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تـأمین حقوق ملی خلق کورد در چهارچوب ایرانی دموکراتیک و فـــدرال

ارگان حزب دموکرات کردستان ایران
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خالدعزیزی:مصطفیهجری:
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خلق  ناسور  کە  روزی  و  زمــان  در  درســت 
کورد بمناسبت سی مین سالروز ترور د. صادق 
شرفکندی مجددا سرباز کردە بود، زخم دیگری 
بر قلب میهن فرونشست و گل زندگی »ژینا« 
کورد در پایتخت حاکمیت اهریمن پرپر گشت.

تحت  کشور  در  را  خود  زیبایی  تاوان  ژینا 
پس  خود  جان  با  اندیشان  تاریک  حاکمیت 
زورمداری  و  ستم  قربانی  تنها  نە  او  اما  داد، 
بود.  خواهد  نیز  آن  آخرین  نە  و  است  رژیم 
دلخراش  مرگ  گذشتە  روز  چند  طی  چنانچە 

ژینا، کوردستان و  .............. ص٢

از ترور میکونوس می گذرد، حزب دموکرات کوردستان ایران در سی امین  ٣٠ سال 
و  سمینار  و  نشست  برگزاری  با  همراهانش  و  شرفکندی  صادق  دکتر  ترور  سالگرد 
انجام دادن فعالیتهای تبلیغی در کوردستان ایران و خارج بە همین مناسبت، ضمن 
گرامی داشت یاد شهیدان میکونوس، دوبارە این جنایت رژیم ایران را محکوم و رسوا 

کرد ، »کوردستان« در این شمارەی خود این فعالیت ها را پوشش می دهد.

سرآغازفصل»ژینا«
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 ادامەی:

 ... ایران را تکان داد، همین رژیمی کە قتل وی را انکار می کرد، چند نفر 
دیگر را نیز کە جهت محکوم کردن این حاکمیت بدلیل جنایت تازەای کە 

مرتکب شدە بود بە خیابانها آمدە بودند را بە قتل رساند.
قاتل همان قاتل شناختە شدەاست. رژیمی ضدخلقی کە بمنظور حفظ 
اعتبار ننگین خود در خارج از کشور صدها انسان مبارز را در چهارسوی 
جهان ترور کردە و در داخل کشور نیز بزور اسلحە و کشتار یک کشور را 
گروگان گرفتە است. رژیمی کە خون مردم را در شیشە کردە و بمنظور 
کلیەی  خویش،  ساختی  ارزشهای  ضد  و  مجهول  فرهنگ  کردن  حاکم 

حقوق و آزادیهای مشروع مردم را سرکوب کردەاست.
دو سال پیش هنگامیکە تصاویر مرگ "جورج فلوید" در زیر زانوی یک 
 – ایرانی  قاتل  داد،  تکان  را  جهان  و  شدە  منتشر  آمریکا  پلیس  افسر 
خامنەای – این امر را غنیمت شمرد و با وقاحت لب بە سخن گشود و 
اظهار داشت: "جنایت می کنند، مردم خود را می کشند، عذرخواهی هم 
نمی کنند و زبانشان هم دراز است." وی هم قصد داشت عملکردهای خود 
را توجیە نماید و هم بە نیروهای مسلح خود تفهیم نماید کە مادام در 
آمریکا دمکراتیک نیز پلیس مردم را سرکوب کردە و تقبل می رساند، دیگر 
الزم نیست شما از هیچ اقدامی فروگذاری کنید. آنزمان بالفاصلە پلیس 
انداختن کمپین "نمی توانم نفس  براه  با  بازداشت کرد، مردم  را  مجرم 
بکشم" و فشار افکار عمومی، بە نیروهای پلیس تعهدات و مسئولیتهای 
 ٢٢ بە  را  مجرم  پلیس  دادگاه  و سپس  ساختند  خاطرنشان  را  خویش 
چهار  از  بیش  اسالمی  جمهوری  مقامات  اما  کرد.  محکوم  حبس  سال 
دهە است کە اجازەی نفس کشیدن را از مردم سلب کردەاند و خودشان 
نە تنها زبانشان دراز است، بلکە در روز روشن و در مکانی چون مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد، در مقابل دیدگان جهان، تمامی پرنسیپهای 

بین  المللی را بە سخرە می گیرند!
مرگ ژینا جنایت دیگری بود بر تارک جمهوری اسالمی و بدین ترتیب 
پروندەی دیگری بە هزاران هزار جنایت دیگری کە این رژیم طی چهار 
باز  پروندەها هنوز هم  این  افزودە گشت.  دهەی گذشتە مرتکب شدە 
و  شکنجە  و  بازداشت  از  هستند:  خلق  دادگاه  تشکیل  منتظر  و  بودە 
اعدام مخالفان از ابتدای پیروزی انقالب تا کنون، از صدور فتوای جهاد و 
لشکرکشی بە کوردستان و تحمیل یک جنگ خونین بە خلق حق طلب 
جنایاتی چون  و   ٦٠ عام دهەی  قتل  از  دارد،  ادامە  هنوز هم  کە  کورد 
کهریزک، از کشتار دیماه ٩٦ و آبان ٩٨، از حملەی موشکی بە قرارگاه حزب 
دمکرات و ساقط کردن عمدی هواپیمای اکراینی، قتل روزانەی مردم کولبر 

در کوردستان و کسبەی بلوچستان و... .
ژینا نخستین کوردی نیست کە پس از بازداشت خودسرانەاش مورد ضرب 
و شتم قرار گرفتە و بە قتل می رسد، تاریخ حاکمیت جموری اسالمی در 
نیز بە  ایران  اینگونە جنایات و فجایع؛ در سطح  از  کوردستان پر است 
نبود،  مترقبەای  غیر  رویداد  و  اتفاقی  عین حال  در  ژینا  قتل  همچنین. 
بلکە ادامەی بیش از چهار دهە سیاست سرکوب و کشتار سیستماتیک 
کوردها است. ژینا بە هنگام بازداشت بە آنان می گوید کە من کوردم و 
اهل این شهر نیستم، بە همین دلیل حاکمیت خشم و کین دیرینەی 
خود را بر سر او خالی می کند. کوردستان هنوز هم باج ازادیخواهی خود 
را می دهد و حاضر است در راستای حفظ هویت متمایز خود و مبارزە در 
راه کسب حقوق غصب شدەی خویش هرگونە هزینەای را بجان بخرد. 
فرزند  و خون  آمد  بە خروش  نیز  اینبار  کوردستان  کە  اینروست  از  هم 

خویش را فراموش نکرد.
کوردستان همچون همیشە پیشاهنگ باقی ماند. حزب دمکرات و کوملە 
فراخوانی برای اعتصاب منتشر ساختند و بخش کثیری از دیگر نیروهای 
سیاسی ز آن حمایت کردند. مردم کوردستان کە از سویی اتحاد حزب 
از سوی دیگر  و  امیدوارتر ساختە  مبارزە  پیروزی در  بە  را  آنان  دمکرات 
تنها  نە  ژینای جوان،  ریختە شدەی  بناحق  کردن خون  بمنظور محکوم 
بە  بلکە  اعتصاب پاسخ شایستەای دادند،  بە فراخوان  همچون گذشتە 
خروش آمدە و یکبار دیگر خیابانهای شهر را بە سنگر مبارزە و مقاومت و 
مقابلە علیە حاکمیت اشغالگر بدل ساختند. آنها کە هیچگاه یاد نگرفتەاند 
کە در مقابل ارادەی دشمن سرفرود آورند و جنایات و جرمهایش را بی  
و   اتحاد  از  دیگری  درس  و  آفردند  حماسە  دیگر  یکبار  بگذارند،  پاسخ 

پیشاهنگی را بە نمایش گذاردند.
سرنوشت "ژینا" و فریاد "کوردستان" اینبار گسترش یافت و دیگر مناطق 
ایران را نیز بصدا درآورد. از دانشجویان و کارگران، از هنرمندان و فعاالن 
عرصەهای گوناگون، از زنان و مردان آزادیخواه کە فریاد برآوردند دیگر 
و  ستم  حاکمیت  قربانی  باید  کشور  این  فرزندان  کی  تا  و  است  بس 
اینبار مسألە سرنوشت مشترک بە سرآغاز فصل دیگری  بیدادی شوند؟ 
از اتحاد و همبستگی بدل گشت کە آری امروز شما قربانی هستید و 
فردا ما. بە همین دلیل خون بناحق ریختە شدەی ژینا وجدان جامعە را 
جریحەدار کرد و موج جدیدی از نفرت و بیزاری از این رژیم را بە همراه  
آورد. خون ژینا امینی، نوید افکاری، زهرا بنی  یعقوب و سحر خدایاریها 
بە هم رسیدند بە دریایی بدل گشتند کە می رود تا کاخ ستم و بیداد 
حاکمیت جمهوری اسالمی را فروپاشد و موجب ایجاد تغییری گشت کە 
می تواند نوید بخش روزهای خوش و افق روشنی برا آیندەی کشور باشد. 
اگر حاکمیت با زور اسلحە و کشتار گروهی مردم و ارتکاب جنایات دیگر 
بتواند این اعتراضات را سرکوب کردە و خاموش نماید، با اطمینان باید 
گفت کە نە این قافلە با توقف و آشناست و نە این راه قابل فراموشی 
است. خون ژینا سرآغاز فصل نوینی از تحوالت اساسی در بطن جامعە 
آنهم در بسترهای کلی و خمیرمایەی آزادی و ریایی از یوغ اسارت است. 
اما این امر وظیفەی سنگینی را نیز متوجە هر فرد این کشور و نیروها و 

جریانهای سیاسی و سازمانها بویژە می سازد. 
تظاهرات در راه پیروزی و حصول نتیجە باید ادامە داشتە باشد، تداوم 
این خروش و خیزش نیز بە حمایت و پشتیبانی نیاز دارد. درست است 
و  اتحاد  دیگر هنگام  اکنون  اما  ناپذیر است،  ارادەی مردم شکست  کە 
همبستگی اپوزیسیون است. تا این رژیم باقی باشد هیچ کس و نیرو و 
ملتی بە حقوق و آزادیهای خویش دست نخواهد یافت و سرنگونی این 
رژیم نیز نیازمند اشتراک مساعی همگی است. بگذار با فرا رسیدن فصل 

"ژینا" این آرمان تحقق یابد.

مردم حق طلب کوردستان سرآغاز فصل "ژینا"
مرعوب سرکوب و خشونت نبوده و نخواهند بود

اتحاد  لزوم  مورد  در  اکنون  هم  مصطفی  کاک 
در  چقدر  موضوع  این  می شود،  صحبت  زیاد 
پیشرفت مبارزات در شرق کوردستان تاثیر دارد و 

اساسا چرا اتحاد؟
باید  تقسیم شدە  ملتی  و  کورد  عنوان  بە  ما 
را  ملتمان  سرنوشت  تقسیمات  این  کە  بدانیم 
بە کجا رسانده است. من فکر می کنم روزی کە 
کوردستان بین چهار کشور تقسیم شد، بزرگترین 
فاجعە تاریخ مردم کورد آغاز شد. زیرا این تقسیم 
باعث شد کە نیروی کورد بە چهار قسمت تقسیم 
شوند و هر کدام تحت سلطە حکومتی دیکتاتور 
از آن حکومت ها نیز بە  قرار گیرند و هیچکدام 
حقوق ملت کورد اعتقاد نداشتە و ندارند. زمانی 
کمتر  قدرتش  شد،  تقسیم  کورد  ملت  کە  هم 
آن  بر  توانستند  راحت تر  خیلی  و  شد  کمتر  و 
مسلط و سرکوبش کنند و حتی با ایجاد تفرقە 
بە  بیاندازند.  براە  جنگ  و  دشمنی  ما  میان  در 
از  پر  متأسفانە  ما  تاریخ  کە  است  دلیل  همین 
جنگ های برادرکشی، تحقیر و تخریب یکدیگر، 
دست کم گرفتن یکدیگر و ناکارآمد جلوە دادن 
نفع  بە  این ها  یکدیگر است کە متاسفانە همە 

دشمن تمام شده است.
ما بە عنوان کورد در جریان تجزیە کوردستان 
نداشتیم.  زمینە  این  در  قدرتی  و  نقش  هیچ 
تجزیە  را  کوردستان  کە  کسانی  زمــان  آن 
تقسیم  با  رابطە  در  پرسش  یک  حتی  کردند، 
فکر  چە  آن ها  کە  نکردند  کوردها  از  کوردستان 
می کنند و کسانی کە کوردستان را تجزیە کردند 
دیکتاتورهایی بودند کە باوری بە وجود کورد و 
بنابراین  نداشتند.  حقوق  برابری  و  ملی  حقوق 
طبیعی است کە انتظار سرکوب، خشونت و بی 
عدالتی را از چنین سیستمی داشتە باشیم. اما 
فاجعە بارتر از آن زمانی بود کە خود کوردها هم 
بخش  هر  بین  در  داخلی  تقسیمات  بە  شروع 
از کوردستان کردند. یعنی اگر ما شکایتی مبنی 
کشور  چهار  بین  در  خاکمان  شدن  تقسیم  بر 
نیز تحت  در هر قسمت  اما خودمان  داریم،  را 
عنوان نام قبیلە، مذهب، زبان و منطقە سال ها 
با هم جنگیدیم، همدیگر را کشتیم و همدیگر را 
شکستیم و در برهەای از زمان کە توپ در میدان 
مردم  روشنگری  وظیفە  کە  بود  سیاسی  احزاب 
را بر عهدە داشتند، می بینیم کە بە جای اتحاد، 
تفرقە و درگیری نیز در میان احزاب سیاسی وجود 
داشتە است. از این رو گفتم این فاجعە بزرگتر 
از فاجعە اول است، زیرا این کار را ما با دست 
خود انجام دادیم، در این میان نیروهای کورد 
هیچ موفقیتی کسب نکردە و دشمن از آن سود 
زیادی برده است و مردم ما نیز خستە و ناامید 
است،  شده  دیر  اگرچە  کە  معتقدم  من  شدند. 
آگاه کە حقوق خود و  بە عنوان ملتی  باید  اما 
دشمنانمان را شناختە ایم، این روند را بە سمت 
و  اتحاد  با  اساسا  کە  چرا  دهیم.  تغییر  وحدت 
همە  می تواند  کورد  ملت  کە  است  همبستگی 
دفاع  برای  مبارزاتی  پتانسیل  بە  را  نیروی خود 
در مقابل دشمنان ظالم تبدیل کند و بە نیرویی 
تاثیرگذار بدل شود کە در معادالت پیش رو در 
بە  نشود.  رانده  حاشیە  بە  دیگر  بار  بخش  هر 
همین دلیل اتحاد ما بە موقع بود، زیرا می بینیم 

کە وضعیت خاورمیانە پایدار نیست و تغییرات 
یکی پس از دیگری در حال وقوع است. رژیم 
و  است  منفور  مردم  بین  در  اسالمی  جمهوری 
روزانە شاهد آنیم کە در شهرهای مختلف ایران 
تظاهراتی علیە آن برگزار می شود. در منطقە هم 
هماهنگی هایی علیە جمهوری اسالمی بە دلیل 
شدە  ایجاد  جویانە اش  مداخلە  سیاست های 
تغییرات  با  ما  کە  نشان می دهد  این  و  است 
سریعی روبرو هستیم و اگر متحد نباشیم دوباره 
بە حاشیە راندە می شویم. متأسفانە در ایران بە 
ملی  بە حقوق  اعتقاد  ملت های ستمدیده،  جز 
هستیم  ما  این  بنابراین  است،  ضعیف  بسیار 
باید بسیار قوی و متحد باشیم و پتانسیل  کە 
مبارزاتی خود را برای حوادثی کە قابل پیشبینی 

است، تقویت کنیم. 

با توجه به رهنمودهای شما اکنون چه می توان 
تقویت  برای  عطفی  نقطه  به  اتحاد  این  که  کرد 
حزب دموکرات و مبارزه در کوردستان ایران تبدیل 

شود؟
ما یک مرحلە از اتحاد را پشت سر گذاشتەایم، 
بلکە  این همە خواستە و هدف ما نیست،  اما 
هدف اساسی تقویت و تداوم این اتحاد است. 
دستیابی بە این هدف هم مستلزم آن است کە 
بە طور کلی چە در جامعە حزبی و باالتر از آن 
در جامعە کوردستان ایران همە بە عنوان افراد 
انتقادات و  نکتە نظرات،  بە پذیرش  آن جامعە 
پیشنهادات یکدیگر باور داشتە باشیم. آن دورانی 
کە یک فرد یا یک حزب باور داشت کە هر چە او 
می گوید درست است و احترامی برای تفاوت ها 
قائل نمی شد بە پایان رسیده است این همە با 
هم هستند کە حقیقت و واقعیت را می آفرینند. 
داشتە  وجود  متفاوتی  نظرات  باید  بنابراین 
واقع  و  زیباترین  بهترین،  باید  ما  و همە  باشد 
بینانە ترین تصمیمات و سیاست ها را در رابطە با 

تغییرات پیش رو اتخاذ کنیم.
در  کە چون  باشیم  این  دنبال  بە  نباید  دیگر 
چیزی  مورد  در  یا  ناراضی هستیم  حزب  درون 
بە توافق نمی رسیم، پس جدا می شویم! زیرا اگر 
گروه دیگری هم تشکیل شود، اختالف نظر در 
درون آن هم وجود دارد. زمانی کە ما بە عنوان 
از  یک حزب دموکراتیک مبارزه می کنیم، یکی 
نظرات  وجود  دموکراسی  اساسی  ویژگی های 
مختلف است، بنابراین دیدگاە و نظرات مختلف 
گیرد.  می  شکل  ما  برنامە ی  و  کار  در  همیشە 
با این حال، این نظرات متفاوت باید مدیریت 
شوند و بتوانیم از طریق گفت وگوی دموکراتیک، 
کنیم و تصمیم گیری  پیدا  را  زمینە های مشترک 
برنامە خود  و  کار  و  کنیم  کنیم، سیاست گذاری 
را هدایت کنیم. بە عنوان کوردها بە طور عام و 
بە عنوان حزب دموکرات بە طور خاص، باید بە 
جدایی ها  از  یک  هیچ  کە  باشیم  داشتە  خاطر 
موفقیت آمیز نبود و هیچ کدام نتوانست مبارزات 
توانستند  خوبی  بە  اما  کند.  تقویت  را  کوردها 
مردم را خستە، ناامید کنند و توانستند وقت و 
انرژی احزاب را بە خود اختصاص دهند. بنابراین 
راه حل در انشعاب نیست، زمانی می توانیم این 
تجربیات  کە  قرار دهیم  نقطە عطفی  را  وحدت 

می گویند  اغلب  نکنیم.  فراموش  را  گذشتە 
کوردها کم حافظە هستند و مسائل تاریخی را 
زود فراموش می کنند، بنابراین ما نباید تاریخ را 
فراموش کنیم. نباید فراموش کنیم تا آن روزهای 
این  امیدوارم  نشود.  تکرار  مردم مان  برای  تلخ 
آرزو محقق شود، زیرا مردم کورد در داخل کشور 
خود  دشمنان  و  دوستان  و  آگاه هستند  بسیار 
چگونە  کە  می دانند  و  می شناسند  خوبی  بە  را 
عنوان  بە  باشد.  آن ها  راه حل  وحدت می تواند 
مثال، اگرچە حزب دموکرات دچار انشعاب شد، 
کە  است  بدیهی  ماندند.  باقی  متحد  مردم  اما 
ما بە عنوان حزب دموکرات باید تالش کنیم و 
نظر  از  هم  و  فکری  نظر  از  هم  را  وحدت  این 
عملی بە مردم خود نشان دهیم. از نظر فکری، 
ما باید با هم در مورد مسائل متضاد گفت وگوی 
نرویم،  دیگری  راه  و  باشیم  داشتە  دموکراتیک 
زیرا راه دیگری برای موفقیت وجود ندارد و صد 
سال است کە این راەها را امتحان می کنیم. عمال 
ایران  اقدامات ما در حزب دموکرات کوردستان 
باید برای افراد یکسان باشد، در انشعاب فالنی 
کنار گذاشتە شود.  باید  یا علیە من  بود  با من 
یک  بسپاریم،  تاریخ  بە  را  رفتارها  این  باید  ما 
اتحاد  روز  از  ما  روز جدید  ناموفق.  و  بد  تاریخ 
آغاز می شود و آن روز جدید باید عبرت گرفتن از 
گذشتە باشد. ما اختالف نظر داشتیم، مشکالت 
داشتیم و آن ها را بە تاریخ واگذار کردیم، حاال 
عنوان  بە  برای یک هدف مشترک  با هم  همە 
اعضایی کە در حزب حقوق یکسانی دارند مبارزە 
می کنیم، چە کسانی کە پیشتر در حزب دموکرات 
کوردستان ایران بودند و چە در حزب دموکرات 
کوردستان، زیرا هر دو طرف برای یک هدف در 
طول جدایی مبارزه کرده اند. این می تواند نقطە 
الزم  آگاهی  و  ظرفیت  این  من  و  باشد  عطفی 
برای این هدف در میان اعضای حزب دموکرات، 
بە  رهبری حزب دموکرات  و  پیشمرگان  کادرها، 
ویژه و مردم کوردستان ایران بە طور کلی سراغ 

دارم. 

دموکرات،  حزب  از  غیر  به  مصطفی،  کاک 
بینید؟  می  چگونه  را  ــران  ای کنونی  وضعیت 
بی  تاکنون  اعتراضات  کردید  اشاره  که  همانطور 
نتیجه بوده است، پس وضعیت سیاسی ایران به 

کجا می رود؟
در  ایــران  اسالمی  جمهوری  رژیم  معتقدم 
بدترین وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 
این  اما  دارد،  قرار  گذشتە  سال  چهل  در  خود 
بدان معنا نیست کە قدرت سرکوب از بین رفتە 
است، بلکە قدرت سرکوب را تقویت کرده است 
بلکە  نیست،  حکومت  تقویت  معنی  بە  این  و 
رژیم جمهوری  زیرا  است.  آن  ترس  و  از ضعف 
اسالمی می داند کە در بین مردم خودش پایگاە 
مخالفند.  آن  با  چقدر  مردم  و  ندارد  اجتماعی 
چند ماه پیش، یک آژانس نظرسنجی گزارش داد 
کە بیش از نیمی از مردم سابقا مذهبی ایران، 
رژیم جمهوری اسالمی ضد دین شده اند.  علیە 
از نظر مشروعیت دینی  این نشان می دهد کە 
هم در ضعیف ترین حالت خود قرار دارد. از نظر 
اقتصادی هیچ کاری برای مردم نمی کند و آنچە 
نهادهای مذهبی و  نیابتی،  نیروهای  برای  دارد 
سپاه پاسداران است آن هم برای سرکوب مردم 
است. بە نظر من، این وضعیت نمی تواند زیاد 
عموما  ایران  مردم  اینکە  ویژه  بە  بیاورد،  دوام 
رژیم جمهوری  این  کە  آگاه هستند و می دانند 
اسالمی کە در ابتدا با آن بیعت کردند و برایش 
آوردە است.  بر سرشان  امروز چە  کشتە دادند، 
بنابراین می بینیم کە مردم در داخل کامال از رژیم 
نفع  بە  هم  جهانی  معادالت  و  ناراضی هستند 
همچنان  رژیم  اگرچە  بنابراین،  نیستند.  رژیم 
قدرت سرکوب را دارد و می تواند با اتکا بە سپاه 
بە  مدتی  برای  سرکوبگر  نیروهای  و  پاسداران 
حکومت خود ادامە دهد، اما این مدت طوالنی 

نخواهد بود. 

مورد  در  زیادی  صحبت های  مصطفی  کاک 
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"جژنیکان"،  در  شهریورماە   ٢٥ جمعە  روز 
منطقەی 3ی کوردستان، سمیناری بە مناسبت ٢٦ 
شهریورماە سالروز ترور دکتر صادق شرفکندی 
و همراهانش و با مشارکت صدها تن از کادر، 

پیشمرگ و اعضای حزب در اربیل برگزار شد. 
در این سمینار دکتر میرو علیار، عضو رهبری 
سخنانی  طی  ایران،  کوردستان  دموکرات  حزب 
موانع  و  جزئیات  و  میکونوس  دادگــاە  و  ترور 
را  ایران  اسالمی  جمهوری  و  آلمان  وقت  دولت 
دادگاە و همچنین  دادن بە کار  بە منظور پایان 
استقالل دستگاە قضایی آلمان و شجاعت دادستان 
و قضات بە منظور بە نتیجە رساندن حکم دادگاە 

میکونوس را شرح داد.  
دکتر میرو علیار بر اهمیت حکم دادگاە میکونوس 
تأکید کرد و گفت: این نخستین بار بود، دادگاهی 
آشکار  طــور  بە  دمــوکــرات  کشوری  در  مستقل 
دولتی  تروریسم  رودربایستی  بی  هیچ  بدونە 
را  ایران  رژیم  و  کرد  افشا  را  اسالمی  جمهوری 
بە عنوان رژیمی تروریست، بە جهانیان معرفی 

برگزاری سمیناری بە مناسبت بە 2٦ شهریورماە در قرارگاه 3 کوردستان 
کە  کرد  ثابت  غیرمستقیم  طور  بە  همچنین  کرد،  
در  همراهانش  و  قاسملو  عبدالرحمان  دکتر  ترور 
از سوی  در جریان توطئەای  اتریش  پایتخت  وین 

جمهوری اسالمی انجام شدە است. 
این  بە  همچنین  دموکرات  حزب  رهبری  عضو  این 
این  در  نبود  مایل  آلمان  دولت  پرداخت کە  مسئلە 
دادگاە حکمی علیە جمهوری اسالمی بە عنوان عامل 
اصلی این ترور صادر شود، اما چهار دلیل مانع 
ترورهای  سرنوشت  بە  میکونوس  ترور  کە  شود 
قبل دچار نشود: نخست وجود اپوزیسیون نیرومند 
رسانەهای  هوشیاری  و  آزادی  دوم،  پارلمان.  در 
آلمان  قضایی  دستگاە  استقالل  ســوم،  جمعی. 
دولتی  تروریسم  کە  بود  این  فاکتور  چهارمین  و 
کشورهای  ــرای  ب تهدیدی  بە  اسالمی  جمهوری 
اروپایی و منافع شان تبدیل می شد. ایران حاکمیت 
شهروندان  حتی   و  نقض  را  اروپایی  کشورهای 
اروپایی را بە مرگ تهدید می کرد. ایران می خواست 
حاکمیت کشورهای اروپایی را نقض و شهروندان 
کشورهای اروپایی را بە مرگ تهدید می کرد، حتی 

دادستان آلمان!
ایشان بە این مسئلە پرداختند کە رژیم ایران با 
ترور دکتر قاسملو می خواست حزب دموکرات را 
رهبری  بە  دموکرات  اما حزب  درآورد.  زانو  بە 
و  نفس  بە  اعتماد  دارای  کە  شرفکندی  دکتر 
جمهوری  شوم  اهداف  از  بود،  نیرومند  ارادەی 
بە  دموکرات  حزب  و  کرد  جلوگیری  اسالمی 
مبارزە خود ادامە داد. ملت کورد در کوردستان 
و  می شناسد  خوب  را  اسالمی  جمهوری  ایران، 
و ستم  ترور  از سرکوب،  رژیم  این  کە  می داند 
علیە ملت کورد کوتاهی نمی کند، اما در مقابل 
آشکار است کە مبارزەی ملت کورد در کوردستان 
همچنان  استقالل  و  آزادی  بە  رسیدن  تا  ایران 

ادامە دارد. 
در بخش پایانی سمینار حضار نظرات خود را 

درخصوص موضوع سمینار ارائە دادند.

شنیدن  منتظر  همە  روزها  این 
رهبر  کە  هستیم  کسی  مرگ  خبر 
حکومت واپسگرا و قرون وسطایی 
حکومتی  است،  اسالمی  جمهوری 
دل  بر  را  تــازەای  داغ  روز  هر  کە 
ایران  مادران  و  کوردستان  مادران 
می گذارد اما بە جای خبر مرگ این 

جانی خبر پرکشیدن "ژینای" زندگی بخش را شنیدیم 
کە  توسط ماموران گشت ارشاد کشتە شد و این بار 
نوبت مادر کورد سقزی است کە همانند مادران آبان 

داغ پرپر شدن گل ٢٢ سالە خود را ببیند.
"ژینا امینی" اهل سقز کوردستان کە همراە با مادر 
کردە  سفر  تهران  بە  آشنایان  دیدار  برای  خود  برادر  و 
بودند، روز سەشنبە توسط گشت ارشاد بازداشت شد و 
ساعاتی پس از این بازداشت بە کما رفت و سرانجام 
پس از سە روز جدال با مرگ و زندگی روز جمعە جان 

باخت.
کە  جنایاتی  تمام  مانند  بە  اسالمی  جمهوری  رژیم 
روی  دروغگویی  با  و  دادە  انجام  گذشتە  ٤٣ سال  در 
آن سرپوش گذاشتە است، این بار هم مدعی شد کە 
"ژینا" خود دچار عارضە قلبی شدە است، و دلیل مرگ 
او، سکتە بە خاطر بیماری های پیش زمینەای است. اما 
از "ژینا"، پزشکان  از انتشار تصاویر منتشر شده  پس 
با صراحت گفتند: خونریزی گوش و خون مردگی زیر 
بە  کە  است  جمجمە  قائدە  شکستگی  عالم  از  چشم 

دلیل ضربە مستقیم بە سر رخ می دهد.
بلە این بار رژیم برای زهرچشم گرفتن از دیگر زنان 
نیاوردند،  گیر  عزیز  "ژینای"  از  پناه تر  بی  بازداشتی 
دختری کە برادرش گفتە بود؛ خواهرم را نبرید ما اینجا 

غریبیم.
تمام  خشم  کە  بود  هولناک  قدری  بە  جنایت  این 
و  برانگیخت  را  ایران  دختران  و  زنان  مردم مخصوصا 
باعث حضورگسترده مردم در جلوی بیمارستان کسری 

و خیابانهای منتهی بە آن شد.
اسالمی،  جمهوری  ساالر  مرد  و   آخوندی  حکومت 
سالهاست کە در انتقاد از غرب و حکومت های سکوالر 
می گوید؛ این حکومت ها زن را کاالیی جنسی می دانند 
اما با نگاهی دقیق بە گفتەها، نوشتەها سیاست های 
رژیم جمهوری اسالمی می توان بە خوبی دید کە این 
روحانیان هستند کە زن را یک کاالی جنسی می دانند 
باعث  است  زنان  با  مرتبط  کە  چیزی  هر  معتقدند  و 
تحریک می شود. آنها اگر چنین تفکری را نداشتند، این 
همە هزینە برای گشت های ارشاد و آتش بە اختیاران 
ساندیسی نمی کردند، تا بە نام ارشاد، هدایت و امر بە 

معروف در زندگی خصوصی مردم دخالت کند.
اولویت همە حکومت ها ایجاد امنیت برای شهروندان 
خود می باشد. اما در قوانین ضد زن جمهوری اسالمی 
بە طور سیستماتیک حقوق زنان کە نیمی از جامعە خود 
را تشکیل می دهند نقض میکند و با قوانین متحجرانە 
حجاب اجباری و با ایجاد رعب و وحشت توسط گشت 
ارشاد در میان زنان و دختران نە تنها می خواهد یک 
یک  بلکە  بیندازد  راە  بە  زنان  علیە  جمعی  خشونت 
فرسودگی روانی و فشار علیە آنان را بە وجود بیاورد. با 
شنیدن کلمە گشت ارشاد ما زنان یک تبعیض بزرگ را 
بر علیە خود تصور می کنیم کە روح و روان همە زن ها 

را فرسوده می کند.
ریشە تمام این جنایات علیە زنان تفکر مرد ساالرانە 
ضد زن هست کە خود را مالک زن می داند. در درون هر 
کدام از این ضحاکان مرد ساالر رژیم جمهوری اسالمی 
یک قاتل بالفطره وجود دارد کە می تواند همە فرزندان 
ما را همانند "ژینا امینی"،  مسافران پرواز هواپیمای 

اوکراینی یا ١٥٠٠ نفر کشتە آبان پرپر کند.
بە  دینی اش  و  حکومتی  پایەهای  کە  جامعەای  در 
آن حکومت  مردان  و  زن متصل است،  تار موی  یک 
با دیدن تار موی زنان رعشە  بر اندامشان می افتد، 
حکومتی کە تا بودە و هست حامی افراد متجاوز است، 
ما شاهد مرگ "ژینا"های زیاد و خودکشی امثال شلیر 
رسولی ها خواهیم بود. زیرا ماشین سرکوب و متجاوز 
ما  و  برجاست  پا  هنوز  ایران  اسالمی  جمهوری  رژیم 
رویدادهای  روز شاهد چنین  رژیم هر  این  نابودی  تا 

تراژدی از این بدتر خواهیم بود.

احتمال توافق ایران و آمریکا و احیای توافق نامه 
برجام می شود، اگر این اتفاق بیفتد یا برعکس چه 
ایران  کوردستان  در  کورد  ملت  مبارزات  بر  تاثیری 

خواهد داشت؟ 
اسالمی  جمهوری  رژیم  در  کە  گفتیم  پیشتر 
ایران، با برجام یا بدون برجام، در اتحاد با فالن 
کشور یا در مخالفت با فالن کشور، مردم چیزی 
بە دست نمی آورند. زیرا تمام کارهایی کە رژیم 
جمهوری اسالمی ایران انجام می دهد در ضدیت 
با منافع مردم است، و برعکس بە نفع خودش 
تا  کند  تقویت  را  خود  می خواهد  زیرا  است، 
بیشتری  مدت  برای  را  خود  استبدادی  حکومت 
کە  معتقدم  شخصا  من  بنابراین،  دهد.  ادامە 
حتی اگر برجام احیا شود و همە طرف ها آن را 
امضا کنند و رژیم ایران بە تعهدات خود بازگردد، 
درست  داشت.  نخواهد  مردم  برای  دستاوردی 
زیادی  پول  اسالمی  جمهوری  رژیم  کە  است 
اگر  کە  تعبیر می شود  این  و  آورد  بە دست می 
مذاکرات بە نتیجە برسد، رژیم جمهوری اسالمی 
تریلیون  یک  حدود  سال   ١٥-٢٠ عرض  در  ایران 
دالر سود خواهد برد، اما رژیم جمهوری اسالمی 
برای صدور انقالب اسالمی هر چە داشتە باشد بە 
نیروهای نیابتی اش می دهد. یا آن را بە نهادهای 
مذهبی و تبلیغاتی خود و سپاه پاسداران می دهد 
و بیشتر آن بە جیب حکومت فاسدی می رود کە 
اکنون در جهان بە فساد معروف است. بنابراین، 
عام  طور  بە  ایران  در  مردم  کە  می کنم  فکر  من 
باشند  امیدوار  نباید  و کوردستان بە طور خاص 
بهبودی  توافق،  این  اجرایی شدن  کە در صورت 
حاصل شود. زیرا قبل از لغو توافق برجام توسط 
ترامپ، شاهد بودیم کە ایران درآمد زیادی داشت 
اما جامعە  نبودند،  بانک های آن دیگر تحریم  و 
همچنان فقیر بود و مردم این را تجربە کردند. اما 
معتقدم علیرغم اختالفات و طوالنی شدن مسئلە، 
در نهایت مذاکرات بە نتیجە خواهد رسید، زیرا 
هم رژیم ایران برای نفس کشیدن اقتصادی نیاز 
بە احیای برجام دارد و هم کشورهای دارای منافع 
مشترک در توافق، بە ویژه ایاالت متحده و اروپا، 
اسالمی  جمهوری  رژیم  کە  عالقە مندند  بسیار 
و  نیاورد  دست  بە  را  هستە ای  سالح   زودی  بە 
دست  بە  برای  را  رژیم  این  دست  قرارداد  این 
آوردن سالح هستە ای کوتاه می کند. بنابراین فکر 
می کنم چون هر دو بە این توافق نیاز دارند، در 

نهایت با یکدیگر بە توافق خواهند رسید. 

این توافق چه تاثیری بر مبارزات کوردستان ایران 
خواهد داشت؟

فکر نمی کنم تاثیر منفی نداشتە باشد، جز اینکە 
منابع  است  ممکن  سرکوبگر  نیروهای  گفتەام 
بیشتر  را  مردم  بتوانند  و  باشند  داشتە  بیشتری 
سرکوب کنند. اما این بدان معنا نیست کە مردم 
با سرکوب شدیدتر از اهداف و خواستە های خود 
جمهوری  رژیم  کە  همانطور  کنند.  نشینی  عقب 
اسالمی مدام ما را ترور، موشک باران کرده است، 
اما حزب ما نە تنها منحل نشدە و عقب نشینی 
شده  قدرتمندتر  بسیار  اکنون  بلکە  است،  نکرده 
و در بین مردم و جامعە جهانی جایگاه دیگری 
مردم چشم انتظار  کە  این  با  رابطە  در  اما  دارد. 
از  یکی  باشند،  رهایی  برای  خارجی  نیروی  یک 
ملت  کە  بود  این  ڕۆژهەاڵت"  "ڕاسان  پیام های 
ناجی خود شوند، جز خودشان  باید خود  کورد 
کسی نیست کە آن ها را نجات دهد و نباید بە 

نجات  فکر  بە  باید  بنابراین  کنند،  تکیە  دیگری 
خود باشند، ما بە عنوان حزب دموکرات و سایر 
نیروهای سیاسی پشتیبان و خود بخشی از این 
ما  دوش  بر  زمینە  این  در  آنچە  هستیم.  مردم 
بیفتد، آن را دوباره مانند گذشتە انجام خواهیم 
داد و مردم باید کامال امیدی بە نیروی خارجی 
پیشبرد  و  بهتر  سازماندهی  بر  و  باشند  نداشتە 

مبارزات متمرکز شوند. 
عوامل،  همه  گرفتن  نظر  در  با  مصطفی،  کاک 
در  کوردها  مبارزات  جهان،  ایران،  کنونی  وضعیت 

کوردستان ایران را چگونه می بینید؟
کوردستان  در  مردم  سیاسی  وضعیت  اکنون 
ابتدا کسانی  اگر در  زیرا  ایران بسیار بهتر است. 
بودند کە امیدشان بە رژیم جمهوری اسالمی بود 
و آن را نمی شناختند و تحت تأثیر شعارهای این 
رژیم فکر می کردند کە ایران را برایشان بە بهشت 
آن  بە  دینی  نظر  از  عده ای  یا  می کند،  تبدیل 
امیدوار بودند، اما با گذشت زمان همە دروغ های 
جمهوری اسالمی برمال شد. بنابراین، می گویم کە 
مردم کورد در کوردستان ایران در بهترین وضعیت 
سیاسی هستند، بە ویژه اکنون کە متحد هستند 
و آن وحدت در سال های اخیر پس از سیل در 
لرستان و زلزلە در کرماشان، یا در کشتار محیط 
بانان و دستگیری زندانیان سیاسی بە ویژه حملە 
دیدیم  و  آشکار شد  دموکرات،  قلعە  بە  موشکی 
این  کە  می آیند  یکدیگر  کمک  بە  چگونە  مردم 
نشان از نهایت هوشیاری آنان است. نسل کنونی 
خاطر  بە  را   ١٣٥٧ انقالب  از  بعد  اتفاقات  شاید 
و  کرماشان  مردم  زمان  آن  در  کە  باشد  نداشتە 
شناختند  نمی  را  موکریان  و  مهاباد  مردم  ایالم 
سنە  مردم  ندرت  بە  شمالی  مناطق  مردم  یا  و 
اما  می شناختند،  را  دیگر  و شهرهای  کامیاران  و 
این دستاورد  و  اکنون یک وحدت حاصل شده 
ایران  کوردستان  در  کورد  ملت  کە  است  بزرگی 
آن دست  بە  فراوان  هزینە های  و  فداکاری ها  با 
یافتە اند. من معتقدم هر ملتی کە حقوق خود، 
دوستان و دشمنان خود را بە خوبی بشناسد و در 
عین حال متحد باشد، پیروزی آن تضمین شده 

است و کوردستان اکنون در آن مرحلە است. 

عزیزی  خالد  کاک  و  شما  که  اتحاد  مراسم  در 
کورد  مردم  به  خطاب  خالد  کاک  کردید،  صحبت 
گفت: که ما پاسخ شما را دادیم و متحد شدیم و 
اکنون از شما مردم کوردستان ایران انتظار داریم. 
سوال این است که انتظار شما از مردم کوردستان 
ایران به ویژه فعاالن سیاسی آن چیست و از این 

ببعد آن ها متحمل چه وظایفی هستند؟
کە  کجا  هر  در  کورد  نخبگان  من،  نظر  بە 
باشند، بە ویژه فعاالن سیاسی و مدنی در داخل 
کوردستان، همگی سازوکاری برای مبارزه با رژیم 
تشکیل  هدف  یک  برای  و  اسالمی  جمهوری 
می دهند و آن هدف نیز آزادی ملت کورد است. 
آن ها باید متحد باشند و مراقب باشند کە رژیم 
جمهوری اسالمی نتواند با توطئە های خود بین 
آن ها فاصلە ایجاد کند. اسالمی ها، کمونیست ها، 
بی دین ها، دموکرات ها، با هر عقیده و مذاهبی 
کە دارند باید برای رسیدن بە آزادی خود متحد 
حفظ  کە  نداریم  حکومتی  اکنون  ما  زیرا  شوند، 
کرامت انسانی آن ها را تضمین کند و هرآنچە کە 
داریم تحت استعمار رژیم ایران است. آیا با چنین 
و  عقیدتی  مشکالت  حل  زمان  اکنون  وضعیتی 
ایدئولوژیک است؟ ما ابتدا باید خود را بە عنوان 

یک ملت نجات دهیم و اگر این مبارزه را انجام 
دادیم و این وضعیت را تغییر دادیم، رقابت در 
برای  مبارزه  داشت.  خواهد  ادامە  ما  آزاد  کشور 
انسان تا سر حد مرگ ادامە دارد و انسان بدون 
کشور  در  زمان  آن  است.  مرده  انسانی  مبارزه، 
نظرات  دموکراتیک  چارچوب  یک  در  خود،  آزاد 
حق  ما  همە  و  می کنیم  بیان  را  خود  متفاوت 
قضاوت  نیز  مردم  و  داشت  خواهیم  نظر  اظهار 
خواهند کرد. بنابراین من تاکید دارم کە هر چە 
بیشتر متحد باشیم، بە پیروزی نزدیک تر خواهیم 
این مدت  بە مبارزان مدنی کە در  شد. بە ویژه 
جان باختند و یا فداکاری های زیادی کردند، من 
خود را مدیون مبارزه آنان می دانم کە هر لحظە  
در زیر ظلم و ستم رژیم ایران در حال مقاومت 
بودەاند. من از آن ها می خواهم کە خالء ها را پر 
کنند و هر جا خالء وجود دارد، یک سازمان مدنی 
تشکیل دهند و مردم را بە دور خود جمع کنند، 
از پراکندگی مردم پیشگیری کردە و آنان را متحد 

کنند، این می تواند ما را بە اهدافمان برساند. 

در سؤاالت قبلی به طور بسیار دقیق به ضرورت 
وحدت و پرهیز از بحث بیهوده در جامعه سیاسی 
پیش  وقت  چند  پرداختید.  ایــران  کوردستان 
سی  بی  بی  شبکه  فارسی  بخش  با  مصاحبه ای 
داشتید و بخشی از آن بحثی در مورد جنگ حزب 
از  متفاوتی  برداشت های  بود.  کومه له  و  دموکرات 
اینجا تکرار کنم که  پاسخ شما شد، می خواهم در 

چگونه باید به این تاریخ نگاه کنیم؟ 
 معتقدم کە ما باید در قبال تاریخ پاسخگو و 
را دست کاری  تاریخ  نداریم  باشیم. حق  مسئول 
کنیم یا حتی فراموش کنیم. جنگ حزب دموکرات 
و کومە لە مرحلە ناخوشایند و تلخ حیات سیاسی 
ما در کوردستان ایران است و بزرگترین ضربە را بە 
وحدت این مردم وارد کرده است. در آن مصاحبە 
اشاره کردم کە این موضوع نیاز بە توضیح زیادی 
دارد، اما زمانی خبرنگار از من سوال می پرسد کە 
نمی توانم منکر این موضوع شوم. اما این بدان 
معنا نیست کە چون در گذشتە با هم در جنگ 
بودیم بر اتحاد و همکاری حال حاضر ما تأثیرات 
آغاز  را  دیگری  مرحلە  اکنون  ما  بگذارد.  منفی 
دموکرات  تاریخ حزب  از  این بخشی  و  کرده ایم 
است.  کنندە  امیدوار  عنوان بخش  بە  کومە لە  و 
هدف من آن نبودە کە بگویم چون در برهەای از 
زمان با حزب و یا گروهی جنگ و مشکل داشتیم، 
هم اکنون نیز در آن برهە از زمان ماندیم، اکنون 
جنگ  مرحلە  در  هستیم.  دیگر  مرحلەای  در  ما 
از وحدت صحبت  وحدت  مرحلە  در  و  از جنگ 
می کنیم و اکنون با خوشحالی تمام باید بگویم ما 
با دوستان کوملە روابط و همکاری های تنگاتنگی 
آن  ما  واقعیت است کە  این  این گویای  داریم. 
باب  اکنون  و  کردیم  واگذار  تاریخ  بە  را  مرحلە 
جدیدی را نە در دعوا و توهین بە یکدیگر، بلکە 

در دوستی، اتحاد و مبارزه مشترک باز کرده ایم.

ممنون از اینکه برای این مصاحبه وقت گذاشتید

با تشکر از شما. این اولین مصاحبە من با "کورد 
کوردستان  دموکرات  حزب  رسمی  کانال  کانال"، 
ایران است و خوشحالم کە اکنون در "کورد کانال" 
تلویزیون  را  کانال"  "کورد  زیرا  کنم،  صحبت می 

خود می دانم.

پایەهای لرزان حاکمیت 
رژیم جمهوری اسالمی 
بر روی تارموی زنان

تافگە فرجی
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زمانی با خشم و بیزاری مردم ایران بطور اعم 
آشوب طلبانە  بەدلیل سیاست  و  مواجە گشتە 
کشور،  از  خارج  در  خود  مداخلەجویانەی  و 
بین المللی  و  و موقعیت منطقەای  در جایگاە 

بسیار لرزان و بی ثباتی قرار دارد. 
باور  این  بر  شرفکندی  دکتر  همچنانکە     
بود کە در شرایط موجود باید همەی نیروهای 
ترغیب  را  اسالمی  جمهوری  مخالف  سیاسی 
کرد کە در میان خود و بر مبنایی دموکراتیک 
متحد  ایران  جامعەی  در  واقعبینانە  دید  با  و 
کنند،  اتکا  مردم  قدرتمند  نیروی  بە  و  شوند 
ایران  کوردستان  دموکرات  حزب  نیز  امروز 
سالەی  سالگرد سی  در  کە  است  باور  این  بر 
راە  تمامی شهیدان  یادمان  و  ترور میکونوس 
آزادی و دموکراسی در کوردستان و ایران باید 
و  شود  فراهم  هماهنگی  و  همبستگی  بستر 
و  رژیــم  سیاست های  نمودن  رســوا  ضمن 
تقابل هرچە بیشتر با ترفندها و جنایات ضد 
خلقی جمهوری اسالمی در قبال مردم ایران و 
مخالفانش، ظرفیت و توانایی پیکار در راستای 
همەی  در  و  ایران  در  آزادیخواهانە  تحوالت 
بە  کە  شود  سازماندهی  بگونەای  زمینەها 
حیات ننگین این رژیم پایان دهد و سرانجام 
شرایطی فراهم آید کە در آن خلق های ایران با 
آزادی و در شرایط مساوی بە آیندەای مشترک 
مشروع  حقوق  بە  نیز  کورد  خلق  و  بنگرند 
خود دست یابد. این امر نیز ملتزم بازبینی و 
مایەگذاشتن از خودمان، تدبیر و کارکرد درست 
در همەی زمینەها و مراحل مبارزەی مشترک 
این  در  است.  ایران  و  کوردستان  سطح  در 
خرسندی  و  حزبمان  برای  افتخار  بسی  راستا 
است  کورد  خلق  دوستان  و  کوردستان  مردم 
حزب  اتحاد  روند  قبل  ماە  یک  بە  قریب  کە 
دکتر  رهــروان  و  رسید  انجام  بە  دموکرات 
دیگر  بار  توانستند  شرفکندی  دکتر  و  قاسملو 
مبارزەی  یکپارچە  و  واحد  حزبی  چارچوب  در 

پیگیرانەی خود را تداوم بخشند. 
تاریخی  رسالت  بە  توجە  با  دموکرات  حزب 
این  تودەهای مردم کوردستان  انتظار  و  خود 
دستاورد گرانبها و یادمان ٣٠ سالەی ترور دکتر 
را  خونین  شهریور  شهدای  دیگر  و  شرفکندی 
و  پیگیر  پیکار  ادامەی  و   عهد  تجدید  بسان 
مسئوالنەی آنان تا تحقق آرمان شهدای حزب 

و خلق، پاس می دارد.
 پیام ما بە مبارزان دموکرات؛ حفظ اتحاد و 
همبستگی و احساس مسئولیت بیشتر است.

صادق  دکتر  خاطرەی  و  یاد  باد  گرامی   
شرفکندی، یارانش و تمامی شهدای راە رهایی 

کوردستان.

تروریستی  رژیم  برای  شرمساری  و  مرگ   
جمهوری اسالمی ایران.

حزب دموکرات کوردستان ایران
مرکز اجرایی کلی

شهریورماە ١٤٠١ خورشیدی

   اعضا، هواداران، کادرها و پیشمرگان حزب 
دموکرات کوردستان ایران!
  مردم مبارز کوردستان!

  آزادیخواهان و دوستان خلق کورد!

 ٣٠ امسال  سپتامبر(  شهریورماە)١٧   ٢٦     
شرفکندی،  صادق  دکتر  ترور  رویداد  بر  سال 
دبیر کل حزب دموکرات کوردستان ایران، فتاح 
عبدلی، عضو کمیتەی مرکزی و نمایندەی حزب 
در  حزب  نمایندەی  اردالن  همایون  اروپا،  در 
ایرانی  دوست  مبارز  نوری دهکوردی  و  آلمان 

حزب می گذرد. 
سە دهە پیش در چنین روزی، دبیرکل حزب 
کنگرەی  در  شرکت  از  پس  همراهانش  و  ما 
در  و  برلین  در  سوسیالیست  انترناسیونال 
سیاسی  شخصیت های  از  شماری  با  حالیکە 
ایرانی در یکی از رستوران های این شهر بەنام 
اپوزیسیون در حال  اتحاد  پیرامون  میکونوس 
جمهوری  تروریستی  تیم  یک  بودند،  گفتگو 
اسالمی بەآنجا حملە کردە و آنان را بەشهادت 

 رسانند.
  ترور دکتر شرفکندی از سویی زخم عمیقی 
سە  طی  تنها  کە  دموکرات  حزب  پیکر  بر  بود 
سال و برای بار دوم رهبر شایستە و فرزانەی 
خود را از دست  داد و از سوی دیگر ضایعەی 
بزرگی بود بە کلیت جنبش کورد و اپوزیسیون 
ایرانی کە وارد آمد و بدین سان متأسفانە برای 
همیشە وی از نقش کارساز و تأثیرگذار بزرگ 
خود محروم شد کە درصدد بود خالء فقدان 
دکتر قاسملو را پر نماید. با این حال خسران 
شهادت دکتر صادق شرفکندی با همەی تبعات 
و تلخی های آن، حزب دموکرات کوردستان را 
از پای نیانداخت، همچنانکە در سایەی ارادە و 
توانمندی های دکتر شرفکندی، حزب دموکرات 
زیر بار سنگین ترور دکتر قاسملو دگر بار قد علم 
اینبار ضایعەی شهادت دکتر شرفکندی  کرد و 
با تمامی آالم آن، این حزب، رهبری و کادرها 
این  شهادت  از  پس  قهرمانش  پیشمرگان  و 
مردم  بە  اعتماد  و  دلگرم   ، فرهیختە  رهبر 
کوردستان، پرچم مبارزەی ملی را همچنان بە 
اهتزار درآوردند و پیکار این حزب را با پایداری 
و از خودگذشتگی ادامە دادند و برغم تمامی 
معضالت و تنگناهایی کە در مراحل بعدی در 
پیش رو بودند، کاری کردند کە حزب دموکرات 
از آزمون سخت پس از رهبران شهید سربلند 

بیرون بیاید.
و  شرفکندی  دکتر  ترور  دیگر  سوی  از    
موج  قاسملو  دکتر  تــرور  همانند  یارانش 
گستردەای از نفرت و بیزاری مردم کوردستان 
بخش های  و همبستگی  اسالمی  از جمهوری 
و  ایرانی  و مجامع  و محافل  کوردستان  دیگر 
بین المللی با حزب دموکرات را در پی داشت. 
دکتر  ترور  پروندەی  برخالف  این،  از  مهمتر 
قاسملو کە طی آن در نتیجەی فشار و شانتاژ 
منفعت طلبانەی  سیاست  و  اسالمی  جمهوری 
هیچ  پلیس  تحقیقات  اتــریــش،  ــت  دول
نتیجەی قضایی و واقعی را در پی نداشت و 
تروریست ها بە جمهوری اسالمی تحویل دادە 
شدند، طی مدت کوتاهی پس از جنایت ترور 
بازداشت  جنایت  این  عامالن  اکثر  میکونوس 
این  دقیق  و  بایستە  تحقیق  از  و پس  شدند 
جنایت سهمناک و برگزاری محاکمەای معتبر و 
مستقل کە قریب بە پنج سال بەطول انجامید، 
شجاعانە  حکمی  طی  آلمان  قضایی  دستگاە 
 ١٣٧٦ فروردین  ماە   ٢١ روز  در  کە  تاریخی  و 
صادر گردید، سردمداران جمهوری اسالمی در 
ترور  مسئوالن  بەعنوان  را  آن  سطح  باالترین 
دکتر شرفکندی و همراهانش شناساند. حکمی 
پیامدهای  دیپلماتیک  روابط  سطح  در  کە 
کشورهای  چراکە  داشت،  بی سابقەای  و  مهم 
اتحادیە اروپا برای مدتی سفرای خود از ایران 

را فراخواندند.
خانوادەای  از  شرفکندی  صــادق  دکتر    

موکریان   منطقەی  میهن پرست  و  سرشناس 
دیدە بە جهان گشود و تحت نظر برادر بزرگش 
استاد "هژار" موکریانی بسیار زود با سرنوشت 
خلق کورد آشنا و با روند مبارزە برای آزادی این 
از  ملت همراە گشت، بەهمین دلیل بدفعات 
سوی رژیم شاە با آزار و تبعید اجباری مواجە 
زمانیکە  بویژە  دانشجویی،  دوران  از  وی  شد. 
در پاریس مشغول اخذ دکترای شیمی بود، از 
طریق دکتر قاسملو بە صفوف حزب پیوست و 
سپس زمانیکە بسان استاد دانشگاە در تهران 
وظیفەی  مخفی  بطور  شد،  کار  بە  مشغول 
و  حزب  میان  تشکیالتی  ارتباط  و  پیوند 
کوردهای مقیم تهران را بەانجام می رساند. اما 
پس از انقالب ١٣٥٧ و آغاز فعالیت علنی حزب 
عالوە  داد  نشان  شرفکندی  دکتر  دموکرات، 
و  نستوە  مبارزی  ودانش،  علم  در  چیرگی  بر 
و  با پشتکار  رهبری  و  ، مدیری مدبر  ارادە  با 
میدانی در روزها و  شرایط سخت مبارزە است.

  شرفکندی در فاصلەی میان پیروزی انقالب 
هنگام  تا  سلطنتی  رژیم  علیە  ایران  خلق های 
و  بسیار خطیر  قاسملو، وظایف  دکتر  شهادت 
بااهمیتی را در حزب عهدەدار بود و در واقع از 
همان اوان در صفوف حزب نشان داد مکتب 
باور،  ارادە،  فراگیری  برای  است  مدرسەای  و 
پرنسیپ و مدیریت؛ وی پس از شهادت دکتر 
قاسملو بالفاصلە در جایگاە رهبری سیاسی و 
باتجربەی کورد پدیدار گشت و مشعل دستان 
در  درحالیکە  نگەداشت.  فــروزان  را  قاسملو 
بزرگترین  دموکرات  حزب  ناگوار  بسیار  شرایط 
از  پس  خود  تاریخ  فرد  تأثیرگذارترین  و 
از  را  پیشوا قاضی محمد، یعنی دکتر قاسملو 
کە  بود  دکتر شرفکندی  این  بود،  دادە  دست 
با مدیریت و افق دید سیاسی وسیع خود و 
کە  کرد  کاری  همکارانش  و  رفقا  همیاری  با 
از  ممکن  شیوەی  بهترین  با  دموکرات  حزب 
کند. طی  گذر  تاریخی  و  دشوار  مرحلەی  این 
این مدت کوتاە کە مسئولیت دبیر کلی حزب 
شایستگی  با  سعید  دکتر  داشت،  برعهدە  را 
را  دموکرات  حزب  جایگاە  و  موقعیت  بسیار، 
در سطح جنبش کورد و در میان اپوزیسیون 
ایرانی و محافل و مجامع خارج از کشور پاس 
و گسترش داد. در راستای انجام این رسالت 
آنکە  بر  فزون  دکتر سعید  مبارزاتی  و  سیاسی 
انسانی روشنفکر و دارای آمال انسانی، سکوالر 
اولویت  بە  عمیقی  باور  بود،  عدالت پرورانە  و 
مسئلەی رهایی ملی داشت و با باور بە لزوم 
با  ــران،  ای سطح  در  همبستگی  و  همکاری 
سیاسی  موجودیت  از  کامل  نفس  بە  اعتماد 
و مشروعیت حق تعیین سرنوشت ملت کورد 

دفاع می کرد.  
دکتر  خاطرەی  و  یاد  حالی  در  امروز  ما    
شرفکندی و یارانش را گرامی می داریم و این 
بازخوان می کنیم  را  اسالمی  جنایت جمهوری 
مسئلەی  و  دنیا  در  ملت ها  مبارزە  شرایط  کە 
و  کردە  بسیاری  تغییر  کورد  ملت  مشروع 
جمهوری اسالمی ایران نیز بە دلیل ماهیت ضد 
خلقی و ضد دموکراتیک خود و عدم اعتقاد بە 
از هر  بیش  و معضالت کشور،  حل مشکالت 

حزب دموکرات کوردستان ایران با هدف رسوا کردن تروریسم 
با  خود  وفاداری  پیمان  تجدید  و  ایران  اسالمی  رژیم  دولتی 
رهبران شهید به ویژه شهیدان میکونوس، مراسمی با شکوه در 

برلین پایتخت آلمان برگزار کرد.
در این مراسم که بعد از ظهر روز شنبه ٢٦ شهریور

)١٧ سپتامبر ۲۰۲۲( برگزار شد، هزاران نفر از اعضا و دوستداران 
حزب دموکرات و جنبش آزادی بخش کوردستان حضور داشتند.

آدناورپوالتز  میدان  در  ابتدا  مراسم  این  در  شرکت کنندەگان 
شهدای  یادبود  بنای  سمت  به  سپس  و  آمدند  برلین گردهم 

میکونوس به راهپیمایی پرداختند.
لحظه سکوت  چند  و  رقیب"  "ای  ملی  سرود  با  مراسم  این 
برای بزرگداشت یاد و نام شهدای میکونوس آغاز شد و پس از 
آن پیام کمیته آماده سازی مراسم سی امین سالگرد ترور شهدای 

میکونوس خوانده شد.
در بخش اصلی این مراسم کاک خالد عزیزی، سخنگوی حزب 
دموکرات کوردستان ایران از سوی مرکز اجرایی حزب سخنانی 
از وکالی  "ولفگانگ ویالند" یکی  پیام  ادامه  بیان داشت و در 

قربانیان ترور میکونوس خوانده شد.
ابتدای سخنان خود  سخنگوی حزب دموکرات کوردستان در 
گفت: ما امروز در برلین در همین خیابان پراگراشتراسه دقیقا 
جایی که سی سال قبل رهبران حزب دمکرات کوردستان ایران 
از  ایران  کوردستان  دمکرات  حزب  شدەایم.  جمع  شدند  ترور 
بدو تاسیس خودش به دنبال روابط بسیار خوب با سازمانها و 
احزاب ایرانی بودە و در جریان قضیهی میکونوس نیز سازمانها و 
احزاب ایرانی و شخصیتهای مختلف دوشادوش تمام سازمانها و 
احزاب ایرانی و کوردی سعی کردند که مسیر دادگاهی میکونوس 
در جهتی پیش برود که جمهوری اسالمی در آن دادگاە بهحق 
محاکمه بشود. نتیجه دادگاە میکونوس دقیقا این را به ما یاد داد 
که اگر در میان سازمانها و احزاب ایرانی مخصوصا احزاب کوردی 
و در میان احزاب کوردستان ایران حزب دمکرات کوردستان ایران 
و بقیه سازمانها همبستگی وجود داشته باشد قطعا ما امکان 
این را داریم در اروپا در جایی که جمهوری اسالمی حتی انجاهم 

عملیات ترور انجام میدە به جالش بکشیم. 
این  گفت  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  عزیزی  آقای 
حق مشروع ماست که در جا و زمانی که درستی آن از سوی 
رهبری حزب تشخیص دادە شود، حمالت و تهاجمات رژیم را 
حزب  طرف  از  برلین  در  و  اینجا  دیگر  سوی  از  دهیم.  پاسخ 
ما معتقد هستیم  اعالم میکنیم که  دوبارە  دمکرات کوردستان 
مسیر مبارزاتی ما علیه نظام جمهوری اسالمی در جهت استقرار 
دمکراسی و یک نظامی که جوابگو باشد این را تضمین میکند 
که تمام سازمانها و احزاب ایرانی در این مسیر باهم همکاری 

داشته باشند. 
اولریکا بیکر، رییس مرکز صلح  مراسم با خواندن پیام دکتر 
خاورمیانه، پیام خانم مونیکا تیمان شهردار سابق شارون برگ 
برلین که با تالش های ایشان بنای یادبود میکونوس ساخته شد 
و با خواندن پیام سازمان بین المللی اینترناسیونال سوسیالیست 
توسط آقای مولود سوارە، نماینده حزب در این سازمان بین المللی 

در این بخش به پایان رسید.
مراسم سی امین سالگرد شهدای میکونوس با خواندن سرود 
در  دموکرات  حزب  سرود  هنری  گروە  توسط  که  "شرفکندی" 
آلمان آمادە شدە بود ادامه یافت و سپس این پیام ها خوانده 
شدند: پیام کمیته آماده سازی مراسم به زبان فارسی توسط آقای 
سیاوش محمدی، پیام کنگره ملیت های ایران فدرال، پیام حمید 
نوزری، فعال ایرانی و رییس مرکز پناهندگان سیاسی ایران در 

برلین، پیام شورای دموکراسی خواهان.
خواندن دو نثر از آقای احمد شیربیگی و خانم هاوژین حسینی، 
دختر شهید بارزان حسینی دو بخش ادبی این مراسم بوند و 
در  و گروەهای سیاسی حاضر  احزاب  اسامی  پایانی  در بخش 
مراسم سی امین سالگرد واقعهی میکونوس که به این مناسبت 
همکاری  مرکز  از:  بودند  عبارت  شد. که  خوانده  بودند،  حاضر 
احزاب کوردستان ایران، حزب سوسیالیست کوردستان در ترکیه، 
جنبش جمهوری خواهان دموکرات و الئیک ایران فدرال، حزب 
تضامن دموکراتیک اهواز، کمیته مرکزی اتحادیه فداییان مردم 
ایران، شورای موقت سوسیالیست های چپ گرای ایران، سازمان 
حسن  آقای  و  آزادی کوردستان  حزب  ایران،  خبات کوردستان 

شریعتمداری، دبیرکل شورای مدیریت گذار.
آلمانی  زبان  به  تقدیرنامهای  با شکوه،  مراسم  این  پایان  در 
خوانده شد که در آن به نام تمامی دادستان ها، قضات، وکال و 
همه کسانی که در دادگاه میکونوس و رای شجاعانه آن دادگاه 

نقش داشته اند اشاره شدە بود.
"ای  سرود  همخوانی  با  میکونوس  ترور  سالهی  مراسم سی 

شهیدان" از طرف همه شرکت کنندگان در مراسم پایان یافت.

پیام مرکز اجرایی حزب دموکرات کوردستان ایران بەمناسبت 
3٠مین سالیاد ترور دکتور صادق شرفکندی و همراهانش

برگزاری مراسم 
سی امین سالگرد ترور میکونوس 

در برلین آلمان
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خوانش مرکز زنان کوردستان ایران
 از خودکشی - زنکشی "شلیر رسولی" 

خودکشی/زنکشی  گذشتە  روزهای  در 
شلیر رسولی، زن مریوانی کە در پی اقدام 
و  داشت  را  او  بە  تجاوز  کە قصد  فردی 
منجر بە جان باختنش شد، خوانش های 
گوناگونی را بە دنبال داشت و دیدگاه ها 
بحث  مختلف  جنبە های  با  رابطە  در 
ساختاری  خشونت  خودکشی/زنکشی، 
علیە زنان، نبود امنیت زنان در جامعە و 
نوع اعتراضات بە این واقعە متفاوت بود. 
از همین خوانش های متفاوت می توان 
در وهلە اول بە این نتیجە رسید کە این 
مسئلە تا چە اندازه پیچیده و درهم تنیده 
بدون  کە  است  مختلفی  مولفە های  با 
بە  نمی توان  آنها  همە  گرفتن  درنظر 

خوانشی درست از موضوع رسید. 
اولین مولفە ای کە باید بە آن پرداخت 
موضوع خودکشی زنان است. خودکشی 
پدیده ای  اما  فردیست،  اقدامی  گرچە 
کامال اجتماعی و نشات گرفتە از ساختار 
اجتماعی-سیاسی جامعە است. خصوصا 
وقتی از جامعە ای سخن بە میان می آید 
کە زنان در آن با یک نظام ضدزن  طرف 
را  جنسی/جنسیتی  نابرابری  کە  هستند 
ساختاری کرده، زن را موجودی درجە دو 
تعریف نموده،  فرصت رشد و توانمندی 
است  آن  خواهان  و  گرفتە  زنان  از  را 
باقی  قدرت  تمام  با  مردساالر  ساختار 
بماند و بر رشد آن نیز پافشاری می کند. 
نگاهی بە گفتە های اخیر انسیە خزعلی، 
ابراهیم رییسی در رابطە با مرگ  معاون 
شلیر و تاکید بر »پاکدامنی« و »زنانگی« 
نبود سازوکار  بە  اشاره ای  بدون هیچ  او 
زنان، نشان داد  با خشونت علیە  مبارزه 
ایدولوژی جمهوری اسالمی نە تنها  دست 
در  و  بازگذاشتە  را  آزارگران  و  متجاوزان 
این مواقع خودکشی را ترجیح و ترویج 
نظام  دست  در  دست  بلکە  می دهد، 
عناصر  بازتولید  با  می خواهد  مردساالر 
»ناموس« و »آبرو« کنترل و خودکنترلی 
زنان را بە دست ساختار »ناموس پرست« 
زنی  الگوی  همان  دقیقا  این  بسپارد. 
بقای  برای  اسالمی  جمهوری  کە  است 
خود تعریف کرده و بە آن دامن می زند. 
تحمیلی  عمل  یک  خودکشی  وقتی 
ایدولوژی  و  مردساالر  ساختار  ازسوی 
آن  پنداشتن  »مقدس«  باشد،  حکومتی 
نە تنها دردی از جامعە نابرابر دوا نخواهد 
با  کردن  همراهی  راستای  در  بلکە  کرد، 
مردساالری و ایدولوژی جمهوری اسالمی 
تمام  مسولیت  دیگرسو  از  بود.  خواهد 
را  از آن مهمتر حاکمیتی  و  افراد جامعە 
کە تمام ارکان قدرت و ساختار اجتماع را 
بە دست گرفتە تا مبادا جامعە بە سمت 
بــردارد،  گام  جنسی/جنسیتی  برابری 
باقی  آنچە  نهایت  در  و  می کند  کم رنگ 
است  جامعە ای  و  مردان  زنان،  می ماند 
کە از توسعە انسانی باز مانده اند و جان 
گروهی از آنها در برابر ساختار مردساالر و 
نظام ضدزن آنقدر بی ارزش است کە این 
جان است محکوم بە نابودیست نە این 

ساختار مردساالر و نظام ضدزن. 
پس باوجود این بستر، درست تر است 
اجتماعی-سیاسی  گفتە شود ساختار  کە 
این  و  کرد  خودکشی  را  رسولی  شلیر 
همان روی دیگر زنکشی است. چراکە کە 
شلیر رسولی حتی اگر از آگاهی سطحی 
برخودار بود کە درصورت خودکشی نکردن 
می تواند مورد حمایت ساختار اجتماعی 
و قانون قرار گیرد و مجبور نخواهد شد 
هزینە خودنابودی را پرداخت کند، شاید 
ساختار  یک  پناه  در  و  بود  زنده  االن 

از  می توانست  سالم  اجتماعی-سیاسی 
در  و  کند  دفاع  حقوق ضایع شده خود 

یک روند انسانی بە زندگی بازگردد. 
از دیگر سو، مریوان چهره شناختە شده 
با  ارتباط  در  کردستان،  در  مدنی  مبارزه 
و  تجمعات  رسولی  شلیر  دلخراش  مرگ 
در  دید.  بە خود  تامل  قابل  اعتراضاتی 
این اعتراضات و واکنش های پیرامون آن 
گرچە مواردی از »قربانی نکوهی« شلیر و 
مشاهده  خودکشی  پنداشتن  »مقدس « 
شد. اما نە تمامی اعتراضات و تجمعات 
می توان  نە  و  بود  ماهیت  این  با  صرفا 
از مولفە های)با درنظر گرفتن تاثیرگذاری 
و نقش کلیدی هرکدام بستە بە شرایط 
خوانش  برای  حرکت  این  حول  کنونی( 

این موضوع غافل ماند. 

تاثیری  شلیر  خودکشی/زنکشی  عامل 
مریوان  مردمی  اعتراضاتی  در  بسیاری 
کە  بوده  فردی  آن  عامل  چراکە  داشت. 
قدرت  بە  وابستە  را  او  منابع  از  بسیاری 
حکومتی  امن  حاشیە  از  کە  می دانند 
برخوردار بوده است. همچنین جمهوری 
اسالمی در سال های اخیر بە عنوان عامل 
پروری«  »الت  پدیده  گسترش  آمر  و 
خود  بە  مردم  این  میان  از  کرده  تالش 
آنان آسیب برساند و جوالن سیاست های 
امنیتی و ضدیت با مردم را نیز در همین 
زمینە  )البتە  کند.  فراهم  خود  برای  بین 
پیوستن بە همین سیاست »الت  پروری« 
و  چشم انداز  وقتی  است،  حکومتی  نیز 
تامین زندگی و آینده سالم از جوانان گرفتە 
می شود، مافیای قدرت و »لمپن پرور« کە 
توسط پاسدارن بازنشستە سپاه هدایت 
می شود، دست باال را در جامعە خواهد 
روزها  این  کە  شهری  مــردم  داشــت(. 
بە عنوان  »الت پروری«  پدیده  از  بە شدت 
یکی از بازوان سرکوب حکومتی بە ستوه 
آمده اند و می دانند امنیت جامعە بە خطر 
در  کسی  دیگر  شلیر  مرگ  با  و  افتاده 
خانە های خود نیز در امان نیست؛ یکباره 
این  روی  انگشت  و  می آیند  خیابان  بە 
در  مهم  این  و  می گذارند  شوم  پدیده 

نمایان  روشنی  بە  معترضان  شعارهای 
بود»شمشیر و گلولە و خنجر، از این شهر 

خارج شوید«. 
بە کار  ــاز  آغ از  کە  شهری  مــریــوان 
مطالبە گری  چهره  اسالمی،  جمهوری 
مدنی خود را از کوچ تاریخی مریوان تا 
بە قتل  اعتراض  ایران،  آبان  خونین ترین 
تولە های  حتی  و  محیط زیست  کولبران، 
سگ ها نشان داد، بە اعدام و تانکرهای 
و  فرهنگی  فعالین  می گوید،  »نە«  مرگ 
محیط زیستیش می درخشند؛ و در رابطە 
با زنان حرکت و در میدان بودن های قابل 
توجە ای از اعتراض بە زنکشی تا بازداشت 
بە دلیل این اعتراض، عقب راندن آمران و 
عامالن امر بە معروف و نهی از منکر کە 
را تاب نمی آوردند،  زنان  دوچرخە سواری 

چرخاندن  بە  مــردان  و  زنان  اعتراض 
تشکیل  زنانە،  کوردی  لباس  با  متهمان 
کمیتە های محلی برای مبارزه با خشونت 
جمهوری  بسا  چە  و  کرده  دنبال  را  و... 
تاب  را  مدنی  جامعە  ایــن  اسالمی 
از هیچ  آن  عقیم سازی  برای  و  نمی آورد 
سال  دو  یکی  در  و  نکرده  دریغ  تالشی 
گذشتە با طراحی و برنامە ریزی در تالش 
»الت پروری«  پدیده  نهادینە کردن  برای 
سرکوب  بازوان  از  دیگری  یکی  بە عنوان 
دارد  نیز  زیادی  قدرت  کە  سیستماتیک 

برآمده است. 
نیز  کردستان  مردم  تاریخی  حافظە   
افراد  تبدیل شدن  و  آزار  اذیت،  از  مملو 
وابستە حکومت بە بازوی سرکوب است. 
همچنین نباید این مهم را از نظر دور کرد 
کە مردم کردستان بە عنوان یک ملت از 
گذشتە تاکنون تحت ستم  حکومت های 
آنان  هویت  کە  ستمی  بوده اند.  مرکزی 
و  جامعە  جغرافیا،  بودن،  شده،  منکر  را 
سرمایە های آنان را بە دست گرفتە و در 
را  آنان  جان  و  جسم  می خواهد  نهایت 
کە  جامعە ای  برای  این  و  کند  تصاحب 
هنوز مردساالری در آن نقش دارد قابل 
قبول نیست. چە بسا وقتی دیگری یک 
گروه و ملت را منکر و تصاحب می کند، 

هر اقدامی کە در رد این تصاحب برآید، 
امکان بسیار باالیی دارد کە از سوی مردم 
پنداشتە  ارزشمند  و  خوانده  »پیروزی« 
شود. اینجاست کە بە بهره بردای حکومت 
سرکوب  پروسە  و  مردساالر  ساختار  از 
الیە  می رسیم.  ملت  یک  سیستماتیک 
بازتولید  حکومتی  بهره بردای  این  دیگر 
و  »شــرف«  زن«،  بر  »مالیکت  عناصر 
در  نیز  الیە  این  است. شناسایی  »آبرو« 
شعار معترضان بە خوبی پیدا بود »نیروی 
امنیت شهر، پشتیبان این عمل است«. 

باوجود نقدی کە بە برخی از واکنش های 
وارد  رسولی  شلیر  خودکشی/زنکشی 
ذکر  باال  در  آنچە  بە  باتوجە  اما  است. 
شود و با درنظر گرفتن اینکە حرکت های 
کردستان  خصوصا  و   ایران  در  مدنی 

و  سختی  با  حکومتی  سرکوب  بە دلیل 
ناکامی های زیادی مواجە  بوده، بسیاری 
برای این جنبش بهای جان پرداختە اند و 
روند مطالبە گری  نتوانستە  جامعە مدنی 
خود را بدون سرکوب سیستماتیک دنبال 
حرکت های  و  جنبش  مخصوصا  کند، 
وجود  جنسی/جنسیتی،   برابرخواهانە 
نیست.  انتظار  از  دور  نیز  اشکالت  این 
بە همین دلیل اعتراضات مردمی مریوان 
و  رسولی  شلیر  خودکشی/زنکشی  بە 
شکل  آن  حول  کە  مختلفی  دیدگاه های 
از چند لحاظ بسیار حائز اهمیت  گرفت 

است؛ 
و  اعتراضات  از  توجە ای  قابل  بخش 
مدنی  جامعە  اصلی  بدنە  و  واکنش ها 
درست  را  واقعە  این  ریشە  مریوان، 
شعار،  در  این  و  بودند  داده  تشخیص 
گفتە های آنان و بیانیە های کە در ادامە 
کردستان  »از  بود.  پیدا  کردند،  منتشر 
و  »شمشیر  زنان«،  علیە  ستم  تهران،  تا 
شوید«،  خارج  شهر  از  خنجر،  و  گلولە 
این  عامل  سرمایە }داری{  و  »مردساالری 
شهر،  امنیت  »نیروی  هستند«،  تراژدی 

پشتیبان این عمل است«.
مریوان  زنان  ازسوی  کە  بیانیە های 
صنفی  انجمن  همچنین  و  سنندج  و 

شدو  منتشر  کردستان-مریوان  معلمان 
ساختارهای  بە  آنها  ــت  درس ــاره  اش
می زد  رقم  را  شلیرها  مرگ  کە  ویرانگری 
شلێر  قتل  بنیادین  و  اصلی  )»دلیل 
سیاسی_اقتصادی  ویرانگر  ساختارهای 
»مردساالری«،  نرینە محوری  کە  هستند 
آن  ارگانیک  اجزای  از  لمپن پروی  و  الت 
تباهی  و  فقر  کە  ساختارهایی  هستند. 
و  می کنند  بازتولید  و  تولید  را  ویرانی  و 
سرکوب، بە حاشیە راندن، بی قدرت سازی و 
ناتوان سازی زنان از سازوکارهای اساسی 
حاکم  نظم  داشتن  نگە  برای  است  آن 
غیرعادالنە،  بنیاد  و  بیخ  از  کە  نظمی  و 
نشان  اســت«(،  ویرانگر  و  غیراخالقی 
تالش  در  تنها  نە  جامعە  این  کە  داد 
در  مردساالری  کــردن  مهروموم  بــرای 
آن  روی  خود  بلکە  نیست،  خود  جامعە 
مسئلە  درست  نقد  با  می گذارد،  دست 
مبارزه  خواهان  و  می کند  شناسایی  را 
از دیگر سو  است.  آن  بە  دادن  پایان  و 
چە  »الت پروری«  پدیده  می داند  خوب 
اندازه از جنبە های گوناگون درحال آسیب 

زدن بە جامعە مریوان است. 
این  بە  مریوان  مردمی  اعتراضات 
خودکشی/زنکشی  و  جمعی  تراژیدی 
شلیر، نشان از جامعە مدنی پویایی دارد 
بە  را  جنازه  تشییع  مراسم  می تواند  کە 
بدون  و  کند  تبدیل  اعتراضی  راهپیمایی 
شک بخش بزرگی از این مردم می دانستند 
کە شلیر قربانی شد. پس این در میدان 
بودن و تکرار و تمرین مطالبە گری است 
پربار  را  آن  می تواند  و  است  مهم  کە 
کند و آسیب ها و مسائل حول آن را نیز 
از  بسیاری  کە  همانطور  کند.  شناسایی 
نقدها بە »شهید پاکدامنی« از دل همین 
تجمعات  این  در  کە  افرادی  و  حرکت ها 
ادامە  و  برخواست  بودند،  کرده  شرکت 
بیانە های  در  می تواند  را  آن  کە  داشت 
تجمعات  و  اعتراضی  این حرکت  از  بعد 

زنان مقابل دادگستری مشاهده کرد. 
ضمن  ــران  ای کردستان  ــان  زن مرکز 
و  ساختاری  خشونت  محکوم کردن 
جامعە،  در  زنــان  علیە  سیستماتیک 
خشونت  این  علیە  اعتراضی  اقدامات 
و  »مقدس سازی«  پیرامون  نقدهای  و 
و  مهم  را  خودکشی  »قربانی نکوهی« 
مدنی  جامعە  تالش  راستای  در  را  آن 
جنسی/ نابرابری های  بە  مبارزه  برای 

جنسیتی می داند. این بدین معنا نیست 
کرده،  قضاوت  را  رسولی  شلیر  عمل  کە 
آن  شد  اشاره  آن  بە  کە  همانطور  بلکە 
زنکشی  از  نوعی  و  تحمیلی  عملی  را 
سرکوب  بە  باتوجە  دیگرسو  از  می داند. 
آن  مطالبات  و  کردستان  مدنی  جامعە 
و  مردساالری  کردن  ذاتی  برای  تالش  و 
مردم  شناسە  بعنوان  »ناموس پرستی« 
اسالمی،  جمهوری  سوی  از  کردستان 
همیشە  از  هوشیارتر  باید  مدنی  جامعە 
از سناریوسازی و بهره بردارهای حکومت 
آگاه باشد و نشان دهد نە تنها همسو با 
شد،  نخواهد  اسالمی  جمهوری  گفتمان 
بلکە مبارزه علیە این ساختار خشونت زا و 

ضدانسانی را اصول خود می داند. 

مرکز زنان کردستان ایران
٢٢ شهریور ١٤٠١ شمسی 

***

از جامعه مدنی  تراژیدی جمعی و خودکشی/زنکشی شلیر، نشان  این  به  اعتراضات مردمی مریوان 
پویایی دارد که می تواند مراسم تشییع جنازه را به راهپیمایی اعتراضی تبدیل کند و بدون شک بخش بزرگی 
از این مردم می دانستند که شلیر قربانی شد. پس این در میدان بودن و تکرار و تمرین مطالبه گری است که 

مهم است و می تواند آن را پربار کند و آسیب ها و مسائل حول آن را نیز شناسایی کند
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مبارزەی  تاریخ  از  بر بخش مهمی  گردید، 
ملی کورد در کوردستان ایران تأثیر گذاشت 
یا در دسترس خوانندەی  که در آن زمان 
معدود  به طور  یا  و  نمی گرفت  قرار  کورد 
دسترس  در  تحریف  با  اوقات  بسیاری  و 
قرار می گرفت. شرفکندی با این عملکردش 
نسبت  نو  نسل های  ــوزش  آم ضمن  و 
ملی شان،  مبارزەی  تاریخ  و  گذشته  به 
را دست نشان کرد که  خط مشی سیاسی 
به مبارزەی ملی، همکاری  در آن اهمیت 
نیروهای کوردستان  میان  در  هم فکری  و 
اصول  ملت کورد جزء  تاریخ  به  افتخار  و 

آن بود. 
و  تربیت  ــود،  ب معتقد  سعید  کــاک 
بدیل  بهترین  آیندە  نسل های  آموزش، 
است به منظور تداوم در مبارزەی سیاسی 
برای  احقاق حقوق ملی کورد.  راستای  در 
همین مشوق و حامی اصلی اعزام دانشجو 
ج از کشور بود و در چهارچوب این  به خار
برنامه بود که انستیتوی کورد در پاریس را 
فراهم  جنبش کوردستان  از  بخشی  برای 
قرن   ٨٠ در دههی  دموکرات  و حزب  کرد 
اعتقاد  وی  نمود.  استفادە  آن  از  بیستم، 
منظور  به  گزینه  انتخاب  برای  داشت که 
این  طریق  از  باال  مقاطع  در  تحصیل 
فرصت که در اختیار حزب قرار دادە بودند، 
به کادر،  تنها  دموکرات  حزب  نیست  الزم 
بلکه  کند،  اتکا  خود  اعضای  و  پیشمرگه 
باید زمینه را برای دیگر دانشجویان خارج 
این  از  تا  نماید  فراهم  از حزب دموکرات 
کاک  دیدگاە  از  نمایند.  استفادە  امکان 
می تواند  افراد  این  به  سعید کمک رسانی 
آیندەی  ــرای  ب مفیدی  سرمایهگذاری 
کوردستان باشد، هر چند این افراد حزبی 

نباشند و در آیندە برای حزب کار نکنند. 
قائل  احترام  اجرایی،  سیستم  لحاظ  به 
نمودن  مهیا  و  انسانی  کرامت  به  شدن 
اعضای  تمامی  و  افراد  برای  برابر  فرصت 
برابرخواە  دموکراتی  سعید  کاک  جامعه، 
را در عمل و در  برابری  طلبی  این  بود و 
و  قدرت  نهایت  در  نشان  داد.  زندگیش 
در  را  حزب  امکانات  تمامی  حالی که  در 
به  نشد  یکبار  برای  حتی  داشت،  دست 
منظور رفاە و آسودگی زندگی شخصی اش 
جانی  امنیت  نماید.  استفادە  سوء  آن  از 
برای رهبری مانند وی و در اوج جنگ و 
جمهوری  تروریستی  دسیسهچینی های 
نیروهای  و  کــورد  ملت  علیه  اسالمی 
اما کاک  بود،  ضروری  سیاسی کوردستان 
به  رایج  شیوەهای  از  نبود  آمادە  سعید 
منظور محافظت از جانش به عنوان یکی 
آن  در  که  مبارزە  برجستهی  رهبران  از 
عهدە  بر  را  دموکرات  حزب  رهبری  زمان 

دکتر  بگوییم  اگر  نیست  گزافهگویی 
بسیار   )  ١٩٩٢  -١٩٣٨( شرفکندی  صادق 
یاد  مبارزە  جریان  در  چیزهای که  آن  از 
بعد  نسل های  و  مبارزە  به  بود،  گرفته 
هــزاران  گذاشت.  ارث  به  خــودش  از 
شرفکندی  تجربیات  از  استفادە  با  تن 
ملی کوردستان  جنبش های  "تاریخچه"ی 
را یاد گرفتند و نزد وی سیاست، نوشتن 
با  آموختند.  را  مبارزەجویی  مدیریت  و 
اطمینان می توان گفت که دکتر شرفکندی 
آموزگاری بود که سال ها پس از شهادتش 
نیز تجارب ملی و مبارزەجویانهاش خیلی 
چیزها برای یاد گرفتن دارند و هنوز هم 
تدریس و به مانند نام و یادش جایگاهی 

ویژە دارند. 
دولتی  تروریسم  پیش،  ســال   ٣٠
شرفکندی،  د.صــادق  اسالمی  جمهوری 
رهبر مردمی و فرزانه ملت مان را به همراە 
دو تن از هم فکران و هم سنگران مبارزش، 
کاک فتاح عبدلی و کاک همایون اردالن 
هدف قرار دادە و در توطئهای غیرانسانی 
دکتر  ترور  با  همزمان  کرد.  ترور  را  آنان 
شرفکندی و یارانش، فعال سیاسی ایرانی 
توطئهی  این  هدف  نیز  دهکوری  نوری 
از  را  خود  جان  و  قرار گرفت  تروریستی 
میکونوس  رستوران  در  ترور  داد.  دست 
در کوچهی “Prager StraBe"  ی محلهی 
“Wilmersdorf” برلین انجام شد و جراحات 
این ترور برای ملت کورد و اعضای حزب 
آزاردهندە  بسیار  هوادارانش  و  دموکرات 
ملت  شد  موجب  نه  زخم  این  اما  بود. 
حقوق شان  احقاق  برای  مبارزە  از  کورد 
حزب  شد  سبب  نه  کنند،  ندامت  اظهار 
دموکرات از مقاومت و تداوم مبارزە علیه 
دیکتاتوری جمهوری اسالمی دست بردارد. 
د.  مبارزە که  و  خط مشی  این  ادامهی 
در  بود،  آن  پیش قراوالن  از  شرفکندی 
انسانی  ضد  رژیم  که  داد  نشان  عمل 
به  ارزیابی هایش  در  اسالمی  جمهوری 
اشتباە  کوردستان  جنبش  نابودی  منظور 
کردە بود. رژیم بر این باور بود که با حذف 
فیزیکی رهبران جنبش ملی کورد، به نوعی 
می تواند مردم کوردستان و مبارزان کورد را 
تهدید کند تا  از این طریق از خواستههای 
ملی شان دست بردارند و  به زندگی تحت 
ستم تن دهند. اما بلعکس، این برداشت 
و  کوردستان  جنبش  کوتهبینانه  و  سادە 
آزمون های  به  اتکا  با  دموکرات  حزب 
هم فکران  و  شرفکندی  د.  مبارزەجویی 
به  نسبت  مبارزەشان  میدان  کنونی اش، 
٣٠ سال پیش فراوان تر و وسیع تر کردەاند. 
از  نیرومند  ارادەای  با  کوردستان  مردم 
حقوق شان دفاع کردە و بی باکانهتر از قبل 

مرکز تشکیالت حزب دموکرات کوردستان 
ایران  ایران خطاب به مردم کوردستان و 

اطالعیه ای منتشر کرد.

متن اطالعیه به شرح ذیل است:
هم میهنان گرامی،

مردم حق طلب ایران و کوردستان،

روزی  چند  مستحضرید  که  همچنان 
است که اعتراضات عمومی به پیشگامی 
به  دستیابی  خواستار  که  معترض  مردم 
حقوق مشروع خود هستند، در کوردستان 
دنبال  به  متمدنانه  و  مدنی  شکلی  به 
توسط  امینی"  "ژینا  رسیدن  شهادت  به 
این  دامنه  و  آغاز  رژیم  نظامی  نیروهای 
و  نوردید  در  را  ایران  سراسر  اعتراضات 

علیه حاکمیت فاسد و دیکتاتور جمهوری 
اسالمی موضع می گیرند. 

سیاسی  مــبــارزان  و  مــردم  قــدردانــی 
و  بهاء  با  مستقیمی  ارتباط  کوردستان 
فداکاری های دارد که د. شرفکندی و دیگر 
رهبران جنبش به بارگاە کوردستان  تقدیم 
علمی  و  سیاسی  توانایی های  کردند. 
د.  شهادت  از  قبل  شرفکندی  صادق  د. 
قاسملوو در سال ١٩٨٩ که با نام مستعار 
د. سعید یا کاک سعید شناخته شدە بود، 
خیلی زود وی را از یک عضو سادەی حزب 
رساند  رهبری  باالی  سطح  به  دموکرات 
رهبر  برای  شایسته  جانشینی  به  بعدا  و 
برجستهی کورد د.قاسملوو تبدیل شد. طی 
مدت زمانی کوتاە اما پر از آموزەهای برای 
هم  ثانیه  یک  برای  سعید  کاک  زیستن، 
از یادگیری و آموزش دادن کوتاهی نکرد 
دادن  انجام  و  مسئولیت پذیری  و ضمن 
دەها مسئولیت سنگین اجرایی، همیشه 
حزبی  اعضای  ترقی  و  رشد  آموزش،  به 
اهمیت ویژە می داد. وی تعلیم را تنها به 
منظور تربیت و خدمت به اعضای حزبی 
می خواست و در عمل در هر ارگان حزبی 
مسئولیت داشت، علم و توانایی هایش را 

در اختیار اعضای آن قرار می داد. 
منظور  به  "فعالیت"  سعید  کاک  برای 
ارزیابی جایگاە اعضا در سازمان یک اصول 
فعالیت  و  کار  به  وقفه  بدون  وی  بود. 
مهارت  اساس  همین  بر  و  می پرداخت 
ارزیابی  را  حزبی  اعضای  دیگر  توانایی  و 
فراهم  برایشان  را  می کرد و فرصت رشد 
انگیزە  و  می کرد  آنان کمک  به  می نمود. 
می داد تا پلههای ترقی را طی کنند. طی 
عنوان  به  که   )١٩٨٨ تا   ١٩٨٤( سال های 
معدود  بودم،  ایشان  خدمت  در  شاگرد 
فعالیت  و  وظایف  به  که  می آمد  پیش 
را  نوشتن  اگر کار  نباشد.  مشغول  حزبی 
وظایف  دیگر  وقفه،  بدون  می کرد،  تمام 
دیدارهای  از  ــی داد.  م انجام  را  حزبی 
سیاسی اش گرفته تا تعیین استراتژی دراز 
حفظ  تا  سازمانی گرفته  روابط  از  مدت، 
و توسعهی خطوط روابط حزب و... . در 
نظافت،  به  سعید  کاک  استراحت  حین 
کارهای  دیگر  یا  و  لباس هایش  شستن 
قائل  اهمیت  بود.  مشغول  شخصی اش 
ملت  هویت  تعریف  و  آموزش  به  شدن 
د.  مهم  خصوصیات  از  دیگر  یکی  کورد 
فعالیت  ابتدای  همان  از  بود.  شرفکندی 
علنی اش در صفوف حزب دموکرات، کاک 
سعید با تحریر مجموعه مقاالتی در مورد 
"تاریخچهی جنبش های ملی کوردستان از 
قرن نوزدهم تا پایان جنگ جهانی دوم" که 
سپس در سال ١٩٨١ به عنوان کتاب منتشر 

عبداللە حجاب

جایگاە سیاسی و آزمون های شرفکندی

مرکز تشکیالت حزب دموکرات کوردستان ایران اطالعیه ای منتشر کرد

داشت استفادە کند. حتی بسیاری اوقات 
لحاظ  به  که  می گرفت  قرار  انتقاد  مورد 
اولویت های شخصی اش کوتاهی می کند، 
و  سیاسی  پرنسیب های  خاطر  به  اما 
مبارزاتیش کمتر آمادە بود این نوع زندگی 

و رفتار را تغییر دهد. 
شرفکندی  د.  از خصوصیات  دیگر  یکی 
اعتماد به نفس، اتکا به نیرو و توانایی های 
خارجی  نیروهای  به  اتکا  عدم  و  داخلی 
از  قبل  عراق  و  ایران  جنگ  اوج  در  بود. 
تهران  رژیم  آنکه نشانههای تسلیم   پذیری 
در مقابل عراق نمایان گردد، تحلیل دکتر 
شرفکندی این بود که دیر یا زود این جنگ 
پایان می یابد و فرصتی که این جنگ برای 
جنبش کوردستان ایران به منظور مبارزەی 
دست  از  را  بود  کــردە  مهیا  مسلحانه 
آمادگی  بر  ایشان  همین  برای  می دهد. 
تأکید داشت و معتقد بود  از جنگ  پس 
که حزب دموکرات در زمان تداوم مبارزەی 
مسلحانه علیه جمهوری اسالمی نباید خود 
را با شیوەای از زندگی سیاسی و اجتماعی 
قرار  درتنگنا  وقتی که  بعدا  دهد که  وقف 
یک  یا  طرف  یک  به  شود  مجبور  گرفت 
دولت امتیاز بدهد. آشکارترین گواە نیز به 
سرنوشتی،  چنین  از  احتیاط کردن  منظور 
رویداد تلخ قرارداد الجزایر میان شاە ایران 
و صدام حسین بود که بر جنبش کورد در 

کوردستان عراق تأثیر منفی گذاشت. 
هر  صــورت  در  شرفکندی  د.  نظر  به 
قرارداد تازەای میان عراق و ایران، قبل از 
بازی  "کارت کورد"  با  دولت  دو  این  آنکه 
بتواند  دموکرات  حزب  بایستی  کنند، 
تحت  مناطق  در  را  خود  مقرات  تمامی 
را  عراقی   حکومت  به  نزدیک  یا  کنترل 
تخلیه و به منظور تداوم مبارزە به مناطق 
دین  به  آورد.  روی  کوهستانی کوردستان 
منظور، ضمن محبوبیت بیش از حد وی 
پیشمرگه  فرزندان  و  خانوادە  به  نسبت 
از  مانع  می کرد  سعی  حزب  اعضای  و 
انتقال خانوادەها به آن طرف مرز و ایجاد 
"اردوگاە" برای خانوادەهای حزب دموکرات 
شود. زیرا از دیدگاە شرفکندی وجود شمار 
فعالیت  و  افراد  و  خانوادەها  از  زیادی 
در  کارتی  به  ثابت،  مراکز  در  پیشمرگانه 
دست دو حکومت که دشمن کورد هستند 
مبدل می شوند. براساس تحلیل وی، حتی 
کشور  پیشرفتهترین  و  دوسترین  انسان  
جهان نیز در بهترین حالت تا آن زمان با 
را  منافع شان  هستند که  رابطه  در  طرفی 

حفظ کند.
اکنون ٣٠ سال پس از ترور د.شرفکندی 
برلین  ــاە  دادگ حکم  از  بعد  سال   ٢٥ و 
درخصوص این ترور، بیشتر برایمان آشکار 

تا چه  دیدگاە شرفکندی  این  می شود که 
اندازە بجا و دقیق بود. زیرا خودمان این 
دیکتاتوری  نظام های  تنها  نه  دیدم که  را 
عراق،  و  ایران  اسالمی  جمهوری  مانند 
دادگاە  مانند  "مستقل"  دادگاە  یک  بلکه 
آلمان به  برلین در دولتی دموکرات مانند 
بازی کند  "کارت کورد"  با  راحتی می تواند 
ملت  که  سنگینی  خون بهای  و  حقوق  و 
کورد تاکنون پرداخت کردە را فدای منافع 
کشور نماید. هر چند دادگاە به طور آشکار 
اسالمی  جمهوری  باالی  مقامات  نقش  از 
شیوە  این  به  بود،  آوردە  میان  به  سخن 
چهرەی تروریستی رژیم را افشا می کند، اما 
به لحاظ قانون بین المللی حکم دادگاە تنها 
درخصوص  کردن  محکوم  چهارچوب  در 
تا کشورهای  ماند  محدود  جنایی  رفتاری 
میزبان از پیگری سیاسی و دادخواهی در 

مورد این ترور دوری کنند. 
تالش های د. شرفکندی به مثابه نزدیکی 
نیروهای  میان  در  همبستگی   ایجاد  و 
زندگی  تمامی  در  ایرانی  اپوزیسیون 
ویژە  اهمیت  حائز  و  نمایان  سیاسی اش 
دیدگاەها  و  تالش   همین  متأسفانه  بود. 
برای  را  داشــت،  فرصتی  که  واالیــی 
فراهم  اسالمی  جمهوری  تروریست های 
کرد تا از این طریق بتوانند وی را تعقیب 
و در  توطئهای شوم ایشان را ترور کنند. 
عمیق  اعتقاد  فاجعهبار،  اقدام  این  ضمن 
ملل  مشترک  سرنوشت  به  شرفکندی  د. 
همه  مبارزەی  پیگیری  ضرورت  و  ایرانی 
جمهوری  علیه  فعالیت  منظور  به  جانبه 
روابط  بر  مستقیمی  تأثیرگذاری  اسالمی 
حزب دموکرات و دیگر اپوزیسیون ایرانی 

داشت. 
جراحت از دست دادن د. قاسملو برای 
حزب دموکرات و به کلی جنبش کورد در 
بود.  آزاردهندە  زخمی  ایران،  کوردستان 
ادعا کنیم که کاک  اگر  نیست  زیادەگویی 
بود.  نو  برگی  در  دیگر  قاسملوی  سیعد، 
حد  از  بیش  توانایی  و  مهارت  قاطعیت، 
حزب  شد،  فعالیت هایش سبب  و  در کار 
دموکرات  با از دست دادن رهبری مانند 
را  حزبی  مدیریت  در  خالء  د.قاسملو 
حلقهی  به  واقع  در  وی  نکند.  احساس 
و  مبدل گشت  توانایی ها  متصل  هم  به 
دسیسههای رژیم به منظور شکست دادن 
ناامید کردن ملت کورد  و  حزب دموکرات 
به  ابزاری کاراتر  به  را  ایران  در کوردستان 

مبازرە علیه خود رژیم تبدیل کرد. 

ملت های آزادی خواە ایران و اکثریت مردم 
ایران خواستار فروپاشی این رژیم مستبد 

هستند.
الزم می دانیم باری دیگر به اقشار مختلف 
همچنان  که،  شویم  یادآور  ایران  جامعه 
احزاب  همکاری  "مرکز  اطالعیه  در  که 
کوردستان ایران" به اعتراضات و اعتصابات 
به  مردم  است  الزم  که  بود،  شدە  اشارە 
و  سرکوب  سیاست  با  متمدنانه   شکلی 
آزادی های فردی  تحقیر رژیم به حقوق و 
و عمومی خود، مقابله کنند، اما متاسفانه 
دستگاە سرکوب رژیم همچون گذشته این 
سرکوب  منظور  به  متمدنانه  اعتراضات 
و  بازداشت  رساندن،  شهادت  به  بیشتر، 
شکنجه فرزندان مردم آزادی خواه ایران به 
به ویژە مردم کوردستان را به خاک و خون 

کشاند. 
تحت  ملیت های  توجه  که  است  الزم 
ستم ایران را به این دو نکته جلب نماییم:

که  انتظامی  و  مسلح  نیروهای   – اوال 
اجحاف  و  مردم اند  این  فرزندان  نیز  آنان 
و تبعیض حقوق اولیه شهروندان را درک 
می کنند، الزم است که در جبهه حمایت از 
مردم معترض باشند و از دشمن حمایت 
حاکمیت،  نامشروع  فرمان  به  و  نکنند 
نکنند  مجروح  و  شهید  را  ملت  فرزندان 
آغشته  مردم  خون  به  را  خود  دستان  و 

ننمایند.
حاکمیت  فکر  اتاق  تاکتیک   – دوما 
این است که  اسالمی  نامشروع جمهوری 
میان  در  نفاق  ایجاد  با  همچون همیشه 
ملت های ایران به ویژە دو ملت همسایه 

)کورد و ترک( به سیاست های خود تداوم 
دهد و اتحاد و همبستگی در میان خلق 
این  از طریق سناریوسازی  زند و  را برهم 
این  ایجاد کنند که  ترک ها  در  را  ذهنیت 
اعتراضات و اعتصابات موجب به حاشیه 
از  آنان و نقض حقوق فرزندانشان  راندن 

سوی ملت کورد می شود.
ضروری است که اعالم داریم:

حزب دموکرات کوردستان ایران و همه 
آزادی خواە کوردستان  و  انقالبی  نیروهای 
هموطنان "ترک " خود را به عنوان همسایه 
خود  آیندە  و  حال  گذشته،  هم پیمان  و 
ملت  از  نیز  را  توقع  این  و  قلمداد کردە 
تحریفات  تاثیر  تحت  که  دارنــد  "تــرک" 
خود  تاریخی  وظیفه  و  نگیرند  قرار  رژیم 
با  همکاری  و  همبستگی  با  رابطه  در  را 

اپوزیسیون در راستای سرنگونی این رژیم 
و  هم  با  همه  و  آورند  جای  به  آشوبگر 
خود کوشش  امکانات  و  توان  به  نسبت 
و  اعتصاب کنندگان  صفوف  به  و  نماییم 
و  سناریوها  فریب  و  بپیوندیم  معترضان 
سیاە نمایی های رژیم را نخوریم و آگاهانه 
و با دقت هر چه تمام تر به مبارزە ادامه 

دهیم.

حزب دموکرات کوردستان ایران
مرکز تشکیالت

 ٣٠ شهریور ١٤٠١ شمسی
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مراسم سی امین سالگرد شهدای میکونوس
 در قرارگاه مرکزی حزب دموکرات

برگزاری مراسم شهدای میکونوس در 
پرالشز- فرانسە

برگزاری سمیناری در شهر سلیمانیە
 به مناسبت سی امین سالگرد شهادت دکتر شرفکندی و همراهانش

 ٢٤ پنج شنبە  شامگاه  دموکرات  حزب 
سالگرد  شهریور،   ٢٦ مناسبت  بە  شهریور 
دبیرکل  شرفکندی،  صــادق  دکتر  تــرور 
و  ایران  کوردستان  دموکرات  حزب  وقت 
همراهانش در برلین توسط تروریست های 
رژیم اسالمی مراسمی را برگزار کرد. در این 
هیات  مسئول  هجری،  مصطفی  مراسم 
ایران،  کوردستان  دموکرات  حزب  رهبری 
اعضای رهبری و صدها کادر و پیشمرگە 

حزب حضور داشتند.
هجری  مصطفی  آقای  مراسم  این  در 
کردن  برجستە  با  و  سخنرانی  یک  طی 
شرفکندی  دکتر  شهادت  کە  مسئلە  این 
برای ملت کورد بە طور کلی و برای حزب 
بزرگی  خسران  خاص  طور  بە  دموکرات 
بود اما پس از سی سال، هدف و مشی 
ایشان همچنان پر رهرو و تا رسیدن بە 

آزادی نیز ادامە خواهد یافت.

حزب دموکرات کوردستان ایران با حضور دکتر 
کیوان آزاد، استاد تاریخ دانشگاه سلیمانی و علی 
کوردستان  دموکرات  حزب  رهبری  عضو  بداغی، 

ایران سمیناری را در شهر سلیمانیە برگزار کرد.
این سمینار بعد از ظهر روز جمعە با حضور صدها 
سلیمانیە  در شهر  دموکرات  اعضای حزب  از  تن 
بە مناسبت بزرگداشت شهدای میکونوس، شهید 

دکتر شرفکندی و همراهانش برگزار شد.
آزاد سخنرانی  کیوان  اول سمینار دکتر  پنل  در 
خود را با عنوان »وضعیت سیاسی کوردستان و 
منطقە پس از ترور دکتر قاسملو و دکتر شرفکندی 
و دلیل ترور این رهبران در آن زمان" را ارائە کرد 
و با اشاره بە دو عامل مکان و زمان برای ایجاد 
تاریخ، عوامل مؤثر بر تصمیم رژیم اسالمی ایران 
برای ترور دکتر قاسملو در وین و سپس ترور دکتر 

شرفکندی را توضیح دادند.
این استاد تاریخ دانشگاه سلیمانیە با تاکید بر 
اینکە پس از پایان جنگ ایران و عراق، دو دشمن 
قسم خوردە و دو همسایە ناپایدار بە اجبار هم 
کردند.  توافق  باهم  مسئلە  یک  سر  بر  شدە  کە 
عراق کوردها را انفال و با بمب شیمیایی بمباران 
بخش  آن  در  کورد  پیشمرگانە  مبارزه  و  کرده 
بود.  گرفتە  قرار  فشار  تحت  کامال  کوردستان  از 
اقتصاد ایران و عراق از هم پاشیدە بود و با در 
نظر گرفتن جمیع جهات دکتر قاسملو می توانست 
ملت  وضعیت  خود  توانایی های  و  ویژگی ها  با 
کورد را در معادالت سیاسی منطقە ای بە سمت 
دیگری هدایت کند. این امر باعث شد تا رژیم 
اسالمی و منتفعان دیرینەاش در منطقە، نقشە 
و توطئە تروریستی خود برای شهیدکردن ایشان 

روز شنبە ٢٦ شهریور )١٧ سپتامبر ٢٠٢٢( با حضور 
از اعضا، حامیان، شخصیتها و  تعداد قابل توجهی 
ایرانی  نمایندگان احزاب و گروەهای کوردستانی و 
صادق  دکتر  میکونوس،  شهدای  یاد  احترام  بە  و 
نوری  و  اردالن  همایون  عبدلی،  فتاح  شرفکندی، 

دهکردی مراسمی در گورستان پرالشز برگزار شد.
این مراسم با سرود ملی "ای رقیب" و دقیقەای 
آزادی  راه  شهدای  یاد  بە  نهادن  ارج  برای  سکوت 
این  مزار  بر سر  گل  تاج  دادن  قرار  و  کوردستان  و 

شهیدان آغاز شد.
حزب  اجرایی  مرکز  پیام  ابتدا  مراسم  این  در 
هلمت  آقای  توسط  ایــران  کوردستان  دموکرات 
نزان  کندال  دکتر  سپس  و  شد  خوانده  رحمت پور 
درباره  سخنانی  پاریس،  در  کورد  انستیتو  رییس 
ویژگی های  و  شرفکندی  صادق  دکتر  شخصیت 
در  نقششان  همچنین  و  ایشان  واالی  و  برجستە 

جنبش آزادی بخش کورد و کوردستان ایراد کرد.
جویس  مادام  مراسم،  این  از  دیگری  بخش  در 
بازگوکردن  با  پاریس،  در  کوردی  زبان  مدرس  بلو، 

دموکرات  حزب  رهبری  هیات  مسئول 
حزب  دو  ــارەی  دوب اتحاد  بە  اشــاره  با 
حزب  توقف  بدون  مبارزه  از  دموکرات، 
تامین  بە  ترور رهبرانش و اصرار  از  پس 
حقوق مشروع ملت کورد صحبت نمود و 
همچنین با اشارە بە پیشگامی حزب در 
سنگر جنبش و اتحاد علیە رژیم اسالمی 
ایران، مبارزه جدیدی آغاز شده و این اتحاد 
ملت  آزادی  برای  عطفی  نقطە  می تواند 
کورد در شرق کوردستان باشد. ایشان در 
ادامە گفتند کە پس از شهید شدن دکتر 
و  در مورد منش  کتاب  شرفکندی، ده ها 
بزرگی وی نوشتە شده کە امری ضروری 
است، زیرا نسل های بعدی باید بداند کە 
و  بودە  ملتشان  تاریخ  در  رهبری  چنین 
کە  بدانند  باید  دیگر  همچنین ملت های 
کورد،  ملت  برای  شرفکندی،  دکتر صادق 
هم  دشمن  و  بودە  بزرگی  کاریزمای  چە 

بداند، درست است 
دکتر  توانستند  کە 
شرفکندی را از کورد 
کوردی  جنبش  و 
دموکرات  حزب  و 
بگیرد، اما با شهید 
هرگز  ایشان  کردن 
نــتــوانــســت ایــن 
زانو  بە  را  جنبش 
دربیاورند. زیرا پس 
رهبران  شهادت  از 

راه  این  رهرو  هــزاران  دموکرات،  حزب 
مقدس، کە راه شهیدان است را ادامە دادە 
و خواهند داد. همچنین سی سال پس از 
این رویداد، این رژیم ایران است کە هیچ 
جایگاهی در داخل ایران و جامعە جهانی 
ندارد، اما حزب دموکرات کوردستان ایران 
اهداف  بە  رسیدن  برای  گذشتە  از  بیش 

شهیدان با اتحاد خود بیش از پیش علیە 
رژیم بە مبارزه می  پردازد.

در بخش دیگری از این مراسم مستندی 
از زندگی و مبارزات شهید دکتر شرفکندی 
پخش و در بخش پایانی سرودی بە نام 
سرود  گروە  سوی  از  شرفکندی"  "صادق 
حزب دموکرات تقدیم حضار شد و شعری 

هم با مضمون بزرگداشت ۳۰ـمین سالگرد 
ترور دکتر صادق شرفکندی و همراهانش 
کە از طرف شاعران داخل کوردستان ایران 
فرستادە شدە بود همراە با نثر شاعرانەی 
خوانده  مناسبت  همین  در  هم  دیگری 

شدند.

را بە انجام برسانند. همانطور کە پس از سقوط 
اتحاد جماهیر شوروی و حملە عراق بە کویت و 
قیام کوردها در کوردستان عراق کە بعدها منجر 
بە ایجاد دولت اقلیم کوردستان شد، گروهی از 
عوامل در ترور دکتر صادق شرفکندی کە مجبور بە 
پیشبرد وضعیت سیاسی کوردها در شرق و جنوب 
کوردستان شدەاند، یکدیگر را لمس کردند. دکتر 
شرفکندی  دکتر  اگر  کە  است  معتقد  آزاد  کیوان 
شهید نمی شد، نە وضعیت منطقە کوردستان بە 
رژیم اسالمی می توانست  نە  و  بود  این صورت 
بسیاری از برنامەهای خود را در کوردستان ایران 

پیادە کند.
رهبر  عضو  بداغی،  علی  سمینار،  دوم  پنل  در 
"پیامدهای  از  ایران  کوردستان  دموکرات  حزب 
مورد  در  میکونوس  ــاه  دادگ تصمیم  سیاسی 
سیاست خارجی و داخلی رژیم اسالمی ایران" بە 

ایراد سخن پرداخت.
ابتدای  در  دموکرات  حزب  رهبری  عضو  این 
سخنرانی خود در مورد پیشینەی رژیم در تروریسم 
آمارهای  اساس  بر  و  کرد  ارائە  را  بحثی  دولتی 
ایران  در  کوردها  کە  گفت  شده  منتشر  رسمی 
اسالمی  رژیم  دولتی  تروریسم  اصلی  قربانیان 
هستند. هدف از همەی این کارها هم این بودە 
و  مرکزی  دولت  خواست  مقابل  در  کوردها  کە 
سیاست های آن تسلیم شوند و برای این کار از 
سنگین ترین سالح  خود کە موشک های بالستیک 
بود نیز استفاده کردند اما مبارزات آزادی خواهانە 
ملت کورد و مسئلە هویت کوردی بیشتر از پیش 

درحال رشد و نمو بودە است.
دادگــاه  سیر  بە  اشــاره  با  ادامــە  در  ایشان 

شرفکندی  دکتر  با  همکاری  زمان  از  کە  خاطراتی 
داشتند در مورد ویژگی های واال و بشردوستانە و 

انقالبی ایشان صحبت کردند.
ایران  ملت های  کنگره  "کمیتە  حزب  سە  پیام   
و  ایــران"  دموکراسی خواهان  "شــورای  ــدرال"،  ف
"مبارزه برای آزادی و برابری در ایران" از طرف حسن 
صالح زاده خواندە شد. در بخش دیگری آقای عزیز 
بە  فرانسە  مقیم  کوردهای  شورای  رییس  ماملە 
مردم  فداییان  اتحادیە  پیام  و  پرداخت  سخنرانی 

ایران را خواند.
پرويز  توسط  ایران  چپ  حزب  پیام  خواندن 
شمال   ( کوردستان  آزادی  حزب  پيامی  و  نويدی 
کوردستان( توسط کاک احسان و پيام کميتە حزب 
فرانسە توسط خبات  در  ايران  دمکرات کوردستان 

قربانی اقدم، آخرين بخش اين مراسم بود.
شرکت کنندەگان پس از پایان مراسم برای تجدید 
پیمان بر سر مزار شهدای وین، شهید دکتر قاسملو 

و شهید عبداهلل قادری آذر حضور یافتند.

این  تاریخی  تصمیم  نهایت  در  و  میکونوس 
ناشی  تغییرات مهم سیاسی  از  دادگاه، بخشی 
بودند  عبارت  کە  کردند  برجستە  را  رای  این  از 
از  نشان  میکونوس  دادگاه  تصمیم  اینکە،  از 
رژیم  و  بود  اسالمی  رژیم  برای  بزرگی  رسوایی 
را بە عنوان یک رژیم تروریستی معرفی نمود. 
رژیم  تروريستی  حمالت  شده  باعث  همچنين 

اسالمی تاکنون و بە مدت بيش از ۲۰ سال در خاک 
گفت وگوی  سیاست  بە  همچنین  شود.  متوقف  اروپا 
تغییر  باعث  و  پایان  اسالمی  رژیم  با  اروپا  انتقادی 
کار آمدن اصالح طلبان در  رژیم و سر  قدرت سیاسی 
برای  مناسب  پوششی  بە  تبدیل  کە  شد  کشور  این 
غلبە بر فشار و بحران دیپلماتیکی شد کە بعد از واقعە 

میکونوس بر سر رژیم آمدە بود.
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تاکنون١٢نفرکشتەودههاتنزخمیشدەاند

ژینا  حکومتی  قتل  بە  دنبال  سراسری  اعتراضات 
امینی از روز ۲۶ شهریورماه در سقز و سنندج آغاز شده 
و تا شامگاه ٣٠ شهریور ۱۴۰۱ در بسیاری از شهرهای 

ایران و کردستان ادامە داشتە است.
احزاب  فراخوان  بە دنبال  گسترده  اعتراضات  این 
اعتصابات  جهت  کردستان  مدنی  جامعە  و  سیاسی 
از  بسیاری  بە  تاکنون  و  آغاز  کردستان  در  گسترده 
شهرهای ایران کشیده شده است.تاکنون در کردستان 
شهرهای سقز، سنندج، مریوان، دیواندره، پیرانشهر، 
مهاباد، دهگالن، بوکان، بانە، کامیاران، بیجار، ایالم، 
سردشت،  ربط،  پاو،  ارومیە،  نقده،  قروه،  کرمانشاه، 
اشنویە، اسالم آباد غرب، آبدانان و ... صحنە اعتراضات 

بوده اند.

کشتهشدن:
دیواندره،  اشنویە،  کرمانشاه،  در شهرهای  نفر   ۱٢  

سقز، دهگالن، ارومیە و پیرانشهر.

زخمی شدگان:
 تنها اسامی ۱۳ نفر بە  دنبال شدت جراحات کە بە 
بیمارستان شهرهای بزرگ منتقل شده اند، احراز شده. 
اما آمار زخمی شدگان بسیار باالتر است. دستیابی بە 
آمار دقیق زخمی شدگان بە دلیل آنکە بسیاری از افراد 
بە  منظور جلوگیری از شناسایی و بازداشت از انتشار 
مشخصات فرد زخمی شده خودداری می کنند، امکان 
پذیر نیست. اما براساس شدت خشونت در برخورد 
با معترضین و استفاده وسیع از سالح ساچمە ای و 
سالح جنگی در برخی شهرها مانند دیواندره، ارومیە 
زخمی شدگان  آمار  زیاد  بسیار  احتمال  بە  اشنویە  و 

بسیار باالست.

بازداشتشدگان:
 اسامی بیش از ٥٠ بازداشت شده تاکنون محرز گشتە 
کە ۱۴ تن از آنان زن هستند. آمار بازداشت شدگان نیز 

در تمامی شهرها بسیار باال رفتە است.

اعتراضات مردمی از همان ابتدا با برخورد 
نیروهای امنیتی بە خشونت کشیده شد و 
اشک آور،  گاز  ساچمە ای،  از سالح  استفاده 
پرشمار سرکوبگر  نیروی  و  آب پاش  ماشین 
لباس  ضدشورش،  ــژه،  وی یگان  از  اعم 
دستگاه  عریان  چهره  بسیجی  و  شخصی 
با  برخورد  در  اسالمی  جمهوری  سرکوب 
مردم در کف خیابان بود. همراه با سرکوب 
خشن کە بە کشتە، بازداشت و زخمی شدن 
قطع  همچنین  انجامید،  زیادی  تعدادی 
و  فعالین  خشونت بار  تهدید  اینترنت، 
تفتیش خانە هایشان، ورود الیە های »اراذل 
وصل  سلفی  »افرادی  و  »جاش«  اوباش«، 
بازوهای  از  بخشی  بە عنوان  حکومت«  بە 
جمهوری  سرکوب  برنامە ریزهای  از  سرکوب 

اسالمی بود.
از  قبل  شب  از  کردپا،  اطالعات  براساس 
در  امنیتی  نیروهای  ژینا،  پیکر  خاکسپاری 
بودند  درآمده  باش  آماده  بە  حالت  سقز 
ژینا  قتل  بە  اعتراضات  آنکە  از  بعد  و 
نیروهای  کرد  پیدا  ادامە  فرمانداری  جلوی 
تعدادی  و  برخورد  مردم  با  ضدشورش 
همان  از  همچنین  شدند.  زخمی  بە شدت 
ابتدا در اعتراضات سنندج نیروهای سرکوبگر 
ماشین  ضدشورش،  یگان  و  ماشین  با 
آب پاش، ون حامل زنان چادری با روبنده، 
باتوم  و  مسلح  ماموران  حامل  اتوبوس 
بە دست، فیلمبردای از مردم با ماشین  مزدا 
و همچنین گماردن افراد »اراذل اوباش« در 
کوچە ها اقدام بە سرکوب اعتراضات کردند.

در روز سوم کە بسیاری از شهرهای دیگر بە 
اعتصابات و اعتراضات پیوستند، آماده   سازی 
نهادهای امنیتی برای سرکوب شدت گرفت 
و فضای امنیتی تشدید شد. با ورود مردم 
بە خیابان سرکوب خونین توسط نیروهای 

امنیتی آغاز شد.

قبل از خداحافظی

ویدیوی  چندین  ژینا  دلخراش  قتل  از  بعد 
کوتاه از او پخش شد کە هرکدام حاوی نکات 
جالبی هستند،یکی از ویدیوهای پخش شده 
مهمانی  یک  در  را  او  حضور  از  ثانیە  ،چند 
در  دستمال  او  کە  دهد  می  نشان  خودمانی 
ژینا  است.  کشیدن«  »چۆپی  حال  در  دست 
قرمز  رنگ  بە  پوشیده  کامال  و  زیبا  لباسی  با 
دارد  او  از روحیە شاداب و سرزنده  کە نشان 
با لبخندی زیبا در حال تعارف کردن دستمال 

»چۆپی« است.
»هەڵپەڕکێ« در فرهنگ کوردها میراثی چند 
داستان  نهفتە.  راز  صدها  با  ست  سالە  هزار 
چندصد  کتابی  آن  حرکات  و  »هەڵپەڕکێ« 
با صدها اصطالح و واژگان  صفحە ای است 
بودن  باهم  نماد  »هەڵپەڕکێ«  اختصاصی. 
است، در کنار هم ماندن، »هەڵپەڕکێ« از نادر 
رقص های جهان است کە بە صورت گروهی 
و دست و در دست هم اجرا می شود، دراین 
اجباری  گرفتن  را  همدیگر  دست  رقص  نوع 
است  معنی  بی  تنهایی  »هەڵپەڕکێ«  است 
هم  کنار  خاطر  بە  ما  لبخند  و  شادی  یعنی   ،
بودن است ، تنهایی نمی توان خوشحال شد 

و  ،زن  است  مختلط  »هەڵپەڕکێ«  خندید.  و 
مرد باید در کنار همدیگر و یک در میان کنار 
هم باشند اصطالحا کوردها این »ڕەشبەڵەک« 
می گویند کە بە معنای دورنگ در کنار همدیگر 
می باشد و منظور زن و مرد است کە مکمل 
یکدیگرند. آنها کنار همدیگر بە زندگی مفهوم 
بودن می دهند. این یعنی یکسانی زن و مرد 
، یعنی زن و مرد با هم بە این رقص زیبایی 
می بخشند. کسی کە در ابتدای »هەڵپەڕکێ« 
قرار می گیرد، »سەرچۆپی« نامیده می شود او 
نقشی حیاتی در فرایند رقص دارد همە افراد 
دیگر نگاهشان بە دستان و پاهای اوست، آنها 
پاهایشان را با پای او تنظیم می کنند سرعت 
واقع  در  اوست،  دست  هم  رقص  شتاب  و 

»سەرچۆپی« تمپوی رقص است. 
آدم  باید  است  »سەرچۆپی«  کە  کسی 
حرفەای باشد. او اگر نتواند خوب برقصد رقص 
همە را خراب می کند. معموال جوان ها ، ژیناها، 
عاشق »سەرچۆپی« هستند، این یک نوع ابراز 
ضمن   . است  خانوادگی  مجالس  در  هویت 
طراوت  »هەڵپەڕکێ«  بە  جوانها  حضور  اینکە 
بیشتری می دهند. خیلی اوقات بین جوان ها 

برای گرفتن »چۆپی« رقابت است. نکتە جالب 
رهبری  قدرت  است  کشیدن«  »چۆپی  آداب 
است  مهم  خیلی  گروه  اعضای  هماهنگی  و 
نکتە مهم بعدی تعارف کردن »چۆپی« است 
برای آنکە تنوع ایجاد شود و بقیە هم بتوانند 
مدتی  از  بعد  »سەرچۆپی«  بگیرند  »چۆپی« 
تعارف می کند مهم شاد  بقیە  بە  را  دستمال 
دوم  یا  اول  نفر  بودن،  هم  کنار  است  بودن 

هیچ فرقی نمی کند.
لبخندش  با  ژینا  ویدیو،  بە  برگردیم  حاال 
کسی را کە در تصویر مشخص نیست دعوت 
می کند و دستمال »چۆپی«را بە او تعارف می 
کند، رقص نباید متوقف شود داستان شادی و 
لبخند هرگز پایان نمی پذیرد. کنار هم بودن و 
کنار هم ماندن رمز ادامە رقص است، تا زمانی 
ادامە  رقص  هستیم  هم  دست  در  دست  کە 

می یابد. 
ژینا سرتاپا قرمز پوشیده با موهایی پریشان، 
و  زن  نماد  او  است  شادی  لشکر  نماینده  او  
زندگی است، لبخندزنان دستمال در دست بە 
جنگ تاریک پرستان رفتە، در حالیکە دستمال 
سیاهی،  سربازان  می کند،  تعارف  را  چوپی 

از رنگ قرمز  آنها  نداشتند  را  او  طاقت شادی 
گرفتند  را  او  لبخند  ناجوانمردانە  متنفرند.  او 
و  افتد  می  زمین  دستمالش  اینکە  گمان  بە 
»هەڵپەڕکێ« متوقف می شود. اما داستان جور 
دیگری پیش رفت. حاال هزاران زنان شجاع و 
نترس ایرانی از کوردستان تا آذربایجان، از خزر 
تا خلیج فارس، با موهایی رهاشده در باد، از 
روسری هایشان دستمال »چۆپی« ساختند و 
»چۆپی کشان« دست در دست مردانی ایرانی، 
دور آتشی مقدس از خشم انتقام، می رقصند 
و با فریاد »زن، زندگی، آزادی« خواب دیکتاتور 

پیر را پریشان کردەاند. 
فرا  حاال  ایران  مردم  زنانە  انقالب  صدای 
ازجغرافیای کوردستان و ایران، هزاران کیلومتر 
آنطرف تر طنین انداز شده است ، حاال تصویر 
ژینا و دستمال »چۆپی« اش بە نشانە آزادگی 
زنان ایران در همە جای جهان در اهتزاز است.

ژیناودستمال»چوپی«

رضا دانشجو

#قیام_ژینا
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