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ادامە صفحە 4

بیانیەی 
مرکز همکاری احزاب 

کوردستان ایران در رابطه 
با فتوای جهاد خمینی

ایجاد رعب و وحشت در 
جامعە ضامنی برای بقاء 

دیکتاتور

دولت یونان اعالم کرد کە سیستم 
 ٢٠١٥ سال  در  قبال  کە  امنیتی 
گستردە  موج  از  جلوگیری  برای 
پناهندگان در پیش گرفتە بود را 
دوبارە فعال می کند. همزمان این 
 ٤٠ پروژە  کە  کردە  اعالم  نیز  را 
کشورش  مرز  در  دیوار  کیلومتر 
با ترکیە را بە اتمام رساندە است. 
خبرها حاکی از آن است کە دیوار 
سیستم  از  استفادە  با  شدە  ساختە 
امنیتی ویژەای کە برای آن تهیە 
شدە، تحت کنترل  بوده  و از این 
طریق می خواهند جلو موج عظیم 
پناهندگان  ویژە  بە  پناهندگان 
»افغان« کە می خواهند از طریق 
یونان برسند را بگیرند!  بە  ترکیە 
اعالم  نیز  ترکیە  دولت  همچنین 
کردە کە دیوار طویلی بە درازای 
١٥٠ کیلومتر را مابین مرز خود 
با ایران، کشیدە و قرار بر این است 
کیلومتر   ٢٤٠ تا  نیز  را  آن  کە 

افزایش دهد.
در روزهای گذشتە دولت روسیە 
بە  مجهز  نیروی  کە  کرد  اعالم 
در  را  نظامی  سنگین  تجهیزات 
افغانستان،  و  تاجیکستان  با  مرز 
ورود  از  جلوگیری  هدف  با 
خاک  داخل  بە  افغانستان  مردم 

تاجیکستان، مستقر کرده است!
خود  مرزهای  غربی  کشورهای 
کشورهای  و  بتنی  دیوار  با  را 
شرقی نظیر روسیە و چین نیز با 
دیواری از تانک و زرەپوش مانع 
از خروج مردم افغانستان بە خارج 

از کشورشان هستند!
بە عنوان خبری  اگر بە موضوع 
مرتبط بە پناهندگان بنگریم، شاید 
معمولی بە چشم بیاد کە کشورها 
حفظ  برای  را  خود  مرزهای 
امنیتشان و همچنین جلوگیری از 
پناهندگان  روی  بر  انسان  قاچاق 
مسدود کنند، اما با اندک تاملی 
و نگاهی بە عمق مسئلە، پی بە 

فاجعە خواهیم برد.

کریم پرویزی

ادامه در صفحه  3

دیوار

ســـخـن

مصطفی هجری:
 استقالل سیاسی، 

واقع بینی، توازن سیاسی، 
راستگویی، تکیە بر نیروی 

مردمی، ...
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مصطفی هجری درگذشت »کنیاز ابراهیم« را تسلیت گفتند

پیام تسلیت حزب دمکرات در رابطە با شهادت »موسی باباخانی«

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران خواستار بازگشت امنیت و آرامی
 بە شهر »نقده« شد

سە تشکل سیاسی اپوزیسیون رژیم ایران: مسئول مستقیم فاجعە کرونا 
در ایران خامنەای است

مرداد   ٣٠ شب  اسرائیل  نیروهای 
این  جنگندەهای  کە  کردند  اعالم 
کشور چهار مرکز مهم تولید سالح 
و انباری از اسلحە و مهمات حماس 
را هدف قرار دادند. شب قبل از آن 
نیز دیدبان حقوق بشر سوریە صحت 
نوشت:  و  کرد  تایید  را  خبر  این 
اسرائیل با ٣ موشک بە کارخانە 
اللە  انبار سالح و مهمات حزب  و 

حملە کردە است.
امور  در  رژیم  دخالت  از  جدای 
نیز  اقتصادی  بحران های  کشورها، 
حاشیە  بە  را  رژیم  پیش  از  بیش 
رفاە  و  کار  وزارت  است.  راندە 

اجتماعی در گزارشی تحت عنوان 
»پایش فقر« اعالم کردە کە خط 
فقر برای هر نفر در سال ٩٩، بە ١ 
میلیون و ٢٥٤ هزار تومان افزایش 

یافتە است. 
شمار  ایران  شهرهای  اکثر  در 
همچنین  و  کرونا  بە  مبتالیان 
مرگ و میر بر اثر آن، رکورد زدە 
تا جایی کە ایران جزء کشورهایی 
آمار  بیشترین  کە  می آید  بشمار 
کشتە و مبتال بە کرونا را در سطح 

جهان داراست.
وزیر  معاون  بابایی«،  جان  »قاسم 
جان  آمار  بە  نسبت  رژیم  بهداشت 

باختگان کرونا هشدار دادە و گفتە 
است، تنها ٥٠ هزار نفر از مبتالیان 
بە ویروس کرونا در مراکز درمانی 

رژیم بستری شدند.
نسبت  نیز  بهداشت جهانی  سازمان 
جان  همچنین  و  مبتالیان  آمار  بە 
ایران  در  کرونا  ویروس  باختگان 
نیز  را  آن  علت  و  بود  دادە  هشدار 
مردم  کردن  واکسیناسیون  عدم 

توسط رژیم اعالم شدە بود.
»علی  ویژە  بە  رژیم  سران  مردم 
»سعید  و  رژیم  رهبر  خامنەای« 
مسئول  را  بهداشت  وزیر  نمکی« 
کە  دانستە  ایران  در  کرونا  بحران 

داخل  بە  کرونا  واکسن  ورود  مانع 
ایران شدند.

بر  غالب  مشکالت  همە  بر  عالوە 
مردم کارشناسان هشدار دادەاند کە 
کرونا  اثر  بر  میر  و  مرگ  میزان 
حالی  در  این  می شود.  بیشتر 
مراکز  محرم  ایام  در  کە  است 

واکسینەکردن تعطیل بودند.
در  عجیب  اقدامی  در  ایران  رژیم 
کتاب درسی »مطالعات اجتماعی 
ایران  کە،  است  کردە  ادعا  پایە« 
است  جهان  کشورهای  معدود  از 
کە پیشگام در تولید واکسن کرونا 

می باشد.

هم  ایران  در  بشر  حقوق  مسائل 
خفقان  در  همە  کە  خود  جای  بە 
بە  ایران  اسم  بە  بزرگ  زندانی  و 
سر می برند و در گزارش گزارشگر 
کە  آمدە  متحد  ملل  سازمان  ویژە 
وضعیت حقوق بشر در ایران بدتر از 

گذشتە و بحرانی شدە است!
این  گویای  واقعیت ها  این  همە 
عمر  از  هرچە  کە  هستند  مسئلە 
بیشتر  رژیم  می گذرد،  ایران  رژیم 
بە حاشیە رفتە و ضعیف تر از قبل 
می شود و رژیم در سرازیری سقوط 

افتادە است.

رژیم ایران 
ضعیف تر از پیش
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مصطفی هجری
 درگذشت »کنیاز ابراهیم« را تسلیت گفتند

پیام تبریک دبیرکل 
حزب »راجی تپاکی« 
بلوچستان بە مناسبت

 ٢٥ مرداد

مراسم خاکسپاری شهید 
»موسی باباخانی« بە 

صورت باشکوە برگزار شد

پیام تسلیت حزب دمکرات 
در رابطە با شهادت 
»موسی باباخانی«

مسئول  هجری«،  »مصطفی 
اجرایی حزب دموکرات کوردستان 
ایران بە مناسبت در گذشت پروفسور 
ابراهیم« شخصیت مبارز  »کنیاز 
پیامی  طی  »قزاقستان«  کورد 
جامعە  بە  را  ایشان  گذشت  در 
کوردهای دیاسپورا تسلیت گفتند.

متن پیام این چنین است:

بین المللی  محترم  فدراسیون 
)FNDK( کوردهای دیاسپورا

حبیب اللە سربازی بلوچ  دبیرکل 
بلوچستان  تپاکی«  »راجی  حزب 
حزب  تاسیس  سالروز  مناسبت  بە 
طی  ایران،  کوردستان  دموکرات 
پیامی این روز را تبریک گفتند.

متن پیام این چنین است:
برادر گرامی جناب مصطفی هجری 

 ،١٤٠٠ مرداد   ١٩ سەشنبە  روز 
مراسم خاکسپاری شهید »موسی 
حزب  هیات  حضور  با  باباخانی« 
در  ایران  کوردستان  دموکرات 
دموکرات  حزب  شهیدان  قبرستان 

برگزار شد.
مراسم با اجرای سرود » شهیدان« 
خون  پاس  بە  سکوت  دقیقەای  و 
آغاز  کوردستان  و  کورد  شهیدان 

شد.
در ادامە »خالد عزیزی« دبیرکل 
طی  دموکرات  دیگر  رفقای 
دور  و  نقش  بە  کوتاە  سخنانی 
»موسی  شهید  انکار  قابل  غیر 
باباخانی« در منطقە کرماشان و 
داشته  و علت شهادت  اشارە  ایالم 
فعالیت های  همان  نیز  را  ایشان 

گستردە تشکیالتی دانست.
اهمیت  بە  ادامە  در  »عزیزی« 
و  اقتصادی  سیاسی،  تاریخی، 
اشارە  کرماشان  استان  اقتصادی 
کرد کە رژیم ایران در صدد بودە 
هویت کوردی آن را در گفتمان خود 
حل کند اما با تالش شخصیت های 

حزب  سیاستگذاری  شواری 
دمکرات کوردستان ایران در رابطە 
باباخانی«  »موسی  شهادت  با 
تروریستی  رژیم  عوامل  سوی  از 
پیام  ایران  اسالمی  جمهوری 

تسلیتی منتشر نمود.

متن پیام بدین شرح است:
دیگر  رفقای  محترم  مدیریت  بە 

دمکرات
با سالم و درود

و  مبارز  شخصیت  درگذشت  خبر 
پروفسور  جناب  ملتمان  تاثیرگذار 
و  غم  موجب  ابراهیم«  »کنیاز 
راە کورد و  اندە همە ما مبارزین 

کوردستان شد.
بە همین مناسبت و بە نمایندگی 
از حزب دموکرات کوردستان ایران 
و  شما  بە  را  خود  تسلیت  مراتب 
پروفسورعرض  محترم  خانوادە 
می نمایم و خود را شریک غم و 

اندوەتان می دانیم.

و رهبران و اعضای حزب دمکرات 
کوردستان ایران، ٢۵ مرداد سالروز 
تاسیس حزب ملی و مردمی شما 
این  امیدوارم  و  گفته  تبریک  را 
حزب ریشه دار که سال ها مبارزات 
پر  کارنامه  در  را  طلبانه  حق 
افتخار خود دارد، همچنان امیدی 
برای ملت مظلوم کورد بوده و به 

و  »موسی«  شهید  همچون 
دیگران، این نقشە رژیم خوشبختانە 

نقش برآب شدە است.
در بخش دیگر مراسم زندگی نامە 
شهید »موسی باباخانی« از سوی 

»سرگل شهبازی« خواندە شد.
یکی  باباخانی«  »موسی 
 – ملی  جنبش  مبارزین  از 
بود  کورد  ملت  دموکراتیک 
کمیتە  البدل  علل  عضو  قبال  و 

مبارز  رفیق  ترور  و  شهادت  خبر 
رهبری  عضو  باباخانی  موسی 
فرو  اندوە  در  را  ما  عمیقا  شما 
برد. عالوە بر محکومیت تروریسم 
جمهوری اسالمی ایران، نهایت غم 
و اندوە خود را برای از دست دادن 
ابراز  دمکرات  نستوه  مبارزە  این 
می داریم و خود را نە تنها شریک 
داغدیدە  را  خود  بلکە  شما  غم 

می دانیم.
بە  را  خود  تسلیت  سبب  بدین 

»کنیاز  پروفسور  روان  و  روح 
سالمتی  آرزوی  و  شاد  ابراهیم« 
و  کورد  ملت  مبارزین  همە  برای 

دوستان مرحوم.

حزب دموکرات کوردستان ایران
مسئول اجرایی
مصطفی هجری

١٨ مرداد ١4٠٠ خورشیدی

اهداف واالی خود برای ساماندهی 
کوردستان  مردم  وضعیت  بهبود  و 

دست پیدا کند.

حبیب الله سربازی بلوچ
راجی  بلوچستان  حزب  کل  دبیر 

تپاکی
25 مرداد ١4٠٠

مرکزی حزب دموکرات کوردستان 
ایران بود و بعدا به  صفوف رفقای 
دیگر دمكرات پیوست و به  عنوان 
عضو كمیته  مركزی در آن سازمان 

انتخاب شد.
مرداد   ١٤ پنج شنبە  روز  غروب 
بە  باباخانی«  »موسی   ،١٤٠٠
ایران  رژیم  تروریست های  دست  
در هتلی در شهر »هولیر« اقلیم 
کوردستان عراق، بە شهادت رسید.

شما  ایشان،  محترم  خانوادە 
دوستان  و  همسنگران  مبارزین، 
و  می کنیم  عرض  موسی  کاک 
آروزی صبر برای همە خواستاریم.

با احترام دوبارە
حزب دمکرات کوردستان ایران

شواری سیاستگذاری
مورخ ١٨ مردادماه ١4٠٠ خورشیدی
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سخن ادامه  کوردستان  احزاب  همکاری  مرکز 
ایران  با صدور بیانیەای در رابطە با 
مشاجرە اخیر شهر »نقده« از مردم 
کورد و ترک این شهر خواست تا 

سە تشکل سیاسی اپوزیسیون رژیم 
ایران » شورای دمکراسی خواهان 
ایران  ملیت  های  کنگره  ایران، 
فدرال و همبستگی برای آزادی و 
برابری در ایران با صدور بیانیەای 
را  رژیم  رهبر  خامنەای«  »علی 
انسانی  فاجعە  و  کشتار  مسئول 

کرونا در ایران دانستند.

متن بیانیە این چنین است:
می کند  کشتار  ایران  در  »کرونا 
و مسئول مستقیم این فاجعه ملی 
رهبر حکومت اسالمی، خامنه ای 

است«.
ایران  بهداشت  وزارت  آمار  به  بنا 
بین روزهای ٢١ تا ٢٢ مرداد ماه 
بیماران  از  نفر   ٥٢٧ مجموع  در 
مبتال به ویروس کرونا جان خود را 
از دست دادند. این در حالی است 
شناسایی  جدید  موارد  شمار  که 
ابتال به این ویروس نیز همچنان باال 
است. طبق آمار وزارت بهداشت در 
طول روز نتیجه تست کرونای بیش 
از ٣٩ هزار نفر مثبت بوده است. از 
نفر بستری شده  تعداد ٤٧٠٧  این 
اند. در شش روز گذشته آمار جان 
بیماری  به  ابتال  اثر  بر  باختگان 
ایران  همه گیر »کووید ١٩« در 
حد  از  پیاپی  روز  ششمین  برای 

نمادین ٥٠٠ نفر فراتر رفت.
سال  دی ماه   ١٩ در  ای  خامنه 
ورود  خود  سخنرانی  در  گذشته، 
واکسن های آمریکایی یا انگلیسی 
را که در آن مقطع به تائید سازمان 
بهداشت جهانی رسیده بود، ممنوع 
از  پس  ماه  هفت  اکنون،  کرد. 
پیام  یک  در  چهارشنبه  روز  آن، 
تصویری گفت که »کرونا مسئله 
اول کشور است« و تاکید کرد که 
واکسن »به هر شکل ممکن« و 
به صورت گسترده تامین شود. وی 
با وقاحت تمام و بدون آن که حداقل 
از مردم بخاطر سیاست غلط ممنوع 
عذرخواهی  واکسن  واردات  کردن 
کشته  مستقیم  مسئولیت  و  کند 
شدن بیش از ٤٠ هزار نفر و بیش 
از ٢ میلیون مبتال به این بیماری 
در این هفت ماه رابه گردن گیرد، 

اجازە  آشوبگران  بە  خود  تالش  با 
ندهند شهر را ناامن کنند.

متن بیانیە این چنین است:

و  عمل  »شیوه  تغییر  از  صحبت 
آرایش دفاعی« می کند.

در  قدرت  مافیاهای  رانت خواران 
موقعیتی  ازهر  اسالمی  حکومت 
سودجوئی  و  سوداگری  برای 
استفاده می کنند و هیچ شرمی از 
به بازی گرفتن جان مردم ندارند. 
غیبی«  »امداد  کرونا  ویروس 
طریق  از  آقایان  آنکه  برای  بود 
فروش  و  واکسن  قاچاق  کنترل 
درآمدهای  به  آزاد  بازار  در  آن 
وزیر  ظریف،  یابند.  دست  سرشار 
روحانی  حسن  دولت  خارجه  امور 
، اکنون که دیگر در دولت نیست 
افشاگری کرده و طی یک پست 
مطرح  را  سوال  این  اینستاگرامی 

کرد:
واکسن  میلیون   ٢٤ از  »بیش 
 وارداتی تا کنون و بیشتر نیازهای 
دستگاه  کدام  را  داخلی  تولید 
علیرغم تحریم و همه کارشکنی ها 

هم میهنان گرامی!
مردم حق طلب کوردستان!

دریافتی،  گزارش های  طبق  بر 
روز گذشتە بە دلیل بروز مشاجرە 
میان چند شهروند کورد و ترک، 
در شهر نقدە، درگیری و دعوایی 
آن  طی  و  دادە  روی  آنان  میان 
متاسفانە تاکنون دو شهروند کورد 
و  ابراهیمی«  نام های »فردین  بە 
»محمد علیزادە« جان باختەاند و 
حاکم  شهر  بر  فوق العادە  وضعیت 
و  شهر  ساکنان  و  اهالی  و  شدە 
گرفتە  فرا  نگرانی  را  آن  اطراف 
جمهوری  رژیم  مقامات  است. 
میان  این  در  نیز  ایران  اسالمی 
هیچ تالشی برای فرونشاندن آتش 

و ... وارد کشور کرده است؟«
واردات  کردن  ممنوع  با  همزمان 
تولید  رژیم حول  تبلیغات  واکسن، 
واکسن داخلی باال گرفت و از جیب 
به چند  هنگفتی  مبالغ  نیز  ملت 
تحت  واکسن  کننده  تولید  شرکت 
امر خامنه ای در بنیاد مستضعفین 
خیال  در  ای  خامنه  شد.  پرداخت 
تولید واکسن و فروش آن در ایران 
و صادرات آن به کشورهای دیگر 
بود. ولی تالش سازندگان داخلی 
نتیجه نرسیده است و  به  تا کنون 
علیرغم اخبار ضد و نقیض از میزان 
تولید واکسن داخلی، محمدحسین 
موسسه  معاون  مهرآبادی،  فالح 
رازی در ١٣ مرداد ماه گفت که 
دز  میلیون  یک  از  »کمتر  تنها 
واکسن در داخل کشور تولید شده 

است.«
آن  راس  در  و  اسالمی  حکومت 
اندوزی  مال  به  جز  ای،  خامنه 

و  تانک  دیوار  و  بتنی  دیوار 
کشورهای  دور  بە  را  زرەپوش 
تا  افغانستان می کشند  و  سوریە 
مردمشان کوچ  نکنند! از سویی 
نیز  گذشتە  سال های  طی  دیگر 
داخل  در  را  نظامیشان  نیروهای 
مستقر  کشور  دو  این  خاک 
کردە تا نیرویی را کە وابستە بە 
نگه   قدرت  در  را  است  خودشان 

دارند!
پوتین نیروهای نظامی کشورش 
از  حمایت  هدف  با  سوریە  بە  را 
کە  وقتی  یا  می فرستاد  اسد 
حمایت  از  غربی  کشورهای 
القاعدە  از  منطقە  کشورهای 
اطالعشان  وجود  با  و  طالبان  و 
بە  مهمات  و  سالح  فرستادن  از 
تا  کردند  پوشی  چشم  طالبان، 
افغانستان  در  ویرانی  و  جنگ 
ادامە یابد و عالو بر این، درست 
با حامی اصلی تروریسم و طالبان 
ایران در  یعنی جمهوری اسالمی 
حال توافق و مذاکرە بودە و حاال 

هم بە دنبال توافق با آن هستند!
سر صلح  بر  بحث  کە  حالی  در 
مطرح  جهانی  پایدار  امنیت  و 
این  گویای  اقدامات  اما  است، 
مسئلە هستند کە مردمان منطقە 
دیگران  قفسی کە  در  خاورمیانە 
بمانند  تدارک دیدند،  آن ها  برای 
و  چین  روسیە،  امنیت  بلکە  تا 
این در حالی  بماند.  پایدار  غرب 
کشورهای  حاکمان  کە  است 
»خاورمیانە« توسط روسیە، چین 
و کشورهای غربی گماشتە و یا 
از  آن،  حالت  خوشبینانەترین  در 
می کنند!  همەجانبە  حمایت  آن ها 
تهران  بە  پاریس  از  را  خمینی 
فرستادند و خامنەای هم حمایت 
همەجانبە مسکو را داراست! اسد 
در  روسی  هواپیماهای  سایە  در 
قدرت ماندە و طالبان نیز محصول 

بازار مشترک جهانی است!
دست  کوچ  کشتار،  تروریزم، 
پایان  بی  جنگ های  جمعی، 
خاورمیانە با دیوار بتنی و تانک 
و زرەپوش بە دور مرزها نە خاتمە 
می یابد و نە روسیە و چین و غرب 
نیز از شعلەهای آن مصون خواهند 
اساسی  شرط  نخستین  ماند. 
حاکمان  از  آن ها  کە  است  این 
دیکتاتور و تحمیل شدگان حمایت 
است  این  نیز  دوم  و شرط  نکنند 
در  جنگ  و  تروریسم  ریشە  کە 
سیستمی  تثبیت  با  را  خاورمیانە 
عدالت محور کە حق و حقوق همە 
ملت ها را تامین کند، بخشکانند، 
ا  امنیتشان  دیواری  هیچ  وگرنه  
جنگهای  و  كرد  نخواهد  تامین 
را  دامنشان  خاورمیانه   پایان  بی 

همچنان خواهد گرفت.

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران خواستار 
بازگشت امنیت و آرامی بە شهر »نقده« شد

سە تشکل سیاسی اپوزیسیون رژیم ایران: 
مسئول مستقیم فاجعە کرونا در ایران 

خامنەای است

این اختالف از خود نشان ندادەاند.
با توجە بە این واقعیت کە دو ملیت 
کورد و ترک بە درازای تاریخ در 
این منطقە در همزیستی با یکدیگر 
و  اوضاع  هر  در  بردەاند،  سر  بە 
و  همزیستی  بایستی  نیز  احوالی 
مدارا را سرلوحەی امور خود قرار 
دو  این  همزیستی  تجربەی  دهند. 
ملت بە ما می گوید کە تنها راه 
حل اختالفات، دیالوگ، تسامح و 

درک متقابل است.
گزارش های  طبق  بر  خوشبختانە، 
دو  هر  از  دلسوز  افراد  دریافتی، 
حفظ  برای  ترک  و  کورد  ملت 
آرامش  برقراری  و  شهر  امنیت 
وضعیت  این  بە  بخشیدن  پایان  و 

دیگری  چیز  به  قدرت  حفظ  و 
ماه  هفت  این  در  نمی اندیشند. 
قربانی  شریف  جان های  بسیاری 
حکومتش  و  خامنه ای  سوداگری 
نیز  هیچکس  میان  این  در  که 
این  مسئولیت  پذیرش  به  حاضر 
فاجعه دردناک نیست، شدند. آمار 
از بیش از پانصد قربانی کرونا در 
روز می گوید، ولی خود مسئولین 
اعالم می کنند که آمار واقعی دو 

تا سه برابر است.
و  بیماری  این  با  مقابله  راه  تنها 
وسیع  واکسیناسیون  آن  بر  غلبه 
درمانی   نیازهای  تأمین  و  مردم 
بیماران مبتال به کرونا و تجهیزات 
کادر درمانی است تا بتوان در همه 
جهات با این بیماری مبارزه کرد. 
کرات  به  و  بلند  صدای  با  ما  و 
در  را  رژیم  مسئولیت  حداقل  این 
پیش برد  همانا  که   ، مردم  مقابل 
هرچه سریعتر برنامه واکسیناسیون 

تالش  در  جدی  طور  بە  ناگوار، 
تالش های  این  کە  هستند 
و  امیدواری  مایەی  مسئوالنە، 
و  بودە  قدردانی  و  سپاس   شایان 
امیدواریم تودەهای مردم شهر نقدە 
از این تالش انسانی استقبال نمودە 
بە  آشوبگر،  افراد  ندهند  اجازە  و 
محیط  در  ناامنی  و  تفرقە  ایجاد 

زندگی آنان بپردازند.
کوردستان  احزاب  همکاری  مرکز 
ایران ضمن ابراز تاسف بابت وقوع 
نامسئوالنە  و  ناگوار  اتفاقات  این 
مراتب  آشوبگر،  عدەای  سوی  از 
بە  را  خود  تسلیت  و  همدردی 
حوادث  این  قربانیان  خانوادەهای 
مجروحان  برای  و  نمودە  اعالم 

مناطق  در  بویژه  و  مردم  رایگان 
محروم که الزمه جلوگیری موثر 
کرونا  بیماری  مقابل گسترش  در 

است، یادآوری کرده ایم
شیوه هایی که  آسان ترین  و  بهترین 
می تواند سرایت بیماری را محدود 
نموده و زندگی بسیاری را نجات 
دهد، اجرای پروتکل های بهداشتی 
و حفظ فاصله  ی اجتماعی توسط 

خود مردم می باشد.
اعالم  سیاسی  ائتالف  سه  ما 
این که رژیم  به  با توجه  میکنیم 
را  کشور  امکانات  عمده  حاکم 
کرده  است،  قبضه  خود  دست  در 
خرج  یا  کشور  این  های  سرمایه 
طریق  از  یا  اتمی،  سالح  ساخت 
یا  ها،  آقازاده  جیب  به  رانت ها 
شبه  گروهای  به  کمک  هزینه 
نظامی در لبنان و عراق و یمن و 
..می شوند، نتیجه سلب مسئولیت 
رژیم از خود در مقابله جدی با این 
بیماری و برخوردهای سودجویان با 
آن، وضعیت اسفبار موجود است و 
جامعه  که  انسانی  عظیم  فاجعه 

ایرانی با آن روبروست .
رانتی و سودجویانه ٤٣  مناسبات 
ساله گذشته در جمهوری اسالمی 
و فشارهای همه جانبه اقتصادی 
و سیاسی بر مردم، شرایط انفجاری 
در جامعه ایجاد کرده که دیر یا رود 
برخواهد  را  فاسد  رژیم  این  بساط 
چید. با توجه به عدم کارائی رژیم 
در ایجاد شرایط بهداشتی زندگی 
ی  بهداشتی  جوامع  و  نهادها  از 
فشارهای  انتظار  المللی  بین 
اسالمی  جمهوری  بر  دیپلماتیک 
سریعتر  چه  هر  انجام  جهت  ایران 
این  در  مسئولیتش  این  وسیعتر  و 
شرایط شیوع وسیع کرونایی داریم.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی 
ایران

شورای دمکراسی خواهان ایران
کنگره ملیت  های ایران فدرال

برابری  و  آزادی  برای  همبستگی 
در ایران

 يکشنبه 24 مرداد ١4٠٠
 ٨ اوت 2٠2١

سالمتی  و  بهبودی  آرزوی  نیز 
می نماید و امیدوار است کە هرچە 
زودتر آرامش و ثبات بە شهر نقدە و 

مناطق اطراف آن بازگردد.

کوردستان  احزاب  همکاری  مرکز 
ایران

١7 مرداد ١4٠٠ خورشیدی
٨ اوت 2٠2١ میالدی



شامرە 8٠5 - 3١ مرداد 4١٤٠٠

مصطفی هجری:
 استقالل سیاسی، واقع بینی، توازن سیاسی، 
راستگویی، تکیە بر نیروی مردمی، تاکید بر 

پرنسیپ و خط فکری مشخص موجب شدە است 
کە همیشە در مبارزە ایستادە و استوار باشیم

جمهوری کوردستان با این رمز و کدهای ملی شناخته می شود کە قسمتی از هویت و سمبل پر بهای مبارزە کورد 
در کوردستان ایران هستند: پرچم کوردستان، نیروی پیشمرگە و سرود ملی کە در بطن خود نمادی هستند برای 

ادامە هدفی بزرگ در نوع تاسیس یک حکومت کوردی و کوردستانی بە مانند جمهوری کوردستان.

دمکرات  حزب  اجرایی  مسئول 
مناسبت  بە  ایران  کوردستان 
حزب  تاسیس  سالروز  ٧٦امین 
را  پیامی  کوردستان  دمکرات 

منتشر کرد.

متن پیام بدین شرح است:
پیام مسئول اجرایی حزب دمکرات
سالروز  مرداد   25 مناسبی  بە 
کوردستان  دمکرات  حزب  تاسیس 

ایران

دوم  جهانی  جنگ  آغاز  از  بعد 
نتیجە  در  کە  قدرتی  خال   در  و 
اشغال مناطق شمال و جنوب ایران 
شوروی،  ابرقدرت های  سوی  از 
آمدە  وجود  بە  بریتانیا  و  آمریکا 
دیکتاتوری  پایان  با  همزمان  بود، 
شروع  برای  روزنه ای  پهلوی، 
سازمان  های  و  گروەها  فعالیت 

سیاسی مهیا شد.
مردادماه   ٢٥ در  شرایط  این  در 

١٣٢١ خورشیدی، از سوی شماری 
میهنپرست  شخصیت  های  از 
جمعیت سازمان تجدید حیات کورد 
»ژ.ک« با اندیشه  استقالل طلبی  
و ملی گرایی تاسیس گردید. سه 
سال بعد حزب دمکرات کوردستان 
تاسیس بر اساس اصول تشکیالتی 
ـ  بە مانند ساختاری ملی  ژ.ک 
یافتەتر  سازمان  اما  دمکراتیک 
تاسیس شد کە تا کنون یکی از 
با سابقەترین حزب کورد به  حیات 

ادامه   خود  سازمانی  و  سیاسی 
میدهد.

در حالی حزب دمکرات کوردستان 
ایران، ٧٦امین روز تاسیس خود را 
جشن می گیرد کە مطالعە تاریخ، 
مراحل مبارزاتی و فعالیت  های آن 
برنامەهای  و  سیاست  همچنین  و 
افتخارات  همە  با  حزب  این 
و  فراز  و  آن  دستاوردهای  و 
نشیب هایش الزم است از دیدگاهی 

نقادانە مورد بررسی قرار گیرد و بر 
روی نقاط ضعف و قوت آن تمرکز 

کنیم.
كه   حزب،  این  تاسیس   زمانه   در 
محیط سیاسی و اجتماعی آنچنان 
متمایز  نقطە  بود،  نکردە  ترقی 
برای  امروزینش  دیدگاە  حزب  این 
آن  ارگانی  و  امورات سازماندهی 
بود. بنا بە گفته دکتر قاسملو خود 
تاسیس حزب نقطەعطفی در تاریخ 
سرآغازی  و  کورد  ملی  مبارزات 

برای ایجاد سازمان و حزب مدرن و 
امروزی بود کە با برنامەای شفاف 

پا بە عرصە تاریخ گذاشت.
بزرگ دیگر حزب دمکرات  اقدام 
آن  فعالیت های  و  تاریخ  جریان  در 
عشیرەای،  سازماندهی  از  گذر 
هدایت  و  منطقەای  و  خانوادگی 
دیدگاهی  سمت  بە  مبارزە  جریان 
کوردستانی بودە کە مانند هدفی 
است.  باقی  خود  قوت  بە  بزرگ 

این دیدگاه نیز چنان اثرگذار بوده  
کە هویت ملی و کوردی بە محور 
حزب  این  اقدام  و  گفتمان  اصلی 

بدل گردد.
تالش  و  ملی  گفتمان  پایەریزی 
بی وقفه برای تفکر کوردی بعد ی 
تاثیر  و  دمکرات  حزب  مبارزە  از 
در  است.  بودە  جامعە  بر  آن  این 
جمهوری  تاسیس  گفتار،  و  عمل 
نمونە  کوردستان  دمکراتیک 
ملی  کارنامە  در  است  تاریخی 

اعصار  همە  برای  کە  حزب  این 
است.  معنابخش  مبارزە  مراحل  و 
آنکە  از  قبل  کوردستان  جمهوری 
مکتبی  باشد،  تاریخی  تجربەای 
فکری است کە خط مشی و آیندە 
مبارزە ملی ـ دمکراتیک ملتمان 
را تببین کردە است. همچنانکە در 
پیامی دیگر اشارە نمودە بودیم کە 
تاکنون هم،  هر فرد کورد خود را 

شهروند آن جمهوری می داند.

جمهوری کوردستان با این رمز و 
کدهای ملی شناخته می شود کە 
قسمتی از هویت و سمبل پر بهای 
ایران  کوردستان  در  کورد  مبارزە 
نیروی  کوردستان،  پرچم  هستند: 
پیشمرگە و سرود ملی کە در بطن 
ادامە  برای  هستند  نمادی  خود 
هدفی بزرگ در نوع تاسیس یک 
حکومت کوردی و کوردستانی بە 

مانند جمهوری کوردستان.
ملی  جنبش  و  سیاسی  تاریخ  در 

ـ دمکراتیک کورد در کوردستان 
و  سازمانی  فرهنگ  ایران، 
فرهنگ سیاسی این حزب کە از 
همان ابتدا عاملی اصلی جنبشی 
میهنی بودە، با همە نقاط قوت آن 
چشم  آن  ضعف  نقاط  از  نمی توان 

پوشی کرد.

واقع بینی،  سیاسی،  استقالل 
تکیە  راستگویی،  سیاسی،  تعادل 

پیونددادن  و  مردمی  نیروی  بر 
سرنوشت جنبش بە نیرو و پتانسیل 
بر  تاکید  کوردستان،  داخلی 
از  پرنسیپ و خط فکری بخشی 
کە  است  مشخص  ویژگی  ها  این 
عالوە بر فراز ونشیب و گسست  ها 
در  همیشە  رهبرانمان   شهادت  و 

مبارزە ایستادە و استوار باشیم.
ارزش  ها  و  ویژگی  ها  این  همە  با 
و پرنسیپ هایی کە بە آنها اشارە 
نقاط  از  حزب  این  اما  گردید، 

بە  باید  است.  نبودە  مبرا  ضعف 
این واقعیت اعتراف کنیم کە بروز 
برخی از مشکالت و رقابت داخلی 
فکری  سیاسی،  علت  شاید  کە 
باشد؛  مدیریت  و  تشکیالتی  یا 
پتانسیل  و  توان  موارد  بعضی  در 
حزب را به  هدر دادە است. انرژی 
و توانی کە می توانست در سنگر 

٥٥٥٥٥ ٥٥ ٥٥٥٥ ٥

ادامە در صفحە ٥
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شکاف و رقابت بیشتر در میان دستگاه حاكمیت و همچنین عمیقتر شدن شکاف میان قدرت و مردم بر همگان 
عیان است. این انتخابات اخیر چهرەآرایی جدیدی از اعتراض و رای »نە« بە قدرت را نشان داد کە 
در تاریخ حاکمیت رژیم بی نظیر بودە است. آن هم همصدایی جامعە ایران و حتی اپوزیسیون داخلی و 

خارجی با همە تمایزات.

هدف بزرگ ما این است كه  با مبارزە مشترک و متحد برای کوردستانی توانمند و تاثیرگذار قدم بگذاریم چرا 
کە بر این باور هستم کە مبارزە »شاخ و شار« در راستای کوردستانی توانمند و استفادە از همە فرصت  ها و نیرو 

و پتانسیلی است کە در خدمت منافع و آیندە مبارزە ما است.

بە  دشمنان  با  مقابلە  و  مقاومت 
کار گرفتە شود.

متمایز،  فکر  نیز  اوقات  گاهی 
است  و تضاد شدە  اختالف  موجب 
درگیری  و  جدایی  سطح  تا  حتی 
و  گفتگو  بە  آنکە  بدون  داخلی، 
حل مسئلە دمکراتیک فکر کردە 
باعث  حالت  این  نتیجە  باشیم. 
تشکیالتی  استهالک  و  جدایی 
موجب  نیز  اوقات  گاهی  و  شدە 
و  هواداران  و  اعضا  ناامیدی 

دوستان حزب شدە است.
حزب  تاسیس  اهداف  بە  بازگشت 
واقعیت  این  یادآوری  دمکرات 
نە  است  وسیلە  حزب  کە  است 
هدف، یادآوری این نکته کە حزب 
مردم  برای  و  مردم  از  دمکرات 
باور می رساند  این  است ما را به 
همزیستی،  فرهنگ  تنها  کە 
همبستگی و همرزمی است کە ما 
ملی  منافع  و  آیندە  اهداف  بە  را 

نزدیک می کند.
وظیفه  کە  گفت  باید  پایان  در 
مسئولیت  این  بە  باید  سازمانی 
عهدە  بر  کە  اخالقی  و  تاریخی 
نسل  چندین  و  گرفته  قرار  حزب 
است برای آن قربانی می دهند گرە 
حزب  کە  است  واضع  شود.  زدە 
کوردستان  ملی  جنبش  دمکرات، 
توانمندبوون،  شایستە  ما  ملت  و 
است.  بزرگ  موفقیت  و  عظمت 
پسندیده  نیست کە هزینە اشتباهات 
و گسستها بر جنبش تاثیر گذاشته  
و ما را در رسیدن بە اهداف خود 

باز دارد.

 وضعیت جمهوری اسالمی ایران
اخیر  انتخابات  کمیت  و  کیفیت 
ایران، اعتراضات  ریاست جمهوری 
احواز  ستم  تحت  منطقە  شهرهای 
مردم  آمدن  خیابان   بە  همزمان  و 
سرکوب  و  ایران  دیگر  مناطق  در 
باری  اعتراضات،  این  خونین 

و  قدرت  بحران  نشانەهای  دیگر 
از  بعد  را  ایران  رژیم  مشروعیت 
روز  بحث  به  زمامداری  سال   ٤٢
رسانەهای ایران و جهان بدل کرد.

بحران  های کنونی قدرت و جامعە 

ایران بە مانند کشوری کثیرالملە 
سیاست  مستقیم   پیامد  و  نتیجه 
اسالمی  جمهوری  برنامەهای  و 
اقتصادی  تحریم های  است.  ایران 
خود  رژیم  مسئوالن  کە  چیزی  و 
مردم  اعتماد  »نبود  می گویند 
بحران  سیل  با  حاکمیت«  بە 
اجتماعی،  دیگر  مشکالت  و 
فرهنگی، زیست محیطی، فساد، 

مدیریت، بیکاری، فقر مردم و...، 
مردم را بە ستوه آوردە است. هزینە 
سیاست  و  بحران  این  سنگینی  و 
ویژە  بە  و  مردم  دوش  بر  غلط 
جوامع بدون حقوق و بە حاشیە راندە 

شدە ایران است.
میان  در  بیشتر  رقابت  و  شکاف 
همچنین  و  حاكمیت  دستگاه 
قدرت  میان  شکاف  شدن  عمیقتر 
و مردم بر همگان عیان است. این 
جدیدی  چهرەآرایی  اخیر  انتخابات 
از اعتراض و رای »نە« بە قدرت 
را نشان داد کە در تاریخ حاکمیت 
هم  آن  است.  بودە  نظیر  بی  رژیم 
حتی  و  ایران  جامعە  همصدایی 
اپوزیسیون داخلی و خارجی با همە 

تمایزات.
عدم  همصدایی؛  این  نتیجه 
مشارکی اکثریت مردمی بود کە 
را  انتخابات  نمایش  در  رای  حق 
نیز  موضع  این  برابر  در  داشتند. 
ولی فقیه »نە« دیگری بە »نە« 
عمومی مردم معترض گفته  و در 
جمهوری  ریاست  »تنفیذ«  مراسم 
بر  تاکید  دیگر  باری  رئیسی، 
مشارکت حداكثری! مردم کردو به 
مانند همیشه از توطئە خارجی در 
برابر جمهوری اسالمی ایران سخن 
مدح  خود  رهنمودهای  با  گفت. 
»مدیریت جهادی« کابینە رئیسی 
و مقابلە با جبهە دشمنان را نمود. 
همزمان عضو کمیسیون مرگ در 
را  خورشیدی   ٦٠ دهە  اعدام های 
بە »عالمی فرزانە« وصف کرد. 
سازمان  اطالعیە  در  همچنانکە 
عفو بین الملل بە درستی تاکید شدە 
بود با روی کار آمدن رئیس جمهور 
جدید اما »مشهور در سرکوب »، 
بر  گذشته  از  بیشتر  مرگ  سایە 
فضای ایران سنگینی می کند. بر 
این اساس دور از انتظار نیست با 
سیستماتیک  سرکوب  های  ادامە 
بحرانی گذشتە،  قدرت و وضعیت 
نارضایتی و اعتراضات علیە رژیم 

با شعار سرنگونی بیشتر شود.

نسبت بە اعتراضات منطقه احواز 
و حمایت بخشی از مردم شهرهای 
کوردستان، آذربایجان و اصفهان و 
بر  اعتراضات عالوه  این  در  تهران 
سرکوب خونین از سوی رژیم باید 

این جریان از اعتراضات را بە مانند 
جمهوری  بە  »نه«  رای  ادامە 
اسالمی ایران قلمداد کنیم کە بعد 

از انتخابات روی داد.
ستم  تحت  مردم  اعتراض  علت 
عرب در ایران و مناطق ملی دیگر 
اشغالگری  رابطە  بە  جغرافیا  این 
ریشە  حاشیە  و  مرکز  میان  کە 
سوای  می گردد.  بر  است  دوانیدە 

امنیتی،  اقتصادی،  اداری،  بعد 
این  محیطی   زیست  و  آموزشی 
تاراج  اشغالگری،  در  رابطە 
تحقیر  سرکوب،  طبیعی،  منابع 
و اقلیت سازی و امنیتی کردن این 
و  می یابد  ادامە  بیشتر  مناطق 

ابعاد آن گستردە می شود.
در  کە  است  این  دیگر  واقعیتی 
قابل  حوادث  و  اعتراضات  تكرار 
پیشبینی از این قبیل ، این مناطق 
و  هویت  با  کە  هستد  ستم  تحت 
شناسە ملی خود صدای حمایت از 
همدیگر را بلند می کنند. بە همین 
دلیل ما بە عنوان حزب دمکرات 
سیاست  اساس  بر  ایران  کوردستان 

تحت  ملت های  خود  همیشگی 
استراتژیک  متحد  را  ایران  ستم 
پرنسیپی  چون   و  می دانیم  خود 

همیشگی بر آن تاکید می کنیم.

 حزب دمکرات و مسئلە حاکمیت 
کورد

با  کوردی  حکومت  پایەگذاری 
رفع  ملی،  امنیت  هویت،  مسئلە 
همە  از  و  دمکراسی  ملی،  ستم 
بر  کورد  حاکمیت  مسئلە  مهتمر 
کورد  است.  مرتبط  خود  خاک 
فاقد  ملتی  عنوان  بە  را  خود 
قدرت در ایران قلمداد می کند کە 
هدف سرکوب و آسمیلە مرکز قرار 

گرفتە است.
تحت  ملل  سایر  مانند  نیز  کورد 
بدون  کە  است  عقیدە  این  بر  ستم 
بازتعریف دوبارە مفهوم »ملت« در 
ایران رابطە اشغالگری بە قوت خود 
باقی خواهد ماند. در ایران رابطە 
اشغالگری و سیستم سیاسی تک 
جمعیت  نوع  دو  مذهبی،  بعدی 
سیاسی  حاکمیت  دارای  متفاوت 
حق  کە  ملت  هایی  مقابل   ودر 
را  است  پایمال شدە  آنها  حاکمیت 

تشكیل دادە است.
واقعی،   و  عملی  دوگانگی  این 
مسئلە حق حاکمیت سیاسی را بە 
مسئلە اصلی همزیستی ملت  ها در 

حالیکە  در  است.  کردە  بدل  ایران 
نخبە ملت حاکم تاکید بر سیستم 
می کند  دمکراتیک  سکوالر 
عقیدە  این  بر  ستم  تحت  جوامع 
دمکراتیک  سیستم  کە  هستند 

سکوالر بە تنها توانایی ایجادتعادل 
تاریخی،  بنیادی،  ساختاری، 

فرهنگی و سیاست را ندارد.
بە همین دلیل گروه تحت ستم، بر 
ضمانت حاکمیت برای همە تاكید 
نشانەهای  باید  آن  در  کە  دارند 
دمکراسی و زیربنای ساختار قدرت 
در ایران از نو بازتعریف شود. بدون 
اشغالگری  رابطە  بازتعریف  این 
داخلی ادامە می یابد. عالوە بر این 

بدون برداشت قدمی اساسی در این 
بارە نابرابری تاریخی دوبارە تکرار 
خواهد شد. در نتیجه ، هر ملت غیر 
فارس از هر نوع نمایندگی واقعی 
سرکوب  تاریخ  و  محروم می شوند 
و محرومیت تكرار خواهد شد کە 
قابل قبول  برای مناطق ملی  این 
نیست. برای همین حزب دمکرات 
حق  بر  تاکید  ایران  کوردستان 
مناطق  و  کورد  برای  حاکمیت 

تحت ستم دارد.
در پایان نیز بر دو اصل حق ملی و 
دمکراسی برای پسا رژیم ایران کە 
ایجاد سیستمی فدرالی جغرافیایی 
ـ ملی است تاکید می کنیم. این 

دو اصل نیز زیربنای هر نوع ائتالف 
و جبهەای دمکراتیک علیە قدرت 
ستمکاری جمهوری اسالمی ایران 
و تامین حقوق ملت های تحت ستم 

است.

در رابطه با وضعیت داخلی کورد 
نظر  و  متفاوت  رای  بر  احترام  بر 
سیاسی و تلورانس با همە سازمان 
میهنی  جریانات  و  شخصیت  و 
کوردستان ایران تاکید داریم برای 
اینکە با گفتمانی ملی و نقشه راه 
مسائل  حل  بە  مبارزە،  مشترک 

پیش رو برسیم.
با  كه   است  این  ما  بزرگ  هدف 
برای  متحد  و  مشترک  مبارزە 

تاثیرگذار  و  توانمند  کوردستانی 
باور  این  بر  بگذاریم چرا کە  قدم 
و شار«  هستم کە مبارزە »شاخ 
در راستای کوردستانی توانمند و 
نیرو  و  فرصت  ها  همە  از  استفادە 
خدمت  در  کە  است  پتانسیلی  و 
است.  ما  مبارزە  آیندە  و  منافع 
در رابطە با موضوع اتحاد دوباره ، 
تالش همیشگی ما این بودە است 
بە  دمکرات  دیگر  طرف  با  کە 
دو  پسند  قابل  و  مناسب  شیوەای 
طرفە به  اتحاد مجدد دست بیابیم.

 در این فرخنده سالروز، ضمن عرض 
تاسیس  سالروز  ٧٦امین  تبریک 

ایران،  کوردستان  دمکرات  حزب 
و  کورد  شهدای  برای  تعظیم  سر 
کوردستان و خانوادەهای آنان فرود 

می آوریم بە ویژە رهبرانمان.
درود بر ارادە شکست ناپذیر زندانیان 

این  همە  به   وفا  و  درود  سیاسی. 
را صرف  خود  عمر  کە  مبارزانی 
مبارزە کردەاند. درود بی پایان بر 
همە جانبازان صف مبارزە، درودی 
پیشمرگە  نیروی  بر  قدرشناسانه  
و  طبقات  همە  و  شاخ«  و  »شار 

اقشار میهن پرست کوردستان.

بە امید اتحاد و همبستگی
پیروزباد مبارزە مشروع ما

ادامە  صفحە ٤
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کوردستان  احزاب  همکاری  مرکز 
ایران در رابطه با سالروز فتوای 
کورد   ملت  علیە  خمینی  جهاد 

بیانیەای منتشر نمود.
متن بیانیه بدین شرح است:

احزاب  همکاری  مرکز  بیانیەی 
کوردستان ایران

جهاد  فتوای  سالگرد  مناسبت  بە 
خمینی علیه مردم کوردستان

مردم مقاوم کوردستان!
آزادیخواهان ایران!

مجامع و محافل بین المللی!

امسال،  ماه  و هشتم مرداد  بیست 
 ٢٠٢١ اوت  نوزدهم  با  برابر 
میالدی، ٤٢ سال از صدور فتوای 
جهاد خمینی علیه مردم بپاخاستە 
سپری  کوردستان  حق طلب  و 
می شود. در چنین روزی بنیانگذار 
صدور  با  ایران  اسالمی  جمهوری 
فتوایی از تمامی نیروهای مسلح 
ایران درخواست نمود کە از زمین 
و آسمان کوردستان را مورد حملە 
حق طلبانەی  جنبش  و  دادە  قرار 
مردم کورد را سرکوب نمایند. بە 
دنبال این فرمان، تهاجم وحشیانەی 
نیروهای سرکوبگر رژیم بە منظور 
آغاز  قتل عام مردم حق طلب کورد 

گردید و در مدت کوتاهی شهرها و 
روستاهای کوردستان آماج حملەی 
گستردەی قوای نظامی ایران قرار 
از  گستردەای  موج  و  گرفتند 
مردم  علیە  نفرت پراکنانە  تبلیغات 
بسیج  و  تحریک  کوردستان جهت 
مردم سایر مناطق ایران و اعزام آنان 
بە جبهەهای جنگ و خونریزی در 
بە عنوان یک تکلیف  کوردستان 

شرعی بە راه انداختە شد.
یورش وحشیانە،  این  با  در مقابلە 
سازماندهی  با  کوردستان  مردم 
قهرمانانە  مقاومتی  جهت  خود 
سیاسی  جریانات  از  پشتیبانی  و 
مبارز خویش کە خواست های برحق 
می کردند،  نمایندگی  را  مردم 
مبارزات  تاریخ  از  زرینی  برگ 
فاشیسم،  علیه  ستم  تحت  ملل 
نام  بە  را  خودکامگی  و  ارتجاع 
جنگ  بە  کە  کردند  ثبت  خود 
این  در  گردید.  معروف  سە ماهە 
بە  مجهز  دشمن  نابرابر،  جنگ 
بە  مغرور  و  پیشرفتە  تسلیحات 
نظامی اش،  نیروهای  زیاد  شمار 
مردم  مقاومت  ارادەی   برابر  در 
بە  درآمد.  زانو  بە  کوردستان 
سە  از  پس  خمینی  دلیل،  همین 
آبان ١٣٥٨  ماه، در مورخەی ٢٦ 

بە شکست سیاسی  اعتراف  ضمن 
و نظامی خود، با اتخاذ موضعی 
ریاکارانە خواستار توقف جنگ و 
مسألەی  حل  برای  مذاکرە  آغاز 

کورد گردید.
کوردستان  جنبش  کە  آنجا  از 
اساسا دارای خصلتی صلح طلبانە و 
ترقی خواهانە و بە دور از هر گونە 
ملیت های  با  خصومت  و  عناد 
آغاز  همان  از  و  می باشد  دیگر 
نیز راهکار سیاسی و دیالوگ را 
تنها راه حل مشکالت می دانست، 
خمینی  اگر  کە  می رفت  انتظار 
در پیام خود صداقت داشتە باشد، 
صلح و آرامش بر منطقە حکمفرما 
حقوق  بە  کوردستان  مردم  و  شود 
در  لیکن  شوند،  نائل  خود  حقەی 
جمهوری  رژیم  و  خمینی  واقع 
همیشە  همچون  ایران  اسالمی 
رفتاری ریاکارانە در پیش گرفتند 
و فرمان جهاد ٢٨ مرداد هرگز لغو 

نگردید و تاکنون نیز ادامە دارد.
در تمامی این سال ها رژیم همچون 
یک اشغالگر با مردم و سرزمین 
سیاست  و  نمودە  رفتار  کوردستان 
کشتار، تخریب، تاراج، ترور و تالش 
فرهنگ  و  هویت  امحای  برای 
ملت کورد را در دستور کار خود 

سرمایەی  و  انرژی  و  دادە  قرار 
در  سرسام آوری  انسانی  و  مادی 
این رابطە صرف نمودە است، با این 
حال و علیرغم تمامی این تالش ها 
مردم کوردستان  نتوانستە  تنها  نە 
خواست های  راه  در  مبارزە  از  را 
بە  را  آنان  و  دارد  باز  حقشان  بر 
و  ارتجاعی  ایدئولوژی  خدمت 
اشغالگرانەی خود درآورد، بلکە بر 
خالف گذشتە کە خروش شجاعانەی 
جنبش کوردستان در مبارزە علیه 
ایران  مناطق  سایر  در  رژیم  این 
اینک  می یافت،  انعکاس  کمتر 
شهرهای  تمامی  خیابان های 
اعتراضات  و  مقاومت  شاهد  ایران 
رادیکال مردمی هستند کە شعار 
سرنگونی این رژیم را سر می دهند 
و اگر زمانی بە عنوان مثال، ملت 
انتخابات  نمایش  تحریم  در  کورد 
رژیم یکە و تنها بود، اینک این 
کوردستان  جنبش  سیاسی  موضع 
ایران را فرا گرفتە است،  سرتاسر 
بە گونەای کە در آخرین انتخابات 
رژیم،  جمهور  رئیس  تعیین  جهت 
تمامی  در  مردم  مشارکت  آمار 
کوردستان  همانند  ایران  مناطق 
سرافکندگی  و  بود  پایین  بسیار 
بە  رژیم  برای  بزرگی  شکست  و 

بار آورد.
روی  از  پس  رژیم  دلیل  همین  بە 
بە  رئیسی  ابراهیم  آمدن  کار 
شناختەشدە  جنایتکار  عنوان یک 
در سطح بین المللی کە دستش بە 
و  ایران  مردم  از  نفر  هزاران  خون 
کوردستان آلودە است، موج جدیدی 
کوردستان  مردم  با  دشمنی  از 
سیاسی  فعاالن  علیه  توطئە  و 
جنبش  مبارز  سازمان های  و 
در  کە  نمودە  آغاز  را  کوردستان 
راستای همان فرمان جهاد خمینی 
بودە و نشان می دهد کە مقاومت 
و مبارزەی جنبش برحق کوردستان 
خودکامەی  سیستم  این  علیه 
با  مستقیمی  ارتباط  آزادی ستیز 
ملت  برحق  خواست های  مغایرت 
رژیم  بشری  ماهیت ضد  با  کورد 
ایران داشتە و تا سرنگونی نهایی 
رژیم و برانداختن بنیان های نگرش 
ایران  در  مرکزگرا  تمامیت خواه 

ادامە خواهد یافت.
کوردستان  احزاب  همکاری  مرکز 
سالگرد  دومین  و  چهل  در  ایران 
ملت  علیه  خمینی  جهاد  فرمان 
ملی  مقاومت  روز  و  کورد 
تجدید  ضمن  کوردستان،  مردم 
راه  در  مبارزە  بە  وفاداری  پیمان 

کورد  ملت  خواست های  تأمین 
اطالع  بە  ایران،  کوردستان  در 
کلیەی تودەهای مردم و نیروهای 
ایران  ملیت های  مترقی  سیاسی 
مردم  مبارزات  کە  می رساند  نیز 
از  بخشی  کوردستان  جنبش  و 
و  آرمان ها  بە  نیل  برای  مبارزە 
اهداف مشترکمان بودە و در این راه 
تمامی  هم پیمان  و  حامی  را  خود 
گونە  هر  در  ایران  ملیت های 
برای  مترقیانەای  تالش  و  حرکت 
و  گفتمان  سیستم،  بە  دادن  پایان 
جوهرەی  در  کە  می داند  نگرشی 
از  تصمیماتی  و  سیاست ها  خویش 
جنس این فتوای منحوس خمینی 

را بازتولید می کند.

 پیروز باد مقاومت قهرمانانەی 
مردم کوردستان علیه اشغالگری و 

تمامیت خواهی
اتحاد  صفوف  باد  منسجمتر 

دمکراتیک ملیت های ایران
ارتجاعی  رژیم  باد  سرنگون 

جمهوری اسالمی ایران
کوردستان  احزاب  همکاری  مرکز 

ایران
2٨ مرداد ١4٠٠ هجری شمسی

١٩ اوت 2٠2١ میالدی

بیانیە
 مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران 

در رابطه با فتوای جهاد خمینی
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امروزە نیز در ایران تفهیم مردم از اینکە آزاد زیستن حق مسلم هر انسانی است و 
بە قناعت رساندن جامعە بە اینکە تالش و مبارزە برای رسیدن بە آزادی وظیفەای 
اینکە نمایش قدرت از جانب  از  همگانی می باشد و همچنین آگاە سازی جامعە 
سیستم حاکم و با ایجاد رعب و وحشت در ذهنیت افراد جامعە قرار دادە شدە است 

بە امری دشوار تبدیل گشتە است.

سرکوب و ایجاد رعب و وحشت از همان ابتدای تکیە بر قدرت دیکتاتور آنچنان 
بر تسلط رژیم ضدبشری جمهوری اسالمی بر کنترل مردم تأثیرگذار بود کە پس 
از گذشت مدتی کوتاە از بە قدرت رسیدن این رژیم ضد بشری روح الله خمینی 
صراحتا اظهار تأسف می کرد که چرا در همان فردای انقالب چوبه های دار را بر پا 

نکرده و قلم ها را نشکسته است!

جامعە  در  وحشت  و  رعب  ایجاد 
بیشتر  کنترل  و  تسلط  منظور  بە 
های  سیستم  توسط  مردم  بر 
گیرد،  می  صورت  دیکتاتوری 
هنگامی  معناست  بدین  این 
دیکتاتور  رژیمی  تسلط  از  کە 
میان  بە  سخن  قدرت  منصب  بر 
با  سرزمین  آن  در  یعنی  می آید 
سرکوبی تمام عیار مواجه هستیم، 
 ٥٧ انقالب  از  قبل  نمونه   برای 
هیچ  پهلوی  محمدرضا  ایران  در 
نمی تابید  بر  را  مخالفی  صدای 
رژیم  معترضین  و  مخالفان  با  و 
توسط سازمان و نهادهای امنیتی 
و سرکوبگری کە برای محافظت 
از رژیمش و جلوگیری از خیزش 
ملیت های آزادیخواە و تحت ستم در 
ایران احداث کردە بود بە شیوەای 

غیرانسانی برخورد می کرد.
توسط  سرکوب  از  دیگر  نمونەای 
اقتدارگرای  و  سیستم های مستبد 
اسالمی  جمهوری  ضدبشری  رژیم 
است، این رژیم نیز همانند همتایان 
خود،  قدرت  مجنون  و  طلب  جاە 
ابزارهای  و  شیوە  از  استفادە  با 
آزادیخواهان  سرکوب،  گوناگون 
با قتل  و  را دستگیر  و معترضان 
فضایی  جمعی  دستە  عام های 
جامعە  در  را  وحشت  و  ترس  از 

حکم فرما کردە است.
وحشت  و  رعب  ایجاد  و  سرکوب 
قدرت  بر  تکیە  ابتدای  همان  از 
رژیم  تسلط  بر  آنچنان  دیکتاتور 
بر  اسالمی  جمهوری  ضدبشری 
کە  بود  تأثیرگذار  مردم  کنترل 

پس از گذشت مدتی کوتاە از بە 
قدرت رسیدن این رژیم ضد بشری 
اظهار  صراحتا  خمینی  روح الله 
همان  در  چرا  که  می کرد  تأسف 
فردای انقالب چوبه های دار را بر 
پا نکرده و قلم ها را نشکسته است!
امروزە پرسش اکثر مردم جامعەی 
وجود  با  چرا  کە  است  این  ایران 

و  انقالب  موجب  کە  شرایطی 
گذار از سیستم حاکم می شود اما 
رأس  در  و  پابرجا  رژیم  همچنان 

قدرت است؟

پرسش  این  جواب  یافتن  برای 
کە  کرد  رجوع  عواملی  بە  باید 
در  انقالب  یک  شدن  پدیدار  در 
نقشی  دیکتاتوری  سیستم های 
منفی و بازدارندە را ایفا می کنند، 

برای نمونە اصلی ترین عاملی کە 
همەی سیستم های دیکتاتوری بە 
حتی  بقاء  برای  ضامنی  عنوان 
مورد  را  آن  شرایط  دشوارترین  در 
ترس  ایجاد  قرار می دهند  استفادە 
و وحشت از طریق ارادەای معطوف 
بدین  این  می باشد،  سرکوب  بە 
طریق  از  دیکتاتور  کە  معناست 

مجازات های سنگین برای مبارزان 
مواردی  در  و  آزادیخواهان  و 
بە  عمومی  محافل  در  آن  اجرای 
ایجاد  و  گرفتن  زهرچشم  منظور 

ذهنیتی برای مردم کە در صورت 
مخالفت و اعتراض پایان دردناکی 
در انتظارشان خواهد بود بر اقتدار 
و  ترس  با  را  آن  کە  دروغینی 
است  ساختە  برپا  مانور  و  وحشت 

می افزاید.
فضایی  اعمالی،  چنین  انجام 
برقرار  جامعە  در  را  ناامیدی  از 
هرگاە  کە  گونەای  بە  می سازد 
آزادیخواهان از مبارزە برای رهایی 
می آورند  میان  بە  سخنی  ظلم  از 
قدرت  و  اقتدار  از  مردم  اکثر 
پوشالی دیکتاتور سخن می گویند 

می کنند  نصیحت  را  یکدیگر  و 
قابل  و  است  مطلق  رژیم  این  کە 
گذار نیست پس باید شرایط ممکن 
مقاومت  همچنین  و  پذیرفت  را 

نتیجەای  هیچ  رژیم  برابر  در 
آنکە  از  غافل  داشت،  نخواهد 
در  و  است  دیگری  چیز  واقعیت 
های  سیستم  قدرتمندترین  اصل 
مقابلە  توان  و  تاب  دیکتاتوری 

مردم  اتحاد  و  سرتاسری  قیام  با 
نخواهد داشت، رجوع  و  نداشتە  را 
بە تاریخ و سرانجام دیکتاتورهای 
جهان بهترین سند برای اثبات این 

واقعیت است.
در  بردەداری  هنوز  کە  زمانی 
پوستی  زن سیاە  بود  رایج  آمریکا 
مخفی  گروهی  هاریت  بنام 

بردگان  و  بود  کردە  راەاندازی 
او  از  بعدها  می داد،  فراری  را 
کار  مرحله  ترین  سخت  پرسیدند: 
شما برای نجات بردگان چه بود؟ 

جواب هاریت این بود؛ قانع کردن 
یک برده به اینکه تو برده نیستی 

و باید آزاد باشی!
امروزە نیز در ایران تفهیم مردم از 
هر  مسلم  حق  زیستن  آزاد  اینکە 

بە قناعت رساندن  انسانی است و 
مبارزە  و  تالش  اینکە  بە  جامعە 
وظیفەای  آزادی  بە  رسیدن  برای 
همگانی می باشد و همچنین آگاە 
نمایش  اینکە  از  جامعە  سازی 
قدرت از جانب سیستم حاکم و با 
ذهنیت  در  وحشت  و  رعب  ایجاد 
افراد جامعە قرار دادە شدە است بە 

امری دشوار تبدیل گشتە است.
باید  حقایقی  چنین  افشای 
سیاسی  جریانات  کار  رأس  در 
اپوزیسیون رژیم و کلیەی مبارزان 
بە  بگیرد  قرار  آزادیخواهان  و 
آشکار  مردم  برای  کە  گونەای 
کە  دروغینی  اقتدار  کە  شود 
ایجاد  خود  برای  حاکم  سیستم 
بیش  سرابی  اصل  در  است  کردە 
انجام  در  اقدامات  این  و  نیست 
ترس و درک دیکتاتور از اتحاد و 

خیزش مردمی می باشد.
این تفکر باید در ذهنیت مردم جای 
همانند  نیروی مردمی  بگیرد کە 
آتشفشان  در  نهفتە  مذاب  مواد 
می باشد کە در صورت فوران هر 
را کە مانع حرکتش شود  چیزی 
را می سوزاند و در خود حل می 

کند.
گذار از رژیم ضد بشری جمهوری 
اسالمی زمانی بە واقعیت خواهد 
پیوست کە اکثریت مردم جامعەی 
ایران دست از نظارگری برداشتە و 
با احساس مسئولیت آمادی هزینە 
دادن برای رسیدن بە آزادی شوند و 
با اتحاد و همبستگی در مبارزات 
حقطلبانەی ملیت های تحت ستم 
نە  باشند  آفرین  نقش  ایران  در 
نظاره گرانی کە آیندگان از آنها بە 
عنوان بی عمالن تاریخ یاد کنند!

ایجاد رعب و وحشت در جامعە ضامنی برای 
بقاء دیکتاتور

پیشوا صالحی
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