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اثرگذاری 
خشونت ...

هدف از تاسیس 
و ...  

افزایش پروپاگاندای ایدئولوژیک رژیم در کرماشان

نیروی  سوی  از  دمکرات  تاسیس حزب  سالروز  تبریک ٧٧مین  پیام 
زاگرس آبدانان

از  خارج  ترورهای  در  تروریست  سپاە  اطالعات  معاون  سە 
ایران نقش داشتند

صدور  منع  کارزار  بە  متحدە  ایاالت  ارشد  مقامات  پیوستن 
ویزای آمریکا برای ابراهیم رئیسی

غیبت ساختار 
ذهنی ... 

صفوف حزب دمکرات در مراسمی باشکوه 
دوباره متحد شدند

از صفوف  از ١٦ سال جدایی  پس 
از  و پس  حزب دمکرات کردستان 
حزب  رهبری  بین  مذاکرات  پایان 
حزب  و  ایران  کردستان  دمکرات 
دمکرات کردستان، دو طرف حزب 

دمکرات متحد شدند.
شامگاه روز یکشنبه، ٣٠ مردادماه 
با حضور  باشکوە کە  در مراسمی 
و  پیشمرگه  و  کادر  از  تن  صدها 
کار  کهنه  سیاسی  شخصیت های 
و  محبوب  حزب  دمکرات،  حزب 
دوباره  کردستان  شرق  مردم  مبارز 

متحد شد.
"ای  ملی  سرود  با  مراسم  این 
رقیب" و یک دقیقه سکوت برای 
شهدای  خاطره  و  یاد  گرامیداشت 
ادامه  در  شد.  آغاز  مردم  و  حزب 
بیانیه مشترک اتحاد دموکرات ها 
توسط خانم "خدیجه معزوری" یکی 
فعاالن  از  و  رهبری  اعضای  از 

قدیمی حزب دمکرات قرائت شد.
در بخشی از بیانیە آمدە است کە بی 
آغاز  دمکرات،  حزب  اتحاد  شک 
مرحله جدیدی در مبارزه این حزب 
علیه رژیم جمهوری اسالمی ایران 
مرکزگرا  ذهنیت  هرگونه  علیه  و 
که چند ملیتی بودن ایران و حقوق 
را  ایران  در  مختلف  جوامع  ملی 
همچنین  بود.  خواهد  انکار  کند 
کردستان  شرق  در  ملی  جنبش 
یک  به  تا  کرد  خواهد  تشویق  را 
تغییر  هر  در  کننده  تعیین  نیروی 
سراسری باید در نظر گرفته شود. 
اتحاد از حفظ و تقویت اصول  این 
دیرینه و مهم حزب حمایت خواهد 
واقعه مهم قطعا موجب  این  کرد. 
توسعه نهضت ملی و آزادیخواهانه 
شد.  خواهد  کردستان  شرق  در 
و  انسانی  سرمایه  همه  این  تجمع 
معنوی بر اساس جایگاه و اعتبار 

دمکرات  حزب  سابقه  بی  عشق  و 
در میان ملت کورد، عالقه مند به 
یادگیری، آگاهی و تجربه رهبری 
و  کادرها  بعدی،  چند  و  غنی 
تمامی فعاالن دموکراتیک در حال 
بسیاری  جدید  فرصت های  ایجاد 

برای حزب دمکرات هستند. 
در این مراسم پس از قرائت بیانیه 
دموکرات ها  اتحاد  سند  مشترک، 
و  شوق  اشک  و  تشویق  میان  در 
به  کنندگان  شرکت  خوشحالی 
و  هجری  مصطفی  آقایان  امضای 

خالد عزیزی رسید.
آقای مصطفی هجری در سخنانی 
در این مراسم، این اتحاد را گامی 
در  جدید  فصلی  برای  شجاعانه 
علیه  ما  مردم  سیاسی  مبارزه 
دانست.  ایران  اسالمی  جمهوری 
به ویژه در شرایطی که اعتراضات 
مختلف  اقشار  توده ای  مبارزات  و 

گریبانگیر رژیم جمهوری اسالمی 
شده است و در دیگر کشورها هم 
به دلیل حمایت از تروریسم دولتی 
منطقه،  در  ثباتی  بی  عامل  و 
اعتبار و اعتماد جامعه جهانی را 
زمان  هر  از  بیش  و  داده  دست  از 
بنابراین  است.  شدە  ترد  دیگری 
انرژی  ادغام  و  اتحاد دموکرات ها 
جان  مبارز،  حزب  این  مبارزاتی 
تازه ای به مبارزه برای احقاق حقوق 
مردم کرد در شرق کردستان خواهد 
داد. این مهم هم در سطح ملی و 
هم در ائتالف های درون اپوزیسیون 

رژیم ایران تاثیر گذار خواهد بود.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود 
با  اتحاد،  از  پس  که  کرد  تاکید 
شجاعت  و  کردستان  مردم  حمایت 
اعضای  و  پیشمرگان  کادرها، 
جدیدی  فصل  مبارز مان،  حزب 
احقاق  برای  حزب مان  مبارزات  از 

شرق  در  کورد  ملت  ملی  حقوق 
این  و  شد  خواهد  آغاز  کردستان 
این  ما  دوست  حق  مردم  به  اتحاد 
اطمینان را می دهد که حزب آنها 
تا پایان پیروزی در سنگر دفاع از 

حقوق آنها باقی خواهد ماند. 
مراسم  این  از  دیگر  بخشی  در 
آقای "خالد عزیزی"، به مردم شرق 
همه  پایه  و  مشوق  که  کردستان 
در  و  بوده اند  حزب  پیروزی های 
مراحل سخت و ناخوشایند مبارزات 
دست  خود  فرزندان  از  حزبی 

برنداشته اند تبریک گفت. 
وی در بخشی دیگر از سخنان خود 
پیام های  و  اتحاد  ضرورت های  به 
اتحاد  پرداخت.  دموکرات ها  اتحاد 
فرصت هایی را برای مسئله کورد 
در شرق کردستان ایجاد می کند 
بیشتری  و همچنین مسئولیت های 
ایجاد  ما  حزب  مبارزان  برای  را 

را  پیامی  اتحاد  این  می کند. 
سیاسی  تشکل های  برای  نیز 
ایران، فعاالن سیاسی،  کردستان و 
خارج  و  داخل  در  مبارز  و  مدنی 
رژیم  بر  پیروزی  کە  داشت  کشور 
اتحاد،  نیازمند  اسالمی  جمهوری 
تقویت صفوف، همکاری و مبارزه 
این  وجود  این  با  است.  مشترک 
حفظ  برای  مهمی  پشتیبان  اتحاد 
و تقویت اصول دیرینه و مهم حزب 
تاریخی  واقعه  این  است.  دمکرات 
حمایت  با  قطعا  ماندنی  یاد  بە  و 
بی دریغ مردم کردستان به توسعه 
شرق  آزادیخواهانه  و  ملی  نهضت 

کردستان منجر خواهد شد. 
مراسم ادغام صفوف حزب دمکرات 
با چندین سرود و موزیک و رقص 

شادی مزین شد.
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پیام تبریک ٧٧مین سالروز 
تاسیس حزب دمکرات از 

سوی نیروی زاگرس آبدانان

دمکرات  حزب  مخفی  اعضا 
بە  "آبدانان"  شهر  در 
 ٢٥ رسیدن  فرا  مناسبت 
هفتاد  با  مرداد ماه مصادف 
تاسیس  سالروز  هفتمین  و 
را  پیامی  دمکرات  حزب 

منتشر کردند.

متن پیام بە این شرح است:
با فرا رسیدن ٢٥ مردادماه مصادف 
حزب  تاسیس  سالروز  ٧٧مین  با 
خون  با  دیگر  بار  یک  دمکرات، 
میثاق  تجدید  کوردستان  شهیدان 
در  خون  کە  زمانی  تا  می کنیم 
ادامه  است  جاری  رگ هایمان 
دهنده راه پر افتخارشان هستیم و از 
مبارزه علیه رژیم دیکتاتور دست 
بر نخواهیم داشت و یقین داریم در 
آینده  نە چندان دور بساط حکومت 
آخوندی برچیده خواهد شد و قطعا 
مزدورها  رژیم،  این  فروپاشی  با 
مردمی  دادگاهی  در  خائنین  و 

با  قانون  طبق  و  شدە  محاکمه 
آنها برخورد خواهد شد و همچنین 
و  آزاد  زندگی  بە  عزیزمان  مردم 
آنند  شایسته  کە  شرافتمندانەای 

خواهند رسید.
عزیزتر  پیشمرگ های  و  اعضا 
کە  باشید  داشتە  یاد  بە  جان  از 
تنها با اتحاد و وحدت در صفوف 
مهم  گامی  می توانیم  مبارزاتی 
آزادی  و  به دمکراسی  در رسیدن 
برداریم پس هر آنچه که ما را از 
رسیدن به هدف مان دلسرد می کند 
را کنار گذاشتە تا مستحکم تر از 

قبل به مبارزه ادامه دهیم.
خیلی  حزب  مخفی  اعضای  ما 
خوشحالیم که اتحاد و ادغام هر دو 
عملی  مرحله  به  دموکرات  حزب 
و  شور  باعث  خبر  این  و  رسیده 
شادی فراوان در ڕووژهەاڵت شدە و 
همە ی آحاد مردم از این مهم خیلی 
خوشحالند و امید بە آزادی شان از 
اسالمی  جمهوری  رژیم  چنگال 

چونکە  است،  شدە  دوچندان 
دمکرات  حزب  یک  بی شک 
جوانب  همە  از  می تواند  متحد 
اسالمی  جمهوری  رژیم  موجودیت 
مستلزم  این  و  ببرد  سوال  زیر  را 
تالش بیش از پیش آحاد مردم است 
تا یک بار برای همیشه از بند و 
زنجیر رژیم اخوندی رهایی یابند.

رژیم  این  کە  است  ذکر  بە  الزم 
دمکرات  مردمی  حزب  اتحاد  از 
در  پیشمرگ  نیروی  حضور  و 
فراوان  هراس  کوردستان  شهرهای 

دارد.

"اتحاد  رمز رسیدن به موفقیت است"

بژی کوردستان

بژی حزب متحد دمکرات

اعضا مخفی نیروی زاگرس آبدانان

٢٥ مردادماە ١٤٠١

افزایش پروپاگاندای ایدئولوژیک 
رژیم در کرماشان

کە  است  آن  از  حاکی  خبرها 
شهر  کالن  در  رژیم  شهرداری 
افزایش  بە  اقدام  "کرماشان" 
خود  ایدئولوژیک  پروپاگاندای 

کردە است.
شهردار رژیم در "کرماشان" دراین 
رابطە در جمع خبرنگاران رژیم، از 
پروپاگاندای  افزایش ٣٠ درصدی 
بر  ایران  رژیم  ایدئولوژیک 
این  سطح  تبلیغاتی  بیلبوردهای 

شهر خبر دادە است.
در  رژیم  شهردار  نوروزی"  "نادر 
"کرماشان" دربارە آنچە کە رژیم آن 
را "حجاب و عفاف" می نامد گفتە 
بیلبوردهای  درصد   ٣٠ کە  است، 
پیشتر  کە  شهر  سطح  تبلیغاتی 
بحث  این  بە  را  بودە  درصد   ١٠
دادە  اختصاص  خود  ایدئولوژیک 

است.

هم اکنون رژیم ایران از٦٠ بیلبورد 
شهر  سطح  بزرگ  تبلیغاتی 
با  را  آن ها  مورد   ٢٠ "کرماشان"، 
این تبلیغات ایدئولوژیک پر کردە 

است.
رژیم گفتە است، کە  این شهردار 
موزە  ایجاد  صدد  در  ایران  رژیم 
عنوان  تحت  ایدئولوژیک مذهبی 
شهر  این  در  کربال"  راە  "موزە 

مرتبط  آثار  آن  در  کە  می باشد 
از  شیعە  امامان  زائران  عبور  با 
اهداف  با  را  کربال  بە  "کرماشان" 
نمایش  بە  خود  ایدئولوژیک 

بگذارد.
نامبردە، این پروژە ایرانشهری رژیم 
جمهوری اسالمی علیە کوردستان 
و ملت کورد را یک هویت سازی 
"کرمانشاه؛  محوریت  با  جدی 
دروازه کربال" را عنوان کردە است.

زلزلەهای مشکوک سال های گذشتە همچنان 
دهلران را می لرزاند

مردادماە   ١٦ یکشنبە  روز  صبح 
زلزلەای با قدرت ٤ ریشتر شهرستان 

"دهلران" در استان ایالم را لرزاند.
کیلومتری   ٧ در  لرزە  زمین  این 
شهر  کیلومتری  دهلران، ٢٧  شهر 
شهر  کیلومتری   ٢٩ و  موسیان 
کیلومتری   ١٠ عمق  در  آبدانان 
است  پیوستە  وقوع  بە  زمین 
این  در  ایران  رژیم  فرماندار 
از  با یکی  شهرستان در مصاحبە 
است،  گفتە  رژیم  خبرگزاری های 
این زمین لرزە تلفاتی نداشتە اما 
خساراتی بە منازل مسکونی مردم 
توجه  با  باید  مردم  و  شدە  وارد 
شدید  گرمای  و  جوی  شرایط  به 
منطقه از اضطراب و دلهره پرهیز و 
در اوج آرامش به امور روزانه خود 

بپردازند.
در  رژیم  مسئول  این  گفتەهای 
حالی است کە در تابستان امسال 
شهرستان دهلران چند بار بە عنوان 
ایران معرفی  در  گرمترین منطقە 
امکان  و در چنین وضعیتی  شدە 
بە  مردم  ابتالی  و  باکتری  رشد 
گرمازی  باکتریایی  بیماری های 

باال می رود.
کنون  تا  گذشتە  سال  چند  طی 
ایالم،  استان  جنوبی  حوزە  در 
در  متعددی  لرزەهای  زمین 
و  دهلران  آبدانان،  "شهرستان های 
درەشهر بە مرکزیت شهر مورموری" 
رخ دادە است کە پیش از وقوع آن 
سپاە تروریست پاسداران رژیم ایران 
اطالع  مردم  بە  بلندگو  وسیلە  بە 
ساعتی  در  کە  می کردە  رسانی 
رخ  لرزە  زمین  شب  از  مشخص 

خواهد داد.
لرزە  زمین  پیش بینی  ادعای 

با  همزمان  ایران  رژیم  توسط 
ساخت  و  هستەای  فعالیت های 
دل  در  رژیم  موشکی  شهرهای 
است  بودە  زاگروس  کوهستان های 
کە رژیم ایران برای انحراف افکار 
برای  زیرزمینی  انفجارهای  عموم 
ایجاد تونل هایی در اعماق زمین را 
زمین لرزە عنوان می کردە است کە 

توان پیش بینی آن را نیز داراست.
زمین لرزە جز وقایع طبیعی است 
توان پیش بینی  کە هیچ کشوری 

آن را ندارد.

استقبال پر شور اقشار مختلف 
کوردستان از اتحاد دوبارە 

دموکرات ها

دوبارە  اتحاد  خبر  انتشار  از  پس 
مختلف  اقشار  دموکرات،  حزب 
از  گرم  استقبال  ضمن  کوردستان 
حمایت  دموکرات ها،  شدن  یکی 
اعالم  واحد  حزب  این  از  را  خود 

کردند.
"مصطفی  مرداد،   ٣٠ یک شنبە 
و  رهبری  هیات  مسئول  هجری"، 
حزب  سخنگوی  عزیزی"،  "خالد 
با امضای پرتوکل و مفاد نهایی 

طی  دموکرات ها،  دوبارە  اتحاد 
سخنانی کوتاە در جمع دموکرات ها 
اعالم کردند کە پس از تالش بسیار 
نهایتا هدف اصلی کە همان اتحاد 
تحقق  بود،  دموکرات  حزب  دوبارە 
یافت و از این روز بە بعد همە در 
حزب دموکرات کوردستان ایران بە 
زمینەهای  همە  در  خود  مقاومت 

ممکن ادامە خواهیم داد.
انتشار این خبر در رسانە و بازتاب 

گستردە آن، استقبال پر شور ملت 
کورد در همە بخش های کوردستان 
و خارج را در پی داشت و با باز 
مجازی  فضای  در  خبر  این  نشر 
حمایت خود را از این اتحاد اعالم 
جریان  تداوم  خواستار  و  کردند 
دموکراتیک   – ملی  مبارزات 
ملت کورد در کوردستان ایران بە 
رهبری حزب دموکرات کوردستان 

ایران همچون گذشتە شدند.

بحران بی آبی گریبان چهارمحال وبختیاری را 
گرفت

است  آن  از  حاکی  خبرها 
آب  کە  کوهرنگ"  "چشمه 
استان  در  "شهرکورد"  آشامیدنی 
تامین  را  چهارمحال وبختیاری 
بی سابقه ای  صورت  بە  می کرد 
گل آلود و سپس خشک شدە است.

عامل  مدیر  جعفری"  "اتابک 
در  رژیم  فاضالب  و  آب  شرکت 
رژیم  خبرگزاری های  بە  بارە  این 
شدن  گل آلود  با  است،  گفتە 
"چشمه کوهرنگ" بخش زیادی از 
آب آشامیدنی "شهرکورد" از مدار 

خارج شدە است.
آشامیدنی  آب  نیاز  نامبردە 
ثانیه  بر  لیتر   ٦٠٠ را  شهرکورد 
عنوان کردە و گفتە است آبی کە 
تامین  شهرکورد  برای  توانستەایم 
نامبردە کمتر  رقم  از  بسیار  کنیم 

است.

کردە  پیشنهاد  رژیم  مسئول  این 
باید  شهرکورد  مردم  کە  است 
باشند  بیشتری داشته  صرفه جویی 
ما هم سعی می کنیم قطعی آب 

وجود نداشته باشد.
استاندار  حیدری"  "غالمعلی 
چهارمحال وبختیاری، علت گل آلود 
و خشک شدن "چشمە کوهرنگ" 
که ٦٠ درصد آب شرب شهرکورد 
بارندگی های  می کرد،  تامین  را 

اخیر عنوان کردە است.
و  روستاها  برخی  رابطە  همین  در 
شهرستان های دیگر این استان هم با 
مشکل آب شرب مواجە شدەاند کە 
از آنها می توان حدود ٥٣ روستا در 
"لوردگان" از جمله سردشت و حدود 
٤٣ روستا در "خانمیرزا"، تعدادی 
روستاهای "فالرد و بازفت" را نام 

برد.

این  مردم  گذشتە  ماەهای  طی 
متعدد  شدن  خشک  شاهد  استان 
آب  پر  چشمەهای  و  آبشارها 
"چشمە  جدیدا  کە  بودەاند  خود 
کوهرنگ" نیز بە آنها اضافە شدە 
است. این در حالی است کە رژیم 
خشکی  با  رابطە  در  حرفی  ایران 
قطعی  مشکل  و  نزدە  چشمە  این 
آب را گل آلود شدن چشمە در پی 

باران های اخیر اعالم کردە است.
را  "چهارمحال وبختیاری" 
آب ترین  پر  می توانست  پیشتر 
اما  کرد  عنوان  زاگروس  استان 
رژیم  زاگروسی  ضد  سیاست های 
این  آب  متعدد  انتقال های  و  ایران 
استان از سر چشمەها بە کویر ایران 
منجر بە خشک شدن آب های این 
منطقە و آبادانی کویر فارس شدە 

است.
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سە معاون اطالعات سپاە 
تروریست در ترورهای خارج از 

ایران نقش داشتند
کە  است  آن  از  حاکی  گزارش ها 
"مصطفی  بازقندی"،  "روح اللـە 
سە  سراج"  "رضا  و  غفاری"  جواد 
ترویست  سپاە  اطالعات  معاون 
از  خارج  ترورهای  در  کە  بودند 

ایران دست داشتند.
"روح اللـه  کە  آمدە  گزارش ها  در 
ضدجاسوسی  معاون  بازقندی"، 
 ، واحد١٥٠٠  سپاه،  اطالعات 
مسئول عملیات شکست خورده اخیر 
در استانبول برای ترور "یوسف لوی 
سیفری" کنسول پیشین اسرائیل و 
بوده  اسرائیلی  توریست  زن  سه 

است.
غفاری"  جواد  "مصطفی  همچنین 
شبه نظامیان  ارشد  فرماندهان  از 
ایران در سوریه که آذرماه گذشته 
بعدها  و  شد  اخراج  کشور  این  از 

معاون عملیات ویژه اطالعات سپاه، 
واحد ٤٠٠٠ شد هم در شکست های 
شهروندان  علیه  حمالت  در  پیاپی 

اسرائیلی نقش داشته است.
داده  العربیه گزارش  شبکه خبری 
اسد جواد غفاری  بشار  دولت  که 
سوریه  حاکمیت  نقض  اتهام  به  را 
و ایجاد شبکه قاچاق اخراج کرد.

"رضا سراج" نیز کە پیش از "جواد 
غفاری" مسئولیت معاونت عملیات 

را  تروریست  سپاە  اطالعات  ویژە 
ترور  توطئه  دلیل  بە  بود  عهدەدار 
ناموفق اهداف اسراییلی در قبرس 

برکنار شد.
پی  در  پی  شکست  از  پس 
طرح های ترور رژیم ایران در خارج، 
"حسین طائب"، پس از سیزده سال 
سپاه  اطالعات  سازمان  ریاست  از 

تروریست پاسداران برکنار شد.

افزایش جمعیت زیر خط فقر در 
ایران

از  صنعت  جهان  روزنامه 
روزنامەهای رژیم ایران طی انتشار 
گزارشی از سه برابر شدن جمعیت 
وقوع  زمان  از  ایران  در  فقیر  قشر 
در  ایران  ساکن  ملت های  انقالب 

بهمن ماە ١٣٥٧ خبر دادە است.
در  است کە  آمدە  این گزارش  در 
از  درصد   ٢٠ حدود   ١٣٥٧ سال 
مردم ایران زیر خط فقر بودەاند اما 
پایان  این میزان در سال ١٣٦٨ و 
جنگ رژیم ایران با عراق به حدود 
٤٠ درصد رسید و در سال ١٤٠٠ 
درصد   ٥٢ حدود  به  میزان  این 

رسیده است.
بنا بر این گزارش، در سال جاری 
جامعه  افراد  از  درصد   ٦٠ حدود 
در زیر خط فقر قرار دارند و بخش 
فالکت  خط  زیر  آن ها  از  عمده ای 

قرار دارند.
گزارش های  گذشته  هفته های  در 
مردمی زیادی از کاهش چشمگیر 
میوه،  لبنیات،  گوشت،  مصرف 
در  ماکارونی  حتی  و  سبزیجات 
ایران در فضای مجازی منتشر شده 
بود، این در حالی است کە پیشتر 

رژیم ایران از واردکنندەگان گوشت 
آن  صادرکننده  به  اکنون  اما  بود 

تبدیل شده است.
پیشتر "مسعود رسولی" دبیر انجمن 
و مواد  بسته بندی گوشت  صنعت 
از  یکی  بە  ایران  رژیم  پروتئینی 
بود،  گفتە  رژیم  خبرگزاری های 
که سرانه مصرف گوشت در ایران 
به   ٩٩ سال  در  کیلوگرم   ١٢ از 
داشتە  کاهش  کیلوگرم   ٣ حدود 

است.
کاهش مصرف گوشت در ایران به 
در  نفر  هر  ازای  به  کیلوگرم  سه 
)سازمان  "فائو"  که  است  حالی 
متحد(  ملل  و کشاورزی  خواربار 

متوسط  کە  است،  کردە  اعالم 
مصرف سرانه گوشت در جهان طی 
افزایشی  روند  گذشته  سال های 
 ٣٥ به   ٢٠٣٠ سال  تا  و  داشته 

کیلوگرم خواهد رسید.
رژیم  حاکمیت  تحت  ایران  در 
جمهوری اسالمی ایران در سال ٩٩ 
هزار   ۴۵ گوشت  کیلو  هر  قیمت 
تومان بود و اکنون حدود ٢٠٠ هزار 
افزایش  این  کە  می باشد  تومان 
کاهش  اصلی  دلیل  خود  قیمت 

مصرف این خوارک است.
این آمارها نشان از کاهش قدرت 
خرید مردم و علت افزایش جمعیت 

قشر فقیر در ایران است.

سی ان ان: مقامات نظامی روسی 
با هدف یادگیری چگونگی کار با 

پهپادهای ایران در این کشور هستند
نقل  بە  و  گزارشی  در  "سی ان ان" 
از یک مقام آمریکایی فاش کرد 
کە مقام های نظامی روسی اخیرا 
بە ایران رفتنەاند و در حال آموزش 
دیدن برای کار با پهپادهای ایرانی  

هستند.
کە  آمدە  "سی ان ان"  گزارش  در 
روسی  نظامی  مقامات  آموزش 
پهپاد های  فروش  طرح  از  بخشی 

ایرانی بە روسیە است.
مقام های  از  تعدادی  اخیرا 
پهپاد  ارسال  به  نسبت  آمریکایی 
برای  روسیه  به  ایران  رژیم  ساخت 
اوکراین  علیه  جنگ  در  استفاده 

هشدار داده  بودند.

والدیمیر  سفر  از  پس  روز  یک 
پوتین" به تهران مقام های پنتاگون، 
با  خارجه  وزارت  و  سیا  سازمان 
اقدام  گونه  هر  به  نسبت  هشدار 
رژیم ایران در ارائه پهپاد به روسیه 
روی  اوکراین،  جنگ  میانه  در 
آوردن روسیه به ایران را نشان دهنده 

نتیجه  در  "مسکو"  انزوای  شدت 
حمله به اوکراین خواندند.

کارشناسان معتقدند کە رژیم ایران 
بە تمامی بە جبهە روسیە پیوستە و 
محتمل نیز است کە مستقیما وارد 

کیهان جنگ با اوکراین شود. روزنامە  شنبە  امروز 
مطلبی  در  خامنەای  بە  وابستە 
به تروریستی کە بە سلمان رشدی 
و  گفته  آفرین"  "صد  کرد،  حملە 
خواستار "بوسه زدن بر دستان" این 

فرد شده است.
روزنامە  شنود  و  گفت  بخش  در 
با  مطلبی  بە  خامنەای  کیهان 
به  می شه"  قطع  "اونم  عنوان 
رشدی  سلمان  به  حمله  ماجرای 

کرده  امیدواری  ابراز  و  پرداخته 
به زودی "گردن سلمان رشدی" هم 

قطع شود. 
کیهان  روزنامە  دیگر  بخشی  در 
و  دالور  مرد  آن  بر  "آفرین  آمدە، 
وظیفه شناسی که در نیویورک به 
سلمان رشدی مرتد و خبیث حمله 
با  که  او  دست  بر  بوسه  و  کرده 
چاقو گردن دشمن خدا را پاره کرده 

است".

تمجید روزنامە کیهان خامنەای از 
ضارب سلمان رشدی

روزنامە "الریاض" عربستان: میان رژیم 
ایران و مقولە ترور پیوندی عمیق وجود 

دارد
روزنامە  مرداد،   ٢٣ یک شنبە 
"الریاض" چاپ عربستان با انتشار 
کاریکاتوری از "خمینی" مقالەای 
ایران  را تحت عنوان "پیوند عمیق 
کە  کرد  منتشرە  ترور"  مقولە  و 
بە  وابستە  رسانەهای  تند  واکنش 

رژیم ایران را در پی داشت.
کە  آمدە  "الریاض"  روزنامە  در 
رژیم ایران بە دلیل حمایت از ترور 
عنوان  بە  عمل  این  از  استفادە  و 
و  مخالفان  حذف  برای  متودی 
دگر اندیشانش، با مقولە ترور گرە 
هرجا  در  کە  صورتی  بە  خوردە 
اقدامی تروریستی رخ بدهد، پای 

رژیم ایران در میان است.
در واکنش بە این مقالە، روزنامە و 
رسانەهای وابستە بە رژیم ایران بە 
عربستان سعودی و آل سعود حملە 

بە  را  این کشور  کردە و مقامات 
حمایت از ترور متهم کردند.

رسانەهای رژیم ایران بعد از انتشار 
روزنامەی  از  کاریکاتور  این 
و  الپوشانی  بە  شروع  "الریاض" 

پیوستن مقامات ارشد ایاالت متحدە بە 
کارزار منع صدور ویزای آمریکا برای 

ابراهیم رئیسی

کە  است  آن  از  حاکی  خبرها 
"مایک پمپئو" وزیر خارجه پیشین 
"نیکی  و  آمریکا  متحدە  ایاالت 
هیلی" سفیر پیشین این کشور در 
سازمان ملل، بە منظور جلوگیری 
برای  آمریکا  ویزای  صدور  از 
جمهور  رئیس  رئیسی"،  "ابراهیم 
گروه های  ائتالف  به  ایران  رژیم 
قانون گذاران  و  بشری  حقوق 

جمهوری خواه پیوستند.
وبسایت  با  گفتگو  در  "پمپئو" 
"واشینگتن فری بیکن" گفتە است، 
شرایطی  هیچ  تحت  بایدن  دولت 
نباید به ابراهیم رئیسی اجازه دهد 

و  بگذارد  آمریکا  داخل  را  پایش 
خاک ایاالت متحده را آلوده کند.

"نیکی هیلی" سفیر پیشین آمریکا 
در سازمان ملل نیز به این وبسایت 
گفتە است سازمان ملل به رهبران 
تروریسم دولتی  بزرگ ترین حامی 
بزرگ  بلندگوی  یک  جهان  در 

ارائه می کند.
پیشین  ارشد  مقامات  واکنش 
رژیم  که  است  حالی  در  آمریکا 
که  است  تالش  در  فعاالنه  ایران 
ایاالت  خاک  در  را  آمریکایی ها 
هم  وجود  این  با  بکشند  متحده 
دولت "جو بایدن" می خواهد به آنها 

ویزا دهد.
"گروه های  از  متشکل  ائتالفی 
حامی حقوق بشر، جمهوری خواهان، 
فعاالن یهودی و گروه های ایرانی-
کاخ  به  نامه ای  در  آمریکایی 
تهدیدهای  به  اشاره  با  سفید، 
جمهوری اسالمی علیه آمریکا و 
نقض  در  رئیسی"  "ابراهیم  سوابق 
در  او  نقش  ویژه  به  بشر،  حقوق 
از   ،٦٠ دهه  گسترده  اعدام های 
ارائه  از  خواستند  "بایدن"  دولت 
خودداری  او  به  آمریکا  ویزای 

کند.

ایران در  "خمینی" بنیان گذار رژیم 
سال ١٣٦٧ و پس از انتشار کتاب 
آیات شیطانی توسط سلمان رشدی، 
اعالم  حکمی  طی  و  مرتد  را  او 
کرد، "هر مسلمانی در هر نقطه ای 
سلمان رشدی را دید، او را اعدام 
نکند  جرأت  کسی  دیگر  تا  کند 
به مقدسات مسلمین توهین کند".

ساختن  مبرا  برای  ظاهرسازی 
از کارهای مخربانە و  ایران  رژیم 

تروریستی کردەاند.
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حزب دمکرات ایران پیوند مجدد دو 
بخش حزب دمکرات را تبریک گفت

مجدد  پیوند  ایران  دمکرات  حزب 
دو بخش حزب دمکرات را تبریک 
کنونی  شرایط  در  را  آن  و  گفته 

سرنوشت ساز اعالم کردە است.

متن پیام بدین شرح است:

ایران  دموکرات  حزب  تبریک  پیام 
احزاب  رهبران  نشست  مناسبت  بە 

دموکرات کوردستان

جناب آقای مصطفی هجری و جناب 
محترم  رهبران  عزیزی  خالد  آقای 

حزب دموکرات کوردستان )ایران(

جناب  اروپا  در  محترم  نمایندگان 
آقای  جناب  حسینی،  شاهو  آقای 
خالد حسن پور اعضای محترم دفتر 

سیاسی دو حزب
گفتگوی  بخش  مسرت  خبر 
مشترک شما در بارە پیوند مجدد 
دو بخش حزب را دیدە و شنیدە ایم. 

خانوادە  اعضای  مهم  نشست  این 
احیای  نوید  براستی  دموکرات 
کە  می دهد  را  بزرگی  حزب 
و  بودە  تاریخساز  گذشتە  همچون 
سر  تعین  در  نیز  کنونی  شرایط 
نوشت مردم کوردستان  ایران سهم 

بسزایی دارد.
محور  دو  شما  حزب  یکپارچگی 
اجتماعی  پایگاە  یعنی  مهم 
مردم  سراسری  نگاە  و  کوردستان 
ایران را بخود جلب کردە است و این 
امید را در دل اپوزیسیون همسو با 
اهداف شما بارور ساختە است کە 
تنها یک حزب قدرتمند دمکرات 
مبارزات  پیشاپیش  در  کوردستان 
و  کوردستان  خواهانە  دموکراسی 

ایران قرار دارد.
را  آفرین  وحدت  نشست  این  ما 
خانوادە  اعضای  همە  و  شما  بە 

دموکرات کوردستان تبریک می 
گوییم و پس از سالها برای همراهی 
با شما یک نامە مشترک برای 

هر دو بخش ارسال میکنیم.

همدلی  وحدت،  آرزوی  با 
مردم  شما،  برای  پیروزی  و 
مردم  و  کوردستان  رنجدیدە 

سراسر ایران

با احترامات ویژە

دموکرات  حزب  مرکزی  شورای 
ایران

دبیر حزب عباس خرسندی
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١٥ مردادماه ١٤٠١ی خورشیدی

همبستگی برای برابری و آزادی در 
ایران: اتحاد دمکرات ها جبهە سراسری 

را مستحکم می کند
روز جمعە ٢١ مرداد، "همبستگی 
ایران"  در  آزادی  و  برابری  برای 
طی بیانیەای از اتحاد دمکرات ها 
و  بخش  نوید  را  آن  و  استقبال 
نفس  بە  اعتماد  افزایش  موجب 
آزادی خواهان  جبهە  بیشتر  هرچە 

ایران خواند.

متن بیانیە بە شرح زیر است:

از وحدت صفوف حزب دمکرات در 
استقبال  صمیمانه  ایران  کوردستان 

می کنیم!
از  مشترک  نشست  یک  طی 
رهبری هر دو طرف حزب دمکرات 
مرداد   ١١ سەشنبە  روز  در  که 
ماە  ١٤٠١ ) برابر ٢ ماه اگوست 
٢٠٢٢( برگزار شد، مراحل نهایی 
حزب  صفوف  مجدد  اتحاد  روند 
دمکرات مورد بررسی قرار گرفت.
از  قدردانی  نشست، ضمن  این  در 

هیئت های مذاکرەکنندە و نيز اراده 
محکم هر دو طرف حزب دمکرات 
فرايند،  اين  رساندن  انجام  بە  در 
آن  رسیدن  فرجام  بە  نهایی  اعالم 
در آیندەای نزدیک نويد داده شد.

ما به عنوان یک ائتالف سیاسی 
آن  در  نامبرده  حزب  دو  هر  که 
عضویت دارند، این وحدت را نشانه 
عزم راسخ اين دو حزب برای دفاع 
استحکام  و  تاریخی  ارزشهای  از 
علیه  مبارزه  در  خود  صفوف 
تحقق  برای  اسالمی،  جمهوری 
اهداف جنبش ملی - دموکراتیک 
همچنين  و  ايران  کوردستان  در 
جنبش آزاديخواهانه در سراسر ايران 

می دانیم.
همچنین  وحدت،  این  گمان  بی 
تحکیم  راستای  در  مهم  گامی 
صفوف ما در ائتالف "همبستگی 
برای آزادی و برابری در ایران" با 
هدف تحقق یافتن برنامه آن خواهد 

بود چرا که هر دو حزب در پایه 
ریزی  ائتالف ما و نهائی کردن 
که  ای"  ماده   ١٤ نامه  "تفاهم 
پالتفرم آن به شمار می آيد، نقش 

بسزائی ایفا نمودند.
شکی نيست که تالشهای صفوف 
ما در اين ائتالف بيش از هرزمان 
در  بيشتری  نفس  به  اعتماد  با  و 
جهت هرچه وسيع تر نمودن جبهه 
و  برنامه  بر  مبتنی  آزاديخواهی 
بتوانيم  تا  يافته  ادامه  آن  پالتفرم 
عليه  ايران  مردمان  مبارزات  در 
از  بيش  سياهی  و  جهل  حکومت 
ايفا   را  خود  وظیفه  و  نقش  بيش 

کنیم.

و  برابری  برای  "همبستگی 
آزادی در ایران"

جمعه ٢١ مردادماه ١٤٠١ 

 ١٢ اگوست ٢٠٢٢

پیام تبریک حزب چپ ایران )فدائیان 
خلق( بە مناسبت ادغام دو طرف حزب 

دمکرات
خلق(  )فدائیان  ایران  چپ  حزب 
حزب  طرف  دو  ادغام  مناسبت  بە 
دمکرات پیامی را منتشر نمود و 

آن را تبریک گفت.

متن پیام بدین شرح است:

پیام شادباش به مناسبت وحدت 
دموکرات  حزب  صفوف  در 

کوردستان ایران

شــادمــانی  بــا  گرامی!  دوستان 
بسیار خــشنودی خــود را از اتــحاد 
دمــوکرات  حــزب  صــفوف  در 
میکنیم  اعــالم  ایران  کردســتان 
 ٢٥ گـالویژ")   ٢٥" فـرارسیدن  و 
تـاسیس  سـالـروز   – مـاه(  مـرداد 
کردسـتان  دمـوکرات  حـزب 
دیرینه  یاران  شـما  بـه  را   - ایران 
راه  در  بـرایتان  و  گـفته  تهنیت 
و  ملی  انـسانی،  اهـداف  تـحقق 
دم  کامیابی هـای  آزادیخواهـانـه، 

افـزون آرزو داریم.
سـالـگرد  امـسال  که  آنچـه 
را  شـما  حـزب  بنیانـگذاری 
رخـداد  میبخشـد،  دیگری  شکوه 
دوبـاره  وحـدت  بـخش  مسـرت 
ایران  کوردسـتان  دمـوکرات  حـزب 
دوسـتداران  که  رخـدادی  اسـت. 
از  شـما،  حـزب  هـمپیمانـان  و 
پیش  مـدتی  از  مـا،  حـزب  جـمله 
مشـتاقـانـه آن را انـتظار میکشیدنـد. 
در  شـایستهای  گـام  اقـدام،  این 
حـقطـلبانـه  مـبارزات  تـحقق  حهـت 
و  کوردسـتان  در  تبعیضسـتیز  و 
ایران  در  دمـوکراسی  اسـتقرار 
اسـت. رویکردی مسـئوالنـه و امید 
پـایبند  هـر  آن  انـجام  که  آفـرین 
آزادیخـواهـانـه  جـنبش  مـصالـح  بـه 
را  کشور  در  طـلبانـه  عـدالـت  و 
بـه  دادن  پـایان  میآورد.  وجـد  بـه 
جـدایی غیر قابل توجیه سال ١٣٨٥ 
تاسف  مایهی  که  حزب  این  در 
بس  رویدادی  بود،  دوستدارانش 

دلگرم کننده است.
حـزبی  هـر  در  اخـتالفـات  بـروز 
و  حـساس  کارزار  درگیر  که 
غیرمـنتظره  اسـت،  مـبارزه  بـغرنـج 
سـنجش  در  معیار  امـا  نیست. 
بـرخـورد  نـحوهی  سیاسی،  بـلوغ 
در  که  اسـت  شکافهـایی  بـا 
بـرمیآورنـد.  سـر  مـبارزه  جـریان 

بـر  غـلبه  و  نـظری  تـنوع  پـذیرش 
اخـتالفـات، ولـو بـا تـاخیر زمـانی، 
تشکیالتی،  ادغـام  پـای  رفـتن  و 
رواداری  فـراتـر،  همتی  مـحتاج 
بـود  خـودگـذشـتگیهـائی  از  و 
حـزب  بـزرگ  خـانـوادهی  در  که 
دمـوکرات کوردسـتان ایران هـمواره 
وجـود داشـتهاسـت. اینکه مسـئوالن 
ایران"  کردسـتان  دمـوکرات  "حـزب 
کوردسـتان"  دمـوکرات  "حـزب  و 
خـود  میان  انـشقاق  بـر  تـوانسـتند 
غـلبه کنند، دسـتاوردی ارجـمند و 
مـردم  بـرحـق  مـطالـبهی  بـه  پـاسـخ 
کردسـتان ایران اسـت. این وحـدت، 
نـشانـهی احـساس مسـئولیت نسـبت 
احـقاق  بـرای  مـبارزه  الـزامـات  بـه 
ابـراز  و  سـو  یک  از  ملی  حـقوق 
جنبش  مـبرم  نیاز  قـبال  در  تعهـد 
سوی  از  کشورمان  دموکراتیک 

دیگر است.

تـالشی  هـر  مـا،  حـزب  اینرو،  از 
در راسـتای تحکیم صـفوف در هـر 
اپـوزیسیون دمـوکرات و  از  شـاخـه 
چـپ، هـر اقـدام در راه وحــدتهــای 
گــفتگو  بــه  دعــوت  هــر  ممکن، 
هــر  و  آزادیخواه  اپــوزیسیون  در 
از  بهــرهگیری  بــرای  کوشــش 
اشـتراکات در جهـت اتـحاد عـمل تـا 
ائـتالف و اتـحاد پـایدار را، پـاسخی 
جـنبش  نیازهـای  بـه  شـایسته 
طــلبانــهی  حــق  و  آزادیخواهـانـه 
مــردم میدانــد. در چنین وضعیتی 
انــسجام صــفوف حــزب دمــوکرات 
کوردســتان ایران، پــاسخی شـایسته 
و  جـنبش،  پیشرفـت  نیازهـای  بـه 
بـا  مـقابـله  در  اولی،  طـریق  بـه 
اسـالمیسـت  جـمهوری  تـرفـندهـای 

در  ملی  جـنبش  نیروهـای  که 
کوردسـتان ایران در زمـره بیشترین 
آسیب دیدگـان از سـرکوبـگریهـا، 
شمار  به  آن  تـوطـئه هـای  و  تـرور 

میآیند.
حـزب چـپ ایران )فـدائیان خـلق( 
حـزب  درونی  وحـدت  بـازیابی 
شـما را هـمچـون ضـرورت سیاسی 
و  اعـضاء  هـمهی  بـه  عـاجـل، 
شـادبـاش  حـزب  این  هـواداران 
اسـتقبال  بـا  مـا  گـوید.  می 
حـزب  صـفوف  در  وحـدت  از  گـرم 
بــار  ایران،  کوردسـتان  دمـوکرات 
دســتیابی  داریم که  تــاکید  دیگر 
مــوفقیتی  را  یگانگی  این  بــه 
بــرای  پشــتوانــهای  و  ارزشــمند 
در  راهـگشا  سیاسـتهـای  اتــخاذ 
خـدمـت جـنبش دمـوکراتیک مـردم 
کوردسـتان و مـبارزات هـمهی مـردم 
بـاشـد که  میکنیم.  ارزیابی  ایران 
مـبارزاتی  اتـحاد  و  وحـدتگـرایی 
در سـطح اپـوزیسیون دمـوکراتیک 
بـرای  الـهام  مـایهی  میهنمان، 
مـبارزان  صـفوف  بیشتر  فشـردگی 
گیرد  قـرار  عـدالـت  و  آزادی  راه 
جـمهوریخواه  نیروهـای  صـفوف  و 
سکوالر اعـم از چپ و دموکرات 
را برای گذار از جمهوری اسالمی 

فشردهتر کند.

با درودهای رفیقانه،

حزب  اجرایی   – سیاسی  هیئت 
چپ ایران )فدائیان خلق(

٢٥ مرداد ماە ١٤٠١

١6 اوت ٢٠٢٢

حزب مردم بلوچستان: سالیاد و اتحاد 
حزب دموکرات را تبریک عرض می نماییم

حزب مردم بلوچستان طی پیامی، 
و  تاسیس  سالروز  مرداد   ٢٥
همچنین یکی شدن دمکرات ها را 
تبریک و نقش حزب دمکرات در 
صحنە سیاسی ایران را ضروری و 

محوری خواند.

متن پیام بە شرح زیر است:

و  هفتاد  مناسبت  به  تبریک  پیام 
حزب  تأسیس  سالگرد  هفتمین 

دمکرات در کوردستان ایران
علیه  انگلیسی ها  کودتای  با 
دستاوردهای انقالب مشروطیت، و 
سردودمان  نشاندن  سلطنت  برتخت 
جنگ  از  پس  ایران  در  پهلوی 
حفظ  برای  که  اول،  جهانی 
در  استعماری  قدرت های  منافع 
کمربندی  حائل  ایجاد  و  منطقه، 
"اتحاد  نفوذ  از  جلوگیری  برای 
آب های  به  سابق  جماهیرشوروی" 
استقرار حکومتی تک  بود،  گرم 
ملتی در ایران تاریخا کثیرالمله، و 
تشکیل ساختاری بغایت متمرکز و 
مطیع، در دستور کار قرار گرفت.
ایجاد  پروسه ی  ترتیب  بدین  و 
دولت های ایالتی و والیتی که از 
نتایج مهم انقالب مشروطیت و به 
سنتی  فدرال  سیستم  یک  نوعی 
جغرافیای  و  تاریخ  با  متناسب 
گردید   متوقف  بود،  ایران  فالت 
کوردستان،  چون  اقلیمهایی 
بلوچستان،  لورستان،  عربستان، 
آذربایجان، تورکمن صحرا ، گیالن 
مستقیما  مازندران)کاسپی ها(   و 
متمرکز  حاکمیت  و  سیطر  تحت 

تهران در آورده شدند.
آغاز پروسه ی همانندسازی اجباری 
میان  از  برای  سیستماتیک 
برداشتن و نابودی زبان و فرهنگ 
ملت های خارج از مرکز رقم خورد و 
تبعیض های علنی و سیستماتیک 
در زمینه های سیاسی، اجتماعی، 
از  را  آنان  آموزشی  و  اقتصادی 
صنعتی،  زیرساخت های  ایجاد 
کشاورزی، بهداشتی، فرهنگی و 

آموزشی محروم ساخت.
فوق،  سیستماتیک  تبعیضات 
جمهوری  آمدن  کار  روی  با 

نشین  سنی  مناطق  در  اسالمی 
گرفت  خود  به  بیشتری  شدت 
مانند  به  مناطق  این  مردم  به  و 
نگاه  می شود.  نگریسته  دشمن 
برابر ستیزانه و ارتجاعی جمهوری 
مبارزات  علیه  ایران  اسالمی 
تا  کورد  ملت  طلبانه ی  برابری 
آنجا پیش رفت که رهبر ارتجاعی 
اعالم  کورد  ملت  علیه  بر  حاکم 
"جهاد" را هدیه نوروزی آنان نمود و 
نمایندگان مرکزگرای حاکم، عهد 
نمودند که پوتین هایشان را تا اتمام 

"جهاد" از پای در نخواهند آورد.
در  دموکرات  حزب  مبارزات 
ابتدای  همان  از  ایران،  کوردستان 
تأسیس اش به رهبری پیشوا شهید 
الگویی  همواره  محمد،  قاضی 
از  خارج  ملت های  مبارزان  برای 
بوده  ایران  در  سیاسی   حاکمیت 
است هم اینک نیز، وجود و حضور 
احزاب تاریخی کوردستان در میان 
ایران،   دموکراتیک  اپوزیسیون 
کنندە  تعیین  مؤثرو  فاکتوری 
ملت های  برابر  حقوق  احقاق  برای 
برابر  حقوق  تأمین  و  ایران  ساکن 
ساکنان  تک  تک  شهروندی 
سراسر کشور با ساختاری به شکل 
دموکراتیک  فدرال-  جمهوری 

وسکوالر پارلمانی میباشد.
سازنده ی  نقش  و  فعال  حضور 
احزاب ملت کورد در شکل گیری 
"کنگره ی ملیت های ایران فدرال"، 
ایران"  دموکراسیخواهان  "شورای 

و  آزادی  برای  "همبستگی  و 
برابری در ایران" نشان از مسئولیت 
پذیری و درک اهمیت کار جمعی 
هرچه  عمل  اتحاد  ضرورت  و 
اپوزیسیون  میان  در  گستردە ترشما 
جمهوری  پسا  ایران  در  دموکرات 

اسالمی  دارد.

حزب مردم بلوچستان از این فرصت 
وصمیمانه  ترین  نموده  استفاده 
تبریکات خود را به مناسبت هفتاد 
حزب  تأسیس  سالگرد  هفتمین  و 
دمکرات در کوردستان ایران، تقدیم 
شهدا  پاک  روان  به  و  می دارد 
عبدالرحمن  دکتر  محمد،  قاضی 
شرفکندی  صادق  دکتر  قاسملو، 
و  آزادی  راه  پیشمرگان  همه ی  و 
کنشگران احقاق حقوق ملت کورد، 

درود می فرستد.

شادمانی  و  قدردانی  وهمچنین 
خود را به خاطر وجود و حضورتان 
مبارزاتی  و  سیاسی  صحنه ی  در 
اخیر  تالش های  و  یکسو  از  ایران 
حزب  شاخه ی  دو  رهبری  شورای 
دمکرات در کردستان ایران، برای 
به هم پیوستن دو پاره ی قلب یک 

تن واحد، اعالم میداریم.

حزب مردم بلوچستان

 ١٤ آگوست٢٠٢٢
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اطالعیه کنگره ملیت های ایران فدرال 
در خصوص بهم پیوستن حزب دموکرات 

کوردستان ایران و حزب دموکرات کوردستان
ایران  اطالعیه کنگره ملیت های 
فدرال در خصوص بهم پیوستن حزب 
دموکرات کوردستان ایران و حزب 

دموکرات کوردستان
ایران  کوردستان  دموکرات  حزب 
در  کوردستان  دموکرات  حزب  و 
قرار  شدن  یکی  نهایی  مرحله 
خرسندیم  بسیار  رو  این  از  دارند  
و صمیمانه به استقبال ان می رویم
اعضای  واصله  اطالعات  براساس 
یک  طی  حزب  دو  هر  رهیری 
شد،  برگزار  که  مشترک  نشست 
مراحل پایانی و یکی شدن  حزب 
دمکرات مورد بررسی قرار گرفت.
انجام  به  برای  نشست،  این  در 
قدردانی  ضمن  پروسه  این  رساندن 
نیز  و  مذاکرەکنندە  هیئت های  از 

حزب  طرف  دو  هر  محکم  اراده 
گردید  امیدواری  اظهار  دمکرات 
که این حزب در اینده ای نزدیک 
مبارزات خود را بر علیه جهموری 

اسالمی ایران مستحکم تر نمایید
ما به عنوان یک ائتالف سیاسی 
عضویت  آن  در  نامبرده  حزب  که 
نشانه  را  پیوستن  بهم  این  دارد  
عزم راسخ این حزب برای دفاع از 
ارزشهای تاریخی و استحکام خود 
در مبارزه علیه جمهوری اسالمی، 
برای تحقق اهداف جنبش ملی – 
ایران  کوردستان  در  دموکراتیک 
و همچنین جنبش آزادیخواهانه در 

سراسر ایران می دانیم.
میمون  رویداد  این  گمان  بی 
،همچنین گامی مهم در راستای 

کنگره  در  ما  صفوف  تحکیم 
ملیت های ایران فدرال خواهد بود 
ریزی   پایه  در  حزب  این  که  چرا 
ایران  های  ملیت  کنگره  تشکیل 
فدرال نقشی بسیار مهم داشته است
ما کنگره ملیت های ایران فدرال 
بهم  این  که  هستیم  باور  این  بر 
دموکرات  حزب  صفوف  پیوستن 
کوردستان ایران در ارتقا مبارزات 
مردمان ایران به منظور رسیدن به 
حقوق حقه ملیت ها و ازادیخواهان 
می  را  بسزایی  بسیار  نقش  ایران 

تواند ایفا نمایید.
کنگره ملیت های ایران فدرال
چهارشنبه١٧ / ٨  /٢٠٢٢

حزب همبستگی ملی بلوچستان پیام 
تبریکی برای 

حزب دمکرات فرستاد
بلوچستان  ملی  همبستگی  حزب 
دو  دوبارە  اتحاد  پیامی  طی 
شاخە حزب دمکرات کوردستان را 

تبریک گفت.

متن پیام بدین شرح است:
وحدت حزب دمکرات کوردستان را 

بە فال نیک می گیریم.
اپوزیسیون شاهد  در سالهای اخیر 
رشد روز افزون مبارزات و همکاری 
در  و  است  بودە  جانبە  چند  های 
آخرین مورد نزدیکی و اتحاد دوبارە 
دو شاخە حزب دمکرات کوردستان 

محقق گردیدە است.
ما گزارشهای منتشر شدە از نتیجە 

گفتوگوها  و  مذاکرات  بخشی 
دمکرات  حزب  دوبارە  وحدت  و 
نیک  فال  بە  را  ایران  کوردستان 
میگیریم کە میتواند زمینەسازی 
بیشتری  احزاب  همگرایی  برای 

شدە و مبارزات را تقویت کند.
رهایی  مبارزات  کە  داریم  باور 
تنها  بخش ملتهای تحت استعمار 
اثر  مبارزاتی  صفوف  وحدت  با 
این  در  و  داشت  خواهد  مطلوبی 
تالشی  و  همکاری  هیچ  از  راە 

فروگذاری نخواهیم کرد.
مبارزان  دیگر  کە  امیدواریم 
کنار  را  جزئی  اختالفات  سیاسی 
گذاشتە و از گذشتە درس گرفتە 

و اتحاد عملی در سطوح وسیعتری 
در ملت های تحت استعمار صورت 
گیرد و جبهە واحدی علیە رژیم تا 
دندان مسلح و تروریستی جمهوری 
شکل  حاکم  فاشیسم  و  اسالمی 

بگیرد.

پیش بە سوی اتحاد و همبستگی 
جمهوری  سرنگونی  برای 

اسالمی.

بلوچستان راجی تپاکی گل

٢٤ مرداد ١٤٠١ خورشیدی

١٥ آگوست ٢٠٢٢ میالدی

اثرگذاری خشونت ناشی از جنگ
 بر زنان

جنگ به عنوان یکی از جلوه های 
غم انگیزترین  مرد  اقتدارگرایانه 
بوده  تاریخ  طول  در  بشر  تصمیات 
و  تولید  در  آن  منفی  چهره  که 
بازتولید خشم و خشونت تاثیرگذار 
بی  و  طوالنی  مسیرهای  و  بوده 
ثمر را بر جوامع تحمیل کرده که 
به مرگ تدریجی سکونتگاه های 
زیستی و طبیعی بشر منجر گشته 
است. آثار جنگ دارای ضخامت، 
است  گسترده ای  مساحت  و  عمق 
ثغور  و  حدود  جابجایی  بر  که 
مورد  مستعمره  داخل  در  انسانی 
توجهی  قابل  اثربخشی  هدفش 
در  اقتدار  جلوه ی  بی گمان  دارد، 
برای  مأمنی  پی  در  اول  وهله ی 
بر  تا  است،  خویش  سلطه  جهان 
تحمیلی  و  هژمونگرا  مطالبات 
وجهه  و  بپوشاند  عفت  لباس  خود 
تفکر  این  بر  بخشی  مشروعیت 

غالب بگستراند.
عامل  تاریخ  طول  در  جنگ ها 
روال  زیست،  محیط  تمدن ،  ویرانی 
تغییرات  زندگی،  چرخه  طبیعی 
اجباری  کوچهای  و  دموگرافی 
این  پهنه  اما  است،  بوده  و... 
را  زنان  چیز  هر  از  بیش  جنگل 
حد  بی  خشونت های  قربانی 
به  زن  و  ساخته،  خویش  سریع  و 
جنگ  پنهان  ی  مستعمره  عنوان 
تسخیر،  مورد  همواره  ویرانی  و 
طعمه ای  و  بوده،  تجاوز  و  تحقیر 
پیروزمندانه  غلبه ی  برای  راحت 
در  جنسیتی  ستم  و  ستیز  تفکر 
مواقع جدال و غارتگری به شمار 
با  آن  بر  اندازی  می آید و چنگ 
آن  بودن  نشین  پیرامون  به  توجه 
و  است.  راحت تر  زیادی  حدود  تا 
جنبه های ناموسی حاکم بر بدن زن 
قلمداد می کند  را ضعیفه  او  که 
نقطه عطفی در پیوست به ضمیمه 
بردگی در مواقع جنگ و آشوب 
پیامدهای  عبارتی  به  می شود.  
جنگ در کوتاهترین زمان مسائل 
پیرامون  از  را  زنان  مشکالت  و 

آن سوق می دهد،  درون  به  حاشیه 
که برون رفت از آن به مثابه خود 
بیرون کشیدن از عمق باتالق است.
شکاف  گسترش  بە  جنگ   زیرا 
جنسیتی دامن می زنند و درزهای 
گشوده  شکاف  این  درون  نادری 
حقوق  افکار  توجه  که  می شوند 
که  نرم  خشونت های  از  را  بشری 
به طور  روزمره علیە زنان درخانە 
و محل کار و خیابان و... اعمال 
را  آن  و  رانده  حاشیە  به  می شود 

عادی  جلوه می دهد.
آثار  دور  چندان  نه  گذشته ای  در 
جنگ در کشورها و جوامعی که 
قربانی جنگهای تحمیلی و داخلی 
نیابتی تحت حاکمیت هژمونی  و 
این  نمایانگر  شده اند  سرمایه داری 
قطع  گره  علیرغم  است  موضوع 
عقب  و  توسعه  شاهرگهای  کردن 
نگه داشتن این جوامع در منجالب 
بریده  سر  یک  تنها  واپسگرایی، 
حاصل این بحران است، ›زن‹ همان 
مستعمره کهن و پنهانی که خیلی 
آن  به  مواقعی  چنین  در  کمتر 

متن  در  زیرا  است؛  شده  پرداخته 
جایگاه  جنسی  شوونیسم  رژیم 

متزلزلی اذان آن گشته است.
کشورهای  در  جنگ  های  رژیم 
و...  سوریه  و  افغانستان  عراق، 
نمونه از سال های نزدیک  چندین 
انزوای  و  انهدام  و  جنگ  حضور 
کلی جایگاه زن به شمار می آیند 
که طی آن جایگاه زنان به بردگی 
کشيده شد و یکی از گسترده ترین 
وقوع  به  حاضر  قرن  خشونت های 
تحريف  به  آن  عواقب  زیرا  پیوست 
رفتن کامل ابعاد روحی و جسمی 
بود، طی جنگ قدرت طلبان  زن 
بر  عالوه  زن  هزاران  مردساالران  و 
تبعیض جنسی قربانی تبعیض های 
در  و  گشتند  مذهبی  و  قومی 
به  جنسی  برده  عنوان  به  بازارها 
فروش رفتند، زیرا به بند کشیدن 
زن و استفاده برده وار از روح و روان 
جنگ  داران  برده  توسط  بدنش  و 
طرف  برای  پیروزی  بزرگترین 
شمار  به  اشغالگر  و  غارت  برنده 
تفکر  مطابق  عبارتی  به  می آید، 

زن ستیز و شوونیستی خویش، که 
را در تملک و تعلق شخصی  زن 
تجاوز  در  وجهه جنگ  می پندارد 
استثمار زن درخشان تر می شود،  و 
به گونه ای که در چنین مواقعی 
جنگ،  در  خورده  آسیب  زن  نقش 
بازی در اقتصاد زیر زمینی)سیاه( 
است.  جنگ  پیروزمند  ذهنیت 
همان گونه که حاصل فروش زنان 
سیاه  پول  دالر  ها  میلیون  ایزدی 
گروه های  خاکی  زیر  اقتصاد  به 
سایر  در  بود،  چپاولگران  نیابتی 
از  دیگر  شیوه های  به  جنگ ها 
قابل  مادی  ابزار  عنوان  به  زنان 
بهره مورد استثمار قرار گرفته شده 

است.

زن  شیوه  چند  به  جنگ 
خویش  اهداف  قربانی  را 

می کند: 
١- مهمترین و احتماال ظريف ترین 
قربانی  بنیادین  استفاده  از  شکل 
رفتن  حاشیه  به  جنگ  خشونت 
خود زن و تحول آن به نمایه ای از 

چند ساختار سطحی و خرد؛
٢- ابژه ای که شرایط ضعیفگی 
متحمل را بر دوش می کشد مطابق 
انواع  مورد  خشونت  باطنی  امیال 

استثمار واقع می شود؛
بیشتر؛  چه  هر  شدن  منزوی   -٣
جنگ  خصلت  که  آنجایی  از 
بر  آن  وجهه ی  و  مردساالرانه 
جایگاه  بر  است،  بنا  اقتدارگرایی 
دارای  ارزش گذاری  آن  جنسی 

مبنای سرکوب است؛
کمتر  جنگ  جغرافیای  در   -۴
از  حاصل  پیشامد  و  واگرایی  به 
پرداخته  آن  غده ای  یافته های 
پیشینه ی  روی  این  از  می شود، 
تبعیض و تناقض که بر سلب حقوق 
اولیه زن مهر تایید دارد، در ذیل 
الیه های آن جغرافیا نهاده می شود.
در  جنگ  جغرافیای  بنابراین 
از  نقطه ای  هر  در  و  مقیاسی  هر 
کره ی زمین بر ترسیم خشونت در 
عمق طبقات زیرین جامعه ی مورد 
مطابق  را  خود  خویش،  مناقشه 
امیالش ارضا می نماید، و در راس 

تثبیت  تصمیمات  بر  غالب  هرم 
به  بخواهیم  اگر  لذا  می گردد، 
پایینی  طبقات  از  تفکیک  یک 
زده  جنگ  جوامع  در  جان  کم  و 
و مردساالر دست یابیم، بی گمان 
طبقه  آن  ترین   زیرین  از  یکی 
و  تاثیرپذیرترین  که  است،  جنسی 
می باشد.  نیز  طبقه  ترین  قربانی 
دختران  آن  نمونه  نزدیک ترین 
کودک و جوان افغانستان هستند 
مزدوران  جنگ  سیاست  از  که 
بنیادگرا  اسالمگرایان  و  داخلی 
یدک  به  را  اثرپذیری  بیشترین 
عقب  به  گام  چند  تا  کشیدند، 
از  یکی  قربانی  و  شوند  پرتاب 
به  مربوط  تصميمات  نادرترین 
گردند.  سرزمینی  حاکمیت  بحران 
بارز  مصداق  می تواند  نمونه  این 
قربانیان خشونت در جوامع مختلف 
سایر  در  متفاوت  های  شیوه  به 

کشورها نیز باشد

نیشتمان اورمیە
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هدف از تاسیس و ماموریت دستگاهای امنیتی  
رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی

یک نهاد امنیتی در هر گوشەای 
رسیدن  برای  باشد  کە  جهان  از 
راهکارهای  از  مقاصدش  بە 
کند  می  استفادە  گوناگونی 
بدین منظور کە در قالب فعالیت 
بە  چیزی  امنیتی  دستگاە  یک 
نام اخالق هیچ جایگاە و معنایی 
هدف  و  داشت  نخواهد  و  نداشتە 
مقاصدی  بە  رسیدن  فقط  اصلی 
مٶظف  و  تعیین  برایش  کە  است 
بە انجامش می شود، دستگاهای 
امنیتی بنا بە سیستم حکمرانی یا 
شرایط سیاسی کشور یا سازمانی 
بدون شک  دارند  تعلق  آن  بە  کە 
در انتخاب راهکارهای امنیتی نیز 
متاثر شرایط خواهند بود حتی در 
اصول  رعایت  بە  مجبور  مواردی 
اخالقی نیز می شوند، در واقع این 
چنین باید گفت؛ آنچە می تواند بر 
کنترل اعمال یک دستگاە امنیتی 
انجام  از  را  آن  و  باشد  تاثیرگذار 
برخی اقدامات غیر انسانی بازدارد 
تفکرات و شرایط سیاسی و حتی 
اقتصادی،  اجتماعی،  مناسبات 
فرهنگی و... کشور یا سازمانی 
است کە از آن دستور می گیرند، 
اصول  رعایت  اینصورت  غیر  در 
اخالقی در روند کاری یک نهاد 

امنیتی بی معنا می باشد.
رژیم تروریستی جمهوری اسالمی 
بشری  ضد  تفکرات  بە  توجهە  با 
کند  می  پیروی  آن  از  کە 
مناسبات  حتی  و  سیاسی  شرایط 
سیاسی  اقتصادی،  اجتماعی، 
زمینەی  در  کە  مواردی  سایر  و 
پایبند نمودن یک دستگاە امنیتی 

بە اصول اخالقی می توانند نقش 
تاثیر گذاری داشتە باشند بە هیچ 
دستگاهای  کار  روند  در  عنوان 
رژیم  مجموعەی  زیر  امنیتی 
جنایتکاری همچون رژیم جمهوری 
آفرین  نقش  توانند  نمی  اسالمی 
باشند، زیرا تفکراتی کە این رژیم 
تروریستی از آن پیروی می کند نە 
امنیتی  نهادهای  تواند  نمی  تنها 
بلکە  اخالقی  اصول  رعایت  بە  را 
خشونت  برای  مشوقی  مانند  بە 
بیشتر و انجام اعمال ضد بشری در 
راستای رسیدن بە اهداف شومشان 

عمل می کند.
اسالمی  جمهوری  ضدبشری  رژیم 
با توجهە بە اینکە رژیمی از نوع 
باشد  می  دینی  توتالیتاریست 
خود  ضدبشری  اعمال  کلیەی 
ارزشهای  از  دفاع  عنوان  بە  را 

خدا، دین اسالم و مذهب شیعەی 
استفادە  و  می داند  امامی  دوازدە 
این  از  برای محافظت  از خشونت 
ارزش ها را واجب و در این راستا از 
هیچ گونە جنایتی دریغ نمی کند.
سابقەی  و  ماهیت  بە  توجهە  با 
جمهوری  ضدبشری  رژیم  ننگین 
اسالمی، نهادهای امنیتی متعلق 
از  محافظت  در چهارچوب  آن  بە 
راهکارهای  از  استفادە  با  و  رژیم 
کنند  می  فعالیت  انسانی  غیر 
و  ترین  مخوف  زمرەی  در  و 
جنایتکارترین نهادهای امنیتی در 

جهان بە شمار می آیند.
و  رژیم  مخالفان  ترور  و  قتل 
از  خارج  و  داخل  دگراندیشان 
و  شکنجە  بازداشت،  کشور، 
معترضان،  وحشیانەی  سرکوب 
استفادە از راهکارهای غیر اخالقی 

آزادیخواهان،  بە  زدن  ضربە  برای 
اپوزیسیون  های  سازمان  و  احزاب 
نهادهای  فعالیت  از  بخشی  رژیم 
جمهوری  جنایتکار  رژیم  امنیتی 
گونەای  بە  باشد،  می  اسالمی 
کار  سر  بر  اوایل  همان  از  کە 
جمهوری  بشری  ضد  رژیم  آمدن 
اسالمی با توجهە بە فعالیت برحق 
در  کوردی  احزاب  گستردەی  و 
سیاسی  های  فعالیت  ضمینەی 
و  همراهی  همچنین  و  نظامی  و 
این  از  مردم  پشتیبانی گستردەی 
با  رژیم  مستبد  حاکمان  احزاب 
تمام توان بە سازماندهی و تاسیس 
نهادهای امنیتی پرداختە و آن ها 
را بە مقابلە با این احزاب مٶظف 
ساخت، در این زمینە دستگاهای 
سالهای  رژیم  بە  وابستە  امنیتی 
متوالی است کە با روانەی افرادی 

با عنوان ستون پنجم در صدد نفوذ 
و سازمان  احزاب  بە  زدن  و ضربە 
های کوردی می باشد و در این 
هولناک  جنایات  مرتکب  رابطە  
بزرگی نیز شدە است، برای نمونە 
پنجم  بە عنوان ستون  افرادی کە 
احزاب  مقرات  روانەی  و  انتخاب 
کوردی می شوند اکثرا جوانان و 
نوجوانانی هستند کە مورد تجاوز 

جنسی قرار گرفتەاند.
با توجهە بە اعترافات افراد روانە 
امنیتی  نهادهای  توسط  شدە 
احزاب سیاسی  از جانب  رژیم کە 
کوردی دستگیر و مورد بازجویی 
کە  کسانی  بیشتر  گرفتەاند  قرار 
قصد  بە  و  پنجم  ستون  عنوان  بە 
احزاب  این  روانەی  خرابکاری 
مامورین  طریق  از  یا  می شوند 
تجاوز جنسی  مورد  رژیم  امنیتی 

از  استفادە  با  یا  گرفتەاند  قرار 
انجام  بە  را  آن ها  زور  و  تهدید 
خرابکاری  همانا  کە  ماموریتی 
است  احزاب  تشکیالت  در  نفوذ  و 
دیگری  موارد  در  نمودەاند،  وادار 
نیز مشاهدە شدە است کە رژیم از 
افراد بزهکار و سابقەداری کە بە 
شدەاند  محکوم  مدت  بلند  زندان 
است  کردە  همکاری  تقاضای 
نفوذ  صورت  در  کە  گونەای  بە 
تشکیالت  در  خرابکاری  ایجاد  و 
و  جرم  از  کوردی  سیاسی  احزاب 
جنایتی کە مرتکب شدەاند و بخاطر 
آن محکوم بە حبس شدەاند گذشت 
نیز  خواهد شد، حتی در مواردی 
افرادی را روانەی احزاب کوردی 
کردەاند کە شخص مذکور )ستون 
پنجم( دچار مریضی های العالج و 
واگیرداری همچون ایدز و هپاتیت 
و  انقال  اصلیش  ماموریت  و  بودە 
اعضای  میان  در  بیماری  انتشار 

احزاب بودە است.
در کل این چنین باید گفت هدف 
از تاسیس و ماموریت دستگاهای 
جنایتکار  رژیم  توسط  امنیتی 
فقط  و  فقط  اسالمی  جمهوری 
حفظ رژیم با استفادە از مجموعە 
راهکارهایی می باشد کە بە دور از 
اخالق و منش انسانی و قوانین بین 
امنیت  از  صیانت  و  است  المللی 
احاد  برای  امنیت  ایجاد  و  ملی 
نمی باشد  بیش  ایران دروغی  مردم 
راس  در  جنایتکاران  دهان  از  که 
بیرون  ضدبشری  رژیم  این  قدرت 

می آید!

پیشوا صالحی

غیبت ساختار ذهنی منطبق با آرمانها در جنبش های 
اجتماعی ایران

مبتنی  تحولی  و  تغییر  هرگونە 
ایدەآل هایی  و  آرمان  اهداف،  بر 
دیگر  عبارتی  بە   ، است  ذهنی 
عینی  ساختارهای  کە  آنجا  از 
تغییر  برآیند  و  برآمدە  ظاهری  و 
معنایی  و  ذهنی  ساختارهای  در 
هستند. هیچ گونە تغییری در آنها 
ساختارهای  در  تحول  غیاب  در 
در  داد.  نخواهد  روی  ذهنی 
ذهنی)اندیشە،  ساختارهای  واقع 
هارمونی  ایدئولوژی(  گفتمان، 
بخش جنبش ها جهت ایجاد تغییرات 

عینی می باشند.
این  بە  ذهنی  ساختارهای  نقش 
ترتیب است کە توانایی و قابلیت 
کنشگر  در  را  آگاهانه  کنش 
شامل:  اهداف  به  دستیابی  براي 
وانگیزش  عقالنیت  آزاد،  ارادە 
بەمعناي بسترو زمینە شکل گیری 
رویدادهای اجتماعی و ایجاد نظم 
را  سیاسی  و  اجتماعی  روابط  در 

درطی زمان فراهم می کند.
سیاسی  حوزە  در  مناقشات  عمدە 
ایجاد  جهت  در  ایران  اجتماعی  و 

تغییر طی دو سدە گذشتە هموارە 
ساختارهای  در  تغییر  محور  حول 
قدرت  کسب  راستای  در  عینی 
بودە. اما در این میان آنچه هموارە 
توجە  گرفتە  قرار  غفلت  مورد 
بەنقش و اهمیت ساختارهای ذهنی 
است، برای نظم بخشی، اثربخشی 
همسو  تحوالت  بە  بخشی  جهت  و 
با اهداف، آرمان و ایدەال هایی کە 
همچون نتیجە نهایی درصدد تحقق 

آنها بودە و هستند.
شاید این روشن ترین جواب باشدکە 
چرا تغییرات سیاسی، اجتماعی و 
فرهنگی شکل گرفتە طی دویست 
بە  منجر  هیچکدام  گذشتە  سال 
و  عدالت  آزادی،  دمکراسی، 

برابری نشدەاند. 
توضیح  برای  اندیشمندان 
و  سیاسی  تحوالت  تشریح  و 
از ربع آخر  اجتماعی بەخصوص 
عمدە  موارد  این  بر  بیستم  قرن 

تاکید کردەاند:
ساختارهای  مقیدبودن  الف: 
معنا  آگاهی،  ارادە،  بە  عینی 
جامعە(  و  فرد  طرف  )از  بخشی 
و تناسب آنها با آرمانها و اهداف 

فرد و جامعە.

در  فرهنگ  تاثیر  بر  تاکید  ب: 
شکل دادن بە ساختارهای عینی و 

تحوالت سیاسی و اجتماعی.
روابط  اهمیت  بر  تاکید  پ: 
بە  دادن  شکل  در  بینادهنی 
و  هجنارها  و  ارزشها  فرهنگ، 

تاثیر انها بر ساختارهای عینی.
موارد  این  در  آنچکە  بدون شک 
اهمیت  شدە،  تاکیدە  آنها  بر 
و  ذهنی)اندیشە،گفتمان  فرم 
جنبش های  است;  ایدئولوژی( 

سدە  دو  طی  ایران  اجتماعی 
برآمدە  معرف،  هیچ کدام  گذشتە 
گفتمان  اندیشە،  یک  نمایندە  و 
دمکراسیخواە،  ایدئولوژی  یا 
نبودەاند.  عدالت خواە  و  آزدایخواە 
جنبش های  از  هیچ کدام  چراکە 
و  تغییر  برآیند  ایران  در  اجتماعی 
و  فرد  ذهنی  فرمهای  در  تحول 
ذکر  آرمانهای  با  مطابق  جامعە 
شدە نبودە، بلکە محصول تغییر در 

اولویت ها بودەاند.

مشخصە  دو  با  پهلوی  دورە  ایران 
ناسیونالیستی و مذهبی بە صورت 
حکومتی سانترالیستی )بە مثابە 
اساس  بر  قدرت  شکل گیری 
فرهنگی  ارزش های  و  شاخصەها 
اکثریت و تمرکز قدرت در راستای 
اکثریت(  همان  برتری  و  هژمونی 
اولویت ناسیونالیسم بر مذهب  بر  
شکل گرفتە بود، این اولویت ها در 
تاکید  با  اسالمی  جمهوری  دورە 
ناسیونالیسم  بر  مذهب  الویت  بر 
موجد یک حکومت سانترالیستی 

با مشخصاتی عموما مشترک  با 
دورە قبل گردید.

در  اجتماعی  جنبش های  بنابراین 
تغییر  درصدد  آنکە  آز  قبل  ایران 
ساختار عینی و تغییر در مدیران 
در  تغییر  نیازمند  باشند،  قدرت 
صورت  بە  ذهنی  ساختارهای 
سوبژە  نقش  و  اهمیت  درک 
آزادی،  بە  دادن  در شکل  مستقل 
و  برابری  و  عدالت  دمکراسی، 
قدرت  ذهنی  مناسبات  در  تغییر 

هستند.

شاهو حسینی



7 شامرە ٨٢٩ - ٢٢ آگوست ٢٠٢٢

بیانیەی مشترک
اتحاد مجدد حزب دمکرات، سرآغاز مرحلەی نوینی از 

تالش و مبارزە
مردم آزادیخواە کوردستان

احزاب، سازمان ها و شخصیت های 
دوست

فعاالن، اعضا و کلیەی دلسوزان 
حزب دمکرات

اعالم  افتخار  و  مسرت  نهایت  با 
می کنیم کە سرانجام گفتگوهای 
دمکرات  حزب  رهبری  میان 
دمکرات  حزب  و  کوردستان 
نتیجەی  بە  ایران،  کوردستان 
مطلوب خود کە همانا اتحاد مجدد 
حزب دمکرات است، منجر گردید.
 ١٣٨٥ آذرماە  در  کە  هنگامی 
 ٢٠٠٦ )دسامبر  خورشیدی 
دمکرات  حزب  میالدی(، 
ادامەی  در  ایران  کوردستان 
دچار  خود،  درونی  اختالفات 
این  گردید،  جدایی  و  انشقاق 
نگرانی  از  عظیمی  موج  رویداد 
کوردستان،  مردم  تودەهای  تأثر  و 
دوست  شخصیت های  و  سازمان ها 

و دلسوز حزب را بە دنبال داشت.
خالل  در  دمکرات  مبارزان  گرچە 
دو  میان  اخیر  سال   ١٥ از  بیش 
حزب تقسیم شدەبودند، لیکن مردم 
کوردستان ایران، هیچ گاە از این 
آن  و  نکردە  یاد  نیکی  بە  جدایی 
را بە رسمیت نشناختند، هرگز از 
دمکرات  فرزندان  سرزنش  و  نقد 
گاە  هیچ  و  ننمودە  اجتناب  خود 
بە رهبران و مبارزان  از فشار  نیز 
و  دمکرات  حزب  طرف  دو  هر 
دوبارە،  اتحاد  ضرورت  یادآوری 
تحت  آنان  نشدند.  ناامید  و  خستە 
شرایط خفقان و تهدیدات نهادهای 
سرکوبگر جمهوری اسالمی ایران، 
برای  فرصتی  و  مناسبت  هر  از 
ابراز درخواست اتحاد و پیام وحدت 
طلبانە خود استفادە نمودە و نشان 
دادند کە حزب دمکرات، امانت و 
سرمایەی مبارزات مردم کوردستان 
این  مبارزان  و  رهبران  نزد  ایران 
حزب بودە و اجازە نخواهند داد این 
بە  این  از  بیش  امانت  و  سرمایە 
یکدیگر  از  جدا  و  دوپارە  صورت 

باقی بماند.
بدیهی است، احزابی کە در زمرەی 
در  دمکرات  حزب  دیرین  دوستان 
و  دارند  قرار  کوردستان  و  ایران 
بسیاری از شخصیت های مبارز و 
آزادیخواە نیز هموارە مشوق گفتگو، 
توافق و اتحاد بین دو طرف حزب 
در  خوشبختانە  بودەاند.  دمکرات 
اعضای  و  فعاالن  رهبری،  میان 
اتحاد  نیز  دمکرات  طرف  دو  هر 
بە  تنها  نە  دمکرات ها  دوبارەی 
عنوان یک گزینە، بلکە بە عنوان 
یک هدف ، هرگز بە کناری نهادە 
اندیشەی  و  اتحاد  آرزوی  و  نشد 
وحدت مجدد با گذشت سالیان، نە 
بە  بلکە سال  نشد،  تنها کمرنگ 

سال شکوفاتر شد.
بازیابی  با  دمکرات  حزب  اینک 
بر  پایانی  نقطەی  خود،  اتحاد 
تاریخ  از  ناخوشایندی  دورەی 
مدت  در  می گذارد.  خویش 
سال های جدایی از یکدیگر، هر دو 
حزب در اغلب عرصەهای مبارزە، 
حاضر و فعال بودند، پس از چندین 
ناخواستە  جدایی  و  دوری  سال 
یکدیگر،  از  پیشمرگەها  و  مردم 

کوردستان  مردم  دیگر  بار  یک 
پیشمرگەهای  حضور  شاهد  ایران 
فرزندانشان  فداکاری  و  دمکرات 
در رویارویی با نیروهای سرکوبگر 
بودند. پشتیبانی از فعاالن مدنی 
مردم  از  حمایت  و  کشور  داخل 
بە جان آمدە از ستم، سرکوب و نقض 
جمهوری  توسط  حقوقشان  مستمر 
اسالمی ایران، در گفتمان، سیاست 
دمکرات ها  دوران  این  مبارزات  و 
داشت.  ویژەای  جایگاە  و  اهمیت 
روابط  و  دیپلماسی  عرصەی  در 

روابط  عرصەی  در  و  بین المللی 
دو  هر  ایرانی،  و  کوردستانی 
نوبەی  بە  کە  کوشیدند  حزب 
خویش خواست ها و انتظارات مردم 
نمایندگی  را  ایران  کوردستان 
تبلیغات،  زمینەی  در  کنند. 
اهمیت  صنفی،  تشکالت  آموزش، 
زنان و جوانان در صفوف  بە  دادن 
مبارزاتی  برنامەی  در  و  حزب 
خود، افشای جنایات و نقض حقوق 
بشر و نقض حقوق زندانیان سیاسی 
از سوی رژیم ایران و در زمینەی 
و  ملی  گفتمان  بە  دادن  اهمیت 
ایران،  در کوردستان  هویت خواهانە 
هر دو طرف با شور و شوق تازەای، 

آستین همت باال زدند.
و  صدها  دورە،  این  سال های  طی 
هزاران نفر از نسل جدید و جوانان 
کورد در داخل و خارج از کوردستان 
بە صفوف مکتب دمکرات ملحق 
مبارزات  و  فعالیت ها  بە  و  شدە 
دمکرات ها پیوستەاند. در این مدت 
علیرغم وضعیت ناشی از انشقاق و 
شماری  در  حزب  دو  این  جدایی، 
سیاسی  ائتالفات  و  پالتفرم ها  از 
شریک  نیز  کوردستانی  و  ایرانی 
لیکن  بودەاند.  یکدیگر  همکار  و 
واقعیت ها،  این  تمامی  علیرغم 
دوران ١٥سالەی جدایی از یکدیگر 
را برهەای نامطلوب و غیرطبیعی 
از تاریخ حزب دمکرات می دانیم.

دمکرات   حزب  تاریخ  از  برهە  این 
تجربیات  و  درس ها  دربردارندەی 
فراوان و در عین حال مهمی است. 
صفحەی  می خواهیم  کە  اینک 
جدیدی از تاریخ حزب دمکرات را 
ورق بزنیم، یادآوری برخی از آنها 

را بجا و مناسب می دانیم:

اگر  کە  نیست  تردیدی  نخست، 
متحد  همچنان  دمکرات  حزب 
در  و  می ماند  باقی  یکپارچە  و 
بە  مزبور  عرصەهای  تمامی 
حضور  واحد  حزب  یک  صورت 
پیش  فرصت های  از  می یافت، 
رو بهتر می توانست استفادە کند، 
بزرگتری  بسیار  دستاوردهای 
مبارزات  و  تالش ها  مسیر  در  را 
مخاطبین  و  نمودە  محقق  خود 
و  ملی  جنبش  و  دمکرات  حزب 
ایران،  کوردستان  آزادیخواهانەی 

از  گستردەتری  و  بهتر  استقبال 
بە عمل  آن  فراخوان های  و  پیام ها 

می آوردند.
و  مبارزە  تداوم  و  استمرار  دوم، 
آنان  حضور  و  دمکرات ها  فعالیت  
در برخی عرصەها کە مورد اشارە 
قرار گرفت، اگرچە دستاوردهایی 
حال مستلزم  این  با  داشتە،  بر  در 
نیز  جانفشانی هایی  و  فداکاری 
کادرها،  از  تن  دەها  است.  بودە 
فرماندهان، پیشمرگەها و مبارزان 
خارج  و  داخل  تشکیالت  عضو 
راە  در  مدت  این  طی  کشور،  از 
آرمان های حزب دمکرات جان خود 
از  زیادی  شمار  کردەاند.  فدا  را 
متحمل  دمکرات  حزب  مبارزین 
شکنجە،  حبس،  ناروای  احکام 
اعدام شدە یا ناچار بە دربدری و 
مدت،  همین  در  شدەاند.  آوارگی 
و  از چهرەهای سرشناس  تن  دەها 
مبارزان قدیمی از نسل های پیشین 
حزب دمکرات، دیدە از جهان فرو 
دارد  جا  شدەاند.  جاودانە  و  بستە 
در چنین روزی بە یاد بیاوریم کە 
آرزو و رٶیای تمامی این شهیدان 
و زندەیادان کە در این مدت با ما 
لحظات  واپسین  در  نمودەاند،  وداع 
یکپارچگی  و  اتحاد  حیاتشان، 
کە  بود  دمکرات  حزب  دوبارەی 
در  را  خود  زندگی  اعظم  بخش 

صفوف آن سپری کردە بودند.
جداگانەی  فعالیت  تجربەی  سوم، 
در  دموکرات  حزب  طرف  دو  هر 
جدایی  کە  داد  نشان  مدت  این 
راهکار  نمی تواند  یکدیگر  از 
از  رهایی  برای  موفقیت آمیزی 
مشکالت و بحران های درونی باشد. 
جداگانە،  فعالیت  و  جدایی  با  نە 

از  گرفتن  عبرت  طریق  از  بلکە 
اشتباهات و کاستی های گذشتە، 
جلوگیری از بروز برخی پدیدەهای 
و  انتقاد  نامطلوب،  و  منفی 
نقدپذیری و صراحت گویی رهبری 
و  تغییر  حزب،  درون  در  اعضا  و 
فرهنگ  سیستم،  در  نوگرایی 
چگونگی  و  همکاری  متد  و 
رقابت  بستر  ایجاد  فعالیت حزبی، 
فعالین  میان  سالم  و  دمکراتیک 
الزم  شرایط  آوردن  فراهم  حزب، 
برای شایستەساالری، شکل گیری 

روحیەی احساس مسئولیت در قبال 
مصوبات  و  حزب  صفوف  وحدت 
حزب، آموزش مدرن و پرورش افراد 
بر مبنای روحیەی مدارا و تسامح 
و احترام بە تنوعات و تفاوت ها و 
با ایجاد فضایی کە همگان حزب 
بدانند، بحران ها  بە خود  را متعلق 
و مشکالت داخلی کاهش یافتە و 

حل و فصل خواهند شد.
فعالیت  از  برهە  این  چهارم، 
تمامی  با  دمکرات ها،  جداگانەی 
نقاط ضعف  دستاوردها،  و  زیان ها 
و  خوشایند  رخدادهای  و  قوت  و 
تاریخ  از  بخشی  آن،  ناخوشایند 
ما  همەی  است.  دمکرات  حزب 
این  شکل گیری  در  کە  کسانی 
تأثیرگذار  و  سهیم  کمابیش  تاریخ 
بودەایم، بە تناسب مسئولیت حزبی 
و نقش و موضعمان در تصمیمات 
در  را  خود  رویدادها،  روند  و 
مسئول  آیندگان  و  تاریخ  پیشگاە 
مسئولیت  این  پذیرفتن  می دانیم. 
و تحمل انتقاد در رابطە با انشقاق 
در صفوف حزب دمکرات، مکمل 
شجاعتمان  و  مسئولیت  احساس 
بسوی  خستگی ناپذیر  حرکت  در 
اتحاد مجدد حزب دمکرات است. 
دادن  تحویل  دیگر،  عبارت  بە 
یکپارچە  و  متحد  دمکرات  حزب 
از  بخشی  آیندە،  نسل های  بە 
حال  در  ما  وظیفەی  و  مسئولیت 
حاضر و تنها کاریست کە می تواند 
عدم  و  اشتباهات  سهل انگاری ها، 
گذشتە  در  تسامحمان  و  تساهل 
قبول  نماید.  جبران  حدودی  تا  را 
مسئولیت ها  این  برعهدەگرفتن  و 
و  مشوق  بایستی  و  ضروریست 
آیندەی  رهبری  برای  انگیزەای 

تمامی  و  متحد  دمکرات  حزب 
تا  باشد  حزب  اعضای  و  مبارزان 
از  مسئولیت،  احساس  نهایت  با 
اتحاد  بەویژە  اتحاد،  دستاوردهای 
محافظت  دمکرات  حزب  دوبارەی 

کنند.
سازمان ها و شخصیت های آزادیخواە 

کوردستانی و ایرانی!
مردم دمکرات پرور کوردستان ایران!
جداگانەی  فعالیت  امروز  از 
پایان  دمکرات  حزب  طرف  دو 
ارگان ها،  تشکیالت،  پزیرد.  می 

حزب  دو  هر  مٶسسات  و  نهادها 
کشور،  از  خارج  و  کوردستان  در 
و  دوجانبە  توافقات  طبق  بر 
راهکارهای تعیین شدە و با نظارت 
مشترک،  رهبری  رهنمودهای  و 
دمکرات  حزب  عنوان  تحت 
پیوستە و  بە هم  ایران،  کوردستان 

بە فعالیت خود ادامە می دهند.
در این مناسبت تاریخی، در برابر 
مردم  جدی  عزم  و  نستوە  ارادەی 
کوردستان مبنی بر ضرورت اتحاد 
حزب  محبوبشان،  حزب  مجدد 
دمکرات کوردستان ایران سر تعظیم 
فرود می آوریم. تالش های دلسوزان  
در  حزب  مجدد  اتحاد  حامیان  و 
داخل  در  چە  اخیر،  سال های 
دمکرات  حزب  بزرگ  خانوادەی 
آن  چهارچوب  از  خارج  در  چە  و 
ناپزیر  خستگی  تالش  همچنین  و 
حزب  طرف  دو  هر  هیئت های 
دمکرات نیز کە روند گفتگوها و 
توافقات را با موفقیت بە سرمنزل 

مقصود رساندند، ارج می نهیم.
مجدد  اتحاد  کە  می دانیم  نیک 
حزب دمکرات یکی از خواستەهای 
مردم  واالی  آرزوهای  و  برحق 
کوردستان ایران، بەویژە خانوادەهای 
شهیدان، زندانیان سیاسی، مبارزان 
تحقق  لذا  است.  حزب  اعضای  و 
این خواست برحق و آرزوی واال را 
صمیمانە بە آنان تبریک و شادباش 
اطمینان  آنان  بە  و  می گوییم 
می دهیم کە دلسوزی و حساسیت 
آنان در قبال مسألەی اتحاد مجدد 
حزب، مسئولیت و وظیفەی ما را 
در صیانت از این دستاورد سترگ، 

سنگینتر می نماید.
مجدد  اتحاد  کە  نیست  تردیدی 

دوران  سرآغاز  دمکرات،  حزب 
نوینی از مبارزات حزب علیە رژیم 
جمهوری اسالمی ایران و هر گونە 
طرز فکر و نگرش مرکزگرایانەای 
است کە اصل کثیرالملە بودن ایران 
مختلف  ملیت های  ملی  حقوق  و 
این  نماید.  انکار  و  نفی  را  ایران 
خواهد  راهگشا  و  مشوق  اتحاد، 
دمکراتیک  ملی  جنبش  تا  بود 
چنان  بە  تبدیل  ایران  کوردستان 
در  کە  شود  تأثیرگذاری  نیروی 
در  تحولی  هر گونە  وقوع  صورت 
سطح سراسری، بە شایستگی ایفای 
و  پشتیبان  اتحاد  این  کند.  نقش 
ضامن حفظ و تقویت اصول دیرینە 
بدون  بود.  خواهد  حزب  مهم  و 
خجستەای،  رویداد  چنین  تردید، 
بیشتر  شکوفایی  و  رشد  باعث 
در  آزادیخواهانە  و  ملی  جنبش 
کوردستان ایران خواهد شد. بە هم 
سرمایەی  همە  آن  مجدد  پیوستن 
بە  اتکا  با  معنوی،  و  انسانی 
پایگاە اجتماعی، موقعیت، اعتبار 
و محبوبیت کم نظیر حزب دمکرات 
نزد مردم کوردستان و با اطمینان 
و  هوشیاری  گرفتن،  درس  بە 
و  کادرها  رهبری،  غنی  تجربەی 
تمامی مبارزان دمکرات در ابعاد 
مختلف، فرصت های نوین بسیاری 
ایجاد خواهد  برای حزب دمکرات 
نمود. انتظار و امید ما آن است کە 
اتحاد مجدد حزب دمکرات مایەی 
بیشتر  امیدواری  و  دلگرمی 
کوردستان  مردم  مختلف  اقشار 
جهت حمایت و پشتیبانی از حزب 
رهایی  راە  در  مبارزە  و  دمکرات 
بە  ایران  کوردستان  در  ملتمان 

رهبری این حزب گردد.
ما  درخواست  مناسبت،  همین  بە 
مبارز  سیاسی  سازمان های  از 
و  مجامع  ایران،  و  کوردستان 
کانون های  و  گروەها  محافل، 
و  داخل  در  آزادیخواە  و  مدنی 
خارج از کشور آن است کە شرایط 
و  کوردستان  کنونی  سیاسی 
مردم  بی نظیر  ایستادگی  و  ایران 
رژیم  برابر  در  ایران  آمدەی  بە جان 
جمهوری اسالمی ایران، محرک و 
انگیزەای برای اتحاد آنان و تقویت 
صفوفشان و همکاری و اشتراک 
مساعی مبارزاتی میان آنان باشد. 
با  بعد  بە  این  از  دمکرات  حزب 
اهداف و  تحقق  برای  بازتر  دستی 
اجرای پروژەهای ملی و مبارزاتی 
ایجاد  ضرورت  جملە  از  خود، 
ائتالف و همکاری مبارزاتی میان 
کوردستان  سیاسی  سازمان های 
برای  آمادگی  کسب  و  ایران 
مواجهە با تحوالت پیش رو گام بر 

خواهد داشت.

و  شهیدان  پاک  روان  بر  درود 
سالەی   ٧٧ تاریخ  زندەیادان 
رهبر  سە  بەویژە  دمکرات  حزب 
پیشوا  دمکرات،  حزب  شهید 
و  قاسملو  دکتر  محمد،  قاضی 

دکتر شرفکندی.

دمکرات  حزب  مجدد  اتحاد 
کوردستان  مردم  تودەهای  بر 
اعضاء  مبارزان،  تمامی  و 

وپشتیبانان حزب مبارک باد.

ایران                        حزب دمکرات کوردستان 
حزب دمکرات کوردستان



روزنامه ى »كوردستان« و وب سايتهاى حزب دمكرات كردستان ايران، روزنامه ى »كوردستان« و وب سايتهاى حزب دمكرات كردستان ايران، 

در شبكه جهاىن اينرتنت: در شبكه جهاىن اينرتنت: 

www.kurdistanmedia.comwww.kurdistanmedia.com
info@kurdistanmedia.cominfo@kurdistanmedia.com

http:www.pdki.org http:www.pdki.org 
pdkiran@club-internet.frpdkiran@club-internet.fr

telegram.me/PDKImediatelegram.me/PDKImedia
Published by Democratic Party of Iranian Kurdistan    Published by Democratic Party of Iranian Kurdistan      No  829    No  829       22  August 22  August  2022  2022


