتور از آن 

سواستفادە می کنند

خسرو لرستانی

از  نمونە  چند  بە  مطلب،  دراین 
مهمترین واژگان سیاسی کە عدم 
در  آنها  نادرست  درک  و  استقرار 
بصورت  مردم  زندگی  بر  جامعە، 
می گذارد،  منفی  تاثیر  مستقیم 

می پردازیم.
سیاسی  واژگان  این  ازجملە 

دمکراسی است.
یونانی ست  کلمە  یک  دمکراسی 
کراتیا  و  دموس  بخش  دو  از  کە 
تشکیل شدە و بە معنی حکومت 
)حکومت  دمکراسی  است.  مردم 
با  تناقض  در  مردم(  بر  مردم 
تئوکراسی )حکومت دین بر مردم( 

است.
از  اندکی  قشر  دیگر،  سوی  از 
جامعە کە طرفدار رژیم پادشاهی 
واژە  این  اصلی  مفهوم  بە  هستند 
پی نبردە یا با واژەای تحریف شدە 

مواجە شدەاند.
معنی  بە  دمکراسی  درواقع 
نە  است  مردم  بر  مردم  حکومت 
حکومت شاە، شیخ، گروە یا قومی 

بر مردم.
کە  نیز  اسالمی  جمهوری  رژیم 
بر  خود،  از  پیش  رژیم  شیوە  هم 
برای  دارد،  تاکید  قدرت  تمرکز 

مدرن نشان دادن خود، شعار مردم 
ساالری دینی را علم کردەاست.

باورمندی  دادن  نشان  برای  رژیم 
سطح  در  دمکراسی  بە  خود 
یک  کە  انتخابات  بین المللی، 
ارزش جهانی و دمکراتیک است 
درواقع  می دهد،  قرار  معیار  را 
اینجاست کە دین را وارد کردە کە 
بە  ناعدالتی ها  و  تبعیضات  خود 
بار آوردە است زیرا رژیم در قانون 
اساسی خود، مذهب رسمی کشور 
دادە  قرار  امامی  دوازدە  شیعە  را 
است پس در ایران کە تکثر دینی 
است  جامعە  حقایق  از  مذهبی  و 
راندن  حاشیە  بە  موجب  کار  این 
اقشار مختلف با مذاهب غیراز دین 

حاکمان است.
برای نمونە آن دستە از کاندیداهای 
ملت کورد کە مذهب غیر شیعی 
نگهبان  شورای  فیلتر  از  دارند، 
متفاوت  مذهبی  اینکە  دلیل  بە 
حمایت  مورد  و  رسمی  مذهب  از 
صالحیت  رد  دارند  حکومت 
مردم  در  تبعیض  پس  می شوند، 

ساالری دینی عیان است.
مفاهیم  از  دیگر  یکی  پلورالیزم 
بە  باور  معنی  بە  کە  سیاسیت 
و  جامعە  در  متنوع  وجود عناصر 

مشروعیت منافع آنهاست.
زمامداری  شاهد  اخیر  قرن  در 
جمهوری  و  پهلوی  رژیم های 
حزبی  تک  کە  بودەایم  اسالمی 
بودن آنها نشان می دهد هیچگونە 

باوری بە آزادی احزاب و تنوعات 
در  غیرە  و  دینی  ملی،  زبانی، 
جامعە نداشتە و همیشە در تالش 
زبانها،  شیوەای،  هر  بە  بودەاند 
مردمان  متفاوت  ادیان  و  ملیتها 
ایران را در یک ملت، یک دین، 

و یک زبان خالصە کنند.
اول  پهلوی  دیکتاتوری  رژیم 
و  بود  شوم  پروژە  این  بنیانگذار 
مکتب  با  همسو  گفت  می توان 

نازیسم قدم برداشت.
این رژیم، در راستای حفظ منافع 
اقلیت حاکم در ایران یعنی فارس 
رضاخان،  از  پس  و  کرد  اقدام 
تغییراتی،  با  محمدرضا  پسرش 
این فاشیزم را مدرن و در زیر نام 
دیگر  و  داد  قرار  رستاخیز  حزب 
حقوق  تامین  خواهان  کە  احزاب 
خود  ملت  انسانی  و  ملی  اولیە 
مانند  بودند  ایران   در چهارچوب 
حزب دمکرات کردستان ایران اجازە 
برهەهای  در  و  نداشتند  فعالیت 
این حزب  زمانی مختلف اعضای 
تعقیب  تحت  و  اعدام  و  سرکوب 

قرار گرفتند.
جمهوری  رژیم  سیاق  همین  بە 
عنوان  تحت  حزبی  نیز  اسالمی 
حزب اللە تاسیس کرد و هیچ حزب 
دیگری غیر از آن، حق حضور در 

عرصە سیاسی ایران را نداشت.
بە  باور  دادن  نشان  برای  بعدها 
پلورالیسم، حزب هایی کە بر خالف 
توسط  و  نبودند  حزب اللە  موازین 

همان حزب الهی هایی کە بە ظاهر 
شدند،  تاسیس  بودند  میانەروتر 
اصالح  جریانات  و  احزاب  مانند 

طلبی.
مذکور،  واژەهای  از  دیگر  یکی 

سکوالریسم است.
جدایی  معنی  بە  سکوالریسم 
نهادهای دینی و مذهبی از نهاد 
کە  است  سیاسی  و  حکومتی 
برای  ایران چە  در  جاری  قرن  در 
آن  با  مخالفت  چە  و  آن  استقرار 
هرگز تفاهمی وجود نداشتە است. 
بهتراست بگوییم در تاریخ سیاسی 
در  فقط  مفهوم  این  ایران  معاصر 

کتب دیدە شدەاست.
خواهان  سکوالریزم  بە  باورمندان 
درواقع  هستند  دین  کردن  محدود 
بە این معنی کسانی کە بە دین 
و مذهب باور دارند بە عنوان یک 
عقیدە شخصی می توانند در معابد 
و  عبادت  بە  مساجد  و  کلیسا  و 
ستایش خود بپردازند ولی نباید آنرا 

وارد عرصە سیاسی کرد.
برای نمونە رژیم جمهوری اسالمی 
و  دین  مبنای  بر  اساس  از  کە 
با  است  شدە  پایەگزاری  مذهب 
ظلم  مردم  بر  دین،  از  سواستفادە 

می کند.
در  برای  هم  سکوالریسم  درواقع 
اجرایی کشورها  نهاد  ماندن  امان 
از فساد و استبداد دینی  هم برای 
سواستفادە  از  دین  ماندن  امان  در 
سودجویان و قدرت طلبان، مکانیزم 

خوبی است.
مهمترین  از  یکی  فدرالیزم 
مفاهیم سیاسی است کە می توان 
مشکالت،  حل  کلید  گفت 
و  تبعیضات  برداشتن  میان  از 
جامعە  موجود  ناسازگاری های 

ایران در قرن اخیر است.
تمرکز  عدم  معنی  بە  فدرالیزم 

قدرت است.
قسمت  سە  بە  را  قدرت  اگر 
قدرت  یعنی  کنیم  تقسیم  اصلی 
نظامی  قدرت  )پارلمان(،  سیاسی 
کە  می بینیم  اقتصادی،  قدرت  و 
در حکومت های متمرکز، این سە 
متمرکز  کشور  مرکز  در  قسمت، 

شدەاند.
برای مثال در ایران، تهران پایتخت 
است و هر سە قدرت در آنجا تجمع 

یافتە است.
جغرافیایی  ایران  دیگر،  سوی  از 
مذهبی  زبانی  لحاظ  از  متکثر 
سیاسی  قدرت  ولی  است  ملی  و 
اجازە  و  شده   متمركز  تهران  در 
مردمان  زبان  و  پوشش  نوع  تعیین 
اگر  و  می دهند  خود  بە  را  ایران 
نارضایتی  و  انتقاد  کوچکترین 
این تحمیالت صورت گیرد،  علیە 
توسط قدرت نظامی کە آن نیز در 
است  اختیار حکومت  در  و  مرکز 
فرمان قتل عام مردم حاشیە ایران 

صادر می شود.
قدرت اقتصادی هم در چند شهر 
کردە  پیدا  تمرکز  ایران  مرکزی 

بیشتر  اینکە  وجود  با  و  است 
مواد اولیە کارخانەجات در حاشیە 
مردم  می شود،  استخراج  ایران 
تقسیم  عدم  دلیل  بە  مناطق  این 
کارگاە  )نبود  قدرت  این  عادالنە 
شهرهای  در  کارخانەجات  و 
مرکزی  شهرهای  بە  باید  خود( 
کارخانەهایی  در  و  رفتە  ایران 
از  آنها  تولیدات  اولیە  مواد  کە 
نان  آمدە،  خودشان  شهرهای  همان 
دلیل  کنند.  تامین  را  خانوادەشان 
تمرکز  این  گرفتن  پیش  در  دیگر 
حکومت های  سوی  از  قدرت 
)تغیر  دموگرافی  تغیر  اقتدارگرا 
مردم  کوچاندن  جمعیت،  بافت 
و  سیاسی  دالیل  بە  منطقە  یک 
بومی  غیر  مردم  کردن  جایگزین 
است  ایران  از  نقاطی  آنها(  بجای 
کە پتانسیل های فراوان دارد مانند 
آب،منابع  از  سرشار  کە  زاگرس 

نفت و گاز و ... است.
شهر  چند  در  قدرت  این  درواقع 
خاصی  قشر  دست  در  و  مرکزی 
از جامعە قرار گرفتە کە تبعیض 
و فقر و ظلم را بە بار آوردە است، 
فدرالیسم  بە  کە  کسانی  کل  در 
این  تقسیم  خواهان  دارند  باور 
مدیریت  در  برابر  شرکت  و  قدرت 
سوی  از  کە  هستند  کشورایران 
حاکمان دیکتاتور و تمامیت خواە 
گستردە  و  همەجانبە  تبلیغات  با 
زدە  طلبی  تجزیە  برچسب  آنها  بر 

می شود.
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مدت ٧ روز است کە استان 
احواز در اعتراضات به سر 
می برد. گزارشات حاکی از 
در  تظاهرات  کە  است  آن 
جمله  از  مختلف  شهرهای 
سلیمان،  مسجد  خفاجیە، 
احواز و بیشتر شهرهای این 
استان ادامە دارد. همچنین 
از  برخی  در  درگیری هایی 
است.  دادە  روی  شهرها 
رژیم  نیروهای ضدشورش 
مستقر  شهرها  در  ایران 
شدەاندم همچنین چند تن 
از شهرواندان عرب با شلیک 
رژیم  نیروهای  مستقیم 
ایران جان خود را از دست 
رابطه  این  در  دادەاند. 

»کوردستان«  روزنامە 
حزب  رسمی  انتشارات 
دمکرات کوردستان ایران با 
عضو  عزیز«  »ناصر  آقای 
گفتگویی  االحواز  جنبش 

ترتیب دادە است.

در  آب  نبود  از  اعترضات  ١ـ 
بحران  این  و  شد  شروع  االحواز 
بر  سر  دوبارە  چندگاهی  از  هر 

می آورد، چرا؟
چون مشكل أساسي وجود دارد و 
آن جلوگيري از ورود آب به رودخانه 
سدهای  توسط  منطقه  اين  های 
است  شده  ساخته  كارشناسی  غير 
ديگر  به  سدها  اين  آب  وانتقال 

مناطق ايران.
با  احواز  مردم  ترتيب  اين  به 
شرب   آب  نبود  جدی  مشكالت 
اكوسيستم  شدن  نابود  سالم، 
با  مستقيم  بصورت  كه  طبيعتي 

عنوان  به  ارتباط  در  آنها  زندگی 
نابود  كشاورزی،  شدن  نابود  مثال 

شدن حيوانات مواجه شده اند.
از  چند  اعتراضات  طی  در   ٢
شهروندان عرب از سوی نیروهای 
ولی  شدند؛  کشته  ایران  رژیم 
را  آنان  ایران  رژیم  مسئوالن 

اغتشاشگر نام بردەاند، چرا؟

اينكه  برای  ايران  رژيم  هميشه 
نگيريد  بعهده  رو  شهروندان  كشتن 
موضوعی با نام اغتشاشگر را به 
را  قتل  بار  تا  كشاند  می  وسط 
از  را  خود  و  نهاده  آنها  گردن  بر 
امان  در  رفتن  سوال  زير  هرگونه 
نگه دارد ، روال حكومت ايران است 
كه هر شخص يا نهادی كه با او 
مخالفت كرده يا در برابر ظلم اين 
حكومت ايستادگی كند به عنوان 

اغتشاشگر معرفی می كند.

3ـ رژیم ایران می گوید ٢٠٠ میلیون 
شرب  آب  لولەکشی  برای  تومان 
یک  در  رژیم  همین  ولی  نداریم 
حماس  به  دالر  میلیون   ٢٢ روز 

داده است، چرا؟
ايران  اولويت حكومت  هميشه  اوال 
تروريستی  احزاب  مالی  تامين 
تا  است  بوده  خاورميانه  منطقه 
كشور  آبادانی  جهت  مالی  تامين 
مردم.  نیازهای  تامین  و  خود 
تبعيض  داليل  به  هم  االحواز 
قوميتی بصورت عمدی از هرگونه 
آبادانی و همچنين از دسترسيیمردم 
زندگی  امكانات  كمترين  به  آن 
بودجه  اگر  و حتي  محروم هستند 
ای هم اختصاص داده شود با نيروی 
پست  در  كه  خوزستان  سركردەی 
)استاندار،  اداری و سياسی  های 
فرماندار، و ...( مشغول هستندبا 
شيوه های مختلفی غارت شده و 

صرف اين منطقه نمی شود. 

در  رژیم  استانداری  معاون  4ـ 
اعتراضات  است  گفته  االحواز 
یافت  پایان  استان  این  محدود 
سخن  محدود  اعتراضات  از  چرا 

میگوید؟
اين  دادن  جلوه  اهميت  بي  براي 
تظاهرات و اعتراضات ، هم چنين 
اوضاع  بر  ما  اينكه  دادن  نشان 
مسلط هستيم . و اينكه مشكالت 
جلوه  مهم  غير  را  مردم  أساسي 

دهد. 

5ـ پشتیبانی ملت های غیر فارس 
چه  االحواز  مردم  اعتراضات  از 

پیامی دارد؟ 
ظلم و ستمی كه اين رژيم بر ملت 
های غير فارس دارد تقريبا شبيه 
به هم می باشد و ملت های غير 
توانند  می  خوب  خيلی  فارس 
مطمئنا   . كنند  درك  را  همديگر 

پشتيبانی آنها اين پيام را با خود 
و  نيستيد  تنها  شماها  كه  دارد 
آزادی  اميد  به  شما  كنار  در  ما 
سرزمينمان در جبهه های مبارزات 

خواهيم بود. 

6ـ سخن پایانی شما چیست؟
پيام  از  ماالمال  احواز  مردم  قيام 
باطل  عليه  حق  مبارزاتي  هاي 
اولين قيام نيست و آخرين  است ، 
آزادسازی  تا  بود.  نخواهد  قيام 
خواهند  جان  پای  تا  خود  وطن 
گرفته  حق  نهايت  در  ولی  رفت 
از  مي گيرند.  پس  را  خود  شده ی 
درخواست  آزاده  های  ملت  تمام 
همبستگي و همراهی را دارم و از 
تمام نهادهای حقوقی ــ بين المللی 
بر  آوردن  فشار  درخواست  مربوطه 
از  جلوگيری  جهت  ايران  حكومت 

كشتار مردم را دارم.

ناصر عزیز:
 هميشه اولويت حكومت ايران تامين مالی احزاب 

تروريستی منطقه خاورميانه بوده است 
تا تامين مالی جهت آبادانی كشور خود و تامین 

نیازهای مردم

مصاحبە:
 جمال رسول دنخە
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تشکل  سە   ،١٤٠٠ تیر   ٢٨ روز 
ملیت های  »کنگره  سیاسی، 
دموکراسی  شورای  فدرال،  ایران 
برای  همبستگی  و  ایران  خواهان 
آزادی و برابری در ایران« با صدور 
بیانیەای حمایت خود را از حقوق و 
مطالبات همە مردم ایران و بە ویژە 

اعراب خوزستان اعالم کردند.
متن بیانیە این چنین است:

سه  ذیل،  کنندگان  امضا  ما 
در  ایرانی،  اپوزیسیون  ائتالف 
اعم  ایران  مردمان  حقوق  از  دفاع 
عرب،  ترک،  فارس،  کرد،  از  
بلوچ، لر، ترکمن و دیگر اقوام و 
در  مضاعف  ستم  تحت  ملیتهای 
خود  همبستگی  بدینوسیله  ایران، 
بحق  اعتراضات  و  مبارزات  با  را 
ملت تحت ستم عرب در خوزستان 
) اقلیم اهواز(  بومیان تاریخی این 
بخش ازسرزمین  پهناور ایران که 
ملیتها  دیگر  با  است  سال  هزاران 
و اقوام و شهروندهای ایرانی خود 

زیسته اند، ابراز میداریم.
اقلیم  این   مردم  بروی  آب  قطع 

تاالب  و  ها  رودخانه  خشکاندن  و 
باعث  اقلیم  در  موجود  های 
مرگ  انسان،  میلیونها  تشنگی 
هزاران گاو و گاو میش ،  نابودی 
میلیونها  تخریب   ، نخل  میلیونها 
هکتار اراضی کشاورزی و تولید 
ریزگردها و ایجاد مشکالت تنفسی 
و بیکاری و آوارگی صد ها هزار 
و  ماهیگیران  و  موسمی  کارگر 
نابودی ی بیش از ٢٧٠ نوع ماهی 
و انواع  پرنده، و الک پشت ،  و 
تخریب اکوسیستم منطقه ، بوسیله 

جمهوری اسالمی شده است.
قطع آب بروری مردم این خطه در 
به گزارشات  بنا  است که  حالتی 
پشت  های  حوضچه  ای  ماهواره 
سدهائی که بر رودخانه های کارون 
اند  شده  احداث  مارون  و  و کرخه 
پر از آب بوده، وکانالهای انحراف 
آب این رودخانه ها به شهرک ها 
و مناطق مرکزی جریان داشته و 

کماکان ادامه دارد.
انسانی  ضد  و  ارتجاعی  پروژه 
کردن  محدود  در  ایران  رژیم های 

درمناطق  فقط  گزاری  سرمایه 
استانها   و محروم کردن  مرکزی  
مرزی  و  ای  حاشیه  مناطق  و 
ملیت  سکونت  محل  که  کشور 
میباشد،  زبان  فارس  غیر  های 
ها  رودخانه  شدن  خشک  موجب 
خشک  مانند  مناطق،  این  در 
برای  اصفهان  در  رود  زاینده  شدن 
مصارف صنعتی و نظامی و اتمی 
کردن  عملی  اکنون  و  است  شده 
انحراف مسیرآبها ی کارون  پروژه 
و کرخه و مارون به سمت اصفهان و 
یزد سبب نابودی زندگی موجودات 
زنده نباتی و حیوانی و بهم ریختن 
محیط زیست مناطق آبریز طبیعی 

این رودخانه ها شده است.
به  آن  انتقال  و  آب  کردن  امنیتی 
مناطق مرکزی این وحشت را در 
بین مردم ایجاد کرده که چه بسا 
اهداف پشت این سیاست در راستای 
سیاست عرب ستیزی و پاکسازی 
قومی  و اخراج آنها از زمینهای 
آبا اجدادی خود  و کوچاندن آنها 
باشد.  زیرا که همزمان با سیاست 

انتقال آب، موضوع ملیتاریزه کردن 
زمینهای  تخصیص  و  منطقه 
وسپاه  ارتش  به  کشاورزی  وسیع 
نظامی  های  پایگاه  ایجاد  برای 
زمینهای  روی  بر  در سراسراستان 
کردن  خشک  عرب،   کشاورزان 
بخشی از هور العظیم در شمال غرب 
استان برای حفر چاه های نفت و 
ریزگردها،  بحران  ابر  به  آن  تبدیل 
را  ای  پروژه  چنین  کردن  عملی 

برجسته تر نمودن است.
کنونی   مردمی  تظاهرات  بنابراین 
اغلب  در  گذشته  روز  سه  دو  در 
شهر های اقلیم که از بی آبی رنج 
میبرند از جمله شهرها و شهرستان  
بستان)  معشور)ماهشهر(،  اهواز، 
آبادان(،  عبادان)  آزادگان(،  دشت 
باوی) شیبان(،  محمره)خرمشهر(، 
خفاجیه)سوسنگرد(،  حمیدیه، 
هویزه، افالحیه) شادگان( ، رفیع 
)کارون( صورت  عبدالله  کوت  و 
این  برحق  اعتراضات  اند.  گرفته 
مردمان که عکس العملی طبیعی 
در  زندگی  نیست  و  هست  برای 

این  تا  اقلیم شان میباشد، حداقل 
از  نفر  و شهادت سه  قتل   لحظه 
نوجوان   اعتراض کنندگان جوان و 
نعیماوی،  مصطفی  اسامی   به 
علی مزرعه و قاسم خضیر بوسیله 
سپاهی  و  بسیجی  مزدوران  گلوله 

را بدنبال داشته است.
جنایتکار  رژیم  گذشته  روال  طبق 
به  تمکین  بجای  برایران   حاکم 
و   درندگی  با  مردم،   خواست 
به سرکوب  دست  آفرینی،  وحشت 
از  جلوگیری  جهت  تر   گسترده 
سرایت  و  اعتراضات  این  گسترش 
ان به دیگر مناطق ایران و رسیدن 
مردم  حق  به  و  مظلومانه  صدای 
اقلیم اهواز به مناطق دیگر، اقدام 
از  سرکوب  نیروهای  اعزام  به 

استانهای همجوار نموده است.
ما امضاء کنندگان، ضمن حمایت 
از حقوق به حق مردم خوزستان ) 
اقلیم اهواز(  ، در حق آب و دیگر 
حقوق اجتماعی و اقتصادی آنان، 
سیاسی  سازمانهای  تمامی  از 
که  داریم  انتظار  بشری  حقوق  و 

و  عرب  مردم  از  حمایت  ضمن 
مبارزه  از  جدا  که  مبارزات  این 
ایران(  )ملیتهای  ایران  مردمان 
حقوق  و  ازادی  به  رسیدن  برای 
را  خود  صفوف  نیست،  شهروندی 
علیه رژیم دیکتاتوری ایران فشرده 
تر  و راههای تعامل و همکاری 

را عمیق تر کنند.
همه  که  میکنیم  درخواست  ما 
شهروندان ایرانی و تمامی ملیتهای 
ایران و سازمانهای مربوطه آنان از 
آحاد  همه  و  عرب  خلق  رستاخیز 
اهواز(   اقلیم   ( خوزستان  مردم 

اعالم حمایت کنند.

کنگره ملیتهای ایران فدرال
شورای دموکراسی خواهان ایران

برابری  و  آزادی  برای  همبستگی 
در ایران

دوشنبه ٢٨ تیر ١4٠٠
١٩ ژوییه ٢٠٢١

سه ائتالف اپوزیسیون ایرانی با صدور بیانیەای 
اعتراضات هموطنان عرب در  و  از خیزش 

خوزستان ) اقلیم اهواز( حمایت کردند
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