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چه کسانی مسئوالن اصلی 
ترورها بودند؟

توهمی بە نام 
اصالح طلبی!

روحانیون در کمین قدرت                                                    

خود  انتحاری  پهبادهای  با 
کوهستان های  و  ارتفاعات  بە 
زندگی  و  بردە  حملە  کوردستان 
مدنی  مردم  کاشانە  و  خانە  و 
مراتع  جنگل،  و  کردند  ویران  را 
و باغ های این مناطق را بە آتش 
در  غرق  و  مست  سر  و  کشیدند 

توهم پیروزی شدند!
در این حملە کە روز ١٨ شهریور 
استفادە  با  پاسداران  سپاە   ،١٤٠٠
انتحاری،  پهبادهای  جنگندە،  از 
کاتیوشا و توپ علیە کوردستان 
پیشمرگان  حضور  بهانە  بە 
انجام  مناطق  این  در  کوردستان 
ستاد  رئیس  کە  همچنان  و  داد 
رژیم  مسلح  نیروهای  مشترک 
گفتە، آن  ها نگران اجتماع، کنگرە 
پیشمرگ  نیروی  برنامەهای  و 
نیز  این  و  هستند  کوردستان 
بهانەای برای حمالت غیرقانونی و 
مستبدانە رژیم بە خاک کشوری 

دیگر بودە است.
بە  کە  حالی  در  سپاە  نیروهای 
سوختن  درحال  جنگل های  دور 
کوردستان، مسرور از توهم مشغول 
خود  خیال  در  و  بودند  پایکوبی 
تبدیل  خاکستر  بە  را  کوردستان 
حتما  تلنگری  با  اما  کردند، 
نیروهای  کە  می آید  یادشان  بە 
نظامی و اسلحەهایشان فقط قادرند 
کە سینە مردم مدنی تهیدست را 
بوشهر  و  دزفول  در  همچنانکە 
قرار  هدف  شدند،  مرتکب   ... و 
سنگر  کە  می دانند  خوب  دهند. 
دیگر  با  مقایسە  قابل  کوردستان 
مناطق ایران نبودە و نیست و توان 
درگیری مستقیم با فرزندان مبارز 
کورد را ندارند برای همین بود کە 
انتحاری  پهبادهای  از  استفادە  با 
کوردستان  ارتفاعات  و  کوهستان 
را بە بهانە وجود پیشمرگان هدف 

قرار دادند.
انجام  چگونگی  از  فارغ 
اقدامات یاغیگرانە و تبلیغات بی 
اساسشان، دو مسئلە خیلی مهم بە 

کریم پرویزی

ادامه در صفحه  3

فروپاشی 
امنیتی

ســـخـن

حزب دمکرات:
 بعد از گذشت ٢٩ سال
 از ترور »میکونوس« 
شاهد هستیم کە ...
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مصطفی هجری: کاک عثمان مصطفی پور مکتبی برای یادگیری

اطالعیه دستگاە فرماندهی نیروی پیشمرگه کوردستان در رابطه با شهادت 
»عثمان مصطفی پور«

جنبش جمهوری خواهان دموکرات والئیک ایران فدرال: در سالیاد ترور رهبران کورد 
حمایت خود را از مبارزات بر حق ملت کورد اعالم می کنیم

سپیدە دم روز پنج شنبە ١٨ شهریور، 
بە  ایران  رژیم  صبح،   ٦ ساعت 
کوردستان  پیشمرگان  حضور  بهانە 
ارتفاعات اقلیم کوردستان را مورد 
حملە قرار داد و این حمالت برای 

چند روز ادامە داشت.
بر اساس اطالعات بدست آمدە، رژیم 
ایران در این حمالت از جنگندەهای 
نظامی، پهباد انتحاری، پهبادهای 
آتش  و  جاسوسی  و  تجسس  ویژە 
توپخانە برای برهم زدن امنیت اقلیم 

کوردستان استفادە کردە است.
مناطقی کە مورد حملە رژیم قرار 
گرفتند، »سیدکان، بربزین، چومان 

و حاجی عمران« بودند.
دستگاە  بهرامی«، مسئول  »کاوە 
پیشمرگ  نیروی  فرماندهی 
حمالت  این  به  نسبت  کوردستان 

»در  کردند:  اعالم  ایران  رژیم 
مواضع  بە  رژیم  اخیر  حمالت  پی 
ایران،  کوردستان  دموکرات  حزب 
خوشبختانە هیچ یک از پیشمرگان 

کوردستان آسیبی ندیدند«.
پهباد  از  رژیم  کە  حمالت  این  در 
بار علیە  اولین  برای  نیز  انتحاری 
کردە،  استفادە  کوردستان  و  کورد 
نیروی پیشمرگ کوردستان موفق 
بە ساقط کردن چند فروند از آن ها 

شدند.
در  رژیم  فرماندهان  همچنین 
علیە  کە  روانی  جنگ  راستای 
از  بودند  انداختە  راە  کورد  ملت 
مردم اقلیم کوردستان خواستە بودند 
کە از مقرات و مراکز احزاب کورد 
اپوزیسیون رژیم فاصلە گرفتە تا بە 
گفتە خودشان طعمە آتش موشک 

و پهبادهای انتحاری آنان نشوند.
محلی  مسئوالن  سریع  واکنش 
در  کوردستان؛  اقلیم  حکومت 
حمالت  بە  نسبت  واکنش  اولین 
کورد،  ملت  و  خاک  بە  رژیم 
کوردستان  اقلیم  محلی  مسئوالن 
از  نیروی  هیچ  کە  کردند  اعالم 
احزاب کورد اپوزیسیون رژیم در این 
مناطق حضور نداشتە و هدف رژیم 
برهم زدن امنیت و ثبات اقلیم است.
روشنفکران،  گستردە  حمایت 
شاعران  و  هنرمندان  نویسندگان، 
کورستانی؛ بعد از حملە و بمباران 
ارتفاعات کوردستان از سوی رژیم 
نویسندگان،  از  مجموعەای  ایران، 
شاعران  و  هنرمندان  روشنفکران، 
کورد با هشتگ های تحت عنوان: 
 # نییە  تەنیا  ڕۆژهەاڵت   #

 stop # پشتیوانی – پێشمەرگە
 ،iran attack Kurdistan
محکوم  را  تهران  رژیم  حمالت 

کردند.
بە  کورد؛  دیاسپورای  موضع 
مناسبت حمایت از نیروی پیشمرگ 
اقدامات  محکومیت  و  کوردستان 
کوردهای  ایران،  رژیم  مستبدانە 
سری  یک  بە  دست  دیاسپورا 
مختلف  کشورهای  در  اعتراضات 
سوئیس،  نروژ،  سوئد،  همچون؛ 

اتریش و آلمان زدند.
شمار  ایران؛  کوردهای  موضع 
از شخصیت های فرهنگی،  زیادی 
آیینی و ... کوردستان ایران حمالت 
حمایت  و  محکوم  را  رژیم  اخیر 
بی دریغ خود را از نیروی پیشمرگ 

کوردستان اعالم کردند.

شکست دوبارە هیمنە امنیتی رژیم؛ 
با وجود برخورداری رژیم از منابع 
قدرت اما مسئلە این جا است کە 
بە  امکانات،  همە  این  وجود  با 
رژیم  سران  و  فرماندهان  اعتراف 
می تواند  پیشمرگ  چند  حضور 

امنیت پوشالیشان را بر باد دهد. 
پیامی  حاوی  نیز  اخیر  حمالت 
کورد  ملت  همە  برای  بود  روشن 
کە رژیم ایران دشمن و مانع اصلی 
بر سر راە آزادی کورد و کوردستان 
بودە و هست و این رژیم در کلیات 
بخش  در  کوردها  منافع  با  خود 
کە  جا  هر  و  تضاد  در  کوردستان 
روزنەای از امید برای کوردها باز 
شدە درصدد بودە تا چراغ امید را 

خاموش کند. 

هجوم انتحاری، 
خودکشی سیاسی رژیم بود
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مصطفی هجری: 
کاک عثمان مصطفی پور مکتبی برای یادگیری

اطالعیه دستگاە فرماندهی نیروی پیشمرگه کوردستان 
در رابطه با شهادت »عثمان مصطفی پور«

سە تشکل سیاسی اپوزیسیون رژیم ایران حمالت سپاە تروریست 
پاسداران را علیە مقرات حزب دمکرات را محکوم کردند

مسئول  هجری«  »مصطفی 
اجرایی حزب دموکرات کوردستان 
با شهادت کاک  ارتباط  در  ایرن 
»عثمان مصطفی پور« پیامی را 

منتشر کردند.

متن پیام این چنین است:
پیام تسلیت در رابطە با شهادت 

کاک عثمان مصطفی پور

پور«  مصطفی  »عثمان  کاک 
رژیم  مخوف  زندان های  قهرمان 
ایران، امروز سە شنبە ١٦ شهریور، 
دل بزرگ و پر از آرزویش از طپش 
به  را  مبارزاتی  صفوف  و  افتاد 
دمکرات  حزب  در  همسنگرانش 

کوردستان ایران سپرد.

روز جمعە ١٩ شهریور ١٤٠٠، سە 
رژیم  اپوزیسیون  سیاسی  تشکل 
ایران  ملیت  های  کنگره   « ایران 
فدرال، شورای دمکراسی خواهان 
ایران و همبستگی برای آزادی و 
برابری در ایران با صدور بیانیەای 
تروریست  سپاە  اخیر  حمالت 
مقرات  و  مراکز  بە  را  پاسداران 
حزب دمکرات کوردستان ایران را 

محکوم کردند.

متن بیانیە این چنین است:
هموطنان گرامی  
مجامع بین المللی 

سیستم جنایتکار جمهوری اسالمی 
ذاتا سیستمی بحران ساز است و بر 
همه نمایان است که این رژیم در 
را  ایران  ٤٢ سال گذشته مردمان 
به گروگان گرفته و روزانه برای 

نیروی  فرماندهی  دستگاە 
با  رابطه  در  کوردستان  پیشمرگه 
پور«  مصطفی  »عثمان  شهادت 
کرد  بیان  اطالعیەای  انتشار  با 
بود  بزرگی  ضایعە  ایشان  شهادت 
و موجب غم و اندوه همسنگران و 
همە آزادی خواهان ملت کورد شد.

متن اطالعیە این چنین است:
تاثر  و  تاسف  نهایت  با 
دوست  میهن  کە  می داریم  اعالم 
و  نامی حزب  مبارز  سرزمینمان، 
مبارزە،  سخت  روزهای  پیشمرگه 
همسنگر »عثمان مصطفی پور« 
 ،١4٠٠ شهریور  ١6ام  دم  سپیدە 
کرونا  ویروس  بە  ابتال  علت  بە 
اقلیم  بیمارستان های  از  یکی  در 
فرو  جهان  از  چشم  کوردستان 

بست.
مصطفی  »عثمان  همسنگر 
متولد  »حسین«  فرزند  پور« 
روستای  در  خورشیدی   ١٣٤٦

پور«  مصطفی  »عثمان  شهید 
مبارزە  سال  چندین  درازای  بە 
ایستادگی  سال   ٢٨ مدت  در  و 
اسالمی  جمهوری  زندان های  در 
ایران و مقاومت در برابر همە نوع 
شکنجە جسمی و روانی، همچنان 
انقالبی  آرمان های  بە  مصرانە 
سربلندانە  و  پایبند  حزب دمکرات 
تهران  خونخواە  حاکمان  مقابل  در 

ایستادگی کرد.
امید بە آزادی از زندان و بازگشت 
حزب،  مبارزاتی  صفوف  بە 
مشوقی بود کە ایشان را روزبەروز 
بود  همین  بود،  کردە  امیدوارتر 
زمانی  مدت  گذشت  از  بعد  کە 
 ٧ روز  زندان،  از  آزادی  از  کوتاە 
خرداد ١٣٩٩ خورشیدی، خود را بە 

ایران   داخلی  واقعیت های  پوشاندن 
دست به ایجاد بحران می زند.

این  ساز  بحران  رفتار  راستای  در 
سپاه  دیگر  بار  جنایتکار،  رژیم 
مراکز  به  حمله  به  اقدام  پاسداران 
احزاب کردستان ایران در ارتفاعات 
»هلگورد«، »بربزین« و »آالنه« 
در داخل خاک اقلیم کردستان در 
عراق زده است. حمله مذکور روز 
١٨ شهریور راس ساعت  ٦ صبح به 
وقت ایران توسط ٦ پهباد آغاز شد 
و سپس توپخانه های سپاه پاسداران 
این مناطق را گلوله باران کردند. 
و  پهبادی  حمله  این  خوشبختانه  
انسانی  آن خسارتی  بمباران درپی 
مزارع  ولی  است،  پی  نداشته  در 
و باغ های مردم ساکن این منطقه  
و خسارت  آتش سوزی شده  دچار 

فراوان دیده اند.

»پیران  منطقە  »کاسەکەران« 
 ٧ سن  در  وی  است.  پیرانشهر« 
سالی بە مدرسە رفت و تا کالس 
تحصیل  بە  ادامە  راهنمایی  سوم 

دادند.
رفیق مبارز بە علت نبود امکانات، 
کودکان  از  بسیاری  همچون 
کوردستان مجبور بە ترک تحصیل 
شدە و دوشادوش خانوادە کار کردە 

تا بە خانوادە خود کمک کند.
نظامی سلطنتی  فروپاشی  از  بعد 
خمینی  رژیم  آمدن  کار  سر  بر  و 
کە دیری نپاید ملت کورد ماهیت 
آن را شناخت؛ شهید »عثمان« بە 
دوبارە  علنی  مبارزە  اعالم  دنبال 
حزب و شروع مبارزات نوین حزب، 
در سال ١٣٦٤ بە صفوف مبارزاتی 
ایران  کوردستان  دمکرات  حزب 
قندیل  نیروی  در  و  می پیوندند 

سازماندهی می شوند.
مصطفی  »عثمان  مبارز  رفیق 
انجام  برای   ١٣٦٧ سال  در  پور« 

رساند  مبارزان  محکم  سنگرهای 
و بە عنوان پیشمرگه بە مبارزات 
خود ادامە داد و بە آرزو همیشگی 
خود رسید. اما با نهایت تاسف و 
این  از  بیش  کرونا  بیماری  تاثر، 
بە ایشان فرست نداد تا بە حزب و 

ملتش بیشتر خدمت کند.
پور«  مصطفی  »عثمان  کاک   
ارادە  با  و  ثمر خود  پر  زندگی  با 
ستودنی و وفا و حب بی پایانش بە 
ملت کورد، مدرسەای هستند برای 
رهروان جریان مبارزات بر حق ملت 
کورد و اثبات کردند کە ملتی کە 
باشد،  فرزندی  چنین  این  دارای 

پیروزیش حتمی است.
ما همسنگران و هم فکران شهید 
سوگوار  پور«،  »عثمان مصطفی 

به  دستیابی  برای  رژیم  تالشهای 
سالح موشکی و پهبادی بیش از 
هر چیز برای استفاده در داخل و 
بوده  مردم   علیه  منطقه،  سطح 
 ١٣٩٨ دی   ١٨ روز  در  است.  
یک  به  موشك  از  استفاده  با 
حمله ور  مسافربری  هواپیمای 
در ١٨ شهریور ١٤٠٠   و حال  شد 
مراکز  به  پهباد  از  استفاده  با 
کرده  حمله  ایران  مردم  مقاومت 
که   نیست  باری  اولین  این  است. 
اپوزیسیون  نیروهای  اردوگاههای 
در کردستان عراق و مردم منطقه 
رژیم  نظامی  نیروهای  توسط 
هم  بار  آخرین  و  می شود  بمباران 
تن  صدها  کنون  تا  بود.  نخواهد 
احزاب   کادرهای   و  مسئولین  از 
کردستان  در  حکومت  مخالف 
عراق در جریان عملیات تروریستی 

»آگری«  نیروی  بە  ماموریتی 
حال  در   ١٣٧٠ سال  در  و  رفتە 
در  ماموریتی  انجام  از  برگشت 
کمین  بە  »ارومیە«  شهرستان 
بعد  و  افتادە  دشمن  نیروهای 
دفاعی  و  سخت  درگیری  از 
اسیر  ایشان  متاسفانه  قهرمانانە، 
مقاومت  سال   ٢٨ از  بعد  و  شدە 
و  جالدان  مقابل  در  ایستادگی  و 
اسالمی  جمهوری  شکنجەگران 
حزب  مبارزات  صفوف  بە  ایران 
لحظە  تا  و  برگشتند  دمکرات 
از  تالشگرتر  و  جدیتر  نیز  شهادت 
پیش وظایف حزبی و میهنی خود 

را با همە توان انجام می دادند.
همسنگر مبارز »عثمان مصطفی 
و  ارادە  دارای  پیشمرگەای  پور« 
متعهد بە آرمان های ملت خود بود. 
پیگیری  و  انقالبی  ویژگی  های 
مدتی  در  را  ایشان  داشتند  کە 
رژیم  مخوف  زندان های  در  کە 
برجستە  چهرەای  بە  بودند،  ایران 

بە  و  بود  کردە  تبدیل  شاخص  و 
نحوی کە نام ایشان شدە بود رمز 
مقاومت و ایستادگی. رفیق مبارز 
بعد از بازگشت بە صفوف مبارزان 
ستودنی  ارادەای  با  دمکرات 

مبارزات خود را ادامە داد.
 بە همین مناسبت از سوی دستگاە 
پیشمرگه  نیروی  فرماندهی 
را  نظامی  کادر  پلە  کوردستان 
دستگاە  در  و  کردند  دریافت 
دمکرات  حزب  کل  تشکیالت 
کوردستان ایران سازماندهی شدند 
و وظایف خود را نیز در این ارگان 
بە  ممکن  نحوە  بهترین  بە  حزب 

انجام می رساندند.

»عثمان  شهید  روان  و  روح 
مصطفی پور« شاد و راهش پر 

رهرو
نیروی  فرماندهی  دستگاە 

پیشمرگ کوردستان
١6 شهریور ١4٠٠ خورشیدی

و بمبارانهای سپاه پاسداران کشته  
و مجروح شده اند.

حمالت روزهای اخیر سپاه پاسداران 
ادامه  در  کردستان   اقلیم  به 
رژیم  سرکوبگرانه   سیاستهای 
علیه مردم زحمتکش کوردستان و 
برای ایحاد رعب و وحشت، برای 
با اعتصابات و اعتراضات  مقابله 
و  مردمی  جنبشهای  کارگری، 
خیزش های مردم در گوشه و کنار 
سرپوش گذاشتن  همچنین  و  ایران 
بر بحرانهای اقتصادی -اجتماعی 
و عمیق تر شدن بحران سیاسی رژیم  

است. 
نمایشی   – فرمایشی  انتخابات 
ریاست جمهوری اخیر و بر صندلی 
نشستن ابراهیم رئیسی، جالد اوین 
هیات  ترکیب  و   ، گوهردشت  و 
نشان  ای  خامنه  منتصب  دولت 

دادنشان هستیم و مراتب  از دست 
همسنگران  بە  را  خود  تسلیت 
سربلندشان  خانوادە  ویژە  بە  و 
راە  ادامە   با  و  می داریم  اعالم 
در  کورد  ملت  با  افتخارشان  پر 
میثاق  تجدید  ایران   کوردستان 
می کنیم و تا رسیدن بە آرمان های 
پیشمرگه  همچنان  ملتمان 

کوردستان باشیم.

یادشان گرامی و راهشان پر رهرو 
باد

حزب دمکرات کوردستان ایران
مسئول اجرایی
مصطفی هجری

١6 شهریور ١4٠٠ خورشیدی

داد که سیاست حکومت اسالمی 
خواسته های   به  پاسخگوئی  برای 
جز  چیزی  مردم،  حق طلبانه 
سرکوب و زندان و  گلوله نخواهد 
بود. در تداوم همین سیاست است 
تهدید  پاسداران  سپاه  فرمانده  که 
می کند و سپاه پاسداران دست به  
کردستان  احزاب  مراکز  بمباران 

ایران می زند.
جمهوری  کنونی  شرایط  در 
و  مشروعیت  بحران  با  اسالمی 
مردم  اکثریت  پشتیبانی  عدم 
ایران روبروست این شرایط وضعیت 
در  را  اسالمی  جمهوری  سیاسی 
در  شرکت  و  خارجی  مراودات 
بحران  دچار  بین المللی  مجامع 
و  زندان   ، سرکوب  است،  کرده 
اعدام مخالفین تنها راه ماندگاری 
این نظام است، که با هر امکانی 

و به هر شکلی سبعانه پیش خواهد 
برد.

و  بمباران   کردن  محکوم  ضمن 
احزاب  علیه  دولتی  تروریسم 
ائتالفهای  ما  ایران،  کوردستان 
جمهوری  اپوزیسیون  احزاب 
بین المللی،  مجامع  از  اسالمی 
بشری  حقوق  نهادهای  بخصوص 
می خواهیم که سرکوب مردم ایران 
را محکوم کنند و مانع از نقض 
سیستماتیک حقوق بشر و تروریسم 

دولتی جمهوری اسالمی بشوند.

کنگره ملیت  های ایران فدرال
شورای دمکراسی خواهان ایران

برابری  و  آزادی  برای  همبستگی 
در ایران

جمعه ١٩ شهريور ١4٠٠
١٠ سپتامبر ٢٠٢١
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سخن ادامه 

دمکرات  حزب  المللی  بین  روابط 
کوردستان ایران نامەای اعتراضی 
کشورهای  وازرتخانە  بە  جدی  و 
کشورهای آمریکا، بریتانیا، چین 

و لهستان فرستاد.
پیشمرگە  نیروی  آنکە  از  بعد 

سە تشکل سیاسی اپوزیسیون رژیم 
سالروز  در  اطالعیەای  طی  ایران 
ترور دکتر شرفکندی و همراهانش، 
ایران را  این عمل تروریستی رژیم 

محکوم کردند.

متن اطالعیە بە شرح زیر است:
بيست و نهمين سالگرد ترور دکتر 

صادق شرفکندی و یارانش

تاريخ  در  پيش  سال  نه  و  بيست 
 ١٧  - سال١٣٧١  ٢٦شهریورماه 
ترور  دست   ،١٩٩٢ سپتامبر 
پرور  تروريست  رژيم  جنايت  و 
آستين  از  اسالمی  جمهوری 
آن  آدمکش  و  اطالعاتی  نيروهای 
نام  به  رستورانی  در  و  برلين  در 

»ميکونوس« در آمد!
سبعانه،  و  مرگبار  تهاجمی  طی 
شرفکندی  سعيد  دکتر  ترور 
دمکرات  حزب  وقت  دبيرکل 
کاک  همراه  به  ايران  كردستان 
فتاح عبدلی نماينده اين حزب در 
همايون  کاک  و  کشور  از  خارج 

جنبش جمهوری خواهان دموکرات 
پیامی  طی  فدرال  ایران  والئیک 
بە حزب دمکرات کوردستان ایران، 
ضمن یاد از شهیدان »میکونوس« 
ایران  رژیم  تروریستی  اقدامات 
از  را  خود  حمایت  و  محکوم  را 
مبارزات ملت کورد اعالم کردند.

متن پیام این چنین است:
کردستان  دمکرات  حزب  به  پیام 
ترور  سالگرد  مناسبت  به  ایران 

رهبران حزب دمکرات در برلین
محترم  اعضای  گرامی  همراهان 

حزب دمکرات کردستان ایران
سپتامبر    ١٧ روز  رسیدن  سر  با 
مزدوران  مرگبار  یورش  از   ٢٠٢١
به  ایران  بر  حاکم  اسالمی  رژیم 
محل دیدار رهبران کرد در رستوران 
 . گذرد  می  سال   ٢٩ میکونوس 
سران  فرمان  به  که  حمله  این  در 
به  ایران  اسالمی  رسمی جمهوری 
اجرا در آمد  کاک همایون اردالن، 
کاک فتاح عبدلی، کاک نوری 
صادق  دکتر  کاک  و  دهکردی 
از ترور دکتر  شرفکندی که پس 
عبدالرحمان قاسملو در سال ١٩٨٩ 
حزب  منتخب  کل  دبیر  عنوان  به 
فعالیت  ایران  کردستان  دموکرات 

انتحاری  پهپاد  چندین  کوردستان 
ایران را ساقط کرد، قطعات  رژیم 
آن  از  حاکی  پهپادها  این  ساخت 
سوی  از  پهپادها  این  کە  بود 
کشورهای آمریکا، بریتانیا، چین 
سپاه  و  شدە  ساختە  مجارستان  و 

اردالن نماينده آلمان و آقای نوری 
حزب  اين  دوستان  از  دهکردی 
قتل  به  آن  طی  و  گرفت  صورت 

رسيدند.
اصلی  متهمان  دستگیری  از  پس 
اين ترور، به يمن دادگاهی که به 
رستوران  يعنی  ترور،  محل  خاطر 
ديدار  محل  که  »ميکونوس« 
و  همراهان  و  شرفکندی  دکتر 
معروف  نام  همين  به  بود  دوستان 
همت  به  و  طرف  از  است،  شده 
کشور  مستقل  قضائی  مقامات 
آلمان، ضمن صدور احکامی برای 
و  شده  دستگیر  تروريست های 
متهمين، مسئوليت محرز مقامات 
بلند پايه رژيم از رئیس جمهور و 
گرفته  خارجه  و  اطالعات  وزرای 
شد.  نمايان  فقيه  ولی  شخص  تا 
اين امر نه تنها وجهه رژيم را در 
ميان جریانات و يا دولت هائی که 
هنوز به ماهيت تروريستی آن پی 
الپوشانی  را  آن  يا  و  بودند  نبرده 
کرد  وارد  جدی  آسيب  میکردند، 
آنها  سران  و  ايران  رژيم  مدتها  و 

می کرد، جان باختند . 
های  همکاری  و  ها  تالش   
دموکرات  نیروهای  دادخواهانه 
با پشتیبانی  اپوزیسیون  وآزادیخواه 
مترقی  های  سازمان  و  افراد 
فرصت  این  در  توانست  خارجی 
حاکمیت  تروریستی  های  سیاست 
را  اسالمی  جمهوری  جنایتکار 
افشا  مرزی  برون  مخالفان  علیه 
شدن  محکوم  به  اتکا  با  و  کند 
دادگاه  در  اعزامی  جنایتکاران 
ماهیت  آلمان  مستقل  های 
ایران  در  حاکم  نظام  فاشیستی 
بشناساند  عمومی  افکار  در  را 
وبرای مدتی مانع از ادامه حذف 
فیزیکی مخالفان در اروپا شود و 
این طریق گامی مشترک در  از 
طلبی  دموکراسی  اهداف  جهت 
وآزادی خواهی بردارد . بی شک 
و  دادن دکتر شرفکندی  از دست 
برای  نخست  وحله  در  همراهانش 
همچنین  و  آنها  بستگان  و  یاران 
رویدادی  مترقی  اپوزیسیون 
 . هست  و  بود  ودردناک  جانسوز 
فرهیخته  و  ارزنده  کادرهای  نبود 
در  شرفکندی  دکتر  همچون  ای 
جنبش  آوردهای  دست  پیشبرد 
و  دموکراسی  خواهی  جمهوری 

پاسداران رژیم ایران برای حملە بە 
کوردستان مورد استفادە قرار خود 

دادە است.
المللی  بین  روابط  رابطه  این  در 
نامەای  طی  دمکرات  حزب 
این  وازرتخانە  به  اعتراضی 

ديپلماتيک  با مشکالت جدی  را 
مواجه ساخت،  بلکه حکم دادگاه 
يک  عنوان  به  »ميکونوس« 
و  مقاومت  برای  قاطع  پيروزی 
رژيم  عليه  دادخواهی  و  مبارزه 
اسالمی به شمار رفته و می رود.
زنده ياد دکتر شرفکندی عالوه بر 
رهبر  يک  خصوصيات  بودن  دارا 
شايستگی  و  توانائی  و  عملی، 
رهبران  از  یکی  عنوان  به  معين 
در  دموکراتيک   - ملی  جنبش 
كردستان، جانشين بايسته زنده یاد 
بيش  کمی  که  بود  شده  قاسملو 
از سه سال قبل تر توسط ديپلمات 
– تروريست های حکومت اسالمی 
و آنهم بر سر ميز مذاکره به قتل 

رسيده بود.
و  حفظ  قاسملو،  دکتر  فقدان  در 
گسترش  نيز  و  ماندگاری  و  بقا 
بود  مانده  جا  به  او  از  که  آنچه 
امری حياتی بود چرا که حکومت 
نابودی  و  تضعيف  اسالمی، 
طريق  از  را  كردستان  در  مقاومت 
داده  قرار  هدف  آن  رهبران  حذف 

عدالت طلبی مردمان ایران وبه ویژه 
مردم کردستان بر پایه میراث مدرن 
دموکرات  حزب  در  دکترقاسملو 
دست  راستای  در  ایران  کردستان 
یافتن به آزادی، برابری و عدالت 
اجتماعی در ایران، ضربه ای جبران 

ناپذیر بود.
حاکمیت مذهبی بنا به ماهیت ضد 
خواهانه  تبعیض  و  دموکراتیک 
با  رسیدن  قدرت  آغازبه  از  اش 
جنبش های متنوع آزادی خواهی 
ایران  مردمان  طلبی  برابری  و 
ونیروهای مدافع این جنبش ها به 
ویژه در کردستان به عنوان کانون 
وهمچنین  مقاومت  و  ایستادگی 
پناهگاه پیکارگران آزادی وبرابری 
و  هست  و  بوده  وستیز  جنگ  در 
ترور  با  که  دارد  تالش  مذبوحانه 
آنها  ورزیده  کادرهای  و  رهبران 
در  وحشت  و  ترس  گسترش  با 
به  و  بیاندازد  تزلزل  مبارزان  اراده 
را  این گونه سازمان ها و احزاب 

تضعیف کرده و سرکوب کند .
اما چه باک » تا ریشه در آب 
جنبش   « هست  ثمری  امید  ست 
ودموکراسی  خواهی  جمهوری 
در  و  زمین  ایران  مردمان  طلبی 
سازمان  و  احزاب  آنها  پیشاپیش 

در توطئە اخیر رژیم کلونیالیستی 
تهران علیە کوردستان قابل اشارە 

توجهند:
نخست، اعتراف کردند کە درون 
واحدی  پاسداران  تروریست  سپاە 
ویژە را برای پهبادهای انتحاری 
تاسیس و نخستین کارآزمایی خود 
کوردستان  و  کورد  علیە  نیز  را 
انجام دادند. این اعترافی رسمی 
بە  چراکە  رژیم  سوی  از  است 
کە  علیە کسانی  خودشان  گفتە 
طی  خواندە،  خود  دشمن  را  آنان 
راه دور و  از  انتحاری و  اقدامی 
بدون اطالع از نتیجە کار، آنان را 
مورد حملە انتحاری و تروریستی 

قرار دادند!
است.  امنیت  مهم  مسئلە  دوم، 
میلیارد  دەها  ساالنە  کە  رژیمی 
کشور  سامان  و  ثروت  از  دالر 
و  آبادانی  برای  بایستی  کە  را 
بهداشت و ایجاد اشتغال و بهبود 
می کرد  هزینە  اجتماعی  رفاە 
پاسداران  تروریست  سپاە  بە  را 
وابستە  تروریستی  گروەهای  و 
تخصیص دادە و دەها هزار نیروی 
جاسوس  هزار  دەها  و  سرکوبگر 
وسیع  و  پیچیدە  سازمان های  و 
و  وحشت  و  ایجاد رعب  برای  را 
جاسوسی از مردم ایران و ملیت های 
اما  گماشتە،  کار  بە  ستم  تحت 
و  رژیم  پایە  بلند  سران  گفتە  بە 
سپاە  و  نظامی  ارشد  فرماندهان 
پاسداران و نیروهای مسلح رژیم، 
حضور تیمی چند کسی از نیروی 
پیشمرگ کوردستان در ارتفاعات 
و  سیستم  تمامی  کوردستان، 
در  لرزە  بە  فقیە  والیت  دستگاه 
باد  بر  پوشالیشان  امنیت  و  آمدە 

رفتە است!
این موضوعی بسیار باهمیت است 
اعتراف  بدان  نیز  رژیم  خود  کە 
کە  می دهد  نشان  و  است  کردە 
هر سیستم دیکتاتور هر چقدر هم 
درندە و مجهز بە سالح نیز باشد و 
حتی سالح هستەای هم در اختیار 
و علیە مردم آن سرزمین بە کار 
ببرد، باز هم در مقابل شعارهای 
حضور  و  جوان  یک  دادخواهی  
تیمی از پیشمرگان کوردستان، آن 
باد  بر  پوشالیش  امنیت  و  هیبت 
از چشمان  را  آرام  خواب  و  رفتە 
مسئوالن  و  فرماندهان  رهبر، 

تروریست آن رژیم می زداید!
رژیمی  و  سیستم  چنین  این 
مطمئنا در زمانی نە چندان دور 
خواهد  فرو  شیوە   آسانترین  با  و 
پاشید و بە بخشی از تاریخ شوم 
و  شد  خواهد  تبدیل  سرزمین  این 
فرماندهان  و سران رژیم نیز زیر 
ملیت های  کودکان  کفش های 
فرو  تعظیم  سر  ایران  ستمدیدی 

خواهند آورد. 

اعتراض شدید روابط بین المللی حزب دمکرات 
بە کشورهای آمریکا، بریتانیا، چین و لهستان

اطالعیە سه تشکل سیاسی اپوزیسیون رژیم ایران
 بە مناسبت سالروز ترور »میکونوس«

جنبش جمهوری خواهان دموکرات والئیک ایران فدرال: 
در سالیاد ترور رهبران کورد حمایت خود را از مبارزات

 بر حق ملت کورد اعالم می کنیم

و  حمالت  از  بحث  کشورها ضمن 
تجاوز سپاه تروریستی پاسداران بە 
و  ایران  کوردستان  احزاب  مقرات 
از  مردنی  مردم  دیدگی  خسارت 
ایران  رژیم  دستیابی  حمالت،  این 
پهپادها  این  ساخت  قطعات  بە  را 

و جنگ علیە کوردستان به شدت 
محکوم کرد.

از  اعتراضی  نامە  این  در 
شدە  خواستار  مذکور  کشورهای 
این موضوع را  بە طور جدی  کە 
پیگیری نمایند چرا کە رژیم ایران 

و  تحریم  های شدید می باشد  تحت 
این کشورها چگونه توانستەاند بە 

ایران این قطعات را صادر کنند.

درايت  با  شرفکندی  دکتر  بود. 
کافی نشان داد که مقاومت ملت 
استوارتر  ايران  كردستان  در  کرد 
عبث  به  رژيم  سران  که  آنچه  از 
عين  در  و  میباشد  میپنداشتند 
حال از تالش برای نزدیکی هرچه 
بيشتر نیروهای سیاسی با یکدیگر 
در  امکان  حد  تا  و  نايستاد  باز 
میان اپوزیسیون  برای به انسجام 
در آوردن مبارزات همه جانبه عليه 
رژيم حاکم و پی ریزی بنيان های 
نظامی  برقراری  راه  در  همگرائی 
امروزه  ورزيد.  دموکراتيک تالش 
صفوف  همه  که  هستیم  آن  شاهد 
قاطعانه  تنها  نه  دمکرات  حزب 
مبارزه  خود  اهداف  تحقق  راه  در 
و  همراهی  از  بلکه  میکنند، 
ائتالف با نيروهائی از جنبش های 
جنبش  نيز  و  مليت ها  ديگر  درون 
در  عدالت خواهانه  و  دموکراتيک 
سراسر ايران، برخوردار بوده که به 
تالش های  برای  پاداشی  ما  زعم 
زمينه  اين  در  شرفکندی  دکتر 

میباشد.

دموکرات  و  خواه  آزادی  های 
کردستان در پی سالیان دراز مبارزه 
خستگی ناپذیرشان برای دستیابی 
کرد  ملت  سرنوشت  تعیین  حق  به 
و  اعتبار  از  که  اند  داده  نشان 
اقشار  میان  در  عمیقی  اعتماد 
کردستان  ساکن  مردم  طبقات  و 
برخوردارند و در دل این پیکار دیر 
کادرهای  اند  توانسته  تاکنون  پا 
به  را  ای  شایسته  و  توانمند 
پرورانند .امروز به یمن هوشمندی 
و درایت رهبران و مبارزان کرد وبه 
وحشت  و  ترس  ترور،  ادامه  رغم 
اشغالگر  نظامی  نیروهای  توسط 
ماشین  شوم  نقشه  منطقه  در 
قصد  به  مرکزی  دولت  سرکوب 
تضعیف وحذف جنبش مقاومت در 
روبرو  فاحشی  باشکست  کردستان 
اثر  در  خوشبختانه   . است  شده 
نزدیکی وهمکاری گسترده احزاب 
ساکن  های  ملیت  های  وسازمان 
ایران با برخی از جریان ها وسازمان 
های سراسری بستر مناسبی برای 
جمهوری  فراگیر  طیف  ایجاد 
 / سکوالر  و  دموکرات  خواهان 
توان  می  و  شده  فراهم  الئیک 
نه  ای  آینده  در  که  داشت  امید 
های  ائتالف  به  بتوان  دور  چندان 

ما بار دیگر انزجار خود از تروریسم 
دولتی و سيستم جنایتکار جمهوری 
و  اعالم میداريم  را  ایران  اسالمی 
بار دگر با اعالم همبستگی خود 
با همه صفوف حزب دمکرات، ياد 
فتاح  کاک  شرفکندی،  دکتر 
و  اردالن  همايون  کاک  عبدلی، 
گرامی  را  دهکردی  نوری  آقای 
در  مصمم  و  استوار  و  میداريم 
عدالت خواهانه  اهداف  تحقق  راه 
ی  خاطره  گراميداشت  با  و  آنان، 
دولتی،  ترورهای  قربانیان  همه 
شاهد  ما  هم  باز  که  داريم  يقين 
محکوميت آمران و عامالن تروریسم 
ایران  و جنايات جمهوری اسالمی 

در دادگاه های صالح خواهيم بود

کنگره ملیت  های ایران فدرال
شورای دمکراسی خواهان ایران

برابری  و  آزادی  برای  همبستگی 
در ایران

پنجشنبه ٢5 شهريور ١4٠٠
١6 سپتامبر ٢٠٢١

گسترده تری در راه براندازی نظام 
پیدا کرد  جمهوری اسالمی دست 
دموکراتیک  های  خواست  به  و 
جویانه  وعدالت  خواهانه  آزادی 

مردمان ایران تحقق بخشید.

همراهان و همکاران گرامی! 
دمکرات  خواهان  جمهوری  جنبش 
با قاطعیت  ایران فدرال  و الئیک 
سیاست ترور وسرکوب رژیم مذهبی 
را  اسالمی  جمهوری  فاشیستی 
محکوم کرده و با بزرگداشت یاد 
وبرابری  آزادی  راه  جانباختگان 
یادمان دکتر شرفکندی و همراهان 
را گرامی می دارد . ما بر این 
همبستگی  و  پیوند  که  باوریم 
مبارزات  راه  ادامه  ضامن  ما 
تحقق  جهت  در  جانباختگان  این 
وجدائی  دموکراسی   ، جمهوری 
دولت ودین در چارچوب ساختاری 

غیر متمرکز وفدرالی است.

یادشان گرامی و راهشان پررهرو 
باد

سرنگون باد نظام جمهوری اسالمی
جنبش جمهوری خواهان دموکرات 

والئیک ایران فدرال
پانزده ماه سپتامبر ٢٠٢١
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حزب دمکرات: بعد از گذشت ٢٩ سال
 از ترور »میکونوس« شاهد هستیم کە 

دستگاه ترور و سرکوب رژیم ایران همچنان فعال است
حزب  سیاستگذاری  شورای 
بە  ایران  کوردستان  دمکرات 
مناسبت سالروز ترور »میکونوس« 
طی اطالعیەای منتشر کردە است 
دکتر  درس  های  بخواهیم  اگر 
درس  یک  در  را  رهبر  قاسملوی 
خالصە کنیم این است کە باید بە 
توانایی های خود متکی  و  نیرو 
باشیم. او بە ما یادآوری می کند 
ارادە خویش تکیە کنیم و  کە بە 

متحد باشیم.

متن اطالعیە بدین شرح است:
سیاستگذاری  شورای  اطالعیه 
ایران  کوردستان  دمکرات  حزب 
به مناسبت ٢٩امین سالروز ترور 

»میکونوس«
ملت های شرفتمند ایران!

مردم آزادیخواه کوردستان!
کادرها، پیشمرگان و اعضا مبارز 

حزب دمکرات!

٣٢ سال پیش زمانیکە تروریست  های 
رژیم ایران بر سر میز بەنام مذاکرە 
ترور  را  قاسملو  عبدالرحمان  دکتر 
شرفکندی  صادق  دکتر  کردند؛ 
ملقب بە دکتر »سعید« با درایت 
و کاردانی رهبری حزب دمکرات 
کوردستان ایران را بر عهدە گرفت 
و پرچم مبارزە برای اهداف ملتمان 

را افراشتە نگە داشت.
مقاومت  مکتب  در  کە  ایشان 
وظایف  بود  شدە  پروردە  دمکرات 
خود را بە گونەای انجام داد کە 
فقدان  از  ناشی  سنگین  خسارت 
دمکرات  حزب  در  قاسملو  دکتر 
همین موجب  احساس شود.  کمتر 
ایران را بە این باور  شد کە رژیم 
بە منظور  دیگر  باری  برساند کە 
تضعیف حزب دمکرات نقشە ترور 
ریزی  پی  را  شرفکندی  دکتر 

نماید.
میالدی   ١٩٩٢ سال  سپتامبر  در 
راس  در  شرفکندی  صادق  دکتر 
هیئتی بە هدف شرکت در نشست 
اینترناسیونال  کنگرە  ١٩امین  در 
کردە  سفر  آلمان  بە  سوسیالیست 
کنگرە  کار  پایان  از  بعد  بود. 
بە  سوسیالیست،  اینترناسیونال 
منظور بحث و گفتگو با تعدادی 
در  رژیم  مخالف  شخصیت  از 
آلمان در راستای تقویت مبارزە با 
رستوان  در  را  نشستی  ایران  رژیم 
»میکونوس« در برلن تشکیل داده 

بود.
در مورخ ٢٦ شهریورماه سال ١٣٧١ 
سپتامبر   ١٧ با  برابر  خورشیدی 
حین  در  میالدی  ١٩٩٢ی  سال 
گفتگو با شرکت کنندەگان، دکتر 
حزب  دبیرکل  شرفکندی  صادق 
فتاح  ایران،  کوردستان  دمکرات 
عبدلی عضو کمیتە مرکزی حزب 
دمکرات و نمایندە حزب در خارج از 
کشور، همایون اردالن نمایندە حزب 
در آلمان و نوری دهکردی دوست 
کوردستان  دمکرات  حزب  دیرین 
ایران در این رستوران مزبور مورد 
حملە مسلحانە تروریست   های رژیم 
شهادت  بە  و  گرفته  قرار  ایران 

رسیدند.

کمیتە  یک  سوی  از  ترور  این 
عالی رژیم بە نام »کمیتە عملیات 
ارشد  مقامات  از  متشکل  ویژە« 

رژیم طرح ریزی شدە بود.
اعضا این کمیته عبارت بودند از: 
ایران،  رژیم  رهبر  خامنەای  علی 
جهور،  رئیس  رفسنجانی  هاشمی 
علی اکبر والیتی وزیر خارجە، علی 
وزیر اطالعات و فرماندە  فالحیان 
سپاه پاسداران رژیم اسالمی ایران.

٢٨ام  در  »میکونوس«  دادگاه 
آغاز  میالدی   ١٩٩٣ سال  اکتبر 
بکار کرد و در مورخ ١٠ام آوریل 
را  خود  رای  سال ١٩٩٧ میالدی 
اعالم کرد.  ترور  این  با  رابطە  در 
بە  اشارە  دادگاه  نهایی  حکم  در 
کە  بود  شدە  ترور  این  عامالن 
همان افراد عضو »کمیتە عملیات 
حکم  اعالم  از  بعد  بودند.  ویژە« 
ددگاە، کشورهای اروپایی سفرای 
این  و  فراخواندند  ایران  از  را  خود 
اقدام تروریستی را محکوم کردند.
ترور  در  کە  ایران  اسالمی  رژیم 
بوسیلە  بود  شدە  موفق  »وین« 
رابطە  قطع  و  ارعاب  و  تهدید 
»اتریش«  وقت  دولت  بازرگانی 
کە  بود  دادە  قرار  فشار  تحت  را 
برای  دادگاه  تشکیل  جلوی 
با  بگیرد،  را  تروریست ها  دیپلمات 
همان تاکتیک می خواست جلوی 
»میکونوس«  دادگاهی  جریان 
را  تروریست  ها  را بگیرد و خود و 
ارادە  خوشبختانە  اما  دهد.  نجات 
ویژە  بە  و  آلمان  قضایی  دستگاه 
ارادە قاضی  های آلمانی برای حفظ 
کشور  قضایی  دستگاه  استقالل 
رژیم  تهدیدهای  و  فشار  بر  خود 
ایران فائق آمد و دادگاه  اسالمی 
وظیفه قانونی خود را عملی کرد.
ترور  سالروز  ٢٩امین  در  اکنون 
کە  هستم  شاهد  »میکونوس«  
دستگاه ترور و سرکوب رژیم ایران 
طی  رژیم  و  بودە  فعال  همچنان 
مدت چند ماه گذشتە چند اقدام 
تروریستی علیە مبارزان راه آزادی 
در کوردستان عراق انجام دادە است 
کە بارزترین آن ترور شهید کاک 
مبارزان  از  باباخانی«  »موسی 

دمکرات میباشد.
در اروپا نیز چندین نقشە تروریستی 
چند  در  و  است  شدە  خنثی  رژیم 
کشور نیز برای مثال »بلژیک و 
سوئد« تروریست  های رژیم اسالمی 

ایران بە زندان محکوم شدەاند.
سپاه  زمینی  نیروی  فرماندە 
پاسداران »محمد پاکپور« و سایر 
مهره های رژیم بدون هیچ پایبندنی 
تهدید و  بە  المللی  بین  قوانین  بە 
مواضع  بمباران  و  توپباران  ادامە 
احزاب کردستانی تاکید میورزند. 
حفظ  برای  نیز  منفعت طلب  جهان 
این  مقابل  در  خویش  منافع 
تهدیدات و قانون شکنی  های رژیم 

ایران ساکت و نظارەگر است.
در ادامە این سیاست، رژیم در روز 
مورخ ١٨ شهریورماه با پهپادهای 
انتحاری و توپخانە بە مقرات نیروی 
کوردستان  کوەهای  در  پیشمرگە 
حملە کرد کە خوشبختانە ضرر و 
تلفات جانی برای نیروی پیشمرگە 

در پی نداشتە است.

مردم آزادیخواه کوردستان!
»ابراهیم  تحلیف،  مراسم  در 
رئیسی« رئیس جمهور دست نشاندە 
رژیم ایران کە میبایست در مورد 
کاستی   ها و بحران  های متعددی 
گرفتهاند  را  کشور  گریبان  کە 
راە حلهایی ارائە بدهد، بدون هیچ 
هایی  حل  راه  ارائە  و  اشارەای 
مشخص برای حل این بحران  ها کە 
غلط  سیاست  های  محصول  البتە 
رژیم بودە و ایران بە سوی فاجعە 
مستقیما  رئیسی  می دهند،  سوق 
هدفی  و  مطلب  اصل  سر  رفت 
دست  آن  تحقق  برای  را  وی  کە 
»او  کرد:  اعالم  و  کردەاند  نشان 
از میراث انقالب محافظت می کند 
در  را  خود  دولت  برنامەهای  و 
چهارچوبی بە پیش خواهد برد کە 
مد نظر رهبر نظام میباشد«. این 
نیز بە معنای برخورد با هر صدای 
سیاست  بە  ادامەدادن  و  مخالف 
فعالترکردن  و  خفقان  و  سرکوب 
گروە  های تروریستی و آشوب طلب 

در منطقه است.

هموطنان گرامی!
آمدن،  کار  روی  ابتدای  از  رژیم 
بە  انقالب«  »صدور  منظور  بە 
گروەهای  تشکیل  بە  اقدام  خارج 
تالش  نمود  منطقه  در  تروریستی 
سالح  بە  دستیابی  برای  هایش 

اتمی شروع کرد.

توام  هموارە  رژیم  سیاست  این 
علیە  آشکار  تهدیدهای  با  بودە 
کشورهای منطقه. بە همین دلیل 
بود کە جهان آزاد علیە این سیاست 
موضع گرفت و چند سالی است 
المللی  بین  اقتصادی  تحریم  های 
شدیدی علیە ایران وضع کردەاند. 
ماجراجویی های  این  هزینەهای 
سران  نە  ایران  اسالمی  جمهوری 
باید  ایران  مردم  بلکە  رژیم، 

بپردازند.
تبعات این تحریم  ها در ایران بیکاری 
و فقر فزایندە برای مردم بودە است 
بیشتری  مردمان  روز  بە  روز  کە 
را بە زیر خط فقر سوق می دهد. 
دەها  فقر  و  بیکاری  از  این سطح 
بە  را  اجتماعی  خانمانسوز  پدیدە 
دنبال داشتە است و در نتیجه این 
شاهد  بارها  بار،  فالکت  وضعیت 

اعتراضات مردمی بودەایم و انتظار 
می رود اعتراضات گسترش  یابند.

و  بحران  ها  حل  بە  قادر  کە  رژیم 
شرایط حاد اقتصادی و اجتماعی 
نیست، بە مانند همیشە بە سرکوب 
تالش  در  و  آردە  روی  خفقان  و 
در  وحشت  و  رعب  ایجاد  با  است 
بە  دیگر  مدتی  برای  مردم  میان 

حاکمیت خویش ادامە دهد.
قاسملو،  دکتر  ترور  از  بعد  اما 
تجدید  پیام  در  شرفکندی  دکتر 
»دیر  می كند:  اعالم  او  با  پیمان 
دادن  تن  می گویند  کە  زمانیست 
است«.  بدتر  از خود ظلم  بە ظلم 
دکتر  درس  های  بخواهیم  اگر 
درس  یک  در  را  رهبر  قاسملوی 
خالصە کنیم این است کە باید بە 
توانایی های خود متکی  و  نیرو 
باشیم. او بە ما یادآوری می کند 
کە اگر بە ارادە خویش تکیە کنیم 
پتانسیلی  دارای  باشیم،  متحد  و 
چنان بزرگی هستیم کە پایە های 
لرزە در  بە  را  حاکمیت ستمکاران 
مرگ  دام  را  آنان  و  آورد  خواهد 

می افکند«.
این  بکارگرفتن  چهارچوب  در 
پتانسیل و نیرو  کە رهبران شهید 

ضرورت  کردەاند،  اشارە  آن  بە  ما 
ایجاد یک جبهە یا ائتالف سیاسی 

بیش از پیش احساس می شود.
حزب ما آمادە است و تالش نمودە 
و  ها  جریان  تمام  با  کە  است 
آنان  ایرانی کە هدف  سازمان  های 
اسالمی  جمهوری  رژیم  سرنگونی 
رژیمی  آوردن  کار  روی  و  ایران 
دمکراتیک است کە در آن حقوق 
ملیت  های ایران تضمین شدە باشد 
بە گفتگو بنشیند و ائتالف بوجود 

آورد.
واضع است کە اتحاد احزاب مبارز 
کوردستان ایران در الویت این تالش 
قرار دارد، به این دلیل کە اتحاد 
ایران  کوردستان  سیاسی  نیروهای 
گونە  هر  مقابل  در  را  ما  حقوق 
احتماالتی در آیندە کشور تضمین 

می كند.

درود بر شهیدان »میکونوس«
تروریستی  رژیم  برای  مرگ 

جمهوری اسالمی ایران
حزب دمکرات کوردستان اتران

شورای سیاستگذاری
٢5 شهریورماه ١4٠٠ خورشیدی

١6 سپتامبر ٢٠٢١ میالدی
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چه کسانی مسئوالن اصلی ترورها بودند؟
 به مناسبت بیست و نهمین سالگرد ترور برلین یا میکونوس

پرویز دستمالچی 

صادق   ١٩٩٢ سپتامبر   ١٧ در 
حزب  کل  )دبیر  شرفکندی 
فتاح  ایران(،  کردستان  دمکرات 
اروپا،  در  حزب  نماینده  عبدلی 
در  حزب  نماینده  اردالن  همایون 
آلمان و نوری دهکردی از رهبران 
از  و  برلین  ساکن  ایران،  چپ 
قاسملو  نزدیک  بسیار  دوستان 
برلین  رستوران  در  شرفکندی  و 
)میکونوس( با شلیک مسلسل از 
سوی عبدالرحمان بنی هاشمی و تیر 
خالص توسط عباس رحیل به قتل 
رسیدند. دادگاه بررسی این جنایت 
بزرگ حدود چهار سال طول کشید 
آوریل ١٩٩٧ رای خود  و در دهم 
عامالن  و  آمران  کرد.  صادر  را 
بودند؟  کسانی  چه  ترور  این 
به روشنی سخن می گویند  اسناد 
مقام  بازجویی های  متن  جمله  از 
اسالمی  جمهوری  فراری  امنیتی 
ایران، ابولقاسم )فرهاد( مصباحی 
معروف به شاهد »C« در دادگاه 
میکونوس که بخش هایی از آن را 

در ادامه می خوانید.

در  واواک  تأسیس  از  پیش    «
یکسری   ١٩٨٥ اکتبر  سپتامبر- 
بی نامی   گروه های  به اصطالح 
خارج  ترورهای  که  داشتند  وجود 
و  می کردند  اجرا  را  کشور  از 
تصمیمات خود را تنها با خمینی 
در میان می گذاشتند و او بایستی 
آنها را تأیید می کرد. بدون تأیید 
نمی گرفت  انجام  عملیات  خمینی 
پس از تأسیس واواک این گروه ها 
تحت نام »شورای عملیات ویژه« 
اطالعات  وزیر  مستقیم  نظر  زیر 
پس  شدند  سازماندهی  امنیت  و 
سیدعلی   ١٩٨٩ سال  در  آنکه  از 
شورایی  شد  نظام  رهبر  خامنه ای 
ویژه«  امور  »شورای  نام  تحت 
حکومت  فراز  بر  که  شد  تأسیس 
این  وظیفه  دارد.  قرار  دولت  و 
»شورا« تصمیم گیری در تمام امور 
مهم، یعنی درباره اموری است که 
خارج از حوزه اختیارات و وظایف 
آنجا  در  زیرا  است،  دولتی  ادارات 
قضائی-  جنبه های  رعایت  همواره 
استاتخاذ  الزم  تصمیمات  دینی 
تصمیم )در »شورا«( تنها مربوط 
نمی شود،  دگراندیشان  قتل  به  
دفتر  بستن  شامل  مثال  برای  بل 
شد  هم  )بازرگان(  آزادی  نهضت 
وزارت  ویژه  اختیارات  درحوزه  که 
»شورا«  تصمیمات  بود  کشور 
دولت  برای  وظیفه  تعیین  نوعی 
دولت  وهم  مجلس  هم  که  است 
باید به آنها توجه کنند. »شورا« 
دارای اعضاء ثابت و متغیر است. 
موضوع  به  توجه  با  غیرثابت ها 
مورد بررسی فرا خوانده می شوند. 
زمانی که در کمیته موضوع یک 
باید  تصمیم  می شود،  مطرح  قتل 
بدون استثناء به تأیید مقام رهبری 
هیچکس  او  دستور  بدون  و  برسد 

اجازه اقدام ندارد.
اعضاء ثابت »شورای امور ویژه« 

عبارتند از:
نماینده اش  یا  نظام  •رهبر مذهبی 

حجازی
محسن  پسرش  یا  جمهور  •رئیس 
عنوان  به  )هاشمی رفسنجانی(، 

نماینده او
در جلسات عادی »شورا« معموال 
رهبر یا رئیس جمهور شخصا حضور 

ندارند.
خارجی،  سیاست  امور  •مسئول 
که ضرورتا خود وزیر امور خارجه 
کار  شروع  از  پس  اما  نیست، 
رهبر )خامنه ای( همان وزیر امور 

خارجه، والیتی، است.
کشور،  امنیت  و  اطالعات  •وزیر 

علی فالحیان
•اولین وزیر واواک، ریشهری، که 
اطالعاتی  دستگاه  مسئول  اکنون 
است  او  محرم  افراد  واز  رهبر 
فعالیت های  رهبر  دفتر  برای  که 
انجام  اطالعاتی و ضد اطالعاتی 

می دهد.
سپاه  فرمانده  رضائی،  •محسن 

پاسداران
رئیس  سیف اللهی،  رضا  •سپهبد 

نیروهای انتظامی
شورای  عضو  خزعلی،  •آیت الله 
مذهبی  امور  مسئول  و  نگهبان 

شورا
برای  تصمیم گیری  آیا  پرسش: 
قتل، یک تصمیم جمعی »شورای 
امور ویژه« است یا  تصمیم تنها 
نظام( گرفته  توسط رهبر)مذهبی 

می شود؟
امور  »شورای  اعضای  پاسخ: 
رهبر  مشاوران  اول  دردرجه  ویژه« 
رهبر  را  نهایی  تصمیم  هستند. 
در  اتخاذ می کند که  تنهایی  به 
را  قاضی  نقش  اصطالح  به  اینجا 
قوه  رئیس  جمهور،  رئیس  دارد. 
قضائی، رئیس قوه قانونگذاری، و 
همچنین شورای انقالب می توانند 
کنند،  بازی  را  »ناجی«  نقش 
اجرای  از  کنند  درخواست  یعنی 
در  شود.  چشم پوشی  قتل  حکم 
کردستان  دمکرات  حزب  با  رابطه 
که  می دانم  مشخصا  ایران 
شخصا  خودش  خمینی  )آیت الله( 
فرمان قتل قاسملو را صادر کرده 
بود. )آیت الله( خامنه ای، با تکیه 
به این فرمان )خمینی( دستو قتل 
دستور  داد.  را  شرفکندی  دکتر 
علیه  مشخصا  مورد  این  در  قتل 
نمی دانم  من  و  بود  شرفکندی 
 ١٩٩٢/٩/١٧ ترور  قربانیان  بقیه 
نام  به  اندازه  چه  تا  )میکونوس( 
مشخص شده بودند حکم قتل صادر 

شده از سوی رهبر از نظر قضائی 
و  حقوقی  پایه  معنای  به  صرف، 
توجیه مذهبی قتل مورد نظراست، 
اعضاء  تمام  سیاسی  نظر  از  اما 
تصمیمی   چنین  از  »شورا« 
غیر  به  اگر  می کنند.  پشتیبانی 
از این باشد، حکم قتلی هم صادر 
با  نمی شود، یعنی موضوع اصوال 
نمی شود.  گذارده  میان  در  رهبر 
)رئیس  رفسنجانی  مورد  در 
جمهور( چنین است که حکم قتل 
برسد  نیز  او  تأیید  به  می بایستی 
رئیس  و  رهبر  قبال گفتم که  من 
جمهور معموال نمایندگان خود را به 
می فرستند،   )» )»شورا  جلسات 
امر  این  که  بگویم  باید  تکمیال 
تدارکاتی  به جلسات  تنها مربوط 
است و در نشست های تصمیم گیری 
نهاد  دارند  خودشان شخصا حضور 
»شورای  اعضای  ترکیب  نیز  و 
قانون مشخص  امور ویژه« توسط 
نشده و فعالیت های آن صرفا نتیجه 
و  کردستان  است  فقیه«  »والیت 
از  ایران  کردستان  دمکرات  حزب 
ابتدای درگیری های پس از انقالب 
هدف سیاستی بود که می خواست 
ساختار سیاسی و سازمانی کردها، 
دمکرات  حزب  همه  از  بیش  و 
را متالشی کند.  ایران،  کردستان 
حکومت با این سیاست می خواست 
کوردها  فرامرزی  اتحاد  از 
جلوگیری کند، امری که با توجه 
به شخصیت قاسملو قابل تصور بود 
ایران،  غرب  در  پاسداران  فرمانده 
اطالعات  مسئول  به  کردستان، 
غفور  تیمسار  )آنجا(  عملیات  و 
قاسملو  که  داد  گزارش  درجزی 
جو سیاسی  تا  دارد  مذاکره  قصد 
را آرام کند. دولت نگران بود که 
قاسملو بتواند به این وسیله به یک 
عامل سیاسی جدی تبدیل شود و 
بعدا از میان بردن او مشکل شود. 
از این رو تصمیم گرفت او را در 
همان ابتداء تالشش از میان ببرد.

ویژه«،  امور  »شورای  دستور  به 
نفر  دو  یا ١٩٨٨،  سال ١٩٨٧  در 
و  اطالعات  بخش  اعضای  از 
عملیات سپاه پاسداران در کردستان 
و جعفری، که  نام های جودی  به 
نمی شناسم،  را  آنها  شخصا  من 
مقدم،  هادوی  محمد هادی   با 
می شناسم،  شخصا  را  وی  که 
مالقات  مسئله  این  بررسی  برای 
آن  در  هادوی  کردند.   گفتگو  و 
و  واواک مسئول کسب  در  زمان 

جمع آوری اطالعات درباره کردستان 
اجرایی  مدیرکل  امروز  و  بود 
به  واواک  شرکت های  از  یکی 
واواک  است.  صمصام کاال  نام  
گزارشی را که توسط یکی از این 
اختیار  در  بود  شده  تهیه  نفر  سه 
»شورای امور ویژه« قرار داد، و 
شورا  در سال ١٩٨٨ قتل قاسملو 
به  را تصویب کرد که در ١٩٨٩ 

اجراء گذاشته شد.
هم  اقدام  این  با  حتا  که  آنجا  از 
متالشی  کردستان  دمکرات  حزب 
سال  در  شخصا  فالحیان  نشد، 
پس  )اندکی  هادوی  به    ١٩٩١
و  صمصام کاال  شرکت  تأسیس  از 
شرکت(  آن  به  او  ظاهری  انتقال 
حزب  درباره  تا  داد  مأموریت 
اطالعات  ایران  دمکرات کردستان 
جمع آوری کند و بر روی راه حل ها 
هادوی،  انتخاب   دلیل  کند.  کار 
تجربیات پیشین او بود. هادوی برای 
انجام مأموریت، در تابستان ١٩٩١ 
به آلمان آمد زیرا او می دانست و 
یا فکر می کرد بخشی از رهبری 
ساکن  اینجا  در  دمکرات  حزب 
در  ماه  سه  یا  دو  حدود  او  است. 
آلمان ماند و پس از انجام مأموریت 
به ایران باز می گردد وگزارش خود 
می گذارد  فالحیان  اختیار  در  را 
در  که  بود  گزارش  این   از  پس 
امور  »شورای   ١٩٩١ سال  همان 
را  ویژه« تصمیم گرفت عملیاتی 
نظر  در  دمکرات  حزب  علیه  که 
داشت، در آلمان به اجراء در آورد.

برای این کار یک شرکت پوششی 
دیگر واواک که نام آن را به یاد 
کمالی  شد.  کار  وارد  نمی آورم، 
مدیر اجرائی، و اصغر ارشاد، که 
من او را خوب می شناسم و دست 
هیئت  است، عضو  راست فالحیان 
دو  این  شدند.  شرکت  این  رئیسه 
واواک  اعضای عالی رتبه  از  نفر 
ماه  سه  یا  دو  حدود  که  هستند 
پیش از ترور برلین همراه چند عضو 
یک  پوشش  تحت  واواک  دیگر 
فرستاده  آلمان  به  تجاری  هیئت 
برنامه ریزی  آنها  هدف  می شوند. 
گزارش  ارائه  و  عملیات  مشخص 
در میان  بود.  هادوی  به فالحیان 
منابع  آلمان،  در  حتا  کوردها، 
اعتماد  مورد  که  داشت  شخصی 
خاطر   همین  به  و  بودند  کوردها 
اطالعات  جمع آوری  برای  هادوی 

اولیه انتخاب شد.
سه  او  درباره کمالی می دانم که 

سواری  ماشین   ٣٠٠ پیش  سال 
وارد   ٢٣٠E مدل  بنز  مرسدس 
پس  ارشد  و  کمالی  کرد  ایران 
به  شخصا  ایران  به  بازگشت  از 
فالحیان،  دادند   گزارش  فالحیان 
مأمور  را  بنی هاشمی   عبدالرحمان 
خانواده  کرد  برلین  ترور  انجام 
با  )عراق(  نجف  در  بنی هاشمی  
خمینی در تبعید بود. آنها حداقل 
فرمانده  عبدالحمید  برادرند:  سه 
سابق یک واحد سپاه پاسداران که 
در جنگ ایران و عراق کشته شد، 
سپاه  نیز عضو  او  که  عبدالمجید 
لبنان فعال و  پاسداران است و در 
و  است  حزب الله  با  رابطه  دارای 
فرمانده  که  عبدالرحمان  سرانجام 

تیم عملیات میکونوس بود.
خوب  را  اروپا  او  تیم  اعضای 
ایران  در  اکثرا  اما  می شناسند، 
که  زمانی  در  می کنند  زندگی 
تاریخ دقیق آن  برای من ناروشن 
به  بنی هاشمی   عبدالرحمان  است، 
همراه تیم اش وارد آلمان می شود تا 
با شرایط و جزئیات، از جمله محل 
میکونوس،  رستوران  در  عملیات 
اجرای  مقدمات  و  شود  آشنا 
عملیات را تدارک ببیند اعضای 
تیم ضربت از ظاهر شدن در انظار 
محل  و  وسایل  تهیه  برای  عموم 
نه  آنها  پرهیز می کردند،  سکونت 
که  اماکنی  در  بلکه  هتل،  در 
می شد،  گذاشته  آنها  اختیار  در 
این  مسئول  می کردند.  زندگی 
امور در هر جا، ایستگاه اطالعاتی 
ایستگاه های  است.  کشور  آن 
اطالعاتی در آلمان، سرکنسولگری 
در  یا  هامبورگ  در  ایران 
فرانکفورت بودند. مسئول ایستگاه 
در سال ١٩٩٢ سرکنسولگری شهر 
پست  مسئول  بود.  فرانکفورت 
سرکنسول  اطالعاتی،  ایستگاه 
است.  مربوطه  کنسولگری 
واواک  کارمندان  سرکنسول ها 
درست  نام  عبدالرحمان  هستند 
بنی هاشمی  است و من نام دیگری 
میکونوس  ترور  با  ارتباط  در 
نام  با  میکونوس  ترور  نمی شناسم 
رمز »فریاد بزرگ علوی« اجرا 
)خواست(  فریاد  معنای  به  شد 
علوی،  )بزرگ  انقالب  رهبر 
خامنه ای( عبدالرحمان بنی هاشمی  
سال های  اوایل  در  برادرش  دو  و 
١٩٨٠ از بهترین کادرهای چمران 

وزیر دفاع سابق بودند.
از  پیش  بنی هاشمی   عبدالرحمان 

کار  لبنان  در  واواک  در  خدمت 
می کرد و پس از بازگشت به ایران 
برای  عملیاتی  تیم  یک  مسئول 
در  او  شد  کشور  از  خارج  امور 
موفق  بسیار  مجاهدین  سرکوب 
بود و از این رو سرانجام به بخش 
عملیات با زمینه اطالعاتی منتقل 
عنوان  به  ژنو  ترور  در  بعد  شد. 
داشت  شرکت  ضربت  تیم  رئیس 
که  سابق  خلبان  طالبی،  )مرادی 
در ١٩٨٨/٨/١٠ در ژنو ترور شد( 
و مشهور شد و مقام و رتبه اش نزد 
رفسنجانی و خامنه ای باال رفت. 
و  متعصب  فردی  او  که  آنجا  از 
در کارهایش موفق بود و کیفیت 
از  رهبری داشت، به عنوان یکی 
فرماندهان دائمی  تیم منصوب شد.
مشخصات او ]در زمان بازجویی از 

:]»C« شاهد
• اکنون، حدود ٣٨ تا ٤٠ ساله
• قوی هیکل با عضالتی ورزیده
• گردن کوتاه و انگشتانی چاق

• صورت گرد
• گونه های تقریبا برجسته

تک  سیاه،  کامل،  و  پر  ریش   •
مانند  سفید،  موهای  توک  و 

موهای سرش
• لب های کلفت، ابروهای پرپشت، 
بینی  تیره،  مژگان  و  چشمان 
عالمت  بدون  صورت،  با  متناسب 

ویژه
• و ...

از  پس  بنی هاشمی   عبدالرحمان   
ترور میکونوس از راه هوایی آلمان  
ایران  مقصد  به  ترکیه  راه  از  را 
موضوع  این  من  می کند.  ترک 
را در یک گفتگو شخصا از خود 
ماه  سیزده  حدود  من  شنیدم  او 
پیش با دو نفر از دوستانم به یکی 
هنگام  رفتیم.  تهران  هتل های  از 
پسر  و  بنی هاشمی   هتل  به  ورود 
کوچکش درحال ترک هتل بودند. 
را  او  شخصا   زمان  این   تا  من 
من  همراه  نفر  دو  اما  بودم،  ندیده 
به  آنها  می شناختند.  خوب  را  او 
او سالم و شروع به گفتگو کردند. 
بنی هاشمی  با ما به هتل برگشت. 
حدود نیم ساعت با هم نشستیم و 
قهوه خوردیم. در این میان گفتگو 
به مسئله کوردها در آلمان کشید. 
روشن بود که منظور دومین ضربه 
به رهبران حزب دمکرات کردستان 
او  به  من  همراه  دو  است.  ایران 
خاطر  به  او  می دانند  که  گفتند 
یک  عملیات  این  در  شرکتش 
بنز ٢٣٠ پاداش گرفته است، اما 
صحبت  به  تمایلی  بنی هاشمی  
درباره پاداش نداشت. گفتگو تمام 
مدت حتا تا  خروجی هتل ادامه 
با  واقعا  بنی هاشمی   و  داشت، 
را ترک کرد  آنجا  یک مرسدس 
بنی هاشمی  در معامله هایی که در 
سال ١٩٩١ ]میالدی[ شروع و در 
١٩٩٣ ]میالدی[ به انجام رسید و 
برای  صدور تلفن های سیار شرکت 
بود،  ایران  به   )Nokia( نوکیا 
شرکت داشت. مذاکرات در اینباره 
و  شدند  انجام  فنالند  و  آلمان  در 
تحویل کاال  نیز از سوی این دو 

کشور بود.
در  باید  بنی هاشمی   من  نظر  به 
 ٩٣ و  ]میالدی[   ٩١ سال های 
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این  امور  انجام  برای  ]میالدی[ 
آلمان سفر کرده باشد.  به  معامله 
وزارت  مشارکت  با  معامله  این 
پست ایران انجام گرفت که غرضی 
واواک  برای  معموال  آن  رئیس 
به  و  انجام  خدماتی  کارهای 
فعالیت های آن را پوشش می داد. 
من اطالعاتم در این زمینه را به 
هنگام آن مالقات ذکر شده در باال 
با بنی هاشمی  در یکی از هتل های 
او  از  همراهانم  که  زمانی  تهران، 
اطالعات  شنیدم  کردند،  پرسش 
در  ترور »میکونوس«  درباره  من 
با  است که  منبع  پنج  از  مجموع 
توجه به خطرات زیاد برای آنها، در 
اینجا با شماره های یک تا پنج از 
آنها  نام می برم، اما حاضرم تمام 
همچنین  و  منابع  این  مشخصات 
امکان تماس با آنها را در اختیار 

دادستان کل قرار دهم.
شورای  در  یک  شماره  منبع 
منبع   می کند  کار  ملی  امنیت 
شماره دو به آقای ریشهری بسیار 
بسیار نزدیک است من توسط او 
اطالع یافتم که فالحیان از سوی 
عنوان  به  ویژه«  امور  »شورای 
علیه  عملیات  اجرایی  مسئول 
کردستان  دمکرات  حزب  رهبران 
است منبع سوم،  تعیین شده  ایران 

واواک،  عالی رتبه  مقام  یک 
ایستگاه  سابق  عضو  و  مدیرکل 
است  لبنان  در  واواک  اطالعاتی 
او با همین عنوان در سفارت ایران 
در بیروت کار می کرد او در زمان 
بازگشته  ایران  به  میکونوس  ترور 
کار  فعلی اش  پست  در  و  بود 
نزدیکی  دوستان  از  او  می کرد. 
یکی  و  بنی هاشمی   عبدالرحمان 
از دو نفری بود که در دیدارم در 
هتل با بنی هاشمی  که دیروز شرح 
چهارم  منبع  بود  من  همراه  دادم، 
با  نزدیک  خانوادگی  رابطه  من 
او  خویشاوند  اما  دارد،  فالحیان 
نیست در محافل مطلع تهران این 
یک سر آشکار است که این فرد 
آدم فالحیان است و همه می دانند 
حرف  همان  می زند  او  که  حرفی 
یا نظر فالحیان است. این منبع در 
رابطه با ترور میکونوس، با ارشد و 
کمالی ارتباط داشته است. هرچه 
این  از  این مورد  گفته ام  من در 
منبع بوده است منبع پنجم در ترور 
مسئولیت هایی،  دارای  میکونوس 
این  تمام  بود  اجرایی  نه  چند  هر 
منابع از خروج من خبر دارند و پس 
مدیر  توسط  کردند  سعی   آن  از 
دفترم در تهران با من تماس برقرار 

کنند.
نوع  دو  من  فرار  مورد  در  آنها 
موضع  گرفت:  خواهند  موضع 
است  آنها مثبت  واقعی  و  حقیقی 

هستند  هم عقیده  من  با  آنها  زیرا 
که باید به این دیوانگی ها خاتمه 
عدم  آنها،  علنی  موضع  داد. 
است من  احتیاط  با  و  نظر  اظهار 
که  نبودم  فکر  این  در  ابتدا  در 
میکونوس  ترور  درباره  اطالعاتی 
خاصی  اهمیت  چون  کنم  دریافت 
برایم نداشت. از اطالعاتی که به 
هر حال طی گفتگوهایم با منابع 
این موضوع  از  به دست می آوردم 
نیز مطلع می شدم. تا کنون، اصوال 
ما عادت کرده بودیم که عملیات 
تروریستی ما در خارج با سکوت 
کشورهای مربوطه همراه باشد. در 
مورد میکونوس برای اولین بار بود 
آمد  وجود  به  واکنشی  که چنین 
این اطالعاتی که من در اینجا در 
اختیار شما گذاشتم، در یک مدت 
طوالنی و تکه تکه به  من رسید 
و نه به صورت یک خبر منسجم 
ترور  درباره  نوشته ای  هیچ  من 
دارد  امکان  ندیده ام.  میکونوس 
نداشته  وجود  هم  نوشته ای  هیچ 
شفاهی  مسائل  تمام  چون  باشد. 
حل و فصل می شوند. تنها نوشته، 
فرمان قتل از سوی رهبر است و 
آن را تنها رئیس تیم می بیند. چون 
این فرمان برای او توجیه قضایی 

و مذهبی است.
مورد  در  شخصا،  من  خود 
را  قتلی  فرمان  چنین  دیگری، 
که با امضای خمینی بود، دیده ام، 

این  نبودم  تیم  فرمانده  گرچه من 
ترور  به  می شود  مربوط  مورد 
خسرو هرندی )هادی خرسند( که 
آن  در  می کرد.  زندگی  لندن  در 
معاون  زاده  موسوی  محمد  زمان 
با  واواک  وقت  وزیر  ریشهری 
به  قتل  فرمان  از  فتوکپی  یک 
آنجا، من  شهر دوسلدرف آمد. در 
مسئول  فرمانده  با  او  حضور  در 
این  سوء قصد و معاونش مالقات 
عرب  دو  هر  آنها  چون  کردم. 
اما  نمی دانستند،  فارسی  و  بودند 
فرانسه صحبت می کردند، من در 
مذاکرات میان آنها با موسوی زاده 
مترجم بودم و فرمان  قتل را ترجمه 
کردم. ما به زبان فرانسوی حرف 
می زدیم که من بر آن تسلط دارم 
بیان  گفتگو  این  در  موسوی زاده 
داشت که فرمان قتل باید به اجرا 
درآید و هر تأخیری گناه است. من 
در تدارکات این سوء قصد شرکت 
فردی   عکس  اتریش،  در  داشتم. 
)هادی  می شد  ترور  باید  که 
خرسندی( و نیز پول الزم را سفارت 
ایران در وین در اختیار ما گذاشت 
آنها را به تیم سوء قصد  که من 
کننده دادم. بعالوه، من در گرفتن 
دستور اجرای سوء قصد )نام رمز 
انجام عملیات( از واواک در تهران 
و انتقال آن به تیم همکاری کردم. 
به اینصورت که در آنزمان- باز هم 
به دلیل زبانی- بنا بر در خواست 

فرمانده تیم کلمه به کلمه به تهران 
می خواهیم  »ما  که  دادم  اطالع 
جشن را فردا به راه بیاندازیم« من 
خود شخصا پاسخ را از موسوی زاده 
دادم،  تیم  به  و  نمودم  دریافت 
خوش  امیدوارم  بگیرید.  »جشن 

بگذرد«.
بطور  من  قتل،  اجرای  شب  در 
تلفن  انگلستان  پلیس  به  ناشناس، 
زیر سوء قصد  به صورت  کردم و 
جاری را اطالع دادم: »فردا حدود 
عرب  نفر  دو  صبح  شش  ساعت 
چاق،  بسیار  آنها  از  یکی  چاق، 
خانه  آن  در  که  را  خیابانی  پیاده 
قرار  خرسندی(  )هادی  هرندی 
)آدرس  کرد  خواهند  طی  دارد 
حدود  می خواهند  آنها  دادم(.  را 
قتل  به  را  هرندی  هشت  ساعت 
حدود  قصد  سوء  زمان  برسانند«. 
ساعت هشت تعیین شده بود چون 

این  در  تقریبا  همیشه  هرندی 
در  می شد.  خارج  خانه  از  زمان 
این عملیات  یک زن هم شرکت 
داشت. پلیس با مراقبت در ساعت 
شش به درست بودن اطالعات پی 
برد و سپس سوء قصد کنندگان را 
نمود  دستگیر  هشت   ساعت  در 
نیز پیدا کرد. در  و اسلحه ها را  
شدند.  دستگیر  نفر  هفت  مجموع 
پنج نفر بطور مستقیم در رابطه با 
عملیات  و دو نفر بعدا از جمله آن 
بعد،  ماه  خانمی  که گفتم. یک 
آزاد شده و  تیم که  رئیس  به  من 
در سوئد بود برخورد کردم. در این 
مالقات او به من گفت که موضوع 
است  رفته  لو  ایرانی ها  سوی  از 
رئیس تیم  )ترور( و معاونش تبعه 
به  الجزایری  یکی  بودند.  فرانسه 
مراکشی  دیگری  و  گواسمی   نام 
بود که نامش در خاطرم نیست«.

ادامە صفحە 5

*برگرفته از متن بازجویی های مقام امنیتی فراری جمهوری اسالمی ایران، 
ابولقاسم )فرهاد( مصباحی معروف به شاهد »C« در دادگاه میکونوس؛ 

توسط دادستانی مسئول پرونده، مورخ ١٩٩٦/٩/٢٥، ١٩٩٦/٩/٢٦ و 
١٩٩٦/١٢/١٢، که در شهر مکنهایم )Meckenheim( به شماره پرونده ٢  
bJs٢٩٥/٩٥-8 انجام گرفته اند. بازجویی به شکل پرسش و پاسخ است که 
در این نوشته: یکم، تمامی آنها برای سهولت در خواندن حذف شده و دوم، 
مطالب مربوط به یک موضوع از بخش های مختلف در کنار یکدیگر قرار 
داده شده تا انسجام الزم به دست آید وخواننده بتواند آنها را به راحتی 

پیگیری نماید بدون آنکه به اصل پاسخ ها خللی وارد شده باشد.
*نگاه شود به کتاب »ترور به نام خدا«؛ پرویز دستمالچی؛ نشر مهری؛ چاپ 

دوم؛ ١٣٩٩؛ لندن؛ انگلستان

منبع:

طلبان  اصالح  جناح  استارت 
اتمام  از  پس  اسالمی  جمهوری 
اکبر  جمهوری  ریاست   دورەی 
پیروزی  با  و  رفسنجانی  هاشمی 
در انتخابات هفتمین دورەی ریاست 
جمهوری در سال ١٣٧٦ خورشیدی 
به  خاتمی  محمد  انتخاب  با  و 
عنوان رئیس جمهور وقت، زدە شد.
از آن دوران تا بە امروز حاکمیت 
با ایجاد توهم از طریق اصالحات، 
جامعە را فریب دادە و در بسیاری 
جمهوری  نامشروع  رژیم  موارد 
اسالمی را از بحرانها نجات و مانع 

سرنگونی آن شدە است.
برای راستی آزمایی در مورد این 
معقولە ابتدا باید بە ساختار رژیم 
ضد بشری جمهوری اسالمی ایران 
شخصیت  پیشینەی  بە  سپس  و 
مهرەهای  شود کە  پرداختە  هایی 
اصلی و گردانندگان این جناح می 

باشند.
اسالمی  جمهوری  نامشروع  رژیم 
بر  شدن  سوار  با   ١٣٥٧ سال  در 
ساکن  های  ملیت  انقالب  موج 
در  و  ایران  سیاسی  جغرافیای  در 
فریبکارانە  پرسی  همە  یک  پی 
قدرت  بە  سال ١٣٥٨  فروردین  در 

رسید.
این  حاکمیت،  سال   ٤٢ طول  در 
بسیاری  جنایات  بشری  رژیم ضد 
را علیە بشریت مرتکب شدە است، 
حکم  اجرای  و  اعالم  نمونە  برای 
کشتارهای  کوردها،  علیە  جهاد 
ترکمن  آذربایجان،  کوردستان، 
صحرا و خوزستان، کشتارهای دهه 
۶٠ ، کشتار چندین هزار زندانی 
رهبران  ترور  سیاسی در سال ۶٧، 
سیاسی،  های  شخصیت  و  کورد 
قتل های زنجیرەای، اعدام صدها 
تن از پیروان ادیان بهایی، مسیحی، 

توهمی بە نام اصالح طلبی!
پیشوا صالحی

تصویب  و...،  زرتشتی  یهودی، 
حجری،  عصر  قوانین  اجرای  و 
سنگسار کردن انسانها و قطع دست 
و پا و انگشت هزاران زن و مرد، 
اسید پاشی بر روی زنان بدحجاب 
و هزاران جنایت دیگری که رهبران 
جمهوری اسالمی در طی حکومت 
و  ایران  در  خود  ساله  دو  و  چهل 

خارج از ایران انجام دادەاند.
این تنها گوشەای از جنایات رژیم 
می  اسالمی  جمهوری  خونخوار 
انجام  و  بانیان  امروزە  کە  باشد 
دهندگان این جنایات غیر انسانی 
با نام اصالح طلبی توهمی در ذهن 
افراد جامعە پدید آوردەاند کە گویا 

این رژیم قابل اصالح است.
در  طلبی  اصالح  تفکر  متاسفانە 
جریانات  و  فعاالن  از  برخی  میان 

سیاسی اپوزیسیون رژیم نیز پدیدار 
گشتە است بە گونەای کە برخی 
توهم  در  آنچنان  افراد  این  از 
در  کە  شدەاند  غرق  رژیم  اصالح 

قبال جنایات رژیم کە روز بە روز 
و  چشم  می باشد  افزایش  حال  در 

گوششان کور و کر شدە است!
در  اخیر  های  سال  در  متاسفانە 
برخی موارد تفکر اصالح طلبی در 
میان جریانات سیاسی مبارز کورد 
نیز توسط برخی از فعاالن سیاسی 

بە میان آمدە و در مواردی نیز از 
این توهم بزرگ حمایت پراكتیکی 

صورت گرفتە است.
این  بسیار زیادی در  پرسش های 
جریانات  در  از کسانی کە  رابطە 
سیاسی مبارز کوردی حضور دارند 
از اصالح طلبی حمایت  امروزە  و 
می کنند بە میان می آید برای 
چگونە  اصالحات  توهم  نمونە؛ 
می تواند رژیم جنایتکاری را کە 
را در حق  انواع جنایات  سالهاست 
ملت کورد انجام دادە است را وادار 
بە فراهم ساختن حق و حقوق ملتی 
درجە  شهروند  عنوان  بە  کە  کند 
چهار  آیا  شود،  می  شناختە   ٢
و  رژیم  جنایتکارانەی  اعمال  دهە 
علیە  جنایات ضدبشری  و  کشتار 
ملت کورد هنوز شما را بە قناعت 

قابل  رژیم  این  کە  است  نرساندە 
اصالح نیست؟ جریان اصالح طلبی 
کە در اصل توهمی بیش نیست از 
چە  امروز  بە  تا  پیدایش  لحظەی 

پدید  رژیم  ساختار  در  تغییراتی 
کە  جنایتکارانی  آیا  است،  آوردە 
مردم  از  نفر  میلیونها  کشتار  در 
دست داشتەاند و در آیندە نیز دست 
خواهند داشت می توانند از اعمال 
جنایتکارانەی خود دست بکشند؟

رژیم نامشروع و ضدبشری جمهوری 

با  اخیر  دهەی  چهار  در  اسالمی 
اعمال جنایتکارانەی خود نسبت بە 
ملیت های تحت ستم در جغرافیای 

سیاسی ایران گستاخانە بە جهانیان 
و  ساختار  کە  است  دادە  نشان 
و  نیست  اصالح  قابل  رژیم  اعمال 
نخواهد بود و اگر اصالحی هم در 

کار باشد فقط اصالح در شیوەی 
کشتار و نقض حق و حقوق مردم 

می باشد نە چیز دیگری!
این  در  شفافیت  وجود  با  حال 
این  برانگیز  تأمل  پرسش  زمینە 
جالدان  و  جنایتکاران  کە،  است 
رژیم تروریستی جمهوری اسالمی 

اگر دم از اصالح طلبی می زنند 
از  عبور  و  رژیم  بقای  هدفشان 
مشکالت و همچنین شرکت دادن 

نمایشی  انتخاباتهای  در  مردم 
جریانات  در  کە  افرادی   ، است 
فعالیت می کنند  سیاسی مبارز 
طرفداران  و  حامیان  بە  امروزە  و 

جریان اصالح طلبی تبدیل شدەاند 
هدفشان چیست؟ 

اندیشەی  و  فکر  شک  بدون 
فکرهای  اتاق  در  اصالح طلبی 
اسالمی  جمهوری  تروریست  رژیم 
هدف  و  است  شدە  برنامەریزی 
و  جریان  چنین  ایجاد  از  اصلی 

فکریتی فقط حفظ نظام نامشروع 
و  می باشد  اسالمی  جمهوری 
افرادی هم کە بە صورت آگاهانە 
یا ناآگاهانە از این جریان حمایت و 
پیروی می کنند بە صورت مستقیم 
یا غیرمستقیم یاری به  این خواست 

رژیم می رسانند.
مطلب  موضوع  این  با  رابطە  در 
خود را با سخنان گرانبهای رهبر 
گرانقدرمان زندەیاد دکتر قاسملو بە 
پایان می رسانم کە خطاب بە مردم 
کوردستان می فرمودند: خواهران 
دمکرات  حزب  عزیز،  برادران  و 
ما کە  است،  سیاسی  یک حزب 
بیانامە  سیاسی  دفتر  طرف  از 
این است کە  برای  صادر کردەایم 
راە درست را بە مردم نشان دهیم، 
و  فلسفە  است  مشخص  تکلیفمان 
انسان  برای هر  نیست   دلیل الزم 
در  یا  است،  مشخص  هم  سادەای 
سنگر ملت هستید یا سنگر ملت 
را رها کردەاید و در سنگر دیگری 
قرار گرفتەاید، تکلیف خودتان را 
را  یکی  دو  این  از  کنید  روشن 
وجود  سومی  راە  کنید،  انتخاب 
از  باطل  و  حق  میان  از  ندارد، 
میان ملت و دشمنان ملت باید راە 
خودتان را انتخاب کنید، یا با ملت 

هستید یا با دشمنان ملت!

رژیم نامشروع و ضدبشری جمهوری اسالمی در چهار دهەی اخیر با اعمال جنایتکارانەی خود نسبت بە 
ملیت های تحت ستم در جغرافیای سیاسی ایران گستاخانە بە جهانیان نشان دادە است کە ساختار و اعمال 

رژیم قابل اصالح نیست و نخواهد بود و اگر اصالحی هم در کار باشد فقط اصالح در شیوەی کشتار و نقض 
حق و حقوق مردم می باشد نە چیز دیگری!

بدون شک فکر و اندیشەی اصالح طلبی در اتاق فکرهای رژیم تروریست جمهوری اسالمی برنامەریزی 
شدە است و هدف اصلی از ایجاد چنین جریان و فکریتی فقط حفظ نظام نامشروع جمهوری اسالمی 
می باشد و افرادی هم کە بە صورت آگاهانە یا ناآگاهانە از این جریان حمایت و پیروی می کنند بە 

صورت مستقیم یا غیرمستقیم یاری به  این خواست رژیم می رسانند.
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روحانیون در کمین قدرت                                                    

کردن  پیدا  اهمیت  راستای  در 
اسالم ، به ویژه اسالم شیعی  به 
عنوان ایدئولوژی سیاسی مبارزه،  
اسالم  و  روشنفکران    ، روحانیون 
بخش  در  روحانی  غیر  گرایان 
اجتماعی  سیاسی،  مختلف  های 
و  دهی  سازمان  به  آموزشی  و 
زمان  این  پرداختند.  نیرو  جذب 
گیری  شگل  با  بود  مصادف 
جنبش های مبارزاتی  دانشجویان 
و فعالین سیاسی در قالب مبارزات 
توان  می  نوعی  به  که  چریکی 
دانشجویان  آن  گر  آغاز  گفت 
بودند. مبارزکردستان  و  انقالبی 
حرکت  نیروهای سیاسی به سوی 
 ٤٠ دهه  در   ، مسلحانه  مبارزه 
برخی  گسترده   تالش   و   ٥٠ و 
بهره  برای  چپ   روشنفکران  از 
اجتماعی  نیروهای  از  برداری 
های  حوزه  به  دینی  گرایش  با 
مختلف در ادبیات ، سینما ،هنر، 
کتاب و غیره کشیده شد. بسیاری 
دینی  غیر  و  روشنفکران چپ  از 
از پتانسیل نیروی اجتماعی مذهب 
اجتماعی  حرکت  برای  نوعی  به 
این  کردند.  استفاده  ها  توده 
موضوع در کنار پتانسیل ، زبان و 
امکانات گسترده ای که روحانیون 
از نهاد دین و قرائت سیاسی که 
ایجاد  اختیار داشتند در  آن در  از 
نارضایتی و بسیج توده ای به نفع 
مورد  روحانیون  و  گرایان  اسالم 
بهره برداری قرار گرفت. می توان 
اتحاد  اتفاق و  این طور گفت که 
اسالم  بود.  گرفته  شکل  غریبی 
گرایان سیاسی و چپ گرایان در 
برخی زمینه ها به همدیگر رسیده 
و  نانوشته  اتحاد  یک  و  بودند 
ناخواسته را بین خود بسته بودند. 
برابر  از یک سو سنت و دین در 
پهلوی  گرای  غرب  ورژیم  غرب 
دیگر  سوی  از  و  بود  قراگرفته 
دیدگاه مارکسیستی در برابر غرب 
مدرنیزاسیون  اوج  در  امپریالیست. 
کرده  تحصیل  بخش  پهلوی،  نظام 
درقالب  ایرانیان   دیده  آموزش  و 
کنفدراسیون دانشجویان تا احزاب و 
سازمان ها ،مبارزه با امپریالیسم، 
نفی سلطنت، بازگشت به خویشتن 
ـ  فرهنگی  هویت  و  اصالت  و 
دینی گذشته را طلب می کردند. 
روشنفکران،ترقی  راه  این  در  که 
هم  چپ  گرایان  مدرن  و  خواهان 
بودند.  شده  کاروان  پیشاهنگ 
کاروانی که بنا به دالیل مختلف 
ارتجاع  روحانی  یک  آن  ساربان 
بود  دینی  کار  محافظه  و  گرا 
که در یک چهره انقالبی و مدرن 
اسالم  نيروهاي  بود.  شده  ظاهر 
كه  مي گيرند  قرار  درفضايي  گرا 
فعاليت هاي تبليغاتي،ديني، فكري 
جوانان،  ميان  را  خود  اجتماعي  و 
ودانشگاه ها  دانشجويان  مساجد، 
بندي  شيوه هاي مختلف صورت  به 
مي كنند. آنان از عناصر مختلفي از 
فرهنگ شيعي ، عقايد و مناسك 
تبليغي  و  مالي  موقعيت  مذهبي، 
ديني  مناسبات  و  مراسم  حوزه ها، 
برنامه هاي  آموزش  و  تبليغ  جهت 

سياسي و تبليغي خود بهره  برداري 
دهه  در  واقع  در  نمايند.  مي 
جامعه  بزرگ  بخشي   ٥٠ و   ٤٠
روحاني  غير  همكاران  و  روحانيت 
بي سروصدا دست  به مبارزه اي  آن 
زده بودند كه درس خواندگان و نيز 
مردم محروم را هدف گرفته بود .در 
اين سالها توسط گروه هايي چون 
طبقه  ميان  پلي  كه  آزادي  نهضت 
متوسط مذهبي و روحانيون بودند. 
معتقد  و  گرا  اصالح  روحانيون  با 
فرهنگ  خرده  پويا«  »فقه  به 
با  كه  بود  گرفته  شكل  مذهبي 
برنامه ها و سياست هاي فرهنگي و 
ايدئولوژيك سيستم درگير مي شدند 
و سياست هاي فرهنگي و اجتماعي 
سلطنت را به چالش مي كشيدند.   
 ،  ١٣٥٧ »انقالب  نهايت  در  كه 
وفرداستي  روحانيت  رهبري  تحت 
ايدئولوژي اسالمي پيروزمی شود. 
روحانيت در سال ١٣٥٦ صفوفش را 
پشت سر آيت ا... خميني مستحكم 
ایشان  که  جایی  تا  نمايد.   مي 
شیعه  تقلید  مرجع  یک  از  فراتر 
مبارزه  اين  در  را  فرادست  نقش 
به دست مي گيرد. به عنوان رهبر 
اسالم گرايي سياسي و انقالبي در 
خاصي  قرائت  تبيين  با  دوره  اين 
ضد  شديد  عواطف  با  كه  ازاسالم 
سلطنتي و ضد امپرياليستي مردمي 
متناسب بود، رهبري حركت مردمي 
گرايي  مردم  گرفت.  دست  رابه 
عرضه  دوران  این  در  خميني  که 
کرد ، تركيبي نو آورانه از گفتار 
گرايانه  چپ  و  كارانه  محافظه 
بود. با تسلط كامل به زبان تشيع 
براي  كه  زباني  بود.  گرفته  شكل 
طبقات  كردن  متحد  و  برانگيختن 
يك  تحت  شهري  پايين  و  متوسط 
رهبردینی  مقتدر ، كامال مناسب 
از سوسيال  بود«. )افشين متين، 
دموكراسي،  تاسوسيال  دموكراسي 
، ص  بهار ١٣٨٠  نشريه گفتگو، 

) ٤٨
نیروهای  و  گرایان  اسالم   
نزدیک به آنها در تالش بودند تا 
ایدئولوژی اسالمی را از دل سنت 
های  ظرفیت  و  تاریخی  منابع  و 
شیعه  و  روحانیت  دینی  دستگاه 
در  که  ایدئولوژی  نمایند.  ایجاد 
اساس در خدمت اهداف و سیاست 
برای کسب قدرت  های روحانیون 
سیاسی بود. خمینی بر این بخش 
کند  می  تاکید  اسالم  دين  از 
و مذهب  دین  سياسي  که مسائل 
آن  عبادي  مسائل  از  بيش  شیعه 
است. صراحتا استقرار يك حكومت 
خود  سیاست  و  برنامه  را  اسالمي 
اعالم می کند، در قالب سیاست 
های مالخظه کارانه که متناسب 
افکار  و  روز  اوضاع  و  شرایط  با 
بهره  با  خميني  باشد.  عمومی 
از  تقیه در تشیع  از سنت  گرفتن 
، مقاومت، مبارزه و  ايثار  روحيه 
نخبگان  ،همراهي  انقالبي  ائتالف 
مدرن و روشنفكر و حمايت توده ها 
و طبقات مختلف بهره مند گردید. 
آبراهاميان  » عقيده دارد كه آيت 
استراتژي  براساس  خميني  ا... 
همواره  سال ها  دراين  مبارزه  دوران 
انداختن  بيرون  مثل  كلياتي  از 
كردن  مستقل  ها،  امپرياليست 
اسالمي«  »عدل  تامين  كشور، 
براي تهيدستان، كمك به كشاورزان، 
باالبردن  كارگر،  طبقه  از  حمايت 
كردن  كن  ريشه  زندگي،  سطح 

فساد، تامين آزادي های اساسي، 
اسالمي،  اصيل  دولت  يك  تشكيل 
ومتفاوت  »دموكراتيك«  دولتي 
خود  اسالمي  دولتهاي  ساير  با 
سخن مي راندند.«)یرواند   ساخته 
انقالب،   دو  بین  ایران  آبراهاميان، 
                           )٤٤١

 در این مسیر  روحانیون ، اسالم 
با  روشنفکران  از  برخی  و  گرایان 
سنت  مفاهیم  از  چپ  گرایش 
و  غرب  برابر  در  دینی  رسالت  و 
با  آن  به  وابسته  سلظنتی  نظام  
عنوان  به  اسالم  به  دادن  شکل 
آوردند  روی  مبارزه  ایدئولوژی 
اسالم  شدن  ایدئولوژیک  روند   .
های  جنبه  بر  تأکید  با  گرایی 
آن  کارکردهای  و  اسالم  انقالبی 
و  پویا  ایدئولوژی  به عنوان یک 
از مفاهیم  فعال باعث گردید که 
و  حرکت  جهت  در  اسالم  سایسی 
نمادها  تفسیر  باز  براساس  تعالی 
، آموزه ها ، مفاهیم ، اسوه ها و 
حوادث   ، اسالمی  های  شخصیت 
تاریخی صورت گیرد که ضمن باز 
سازی مذهب ، آن را در قالب یک 

ایدئولوژی ظاهر نماید
درفرآیند وارد کردن دین به عنوان 
نیروی عمل گرا با روحیه رادیکال 
و چپ نما اسالم شیعی به مثابه 
ایدئولوژی راهنمای عمل و رهایی 
ساز جلوه گر شد. در این ایدئولوژی 
، اسالم ، مکتبی توحیدی معرفی 
و  مفهومی  غنای  که  شد  می 
محتوایی آن ، تمام زوایا و زمینه 
های زندگی انسان و شئون فردی 
، اجتماعی ، مادی و معنوی او 

را در بر می گرفت.
ایدئولوژیک  وبرداشت  تفسیر  این 
از اسالم تمام بخش های فردی و 
خصوص افراد را در بر می گیرد 
و  فردی  های  حوزه  میان  مرز   ،
برداشته  میان  از  افراد  اجتماعی 
دهه  در  نگاه  همین  با  شود.  می 
چهل است که جالل آل احمد تالش 
می کند با بکار گیری  مفهوم » 
غرب زدگی » یک نوع بازگشت 
بر  تاکید  با  را  سنت  و  خود  به 
نقش و کاردکرد روحانیون را وارد 
تحوالت سیاسی و اجتماعی کند. 
ایجاد  و  سازی  بستر  همان  این 
رسالت برای  روحانیون است برای 

کسب قدرت سیاسی در ایران.
جالل آل احمد یکی از روشنفکران 
که  باشد  می   ٤٠ دهه  برجسته 
 ، شیعه  سیاسی  تفکر  براحیای 
عقیده  گذاشت،  عمیق  تاثیری 
از   ، تشیع  مذهب  که  دارد 
یک  به  مربوط  عناصر  تمامی 
ترقی  و  ساز  رهایی  ایدئولوژی 
خواه برخوردار است وهمچنین قادر 
در  غرب  سلطه  کردن  خنثی  به 
ایران ، درمان بیماری های از خود 
بیگانگی تحصیل کردگان ایرانی 
تاریخی  میراث  و  هویت  حفظ  و 
میالنی،شکل  )محسن  است«. 
گیری انقالب اسالمی ،ص ٥٤ (  
را  تشیع  روحانیت  احمد،  آل  جالل 
نوعی  سنت،  از  دفاع  اعتبار  به 
هجوم  مقابل  در  مقاوم  قدرت 
حامل  زیرا  می دانست.  استعمار 
به اصول  توجه  با  دینی است که 
اساسی آن، می توان در برابر غرب 
به دفاع و مبارزه پرداخت.  امیر 
احمدی عقیده دارد که ؛ ، یکی 
از چهره های اصلی که جابجایی 
از بستر نمادین سکوالر به اسالمی 

، جالل  پرداخته کرد  و  ساخته  را 
آل احمد بود که  فعالیت سیاسی 
بسیار  انسانی  عنوان  به  را  خود 
این  با  وی  کرد.  آغاز  مذهبی 
عمده  جنبش  دو  جذب  پیشینه 
روحانیت  ضد  مشخصا  و  سکوالر 
سوسیالیسم  و  ناسیونالیسم   : شد 
«. )هوشنگ امیراحمدی ، ایران 
پس از انقالب،ترجمه علی مرشدی 

زاده ص٢٩( 

وگرایش  ستیزی  غرب  گفتمان 
اسالمی  ملی  هویت  سوی   به 
توان  می  را  احمد  آل  اندیشه  در 
در  و  غرب زدگی  چون  آثاری  در 
خدمت و خیانت روشنفکران  دید.  
در  برابر غربزدگی  ، بازگشت به 
از خرافات،  بدور  و  آرمانی  دینی 
تحجر  و  مابی  مقدس  تعصبات، 
توسعه  و  رشد  توان  که  اندیشی 
در  را  جامعه  مادی  و  معنوی 
تبلیغ  و  تدوین  باشد،  داشته  خود 
کرد.  » آل احمد ، در  دهه های 
٢٠ و ٣٠ تحت تاثیر اندیشه های 
مختلف همچون خداگرایی عقالنی 
کوتاه  داستان  نوشتنن   ، کسروی 
از هدایت ، سبک شعر نو از نیما 
از  سیاسی  کوشندگی  و  یوشیج 
 . قرار می گیرد   ، خلیل ملکی 
آل احمد ، در نتیجه این برخوردها 
در این دوره مذهب را رها کرد ، 
با مارکسیسم به تجربه سیاسی و 
تدریج  به  و   ، پرداخت  ایدئولوژی 
ملهم  ایدئولوژی  یک  سوی  به 
 » برداشت  گام  ناسیونالیسم  از 
روشنفکران   ، بروجردی  )مهرزاد 
ایرانی و غرب،ص١١٠ (  » آل احمد 
مشکالت  از  عمیق  ای  تجربه  با 
سکوالر  های  ایدئولوژی  بنیادین 
غربی در بسیج یک ملت مسلمان 
برای مقاصد سیاسی ، کوشید تا 
توان  می  چگونه  که  دهد  نشان 
اسالمی  منابع  از  استفاده   با 
نمادهای انقالبی ، برخی از اهداف 
و  کرد  بندی  فرمول  را  سیاسی 
یافت. وی دریافت  بدان ها دست 
ایدئولوژی  وظیفه عمده یک  که 
انقالبی رساندن عالئق سیاسی خود 
است.  خویش  اجزاء  و  اشخاص  به 
مهمترین عنصر  برای دستیابی به 
این هدف ، همنوا ساختن مجموعه 
ای از نمادهای مشترک است که 
پیام رسان مخاطبان را در بر می 
امیراحمدی،  گیرد «.) هوشنگ 
دلیل  به  احمد   آل  همان،ص٢٩( 
عضویت در حزب توده و  آشنایی 
و شناخت از مارکسیسم به عنوان 
و  پرولتاریا  طبقه  ایدئولوژی 
نشانه  و  نمادها   ، تاریخی  مبارزه 
دانست.  می  را  مبارزه  این  های 
ادببیات  آموزش  دلیل  به  نیز 
و  تحلیل  روش  و  مارکسیستی 
توانست  می  بهتر   ، دیالکتیکی 
را  مبارزاتی  آموزش  و  روش  این 
 ، در حوزه اسالم و مذهب شیعی 
جهت مبارزه و ایدئولوژی به کار 
نمادهای  بیشتر   و چون   . گیرد 
 ، سوسیالیستی  و  مارکسیستی 
 ، عقیدتی  آموزش  و  فرهنگ  با 
 ، نداشتند  همخوانی  ایران  جامعه 
و  فرهنگ  این  در  توانستند  نمی 
بستر اجتماعی ، لرزش و تحرک 
همین  از  کنند.  ایجاد  گسترده 
می  تالش  ایشان  که  است  منظر 
بر  را  روش  و  مفاهیم  این  کند 
رهبری  به  تشیع  تاریخی  حافظه 

 ، »بنابراین  کند.  سوار  روحانیت 
نمادهای   ، شیعیان  جمعی  خاطره 
برتر رنج ، بی عدالتی ، پایداری 
،»صلح  نهایی  استقرار  و  قیام   ،
تقوای  جوهره  حق«  بر  مهدی 
دهد«.  می  تشکیل  را  عمومی 
همان،ص٢٩(  امیراحمدی،   (
ساختار  ازتغییر  سرخوردگی 
راه  از  ایران   اجتماعی  سیاسی و 
انقالب  خاص  مفاهیم  و  ها  روش 
گردد  می  باعث  غرب  اجتماعی 
که در میان نیروهای تحول خواه و 
روشنفکری حرکتی بومی گرایانه 
شروع شود. حرکتی که در عمل و 
تئوری بعدها در قالب سازمانهای 
سیاسی و انقالبی تبلور پیدا کرد. 
در این میانه برخی از این بومی 
گرایی ها به دامن اسالم به عنوان 
سنت و فرهنگ منتهی می شود 
آن  منابع  و  افسار  نهایت  در  که 
روحانیون  و  علما  همان  دست  در 
است که با تفسیر نوین و سیاسی 
حال  در  دین  از  رادیکال  نیز  و 
قدرت  کسب  برای  خود  بازسازی 
در جامعه هستند. در همین راستا  
»آل احمد در نیمه دوم  دهه چهل 
مکتب  عنوان  به  مارکسیسم  از 
گیرد  می  فاصله  بخش  رهایی 
اسالمی  ایدئولوژی  و  تشیع  به   .
رجوع می کند. به نوعی می توان 
نیرویی  را  علما  احمد،  آل  گفت: 
موجب  توانند  می  که  داند  می 
انجام و تحرک توده ها و نیروهای 
سیاسی در برابر غرب و حاکمیت 
باشند . ایشان بر این عقیده اصرار 
می ورزید که علما همچون پایگاه 
های محکم و استواری هستند که 
ایران-اسالم  هویت  از  توانند  می 
که در وجود آنها و تشیع مشخص 
بود ، حمایت و صیانت کنند  آل 
مختلف  جاهای  در  همواره  احمد 
اشاره به این می کند که »ریشه 
سنت من اسالمی است «.) باری 
و  ایدئولوژی  ایران.  انقالب  روزن، 
نماد پردازی،ترجمه سیاوش مریدی 

،ص٦٩(
»غرب  کتاب  در  احمد  آل   
زدگی« که حمله ای آتشین علیه 
غرب زدگی فرهنگ ایرانی است،  
بیان می  را  خویشتن  به  بازگشت 
کند. که از دیدگاه آل احمد ، همان 
ایدئولوژی اسالمی است. » ایشان 
تفکیک  را عنصری  شیعه  اسالم 
قلمداد  ایرانی  هویت  از  ناپذیر 
می کرد . از این رو ، او تجدید 
مؤثرترین  را  شیعه  اسالم  حیات 
»واکسن« در برابر بیماری واگیر 
داد  می  تشخیص  زدگی  غرب 
ترین  صالحیت  با  را  روحانیون  و 
 . کرد  می  تلقی   » »پزشکان 
این واکسن نجات  توانند  که می 
سازند«.)  فراهم  را  هویت  دهنده 
مهرزاد بروجردی ، همان، ص١١٨( 
آل احمد با پرداختن به ویژگی ها 
و توانائی های علما و روحانیون ، 
تالش کرد تا براساس آموزه های 
مارکسیستی و روش شناسی آنها 
،مذهب را که پیوندهای فرهنگی 
اعتقادی ، سنتی ، عاطفی و   ،
تاریخی را با مردم ایران دارد ،به 
عمل  نیروی  و  ایدئولوژی  عنوان 
از میان مذهب شیعه ایجاد نماید. 
مذهب  به  آوردن  روی  با  ایشان 
مبارز  و  سیاسی  اسالم  نقش  به 
بیشتر از گذشته عالقمند شد . به 
تجربه  از  بهره گرفتن  با   ، نوعی 

مذهب  عنوان  تحت  دیگران  های 
رهائی بخش در جهان سوم ، دچار 
از  ابزارگرایانه  کارکرد  نوع  یک 
ایشان  شود.   می  )مذهب(  دین 
 ، شیعی  اسالم  که  دارد  عقیده 
برای  مناسب  ایدئولوژی  یک 
عمل  تئوری  و   ، سیاسی  بسیج 
برای مبارزه می باشد. »منوچهر 
مبارزین  و  فعالین  از  هزارخوانی 
چپ مذهبی نقل می کند  که 
می  ایشان  به  خطاب  احمد  آل 
ها{،  }چپ  شما   «  : گوید 
چطور نمی فهیمد که سلول های 
داخل  در  باید  را  کمونیست  حزب 
مسجدها ، تشکیل داد؟ الجزایری 
مسلمان  شما   مثل  نه  که   ، ها 
متعهد بودند و نه کمونیست متعهد 
، این را فهمیدند و برنده شدند.« 
و  حمایت   «. ص١١٨(   )همان، 
توجه آل احمد به اسالم بیشتر ، در 
برابر سیاست و غرب گرایی رژیم 
بود.  بازگشت به اسالم به عنوان 
 ، ها  توده  بسیج  و  مبارزه  کانون 
بیشتر از آنکه جنبه مذهبی داشته 
باشد ، سیاسی بود. او ریشه های 
فرهنگ و پیوندهای درونی مردم 
 (» بود  یافته  اسالم  در  را  ایران 
نیکی .آر.کدی، ریشه های انقالب 

ایران، ص٣٠٥(
به صورت  توده  حزب  از  هرچند   
فاصله  سازمانی  و  تشکیالتی 
گرفته بودف با این حال  به شدت 
تحت تاثیر سال های فعالیت خود 
به عنوان عضو فعال قرار داشت . 
گرایانه  های چپ  شیوه  و  روش 
برای نفوذ و ایجاد موج در جامعه 
از کریدور مذهب جستجو می  را 
به  بازگشت  تأثیرو  این  کرد.  
سازماندهی  ابزار  عنوان  به  اسالم 
و مخالفت با غرب ، باعث انسی 
شتاب زده با نمادهای شیعه و بهره 
آل  آنها شد .  هرچند  از  برداری 
احمد به اسالم شیعی صفویان برای 
حفظ هویت و استقالل ایران تأکید 
با  برای مبارزه  این حال  با  داشت 
امپریالیسم و استبداد داخلی هم به 
اسالم شیعی و روحانیون دینی نظر 
بخش  نجات  را  اینان  و   . داشت 
جامعه می داند. ایشان جنازه شیخ 
مشروطه  مبدع  نوری  ا...  فضل 
استبداد  در کنار  را که  مشروعه 
اندیشه  سرکوب  و  مخالفت  برای 
بر  را  گرفت،  قرا  مشروطه  های 
 ، پرستی  بیگانه  پرچم   ، دار  سر 
هر چند    . داند  روشنفکران می 
نتوانست  ادبیات چپ  با  احمد  آل 
از منابع و ذخایر تاریخی و فقهی 
ایدئولوژی  برای  واسالم  تشیع 
اسالمی بهره برداریبیشتر و نهایی 
بستر  و  ها  زمینه  اما  کند، 
پرداختن به اسالم و ظرفیت های آن 
را برای تبدیل شدن به ایدئولوژی 
دینی  روشنفکران  دیگر  به  مبارزه 
و روحانیون و اسالم گرایان واگذار 
ریشه  در  »نیکی.آر.کدی  کرد. 
های انقالب ایران عقیده دارد که 
پس از مرگ آل احمد ، شریعتی 
آن بخش از کار او را که عبارت از 
بیان مواضع و اندیشه های اسالم 
در پاسخ به مقتضیات دنیای جدید 
نیکی. گرفت«.)  عهده  بر  بود 

آر.کدی ، همان ، ص٣٠٥ (

ادامە دارد ...

پرویز جباری
                                      

بخش چهارم
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