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تـأمین حقوق ملی خلق کورد در چهارچوب ایرانی دموکراتیک و فـــدرال
شامرە ٨٣2

ارگان حزب دموکرات کوردستان ایران

از پیشگامیمان هراسانند

جهان صدای انقالب مردم ایران را شنید

همین است کە هدف موشکهایشان قرار می گیریم

ما از همە مردم ایران و کوردستان می خواهیم بە این وحشیگری سرکوبگران رژیم اعتراض نمایند

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران:

هرگز نخواهند توانست 
ارادە انقالبی و 

آزادیخواهی ما را بە 
زانو در بیاورند

کوردستان پیشگام 
قیام است،

 دلیل انتقام رژیم
 نیز همین است

خالد عزیزی:مصطفی هجری:             

علی بداغی
جمهوری اسالمی ایران یکبار دیگر جهت حل مسائل 
خود  بردوش  سنگینی  بار  بە  را  آن ها  اساسی ای کە 
تلنبار  بر روی هم  تبدیل کردە و بحران روی بحران 
در  رژیم  شد.  متوسل  اسلحە  و  موشک  بە  نمودە، 
داخل کشور مردم حق طلب بپاخاستە را هدف گلولە 
قرار می دهد و بە احزاب سیاسی کورد موشک پرتاب 
می کند و همچنان بر این دور باطل کە سرانجام باید 

حیات خود را در آن ببازد، تأکید می ورزد.
سال  چهار  رویــداد  نظیر  امسال  مهرماه  ششم 
پیش در روز ١٧م شهریور ماه و در حالیکە بیش از 
بە  بود،  و خارجی  داخلی  بحران های  درگیر  آندوران 
از هرگونە پرنسیپ اخالقی  بدور  شیوەای سبعانە و 
بدون  حتی  بین المللی  موازین  و  قوانین  رعایت  و 
توجە بە قوانین جنگی، با دهها موشک بالستیک و   
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و  منفور  رژیم  شماست کە  متحدانە  مبارزە  و  خیزش  این  میدانیم  ما 
منحوس جمھوری اسالمی ایران را بە ستوە آوردە است. میدانیم کە علیرغم 
سرکوب اعتراض وسیع مردم و دستگیریهای وسیع فعاالن مدنی و سیاسی، 
بویژە فعاالن زن، نە تنها نتوانستەاند از دامنە این خیزش نوین بکاهند، بلکە 

با جسارت بی نظیر و روحیەی نستوە جوانان روبرو گردیدەاند. 
تحریکات  بە  را  مردمی  اعتراضات  میکوشند  رژیم  سران  مدتهاست کە 

خارجی، توطئە اسرائیل، تجزیەطلبی و … منتسب نمایند.

بە وقت خیزش و قیام
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مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران: 
کشتار مردم بی دفاع زاهدان را بشدت محکوم می کنیم

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران این جنایت 
بشدت  زاهدان  در  را  اسالمی  جمهوری  هولناک 
محکوم میکند. ما بر این باوریم کە عامالن و آمران 
محاکمە  صالح  دادگاههای  در  باید  جنایت  این 
بشوند و این جنایت بە مثابە ژنوساید مردم بلوچ 

تلقی بشود.
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 ادامە :

 پهپاد انتحاری، مراکز و قرارگاه های احزاب کوردستان ایران را هدف آتشباری 
قرارداد. جمهوری اسالمی با این کار نشان داد کە تا چە حد جنبش سیاسی 
از کوردستان  اندازە  چە  تا  و  می داند  علیە خود  و خطری  تهدید  را  کورد 
همچون یک دژ مقاوم الهام بخش مبارزات ودیگر مناطق ایران هراس دارد. 

این امر نیز بی دلیل نیست، سرنوشت ژینا این را بە ما می گوید.
از آن،  یک  قتل حکومتی ژینای کورد و دفاع گستردەی مردم کوردستان 
آتشفشان اجتماعی را در جامعەی ایران براه انداخت. قیامی کە در کوردستان 
با اعتصاب عمومی آغاز شد، اعتصابی کە در پی فراخوان حزب دمکرات و 
دیگر نیروهای سیاسی کوردستان انجام پذیرفت. اعتصابی کە از همان روز 
نخست با شعاری کە در کوردستان متولد شد و بسیار زود از "زن، زندگی، 
آزادی" عبور کرد و کلیت جمهوری اسالمی را هدف قرارداد، فرم قیام بە خود 
گرفت. بە عبارت دیگر درست است کە قتل ژینا و مسئلەی زن و حقوق و 
آزادی های آن محور و سرآغاز قیام مزبور بود، اما بالفاصلە نارضایتی ها و 
خیزش یاد شدە، هویتی کامال سیاسی و عمومی علیە جمهوری اسالمی بە 
خود گرفت و جمهوری اسالمی ایران از چشم کورد و احزاب کوردستان و 
بە ویژە اتحاد مجدد حزب دموکرات و پیامدهای آن می بیند. زیرا همچون 
یک دشمن کارآمد نیک از رگ و ریشەی مستحکم و پویای حزب دموکرات 
از نقش کارساز گفتمان و تشکیالت این  آگاه بودە و  ایران  در کوردستان 
حزب در بە حرکت آوردن هرچە بیشتر ظرفیت مبارزاتی مردم کوردستان 
اطالع دارد. اعتصاب پرشکوه ٢١ اردیبهشت ماه و بە دنبال حملەی موشکی 
بە قلعەی دموکرات در سال ١٣٩٧ و همین امسال نیز دو اعتصاب عمومی 
دیگر نظیر آن در روزهای ٢٨ شهریور و  ٩ مهرماه در پی فراخوان حزب 
دموکرات و دیگر نیروهای سیاسی کوردستان بە خوبی مؤید وزن و جایگاه 

یاد شدە، می باشد.
از  است،  بودە  بی نظیر  اسالمی  جمهوری  تاریخ  در  کە  نیز  فعلی  قیام 
کوردستان نشأت گرفتە است، خاستگاهی کە سرشت و خصلت دیگری بە 
این اعتراضات بخشیدە و می تواند بە نقطە عطفی در تاریخ سیاسی ایران 
پنج  بزرگ  برخالف خیزش های  تبدیل شود. همچنانکە مشاهدە می کنیم 
سال گذشتە، یعنی دی ماه ٩٦ و آبان ٩٨ و تابستان ١٤٠٠ کە موتور محرکەی 
آن ها "مسائل اقتصادی" و "غم نان" و "بی آبی" بودند، این بار این "حق" 
و "کرامت" انسانی است کە نقض آن ها مردم را بە خیابان کشاندە است. 
یک مسئلەی اساسی  کە کورد بیش از چهار دهە است کە در راه آن مبارزە 
فاکتور آن است  این  از  نتیجەگیری  ابتدایی ترین  قربانی می دهد.  کردە و 
کە مشکالت جمهوری اسالمی فراتر از بحران اقتصادی است و حتی حل 
و فصل بحران اقتصادی نیز بە داد رژیم نخواهد رسید، زیرا مردم دیگر بە 
حقوق و آزادیهای خود بخوبی واقفند و خواهان آن هستند و جهت تأمین 
این حقوق نیز بە میدان آمدە و حاضرند در راه آن هرگونە هزینەای را بە 

جان بخرند.
یکی دیگر از خصلت های برجستەی این قیام پرکردن شکافی بود کە رژیم 
طی چهار دهەی گذشتە می خواست در میان تشکالت گوناگون ایران ایجاد 
نماید. کوردستان در تمام طول حیات حاکمیت جمهوری اسالمی بیشترین 
شمار قربانی را در رویارویی با رژیم، مبارزە در راه آزادی و دموکراسی برای 
ایران و حقوق ملی خویش متحمل شدە است. بیشترین سرکوب و کشتار، 
ترور رهبران و مبارزان حزب و اعدام زندانیان سیاسی، سیاست بە حاشیە 
بخش  ملی،  هویت  و  زبان  نابودی  جهت  نرم  جنگ  و  اقتصادی  راندن 
کوچکی از سهم کوردستان در حاکمیت جمهوری اسالمی بودە است. اما این 
نخستین بار است کە جنایات جمهوری اسالمی نسبت بە کورد، مردم دیگر 
مناطق ایران را متوجە خود ساختە و حمایت آن ها را بسوی خود جلب 
می نماید. این همبستگی کە از همدردی، درک عمیق و نوینی از سرنوشت 
مشترک و لزوم وحدت مبارزاتی سرچشمە می گیرد، باید بسیار مهم شمردە 
تداوم  برای  بسیار  سیاسی  برنامەهای  و  نقشەها  خمیرمایەی  بە  و  شود 
وحدت مبارزاتی در آیندە تبدیل شود. کوردستان دیگر تنها نیست و این 
درک و فهم بسیار قوت گرفتە است کە بە منظور پایان دادن بە حیات رژیم 
سرکوبگر جمهوری اسالمی و بنا نهادن یک کشور دموکراتیک کە متضمن 
حقوق ملی همەی تشکل ها باشد، باید همە دست بە دست یکدیگر دادە 
در  آن  قیامی کە جرقەی  دلیل  بە همین  ندهیم  از دست  را  و فرصت ها 
کوردستان زدە شد و اکنون این را در دل رهبران جمهوری اسالمی نشاندە 
است کە اندیشەی خلق خواهی و هویت طلبی و مبارزاتی از کوردستان بە 
دیگر مناطق عمیق تر ریشە بدواند، از دیدگاه آنان می بایست با ضربە زدن 
بە قلب و رأس جنبش کورد، خاموش شدە از پای درآید. حمالت موشکی 
و پهپادی روز ششم مهر ماه بە مراکز و قرارگاه های حزب دموکرات توسط 

سپاه پاسداران نیز همین هدف را دنبال می کرد.
باران  موشک  با  قیام  این  آیا  شد  اشارە  بدان  ابتدا  در  همانگونە کە  اما 
فلەای  بازداشت  و  دانشگاه ها  خفە کردن  بلوچ،  مردم  اپوزیسیون، کشتار 
فعاالن سیاسی و مدنی فروکش خواهد کرد؟ بدون تردید خیر. زیرا مردم 
مردم  ندارند.  رو  در پیش  اوضاع  این  تغییر  برای  دیگری  راه  ایران هیچ 
کلیەی شیوەهای مبارزەی مدنی را جهت ایجاد تغییر آزمایش کردەاند، با 
شرکت در انتخابات و رأی دادن بە هدف ایجاد تغییر، با تأسیس مؤسسات 
و انجمن های مدنی، با اعتصاب و ابراز نارضایتی، با براه انداختن کمپین و 
در پیش گرفتن هر شیوەی متمدنانەای کە در یک جامعە پیشرفتە می توان 
انجام داد، اما همەی این ها بر آهن سرد کوبیدن بود. همەی راه ها برای 
ایجاد تغییر بە بن بست منتهی شدە و بە دلیل آن کە حکومت بر شیوەی 
می ماند  باقی  مردم  برابر  در  راهی کە  تنها  می ورزد،  اصرار  خود  حاکمیت 
همان خیزش و قیام است. پیروزی این قیام نیز درگرو مجموعە فاکتورهایی 
است: تداوم تظاهرات و اتحاد عمل و هماهنگی کلیەی تشکالت، ایجاد 
یک گفتمان واحد و هم صدایی اپوزیسیون تا رهبری قیام را در دست گیرد، 

حمایت دیاسپورا و جامعەی جهانی از این قیام عمومی.
وظیفەای کە بر دوش کلیەی کسانی کە خواهان تحول و حقوق خویش 

هستند، سنگینی می کند.

مردم بە زودی بر بە وقت خیزش و قیام
قساوتهای رژیم نقطە پایان خواهند گذاشت

فرهنگیان  شورای هماهنگی تشکل های صنفی 
سرکوب  بە  اعتراض  ضمن  بیانیە ای  در  ایــران 
است  کرده  اعالم  مردم،  اخیر  اعتراضات  گسترده 
دانش  آمده،  جان  بە  معترضان  این  از  "بسیاری 
آموزان و دانشجویانی هستند کە همراه با میلیون 
ها ایرانی دیگر از خفقان تحمل ناپذیر موجود بە 
تنگ آمده اند و صدها تن از آنها اکنون در زندان و 
تحت فشار و شکنجە های روانی و  جسمی بە سر 
می برند. متاسفانە در شامگاه روز یکشنبە نیروهای 
سرکوبگر با حضور در دانشگاه شریف و با سالح بە 
مقابلە با نخبە ترین فرزندان وطن برخاستند تا بە 
خیال خام خود صدای این جوانان حق خواه وطن 

را خاموش کنند".
در اعتراض بە چنین وضعیتی، شورای هماهنگی 
و  معلمان  از  ایران  فرهنگیان  تشکل های صنفی 
دانش آموزان می خواهد کە در روز سە شنبە مورخ 
از  خودداری  و  مدرسە  در  اعتصاب  با  مهرماه   ١٢
کالس رفتن، همبستگی و همراهی خود را با همە 
معترضان جان بە لب آمده، نسبت بە بی عدالتی 

مردم مبارز و آزادیخواە ایران!
کنشگران و فعاالن مدنی!

جمهوری اسالمی ایران در برابر اعتراضات برحق 
سیاست  ایران  در  چە  و  کردستان  در  چە  مردم 

سرکوب را پیشە نمودە است.
با کشتار و تیراندازی در شهرها، موشک پراکنی 
اقشار  وسیع  دستگیریهای  کرد،  احزاب  اردوگاه  بە 
بخصوص  اجتماعی،  کنشگران  و  مردم  مختلف 
فعاالن حقوق زنان و فضای امنیتی شدید در تالش 

است تا خیزش مردمی را عقب بنشاند.
سیاسی  جریانات  از  زیادی  بخش  درست  بە 
برای  همبستگی  گذار،  مدیریت  شورای  جملە:  از 
شورای  تصمیم،  شورای  ایران،  در  برابری  و  آزادی 
سازمان  و  ایران  ملیتهای  کنگرە  دمکراسیخواهان، 

حمایت مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران از اعتصاب معلمان و مدارس ایران

بیانیە مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران 
در حمایت و همصدایی با فراخوان 

چند پیام مصطفی هجری، مسئول مرکز اجرایی حزب دموکرات کوردستان ایران

ران! مردم حق طلب ای
زنان آزادە و آزادیخواه!

ارز و نستوه! جوانان مب
ا رژیمی کە همە ثروت، کرامت،  رابر شما ب اب ارزات ن ا رژیم جهل و ترور جمهوری اسالمی و بدنبال دهەها مب ارزات شما ب در این روزهای سخت از مب

اراج بردە است، اکنون و در بحبوحەی کارزاری سرنوشت ساز کە رژیم جمهوری اسالمی را  آزادی، هویت و بە طور کلی همە هستی شما را غصب و بە ت
ا هرجا کە هستید بر قصاوتهای رژیم  انها، در زندانها، در دانشگاهها و مدارس و ی اب مایوس و درمانده کردە است، شما قهرمانان این کارزار در کف خی

نقطە پایان میگذارید.
ناها  ا و ژی ن اامیدی و بە منظور رهایی از گردابی کە خود ساختە است مثل همیشە ژی همە این پیشرفتها در حالیست کە رژیم از سر استیصال و ن

رانگر و پیشرفتەی کشتارجمعی کە با  را بە قتل میرساند، کمپها و سکونت گاه و مدارس خانوادەهای همرزمان شما، پیشمرگان کورد را با سالحهای وی
پول و ثروت ایران کە متعلق بە شما است ، تهیە نمودە،  در مرزها و عمق خاک کوردستان عراق هدف قرار می دهد.

ا یک اعتصاب سرتاسری کە از روز شنبە ٩ مهرماه ١٤٠١ آغاز خواهد شد، ضمن حمایت از اعتصاب  اکنون جا دارد کە همە ما متحد و یکپارچە ب
ر توطئەها و فریب و دروغهای جمهوری اسالمی بکشیم و بە جهانیان نشان دهیم  استادان، معلمان، دانشجویان و دانش آموزان، خط بطالنی دیگر ب

کە ما شایستە یک زندگی امروزین هستیم.
پیروزی از آن ماست.

٧ مهر ١٤٠١

مردم تحت ستم و آزادیخواە بلوچستان! 
یر و آگاە! جوانان دل

اران های روز چهارشنبە ٦ مهرماە ١٤٠١ هجری ، جمهوری اسالمی جانشان را از دست دادە بودند بە  ر اثر بمب  در حالی کە هنوز پیکر شهیدانمان را کە ب
بات برحق خویش شنیدیم. خاک نسپردە بودیم کە دیروز ٨ مهر ، خبر کشتار مردم محروم و تحت ستم  زاهدان را بە همان بهانە آزادیخواهی و مطال

یر این آب و خاک متحد و یکپارچە در جای جای این کشور  هر چند از دست دادن هر عزیزی دردآور است ، ولی جای افتخار است کە فرزندان دل
رانند کە  رانی از چنگال این اهریمنان بپا خاستەاند و ب بەزنجیر کشیدەشدە توسط رژیمی کە بویی از انسانیت نبردەاست، بە منظور رهایی ایران و ای

را برای همیشە برچینند. طومار آن
ران، بە دنبال درخواست مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران و حمایت گستردە و کم   اعتصابات سراسری و یکپارچە امروز شنبە در کوردستان ای

نظیر سراسری کشور ازاین اعتصاب ، علیرغم تهدیدات شدید نیروهای سرکوبگر، امیدبخش این پیروزی است.
 بە همە خانوادهای داغدار رویداد زاهدان و همە مردم بلوچستان تسلیت می گویم.

زانتان شریک بدانید. ما را در غم از دست دادن عزی
پیروزی از آن ماست

٩مهر ١٤٠١

مصطفی هجری: 

نشان  حاکمیت  هــای 
دهند.

احزاب  همکاری  مرکز 
ضمن  ــران  ای کردستان 
پشتیبانی از این فراخوان 
از تمامی معلمان، دانش 
دانشجویان  و  ــوزان  آم
دانشجویان  و  کردستان 
دانشگاههای  در  کــورد 
پیشرو  کە همیشە  ایران 
ایران  در  مدنی  مبارزات 
بوده و هستند درخواست 
داریم کە در این اعتصاب 
سراسری شرکت نموده و 

چون همیشە نقش هماهنگ کننده و پیشرو داشتە 
باشند.

همچنین از تمامی اقشار مردم، کارمندان و کارگران 
با هر  دارد:  کردستان درخواست  و  ایران  در سرتاسر 
شیوه ممکن از اعتراضات اخیر و اعتصاب معلمین و 

فرهنگیان پشتیبانی نموده و با اتحاد و یکپارچگی مبارزه و 
اعتراضات را در همە عرصەها تداوم بخشند.

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران
١١ مهر ماه ١٤٠١

از  شماری  با  همراە  ایران  خلق  مجاهدین 
سیاسی،  شخصیتهای  و  مدنی  سازمانهای 
همکاری  مرکز  فراخوان  از  پشتیبانی  ضمن 
کردستان،  در  عمومی  اعتصاب  بە  احــزاب 
همچنین خواستار اعتراض و اعتصاب عمومی 
در سراسر ایران در روز شنبە ٩ مهرماە شدەاند. 
مرکز همکاری احزاب کردستان ایران ضمن 
تشکر و حمایت از این فراخوانها، از همە مردم 
ایران اعم از بازاری، فرهنگی، کارگر، کارمند و 

همە اصناف و رشتەهای خدماتی و اقتصادی میخواهد 
بە این فراخوان بپیوندند و با یک اعتصاب عمومی در 
همە شهرهای ایران صدای خود را رساتر و همبستە 
بە گوش جهانیان رساندە و ماشین سرکوب رژیم را بە 
عقبنشینی وادار نمودە و آزادی دستگیرشدگان، پایان 

دادن بە فضای پلیسی و امنیتی و لغو قوانین ضد زن ستیز 
در ایران را موجب شویم.

مرکز همکاری احزاب سیاسی کوردستان ایران
٨ مهرماە ١٤٠١
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خالد عزیزی: 
هرگز تسلیم نخواهیم شد

مردم مبارز کوردستان!
خواهران و برادران عزیز!

همچنان کە مطلعید، روز چهارشنبە شش مهر ماە، یعنی بیست و 
هشت سپتامبر، مقرات حزب دموکرات کوردستان ایران و جریان های 
دیگر در کوردستان عراق مورد حملە وسیع سپاە پاسدارن جمهوری 
جمعی  حملە  این  نتیجە  در  متاسفانە  قرار گرفتند.  ایران  اسالمی 
شهید و زخمی گشتند. چرا جمهوری اسالمی ما را مورد حملە قرار 
ایران  وقایع  بطن  از  است. همچنان شما  داد؟ جوابش مشخص 
مطلعید، در مدت دە روز گذشتە پس از شهید شدن ژینا امینی در 
تهران و بعد از اینکە جامعە ایران اعم از تمام ملیت ها، تمام طیف و 
سطوح، تمام ادیان و مذاهب، تمام جریان های سیاسی، همە باهم 
با همکاری و هماهنگی و همبستگی محکم علیە جمهوری اسالمی 
اعتراض مدنی بە راە انداختند و جمهوری اسالمی برای اولین بار 
پس از انقالب ٥٧ ایران، خود را در مقابل تودەهای میلیونی مردم 
ایران می یافت، دچار شکستی برزگ و عظیم شد. الز است بگویم 
مشارکت وسیع زنان و همچنین شعار ژن، ژیان، ئازادی بە شعار 
همە مردم ایران تبدیل شد، در مجامع جهانی نیز انعکاسی بزرگ 
داشت و، جوامع جهانی اعم از جریان های دولتی و غیردولتی، ایران 
را محکوم نمودند. حتی این موضوع در شورای امنیت سازمان ملل 
نیز مورد بررسی قرار گرفت. پس جمهور اسالمی برای جبران این 
و  ومبارزە کوردستان  مسئلە کوردستان  چون  و همچنین  شکست 
زنان و مردان کورد در صفوف اول این مبارزە مدنی بود کە آرام و 
مدنی صورت می گرفت، نتوانست بە خشونت بکشاند، پس شروع 
ایران  دموکرات کوردستان  حزب  و  از کورد  انتقام گرفتن  بە  نمود 
دموکرات  حزب  بە  دلیل،  همین  بە  جریانات کوردستانی.  دیگر  و 
کوردستان ایران و دیگر جریانات کورد حملەور شد. نخست اینکە 
انحراف  بە  را  ایران و شرق کوردستان  افکار عمومی  این حملە  با 
بکشاند و، این موضوعات را بە بیرون از ایران هدایت کند، و این 
اعتراضات را بە بیرون از ایران گرە بزند. تا بگوید از آن ور مرزها 
مورد تهدید هستیم، وگرنە مردم ایران مشکلی با جمهوری اسالمی 
ندارند، در حالیکە میلیون ها نفر در این اعتراضات و مبارزە مدنی 
دموکرات کوردستان  حزب  مستحضرید،  همچنان  مشارکت کردند. 
ایران و دیگر جریانات کوردستانی بە خوبی بە این مسئلە واقفند، 
بر همین اساس همیشە مردم را تشویق کردن در مبارزە خود مشی 
آرام و متمدن پیش بگیرند، هرگز بە خشونت متوصل نشوند، تا 
بهانە بە دست جمهوری اسالمی ندهند تا مبارزە و فعالیت آرام و 

مدنی آن ها را بە خشونت بکشد.
مردم مبارز کوردستان ایران

دموکرات  حزب  کە  هستید  مسئلە  این  بر  واقف  شما  همە 
بە طرق  اسالمی  آمدن جمهوری  زمان سرکار  در  ایران،  کوردستان 
مختلف همیشە مورد هدف بودە، رهبرانمان در وین ترور شدند، 
ترور  عراق  در کوردستان  ما  دەها کادر  شدند،  ترور  میکونوس  در 
شدند. هزاران پیشمرگ ما قربانی گشتند، در حالیکە حزب دموکرات 
کوردستان ایران همیشە بە حل و فصل صلح امیز مسئلە کورد در 
راە  این  در  بودە. ما سختی و دشواری های بسیاری  ایران معتقد 
داشتیم، قربانی فراوانی دادیم. حتی رهبران ما در این راە و مبارزە 
قربانی شدند، پس بار دگر از این تریبون میگویم حزب دموکرات 
کوردستان ایران درمبارزە خود راسخ و پا برجا است. هرگز تسلیم 
نخواهیم شد. حزبی کە در بطن جامعە کوردستان ایران بیرون آمدە، 
حزبی کە تحمل تمامی این دوران های سخت را داشتە، حزبی کە 
شما مردم پشتیبانش هستید و از آن حمایت می کنید، پیام های 
این حزب را قبول دارید، مطمئنا شکست ناپذیر خواهد ماند. حزب 
شما، حزب دموکرات کوردستان ایران، در سطوح بین المللی تالش 
خواهد کرد، وضعیت بغرنج ایران را مسئوالنە مورد بحث قرار دهد 
و بهتر جامعە جهانی را متوجە سازد. بار دیگر ما می خواهیم، بە هر 
شیوە ممکن صلح امیز و بە دور از خشونت، آرام و متمدن ندای 
خود را سر دهید و علیە جمهوری اسالمی ایران و رفتارهایش بە 
ارتباط و همکاری و هماهنگی  اعتراضات،  با  بیاید، همراە  میدان 
را  آن ها  و  ببخشید  قوت  ایران  بخش های  دیگر  مردم  با  را  خود 
مورد خطاب قرار دهید و بە آن ها بگویید؛ ملت کورد هزینە گزافی 
جهت همکاری و هماهنگی با شما علیە حکومت پرداختە. جمهوری 
اسالمی انتقام این اتحاد را از ما کوردها گرفت و رهبران ما را در 
حزب دموکرات کوردستان ایران و دیگر جریانات سیاسی کورد مورد 
حملە قرار داد. بار دیگر خواهان سالمتی و تندروستی شما هستم، 
،مبارزە و فعالیت همە ما در جهت تحقق اهداف ملی کورد و نهادیە 
ماست.  آن  از  آیندە  است.  جریان  در  ایران  در  دموکراسی  کردنی 

سرفراز باشید.

موضع  ما در خصوص اهداف و نتیجەی حملەی جمهوری 
اسالمی بە مراکز و قرارگاه های حزب دموکرات

 و دیگر احزاب کوردستان ایران
مردم مبارز کوردستان!
آزادی خواهان ایران!

مجامع و نهادهای بین المللی!
مهر  روز ششم  ظهر  از  پیش 
ماه ١٤٠١ خورشیدی )٢٨ سپتامبر 
پاسداران  میالدی(، سپاه   ٢٠٢٢
جمهوری اسالمی ایران از طریق 
پهپاد و دیگر سالح های دوربرد 
سلسلە حمالتی تروریستی علیە 
دموکرات  حزب  مرکزی  قرارگاه 
و کمپ  ــران  ایـ کــوردســتــان 
این  بە  وابستە  خانوادەهای 
حزب انجام داد. در نتیجەی این 
حمالت چند تن از پیشمرگان و 
نام های  بە  حزب  این  اعضای 
)چیچو(،  زادە  محمود  عمر 
فیضی،  عثمان  ــە،  زرگ هاجر 
محمد خلیلی، ریحانە کنعانی و 
میالد  رحمانی،  وانیار  نوزادش 
بە  برتنی  شیرکو  و  پیرصاحب 
شهادت رسیدە و شماری از رفقا 
و زنان و کودکان پیشمرگان نیز 
با این  مجروح شدند. همزمان 

حملە همچنین قرارگاه های کوملەی انقالبی کوردستان 
ایران و کوملەی زحمتکشان کوردستان و پارت آزادی 
نیز  آن  طی  متأسفانە  کە  کرد  بمباران  را  کوردستان 

شماری مبارز شهید و یا مجروح شدند. 
اخیر  روزهــای  توپ باران  ادامە  کە  حمالت  این 
در  ایران  کوردستان  احزاب  پیشمرگان  مقرات  بە 
صورت  حالی  در  هستند،  کوردستان  کوهستان های 
امینی" موج  "ژینا  می  پذیرند کە درپی قتل حکومتی 
علیە  مردمی  خیزش های  و  اعتراضات  از  بی نظیری 
و  افتادە  راه  بە  ایران  سراسر  در  اسالمی  جمهوری 
همبستگی بی سابقەای نیز میان تمامی اقشار و طبقات 
و تشکل های ایران بە ویژە با کوردستان ایجاد گشتە 
سیاسی  جنبش  آنکە  اسالمی ضمن  جمهوری  است. 
کوردستان را هموارە خطری جدی برای آیندەی خود 
دانستە و هرگز از توطئە و جنایت علیە حزب دموکرات 
خودداری  ایران  سیاسی کوردستان  نیروهای  دیگر  و 
این سلسلە حمالت  از  اصلی اش  نکردە است، هدف 
بە انحراف کشاندن افکار عمومی مردم ایران و درهم 
ایران  ملیت های  و  مردم  نوین  همبستگی  شکستن 
همین  بە  است.  آن ها  اخیر  قیام  کردن  فروکش  و 
بە هیچ وجە  ایران  مردم  بسیار مهم است کە  دلیل 
راه  در  و  نیافتادە  اسالمی  جمهوری  تبلیغات  دام  بە 
پیروزی قیام این بار خویش، فضای آکندە از همدلی 
حفظ  را  شدە  ایجاد  آنان  میان  همبستگی ای کە  و 
نمودە و با جوش و خروش بە تظاهرات و اعتراضات 

خویش ادامە دهند.
برسرکار  ابتدای  همان  از  کە  اسالمی  جمهوری 
آمدنش تا کنون بدلیل ارادە و مقاومت مردم کوردستان 
و  عمیق  کینەی  خویش  احزاب  از  آن ها  حمایت  و 

دگر  واژبختى  مى كنم.  شروع  زشت  جلوەهاى  از 
و  است  تبعيض  ايران،  در  اتنيكان  دگر  و  مذهبان 
تبعيض، كە اين بار در سركوب قيام مردم نمود پيدا كرد. 
اين را در كشتار بلوچان توسط حاكميت در روز جمعە 

دیرینەای از این مردم بە دل گرفتە است، از جایگاه و 
پایگاه حزب دموکرات و دیگر احزاب کوردستان ایران 
در قلوب مردم کورد و نقش پیشاهنگی کوردستان در 
اعتراضات و خیزش این بار مردم ایران بسیار بسیار 
نگران و خشمگین است. با توجە بە این امر کە حزب 
از  دموکرات و دیگر احزاب کوردستان ایران برخاستە 
مهم  هستند،  آنان  خواست های  و  کوردستان  مردم 
است کە مردم کوردستان ضمن حفظ یکپارچگی خود، 
جنایت تازەی رژیم علیە نیروهای کورد را بە فرصتی 
جمهوری  علیە  قاطعانەتر  هرچە  رویارویی  جهت 

اسالمی تبدیل نمایند.
علیە  اسالمی  جمهوری  تروریستی  حمالت  سلسلە 
مراکز و قرارگاه های حزب دموکرات، مراکز شماری از 
و کمپ  حزب  رسانەای  و  اداری  و  سیاسی  ارگانهای 
خانوادەهای حزب و مدرسەی کودکان این خانوادەها 
را هدف قرار دادە است. بە همین دلیل این حمالت 
نقض آشکار و روشن هرگونە معیار انسانی و قانونی 
پایمال کردن حاکمیت خاک عراق و  و  بین المللی  و 
می رود.  شمار  بە  کوردستان  اقلیم  حکومت  حرمت 
عراق  دولت  و  اقلیم  حکومت  از  انتظار  ضمن  لذا 
جمهوری  تجاوزات  بە  نسبت  پیگیرانەتر  اعتراض  در 
اسالمی، از مجامع و نهادهای سیاسی و بشردوست 
بین المللی می خواهیم کە در برابر این جنایت تازەی 
جمهوری اسالمی سکوت نکنند و مجموعە راهکارهای 
جان  حفظ  و  ایران  مردم  بە  جهت کمک  را  عملی  

مخالفان این رژیم در پیش گیرند.
در همین حال الزم می دانیم بر سیاست مسئوالنەی 
حزب دموکرات و دیگر نیروهای مرکز همکاری احزاب 
کوردستان ایران، مبنی  بر اینکە ضمن آمادگی برای 
اسالمی  جمهوری  جنایات  و  توطئەها  کردن  خنثی 

این  مخالف  نیروهای  و  کوردستان  مردم  بە  نسبت 
باقیماندن مردم  بە در میدان  رژیم، حمایت و کمک 
و حفظ و گسترش احساسات و همبستگی سراسری 
مشترکی کە میان مردم و خلقهای ایران ایجاد گشتە را 
اولویت فعلی خود می داند، تاکید می ورزد. خوشبختانە 
همانگونە کە از موضع و تظاهرات چند روز اخیر داخل 
ج از کشور مشاهدە کردیم، مردم ایران و نیروها  و خار
و نخبگان سیاسی اپوزیسیون نیز بە دام تبلیغات رژیم 
و تقالهایش جهت بە انحراف کشاندن افکار عمومی 
نیافتادند و برعکس حملەی سپاه پاسداران بە احزاب 
ویژەی  پایگاه  و  جایگاه  بر  و  کردە  محکوم  را  کورد 
برای  ایران  مردم  بی نظیر  مبارزاتی  مشارکت  در  کورد 

سرنگونی جمهوری اسالمی، صحە بگذاردند.
شهدای  پاک  روان  بە  درود  نثار  ضمن  پایان  در 
ایران  احزاب کوردستان  دیگر  و  دموکرات  اخیر حزب 
و آرزوی بهبود مجروحان، از کلیەی نهادهای حکومت 
بە ویژە بخش پزشکی و سالمت و  اقلیم کوردستان 
مردم دلسوز شهر کویسنجق و کلیەی افراد و نیروهای 
تشکر  بخش های کوردستان  دیگر  و  عراق  کوردستان 
و قدردانی می کنیم کە نظیر موشک باران چهار سال 
و  حزب  یاری  بە  دموکرات،  حزب  قرارگاه های  پیش 
خانوادەی پیشمرگان شتافتە و همدردی و همبستگی 

خود را با حزب دموکرات ابراز داشتند.
روان شهدا شاد و مرگ بر رژیم تروریست جمهوری 

اسالمی

حزب دموکرات کوردستان ایران
مرکز اجرایی

١٤٠١/٧/٧

يوسف عزيزى بنى طرف :

جلوەهاى زشت و زيبا در قيام مردم
)زاهــدان(  ُدزاپ 
ديديم  و  ديديم، 
شمار  چگونە  كە 
بلوچ  كشتگان 
اين  در  ــورد  ك و 
عمر  از  هفتە  دو 
كل  معادل  قيام، 
ساير  كشتگان 
ايــران  شهرهاى 
بـــود. فــرامــوش 
آبان  در  نكنيم كە 
شمار  نــيــز   ٩٨
 - عرب  كشتگان 
با  كە حدود دويست تا سيصد نفر بود - در قياس 
١٥٠٠ كشتە كل ايران بسيار نا متناسب بود. جلوه زيبا، 
بر افراشتن پرچم هاى كوردستان، االحواز، آزربايجان 
و بلوچستان در كنار پرچم ايران در تظاهرات ايرانيان 
مقيم خارج است. اين را دست كم در سە كشور هلند، 

استراليا )بريزبن( و آلمان )هامبورگ( ديديم. پديده 
پذيرش چند پرچمى جامعە چند مليتى ايران را بايد 
بە فال نيک گرفت و اميدوارم در همە كشورها تعميم 
همبستگى  و  را كاهش  اعتمادى  بى  امر  اين  يابد. 
لذا  مى كند.  فزون تر  را  ايران  درون  مليت هاى  همە 
از  كە  را  فارس  دموكرات  فعاالن  كنم  مى  ستايش 
با  تا  مى كنند  دعوت  فارس  غير  مليت هاى  فعاالن 
مادرى خود حاضر  زبان  بە  و سرود  پالكارد  و  پرچم 
رسانەهايى  براى  باشد  درسى  دارم  انتظار  و  شوند 
توتاليتاريزم  بوق  بر  برنامەهاى خود  در  كە همچنان 
اگر خواهان  آنان  تک مليتى تک پرچمى مى دمند. 
ايرانى يک پارچە هستند بايد تغییر جهت دهند و در 
مسير همنوايى ملى و چند فرهنگى حركت كنند. نيز 
پيشنهاد مى كنم كە رسانەهاى جريان اصلى فارسى، 
در كنار سرودها و ترانەهاى فارسى )و گاه كوردى( از 
سرودها و ترانە هاى عربى احوازى، تركى آزربايجانى، 
بلوچى و گيلكى نيز استفاده كنند. يقين داشتە باشيد 
بود. خواهد  موثر  مليت ها  قلوب  كردن  نزديک  در 
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قیام جاری و آغاز و پایان استبداد

آنچە امروز در خیابان ها 
آغاز  تنها  نە  می گذرد، 
تاریخی- نقش  پایان 
ــیــت  ســیــاســی روحــان
است؛  ایــران  در  شیعی 
شکستن  ــم  دره بلکە 
جریانات  کە  اعتباریست 
تمسک  با  سلطە طلب 
بە ادعاها و تئوری های وارداتی عصر نازی ها برای 

خود دست وپا کرده بودند. 
نازیست  یوزف گوبلز  نژادبنیاد کە  تئوری  همان 
شرق  در  هم پیمانان  و  همسویان  یافتن  برای 
مطرح کرد تا نژاد برتر ژرمن را بە نژاد برتر آریایی 
گره بزند و گستره نفوذ نازیسم را در مشرق توسعە 

دهد.  
برای  ایده هایی کە دستاوردی جز نشر کدهایی 
ساکنان  میان  در   .. و  کوردهراسی  عرب ستیزی، 
همان  این  ــدارد.  ن و  نداشتە  ایــران  جغرافیای 
پیش نیازهای اساسی است کە یک دربار سلطنتی 
برای استیال بر بدنە جامعە احتیاج دارد. بە عبارتی 
این راهکار بر پایە آنچە تحت عنوان "تفرقە بینداز 
می شود،  گفتە  عامە  میان  در  کن"  حکومت  و 
بنیان نهاده شده، با این تفاوت کە خود را تحت 
ادعاهای روایات باستانگرایانە از امر تاریخ سیاسی 

و دموکراسی گزینشی تعریف و بازتولید می کند. 
بدون شک جنبش کنونی دو رکن اساسی دولت 
مدرن را کە از پیشینە استبدادی تاریخی حاکم بر 
ساخت.  متزلزل  می کنند؛  تغذیە  ایران  جغرافیای 
نخست، پایگاهی کە شیعە در عهد صفوی با توسل 
آن  از  و  خود دست وپا کرد  برای  ارعاب  و  زور  بە 
زمان تاکنون بخشی از ساختار قدرت و یا موثر بر 
تصمیم سازی ها بوده و دوم، پایگاهی کە سلطان 
-با اغماض بخوانید شاه- با افسانە فره ایزدی و 
نقش فراطبیعی و خدای گونە در گذشتە برای خود 
متاخر  دوره  تا  نفت  پول  با  را  آن  و  بود  ساختە 

حفظ کرد.

پخش  می توان  کە  است  نقطە نظر  همین  از 
جمهوری  تلویزیون  در  پی درپی  تسلیت   پیام های 
در  را  سوگواری  و  عزاداری  بە  دعوت  و  اسالمی 
سلطە طلبان  بە  نزدیک  فارسی زبان  رسانە های 
و  انحالل  از  جریان  هردو  واقع  در  کرد.  واکاوی 
سرکوب،  )یگان های  سرکوب  بازوهای  فروپاشی 
هراس  در  اطالعاتی(  نهادهای  و  بسیج  و  سپاه 
این  تا  بە کار بستە اند  را  بوده و تمام توان خود 
بازوها کماکان فعال و موثر باقی بمانند، چراکە در 
صورت فروپاشی این دو، امکان تدوام حاکمیت با 
بازی دوگانە "تهدید و تطمیع" میسر نخواهد بود. 
نیز، بە ظاهر مخالفان استبداد  بە همین دلیل 
بە  نیاز  توده های  جایی کە  در  ایران  از  ج  خار در 
دارند،  فراگیر  اعتصاب  و  اعتراض  پشتیبانی  پیام 
را  نهادها  این  تا  می کنند  عزاداری صادر  فراخوان 
از موج طغیانی کە اساسا تحت کنترلشان نیست 
این  اما جنبش کنونی، کامال خالف  بە دور دارند. 
همیشگی  برچیدن  لزوم  و  می رود  پیش  قاعده 
دربار  و  روحانیت  بیت  تسلط  حیاتی  ارگان های 
سلطنت روزبە روز بیشتر احساس می شود. فراموش 
نکنیم کە خمینی بدون بقایای بازوهای سرکوب و 
استیالی قدرت قبلی، توان انحصار قدرت را نداشت 
بر  ایجاد ساختاری نوین  از ظرفیت های جانبی  و 
فرمول  همین  بود.  بی بهره  تمامیت خواهی  پایە 
اقتدارگرایی،  منادیان  از سوی  نیز،  حاضر  حال  در 
و  می شود  داده  سر  نژادی  توهم  و  نظامی گری 
درست در اینجاست کە باید با جدیت همسویی 

تسلیت گویان و عزاپیشگان را دنبال کرد. 
انفعال  تداوم  پی  در  بە شکلی عجیب  دو  این 
حوزه عمومی هستند و از اینکە پیوند افقی مردم 
چراکە  دارند،  هراس  شود  منسجم  و  مستحکم 
عمودی  ساختار  بازتولید  امکان  حالتی  چنین  در 
قدرت را از دست می دهند. همان ساختار عمودی 
طریق  از  یک سده گذشتە  فردگرای  نظام های  کە 
نگە  پا  سر  آن ها  زیرمجموعە های  و  بیت  و  دربار 
رعایای  بخش  دو  بە  را  توده ها  و  بودند  داشتە 

ــاداران  وف و  منفعل 
و  ولی فقیە  مقام  بە 
ولی عهد تقسیم کرده 

و می کنند. 
جهت  ــن  ایـ از 
جریانات  کە  اســت 
هنوز  اپوزیسیون نما 
قیام  فراخوان  از  هم 
دوری  ســـراســـری 
قیام  این  می جویند. 
بە  را  می تواند قدرت 

جامعە بازگرداند و نویدبخش ورود بە عصری تازه 
سیاسی کلید  امر  از  تقدس زدایی  آن  در  باشد کە 

می خورد. 
البد می دانیم، این حضور و حفظ خیابان بود کە 
با کوردستان  تبریز شعار همبستگی  در  باعث شد 
سر داده شود و در خیابان های تهران "ژن، ژیان، 
بر  مرگ  دوسویە  بازی  قاعده  از  را  فضا  ئازادی" 

دیگری ها و زنده باد خودی ها! پس بگیرد. 
وقتی از بلوچستان در میانە صدای ردوبدل آتش 
با سرکوبگران، ندای "بلوچستان با کوردستان است" 
بە گوش می رسد، باید بە این جنبش امیدوار بود. 
اگر نیم نگاهی بە فضای غالب بر شبکە اجتماعی 
هشتگ  دو  می شویم کە  متوجە  بیندازیم،  توییتر 
"مهسا امینی" )ژینا( و "اشنویە تنها نیست" ترند 
ج آن را میلیون ها  شده و تمام مردم در داخل و خار
این فی نفسە  تکرار کرده اند.  روز گذشتە  در ده  بار 
و  بلوغ  حال  در  عمومی  حوزه  می دهد کە  نشان 
ایدئولوژی  یک  استیالی  اجازه  و  است  پا گرفتن 

توتالیتری را نخواهد داد. 
تمام این نشانە ها موید این است کە در ایران 
کنونی فعل وانفعاالتی رخ می دهد کە مسیری تازه 
را پیش روی مردمان آن قرار می دهد، مسیری کە 
دنبالە روی صرف را برنمی تابد و بە تهدید و تطمیع 

گردن نمی نهد.
از سویی دیگر چهره های هنری و ورزشی کە در 

سپاسنامە مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران: 
کشتار مردم بی دفاع زاهدان را بشدت محکوم می کنیم

فراخوان مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران بە اعتصاب عمومی در کوردستان

- مردم آزادیخواە و نستوە کردستان
- مردم حق طلب در سراسر ایران

- دوستان و هموطنان در خارج کشور
سراسر  و  در کردستان  آموزان  دانش  و  دانشجویان   -

ایران
اعتصاب  شاهد  شمسی   ١٤٠١ مهرماە   ٩ شنبە  امروز 
در  اجتماعی  و گروههای  اقشار  و گستردە همە  سراسری 
سراسر کردستان، اعتراض و نارضایتی مردم در اقصی نقاط 
ایران برای همدلی با مردم کردستان، اعتصاب و اعتراض 
همدلی  و  حمایت  ایــران،  دانشگاههای  در  تحصن  و 
مرکز  فراخوان  با  ایران  اپوزیسیون  نهادهای  و  سازمانها 
همکاری احزاب کردستان ایران برای اعتصاب عمومی در 
مردم خارج  نمایش خیابانی  و  اعتراض  اعالم  کردستان، 
کشور در بیش از یکصد و سی شهر جهان برای پشتیبانی 
از اعتصاب عمومی و خیزش مردم سراسر ایران در امروز، 
و  مبارزات  رشد  در  نوینی  آغاز فصل  بیانگر  و همە  همە 
خیزش این دورە، برعلیە حاکمیت رژیم جمهوری اسالمی 

بودە و هست. 
صمیمانە  ایران  کردستان  احزاب  همکاری  مرکز  از  ما 
امروز شنبە  میکنیم. شما  قدردانی  و  از شما سپاسگزاری 
نیروهای  بە  سیاسی کمرشکنی  پیام  و  جواب  مهرماە،   ٩
امروز  دادید.  اسالمی  جمهوری  حاکمیت  و کل  سرکوبگر 
شما نشان دادید کە جنبش آزادیخواهانە ما وارد فاز نوین 
از همە ما،  این واقعیت  اعتالی روشنی گردیدە است.  و 
بتوانیم  تا  نوع دیگری میطلبد  از  همگرایی و هماهنگی 

و همزمان  امینی  )مهسا(  ژینا  قتل جنایتکارانە  از  پس 
ایران،  و  شهرهای کردستان  در  مردمی  اعتراضات  سرکوب 
زاهدان  شهر  در  آمیز  مسالمت  تظاهراتی  جمعە  امروز 
کە  صورت گرفت  رژیم  خفقان  و  سرکوب  بە  اعتراض  بە 
جمهوری  مسلح  نیروهای  مستقیم  شلیک  با  متاسفانە 

اسالمی بە خاک و خون کشیده شد.
در حالی کە استاندار سیستان و بلوچستان آمار کشتە هار 
را 19 نفر اعالم کرد اما منابع محلی آماری بین 36 تا 58 نفر 
را گزارش داده اند و شماری نیز زخمی شده اند. بر اساس 
اظهارات شاهدان عینی بە خاطر تیراندازی شدید نیروهای 
افزایش خواهد یافت کە در  آمار کشتە و زخمی ها  رژیم 

بین آنها کودکان و زنان نیز دیده می شوند.
مرکز همکاری احزاب کردستان ایران این جنایت هولناک 
زاهدان بشدت محکوم میکند. ما  در  را  جمهوری اسالمی 

مردم مبارز و آزادیخواە کردستان!
و  وسیع  خیزش  با  کە  اسالمی  جمهوری 
بە  و  است  روبرو  ایران  در  مردمی  سراسری 
استیصال در آمده بار دیگر جهت گمراه کردن 
دست  داخلی  اعتراضات  از  عمومی  اذهان 
احزاب  و  و کردستان  زده  دیگری  جنایت  بە 

کیوان درودی

بر این باوریم کە عامالن و 
باید در  آمران این جنایت 
دادگاههای صالح محاکمە 
بە  جنایت  این  و  بشوند 
بلوچ  مردم  ژنوساید  مثابە 

تلقی بشود.
رژیم  جالدان  اظهارات 
وزارت  جدید  اطالعیە  در 
اطالعات جمهوری اسالمی 
ایران مبنی بر نسبت دادن 
اعتراضات مردمی در ایران 
بە "عوامل بیگانە"؛ سیاست 
همیشگی  و  پــوســیــده 

جمهوری اسالمی می باشد. 
ما از مجامع بین المللی و سازمانهای حقوق بشری تقاضا 
داریم نسبت بە این جنایت جدید رژیم سکوت ننمایند. از 
همە اقشار مردم کردستان و ایران خواستاریم این جنایت 
هولناک را هرچە بیشتر افشا نمایند و بە هر صورت ممکن 
نشان  زاهدان  قربانیان  و  بلوچ  مردم  از  را  پشتیبانی خود 

بدهند. 
بر این باور هستیم شرکت همگان در اعتصاب سراسری 
روز شنبە پاسخ قاطع مردم ایران بە جنایتهای رژیم خواهد 
این  شدن  برچیده  خواهان  متحدانە  و  صدا  یک  بود کە 

سیستم فاسد اسالمی هستند.

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران

هم عامل توان بخشی بیشتری بە جنبش باشیم و هم 
سازوکار الزم برای این همبستگی را فراهم نمائیم.

در اینجا از همە نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری 
در  رژیم  بە  وابستە  مسلح  ُکردهای  همچنین  اسالمی، 
صفوف  بە  و  کرده  رژیم  بە  پشت  میخواهیم  کردستان 
رد  با  و  برگشتە  ایران  و  آزادیخواه کردستان  مردم  برحق 
برای  این  از  بیش  معترض  مردم  سرکوب  در  مشارکت 

خانواده و هموطنان خود مایە شرمساری نباشند.
اعالم  دیگر  بار  ایران  کردستان  احزاب  همکاری  مرکز 
میدارد در مسیر رسیدن بە وسیعترین همگرایی، دیالوگ 
میان دیدگاهها و جریانات مختلف در اپوزیسیون داخل و 
ج را ضروری و فوری دانستە و بە این منظور همراە  خار
را خیزش  این  است.  الزم  عملی  اقدامات  آمادە  با شما، 
از ما  ایران  آزادیخواهی و مردم  جسورانە کنونی، جنبش 
میطلبند. اقدامات هماهنگ و سازمان یافتە در دورە آتی 
بر  نهایی  پیروزی  و  آیندە  پیشرویهای  ضامن  اعتراضات، 

این نظام سلطەگر و ضد انسانی است.

- مرگ بر رژیم جمهوری اسالمی
- زندەباد همبستگی و اتحاد ناگسستنی همە اقشار و 

مردمان ایران

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران
٩ مهرماە ١٤٠١

سیاسی آن را کە از بدو سر کار آمدن این رژیم 
بە آن "نە" گفتە اند آماج حمالت خود قرار داد.

مهرماه  ششم  روز  رژیم  تروریستی  سپاه 
مستحکم  سنگر  کە  کردستان  احزاب  مقرات 
پایداری و آزادی بودەاند، مورد حملە وحشیانە 
موشکی و پهپادی قرار داد. حملە تجاوزگرانە بە 

عمومی  انظار  انحراف  منظور  بە  ما،  اردوگاههای 
از اعتراضات مردمی کنونی و کینە توزی دیرینە با 

جنبش مردم کردستان صورت گرفتە است.
میکنیم  درخواست  مردم کردستان  همە  از  ما 
کە روز شنبە نهم مهرماە با اعتصاب عمومی این 
هجوم تروریستی بە احزاب کردستان ایران را مورد 

آنچە امروز در خیابان ها می گذرد، نە تنها آغاز پایان نقش تاریخی-سیاسی روحانیت شیعی در ایران است؛ بلکە درهم شکستن 
اعتباریست کە جریانات سلطە طلب با تمسک بە ادعاها و تئوری های وارداتی عصر نازی ها برای خود دست وپا کرده بودند.  همان 
تئوری نژادبنیاد کە یوزف گوبلز نازیست برای یافتن همسویان و هم پیمانان در شرق مطرح کرد تا نژاد برتر ژرمن را بە نژاد برتر 

آریایی گره بزند و گستره نفوذ نازیسم را در مشرق توسعە دهد.

یک سده گذشتە پیوستە ابزاری برای خلق ارتباطی معنایی بین استبداد 
و تمامیت خواهی با توده مردم و حوزه عمومی نحیف جامعە بوده یکی 
چنین  توضیح  سر  بر  هرچند کە  می پیوندند؛  مردم  بە  دیگری  از  پس 
تغییر موضعی، بین دو تفسیر قدرت گرفتن خیابان و احساس مسئولیت 
غ از تبیین مدلل و معلل، این  شخصی اختالف عمیق وجود دارد. اما فار
همگرایی،  است کە  انسانی  هر  برای  خوبی  بسیار  نشانە های  پدیده ها 
همزیستی و رفع تبعیض جنسی اعم از طبقاتی، جنسی و اتنیکی را در 
فردا روز می جوید. از دید نگارنده، تمامی این وقایع بە هم پیوستە در 
کلیت و تمامیت خود، پیامی روشن دارد و آن اینکە عصر حاکمیت فردی 
و الیگارشی رو بە افول است؛ اگرچە این مسئلە فی نفسە نمی تواند تمامی 
تهدیدات را بە فرصت تبدیل کند، با این وجود قدرت گرفتن حوزه عمومی 
در ذات خود امکان و زمینە مفاهمە و درک دغدغە ها و گرایشات مختلف 
را فراهم می آورد و از این لحاظ قطعا باید بە آن با حسن نیت نگریست. 
هنوز مشخص نیست کە این دوره در چە مدت بر آوار استبداد تاریخی 
و دولت مدرن رانتی فائق می آید؛ ولی نشانە های متقنی وجود دارد کە 
این لحظات تاریخی بی بازگشت هستند و رسیدن آن بە نقطە اوج بە 
احساس مسئولیت در همە سطوح نیاز دارد. جای دارد یادآوری کنیم کە 
بدون شک فوبیای تجزیە و توهم تئوری توطئە اقتدارگرایان با همبستگی 
کنونی کنار زده شد و این حربە نیز با نفی صریح هرگونە اقتدارطلبی - بە 
مثابە زمینە ساز اصلی تفکیک و تبعیض - کارآیی حداقلی پیشین خود 
را از دست داد. در حال حاضر این حقیقت ثابت شد کە هیچ قدرت و 
این  ندارد.  را  قیام کنندگان  انشقاق در میان صفوف  ایجاد  توان  جریانی 
مسئلە برای هر انسانی کە دلی در گرو همنوایی و همبستگی دارد، نقطە 
عطفی تاریخی در دوره مدرن ایران تلقی می شود. رسالت ما زمینە سازی 
برای حفظ این مسیر و کمک بە تداوم و بە اوج رساندن حسن نیتی 

است کە در میان مردم احساس می شود.

اعتراض قرار دهند و پشتیبانی همیشگی خود 
از جنبش کردستان را بار دیگر بیان دارند.

از همە مردم مبارز ایران، جریانات سیاسی 
خواستاریم کە  ایران  سراسر  در  شخصیتها  و 
مردم کردستان  و  ما  از  سراسری  اعتراض  با 
بە  تروریستی  یورش  و  نمودە  پشتیبانی 

را  ایران  سیاسی کردستان  احزاب  اردوگاههای 
محکوم و مورد اعتراض قرار دهند.

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران
هفتم مهرماه ١٤٠١ شمسی
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پیام های اعتصاب عمومی 
نهم مهرماه کوردستان ایران 

انقالب مردم ایران و ضرورت آگاهی 

روز  عمومی  اعتصاب 
نهم مهرماه در کوردستان 
اتحاد  لحاظ  از  ــران  ای
شکوه  گــســتــردگــی،  و 
این  داشــت.  بی نظیری 
حمایت  از  کە  اعتصاب 
صدها سازمان و جمعیت 
و  کورد  شخصیت های  و 
در  بود،  برخوردار  ایرانی 
پی فراخوان مرکز همکاری 
احزاب کوردستان ایران و 
احزاب  از  دیگری  شمار 

تمام  بە  درندەخویی  بدنبال  ایران  کودستان 
معنای نیروهای سرکوبگر جمهوری اسالمی در 

دو جبهە، برگزار شد.
شهرهای  ــردم  م تظاهرات  جبهەای، 
کوردستان ایران است کە گرچە مردم با دست 
نیروهای  اما  برمی خیزند،  اعتراض  بە  خالی 
و  گرم  سالح  با  اسالمی  جمهوری  سرکوبگر 
شلیک مستقیم با معترضین برخورد می کنند 
بیش  شهرهای کوردستان  در  تنها  تاکنون  و 
از ٢٠ نفر را بە شهادت رساندە، صدها تن را 
را  از مردم  از هزار تن  مجروح کردە و بیش 

بازداشت کردەاند.
نیروهای  درندەخویی  دیگر  جبهەی  اما 
کوردستان،  مردم  علیە  اسالمی  جمهوری 
حمالت موشکی و پهبادی روز ششم مهرماه 
سپاه پاسداران بە مراکز و کمپ های احزاب و 
سازمانهای کوردستان ایران در اقلیم کوردستان 
سپاه  فرماندەی  گفتەی  بە  کە  یورشی  بود 
بالستیک  موشک  هفتاد  از  بیش  پاسداران، 
بود  رفتە  بکار  آن  در  انتحاری  پهپاد  و دهها 
و موجب شهادت حدود ٢٠ زن و مرد مبارز 
کە در میان آن ها یک زن حاملە و جنین ٩ 

ماهەاش هم وجود داشت، شد.
نخستین پیام اعتصاب عمومی شنبە نهم 
آبان ماه مردم کوردستان عبارت بود از اینکە 
پاسداران  سپاه  کە  سازمان های  و  احزاب 
شیوەی  چنین  با  ایران  مرزهای  از  ج  خار در 
قرار  خود  آتشباری  هدف  ددمنشانەای 
آمدەاند  بر  مردم  این  فرزندان  از  می دهد، 
مردم  خواست های  و  آرمان ها  پرچم دار  و 
کوردستان اند. اگر جمهوری اسالمی جهت بە 
انحراف کشاندن افکار عمومی مردم ایران و 
ج از خیزش مردم در داخل کشور، در  جهان خار
آنسوی مرزهای خویش بحران آفرینی کردە و 

انقالب مردمی ایران در حالی وارد هفتە چهارم می شود کە با سرعتی باورنکردنی در 
حال تکثیر بە همە گروەهای جامعە است، انقالبی فراگیر با شعاری جهانی برای رسیدن 
بە آزادی. جمهوری اسالمی کە امید داشت آتش اعتراضات بعد از چند روز فروکش کند 
یا حداقل در محدوده مشخص جغرافیایی باقی بماند، حاال با اتحاد ایرانیان در سراسر 
جهان، با تصویری از این انقالب مردمی مواجە شده است کە نە تنها تاج و تخت ولی 
اجتماعی کە  انقالب  تهدید می کند، یک  را  بلکە همە هنجارهای دستوری اش  فقیە، 
می تواند نویدبخش روزهای خوبی نە تنها برای ایران بلکە برای خاورمیانە باشد. البتە 
مسلما رژیم والیت فقیە نە ساکت نشستە و نە ساکت خواهد نشست، برای رژیم در 
از آن کە حملە موشکی وحشیانە  حال سقوط هر دستاویزی توجیە پذیر است. بعد 
رژیم بە مقر احزاب کورد در کوردستان عراق، بە منظورانحراف جریان انقالب و در واقع 
وارد کردن آن ها بە جنگ ناخواستە، با بیانیە هوشمندانە احزاب کورد مبنی بر دعوت بە 
اعتصاب سراسری با شکستی مفتضحانە روبرو شد، اینک سردمداران جمهوری اسالمی 
ج از کشور خواستند وارد ماجرا  در سناریویی جدید از مزدوران صادراتی شان در خار
شده، ضمن حمایت ظاهری از اعتراضات، با القای ترس از تجزیە ایران، تخم تفرقە و 

ترس را در دل ایرانیان بکارند.
نگاهی بە اظهارنظرهای بعضی از سلبریتی های یقە سفید مایل بە حکومت و بعضی 
ج از کشور، بە خوبی موید این مطلب است. برای روشن  از بە اصطالح روشنفکران خار
شدن مطلب در ادامە بە چند مورد اشاره می کنیم؛ محمد اصفهانی خواننده حکومتی، 
از  عزیزانش شهید شدند(،  !!!)همان ها کە  دیده  با مردم ستم  اظهار همدردی  ضمن 
مسئولین می خواهد بە حرف مردم گوش فرا دهند، او ادامە می دهد از این اوضاع 
ناراحت است اما نفت بر آتش نمی ریزد چون از تجزیە ایران می ترسد!!! او مبارزات 
بە سبک جواهر لعل نهرو  را پیشنهاد می کند!!! آری، ایشان نفت بر آتش اعتراضات 
نمی ریزند، چون ایشان “شباهنگان تا حریم فلک ”،  باید چاقوی استبداد را تیز کنند تا 
گلوی جوانان وطن را پاره کند!!! یقینا جناب محمد اصفهانی فیلم توحش سربازان آقا را 
در برابر تعدادی دانش آموزان بی گناه  را دیده، ولی خوب از تجزیە ایران می ترسد!!! 
.شیرین  دارد  حضور  جهانخوار!!!  آمریکای  خاک  در  مرزها  سوی  آن  در  بعدی  نمونە 
طهماسب) هاتنر( ،استاد دانشگاه در آمریکا است. او از مطالبات مردم دفاع می کند اما 
او هم از تجزیە ایران می ترسد!!! کافی است نام خانم هاتنر را درگوگل سرچ کنید، انبوه 
مقاالت او در مهر، تسنیم و … خواهید دید یا حجاب بر سر در برنامە شوکران شبکە 
چهار جمهوری اسالمی!!! جایی کە بیشتر اساتید علوم سیاسی دانشگاه های کشور خانە 
نشین هستند یا ممنوع التصویر، روز اعتماد از او می نویسد: “ خانم پروفسور طهماسب 
،همە جا معروف است بە دفاع از ایران )منظورجمهوری اسالمی!!!( و همیشە تحت 
فشار از سوی مخالفان جمهوری اسالمی است.” ماموریت خانم طهماسب همین است، 

ایجاد شک و تردید در میان انقالبیون.
حال باید از این مزدوران حکومتی پرسید از روز شروع اعتراضات در ایران تاکنون 
کدام شعار از سوی مردم در جهت تجزیە طلبی بوده است؟ کدام حزب یا گروه سیاسی 
در این جهت حرکت کرده یا حتی در این زمینە حرفی زده است؟ از کجا بە این نتیجە 

رسیدید؟ یا بهتر است بپرسید چقدر گرفتید تا بە این نتیجە برسید؟
فکر  اتاق  نسخە  طلب”  تجزیە  چون”  واژەهایی  از  استفاده  است کە  این  حقیقت 
جمهوری والیت فقیە است کە حاال از زبان کسانی بە ظاهر ناشناس برای مردم ، بیان 
می شود، جمهوری اسالمی کە می داند حرفش دیگر برای مردم ایران خریداری ندارد 
یا حتی مخالف جمهوری اسالمی  بە ظاهر ممتنع  از طریق کسانی  ، در تالش است 

حرف هایش را بیان کند تا شاید بتواند از این گرداب فرار کند.
اما آن چە جمهوری اسالمی نمی داند اینست کە انقالب مردم ایران اینک وارد فاز 
رادیکال شده است و مردم ایران از هر کسی کە در کنار جمهوری اسالمی بایستد ، عبور 

خواهند کرد.

اطالعیە مرکز همکاری احزاب کردستان ایران در رابطه با
یورش موشکی و پهپادی جمهوری اسالمی بە اردوگاە و مقرات احزاب سیاسی کوردستان ایران

مردم مبارز و آزادیخواە ایران و کردستان!
امروز صبح بە مدت چندین ساعت نهادهای نظامی رژیم 
با حملە موشکی و پهپادی بە قرارگاههای مرکز استقرار ما 

در کردستان عراق یورش آوردند.
متحدانە شماست کە  مبارزە  و  این خیزش  میدانیم  ما 
رژیم منفور و منحوس جمھوری اسالمی ایران را بە ستوە 
وسیع  اعتراض  سرکوب  علیرغم  کە  میدانیم  است.  آوردە 
مردم و دستگیریهای وسیع فعاالن مدنی و سیاسی، بویژە 
فعاالن زن، نە تنها نتوانستەاند از دامنە این خیزش نوین 
بکاهند، بلکە با جسارت بی نظیر و روحیەی نستوە جوانان 

روبرو گردیدەاند. 
مردمی  اعتراضات  میکوشند  رژیم  سران  کە  مدتهاست 
و  تجزیەطلبی  اسرائیل،  توطئە  خارجی،  تحریکات  بە  را 
از خروش مردم  اینبار نیز سراسیمە  … منتسب نمایند. و 

قادر وریا

رضا دانشجو

این احزاب هدف توطئەها و جنایات خود قرار 
می دهد، مردم کورد در داخل کوردستان ایران 
اسالمی  داد. جمهوری  پاسخ خواهند  آن  بە 
و  احزاب  این  تا  بە هر عملی دست می زند 
را  سازمان ها و همراه آن ها مردم کوردستان 
بکشاند  خود  با  مسلحانە  رویارویی  یک  بە 
از  ایران  بخش های  دیگر  مردم  سویی  از  تا 
کوردستان فاصلە بگیرند و از سوی دیگر اوج 
درندگی را در سرکوب کوردستان بکار بندد. اما 
این توطئە پی  بە  نیروهای سیاسی  مردم و 

بردە و آنرا خنثی کردند.
بود کە  آن  عمومی  اعتصاب  پیام  دومین 
دستگاه های  و  نهاد  دیگر  و  پاسداران  سپاه 
در  سخت  اسالمی  جمهوری  سرکوبگر 
خشونتی کە  با  می کنند  تصور  اگر  اشتباهند 
تا کنون در خیابان بە مردم بپاخاستە نشان 
دادەاند، کوردستان خاموش شدە و بە زانو در 
می آید، نە تنها خشم مردم کوردستان فروکش 
نکردە، بلکە صدها برابر افزایش یافتە است. 
مردم کوردستان بە ویژە پس از قربانیانی کە 
بارگاه  تقدیم  گذشتە  روزهای  تظاهرات  در 
آزادی کردەاند، بە مبارزە تا سرنگونی این رژیم 
پیگیرتر از گذشتە ادامە می دهند. آن ها نە تنها 
خون شهدای گذشتە و جدید خود را فراموش 
بازداشت  آزادی  خواستار  بلکە  نمی کنند، 
شدگان و مجازات قاتالن فرزندانشان هستند. 
خواستار زدودن یکبارەی لکەی ننگ حاکمیت 
این رژیم جنایتکار از زندگی خود و خواهان 

آزادی کامل زن و مرد کورد می باشند.
بە  خطاب  اینبار،  اعتصاب  پیام  سومین 
تمامی  نیز  و  ایــران  بخشهای  دیگر  مردم 
شخصیت ها و مجامع و محافلی بود کە در 
ج از کشور همصدا و حامی قیام مردم در  خار
داخل کشور هستند. مردم کوردستان از طریق 

ایران ما احزاب سیاسی در مرکز همکاری را عامل و محرک 
»اغتشاش« مینامند؛ اما خود روشنتر از همە میدانند این 
همبستگی عظیم و فراگیر ناشی از رنج دەها سالە مردم و 
بر زمینە اعتراضات و سرکوبهای پیشین استوار است کە با 

هر دورە و زمان دیگری متفاوت است.
حملە بە اردوگاههایی کە مهد کودک و مدارس و کسان 
غیر نظامی در آن مستقرند، بیان از اوج درماندگی اخالقی 
داریم  یقین  است.  رژیم  سران  درندەخویی  و  سیاسی  و 
وارد  ما  بە  تلفاتی  و  خسارت  اگر  مذبوحانە  تحرکات  این 
مینماید، اما قلبها و دستان اتحاد مردم در کردستان و ایران 
را فشردەتر از پیش بهم پیوند میدهد و پیوند ما با آنان را 
فشردەتر میکند. مردمی کە شعار »کردستان چشم و چراغ 
ایران« یا »زن، زندگی، آزادی« را فریاد میزنند، خار در چشم 
و دشنە در قلب جمهوری اسالمی فرو کردەاند. این خیزش و 

جنبش را عالجی نیست جز سرنگونی این رژیم ضد 
مردمی. حملە پهپادی با اعتراض خروشان مردمی 
ایران و  اتحاد سراسری در  جواب خواهد گرفت و 

کردستان را موجب میشود.
ما از همە مردم ایران و کردستان میخواهیم: بە 
نمایند.  اعتراض  رژیم  سرکوبگران  وحشیگری  این 
و  اصناف  همە  مابین  و  خود  همبستگی  و  اتحاد 
اقشار را گسترش دهند و تداوم خیزش خود را پاس 

دارند.
و  المللی  بین  نهادهای  همە  و  آزادیخواهان  از 
دولتها  و  جهانیان  عمومی  افکار  و  بشری  حقوق 
میخواهیم بە اعتراض رسمی علیە رژیم تروریست 
پرور جمهوری اسالمی بپردازند و مردم کردستان و 

ایران را حمایت نمایند.

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران
ششم مهرماە 1401

دیگر  و  ملیت ها  بە  عمومی  اعتصاب  این 
اقشار و طبقات مردم ایران گفتند کە حضور 
آزادی خواهی  فریاد  و  خیابان ها  در  شما 
در  را  ما  شما،  دیکتاتوری  ضد  شعارهای  و 
این  علیە  خود  سالەی   ٤٤ مبارزەی  ادامەی 
دلگرم تر می سازد.  آدمکش،  و  دیکتاتور  رژیم 
وحدت مبارزاتی و همبستگی مردم کوردستان 
و ایران، هم مقاومت و توان مبارزاتی ما را 
قوی تر و شکست ناپذیرتر می کند و هم بیش 
و  ترس  تخم  تهران  حکام  دل  در  از گذشتە 

ناامیدی می کارد.
و  برای کورد  مزبور  عمومی  اعتصاب  پیام 
بود کە حمایت  این  نیز  خارجی ها  و  ایرانی 
شما از قیام داخل کشور و جلب همصدایی 
محافل و نهادهای بین االمللی با مبارزەی ما، 
بە ما دلگرمی و انرژی می بخشد و ایمانمانم 
اسالمی  جمهوری  رژیم  برابر  در  پیروزی  بە 

ایران را مستحکم تر می نماید.
یک  با  ایران  کوردستان  مهرماه،   ٩ روز 
اعتصاب عمومی پرشکوه، یکبار دیگر جایگاه 
بە  رو  قیام  و  رویدادها  روند  در  را  خویش 
گسترش کوردستان و ایران و پیشاهنگی خود 
اسالمی  جمهوری  سرنگونی  جهت  مبارزە  در 
ایران بە اثبات رساند. مردم کوردستان یکبار 
دیگر بر این نکتە تأکید ورزیدند کە کوردستان 
دهەی  چهار  از  بیش  در مدت  همانگونە کە 
گذشتە در مقابل درندەخویی و فشار و اختناق 
رژیم جمهوری اسالمی بە زانو درنیامدە است، 
بخش های  دیگر  مردم  کە  فعلی  شرایط  در 
ایران با آن همصدا گشتە و بمنظور سرنگونی 
و  مبارزە  در  آمدەاند،  میدان  بە  رژیم  این 
و  قاطع تر  اسالمی  جمهوری  با  رویارویی 
پیگیرتر هستند. زیرا اینبار افق سرنگونی این 

رژیم روشنتر از همیشە است.
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جمهوری اسالمی در سراشیبی سقوط

پایگاه تودەای یا اجتماعی از جملە مقوالت جامعە شناسی و فلسفە 
سیاسی است کە بە تمایزات میان گروه ها در عرصەی احترام و کسب 

اقبال یک روند فکری و حمایت همەجانبە می پردازد.
در اینجا یک ارزیابی  خواهیم داشت از پایگاه اجتماعی حزب دموکرات 

کوردستان ایران و رژیم جمهوری اسالمی در کوردستان.
در  و  بودە  ایران  از جامعەی کوردستان  برخاستە  حزب دموکرات کە 
راه آرمان های ملی خلق کورد و یک کیان کوردی و دموکراسی و کرامت 
انسانی مبارزە می کند، بر اساس یک اندیشەی ملی و فلسفەی آزادی 

انسان محورانە تاسیس شدە است.
در ابتدای تأسیس این حزب مدرن سیاسی، با شرکت کلیەی اقشار و 
طبقات جامعەی کوردستان، رهبری حزب دموکرات با خوانشی مدرن از 
جامعەی کوردستان، پالن، استراتژی و آرمان های دراز مدت خویش کە 
مسائل سیاسی و مقوالت و ملزومات تودەای کردن مبارزە در راه رهایی را 

بە نقشەی راهی برای پیروزی تبدیل می سازد را تعیین می نماید.
فلسفەی تأسیس و عقالنیت و شیوەی مبارزەی همە جانبەی حزب 
دموکرات موجب جلب توجە کلیەی اقشار و طبقات و سندیکا، گروه های 
اجتماعی چە از لحاظ آیینی و چە در عرصەی تقسیمات اجتماعی بە 
سوی خود می گردد و در مدت کوتاهی پس از تأ سیس بە بزرگترین حزب 
سیاسی کوردستان هم در خصوص تعداد اعضا و هم از نظر حمایت 

تودەای اجتماع تبدیل می شود.
بی  مبارزەی  این  کە دستاوردهای حزب دموکرات در طول ٧٦ سال 
 وقفەی خود کدام ها هستند، بە بحث و مقاالت دیگر و خوانش دقیق 
مقاطع تاریخی نیاز دارد، اما در این جا بە این نکتە توجە می کنیم کە این 

حزب در میان جامعەی کوردستان از چە اعتباری برخوردار است.
حزب دموکرات پس از آغاز فعالیت علنی خود، در میان تودەهای مردم 
بە فعالیت می پردازد و خیابان بە بستر اصلی این حزب تبدیل می گردد 
و گفتمان خود را در چارچوب یک پرنسیپ سیاسی و عقالنیت بە مردم 
کوردستان ایران ارائە می دهد و با هشیاری و درک کامل، ادبیات ویژەای 
برای هرکدام از اقشار و طبقات جامعە مطرح می سازد و مسئلەی ملی را 
بە معیار اصلی ارگانیزم و سازماندهی بدل ساختە و بر آن تأکید می ورزد.

این امر نیز موجب می گردد کە هر فرد کورد آن را آیینەی تمام نمای 
خواست ها و آرمان های خود بداند و این ادبیات و پرنسیپ سیاسی و 
دیسکورس را از آن خود دانستە و از اندیشەی ملی کە رمز اصلی اتحاد 
دلیل  بە همین  نماید،  است، حمایت  آن مجلی  در  پیشرفت همە  و 
حزب دموکرات بە ویژە پس از انقالب خلق های ایران بە زبان حال مردم 

کوردستان ایران تبدیل می شود.
اجتماعی  پایگاه  این حزب  بازمی گردد کە  نکتە  این  بە  نیز  امر  این 
خود را از طریق مبارزە، سیاست، پالن و برنامە و فعالیت مداوم کسب 
می نماید، یعنی بە شیوەی اکتسابی در جایگاه یک پیشاهنگ قرار گرفتە 
و از آن تقدیر می شود و در هیچ برهەی تاریخی بە شیوەی انتصابی از 
سوی هیچ جریان فکری و سیاسی و فردی بە حزب اول تبدیل نشدە 
و در واقع در سطح کالن طبق معیارهای فرهنگی و روشنفکری، جایگاه 

خویش را بازمی یابد.
از سوی دیگر این حزب و رهبرانش هیچگاه بە مردم پشت نکردە 
این  برای  و  بودە  مردم  از  برخاستە  نمی کنند کە  و  نکردە  فراموش  و 
مردم مبارزە می کنند و این امر موجب گشتە کە حزب دموکرات بە یک 
سرمایەی انسانی  و فکری کە مردم کوردستان آن را از آن خود بدانند، 

تبدیل شود.
بدنەی  از  بخشی  می گردد  ناچار  دموکرات  حزب  زمان کە  آن  حتی 
علنی خود را بە خارج از مرزهای کوردستان ایران انتقال دهد، هیچگاه 
خود را یک حزب تبعیدی ندانستە و جامعەی کوردستان هموارە قرارگاه 
اصلی این حزب بودە است، از طرف دیگر هنگامیکە در کوهستان ها بە 
مقاومت می پردازد، هدف تنها دفاع از جامعەی کوردستان است و کلیەی 
شیوەهای مشروع مبارزە را در پیش گرفتە تا از مردم کوردستان ایران 

دفاع نماید.
بنابراین حزب دموکرات در قلب و ذهن مردم جای دارد و بخش اعظم 
بدنەی این حزب در داخل کشور بودە و رژیم بارها مرتکب این اشتباه 
ایران،  دموکرات کوردستان  است کە حزب  نگرفتە  درس  آن  از  و  شدە 
اندیشە است و در ذهن افراد و جامعەی کوردستان ایران جا دارد و در 
اوج درماندگی بە چند قرارگاه حزب در آن سوی مرزهای کوردستان ایران 

یورش می برد.
بە گواه تاریخ، حزب دموکرات صدها بار هدف موشک پرانی و هزاران 
بار هدف آتش سالح های سنگین و حمالت تروریستی قرار گرفتە است، 
اما علیرغم همەی این ها بە فعالیت خویش ادامە دادە و نە تنها ضعیف 

نشدە، بلکە هربار در مبارزە قاطع تر و پیگیرتر گشتە است.
جنایت ششم مهرماه یعنی موشک باران مراکز مدنی و سیاسی حزب 
دموکرات و پاسخ مردم کوردستان ایران با اعتصاب سراسری، دوبارە این 
پیام را بە رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی داد کە حزب دموکرات چند 
ساختمان و بنا نیست کە با موشک باران ویران شدە و خاموش شود، 
بلکە یک ارادەی کوردستانی است کە با هیچ نیرویی از پا درنخواهد آمد 

و در این نزاع نیز این حزب دموکرات بود کە پیروز شد.
بە همین دلیل با اطمینان تمام می توان گفت کە پایگاه اجتماعی ما 

از پایگاه موشکی آن ها قدرتمندتر است.

پایگاه اجتماعی ما از پایگاه 
موشکی آن ها قدرتمندتر است

پژمان شریعتی

دیار زاگرۆسدیار زاگرۆس

ــە بــیــش از  ــون ک ــن اک
عمر  از  ســال  ســە  و  چــل 
والیت  اسالمی  حکومت 
وعدەهای  می گذرد،  فقیە 
بە  خمینی  گونە  بهشت 
برعکس  و  متفاوت  اشکال 

خودنمایی می کنند. 
انتظار  چشم  کە  مردمی 
مدنی،  سیاسی،  آزادی های 
اجتماعی و رفاە نسبی بودند، 
اکنون با بحران های سیاسی، 
دست  اجتماعی  و  اقتصادی 
در  و  می کنند  نرم  پنجە  و 
ضرب  سوال هایشان  جواب 
و  زندانی  و  تهدید  شتم،  و 

شکنجە می شوند. هرگونە اعتراض یا حق دهان بە لب 
گشودن بە وحشیانە ترین شیوە سرکوب می شود.

مردمانی کە روزگاری فکر می کردند تنها با سخنان زیبا 
می شود زندگی، مملکت و آیندە را تضمین کرد، اکنون 
قرار  اجتماعی  و  سیاسی  حیات  تاریخ  از  برهەای  در 
گرفتەاند کە تنها را نجات را در گرو پایان تمام بازی های 

این چل و اندی سال می دانند.
آزدی های  وعدە  مجانی،  مسکن  و  برق  آب،  وعدە 
مدنی و سیاسی و انواع حق انتخاب، ملیت های ایران 
را بە سیاه  چال های تاریخی گنک و نامفهوم هدایت 
کرد کە در آن همە چیز هست بجز زیبایی، شکوفای و 

آرامش و کرامت و شان انسانی.
با نگاهی بە چگونگی تاسیس و ثبات والیت مطلقەی 
فقیە از ابتدا تا بە اکنون این مهم خودنمایی می کند 
کە فریب، تشویش اذهان عمومی، اغتشاش، سرکوب و 
ایجاد رعب و وحشت از ارکان و بنیەهای این حکومت 
شیوە  با  رژیم  این  می شود.   قلمداد  مذهبی  توتالیتر 
هویج و چماقی و با بە راە انداختن جریانات اصولگرا 
و اصالح طلب و طیف های متنوع درون جریانی بیش 
و  اصالحات  امید  بە  را  ایران  ملیت های  دهە  چل  از 
پیکرەی  در  سازمانی  درون  کوچک  انقالبات  ایجاد 
مردمان  اعتماد  حس  از  و  واداشت  صبوری  بە  خود 
ایران بە هر شکل ممکن نهایت بهرە را برد. انقالب نو 
بود،  همچنان کە در حال فتح مرزهای دیگر کشورها 
خود در درون بیش از پیش اشکال واقعیش را برای 
مردم اشکار می ساخت. بەشیوەای کە ساختار رعب و 
وحشت و کشتار بخشی از چرخە حیاتش گشتە و از هر 
ابزاری برای اعمال ارادە و افکار خود بهرە گرفتە است. 
رژیم در حالی بە جشن چل و چهارمین سالیاد قبضە 
ملیت های  خواستەهای  ربایش  و  قدرت  ارکان  کردن 
گرفتە  قرار  سقوط  فراشیبی  در  کە  می گذارد  پا  ایران 
است. کشتارهای بعد از انقالب، سرکوب در سال های 
٧٨،٨٨،٩٤،٩٦،٩٨ ، خفە کردن هرگونە صدای متفاوت و 
خواست های اصلی مردم بەجایی رسیدە کە با قتل ژینا 

جنبش آزادی خواهی کوردستان و ایران وارد چهارمین 
این چهار هفتە خیابان ها و  هفتە خود می شود. در 
مداوم  شکلی  بە  و  وقفە  بدون  شهر  یک  کوچەهای 
است:  بوده  مردم  اعتراض  و  خشم  و  فریاد  صحنە 

سنندج؛ سنە؛ کورسان.
چرا  می گویند  آن کورسان  بە  ساکنانش  شهری کە 
کە سنندج مساوی کوردستان است و تبلور کوردستان 
دیگر  شهرهای  از  بسیاری  همچون  شهری کە  است؛ 
مقاومت  سنگر  دهە گذشتە  چهار  طول  در  کوردستان 
بە سنگر  از همیشە  استوارتر  نیز  اکنون  و  بوده است 

امینی در تهران تنها بە خاطر شیوە پوشش، خشم نهفتە 
آتش  اجتماعی کوردستان،  و  سیاسی  طبقات  همە  در 
یک اعتراضات سراسری را رقم بزند کە شعلەهایش در 
حکومت  ابد گونە  الی  قدرت  پایەهای  سوزاندن  حال 

اسالمیست.
و  ژینا  خانوادە  با  همراهی  در  یکدلی  و  یکصدایی 
اعتصابات،  و  اعتراضات  بەشیوەی  در کوردستان  ژیناها 
هم  آن ها  و  شدە  ایران  ملیت های  دیگر  الگوی  کنون 
بە خیابان ها  ژینا  رمز  با  و  یکصدایی  و  با همدلی  نیز 
آمدەاند و خواهان استقرار حکومتی مردمی اند کە همە 
برآوردە  و  تضمین  حقوقیشان  و  انسانی  خواست های 
نشیب  و  فراز  از  پر  تاریخ  بە  نگاهی  با  واقع  در  شود. 
از  کە  می کند  خودنمایی  مهم  این  اسالمی  حکومت 
ابتدای قبضە و ربایش قدرت از سوی حاکمان والیتی، 
عدم  و  خود  مخالفت  اوایل  همان  از  هم  کوردستان 
مشروعیت چنین حکومتی را اعالم داشت و در تمامی 
این سالیان همزمان کە در تالش برای احقاق حقوق بە 
حق کوردها بودە، روشنگری و آشکارسازی چهرە واقعی 
این حکومت را برای دیگر ملل ایرانی از وظایف اصلی 
خود دانستە. ماحصل این تالش ها در نهایت در شهریور 
ماه امسال و با قتل حکومتی ژینا امینی بە بار نشست 
و در تهران و دیگر شهرهای ایران، شعار کوردستان چشم 
و چراغ ایران، از کوردستان تا تهران، خونین تمام ایران 
شنیدە می شود. اتحادی کە رهبران کورد همیشە از آن 
برای باز پس گیری انقالب ٢٣٦٧ از دست ربایندگانش 
بدان اشارە داشتەاند را اکنون بەخوبی می توان دید؛ کە 
اقتدار پووشالی نظام  تنها بیست روز  چگونە در عرض 
سودجویان  و  نزدیکان  کە  است  رفتە  برباد  بەگونەای 
ج  خار حکومت  حمایتی  صفوف  از  نیز کم کم  والیتی 

شدە و در حال خروج از آنند.
خشم فروخوردە چند دهەی ملیت های ایران، اوضاع 
نابسامان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، فساد و سرکوب 
و سلب امنیت های گوناگون حق حیات مردم و بە ستوە 
آمدە طبقات مختلف اجتماعی از ستم و درندەخویی های 

قتل حکومتی  با  رسیدە کە  جایی  بە  مطلقە  حکومت 
ژینا امینی کاسە صبر مردم لبریز گشتە و با شروع بە 
اعتصابات و اعتراضات خیابانی کمر بە سرنگونی نظام 
منحوس بستەاند و کنون با دستان خالی در این مسیر 
جمعی بە خواستەی اصلی خود بسیار نزدیک شدەاند؛ 
خود این سبب گشتە کە چماقداران سیاسی و نظامی 
و اراذل ناشناس حکومتی دست بە قتل و عام مردم، 
ربایش فعالین سیاسی و مدنی و تهدید بیش از پیش 
همان  عمومی  افکار  فریب  برای  حتی  بزنند.  مردم 
بازی های اوایل قبضە کردن حکومت را بە راە بیندازند 
کە شروع این قیام ها از سوی تجزیە طلبان کورد بودە و 
در همین اثنا با تجاوز بە حریم هوایی کوردستان عراق، 
اقدام بە موشکباران قلعە دموکرات و کمپ های حزب 
دموکرات نمودند و بدون در نظر گرفتن حضور زن و 
بچە و نزدیکی مناطق اداری حزب بە منازل مردم، این 

اقدام وحشیان را بیش از پنج ساعت ادامە دادند.
فکری  اتاق های  جنایتکار  متفکرین  تصور  برخالف 
حکومت اسالمی والیت فقیە این اقدام نیز با شکست 
مواجە شد. این  بار نە تنها ملت کورد بلکە دیگر ملل 
ایرانی در اعتراض بە این اقدام هتاکانە و غیر انسانی 
با شعلەورتر شدن آتش حق خواهیشان، اعتراضات را 
واقع  در  نمودند.  جدیدی  فاز  و  ابعاد  وارد  و  وسیعتر 
نظر  در  و  آگاهی  و  هوشیاری  با  ایران  ملیت های 
گرفتن خواست های واقعیشان و با تشخیص بە موقع 
دسیسەهای حکومت توتالیتر فعلی، موانع مسیر را یک 
بە یک در جهت رسیدن بە آزادی، دموکراسی و عدالت 

از سر راه کنار می زنند. 
درک این نکتە حیاتی والزم است کە اگر کوردستان 
مقاومت  سنگر  در  تنها  و  بود  تنها  انقالب  اوایل  در 
این سنگر  بە  نیز  ایرانی  ملیت های  دیگر  اکنون  ماند، 
مردم  نظام  سرنگونی  خواهان  یکصدا  و  پیویستەاند 
بر طبق  کش والیت فقیە و استقرار حکومتی مردمی 

خواستەهای انسانی و حقوقی خود هستند.

سنە )سنندج( امروز سمبل مقاومت و انقالب است

برخالف تصور متفکرین جنایتکار اتاق های فکری حکومت اسالمی والیت فقیە این اقدام نیز با شکست مواجە شد. این  
بار نە تنها ملت کورد بلکە دیگر ملل ایرانی در اعتراض بە این اقدام هتاکانە و غیر انسانی با شعلەورتر شدن آتش حق 
خواهیشان، اعتراضات را وسیعتر و وارد ابعاد و فاز جدیدی نمودند. در واقع ملیت های ایران با هوشیاری و آگاهی و در 
نظر گرفتن خواست های واقعیشان و با تشخیص بە موقع دسیسەهای حکومت توتالیتر فعلی، موانع مسیر را یک بە یک 

در جهت رسیدن بە آزادی، دموکراسی و عدالت از سر راه کنار می زنند.

زانیار حسینی

و  کوردستان  نوین  انقالب  سمبل  و  مقاومت  اصلی 
ایران تبدیل شده است.

و  اعتراض  یکپارچە  و  است  شور  یکپارچە  سنندج 
سراسر طغیان.

اما سنندج چرا آرام نمی گیرد و چرا این شور انقالبی 
سر ایستادن ندارد؟ 

چهار دهە مبارزه و مقاومت سنندج تاریخ مبارزه و 
مقاومت ملت کورد در ایران است: ملتی کە از همان 
ابتدای انقالب ۵۷ در مقابل اراده سرکوبگرانە حکومت 
دینی سر تسلیم فرود نیاورد و مبارزەای تاریخی را رقم 
زد. این مبارزه پرشکوه و مقاومت درخشان در دهە ۶۰ 
با جنگ آزادیبخش ضد استعماری تبلور یافت. جنگ 
و  شهید گرفت  هزاران  از  شیرین  جان  بخش  آزادی 
زندان،  هزاران کوردستانی دچار جراحت، نقص عضو، 

اعدام، تبعید و مهاجرت شدند.
  حکومت دینی پس از جنگ آزادی بخش، کوردستان 
را بە شکل یک مستعمره کامل درآورد؛ کوردستانی ها 
از سیستم سیاسی بە صورت کامل حذف شدند، آنان 
حتی اجازه آن را پیدا نکردند کە پست های بی ارزشی 

چون استانداری را بە دست بگیرند. 
تحت  را  کوردستان  اقتصادی  لحاظ  از  حکومت 
آمارهای  داد.  قرار  اقتصادی  کامل  تنگنای  و  فشار 

در  کوردستان  دهند  می  نشان  اقتصادی  رسمی 
را  وضعیت  بدترین  زمینەها،  و  شاخص ها  تمامی 
دارد و این یک سیاست استعماری حساب شده بود؛ 
دولت استعمارگر هم بە دنبال انتقام گیری بود و هم 
زانو درآوردن  بە  با هدف  را  برنامەهای استعمارگرایانە 

کوردستانی ها طرح ریزی کرده بود. 
فقرزایی  عامدانە  مناطق حاشیەای، سیاست  توسعە 
سرمایە  برای  سازی  زمینە  سنندج،  در  فقر  تشدید  و 
و  سنندج  فالکت کشاندن  بە  راستای  در  همە  گریزی 
کردستان بود. اما مردم در طول همە این سال ها از هر 
ابزار ممکن و با هر روش بە حکومت دینی پایان دادن 
بە  بزرگ  "نە"  در  شدند؛  یادآور  را  ستمگری ها  این  بە 
اکبر هاشمی رفسنجانی، در سوم اسفند و هم آوایی با 
کوردستان ترکیە، در همراهی و هم صدایی با کوردستان 
عراق، در تحریم بسیاری از انتخابات های نمایشی، در 

همراهی با جنبش اعتراضی ۸۸، ۹۶ و ۹۸ و...
و  امنیتی  سیاست های  تشدید  پاسخ  بار  هر  اما 

پادگانی ساختن کوردستان بوده است. 
جنبش  استوار  ستون  این   ، سقز  از  کە  نیز  اکنون 
کوردی، جرقە انقالب نوین کوردستان و ایران زده شد، 
سنندج با بالندگی و پویایی اش کمک می کند تا این 

انقالب نوین کوردی- ایرانی بە ثمر برسد.

زانا روژهالتی
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سمبل آزادی ژینا، دختری از کوردستان

ژینا در کوردستان و در زادگاهش شهر سقز بە خاک 
سپرده شد ،هنگام خاکسپاری ژینا زنان حجاب خود را 
بر داشتند و شعار  او  با  اعتراض و همدردی  بە نشانە 

آزادی و مرگ بر دیکتاتور  سر دادند.
بر  مبتنی  رژیم های  تمامی  و  اسالمی  جمهوری   
قوانین متوحش، متحجر و زن ستیز از ابزار حجاب برای 
سرکوب زنان استفاده می کنند، کە البتە همیشە درمقابل 
مبارز،  زنان  آزادی خواهانە  و  طلبانە  برابری  جنبش های 
سلول  و  سرکوب  خوردەاند.  شکست  شجاع  و  جسور 
انفرادی حجاب اجباری انتخاب هیچ زن آگاه و آزادی 

نیست و نبوده است.
و  روحانیون  تنش  بە  اشارەای  می خواهم  اینجا  در 

تبدیل زنان بە زنان مسلمان و خانە نشین بکنم:
در  زنان  با  سنتی  محافل  و  روحانیت  پرتنش  رابطە 
در  مسئلە  این  است.  نشده  آغاز   ۱۳۵۷ سال  از  ایران 
کانون تنش تاریخی بخش بزرگی از روحانیت و محافل 
جامعە  شدن  مدرن  خم  و  پیچ  پر  روندهای  با  سنتی 

ایران قرار داشت.
بازخوانی تاریخ ایران از قرن نوزدهم تا سال ۱۳۵۷ بە 
روشنی نشان می دهد کە مسئلە زنان و آزادی آنها یکی 
اسالم گرایان  و  روحانیت  نقد  اصلی ترین محورهای  از 

بود.  آن  شدن  امروزی  و  جامعە  نوسازی  تجدد،  علیە 
تحولی کە در پی انقالب مشروطیت بتدریج نسبت بە 
جایگاه زنان در جامعە شکل می گرفت و برای رهبران 

دینی، باورمندان و سنت گرایان قابل تحمل نبود.
بیرون آمدن از خانە، بر داشتن حجاب، راه یابی بە 
پدر، شوهر،  قیمویت  از  رها شدن  بازار کار،  و  آموزش 
برادر و پسر و تبدیل شدن بە فرد صاحب اختیار بدن 
بر دنیای ذهنی  و سرنوشت خویش همچون کابوسی 
بخش بزرگی از روحانیت و دینداران هوادار آنها سنگینی 

می کرد. 
جمهوری اسالمی از همان روز اول حکومتش در پی 
مسلمان  زن  برای  بود  جدیدی  الگوی  بە  دادن  شکل 
در دنیای امروزی و قرار دادن آن در برابر آنچە کە خود 
جمهوری  رهبران  کند.  مووی  تلقی  زن  غربی  الگوی 
دنیای  بە  بازگشت  کە  می دانستند  خوبی  بە  اسالمی 
است.  ناممکن  خانە ها  بە  زنان  بازگرداندن  و  سنتی 
برابر  و حقوق  مستقل  فردیت  با  امروزی  زن  همزمان 
با مرد هم با فرهنگ دینی و نگاه سنتی آنها سازگاری 
ندارد. دست اندرکاران حکومتی هرچند بر سر الگوی زن 
زن  برابری کامل  اما همگی  نبودند  مسلمان یک صدا 
زنان  امروزی  زندگی  سبک  و  مدرن  آزادی های  مرد،  و 
حوزه های گوناگون  در  ایران  قوانین  خواستند.  نمی  را 
باشند کە  مناسبی  عرصە  دو  درسی شاید  و کتاب های 
رهبران  دیدگاه  از  مسلمان  زن  مطلوب  هویت  آن  در 

جمهوری اسالمی بە روشنی بیان کردەاند.
بە  مربوط  آنچە کە  ویژه  بە  ایران  مدنی  قوانین  در 

خانواده می شود نابرابری میان زن و مرد اصل است.
در قوانین جزایی و نظام قضایی ایران نیز کفە ترازو 
بە سود مردان سنگینی می کند )شهادت دادن، قاضی 
ایران  درسی  در کتاب های  زن  ناموسی...(.  قتل  شدن، 
بیش از آن کە فرد مستقل باشد مادر، خواهر، همسر و 
دختر این یا آن مرد است و حضورش در فضای بیرون از 
خانە اما و اگر دارد. در هر جامعەای کە حاکمانش ظالم 
از قدرتشان برای سرکوب جامعە بە کار ببرند  باشند و 

روزی و در پی جرقەای با خشم مردم روبرو می شوند.
صدای آزادی از کردستان بلند شد.

فراموش نکنیم کە اعتراضات و جنبش ها از کوردستان 
شروع و شعلە ور شد و دختری بە اسم ژینا سمبل این 

انقالب است.
زمینەهای  در  توانستەاند  زنان  جامعە کوردستان  در 
و  باشند  داشتە  نقش  مدنی  و  فرهنگی  سیاسی، 

مسئولیت های سختی را بر عهده بگیرند.

سکوالر  جامعە  یک  سالە  جامعە کوردی صدای صد 
امپراتوریهای  و  است هر چند طی چندین صدە آیین 
خود را بە آن تحمیل کردند، ولی نتوانستەاند در ریشە و 
اصالت مردم تاثیر گذار باشند و جامعە کوردستان بە زور 
سر هیچ زن و دختری حجاب را تحمیل نکرد و تا االن 
هم در برابر دستورات اسالم تسلیم نشده و زن محجبە 

را بە قسمتی از هویت خود تبدیل نکردە است.
نامدار  زن  نقیب  خان  حفصە  زمان  در  کورد  زنان 
بزرگی  نقش  نامدار کورد  شاعر  اردالن  مستوره  و  کورد 
این  داشتند.  هنری  سیاسی،فرهنگی،و  جنبەهای  در 
نشانگر این است کە در خاورمیانە تنها زنان کورد دوش 
بە دوش مردان مبارزه کردند و از سرزمین اجدادیشان 
دفاع می کنند. زنان باکور ،زنان روژ ئاوا شنگال و کوبانی! 
افتخار  جسور  و  مبارز  زنان  داشتن  با  کورد  ملت  بلە 
می کند و کوردستان سربلند است. بلە کوردستان با نقش 
سکوالری کە دارد افتخار می کند و همین باعث شده کە 

دشمنان سعی بر محو زنان از صحنە سیاست دارند.
از  نگاه کنید!  ایران(  )کوردستان  ڕۆژهەاڵت  زنان  بە 
بوکان،ایالم  ،مهاباد،  )سنندج(  سنە  ،مریوان،  ،بانە  سقز 
بە  راسخ  و  جسورانە  چە  شهرهای کوردستان  تمام  و 
دشمن  برابر گلولە  در  را  سینەها  و  می آیند  خیابان ها 
سپر می کنند و حاظر بە حجاب اجباری نیستند و تسلیم 

نمی شوند!
خاک  از  قسمتی  کدام  هر  کە  خونخوار  رژیم های 
تالش کردند کە  همیشە  اشغال کردەاند  را  کوردستان 

زنان کورد را از مبارزه وا بدارند. 
در  را  خودشان  مرگ  دیگر  رژیم های  و  ایران  رژیم 
نزدیک  مرگشان  باشد  چی  هر  و  می بینند  زنان  آزادی 
است. نگاه کنید رژیم ایران چە درندانە مقر و بارگاهای 
قرار می دهد.  را مورد حملە موشکی  اپوزسیون  احزاب 
احزاب اپوزسیون خواهان آزادی و دموکراسی و خواهان 
با  را  ترور  ملتشان هستند. جواب  برای  رفاە  و  امنیت 
ترور نمی دهند بلکە با شعار آزادی و دمکوراسی مبارزه 

میکنند.
رژیمی  نابودی  خواهان  و  می جنگیم  همە  امروز 
در  بر گرفتە،  در  را  دنیا  تمام  تعفنش  بوی  هستیم کە 

تمام دنیا مرگ بر دیکتانور بە گوش می رسد.
نام ژینا امینی بە رمز قیام برای آزادی بدل شد .

ژینا یا مهسا امینی سمبل ژن،ژیان، ئازادی است. 
موهایمان را آراستە و بلند می کنیم برای رقص شادی 

و دموکراسی .

"زن، زندگی، آزادی"، 
شعاری برای رهایی

روزی کە "ژینا امینی"، برای سفری چند روزه بە سمت تهران حرکت 
از خود  بازداشت شد و در دفاع  ارشاد  نیروهای گشت  کرد و توسط 
گفت: ما اینجا غریبیم، نە تنها خودش بلکە هیچکس دیگر نیز  فکرش 
را نمی کرد کە نام ژینا بتواند تبدیل بە کلیدواژەای در تیتر روزنامە ها و 

خبرگزاری های مهم جهان بدل شود و قیامی بە پا کند.
مرگ تراژیک ژینا دستمایە مرحلە جدیدی از زندگی زنان آزادی خواه 
کوردستان و ایران بە شمار می آید، مرگی کە می توان گفت مایەی تولد 
دوبارە ی اندیشە انسان محور فرد فرد جامعە نسبت بە موضوع مهمی 
مرزهای  بلکە  ایران،  و  جامعە ی کوردستان  تنها  نە  موضوعی کە  شد، 
بە  را  آزادی"  زندگی،  "زن،  شعار  توانست  و  درنوردید  هم  را  جهان 

جهانیان برساند.
با مشکالت  ایران سال های متمادی است  بدیهی است کە جامعە 
عدیده اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ... روبرو بودە و هەر بار نیز یکی 
از این مشکالت توانستە دستمایە آغاز اعتراضات و قیام ها باشد، اما 
این بار مرگ ژینا بود کە توانست جامعە را از خواب غفلت بیدار نماید، 
این بار برخالف تمام قیام ها ، پیشگامی بر عهده زنان بود و توانست 
از کوردستان  قیامی کە  باشد،  متفاوت  قیامی  و  پاخواستن  بە  دلیل 
آغاز شد، زنان در شهرهای کوردستان و ایران را با خود همراه ساخت 
و  دانش آموزان  معلمان،  قبیل  از  جامعە  متفاوت  اقشار  نیز  بعدها  و 

دانشجویان را در صفوف خود جای داد. 
شعار "ژن، ژیان، ئازادی" منشا گرفتە از کوردستان، بە "زن، زندگی، 
آزادی" تبدیل شد و سراسر ایران را فرا گرفت، بە "Freedom، Life، و

Woman " و "نساء، حیاة، حریة" تبدیل شد و کشورهای دیگر را نیز با 
خود همراه ساخت تا پیام مهمی را بە گوش جهانیان برساند، این پیام 
کە این بار انقالبی زنانە در حال شکوفایی است کە توانسە جهان را با 

خود همگام سازد.
در این میان سطح هشیاری زنان یکی از موارد مهمی است کە باید 
مورد توجە ویژە قرار گیرد، چرا کە برخالف تمام تالش های مذبوحانە 
فریاد  با  زنان اند کە  بار  این  بە سکوت،  زنان  نمودن  وادار  برای  رژیم 
برابر  در  و  بیدار کردە اند  غفلت  خواب  از  را  جامعە  خود،  اعتراض  و 

ایدئولوژی آخوندهای رژیم ایستادگی می کنند.
از  تر  متفاوت  بسیار  ژینا"، شناختە شدە،  "قیام  بە  قیام کنونی کە   
خواهد  نیز  متفاوتی  دستاوردهای  بنابراین  است،  پیشین  قیام های 

داشت.
با  و  کوچکتر  جغرافیایی  مناطق  در  اعتراضات  کە  گذشتە  برخالف 
اهداف اجتماعی و اقتصادی بە وقوع می پیوستند، اعتراضات این بار 
بە خود گرفتە اند،  قیام جمعی  واقعی  و شکل  فاز جدیدی شده   وارد 
در تمامی شهرها این قیام ادامە دارد و تمام اقشار جامعە را با خود 
همراه ساختە اند، این بار شعارها از سە موضوع مهم می گویند، "زن" 
کە بە درازای تاریخ ٤٣ سالە رژیم بە طور مستمر از سوی عوامل رژیم 
مورد ستم قرار گرفتە و هیچگاه فرصت ابراز وجود نداشتە، "زندگی"، کە 
در چارچوب  جمهوری اسالمی هیچ ارزش معنوی نداشتە و آنچە کە 
هیچگاه مورد اهمیت قرار نگرفتە، زندگی امروزی و حق حیات بودە، 
در نهایت نیز "آزادی"، کە سالهای متمادی است در کوردستان و ایران 

معنای واقعی اش مورد بی مهری قرار گرفتە است.
قیام ژینا، قیامی مدرن است، قیامی است لبریز از انرژی و پتانسیل، 
قیامی بی همتا کە اگر بە نتیجە مطلوب برسد، با ثبت در تاریخ برای 

نسل  های آیندە ماندگار خواهد شد. 
آنچە کە در این قیام مهم است، معیارهای فراگیری، همگامی، موضع 

مشترک و از همە مهم تر پیشگامی زنان است.
آموزش  جهت  تالش ها  تمامی  ضمن  کە  است  اهمیت  حائز 
و  حاکمیت  ایدئولوژی  چارچوب  در  آنان  اسارت  و  زنان  ایدئولوژیک 
صرف بودجە کالن، اینک زنان اند کە فریاد آزادی سر داده اند و خواستار 
سینە  رژیم  نیروهای  برابر  در  زنان اند کە  هستند،  خود  حقوق  احقاق 
پایە های  موهایشتان  نمایاندن  و  روسری  برداشتن  با  و  سپر کرده اند 

حاکمیت رژیم را بە لرزە انداختە اند.
زنانە  از  این است کە مسیر شعارها  قیام  این  اما موضوع مهم در 
بودن بە سوی همگامی ملیت ها پیش می رود، از خواستە های همگانی 
سازمان  را  خود  آزادی"،  زندگی،  "زن،  شعار  تحت  همگی  و  می گوید 
تبدیل شده اند،  بە خط فکر جامعە  قیامش  ژینا و  اکنون  می بخشند؛ 
مبارزە در این مسیر راه می پیماید و برخالف تمام دیدگاه های موجود، 

مردان حامی زنان و خواستە  های برحق و مشروع آنان هستند.
همگانی بودن این قیام و اعتراضات در شهرهای کوردستان و ایران از 
یک سو ضعف نیروی سرکوب و از سوی دیگر گفتمان مشترک معرضان 
را بە همراه دارد، در واقع این دو معیار مهم می توانند نیرویی مضاعف 

بە معترضان القا کنند کە قیام ژینا بە نتیجە دلخواه برسد.
در پایان الزم است بە این موضوع اشارە شود کە اگرچە مرگ ژینا، 
مرگی ناخوشایند و تراژیک بود اما بدون شک نقطە عطفی در تاریخ 
نیز  در شعارها  همانگونە کە  می تواند  و  می آید  بە شمار  ما  مبارزاتی 

پیداست، مایە زندگی باشد.
قیام ژینا، نشان داد کە شعار "زن، زندگی، آزادی"، شعاری است برای 

رهایی و می تواند مبارزە را بە مرحلە آزادی برساند.

وێــــــــــستگەوێــــــــــستگە

آسو منبری
فریبا رشیدی

بیانیە مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران دربارە
خیزش کنونی مردم ایران و ضرورت همگرایی وسیع و عمل احزاب و جریانات سیاسی 

ــران!  ایـ ــر  ــراس س کنشگران  و  ــارز  ــب م ــردم  مـ
مدنی! و  سیاسی  نهادهای  و  شخصیتها  احزاب، 
اعتصاب عمومی و اعتراض همەگیر شهرها و همە 
نواحی در کردستان برای اعتراض بە کشتن مظلومانە 
ژینا )مهسا( امینی با خیزش سراسری مردم ایران، مورد 
نیز  اکنون  پشتیبانی، همدلی و هماهنگی قرار گرفت. 
در تقابل با سرکوبگران، شاهد اتحاد مردمی بی مانند و 
یکپارچە همە طیفها و مردم ایران هستیم کە در خیابان 

شهرهای ایران رژیم دیکتاتوری و ستم جمهوری اسالمی 
بە چالشی عمومی کشاندە است. همبستگی داخل  را 
ورزشکاران  و  هنرمندان  جسورانە  اعتراض  ج،  خار با 
آزادیخواهی نویسندگان و روشنفکران و  کشور، صدای 
است. رسیدە  اوج  بە  بوم،  و  مرز  این  دیگر کنشگران 
درآمدە  لرزە  بە  سلطەاش  کە  اسالمی  جمهوری 
دیگر  بار  جمعە  روز  راهپیمایی  با  نمود  تالش  است 
را  حزب الهی  و  بسیجی  انقالبی  ضد  و  ارتجاع  موج 

میدان  بە  مردم،  دادخواهی  وسیع  جریان  برابر  در 
آورد. اما دیدیم این بار نیز این ترفند نیز با شکست 
بپاخاستە  تودە  در دست  باز  خیابانها  و  روبرو گردید 
سرکوب  و  رژیم  از  مردم  ترس  و  است  ناراضی  و 
است.  ریختە  بەکلی  اوبــاش  کــاروان  ــدازی  راەان و 
این هشت  در  جریان  در  جنبش  و  فوق  واقعیات 
روز از همە ما میطلبد کە همبستگی مبارزاتی کنونی 
را بە اقدامات همبستە و ابتکارات نوین برای تداوم 
نظر  از  نمائیم.  تبدیل  کنونی  مبارزات  استحکام  و 
تمامی  بە  مستبد  رژیم  این  حاکمیت  شیرازە  تا  ما 
خود  بە  آسایش  روی  ایــران  مردم  نگسلد  هم  از 
نخواهد دید و دمکراسی در این سرزمین پا نمی گیرد. 
اقدام  و  دیالوگ، همفکری  تسریع  خواهان  ما  لذا 
همەگیر و متحدانە همە سازمانها و نهادهای مردمی و 
جریانات سیاسی برای تقویت خیزش مردمی و تداوم 
امیدواریم  هستیم.  آن  متنوع  اشکال  در  اعتراضات 
همگان علیرغم تفاوتهای نظری و دیدگاهی این همیاری 
عملکرد  اولویت  در  را  استبداد  و  دیکتاتوری  برعلیە 
خود قرار دهند. این وظیفەای است کە مردم سراسر 
ایران از ما میطلبد و چشم بە راە اجرای آن هستند. 

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران
سوم مهرماه ١٤٠١ شمسی

ژینا امینی )مهسا( تنها ٢٢ سال داشت او اهل سقز از کوردستان بود. او برای سفر همراه خانواده بە تهران رفتە بود و گشت ارشاد  پلیس 
امنیت اخالقی وی را بدلیل "بدحجابی" بازداشت و شکنجە کردند جمجمە او را شکستە و با خونریزی مغزی جانش را از دست و او را کشتند. 
اول فشارهای امنیتی روی خانواده ژینا بود . دولت نمی خواست جنازەاش را بە خانواده تحویل دهد و شبانە او را بدون اینکە کسی بفهمد 

مخفیانە دفن کند اما خانواده ژینا پافشاری و مقاومت کردند تا جسد دخترشان را تحویل بگیرند.
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است.  نقض کرده  را  بین المللی  مقررات  و 
افراد  بر  عالوه  بین الملل  حقوق  اساس  بر 
در  مستقیم  صورت  بە  کە  شدە  ناپدید 
بودەاند،  بشر  فاحش حقوق  نقض  معرض 
خانواده های آنها نیز بە عنوان قربانیان نقض 
حقوق بشر شناختە می شوند و دولت ها در 
هستند. مسئول  آنها  حق  احقاق  راستای 
خانوادەها: شدە  نقض  حقوق  جملە  از 
حق  شامل  کە  حقیقت:  از  اطالع  ١-حق 
اطالع از چرایی و چگونگی اعدام یا ناپدید 
کردن، حق اطالع از سرنوشت زندانی، حق 
حقوق  از  کە  بیان،  آزادی  و  اطالع رسانی 
اطالع رسانی  حق  و  است  خانواده ها  اولیە 
کە  است  حقوقی  جملە  از  بیان  آزادی  و 
حقوق  بین المللی  میثاق  در  صراحت  بە 
است. شده  تاکید  آن  بر  مدنی  و  سیاسی 
بــرای  ــواده هــا  ــالش خــان ایـــران ت در 
ــازداشــت هــا و  ــاره ب اطــالع رســانــی دربـ
از  نخست  ــای  روزه همان  از  اعدام ها 
و  می شود  رصد  امنیتی  نهادهای  سوی 
این  با  رابطە  در  خانواده ها  از  بسیاری 
می شوند. بازجویی  و  بازخواست  موضوع 
تحمیل سکوت خبری درباره بازداشت و 
اعدام ها بخشی از سیاست سرکوب جمهوری 
اسالمی است تا از افرادی کە اعدام و ناپدید 
نماند. باقی  نشانی  و  نام  هیچ  شده اند 

عــدالــت از  ــورداری  ــرخـ بـ ــق  ح  -٢
از  یکی  قضایی  عدالت  از  برخورداری 
حقوق  اسناد  در  کە  است  اساسی  حقوق 
میثاق  دوم  مــاده  جملە  از  بین المللی 
بە  مدنی  و  سیاسی  حقوق  بین المللی 
در  همچنین  است،  شده  شناختە  رسمیت 
قضایی  اصالحات  و  ایران  داخلی  قوانین 
اجرای  و  ــە  آزادان دادخواهی  منظور  بە 
با  اما  است.  شدە  نوشتە  قضایی  عدالت 
توجە بە سابقە جمهوری اسالمی در دادن 
مصونیت قضایی بە عامالن و آمران مواردی 
همچون قتل های سیاسی و ترورهای برون 
این  قضایی  دستگاه  عمل  شیوه  و  مرزی  
برخورداری  امکان  با  زیادی  فاصلە  رژیم 
دارد. قربانیان  خانوادە  برای  عدالت  از 
تحقیق  ــرای  ب خــانــوادە هــا  حــق   -٣
داشتن  و  کشتە شدگان  پیکر  دربـــاره 
محترمانە و  مشخص  دفــن  محل 

ــواری  ــا بـــرای ســوگ ــوادە ه ــان حــق خ
خصوصی و  ــمــومــی  ع ــای  ــض ف در 
ــواده هــا  ــق حــضــور آزادانــــە خــان ح
قربانیان ــود  ــادب ی محل  و  مـــزار  ــر  ب

و  بازداشت ها  قتل ها،  سریال  سالهاست 
سەربە نسیت کردن افراد در ایران توسط رژیم 
اسالمی سلسلە ای از درد و رنج را برای مردم 
فراغ بال  با  امنیتی  نیروهای  و  آوردە  بار  بە 
می کنند.  پرواز  مردم  درد  و  رنج  آسمان  در 
"ناپدیدسازی قهری"، کلمە ای کە شاید بە 
گوش همە ما آشنا باشد ولی برای بسیاری 
تنها  کوردستان  ویژە  بە  و  ایران  مردم  از 
دامنەدار  رنجیست  بلکە  نیست  کلمە  یک 
هــزاران  خانوادەهای  بــرای  بی پایان  و 
معترضان  و  منتقدان  سیاسی،  زندانی 
حکومتی کە پس از گذشت ماه ها و سال  ها 
می برند.  رنج  جنایت  این  از  هم  هنوز 
Enforced disap-  ناپدید سازی قهری یا  )
نیست کردن  بە  سر  معنی  بە   )  pearance
است کە  عموم  انظار  از  فرد  پنهان کردن  و 
می تواند قتل، آدم ربایی، دستگیری مخفیانە 
وحتی نامعلوم بودن محل دفن و مزار فرد 
و  نظام ها  در  معموال  و  باشد  شدە  ناپدید 
کە  می دهد  رخ  جنایت  این  سیستم هایی 
و  ندارند  عدالت  بە  دسترسی  شهروندان 
امکان سواستفادە از قدرت در ساختار قضایی، 
دارد. وجود  واطالعاتی  امنیتی  و  سیاسی 
ــی(  ــان ــرب ــری )ق ــه ــدە ق ــد شـ ــدی ــاپ ن
بین المللی  ــن  ــی ــوان ق ــاس  ــ اس بـــر 
اطالق  ــردی  ف قهری"بە  "ناپدیدشده 
یا  دولتی  نیروهای  دست  بە  کە  می شود 
وابستە بە دولت  )قدرت، حکومت( دستگیر 
یا ربوده شود و پس از آن در مورد سرنوشت 
و  شود  پنهان کاری  نگهداری اش،  محل  یا 
اخبار و اطالعاتی درباره او منتشر نشود، بە 
ج کنند. شکلی کە او را از حمایت قانون خار
حقوق  منظر  از  قهری  ناپدیدسازی 
بین الملل نقض اساسی و فاحش حقوق بشر 
بە حساب می آید کە بە صورت سیستماتیک 
در مورد شهروندان اعمال می شود و اکنون 
شناختە  بشریت  علیە  جنایت  عنوان  بە 
برای  بین  المللی  کنوانسیون  است.  شدە 
عمل  این  برابر  در  افراد  همە  از  حمایت 
شد. شناختە  رسمیت  بە   ٢٠١٢ سال  در 

ناپدیدشدگان  از  حمایت  کنوانسیون   
هر  است کە  مکلف کردە  را  دولت ها  قهری 
بە  دست  آنان  قضایی  حوضە  در  گروهی 
چنین جنایتی بزند را تحت پیگرد و مجازات 
قرار دهد بویژە وقتی کە این پدیده منتسب 
بە دولت باشد، جنایت بین المللی محسوب 
ناپدید سازی جرمی مستمر است.  می شود. 
بنابراین، جرمی کە اتفاق افتاده و همچنان 
ادامە دارد، قابلیت تعقیب و پیگیری دارد. 
جزو  تنها  نە  ــران  ای استبدادی  ــم  رژی
این  کنندکان  امضا  و  کنندگان  تصویب 
معاهدات بین المللی نیست بلکە با ماهیت 
دیکتاتوری خود از سفر کارگروه ویژە ناپدید 
شدگان قهری بە ایران هم جلوگیری می کند.
ــران ایـ در  ــری  ــه ق ــازی  ــدس ــدی ــاپ ن
و  نظامیگری  ماهیت  با  کە  ایران  رژیم 
ادارە  دیکتاتوری   - مذهبی  ایدئولوژی  با 
می شود، بیشترین میزان آمار ناپدیدشدگان 
سطح  در  جمعیتش  بە  نسبت  را  قهری 
تاکنون،  تاسیس  ابتدای  از  و  دارد  جهان 
را  خود  سیاسی  مخالفان  از  تن  هــزاران 
دست جمعی  گورهای  در  و  سربە  نیست 

ــن کـــرده اســت. ــام و نــشــان دف ــی ن ب
همین امروز و در همین لحظە کە شما 
بسیاری  زندگی  می خوانید،  را  مبحث  این 
بە دست نیروهای امنیتی رژیم استبدادی 
تباە می شود. نمونە آن سرکوب و بازداشت 
فراقضایی ده ها و هزاران نفر از معترضان بە 
قتل حکومتی ژینا امینی، همچنین افرادی 
کە در اعتراض بە توپباران کردن اردوگاەهای 
احزاب کوردستانی دست بە اعتصاب زدند و 
نیز مردم محروم و ستم دیدە بلوچستان.
است  پر  رژیــم  این  سالە   ٤٣ تاریخ   
ناپدید  شیوه  همین  بە  کە  ــرادی  اف از 
و  انواع  بە  جنایت  این  ایران  در  شدند، 
شکل های مختلفی انجام شده و می شود:
محکومیت از آزادی، بازداشت خودسرانە، 
شکنجە و رفتار بیرحمانە و غیر انسانی با 
و  ناعادالنە  محاکمە  سیاسی،  زندانیان 
سرنوشت  داشتن  نگە  پنهان  غیرانسانی، 
بودن  نامشخص  قربانی،  نگهداری  و محل 
نحوە مرگ، عدم تحویل پیکر، اختفای محل 
فوت جعلی کە حاوی  دفن، صدور گواهی 
اطالعات ناکامل در مورد زمان، نحوه و محل 
مرگ افراد هستند یا عدم صدور گواهی فوت 
و تأیید رسمی مرگ فرد  از اشکال مختلف 
می باشند. ایران  در  قهری  ناپدیدسازی 

سیستم  و  ساختار  در  جنایت  ایــن 
وسیلە  بە  می شود  انجام  فاسد  قضایی 
قرار  تایید  مورد  قضایی  سیستم  همین 
را بر آن می بندد  می گیرد و یا چشم خود 
و در رسیدگی بە مواردی کە بین، دستگاە 
بە  قادر  است  مردم  و  دولت  یا  و  امنیتی 
نیستند. منصفانە  و  عادالنە  ــی  دادرس
اساسی  حقوق  و  قضایی  سیستم های 
دولتها معموال صاحبان قدرت از دستگاه های 
موظف  را  و...  پلیس  نظامی،  و  امنیتی 
می کنند کە چنانچە شخصی را توقیف کردند 
در کمتر از بیست و چهار ساعت بە او تفهیم 
وکیل  بە  دسترسی  حق  او  بە  اتهام کنند، 
دادە، حق مالقات با خانوادە بە او بدهند.
ناپدید  با جنایت  ایران وقتی کە  در  اما 
این  می شویم  مواجە  قهری  ساختن 
نیز  و  اساسی  قانون  در  حتی  فرایند ها کە 
کیفری  قانون  و  اسالمی،  مجازات  قانون 
رعایت  شدە،  نوشتە  نیز  ایران  دادرســی 
نمی شود چون این جنایت بە وسیلە خود 
انجام  امنیتی  نیروهای  و  قضایی  ضابتین 
می شود و از عدالت و پیگیری قانونی هیچ 
ضد  قانون  کە  اینجاست  نیست،  خبری 
انسانی بر تمامی قوانین چیرە خواهد شد.

هدف رژیم از این جنایت 
از  نشان  تنها  ایران  رژیم  جنایت  این 
اوج ترس و حقارت دارد جمهوری اسالمی 
می ترسد  مردم  از  است،  ضعف  نهایت  در 
حتی از سنگ  قبرقربانیان هم می ترسد کە 
برای  از مقاومت  نمادی  بە  مبادا مزارشان 
و  ترس  ایجاد  برای  و  شود  مبدل  مردم 
این جنایت شوم دست می زند. بە  ارعاب 

هویت  از  بخشی  بە  اکنون  عمل  این 
جمهوری اسالمی مبدل گشتە کە با تحمیل 
از  جلوگیری  و  جامعە  بە  وحشت  و  رعب 
حتی  می شود،  انجام  گستردە  اعتراضات 
باوجود اینکە این سیاست با شکست مواجە 
پابرجاست  همچنان  اعتراضات  و  شدە 
قضایی  نظام  در  جنایت  این  تکرار  ولی 
دارد.  تــداوم  زنجیروار  سریالی  همچون 
نقض حقوق خانوادەهای قربانی این جنایت
قهری  ناپدیدسازی  با  ــران،  ای ــم  رژی
قوانین  از  بسیاری  افــراد،  سیستماتیک 

ناپدید سازی قهری

اژین حسینی

بحث احترام و رعایت  تمامیت جسمانی 
قوانین  در  افراد  معنوی  و  مادی  حقوق  و 
ایران،  ظاهری  قوانین  حتی  و  بین الملل 
بلکە  نیست  حیات  دوران  بە  محدود  تنها 
و متوفی  از حیات شدە  بعد  دوران  شامل 
پس از مرگ همچنان دارای حق شخصیت 
حقوقی خود می باشد. و نیز مردگان در همە 
بویژه  برخوردارند  ویژە  احترامی  از  آیین ها 
در اسالم. یادبود و سوگواری پس از مرگ 
نزدیکان همواره و در همە جا یکی از اولین 
انسان ها  حقوق  و  نیازها  بدیهی ترین  و 
است. نزدیکان شان  دادن  دست  از  پی  در 

حاکمیت  دهــە  چهار  طــول  در  ــم  رژی
زندانیان  پیکر  تحویل  از  همواره  خود 
همچنین  و  شده اند  اعــدام  کە  سیاسی 
میان  جنگ  در  کە  پیشمرگانی  و  افــراد 
پــاســداران  ترویست  سپاه  نیروهای 
است.  کــرده  ــودداری  خ باختەاند،  جان 
است،  زیاد  کوردستان  در  آن  نموونە 
وکیلی،  فرهاد  فرزاد کمانگر،  رشاد حسینی، 
مهدی  و  حیدریان  علی  علم هولی،  شیرین 
اسالمیان کە مخفیانە و بدون اطالع وکیل 
مخوف  زندان های  در  خانواده هایشان  و 
آنها  اجساد  اینکە  ضمن  و  اعدام  ایران 
نشده،  داده  تحویل  خانواده هایشان  بە 
بی اطالع اند. نیز  دفنشان  محل  از  حتی 
"دایە شریفە و خالو میرزا" نیز دست بە 
دعا و گریە خواب و خوراکشان شده است 
و می گویند؛ "ای کاش مزار فرزندمان را می 
مادر  کردیم"،  می  گریە  آن  بر  تا  دانستیم 
با چشمان  نیز هنوز  لقمان  و  زانیار  پدر  و 
می گیرند. را  فرزندانشان  مزار  سراغ  تر، 

عبداللـەپورکە  هدایت  شهید  فرزندان 
آغوش گرفتەاند  در  را  پدرشان  قاب عکس 
قربانی،  حیدر  شهید  فرزندان  آنسوتر  و 
صد  ها  و  اشغالگر  رژیــم  دست  قربانی 
جملە  از  دیگر  شریفە  دایــە  ــزاران  ه و 
هستند.  شــوم  سیستم  ایــن  قربانیان 
حماسە  و  ــان  ــ راسـ "شــهــیــدان 
از  و...  ــدر  ــوری ب کــوســاالن،قــرەســقــل، 
هستند". جنایت  این  بــارز  نمونەهای 
پیکر  ناپدیدسازی  و  تخریب گورستان ها 
اسالمی  جمهوری  دوران  در  ایران  در  آنان 
سیستماتیک  و  نهادینە  حرکتی  بە  تبدیل 
زنده  اندیشە ی  حرکت،  این  اما  شده 
کــرد.  خــواهــد  تقویت  را  آنها  بــودن 
در شرایط کنونی کە فساد عمیق ساختاری 
و  شده  نهادینە  رژیم  پود  و  تار  تمام  در 
زنان و مردان معترض و شجاع و کارگران، 

بە  دانش آموزان  و  معلمان  دانشجویان، 
خیابان ها آمده اند، دیگر امکان کنترل اوضاع 
را ندارند. هرچند باز هم از تنها توانایی شان 
یعنی سرکوب و خشونت وحشیانە، و پاک 
می کند  استفاده  جنایت هایشان  آثار  کردن 
دوام  بیشتر  صباحی  چند  بتوانند  شاید  تا 
دوران  زمان  آن  نمی توانند.  ولی  بیاورند، 
توانستند  و  بود  گیری شان  قــدرت  اوج 
فعاالن سیاسی را سرکوب کنند، ولی اکنون 
دوران سقوط شان است و دیگر نمی توانند 
و جنبش های مستقل  مردم معترض  تمام 
بە  سیل  چون  ایران  نقاط  اقصی  در  کە 
دیری  و  کنند  سرکوب  را  افتاده اند  راه 
جنبش های  همین  کە  پایید  نخواهد 
پوسیده ی  پایە های  مردمی  و  مستقل 
کند. خواهند  جا  از  را  کثیف شان  نظام 
شدە  ناپدید  فرد  خانوادە  صورتی  در 
مصرانە پی گیر وضعیت او باشند و مسئلە 
رژیم  واقعیت  یک  کنند،  رسانەای  را  وی 
و  آشکار  پیش  از  بیش  جنایاتش  و  ایران 
همدلی  از  گستردەای  موج  ایجاد  موجب 
می شود  اعتراضی  مــوارد  بسیاری  در  و 
اگر  و  می ماند  یادها  در  همیشە  برای  و 
اتهامات  سنگین ترکردن  ترس  از  خانوادەها 
عزیزانشان سکوت کنند یا تهدید بە سکوت 
نخواهد  بلند  را  آنها  صدای  کسی  شوند، 
را  آنان  پرونده های  خبرنگاری  هیچ  و  کرد 
پیش  پا  هم  وکیلی  هیچ  نمی کند.  دنبال 
قضایی  سیستم  با  را  خودش  و  نمی گذارد 
کە کارش بە آن وابستە است درگیر نمی کند. 
عنوان  بە  قهری  ناپدیدسازی  از  رژیم 
در  وحشت  و  رعب  ایجاد  برای  ــزاری  اب
ناامنی  حس  می کنند.  استفاده  کوردستان 
فقط  قهری  ناپدیدسازی  از  ناشی  ترس  و 
نمی شود،  محدود  ناپدیدشده  نزدیکان  بە 
می کند. متاثر  نیز  را  جامعە  کل  بلکە 
خانواده های قربانیان یا بازداشت شدگان و 
سرکوب شدگان می توانند توجە افکارعمومی 
را بە پرونده عزیزانشان جلب کنند و خبرآن 
یا  آگاهی  آیا خانوادەها  اما  را جهانی کنند 
توان و ارتباطات الزم برای این کار را دارند؟ 
دادخواهی حق تمام بازماندگان قربانیان 
ناپدیدشدە قهری است و این امر هیچگاە 
خانوادە  و  شد  نخواهد  زمان  مرور  شمول 
رسانەای  با  می تواند  همچنان  قربانیان 
ناپدید  نزدیکان  پروندە  کردن  مستند  و 
مقامات  آزاد،  ایرانی  فردای  در  خود،  شدە 
کنند. محاکمە  عادلە  دادگاهی  در  را  رژیم 
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