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بیانیه ی دفتر سیاسی 
حزب دمکرات 
کردستان ایران 

 درباره ی درگیری های 
کوساالن

ارگان کمیـته مرکزی حزب دمکرات کردستان ایران
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ادامه در صفحه ی 3

کریم پرویزی

رژیم لرزید

در روزها و هفته های اخیر، رژیم 
اسالمی  جمهوری  تروریستی 
خرج  به  مذبوحانه ای  تالش 
و  مردم  به  دیگر  بار  یک  تا  داد 
که  نماید  تلقین  عمومی  اذهان 
در  کرد  مسأله ی  نام  به  مسأله ای 
اقدامات  و  ندارد  وجود  ایران 
و  جاروجنجال  دمکرات  حزب 
نیست  بیش  بی اساس  هیاهویی 
داشته  صوری  جنبه ی  صرفًا  که 
و  است  مردمی  پشتیبانی  فاقد  و 
و  تهدید  و  توپ  چند  شلیک  با 

ارعاب، مختومه خواهد شد.
به  دست  رابطه  این  در  رژیــم 
تبلیغات گسترده ای زده و همچون 
اتهامات  و  دروغ هــا  همیشه 
از  لیکن  نمود،  مطرح  فراوانی 
اعدام  جمهوری  خود  جنبه،  دو 
از هر کسی می داند  بهتر  اسالمی 
که شکست بزرگی را متحمل شده 

است:
مــبــارزات  جنبه ی  نخست، 

کوهستان:
ـ رژیم وانمود می کرد که مسأله ی 
خاموشی  به  همیشه  برای  کرد 
گراییده و احزاب و به ویژه حزب 
دمکرات کردستان ایران، به سوی 
می دارند  بر  گام  نهایی  اضمحالل 
نمانده  باقی  آنها  از  اثــری  و 
جایی  به  کار  اینک  لیکن  است. 
ترس  شدت  از  که  است  رسیده 
از احزاب کردستان و  و وحشت 
حزب دمکرات، هر روز یکی از 
آنها اقدام به تهدید و عربده کشی 

می نماید.
خود  کوساالن  و  اشنویه  در  ـ 
به  آن  تروریستی  سپاه  و  رژیم 
خود  تلفات  میزان  از  خوبی 
چه  می دانستند  و  بودند  آگاه 
متحمل  را  مفتضحانه ای  شکست 
شده اند، لیکن برای رژیم مسأله ی 
تلفات،  میزان  از  نگران کننده تر 
بودند  نیروهایش  از  عده  آن 
پرورش  را  آنان  سال هاست  که 
نبرد  هنگامه ی  در  لیکن  میدهد، 
نیروی  علیه  جنگیدن  به  حاضر 
پیشمرگه نشدند و سپاه پاسداران 
این  و  نمود  بازداشت  را  آنان 
برای  نظامی  شکست  بزرگترین 

تروریستی پاسداران است.
ـ بحث از سایر زوایای این جنبه 
را به زمانی دیگر موکول می کنیم.

دوم ـ جنبه ی مبارزه در شهر:
ـ همچون همیشه و موارد متعدد 
که  می کرد  وانمود  رژیم  دیگر، 
ملت کرد در کردستان ایران کاماًل 
تسلیم جمهوری اسالمی واداشته 

شهر و کوهستان فریاد مشترک برآوردند

مردم حق طلب و مبارز کردستان 
با  تیرماه   ٢٢ روز  در  ایــران 
مغازه هایشان  و  بازار  تعطیلی 
سراسری  اعتصاب  فراخوان  به 
ایران  کردستان  دمکرات  حزب 

پاسخ مثبت دادند.
به  ارسالی  گزارشات  اساس  بر 
وبسایت کوردستان میدیا، مردم 
کردستان ایران در روز سه شنبه 
دکتر  ترور  سالگرد  تیرماه،   ٢٢
یارانش  و  قاسملو  عبدالرحمان 
تروریست های  دیپلمات  توسط 
رژیم اشغالگر ایران، در استقبال 
از فراخوان کمیسیون تشکیالت 
ایران،  حزب دمکرات کردستان 
حالت  به  را  مغازه ها  و  بازار 

تعطیل درآوردند.
گزارش ها حاکیست در شهرهای 
سنندج، کامیاران، بوکان، مهاباد، 
مریوان،  کرماشان،  پاوه،  سقز، 
سردشت،  ــدره ،  ــوان دی بانه ، 
سروآباد، نقده، اشنویه، پیرانشهر 
بازارها تعطیل شده و  و ارومیه 
آرمان های  با  مناطق  این  مردم 
راه  شهیدان  و  دمکرات  حزب 

آزادی تجدید پیمان نمودند.
با  رژیم  مزدوران  کرماشان،  در 
و  قفل  شکستن  و  مردم  تهدید 
شیشه ی مغازه ها کوشیدند تا از 
فراگیر شدن اعتصاب جلوگیری 

کنند. 
سرکوبگر  اداره ی  مقامات 
با  سقز  در  ایران  رژیم  اماکن 
تا  کردند  سعی  بازاریان  تهدید 
اعتصاب  به  آنان  پیوستن  از 
رژیم  همچنین  کنند.  جلوگیری 

نهادهای  سایر  به  توسل  با 
سرکوبگر خود از قبیل مزدوران 
دارای  افراد  اطالعات،  و  سپاه 
بستگان  یا  سیاسی  پرونده ی 
که  کرد  تهدید  را  افرادی  چنین 
به  پیوستن  حق  وجه  هیچ  به 
اعتصاب را ندارند. این تهدیدات 
از طریق مراجعه به منازل آنان، 
احضار به مراکز سرکوبگر رژیم 

و تماس تلفنی صورت گرفت.
رژیم در شهر اشنویه کوشید تا 
از طریق تماس تلفنی، بازاریان 
را وادار به گشودن مغازه هایشان 

نماید. 

ارومیه  مهاباد،  شهرهای  در 
طرز  به  مــردم  نیز  مریوان  و 
گسترده ای از فراخوان اعتصاب 
ایران  کردستان  دمکرات  حزب 

استقبال نمودند.
رژیم  مقامات  نیز  پیرانشهر  در 
هشدار  شدیداً  مردم  به  ایران 
مغازه هایشان  نباید  که  دادند 
منطقه ی  نمایند.در  تعطیل  را 
نیز  ارومیه  "مرگه ور"  دیزج 
اقدام  رژیم  اطالعات  اداره ی 
مغازه ها  از  تصویربرداری  به 
شبکه ی  به  اتصال  نمودند. 
اینترنت در بسیاری از شهرهای 

یا  شده  قطع  کاماًل  کردستان 
و  حال  این  با  شد.  کند  بشدت 
علیرغم فشار و تهدید نیروهای 
تالش  با  مردم  رژیم،  سرکوبگر 
از  تصاویری  توانسته اند  بسیار 
ملت  پیروزمندانه ی  اعتصاب 
کوردستان  وبسایت  به  را  کرد 

میدیا مخابره کنند.
میدیا  کوردستان  گزارشگران 
کرماشان،  سنندج،  شهرهای  از 
سقز،  مهاباد،  پیرانشهر،  پاوه ، 
بوکان، اشنویه، مریوان، کامیاران 
و ارومیه گزارش دادند که رژیم با 
استقرار شمار زیادی از مأموران 

ضد خلقی خود در این شهرها، 
اقدام به بازجویی و تفتیش مردم 
و  امنیتی  کاماًل  و فضایی  نموده 
مناطق  و  شهرها  بر  را  نظامی 
کردستان حاکم نمود. در چندین 
نیروهای  ایران،  کردستان  شهر 
و  تهدید  به  توسل  با  اطالعاتی 
ارعاب و شکستن شیشه و درب 
مغازه ها، برخی از مردم را وادار 
به گشودن مغازه هایشان نمودند.
روستاهای  از  بسیاری  در 
پخش  به  مردم  نیز  کردستان 
تراکت و تصاویر شهیدان جنبش 
کردستان پرداخته و با ماندن در 
روستا به موفقیت کامل اعتصاب 
و همبستگی با مبارزان کوهستان 
مردم  پیروزی  رساندند.  یاری 
این  در  کردستان  جنبش  و 
رژیم  علیه  سرتاسری  اعتصاب 
اشغالگر تهران، پیام رسایی برای 
دوست و دشمن بود که بازتاب 
گسترده ای در محافل سیاسی و 
منطقه ای  و  جهانی  رسانه های 
دمکرات  داشت.حزب  دنبال  به 
صدور  با  نیز  ایران  کردستان 
توده های  به  خطاب  بیانیه ای 
شادباش  ضمن  کردستان،  مردم 
و تبریک بهمناسبت این پیروزی 
شور  ایستادگی،  از  درخشان، 
آنان  همبستگی  و  مبارزاتی 
راه  در  کوهستان  مبارزات  با 
آزادی هایشان  و  حقوق  تأمین 
این  کامل  متن  نمود.  قدردانی 
شماره  این   4 در صفحه ی  پیام 

آمده است.

احزاب و شخصیت های 
سیاسی کردستان ترکیه 

یاد دکتر قاسملو را 
گرامی داشتند

ص3

دفتر سیاسی حزب 
دمکرات کردستان ایران 
از مردم کردستان تقدیر 

نمود

ص4

کرماشان 
دمکرات 
آینده 

کودتاهای ترکیه  و 
مسأله ی   کرد

ص5
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بیانیه ی دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان ایران 
 درباره ی درگیری های کوساالن

ده روز پس از درگیری های روز شنبه ٥ 
تیرماه ١٣٩٥ خورشیدی میان نیروهای 
و  ایران  اسالمی  جمهوری  خلقی  ضد 
گروهی از پیشمرگه های حزب دمکرات 
کوساالن  ارتفاعات  در  ایران  کردستان 
و  کشته  به  که  "سه والوا"  منطقه ی 
از  چشمگیری  شمار  شدن  زخمی 
پیشمرگه های  و  انجامید  رژیم  مزدوران 
شهید،  سه  تقدیم  با  نیز  دمکرات  حزب 
داستان دیگری از حماسه و مقاومت از 
سه شنبه  روز  گذاشتند،  یادگار  به  خود 
تیرماه ١٣٩٥ خورشیدی، ٢ تن از   ١٥
پیشمرگه های حزب که از تیم عملیاتی 
از  با دور شدن  کوساالن منفک شده و 
روستای  نزدیکی  در  درگیری،  محل 
سوی  از  بودند،  شده  مستقر  "بوریه ر" 
جمهوری  رژیم  پاسداران  و  مزدوران 
اسالمی که از پشتیبانی توپخانه، موشک 
کاتیوشا و سالح های مختلف برخوردار 
به  بودند، مورد محاصره قرار گرفتند و 
میان  خونینی  درگیری  ساعت   ٢ مدت 
این دو مبارز فداکار دمکرات و نیروهای 
پرشمار و مجهز رژیم روی داد.قهرمانان 
کردن  از کشتن و زخمی  دمکرات پس 
رژیم  مزدوران  و  پاسداران  از  شماری 
امکانات  و  مهمات  رسیدن  پایان  به  و 
دفاعی خود، برای آن که زنده به دست 
آخرین  نمودن  منفجر  با  نیفتند،  دشمن 
شهادت  به  متأسفانه  خویش،  نارنجک 
و  حزب  شهیدان  قافله ی  به  و  رسیده 

شهید  دو  این  اسامی  پیوستند.  خلقشان 
به  معروف  جوانمرد"  "داوود  قهرمان، 
حزب  مرکزی  کمیته ی  عضو  "کاوه"، 
"سه رکه وت  و  ایران  کردستان  دمکرات 
بود.دفتر  حزب  کادرهای  از  صمدی" 
ایران  کردستان  دمکرات  حزب  سیاسی 
شهادت  از  تأثر  و  تأسف  ابراز  ضمن 
با دوستان و  این دو پیشمرگه ی مبارز، 
خانواده های گرامی آنان ابراز همدردی 
نموده و از دست رفتن آنان را صدمه ی 
و  دمکرات  حزب  پیکر  بر  بزرگی 
که  داریم  اطمینان  می داند.  کرد  جنبش 
پرافتخار  راه  شهید،  دو  این  همسنگران 
آنان و سایر شهیدان راه رهایی کردستان 
ادامه  آرزوهایشان  کامل  تحقق  تا  را 
خواهند داد که به گفته ی رهبر شهیدمان 
برای  پــاداش  "بهترین  قاسملو  دکتر 
است".  آنان  راه  دادن  ادامه  شهیدان، 
زندگینامه و تاریخچه ی مبارزاتی این دو 
شهید راه آزادی نیز جداگانه و به طور 
شهیدان  شد.روح  خواهد  منتشر  مفصل 
و  صمدی  سه رکه وت  جوانمرد،  کاوه 
تمامی شهیدان راه آزادی شاد، راهشان 

پررهرو و آرمان هایشان محقق باد.
حزب دمکرات کردستان ایران

دفتر سیاسی
١٨ تیرماه ١٣٩٥ خورشیدی

٨ ژوئیه ی ٢٠١٦ میالدی

پیام همدردی دبیرکل حزب دمکرات کردستان 
ایران با ملت فرانسه

مصطفی  آقـــای  ــدردی  ــم ه پــیــام 
هوالند فرانسوا  ــای  آق به   هجری 

شب  تروریستی  اقدام  محکومیت  در 
نیس شهر  در   ٢٠١٦ ژوئیه    ١4
جمهوری! رئیس  ــای  آق جناب 

ایران  کردستان  دمکرات  حزب  بنام 
جنایتکارانه ای  و  تروریستی  حمله ی 
 ٢٠١٦ ژوئیه ی   ١4 شب  در  که   را 
جشن  مراسم  برگزاری  هنگام  در  و 
رخ  نیس  شهر  در  فرانسه   ملی 

 ٨4 کم  دست  مرگ  موجب  و  داد 
دیگر  نفر  ده ها  شدن  زخمی  و  نفر 
می کنیم. محکوم  شدت  به  گردید، 

این اقدام تروریستی، بدون شک، اقدامی 
علیه  بشریت و علیه  صلح و آزادی است. 
در این لحظات دشوار و سوگواری، ما 
رژیم  دولتی  تروریسم  قربانی  خود  که  
جمهوری اسالمی ایران بوده  و هستیم، 
فرانسه   دولت  و  ملت  کنار  در  را  خود 
می دانیم  تروریسم  ضد  بر  مبارزه   در 
خانواده  های  به   دل  صمیم  از  لذا  و 
ضد  و  هولناک  جنایت  این  قربانیان 
و  ملت  با  و  می گویم  تسلیت  بشری 
می کنم. همبستگی  ابراز  فرانسه   دولت 
بـــــا کــــمــــال احــــتــــرام

دبیر کل حزب دمکرات کردستان ایران
مصطفی هجری 

١٥ ژوئیه ی ٢٠١٦

دبیرکل  هجری،  مصطفی  تسلیت  پیام 
به   ــران  ای کردستان  دمکرات  حزب 
کامبادلیس  کریستوف  ژان  ــای  آق
فرانسه  سوسیالیست  حزب  اول  دبیر 

میشل  آقــای  درگذشت  مناسبت  به 
دور  در  فرانسه   وزیر  نخست  روکارد 
میتران فرانسوا  جمهوری  ریاست  دوم 
گرامی ــت  دوس و  اول  دبیر  ــای  آق

از خبر درگذشت آقای  فراوان  اندوه   با 

فرانسه   وزیر  نخست  روکــارد،  میشل 
زنده  یاد  جمهوری  ریاست  دوم  دور  در 
ژوئیه   دوم  شنبه   روز  میتران،  فرانسوا 
لحظات  این  در  شدیم.  مطلع   ٢٠١٦
که   می دهم  اجــازه   خود  به  ــاک،  دردن
ایران،  کردستان  دمکرات  حزب  بنام 
بزرگ  اندیشمند  و  دولتمرد  این  فقدان 
همه ی  به   شما  طریق  از  و  شما  به   را 
سوسیالیست ها صمیمانه  تسلیت بگویم.

این  فقدان  انــدوه   در  را  خــود  ما 
سوسیالیسم  برجسته ی  شخصیت 
دمــکــراتــیــک شــریــک مــی دانــیــم.
گرامیداشت  و  ــرام  ــت اح ادای  بــا 
ــارد ــ ــل روکـ ــش ــی خـــاطـــره ی م

حزب دمکرات کردستان ایران
دبیرکل ـ مصطفی هجری

٥ ژوئیه  ٢٠١٦

بیانیه ی کمیسیون سیاسی نظامی
 حزب دمکرات کردستان ایران

ــی! ــ ــزبـ ــ رفـــــــقـــــــای حـ
ــان،  ــرگ ــم ــش ــی ــا، پ ــ ــادرهـ ــ کـ
حــزب! هــــــواداران  و  ــا  ــض اع
حزب  که  مبارزه  از  مرحله  این  در 
تصمیمی  با  ایران  کردستان  دمکرات 
میان  همبستگی  ایجاد  جهت  تاریخی، 
برداشته  گام  شهر  و  کوهستان  مبارزان 
این  مسئولیت  اعظم  بخش  تاکنون  و 
با  است،  داشته  دوش  بر  را  مبارزه 
پیشمرگه ها  کادرها،  ازجان گذشتگی 
در  موفقیت  به  حــزب،  اعضای  و 
ــم. داری امید  چشم  ــارزه  ــب م ــن  ای
راه  سختی  علت  به  گاه  مدت  این  در 
زمینه ها،  بعضی  در  نوین  تجربه ی  و 
از  استفاده  زمینه ی  در  بخصوص 
اطالعات  و  ارتباطات  نوین  فناوری 
شبکه های  از  استفاده  بخصوص  و 
هم  و  مثبت  جنبه های  هم  اجتماعی، 
برای  آنها  از  استفاده  منفی  جنبه های 
است. شده  آشکارتر  مــردم  بیشتر 
اکنون بعد از وقوع چندین جنگ میان 
حزب  پیشمرگه های  و  پاسداران  سپاه 
ایجاد  هدف  با  دشمنان  هم  دمکرات، 
به  دست  مردم  میان  دشمنی  و  نفاق 
جنگی تبلیغاتی و روانی علیه مبارزین 
زده اند و هم بخشی از اعضای حزب از 
سر دلسوزی و لیکن ناآگاهانه گام های 
برداشته اند. راه  این  در  نادرستی 

بسیار  پــدیــده ای  اکنون  بخصوص 
سوی  از  که  شده  آغاز  مخاطره آمیز 
و گسترش  رژیم شروع شده  مسئولین 
یافته است و طی آن هر کسی با بینش 
که درستی  اطالعاتی  مبنای  بر  و  خود 
و نادرستی آن معلوم نیست، تصاویر و 
معلوماتی از برخی افراد منتشر می کنند 
و  هستند  رژیم  عوامل  از  گویا  که 
همکاری اطالعاتی و ... با رژیم دارند. 
نه  پراکنده  اطالعات  اینگونه  انتشار 
کمکی  ما  برحق  مبارزات  به  تنها 
و  دودلی  ایجاد  باعث  بلکه  نمی کنند، 
ممکن  و  شده  مردم  میان  بیشتر  تردید 
دلسوزان  حتی  و  بیگناه  افراد  است 
بدنام  دلیل،  بــدون  نیز  مبارزاتمان 
است. دشمن  سود  به  این  که  گردند 

فعالیت ها  اینگونه  خصوص  در 
و  ــات  ــالع اط ــن  ــوی ن ــان  جــه در 
می رسانیم: ــالع  اط به  ارتباطات 

اواًل- به هیچ یک از کادرها و اعضای 
حزب اجازه داده نمی شود که بر مبنای 
که ممکن است درست  اطالعات خود 
کردن  بدنام  به  اقدام  باشد،  نادرست  یا 
معلوماتی  گونه  هر  لطفا  نماید.  افراد 
مراجع  به  می رسد،  دستتان  به  که  را 
از  و  نمایید  منعکس  حزبی  ذیصالح 
دست  که  کسی  هر  بعد،  به  تاریخ  این 
زیر  به عنوان  بزند  اقدامات  اینگونه  به 

پا نهادن اصول مبارزاتی و حزبی با وی 
از  است  ممکن  و  شد  خواهد  برخورد 
شود. اخراج  حزب  مبارزین  صفوف 
رسمی  و  موثق  وبسایت  –تنها  ثانیًا 
حزب دمکرات کردستان ایران، وبسایت 
تمامی  و  می باشد  میدیا  کوردستان 
وبسایت ها و منابعی که خود را هوادار 
از  بایستی  می دانند،  دمکرات  حزب 
وبسایت کوردستان میدیا به عنوان منبع 
خبری خود در خصوص کار و فعالیت  و 
سیاست های حزب استفاده کنند. حزب 
را  اطالعاتی  هیچ  مسئولیت  دمکرات 
را  خود  )که  دیگر  وبسایت های  از  که 
نزدیک به حزب یا بخشی از ارگان های 
منتشر می شوند  می کنند(  معرفی  حزب 
اگر  وبسایتی  هر  و  نمی گیرد  عهده  بر 
و  حزب  سیاست  از  خارج  آینده  در 
حزب  فعالیت های  و  سیاست   علیه 
اطالعیه ای  طی  کند،  منتشر  را  مطلبی 
رسمی به اطالع عموم خواهیم رساند.
حساس  مرحله  این  در  که  امیدواریم 
پیشمرگان،  کادرها،  تمامی  مبارزه،  از 
دلسوزان  و  دوستان  و  حزب  اعضای 
ملت کرد با حساسیت و دقت عمل کنند.

حزب دمکرات کردستان ایران
کمیسیون سیاسی نظامی

١٩ تیرماه ١٣٩٥ خورشیدی
٩ ژوئیه ی ٢٠١٦ میالدی

پیام تسلیت دبیرکل حزب دمکرات
به مناسبت درگذشت میشل روکارد، نخست وزیر 

سابق فرانسه

احزاب و شخصیت های سیاسی کردستان ترکیه 
یاد دکتر قاسملو را گرامی داشتند

احزاب و شخصیت های سیاسی 
به  ترکیه  کردستان  در  کــرد 
مناسبت بیست و هفتمین سالگرد 
عبدالرحمن  دکتر  شهادت 
نمودند. همدردی  ابراز  قاسملو 
به  رسیده  ــزارش  گ براساس 
میدیا،  کوردستان  وب سایت 
کردستان  سوسیالیست  حزب 
به  بنرهایی  نصب  با  ترکیه 
دکتر  شهادت  سالگرد  مناسبت 
اماکن  در  قاسملو  عبدالرحمن 
)آمد(  دیاربکر  شهر  عمومی 
کردستان  شهر  پرجمعیت ترین 
فرزانه  رهبر  این  یاد  ترکیه، 
داشتند. گرامی  را  کرد  ملت 
بر روی بنرهای نصب شده نوشته 
شده بود: "شهید دکتر عبدالرحمن 
قاسملو، ما تو را فراموش نکردیم 

کرد". نخواهیم  فراموش  و 
دمیرتاش،  صالح الدین  همچنین 
ــزب  ــرک ح ــت ــش ــس م ــی رئ
عثمان  خلق ها،  دمکراتیک 
بایرام  و  تک  مسعود  بایدمیر، 
رسمی  صفحه های  در  بوزیل 
اجتماعی  شبکه های  در  خود 
مناسبت  به  استاتوس هایی 
بیست و هفتمین سالگرد شهادت 
نمودند. منتشر  قاسملو  دکتر 
آزادی  پارت  نیز،  سو  دیگر  از 
مناسبت  به  ترکیه  کردستان 
بیست و هفتمین سالگرد شهادت 
منتشر  بیانیه ای  قاسملو  دکتر 
دکتر  است:  کرده  اعالم  و  نموده 
دل  در  قاسملو  عبدالرحمن 
پیشمرگه های قهرمان زنده است".
دولتی  ترور  این  مزبور،  حزب 

سوی  از  آن  پیگیری  عدم  و 
اتریش  دولت  قضایی  دستگاه 
اســت. ــوده  ــم ن محکوم  را 

کردستان  آزادی  پارت  شاخه 
به  مراسمی  نیز  باتمان  شهر  در 
قاسملو  دکتر  شهادت  مناسبت 
است. نموده  برگزار  یارانش  و 

در ٢٢ تیرماه ١٣٦٨ خورشیدی 
دبیر  قاسملو،  عبدالرحمان  دکتر 
کردستان  دمکرات  حزب  کل 
آذر،  ــادری  ق عبداهلل  و  ــران  ای
با  عضو کمیته مرکزی حزب که 
هدف یافتن راهکاری برای حل 
مذاکره،  طریق  از  ُکرد  مسأله ی 
بودند،  کــرده  سفر  اتریش  به 
دست  به  و  مذاکره  میز  سر  بر 
اشغالگر  رژیم  دیپلمات های 
رسیدند. شهادت  به  ــران  ای
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ادامه ی سخن

احزاب و شخصیت های سیاسی 
کردستان ترکیه یاد دکتر 
قاسملو را گرامی داشتند

کرد  سیاسی  شخصیت های  و  احزاب 
بیست  مناسبت  به  ترکیه  کردستان  در 
دکتر  شهادت  سالگرد  هفتمین  و 
همدردی  ابراز  قاسملو  عبدالرحمن 

نمودند.
وب سایت  به  رسیده  گزارش  براساس 
سوسیالیست  حزب  میدیا،  کوردستان 
بنرهایی  نصب  با  ترکیه  کردستان 
دکتر  شهادت  سالگرد  مناسبت  به 
عمومی  اماکن  در  قاسملو  عبدالرحمن 
شهر دیاربکر )آمد( پرجمعیت ترین شهر 
فرزانه  رهبر  این  یاد  ترکیه،  کردستان 

ملت کرد را گرامی داشتند.
بر روی بنرهای نصب شده نوشته شده 
قاسملو،  عبدالرحمن  دکتر  "شهید  بود: 
فراموش  و  نکردیم  فراموش  را  تو  ما 

نخواهیم کرد".
رئیس  دمیرتاش،  صالح الدین  همچنین 
خلق ها،  دمکراتیک  حزب  مشترک 
بایرام  و  تک  مسعود  بایدمیر،  عثمان 
در  خود  رسمی  صفحه های  در  بوزیل 
استاتوس هایی  اجتماعی  شبکه های 
سالگرد  هفتمین  و  بیست  مناسبت  به 

شهادت دکتر قاسملو منتشر نمودند.
از دیگر سو نیز، پارت آزادی کردستان 
هفتمین  و  بیست  مناسبت  به  ترکیه 
بیانیه ای  قاسملو  دکتر  شهادت  سالگرد 
دکتر  است:  کرده  اعالم  و  نموده  منتشر 
عبدالرحمن قاسملو در دل پیشمرگه های 

قهرمان زنده است".
عدم  و  دولتی  ترور  این  مزبور،  حزب 
قضایی  دستگاه  سوی  از  آن  پیگیری 

دولت اتریش را محکوم نموده است.
شهر  در  کردستان  آزادی  پارت  شاخه 
مناسبت شهادت  به  مراسمی  نیز  باتمان 
نموده  برگزار  یارانش  و  قاسملو  دکتر 

است.
دکتر  خورشیدی   ١٣٦٨ تیرماه   ٢٢ در 
حزب  کل  دبیر  قاسملو،  عبدالرحمان 
عبداهلل  و  ــران  ای کردستان  دمکرات 
حزب  مرکزی  کمیته  عضو  آذر،  قادری 
حل  برای  راهکاری  یافتن  هدف  با  که 
مسأله ی ُکرد از طریق مذاکره، به اتریش 
سفر کرده بودند، بر سر میز مذاکره و به 
دست دیپلمات های رژیم اشغالگر ایران 

به شهادت رسیدند.

هیأتی از حزب دمکرات در 
روز جشن ملی فرانسه در 

اربیل شرکت نمود
هیأتی از حزب دمکرات کردستان ایران 
عضو  قادری،  محمدنظیف  سرپرستی  به 
کردستان  دمکرات  حزب  سیاسی  دفتر 
در  فرانسه  ملی  جشن  روز  در  ایران 
شرکت  کردستان  اقلیم  پایتخت  اربیل 
چهارم  و  بیست  پنج شنبه  روز  کرد. 
تیرماه، بنا به دعوت رسمی کنسولگری 
حزب  از  هیأتی  اربیل،  در  فرانسه 
سرپرستی  به  ایران  کردستان  دمکرات 

سیاسی  دفتر  عضو  قادری،  محمدنظیف 
در  ــران  ای کردستان  دمکرات  حزب 
پیام  و  شرکت  فرانسه  ملی  جشن  روز 
تبریک دبیرکل حزب دمکرات کردستان 
ایران را بدین مناسبت به آلن گیپخات، 
رساند.در  اربیل  در  فرانسه  سرکنسول 
با  دمکرات  حزب  هیأت  مراسم،  این 
خارجی  کشورهای  سرکنسول  چندین 
و شخصیت های سیاسی و دیپلمات های 

نمود. نظر  تبادل  و  ــدار  دی خارجی 
طی  مراسم  این  در  فرانسه  سرکنسول 
سخنانی نقش پیشمرگه ی کردستان را در 
جنگ علیه تروریسم را پراهمیت وصف 
و  فرانسه  ملت  میان  دوستی  بر  و  کرد 
پیام  سپس  کرد.  تأکید  کردستان  مردم 
مناسبت  بدین  کردستان  اقلیم  حکومت 
روابط  مسئول  مصطفی،  فالح  سوی  از 

حکومت اقلیم کردستان قرائت گردید.

رژیم ایران ١5٠ سرباز و فرمانده کرد را که 
از درگیری با پیشمرگه ها، سر باز زده بودند 

دادگاهی می کند
که  را  فرماندهانی  و  سرباز  ایران  رژیم 
نیروهای  میان  اخیر  درگیری های  طی 
پاسداران،  تروریستی  سپاه  و  پیشمرگه 
حاضر به جنگیدن با پیشمرگه ها نبودند، 

بازداشت و محاکمه می کند.
وب سایت  به  رسیده  اخبار  اساس  بر 
تروریستی  سازمان  میدیا،  کوردستان 
"سه والوا"  درگیری  در  پاسداران  سپاه 
میان  که  مریوان-  شهرستان  توابع  -از 
این  نیروهای  و  پیشمرگه  نیروهای 
طی  داد،  روی  تروریستی  سازمان 
را  کرد  افسران  و  سربازان  دستوری 
نمود  پیشمرگه ها  با  جنگیدن  به  مجبور 

نیروها  این  مخالفت  و  سرپیچی  با  که 
روبرو  شد.

باره  این  در  میدیا  کوردستان  خبرنگار 
و  سرباز   ١٥٠ تعداد  که  داد  گزارش 
فرمانده کرد، از جنگیدن با پیشمرگه های 
باز  سر  ایران  کردستان  دمکرات  حزب 
جنگ  در  که  بودند  کرده  اعالم  و  زده  
به  و  کرد  نخواهند  شرکت  برادرکشی 
فرماندهان عالی سپاه گفته اند اگر راست 
به  را  فارس  و  ترک  سربازان  می گوئید 
سرپیچی  از  بفرستید.بعد  جنگ  میدان 
این تعداد، نیروهای سپاه رژیم نیز تمام 
زندان  به  و  کرده  بازداشت  را  افراد  این 

 فرستادند.
خود  نیروهای  از  افراد  این  از  نفر   ٧٠
"بوریه ر"  و  "ژاوه رو"  در  رژیم  سپاه 
شده  دستگیر  سپاه  توسط  که  می باشند، 
و به اتهام نجنگیدن با نیروهای پیشمرگه 
اخبار  اساس  بر  شد.  خواهند  دادگاهی 
میدیا،  کوردستان  وب سایت  به  رسیده 
 ٢٠ از  بیش  "کوساالن"  درگیری  طی 
کشته  پاسداران  تروریستی  سپاه  عضو 
از  جلوگیری  برای  رژیم  که  شده اند 
انتشار این خبر قصد دارد، این افراد را 
تحت عنوان "مدافعان حرم" و کشته های 

جنگ سوریه معرفی کند.

رژیم در برخورد با اعتصاب ٢٢ تیرماه کرماشان ، 
به خشونت  متوسل شد

مردم  موفق  و  فراگیر  اعتصاب  از  پس 
تیرماه،  دوم  و  بیست  روز  در  کردستان 
رویکرد  با  کرماشان  در  کرد  شهروندان 
مواجه  رژیم  قهرآمیز  و  انسانی  ضد 

شدند.
پس از اعتصابات چشمگیر در کردستان 
تشکیالت  کمیسیون  فراخوان  با  که  
رژیم  رسید،  انجام  به   دمکرات  حزب 
این  از  پیشگیری  برای  همیشه  همچون 
حرکت جمعی در کردستان، به  برخورد 

ضدانسانی و خشونت آمیز روی آورد.
به  گزارش خبرنگار کوردستان میدیا در 

مأمور  را  خود  عوامل  رژیم  کرماشان ، 
به  شکستن درب و شیشه ی مغازه ها از 
میدان مصدق  تا  آزادی  میدان  فاصله ی 
نموده و خساراتی به بیش از ٣٠ دهنه 

دکان در این مسیر وارد نموده است.
 ،١٠ "نوبهار"  خیابان های  در  همچنین 
"جوانشیر" ٥ و "دولت آباد" ٢٠ مغازه  
مورد یورش نیروهای رژیم قرار گرفتند.
با این وجود شهروندان کرد در کرماشان  
و  سرکوبگرانه  اعمال  به   توجه  بدون 
اشغالگر  رژیم  به دستان  چماق  ارعاب 
از  خود  استقبال  به   همچنان  ــران،  ای

حزب  تشکیالت  کمیسیون  فراخوان 
دمکرات ادامه دادند.

و  بیست  با  مصادف  تیرماه  سال جاری 
عبدالرحمن  دکتر  ترور  سالگرد  هفتمین 
حزب  تشکیالت  کمیسیون  قاسملو، 
فراخوانی  طی  ایران  کردستان  دمکرات 
ایران  کردستان  در  کرد  ملت  عموم  از 
خواست تا با اعتصاب عمومی، مبارزات 
کوهستان  مبارزات  با  را  شهرها  داخل 
رژیم  ظلم  با  مقابله   برای  و  زده   پیوند 
راهکارهای  روز  این  در  ایران  اشغالگر 

الزم را در پیش گیرند.

اداره  اطالعات پاوه  از مردم خواست  که  علیه  
حزب دمکرات جاسوسی کنند

طی  پاوه   شهر  اطالعات  اداره  
اجتماعی  شبکه های  در  پیامی 
درخواست  شهر  این  ساکنین  از 
کرده  که  علیه پیشمرگه های حزب 
دمکرات کردستان ایران جاسوسی 

کنند.
به   رسیده  ــزارش  گ اســاس  بر 
اداره   میدیا،  کوردستان  وب سایت 
اطالعات رژیم در پاوه طی چند 
روز اخیر در شبکه های اجتماعی 
و شبکه  تلگرام از مردم این شهر 
جاسوسی  برای  کرده   درخواست 
دنبال  به  دمکرات،  حزب  علیه 
حضور پیشمرگان حزب دمکرات 
کردستان ایران در میان مردم و به 
ویژه در منطقه عمومی هورامان با 

این اداره  همکاری کنند.
کوردستان  وب سایت  خبرنگار 
گزارش  ارتباط  این  در  میدیا 
اطالعات  اداره   مسئوالن  که   داد 
در  که  است  روزی  چند  رژیم 
از  تلگرام  و  اجتماعی  شبکه های 
که  کرده اند  درخواست  پاوه   مردم 
بپردازند  رژیم  برای  به جاسوسی 

حزب  پیشمرگان  مکان  و  جا  و 
اطالعات  اداره  به  را  دمکرات 

گزارش دهند.
وب سایت  خبرنگار  همچنین 
کرد  ــالم  اع میدیا  کوردستان 
مسئوالن اداره  اطالعات در شبکه 
تلگرام از مردم درخواست کرده اند 
به  مشکوک  آمدهای  و  رفت  که 
مواد  خرید  مجرد،  افراد  منازل 
و  کالباس  و  کنسروی  غذایی 
سوی  از  زیاد  مقدار  به  سوسیس 
افراد را به اداره اطالعات گزارش 
یا  مزبور  مکان  اینکه  تا  کنند 
اشخاص مزبور از سوی نیروهای 

اطالعاتی کنترل و بازرسی شود.
مواد  مغازه های  راستا  همین  در 
نیز  سوپرمارکت ها  و  غذایی 
بیش  خرید  که  شده اند  موظف 
و  کنسروی  مواد  معمول  حد  از 
اداره  به  را  سوسیس  و  کالباس 

اطالعات گزارش کنند.
اداره اطالعات پاوه این درخواست 
داعش  با  مبارزه  عنوان  تحت  را 
گروه  خرابکاری  از  جلوگیری  و 

داعش در مراکز عمومی پاوه ذکر 
کرده است. 

مرغ  رژیم،  ابلهانه ی  ادعای  این 
مــی دارد.  وا  خنده  به  را  بریان 
نیست  پوشیده  کسی  بر  که  چرا 
که  داعش  تروریستی  گروه  که 
نیز  اسالمی  جمهوری  سوی  از 
حمایت می شود تا به حال در هیچ 
نقطه ای از ایران دست به عملیات 
بار  این  که  است  نزده  خرابکاری 
کند.  تکرار  را  کار  این  پاوه  در 
که  است  آشکار  و  مبرهن  بسیار 
قادری ها  مکرم  و  اطالعات  اداره 
داعش  منظورشان  و  مقصود 
برای  آنان  خواست  در  و  نیست 
جاسوسی مردم علیه پیشمرگان و 

فرزندان کردستان می باشد.
که  نیست  بعید  هیچ  ضمن  در 
جمهوری اسالمی نه تنها در پاوه 
کردستان  شهرهای  همه  در  بلکه 
و  بزند  کور  انفجارهای  به  دست 
حزب  عهده  بر  را  آن  مسئولیت 

دمکرات کردستان ایران بندازد

تکرار ادعای ارتباط حزب دمکرات با کشور 
عربستان از سوی سران رژیم

مبارزات  از  جدیدی  مرحله  شروع  با 
سران  ایران،  کردستان  دمکرات  حزب 
این  ارتباط  مدعی  همواره  ایران  رژیم 

حزب با برخی از کشورها شده اند. 
در تازه تریِن این ادعاها، محسن رضایی 
عنوان کرده که حزب دمکرات با کشور 
است.  ارتباط  در  سعودی  عربستان 
همچنین رئیس جدید ستاد کل نیروهای 
مسلح رژیم نیز گفته است که "دشمن" 
"التهاب  وی  که  آنچه  که  می کند  تالش 

منطقه" نامیده، به ایران "تسری یابد."
محسن رضایی از فرماندهان سابق سپاه 
پاسداران و دبیر کنونی مجمع تشخیص 
در صفحه  یادداشتی  در  نظام،  مصلحت 
اینستاگرام خود مدعی شده که جلسه ای 
کردستان  دمکرات  میان حزب  محرمانه 
در  سعودی  عربستان  مقامات  و  ایران 
شده  برگزار  عراق  کردستان  اربیل  شهر 
همچنین  نوشته  این  در  است.رضایی 
الفیصل،  ترکی  حضور  به  اشاره  ضمن 

شاهزاده سعودی و رئیس اسبق دستگاه 
اطالعاتی عربستان در کنفرانس سازمان 
مجاهدین خلق ایران در پاریس، تأکید 
با  نیز  مشابهی  جلسات  که  است  کرده 
حزب دمکرات در اربیل برگزار کرده اند. 
این  که  است  کرده  ادعا  همچنین  وی 
کردستان  در  ترور"  "چند  به  همکاری 
سپاه  فرمانده  است.این  انجامیده  عراق 
ادامه ضمن تهدید عربستان سعودی  در 
انجام  مسئول  را  کشور  این  نابودی،  به 
دیگر،  سوی  است.از  دانسته  "ترور" 
کل  ستاد  رئیس  باقری،  حسین  محمد 
گفته  نیز  ایران  رژیم  مسلح  نیروهای 
وی  که  آنچه  برای  "دشمن"  که  است 
نامیده،  ایران"  به  منطقه  التهاب  "تسری 
تالش می کند. باقری که هفته گذشته از 
منصوب  سمت  این  به  خامنه ای  سوی 
شد، این سخنان را در جمع فرماندهان 
مسلح  نیروهای  کل  ستاد  مسئوالن  و 
مقرر  راستا  همین  است.در  کرده  ابراز 

با  رابطه  در  رژیم  دفاع  وزیر  که  بود 
حزب  های  پیشمرگه  اخیر  رویارویی 
دمکرات کردستان ایران و نیروهای سپاه 
پاسداران در مجلس حاضر شود. تاکنون 
با این جلسه غیرعلنی  خبری در رابطه 
به ذکر است که  منتشر نشده است.الزم 
فصل  آغاز  که  جاری  سال  نوروز  از 
کردستان  دمکرات  مبارزات حزب  تازه 
دبیرکل  از سوی مصطفی هجری،  ایران 
این حزب اعالم شد، مسئولین رژیم که 
همواره سخن از "انحالل و نابودی" این 
ارتباط  مدعی  بار  این  می زدند،  حزب 
حزب  از  کشورها  برخی  پشتیبانی  و 
شده اند.حزب  ایران  کردستان  دمکرات 
همواره  خود  بیانیه های  در  دمکرات 
کشورهای  با  ارتباط  هرگونه  وجود 
سعودی  عربستان  ویژه  به  منطقه  عربی 

را رد کرده است.

رئیس جمهور یمن: اجازه برپایی دولتی فارسی 
را در یمن نخواهیم داد

یمنی ها  که  می گوید  یمن  رئیس جمهور 
اجازه ی برپایی دولتی فارسی را در یمن 

نخواهند داد.
به گزارش العربیه، عبدربه منصور هادی 
"اگر  گفت:  مأرب  استان  از  دیدار  در 
صلح  مذاکرات  در  بین الملل  سازمان 
یمن که در کویت انجام می شود، بخواهد 
دیدگاه خود را تحمیل کند، او مذاکرات 
همچنین  وی  کرد".  خواهد  تحریم  را 
وعده داد که به زودی صنعا را از دست 

کودتاچیان پس خواهند گرفت.
افزود  همچنین  هادی  منصور  عبدربه 
ملک سلمان، پادشاه عربستان به او گفته 

)عاصفه  اراده  طوفان  عملیات  که  است 
و  نمی شود  محدود  یمن  به  تنها  الحزم( 
سرتاسر منطقه و جهان اسالم را شامل 
و  ارتش  گذشته  روزهای  می شود.در 
بخش های  یمن،  ملی  مقاومت  نیروهای 
زیادی از استان الجوف را بازپس گرفته 
و مزدوران رژیم اشغالگر ایران را از آن 
بیرون رانده اند.در همین حال، سرلشگر 
ستاد  رئیس  المقدشی  علی  محمد 
یکشنبه  روز  نیز  یمن  مسلح  نیروهای 
ارتش  نیروهای  کرد  اعالم  ژوئیه   ١٠
در  توانسته اند  یمن  مردمی  مقاومت  و 
فاصله ای کوتاه استان استراتژیک الجوف 

مزدور  حوثی  شبه نظامیان  دست  از  را 
همچنین  سازند.وی  آزاد  ایران  رژیم 
استان های  به  دولتی  نیروهای  که  افزود 
عمران و صعده که دژ حوثی ها به شمار 
نیز  گذشته  شده اند.روز  نزدیک  می آید، 
مصاحبه ای  در  یمن  خارجه ی  وزیر 
و  ارتش  نیروهای  که  بود  کرده  اعالم 
مقاومت مردمی به زودی صنعا پایتخت 

این کشور را آزاد خواهند کرد.

شده و همچنان که فرمانده ی دروغگوی سپاه در تلویزیون رژیم در سنندج  ادعا می کرد که فرمانده ی پیشمرگه های 
دمکرات نوشته است مردم با ما نیستند و با رژیم هستند، لیکن خود رژیم به خوبی می داند چه تعداد از زنان و 
کودکان و مردم عادی به یاری پیشمرگه ها شتافتند و چه میزان ازخودگذشتگی و فداکاری به خرج دادند که اینگونه 
رژیم را به خشم آورده و به بازداشت های کورکورانه واداشته است. رژیم چنین می پنداشت که کردستان و ملت کرد 
با چند توپ و کاتیوشا و خمپاره مرعوب خواهند شد، لیکن تحت حاکمیت شوم رژیم و در زیر فشار چکمه پوشان 
حکومت، شهرها و روستاهای کردستان به طرز چشمگیری به اعتصاب پیوستند یا رژیم مجبور شد که با تهدید و 
ارعاب آنان را وادار به گشودن مغازه هایشان نماید.رژیم وانمود می کرد که فعالیت ها در کردستان منشأ خارجی 
داشته و به تحریک بیگانگان انجام می گیرد، لیکن در داخل شهرهای کردستان و در میان مردم کردستان، فریاد 
اعتصاب و اعتراض علیه رژیم سر داده شد. شرح سایر موارد این جنبه را نیز به زمانی دیگر موکول می کنیم. با 
همین مرور کوتاه آشکار می شود که رژیم اعدام، تا چه حد از مبارزات ملت کرد به خود می لرزد و چه میزان دچار 
هراس از این مبارزات گردیده است. از همین رو، مبارزات برحق ملت کرد تبدیل به کابوسی برای رژیم استبدادی 
اسالمی در تهران شده و هر روز یکی از آنان که از غلبه بر ترس خویش عاجز مانده، اقدام به تهدید و عربده کشی 

و هیاهو می نماید و در این میان می خواهند با جاروجنجال و هوچیگری، وحشت خویش را پنهان نمایند.
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کردستان ایران

ایران، دیکتاتوری داخلی و بی ثباتی خارجی
مصطفی هجری

حزب دمکرات کردستان ایران 
سال   ٧٠ از  بیش  که  )حدکا( 
را  سیاسی  تجربه ی  و  مبارزه 
دارد،  خویش  کارنامه ی  در 
استراتژی  تحقق  برای  اخیراً 
تعیین  حــق  و  دمکراسی 
در  کرد  ملت  برای  سرنوشت 
ایران دست به مبارزه ی نوینی 

زده است.
نیروهای  رابــطــه  ــن  ای در 
حضور  ــا  م پیشمرگه ی 
تمامی  در  قدرتمندانه ای 
هم  بــه  کردستان  مناطق 
هفته ی  دو  طی  رسانده اند. 
شدیدی  درگیری های  اخیر، 
میان سپاه پاسداران جمهوری 
اسالمی و پیشمرگه های حزب 
مختلف  مناطق  در  دمکرات 
که  است  داده  روی  کردستان 
نیروهای  از  تن  ده ها  آن  طی 
سپاه پاسداران و در میان آنان 
یا  کشته  عالیرتبه  افسران  نیز 

زخمی شده اند.
اینک حزب دمکرات کردستان 
ایران در امتداد مرزهای ایران 
و عراق دارای مقرهایی جهت 
نظامی  آموزش و سازماندهی 
به  که  است  جوانانی  برای 
می شوند.  ملحق  ما  صفوف 
مبارزه ی این بار ما از چندین 
مبارزات  از  متفاوت  لحاظ 
به  است،  پیشین  مسلحانه ی 
سازمان های  مثال،  عنوان 
اتحادیه ی  قبیل  از  دیگری 
ایران  کردستان  دمکرات  زنان 
نیز دوشادوش حزب دمکرات 

فعالیت می نمایند.
در راستای این مبارزه، حزب 

گوناگون  اجتماعی  نیروهای  ما 
ایران  کردستان  داخــل  در  را 
با  مقابله  برای  و  داده  سازمان 
نموده  آماده  رژیم  ستمگری های 
در جبهه های  مدنی  فعاالن  است. 
نیروهای  دوشـــادوش  فراگیر 
تغییرات  تحقق  برای  پیشمرگه 
که  ایران  کردستان  در  بنیادین 
نیز  )روژهه الت(  کردستان شرقی 

خوانده می شود، فعالیت می کنند.
حزب دمکرات کردستان ایران، این 
مبارزه را در ایران رهبری می کند 
جنبش های  سایر  از  حمایت  و 

اخالقی  مسئولیت  نیز  را  ملی 

ــی  ــنـ ــیـ ــربـ ــرتـ ــودبـ خـ
 )supremac ism (
عامل  فارسی،  شیعه گرایان 
در  ــران  ای مداخالت  اصلی 
منطقه است و تا زمانی که این 
صلح  باشد،  کار  سر  بر  رژیم 
برقرار  خاورمیانه  در  ثبات  و 
بیش  ایرانیان  شد.  نخواهد 
این  از  که  است  سده  یک  از 
و  می برند  رنج  خودبرتربینی 
اصلی  سرچشمه ی  امر  همین 

ایران  در  دیکتاتوری  استمرار 
نیز  این  است.  بوده  معاصر 
محور عمده ای است که با دو 
مرتبط  ایران  اساسی  مشکل 
بازتولید  نیز  مدام  که  است 
در  دیکتاتوری  می شوند: 
خارج.  در  بی ثباتی  و  داخل 
از همین رو، ما بر این باوریم 
ملیت های  ــارزه ی  ــب م کــه 
به  دادن  پایان  بــرای  ــران  ای
دولت  و  خودبرتربینی  این 
کلیدی  می تواند  تمرکزگرا، 
در  بین المللی  جامعه ی  برای 

این  با  مقابله  به  آنان  رویکرد 
سوی  از  که  باشد  تهدیدات 
بین المللی  صلح  متوجه  ایران 
و به ویژه ثبات منطقه گردیده 

است.
بدین ترتیب، باید بگوییم آنچه 
که ایران را خطرناکتر می نماید، 
که  نیست  سالح هایی  نوع 
بلکه  دارد،  دسترسی  بدان 
تمامیت خواهی  آن،  از  بیش 
دو  اســت،  توتالیتاریسم  و 
که  پیوسته  هم  به  گرایش 
شیعه گری  خودبرتربینی  از 

فارسی سرچشمه می گیرند. از 
همین رو، معتقدیم که جامعه ی 
قدرت های  و  بین المللی 
به  جستجویشان  در  منطقه ای 
مقابله  بهتر جهت  راهی  دنبال 
ناحیه ی  از  که  تهدیداتی  با 
منطقه ای  ثبات  متوجه  ایران 
گردیده است، بایستی تنوعات 
به  را  ایران  فرهنگی و هویتی 
عنوان واقعیتی در نظر بگیرند. 
ملیت های  اصلی  مسأله ی 
و  اســت  دمکراسی  ایــران، 
جمهوری  علیه  آنان  مبارزات 
دگرگونی  کلید  ایران،  اسالمی 
کشور  یک  از  ایران  تحول  و 
نهاد  یک  به  سرکش  و  متمرد 
یک  طریق  از  صلح طلب 

سیستم کنترل و تعادل است.
این  بر  ما  خالصه،  طور  به 
باوریم که ارتباط استراتژیکی 
میان مطالبات ملیتهای ایران و 
بازیگران عمده ی منطقه برقرار 
است که می توانند نظمی نوین 
تا  نماید  برقرار  در خاورمیانه 
صلح  و  دائمی  امنیت  مبنای 

پایدار قرار گیرد.
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دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان ایران از مردم کردستان تقدیر نمود
کردستان  دمکرات  حزب  سیاسی  دفتر 
اشاره  ضمن  بیانیه ای  صدور  با  ایران 
جلوگیری  جهت  رژیم  فشارهای  به 
از  سرتاسری،  اعتصاب  برگزاری  از 
تقدیر  کردستان  مردم  انقالبی  موضع 
نمود که بدون اعتنا به فشارهای رژیم، 
صدای اعتراض خود را علیه تروریسم 
جمهوری اسالمی سر داده و از گسترش 
همبستگی  و  مبارزات  بیشتر  چه  هر 
میان مبارزات شهر و کوهستان استقبال 
زیر  شرح  به  بیانیه  این  متن  نموده اند. 

است:
به توده های مبارز مردم کردستان

تشکیالت  کمیسیون  فراخوان  دنبال  به 
و  ــران  ای کردستان  دمکرات  حزب 
مردم  مقاوم  توده های  از  درخواست 
یک  سازماندهی  جهت  کردستان 
روز  در  همگانی  و  گسترده  اعتراض 
و  بیست  جاری،  تیرماه   ٢٢ سه شنبه 
قاسملو،  دکتر  ترور  سالگرد  هفتمین 
تروریسم  نمودن  محکوم  منظور  به 
انزجار  ابراز  ایران،  اسالمی  جمهوری 
از این رژیم و تأکید مجدد بر وفاداری 
قاسملو  حزب  سیاست های  و  راه  به 
از  استقبال  منظور  به  آن،  از  فراتر  و 
گسترش هرچه بیشتر مبارزه و برقراری 
کوهستان،  و  مبارزات شهر  میان  پیوند 
جهت  ایران  اسالمی  جمهوری  رژیم 
ممانعت از انجام چنین حرکتی، همچون 
کسبه  ویژه  به  مردم  تهدید  به  همیشه 
دستگاه های  طریق  از  و  آورده  روی 
اتاق  ــاســداران،  پ سپاه  اطالعاتی، 
بازرگانی، اصناف و... تالش نمود تا با 
توسل به فشار و ارعاب و تهدید، مردم 
کردستان را از پاسخگویی به فراخوان 
مردم  لیکن  دارد،  حذار  بر  اعتصاب 
کردستان علیرغم تمامی این تهدیدات و 

میلیتاریزه کردن فضای شهرها، با قبول 
هزینه های چنین حرکتی، پاسخی مثبت 
دمکرات  فراخوان حزب  به  شایسته   و 
با قدرت هرچه  ایران داده و  کردستان 
و  رژیم  سینه ی  به  رد  دست  تمامتر 

نهادهای سرکوبگر آن زدند.
آنان با تعطیلی بازار و مغازه ها و نرفتن 
به سر کار و اجرای نکات و رهنمودهای 
سالیان  همچون  رابطه،  این  در  حزب 
گذشته نشان دادند که نه تنها بر باورها 
و خواست های سیاسی و اساسی خود 
پشتیبان  همچنان  و  نموده  پافشاری 
حزب دمکرات کردستان ایران هستند، 
بلکه ثابت نمودند که تهدیدات جمهوری 
اسالمی ایران را از خود دور نموده و بر 
بار  یک  باید  ترس  این  که  باورند  این 
همین  از  بشکند.  هم  در  همیشه  برای 
نشانه های  همگان  سه شنبه  دیروز  رو، 
و  مبارزه جویی  ــی،  آزادگ شجاعت، 
را  کردستان  مردم  توده های  مقاومت 
و  تهدیدات  از  برخاسته  غبار  میان  در 
فشارهای رژیم به عینه مشاهده نمودند 
که  نمودند  حاصل  اطمینان  همگان  و 
دریافت  را  کوهستان  پیام  و  ندا  شهر 
و  شده  پذیرا  دل  و  جان  با  و  نموده 
مشروع  مبارزه ی  شیوه های  تمامی 

دست در دست یکدیگر نهاده اند.
مردم  بر  سیاسی،  هوشیاری  ایــن 

کردستان خجسته باد
فرزندان ملت کرد!

مردم داغدار و ستمدیده ی کردستان!
خویش  شجاعت  و  دالوری  با  شما 
در ٢٢ تیرماه امسال، بیست و هفتمین 
مشت  هم  قاسملو،  دکتر  ترور  سالگرد 
و  تروریستی  رژیم  دهان  بر  محکمی 
ایران  اسالمی  جمهوری  ترویست پرور 
به  را  خود  ــاداری  وف هم  و  کوبیدید 

سیاست  و  قاسملو  دکتر  راه  و  مکتب 
حزب  خودتان،  حزب  تصمیمات  و 
دمکرات کردستان ایران یک بار دیگر، 
ارزیابی  مهم  با  هم  و  شدید  یــادآور 
و  شهر  مبارزات  همبستگی  نمودن 
و  دوست  به  مناسبی  پاسخ  کوهستان، 
نوید آن را دادید که در  دشمن داده و 
آینده شهرها بیش از گذشته، تبدیل به 
مشروع  مبارزه ی  و  مقاومت  خاستگاه 
شد.  خواهند  آن  گوناگون  اشکال  در 
راه  در  مبارزه  که  نمودید  ثابت  شما 
ملیمان  و  دمکراتیک  حقوق  تأمین 
کردستان  مردم  آحاد  تمامی  وظیفه ی 

همصدایی  با  که  دادید  نشان  و  است 
دشمنان  بر  می توان  مواضع  اشتراک  و 
توطئه های  و  شد  چیره  کرد  ملت 
گوناگون آنان را خنثی نمود. به ویژه که 
همزمان با این استقبال بی نظیر شهرهای 
در  کرد  ملت  فرزندان  ایران،  کردستان 
کشورهای دیگر و در سایر بخش های 
و  اعتراضات  برگزاری  با  نیز  کردستان 
مراسمات ویژه، فریاد اعتراض خود را 
رساتر نموده و گام های مناسبی در این 

راستا برداشتند.
ایران  رهبری حزب دمکرات کردستان 
اعتراضی  حرکت  این  تبریک،  ضمن 

گسترده و چشمگیر شما را ازرشمند و 
مؤثر ارزیابی نموده و به عنوان آغازی 
سرتاسر  در  گسترده تر  مبارزه ای  بر 
همچون  و  می نگرد  بدان  کردستان 
پشتیبانی  و  حمایت  به  متکی  همیشه 

توده های مردم کردستان می باشد.
درود  و  سپاس  مراتب  دیگر  بار  یک 
هواداران  اعضا،  نثار  را  خود  بی پایان 
حزب و همچنین آزادیخواهان کرد در 
کردستان ایران که به گونه ای چشمگیر 
پیام حزب را به توده ها ابالغ نمودند و 
شرکت کنندگان در این حرکت ارزشمند 
تیرماه   ٢٢ سه شنبه  روز  تأثیرگذار  و 

جاری می نماییم.
مردم  مقاومت  باد  منسجم  و  پایدار 
هم  به  مبارزات  باد  مؤثرتر  کردستان، 
پیروز  کوهستان،  و  شهر  پیوسته ی 
به  نیل  اره  در  همگانی  مبارزات  باد 
و  و حقوق  اهداف شهیدان  و  آرمان ها 

آزادی های مردم کردستان ایران.

حزب دمکرات کردستان ایران
دفتر سیاسی

٢٣ تیرماه ١٣٩٥ خورشیدی
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کودتاهای ترکیه  و مسأله ی   کرد
مجیل کالهی

وظیفه ای تحت عنوان حفظ ارزش های 
آتاتورک، این مجوز را به  ارتش ترکیه  
داده  است تا هر لحظه که  سران ارتش 
ارزش های  از  دولت  که   کنند  احساس 
شده   تعیین  سیاسی  مسیر  و  آتاتورک 
خارج  ترکیه   برای  آتاتورک  جانب  از 
عمل  وارد  دولت  علیه   یکجانبه   شده ، 
پنج  به   به  حال منجر  تا  امر  این  شود. 
تا  این کشور شده  است.  بار کودتا در 
عهده   بر  هم  مسئولیت  این  که   زمانی 
کودتاها  که   است  طبیعی  باشد  ارتش 

ادامه  خواهد داشت. 
به   خود  با  را  تغییراتی  همیشه   کودتا 
همراه  می آورد. در ترکیه  که  مسأله  ای به  
اسم مسأله ی   کرد موجود است، همیشه  
قبال  تغییر سیاست دولت را در  کودتا 
در  است.  داشته   همراه   به   کرد  جنبش 
این مطلب چگونگی برخورد با مسأله   
کرد در پیش و پس از کودتاهای ترکیه  

مورد بحث قرار می گیرد.
بعد  بار  اولین  برای   ١٩٥٠ سال  در 
احزاب  ترکیه ،  در  کمالیزم  سیطره   از 
شرکت  انتخابات  در  توانستند  مختلف 
کردها  با  دولت  مدت  این  در  کنند. 
در  و  می نمود  برخورد  پیش  از  بهتر 
به  خاطر  این دهه  نخست وزیر  اواخر 
آنها  از  ارتش  در  کردها  مشارکت 
کردها  انتخابات  این  در  کرد.  قدردانی 
به  دلیل سرکوب حزب حاکم از حزب 
عدنان  و  کردند  پشتیبانی  دمکرات 
بعد  شد.  انتخابات  این  پیروز  مندرس 
عشایر  رؤسای  مندرس  عدنان  این  از 
و شیوخ کورد را که  از کردستان تبعید 
شده  بودند، به  کردستان بازگرداند. زیرا 
و  عشایر  میان  در  آنها  که   می دانست 
مریدان خود می توانند آراء بیشتری را 
کنند.  دمکرات جمع آوری  برای حزب 
به  همین دلیل موضع رهبران سنتی کرد 
هم در مقابل حکومت و هم در مقابل 

شهروندان کرد نیرومندتر شده  بود.
مارکسیستی  جریانات   ١٩٦٠ دهه   در 
داشتند  توجهی  قابل  رشد  ترکیه   در 
افکار  جذب  جوانان  از  بسیاری  و 
برهه   این  در  شدند.  مارکسیستی 
فکر  پایه ی   بر  ترکیه   کارگران  حزب 
مارکسیسم تأسیس شد، کردها به  طور 
که   شدند  این حزب  گسترده ای جذب 
اصالن  علی  محمد  آنها  سرشناسترین 
بود. وی در کنگره  ی چهارم این حزب 
و  و  رسید  حزب  این  رهبری  مقام  به  
جمهوری  تاریخ  در  بار  اولین  برای 
تحت  اقلیت  عنوان  به   کرد  از  ترکیه  
بعد  اما  برد.  نام  مرکزی  ستم حکومت 
چپ  و  کرد  چپ  میان  در  مدتی  از 
ملت  شناختن  رسمیت  به  سر  بر  ترک 
از  بعضی  که   آمد  بوجود  اختالف  کرد 
افراد سیاسی ریشه  این اختالف را در 
می دانند،  دولت  جاسوس  افراد  نفوذ 
بعدها این اختالف منجر به  انشعاب در 
صفوف حزب شد. پشتیبانی گسترده ی  
مردم کردستان از این حزب موجب شد 
که  این حزب در انتخابات ١٩٦٥ تعداد 

زیادی نماینده  به  پارلمان بفرستد. 
دهه   اوایل  و   ١٩٦٠ دهه   اواخر  در 
ترکیه   در  زیادی  جنبش های   ١٩٧٠
سه   مهمتر  همه   از  که   آمدند  وجود  به 
چایان،  ماهر  رهبری  به   چپ  جنبش 
کایا  قایپاک  ابراهیم  و  گزمیش  دنیز 
جمال   ١٩٦٠ سال  در  اما  بودند. 
ترکیه  را  گورسل کودتا کرد و رهبران 
محاکمه  کرده  و در سال ١٩٦١ عدنان 
اعدام  سالگی   ٦٢ سن  در  را  مندرس 

کرد.
در دهه  ١٩٦٠  فعالیت های سیاسی در 
روشنفکران  و  دانشجویی  محفل  قالب 
دهه   اواخر  در  اما  بود،  شده   محدود 
١٩٦٠ بعضی از روشنفکران کرد تالش 
داخل  به   را  فعالیت ها  این  که   کردند 
حاکمیت  تحت  کردستان  شهرهای 
و  کرد  اسم  بکشانند.  هرچند  ترکیه  

کردستان ممنوع بود اما در اجتماعات 
از آنها اسم می بردند. در این برهه  مردم 
و  بودند  ناراضی  گسترده ای  طور  به  
گرفته   کارگر  از  مردم  مختلف  اقشار 
تا کارمند دولت در این اجتماعات در 
شهرهای کردستان مشارکت میکردند. 

در  کرد  روشنفکران   ١٩٦٩ سال  در 
را  کردها  قانونی  اولین سازمان  آنکارا 
انقالبی  فرهنگی  انجمن  عنوان  تحت 
کردند  تأسیس  را   DDKO شرق 
کردستان  اینجا  در  شرق  از  )منظور 
تحت حاکمیت ترکیه  است و به  خاطر 
از  فعالین  کردستان  اسم  بودن  ممنوع 
مدت  این  در  کرده اند(.  استفاده   شرق 
دیگر  شهرهای  در  مشابه   انجمن های 
نیز تأسیس شدند. این سازمان در مورد 
می شد  اعمال  کردستان  بر  که   فشاری 
و سرکوب وحشیانه ی  ارتش ترکیه  در 
و  نوشته   را  مختلفی  مطالب  کردستان 

منتشر می کردند.
در  کرد  فعاالن  و   DDKO سازمان 
جناح  ترکیه ،  کارگران  حزب  صفوف 
نمایندگی  را  کرد  نوین  جنبش  چپ 
جناح  یک   ١٩٦٥ سال  در  می کردند. 
ویژه  ملی )حزب دمکرات کردستان( که  
به  شدت از مصطفی بارزانی طرفداری 
می کرد، تأسیس شد. این جناح مخفی 
به   موجب  بارزانی  پیروزی های  بود. 
تحت  کردهای  افتادن  جوش  و  جنب 
دمکرات  حزب  شد.  ترکیه   حاکمیت 
کردستان )طرفداران بارزانی( خواستار 
خودمختاری و استقالل برای کردستان 
جناح  اما  بود،  ترکیه   حاکمیت  تحت 
فرهنگی،  حقوق  از  تنها  جنبش  چپ 
حرف  اقتصادی  و  اجتماعی  عدالت 

می زدند.
در ١٢ مارس ١٩٧١ ارتش ترکیه  یک 
بار دیگر کودتا کرد. کودتا علیه  دولت 
سلیمان دمیرل بود. این کودتا در زمان 
و  ترکیه   میان  سیاسی  کشمکش های 
یونان بر سر قبرس روی داد. بهانه های 
از  انحراف  کودتا  این  برای  ارتش 
ارزش های آتاتورک، افزایش نارضایتی 
دانشجویان، ضعف بوروکراسی دولت و 
شکر  جمله   از  خوراکی  مواد  واردات 
قبلی  کودتای  خالف  بر  بود.  گندم  و 
تنها  و  نداشت  تلفات جانی  کودتا  این 
دانشجویی  جنبش  رهبران  از  تن  چند 
اساسی  قانون  گذاشتن  پا  زیر  بهانه   به  

بازداشت شدند.
نیز  از کودتای ١٩٧١ جنبش کرد  بعد 
و  ترکیه   کارگران  حزب  کرد.  فروکش 
DDKO ممنوع و بسیاری از فعاالن 
ترکیه   ارتش  شدند.  زندانی  نیز  کرد 
شهرها  در  را  خود  فشارهای  هم  باز 
گرفت.  سر  از  کردستان  روستاهای  و 
که   زمانی  نیم،  و  سال  دو  از  بعد  اما 
شد،  تأسیس  دمکراتیک  پارلمانی 
سازماندهی  دوباره   کردستان  جنبش 
شد، اما این بار رادیکالتر از پیش بود 
نیز  گسترده تری  اجتماعی  پایگاه   و 
داشت. نسل جدید، آنهایی که  دانشجو 
از  صراحت  به   بودند،  آموز  دانش  یا 
و  طبقاتی  مبارزه ی   توسعه ،  امپریالیزم، 
مسأله ی   ملی حرف می زدند. این نسل 
جدید به  موتور متحرکه  جنبش کرد در 
سازمان های  تبدیل شدند.  دهه  ١٩٧٠ 
استانبول  و  آنکارا  در  ابتدا  کردی 
تأسیس شده و بعد از آن به  کردستان 
دانش آموختگان،  می کردند.  نفوذ 
مناطق  به   دانش آموزان  و  مدرسین 
را  خود  سیاسی  افکار  برگشته ،  خود 
را  آنها  و  می کردند  بحث  مردم  برای 
سیاسی  جو  می آوردند.  در  جنبش  به  
١٩٧٠ باعث شده  بود که  فشار زیادی 

بر فعالین کرد وارد نشود.
در سال ١٩٧٣ بولنت اجویت به  کردها 
پیروز  انتخابات  در  اگر  که   داد  قول 
شود، از لحاظ اقتصادی و فرهنگی به  
بنابراین  داد،  خواهد  اهمیت  کردستان 
در این انتخابات اکثریت کردها به  وی 
سیاسی  جو  مدت  این  در  دادند.  رأی 
در  بود.  شده   پیش  از  بازتر  ترکیه  
از  کرد  جنبش  جناح چپ  هنگام  این 

جنبش چپ ترکیه  ناامید شده  بودند و 
دلیل این امر هم این بود که  ترک ها در 
برابر هویت کردی ایستادگی می کردند 
در  را  کرد  مسأله ی    می خواستند  و 
مشکل پرولتاریای ترک محو کنند. این 
مسأله   باعث شد که  کردها بعد از سال 
١٩٧٥ از عضویت خود در جریان های 
جذب  و  برداشتند  دست  ترکیه   چپ 
سازمان های مستقل کرد شدند. جنبش 
همه   و  نکرد  پشت  چپ  فکر  به   کرد 
که   می کردند  ادعا  کردی  سازمان های 
مارکسیست-لنینیست هستند. همه  آنها 
جداگانه   ملت  یک  کرد  که   می گفتند 
این  اگرچه   دارد،  استقالل  حق  است 
نبود.  مستقل  دولت  تأسیس  معنای  به  
همه  آنها بر این باور بودند که  کردستان 
است.  ترکیه   حاکم  طبقه ی   مستعمره ی  
بعضی از سازمان یهای کرد بر این باور 
در  را  طبقاتی  مبارزه ی   باید  که   بودند 
دلیل  این  به   کنند،  راه اندازی  کردستان 
بود که  به  رؤسای عشایر، زمینداران و 
رهبران دینی حمله ور شدند و می گفتند 
شروع  نقطه   آنها  شکستن  هم  در  که  
استعمارگر  ضد  و  فئودال  آنتی  مبارزه  
این دقیقًا یک جنگ داخلی  است، که  

بود.
سازمان   ١٩٧4-١٩٧٥ ســال  در 
بنیاد  عنوان  تحت  دوباره    DDKO
شرق  انقالبی  دمکراتیک  فرهنگی 
از  پس  و  آنکارا  در  ابتدا   DDKD
شد.  راه اندازی  دیگر  شهرهای  در  آن 
تمامی  کردن  جمع  برای  تالش  اما 
این  چتر  زیر  در  ترقیخواه   کردهای 
سیاسی  خط  خورد.  شکست  سازمان 
سازمان  این  شخصی  رقابت  و  جدا 
به   گروه   اولین  کرد.  انشعاب  دچار  را 
اسم نشریه شان که  "اوزگورلوک یولو" 
عضو  پیشتر  که   می شدند  شناخته   بود 
گروه   بودند.  ترکیه   کارگران  حزب 
دیگر که  "رزگاری" نام داشت، اعتماد 
داشت.  ترک  چپ  جبهه ی   به   کمتری 
این  یولو،  اوزگورلوک  بر خالف گروه  
علیه  حزب  انتخابات ١٩٧٧  در  گروه  
کرد. کردها  فعالیت  جمهوریخواه  خلق 
کمالیست های  از  انتظاری  که   می گفتند 
اشغالگر ندارند، آنها بر این عقیده  بودند 
که  باید مشغول آزادی خودشان باشند 
نه  اینکه  خود را سرگرم مسائل دولت 

در  باید  هم  آزادی  این  کنند.  اشغالگر 
تحت  سوسیالیستی  انقالبی  نتیجه ی  
آید.  به وجود  پرولتاریای کرد  رهبری 
کردستان،  پرولتاریای  هویت  مشکل 
و  شوروی  با  روابط  به   نگاه   نوع  در 
ایدئولوژی های دیگر بود که  این مسأله   
سال  در  دیگر  انشعاب  برای  را  راه  
١٩٧٩ باز کرد. گروه  "آالی رزگاری" 
بود،  از سازمان رزگاری جدا شده   که  
نگاه  منتقدانه ای به  شوروی داشت و بر 
سر مسائل سیاسی از سازمان رزگاری 
که   کردی  سازمان  تنها  بود.  معتدلتر 
مائوئیستی  سازمان  بود  شوروی  علیه  
دانشجویی  دایره ی   در  که   بود  "کاوه " 
ماند و نتوانست به  داخل جامعه  توسعه  
یابد و عاقبت منشعب شد. اما همانطور 
جنبش   ١٩٧٠ دهه   در  شد  اشاره   که  
سوسیالیست  حزب  یافت.  توسعه   کرد 
کردستان نیز در این دهه  تأسیس شد. 
احزاب کرد در سال ١٩٧٨ در دیاربکر 
کاندید  با  آگری  در  در سال ١٩٧٩  و 
و  کرده   شرکت  انتخابات  در  مستقل 

پیروز شدند. 
سازمان  رادیکالترین  برهه   این  در 
گروه   به   که   بود  پ.ک.ک  ــردی،  ک
گروه   این  بودند.  معروف  آپوچی 
 ١٩٧4 سال  در  و  آنکارا  در  کوچک 
از DEV-GENC جدا شدند و بعداً 
در  آن ها  برگشتند.  کردستان  طرف  به  
را  پ.ک.ک  اسم  رسمًا   ١٩٧٩ سال 
مبارزه  ی  و  کردند  انتخاب  خود  برای 
ُکرد،  فئودالیسم  علیه   ابتدا  را  مسلحانه  

آغاز نمودند. 
در اوایل دهه  ١٩٨٠ برای بار سوم در 
گرفت.  صورت  نظامی  کودتای  ترکیه  
به    ١٩٨٠ سپتامبر   ١٢ در  کودتا  این 
ابالغیه ای  که   داد  روی  ارتش  فرمان 
بولنت  به  دمیرل،  اورن  کنعان  از طرف 
فرستاده   اربکان  نجم الدین  و  اجویت 
که   بود  آمده   ابالغیه   این  در  که   شد 
عضویت  شــد،  فسخ  "حکومتتان 
دستورات  رفت.  بین  از  پارلمانیتان 
آورنده  ابالغیه  را اجرا کنید". به  دنبال 
این کودتا دولت سلیمان دمیرل ساقط 
قانون  شد،  منحل  ترکیه   پارلمان  شد، 
رویدادهای  از  بعد  که    ١٩٦١ اساسی 
١٩٧٠ عوض شده  بود، کنار نهاده  شد 
و یک حکومت نظامی سر کار آمد که  

با منحل اعالم  به  درازا کشید.  ٩  سال 
زندانی  را  آنها  رهبران  احزاب،  کردن 
و  احزاب  فعالیت  و  کردند  محاکمه   و 
جدی  مشکالت  با  سیاسی  تشکالت 

روبه رو شد.
باره   یک  به   سپتامبر   ١٢ کودتای 
همه   و  چپ ها،  کردی،  سازمان های 
و  منحل  را  دمکراسیخواه   گروه های 
متالشی کرد. هزاران انسان زندانی شدند 
و ده ها هزار نفر هم راهی خارج شدند. 
ترکیه  و کردستان دچار خأل شدند و این 
پُر شد  اسلحه   با صدای  خالء سیاسی 
از مناطق  نابودی بسیاری  به   که  منجر 
این  در  مردم  شدن  آواره   و  کردستان 
مناطق شد. اگر این کودتا روی نمی داد 
طوری  قانون  طریق  از  کردی  احزاب 
پیشرفت می کردند که  تمام منطقه  را به  
انتخاب  از طریق  و  مسالمت آمیز  طور 
به   پارلمان  نمایندگان  و  شهرداری ها 
این  در  اما  می آوردند.  در  کنترل خود 
زبانه   کردستان  در  جنگ  آتش  مدت 
در  شد.  حاکم  اسلحه   صدای  و  کشید 
درون  از  صداهایی   ١٩٩٠ دهه   اوایل 
حکومت ترکیه  برای حل مسأله   ی کرد 
به  گوش رسید و پ.ک.ک نیز آتش بس 
کشتن  با  بعدها  که   کرد  اعالم  یکجانبه  
ترکیه   بدون سالح  از سربازان  تن   ٣٠
این آتش بس پایان یافت و یکبار دیگر 
طرف  دو  هر  گویی  شد،  آغاز  جنگ 
و  نداشتند  را  مسأله    این  حل  آمادگی 

این فرصت نیز از بین رفت.
در ٢٨ فوریه  ١٩٩٧ برای چهارمین بار 
پیاپی کودتای دیگری در ترکیه  به  وقوع 
پیوست، این کودتا متفاوتتر از کودتای  
پیشین بود که  به  "کودتای پست مدرن" 
معروف است، در این کودتا بر اثر فشار 
نجم الدین  اسالمگرای  دولت  به   ارتش 
که   شد  استعفا  به   مجبور  وی  اربکان، 
زودرس  انتخابات  برگزاری  به   منجر 
گردید و حزب اسالمگرای رفاه  نیز از 
سوی دادگاه  قانون اساسی ترکیه  منحل 
از  بعد  سال  دو  به   نزدیک  شد.  اعالم 
این کودتا عبداهلل  اوجاالن رهبر حزب 
کارگران کردستان در کنیا دستگیر و به  
مسأله    این پس  از  و  آورده  شد  ترکیه  
ُکرد در ترکیه  وارد فاز جدیدی شد. بر 
پ.ک.ک  اوجاالن  پیشنهادات  مبنای 
که  چند  هر  شد  سیاسی  مبارزه   وارد 

حزب  این  میان  درگیری  بار  چندین 
است  گرفته   صورت  ترکیه   ارتش  و 
آتش بس  حالت  در  اوقات  اغلب  ولی 
یک  دولت  پیشنهاد  با  حتی  بوده اند. 
آمد.  وجود  به  مسأله    حل  برای  گروه  
در دو دهه ی  اخیر فعالیت سازمان های 
حاکمیت  تحت  کردستان  در  کردی 
ترکیه  رشد قابل توجهی داشته  و امروز 
کردها دارای نمایند گان واقعی خود در 

پارلمان ترکیه  هستند. 
میان  سختی  جنگ  پیش  سال  یک  از 
نیروهای پ.ک.ک و ترکیه  برقرار است 
بار آمدن خسارت مالی  به   که  موجب 
و جانی گسترده ای شده  است. این در 
که  هر دو طرف جهت حل  بود  حالی 
مسأله ی   کرد سال ها بود که وارد مذاکره  
شده  بودند. در این میان برای پنجمین 
 ٢٠١٦ جوالی   ١٦ تاریخ   در  و  بار 
ارتش ترکیه  دست به  کودتا علیه  دولت 
از  بعد  ولی  زد،  اردوغان  طیب  رجب 
کودتا شکست خورد.  این  ساعت   ٢4
نفر  این مطلب هزاران  نوشتن  تا زمان 
آن  بیم  و  شده اند  بازداشت  ترکیه   در 
می رود که  فضای سیاسی ترکیه  بسته تر 
حزب  بزرگترین  میان  این  در  شود. 
طرفدار کردها که  پیش از کودتا تهدید 
به  انحالل آن شده  بود، هر چند کودتا 
از  را  پشتیبانی خود  را محکوم کرد و 
دولت اعالم کرد، ولی آینده  ی نامعلومی 
دارد و هنوز معلوم نیست که  آیا دولت 
اردوغان این حزب را نیز منحل می کند 

یا نه ؟ 
ترکیه ،  کودتاهای  به   اجمالی  نگاه   با 
دنبال هر  به   که   نتیجه  می رسیم  این  به  
به  زیان  کودتایی فضای سیاسی ترکیه  
در  را  کرد  و جنبش  بسته  شده   کردها 
این بخش از کردستان دچار مشکالت 
برآمده   دولت  و  است  کرده   عدیده ای 
سرکوب  شدت  به   را  کردها  کودتا  از 
کرده  است. پس کودتا در ترکیه  همیشه  
جنبش کرد را به  نقطه  سفر باز گردانده  
مسأله ی    بار  این  که   است  امید  است. 
کرد قربانی تسویه  حساب های ارتش و 
دولت ترکیه  نشود و سازمان های کردی 
سیاست های  گرفتن  پیش  در  با  نیز 
طرف  از  خود  شدن  منحل  معقول، 
داخلی  برای دولت در سطح  را  دولت 

و بین المللی پرهزینه  نمایند!



شماره681- 31 تیر61395

٢٢ تیر، روز پیروزی بزرگ 
در پیوند زدن مبارزات شهر و کوهستان

رضا فتح اهلل  نژاد

م: ماریا امحدی

ترور  سالروز  هفتمین  و  بیست  در 
دکتر  زنده یاد  کرد  ملت  بزرگ  رهبر 
شهرها  اکثر  قاسملو،     عبدالرحمان 
به   ایــران  کردستان  شهرستان های  و 
حزب  قاسملو،  دکتر  حزب  درخواست 
شیوه های  به  ایران،  کردستان  دمکرات 
مغازه ها  بستن  با  ویژه  به  و  مختلف 
و  راه  با  عمومی  اعتصاب  و  بازار  و 
حزب  و  کرد  ملت  شهیدان  آرمان های 
دمکرات تجدید پیمان نمودند، اعتصاب 
٢٢ تیرماه امسال هم از لحاظ مشارکت 
هم  و  بود  گسترده تر  کردستان،  مردم 
فراگیرتری  و  رساتر  پیام  دربردارنده ی 

برای همگان بود.
سرآغاز اعتصابات عمومی ٢٢ تیر، در 
سال ١٣٨4 و زمانی بود که  مردم شهر 
مهاباد در جریان قیام باشکوه تابسستان 
اعتصاب عمومی  با  ایران  کردستان   ٨4
و تعطیلی کامل بازارها بیزاری خود را 
اسالمی  جمهوری  دولتی  تروریسم  از 
را  خود  وفــاداری  پیام  و  دادند  نشان 
ملت  و  دمکرات  حزب  شهیدان  راه  به 
در خالل  اعتصابات  این  رساندند.  کرد 
سال های ١٣٨٥-١٣٩٠ علیرغم تشدید 
فشارهای رژیم بر  مغازه داران و بازاریان 
کرد سال به  سال باشکوهتر برگزار شد  
با  ایران  کردستان  شهرهای  اغلب  و 
پیوستن به  این اعتصاب عمومی، میزان 
به  فراخوان  پاسخ  در  را  مردم  آمادگی 
و  عمق  و  داده  نشان  دمکرات  حزب 
را  حزب  این  مردمی  پایگاه  گستره ی 

بیش از پیش به نمایش گذاشتند. 
این  از  غیر  امسال  اعتصاب  لیکن 

قباًل  که   تأثیرگذار  و  ارزشمند  پیام های 
هم  را  دیگری  پیام  شد،  اشاره   آن  به  
به   شهر  پاسخ  آن  و  داشت  همراه  به  
مبارزان کوهستان به همان گونه ای بود 
کمیسیون  فراخوان  در  که   گونه   همان 

تشکیالت حزب دمکرات آمده  بود. 
در پیام مصطفی هجری دبیر کل حزب 
در  اساسی  تغییری  امسال  نوروز  در 
در  کرد  ملت  مبارزات  به  نگرش  نوع 

قرار  توجه  کانون  در  ایران،  کردستان 
از  بخش  این  در  کرد  مسأله ی  دادن 
کردستان و پیشبرد عملی مقاومت ملی 
ماحصل  که   تغییری  گرفت،  صورت 
فرستادن  همان  یعنی  تاریخی  تصمیمی 
شهرهای  و  روستاها  به   پیشمرگه ها 
کردستان ایران بعد از نزدیک به  بیست 
ایجاد همبستگی  آن  با  و همزمان  سال 
بود.  کوهستان  و  شهر  مبارزات  میان 

حزب دمکرات خیزشی تاریخی را رقم 
زد و برای تحقق آن تاکنون ١١ نفر از 
بهترین فرزندان خود را تقدیم مبارزات 
پس  است.  کرده   ملت  آزادیخواهانه ی 
بود  الزم  و  رسید  شهر  به   نوبت  آن  از 
که  شهر و روستا هم پاسخی درخور به 
پیام کوهستان بدهند و برای آن هم چه  
روزی پرمعناتر و مهمتر از ٢٢ تیر بود. 
به  همین دلیل، بیست و هفتمین سالگرد 

پیام آور  و  دمکراسی  آموزگار  شهادت 
صلح و آشتی به عنوان روز پاسخگویی 
در  گردید.  تعیین  کوهستان  به   شهر 
دشمن  و  دوست  که  گونه  همان  نتیجه، 
نسبت  دمکرات  و حزب  داشتند  انتظار 
مبارزات  به  شهر  داشت،  یقین  آن  به 
ارومیه ،  داد.  مثبت  پاسخ  کوهستان 
سردشت،  مهاباد،  اشنویه ،  پیرانشهر، 
بوکان، سقز، دیواندره ، مریوان، سنندج، 

به  رسایی  پاسخ  کرماشان  و  پــاوه  
فراخوان دادند، پاسخی به رسایی غرش 
گلوله های دفاع از میهن که  این روزها 

در دنیا طنین انداخته است.
جمعیتی  و  جغرافیایی  پایگاه  و  گستره 
برای  امسال  تیر   ٢٢ در  نوین  خیزش 
نیروها و جریاناتی که  از روی ناآگاهی 
خویش  توان  حد  در  عامدانه  یا  و 
ایران  کردستان  جامعه ی  واقعیت های 
را انکار می کردند، آشکار شد. پایگاهی 
نیرومندترین علل و عوامل  از  که  یکی 
استمرار تالش و مبارزه و اهتزاز پرچم 

مبارزه و خیزش کنونی است. 
اعتصاب  این  در  دیگر  عطف  نقطه ی 
اصلی  هدف  که   گونه   همان  عمومی 
میان  پیوند  و  همبستگی  ایجاد  آن،  از 
بود، شرکت  کوهستان  و  شهر  مبارزات 
تمامی قشرهای مختلف مردم کردستان 
در روند مبارزه است که  این مخوفترین 
جمهوری  کابوس  هراس انگیزترین  و 
که   هنگامی  هست.  و  بوده   اسالمی 
فردی در هر سطحی از مبارزه مشارکت 
می نماید و مشاهده می کند که مشارکت 
وی سبب نیرومندتر شدن جبهه ی مردم 
مردمی  ضد  جبهه ی  از  انزجار  ابراز  و 
شده است، هنگامی که  جوش و خروش 
ستمدیده اش   ملت  بین  در  را  پیروزی 
برایش  و ضعف و درماندگی ستمگران 
اوج  به   فرد  این  دیگر  می شود،  عیان 
اشتیاق و لذت بردن از دفاع و مقاومت 
و  روح  در  نوعی  به   این  و  می رسد 
روان وی ریشه  می دواند که  همواره در 
که   اینجاست  می ماند.  آن  تکرار  انتظار 
می توان گفت  مبارزه، مبارزه می آورد، 
پیروزی  و  می بخشد  امید  امیدآفرینی 
پیروزی می آورد. خجسته باد پیروزیمان 
همبستگی  ایجاد  عظیم  هدف  راه  در 

میان مبارزات شهر و کوهستان. 

در حاشیه  بیانیه  سازمان فدائیان خلق ایران )اکثریت(

مجیل  سنه

ایران  خلق  فدائیان  سازمان  اخیرا 
درگیری های  با  رابطه   در  )اکثریت( 
پیشمرگه ی   نیروهای  میان  مسلحانه  
و  ایران  کردستان  دمکرات  حزب 
انقالب  پاسداران  سپاه   ــزدوران  م
است.  کرده   صادر  بیانیه ای  اسالمی 
این سازمان در بیانیه ی خود  حضور 
در  را  دمکرات  حزب  مسلحانه ی  
با  و  برده   زیر سؤال  کردستان  خاک 
طرح چندین پرسش هدف خود را از 

صدور بیانیه  روشن کرده  است! 
شوم  بیانیه   بحث  وارد  اینکه   از  قبل 
جمهوری  که  است  ذکر  به   الزم 
انداختن  جا  به   موفق    اسالمی  
برای  "امنیت"  عنوان  به   "خفقان" 
فعالین و اکثر سازمان های اپوزیسیون 
در  موجود  خفقان  آنها  و  است  شده  
ایران را به  عنوان امنیت معنا می   کنند. 
و  اعدام  سرکوب،  نرخ  به   که   امنیتی 
و  کرد  ملت  آزادیخواهان  شکنجه ی  
تنها  نه   شده   تمام  ایران  دیگر  ملل 
امنیت نیست بلکه  خفقان کامل است، 
زمانی می توان از امنیت صحبت کرد 
که  همه  آزادانه  و بدون ترس از آزار 
ابراز  را  خود  عقاید  بتوانند  اعدام  و 
است  موجود  ایران  در  آنچه   کنند، 
امنیت برای سیستم جمهوری اسالمی 
و خفقان برای مردم است و هرگونه  
پشتیبانی از وضع موجود پشتیبانی از 
امنیت،  نه   ایران است  جو خفقان در 
و  ندارند  امنیت  مردم  واقع  در  زیرا 

هر لحظه امکان زندانی شدن و اعدام 
شدن توسط جمهوری اسالمی هست، 
پس این وضع نمی تواند امنیت باشد!

که:   است  آمده   مذکور  بیانیه ی   در 
ایران  کردستان  دموکرات  "حزب 
در  را  مثبت  دورنمای مشخص  کدام 
سایه ی رشد خشونت و نظامی شدن 
کنونی  فضای کردستان و در شرایط 
خاورمیانه که ناآرامی، کشتار و عدم 
ثبات سیاسی دامنگیر تعداد زیادی از 
کشورهای منطقه از جمله همسایگان 
نزدیک به ایران شده است، از برآمد 

اخیر خود ترسیم می کند؟"
پرسشی  چنین  طرح  با  سازمان  این 
کاماًل عیان کرده  است که  کوچکترین 
کردستان  سیاسی  اوضاع  از  اطالعی 
نــدارد.  ــران  ای رژیــم  اشغال  تحت 
گذشته  از اینکه  حزب دمکرات را به  
"رشد خشونت و نظامی شدن فضای 
از  اسمی  و  میکند  متهم  کردستان" 
این  از  نمی آورد،  جمهوری اسالمی 
امر مهم ناآگاه  است که  کردستان در 
یک  اسالمی  جمهوری  دوران  طی 
سال   ٢٠ در   و  بوده   نظامی  پادگان 
حضور  دمکرات  حزب  که   گذشته  
مسلحانه  در کردستان نداشته ، صدها 
جوان بیگناه  توسط جمهوری اسالمی 
اعدام شده  و همین حاال تعداد زیادی 
به   اعدام  انتظار  در  کرد  جوانان  از 
اکثریت  که   طوری  به   می برند!  سر 
سیاسیون  و  ایران  سیاسی  زندانیان 
کرد  ایران  در  اعدام  به   شده   محکوم 
اطالعیه   این  نگارندگان  می باشند! 
واقعیات  روی  بر  را  خود  چشم 
خشونت ها  تمامی  و  بسته   کردستان 

کردستان  آزادیخواهان  گردن  به  را 
با  که   هم  ایران  مبادا  انداخته اند ، 
داشته   نگه   اعدام  و  سرکوب  ضرب 
و  عراق  مانند  عواقبی  دچار  شده ، 
آگاهانه   سازمان  این  گردد!  سوریه  
توسط  را  کردستان  مردم  کشتار 
و  گرفته   نادیده   اسالمی  جمهوری 
موج  آمدن  نگران  خودشان  قول  به  
ایران  به   سیاسی  بی ثباتی  و  کشتار 
اسالمی  جمهوری  انگار  هستند، 
حکومت عدل و قانون است و دست 
است !  نزده  کردستان  مردم  کشتار  به  
غافل از اینکه  موج کشتار از سال ها 
به  کردستان  ایران  پیش توسط رژیم 
فدائیان  سازمان  است.  شده   آورده  
دیگر  از  بسیاری  مانند  ایران  خلق 
از  وحشت  در  ایرانی  سازمان های 
دچار شدن ایران به  عاقبت سوریه  و 
کشورها  این  اوضاع  اتفاقًا  که   عراق 
مخلوق دست سران این رژیم است، 
از  پاسداری  و  پشتیبانی  به   حاضر 
عملی  هرگونه   و  هستند  رژیم  این 
را  اسالمی  جمهوری  تضعیف  که  
را  آن  و  رد  باشد،  داشته   پی  در 
کشورهای  سایر  خشونت های  ُکپی 
به   اینکه   بدون  می دانند  خاورمیانه  
جمهوری  که   کنند  اشاره   امر  این 
اسالمی طراح این جنایت است. یعنی 
با  اسالمی  جمهوری  طرف  یک  از 
از  و  بیگانگان  با  ارتباط  برچسب 
طرفی دیگر این سازمان با برچسب 
آوردن خشونت و بی باتی سیاسی به  
داخل ایران سعی در به  حاشیه راندن 

جنبش کردستان را دارند! 
که :  است  آمده   بیانیه   ادامــه ی   در 

برای  را  آن  پیامدهای  "محتمل ترین 
فعالیت سیاسی و مدنی در کردستان، 
جمهوری  فشار  تشدید  همانا  که 
عرصه ها،  این  فعاالن  بر  اسالمی 
جامعه ی  برای  میدان  کردن  تنگتر 
فعالیت  گونه  هر  انتساب  مدنی، 
قدرت های  به  سیاسی  مخالفان 
خارجی و از این دست خواهد بود، 

چگونه توضیح می دهد؟"
از دوری  نشان  ابراز چنین عقیده ای 
اطالعیه   این  نگارندگان  بیگانگی  و 
است!  ایران  و  کردستان  اوضاع  با 
چه   که   فردی  و  جریان  هر  که   چرا 
باشد  بشری  حقوق  و  مدنی  فعال 
اسالمی  جمهوری  سیاسی،  چه   و 
زدن  به   متوسل  بردنش  بین  از  برای 
برچسب ارتباط با بیگانگان می شود، 
اسالمی  جمهوری  در  اصواًل  زیرا  
تعریف  سیاسی  و  عقیدتی  جرم 
ابراز  خاطر  به   که   کسی  لذا  و  نشده  
دستگیر  سیاسی  فعالیت  یا  و  عقیده  
با  ارتباط  اتهام  توجیه   برای  می شود 
به   و  شده   آماده   پیش  از  بیگانگان 
لذا  می شود،  افزوده   وی  پرونده ی 
در  اسالمی  جمهوری  که   زمانی  تا 
برچسب  این  است،  قدرت  رأس 
خواهد  ادامه   دگراندیشان  به   زدن ها 
مبارزه ی  به   ربطی  هیچ  و  داشت 
حزب دمکرات ندارد. گذشته  از این، 
درجه  این  به   هنوز  نامبرده  سازمان 
از عقالنیت سیاسی نرسیده  است که  
نظام توتالیتر  دریابد در سایه ی  یک 
مدنی  فعالیت  مذهبی  فاشیست  و 
هیچ گونه  معنایی ندارد، چرا که  هیچ 
فعالیت  ندارد.  حاکمیت  بر  تأثیری 

که   دارد  معنا  جامعه ای  در  مدنی 
حکومتش برای جان انسان ها ارزش 
قائل باشد، نه  در سایه ی  رژیم ایران 
کشتار  ترور،  از  مملو  کارنامه اش  که  
دسته جمعی، شکنجه ، تجاوز جنسی، 
دیگر  جنایت های  و  اعدام  زندانی، 

است.
در  ــران  ای خلق  فدائیان  سازمان 
می گوید  خود  اطالعیه ی   ادامــه ی  
نظر  مورد  حل  راه  ما  "سازمان  که : 
چالش  به  پاسخگویی  برای  خود 
ملی ـ قومی و رفع تبعیضات موجود 
استقرار  تبعیض آمیز،  قوانین  لغو  را  
واگذاری  و  غیرمتمرکز  ساختاری 
و  ایالت ها  به  تصمیم گیری  حق 
مناطق ملی ـ قومی می داند. شیوه ی 
به  اتکا  با  اهــداف  این  به  رسیدن 
سراسر  در  دمکراسی خواهی  جنبش 
ـ  سیاسی  مطالبات  پیگیری  کشور، 
مدنی از طرق مختلف و با دوری از 

خشونت، ثمربخش خواهد بود."
از  بسیاری  مانند  سازمان  ایــن 
سازمان های دیگر ایران دچار اشتباه  
دلیل  همین  به   و  شده  محاسباتی 
تبدیل به  سازمانی منفعل شده  است، 
سازمان  این  که   است  این  مشکل 
نمی شناسد.  را  خود  هدف  جامعه ی 
جامعه ی هدف این سازمان که  ایران 
می باشد، یک جامعه ی  بسته  است و 
نوع  از  جامعه ،  این  بر  حاکم  رژیم 
است،  مذهبی  فاشیسم  و  توتالیتر 
هم  اغلب  که   حکومت هایی  چنین 
و  رسیده اند  حاکمیت  به   خشونت  با 
خود  عمر  به   هم  خشونت  اعمال  با 
روش های  با  تنها  می دهند  ادامــه  

می شوند،  برکنار  خشونت آمیز 
جمهوری اسالمی با صدور یک بیانیه  
نمی کند،  عقب نشینی  انتقاد  یک  یا 
خود  بنیانگذاران  به   حتی  رژیم  این 
نیز رحم نمی کند و آنها را زندانی و 
شکنجه  کرده  و می کند. گذشته  از این 
خصوصیت  یک  اسالمی  جمهوری 
دیگری نیز دارد و آنهم ایدئولوژیک 
بودن و وجود نیروهای ایدئولوژیک 
سپاه و بسیج در آن است که  تبدیل به  
مافیا شده اند. بر کسی پوشیده  نیست 
مافیای  بزرگترین  پاسداران  سپاه   که 
است،  جهان  مسلح  و  سیستماتیک 
لذا با روش بدون خشونت به  جنگ 
هاون  در  آب  مثابه   به   رفتن،  مافیا 
کوبیدن است و هرگز چنین مبارزه ای 
به  ثمر نخواهد نشست، چرا که  مافیا 
با صدور بیانیه  و راهپیمایی در خارج 
حق  "واگذاری  به   حاضر  کشور  از 
مناطق  و  ایالت ها  به   تصمیم گیری 
مختلف  طرق  "از   ... قومی"  و  ملی 
و با دوری از خشونت" نخواهد شد. 
اگر مسأله ی کردستان بدون خشونت 
حل می شد، ٢٠ سال ترک درگیری 
برای  بسیار طوالنی  زمانی  مسلحانه  
روز  به   روز  چرا  اما  بود،  کار  این 
حل  جای  به   اسالمی  جمهوری 
اضمحالل  در  سعی  کرد،  مسأله ی 
جنبش کرد نمود! پس یک جای کار 
ایراد دارد و آن این است که  فعالیت 
تحت  خشونت  از  دور  به   و  مدنی 
حاکمیت مافیا، خالی از هرگونه  معنی 
است و هرگز به  هدف نخواهد رسید! 
انسان ها  حقوق  به   معتقد  مافیا  زیرا  
نیست تا به  این حقوق رسیدگی کند!
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کرماشان 
دمکرات 

آینده 
ن: کیهان یوسفی

م: ژیال مستأجر

نمی تواند  دیگر  جدید،  عصر 
و  بسته  گفتمان  دربرگیرنده  
و  ایدئولوژی  باشد.  مطلق گرا 
مانند گذشته  به   بسته  گفتمان های 
دیگر نمی تواند برای مردم ایده آل 
و بهترین باشد. تحوالت یک قرن 
چنین  که   است  داده  نشان  اخیر 
گفتمان هایی توان در صدر قدرت 
باقی ماندن را ندارند و همیشه   به 

دست مردم سقوط کرده اند.
گفتمان دمکرات به  معنای ایده آل 
و هدف نهایی حزب، گفتمانی باز 
بر  که  است،گفتمانی  گسترده   و 
محور همزیستی مسالمت آمیز در 
بین تمام اقشار و قبول تفاوت ها 
بر  و  داشته  قرار  متقابل  احترام  و 
دارد.  تاکید  بودن  باهم  و  سازش 
فشار  دمکرات،گفتمان  گفتمان 
قبول  و  خود  تثبیت  برای  زور  و 
نداشتن و حذف دیگری نیست. در 
این گفتمان تمام رنگ های متفاوت 
احساس  چتر  یک  زیر  می توانند 
بودن، سربلندی و سرفرازی داشته  
باشند به  همین علت است که  بعد 
از  دهه  هفت  از  بیش  گذشت  از 

گفتمان  این  دمکرات،  حزب  عمر 
هنوز تازگی خودرا از دست نداده ، 
اقشار  تمام  قبول  مورد  و  روز  به 

جامعه  است.
کرماشان بزرگترین شهر کوردستان 
ایران ا ست، شهری با آئین، افکار 
آن  در  که  متفاوت،  لهجه های  و 
زرتشتی،  یارسان،  سنی،  شیعه ، 
کلهر،  از یک سو و لک،  مسیحی 
دیگر  سویی  از  هورامی  و  جاف 
در کنار هم زندگی می کنند. وجود 
در  عاملی  به  تفاوت هایی  چنین 
و  مرکزگرا  حکومت های  دست 
فاشیستی ایران بدل شده تا با سوء 
کردن  برجسته  و  آن  از  استفاده  
به  آیینی،  و  اجتماعی  تفاوت های 
تحریک و تفرقه در میان مردمان 
در  دمکرات  گفتمان  بزند.  دست 
شاید  و  باید  که  آنچنان  شهر  این 
به   دمکرات  نیست.  شده   شناخته  
در  ملی  گفتمان  پرچمدار  عنوان 
کردستان ایران، صاحب استراتژی 
است،  انسان محور  برنامه ای  و 
رسانه ای  و  تبلیغاتی  نهادهای  اما 
رژیم ایران تا جایی که  توانسته اند 
چهره ای به  دور از حقیقت گفتمان 
دمکرات را به  مردم نشان داده اند. 
این تبلیغات سوء درک و قضاوت 
مردم را در طول سال های گذشته  
منحرف کرده و بر اساس شناخت 
به   است  نبوده   مسائل  حقیقت  و 
که   گفت  نمی توان  جهت  همین 

انتخاب  مبنای  بر  تصمیم گیری ها 
آزاد و درست بوده اند.

کرماشان بر اساس برخی آمارها،  
ایران  سکوالر  شهرهای  از  یکی 
گفت  می توان  می شود،  شناخته  
که  موقعیت رشد گفتمان دمکرات 
همچنین  مهیاست.  شهر  درایــن 
وجود تفاوت های گوناگون در این 
برای  مثبتی  نقطه ی  می تواند  شهر 
دمکرات  گفتمان  و رشد  پیشرفت 
استان  این  عمومی  ساختار  باشد. 
ساختاری ُکردی  است و ُکرد بودن 
تمام  مشترک  نقطه   کرماشان  در 
گفتمان  است.  شهر  این  ساکنین 
ملی و ناسیونالیزم ُکردی می تواند 
دلیلی عالی برای یکی شدن و دور 

هم بودن مردم کرماشان باشد.
برای آسیمیله   رژیم تالش زیادی 
کردن کرماشان داشته ، اما بی نتیجه  
داشتن  نگه   ــده   زن اســت.  ــوده   ب
توانست  فرهنگ و ادب کرماشان 
شوم  توطئه های  شدن  اجرایی  از 
مرکزگرا  شوینیست های  و  رژیم 

جلوگیری کند.

احساسات ملی در این شهر رشد و 
گسترش یافته است و فعالیت های 
شاهرگ های  کرد،  فعالین  بی وقفه 
"کوردایتی" را در این شهر شکل 

داده است.
در چند سال اخیر و با پیشاهنگی 
چندین  شاهد  یارسانی،  فعالین 
در  گسترده  اعتراضی  فعالیت 
اعتراضات  که  بوده ایم  شهر  این 
کرماشان  در  روحانی  حضور  به 
فعال  سه  توسط  لب ها  دوختن  و 
وجود  به  اعتراض  در  یارسانی 
کردستان  در  آئینی-ملی  تبعیض 
اینگونه  نمونه  های  آخرین  از 

حرکت ها بوده است.
فاز  در  قــدم  کرماشان  اکنون 
است،"کوردایتی"  نهاده   جدیدی 
رویــه ای  تغییر  با  شهر  این  در 
حرکت  که  گردیده  روبرو  اساسی 
بر  در  را  عقالنیت  به   احساس  از 
می گیرد. اکنون زمان آن رسیده که 
فعالیت های تشکیالتی و هماهنگ 
بردن  بین  از  راستای  در  شده 
نابرابری، سرکوب و ستم ملی در 

و  گسترده  صورت  به  استان  این 
برنامه ریزی شده ای انجام شود.

اخیر  ســال هــای  طــی  در  ــر  اگ
انقالب  از  بعد  علی الخصوص 
برای  زمینه  ــران،  ای خلق های 
و  گسترده   مبارزه   و  فعالیت 
سراسری در کرماشان و شهرهای 
جنوب کردستان پیش نیامده بود و 
رژیم ایران توانست با سوءاستفاده  
از مذهب  و شیعه  گری، به  بخشی 
صورت  به   خود  هدف های  از 
دلیل  به   اکنون  یابد،  دست  موقت 
باالرفتن  و  تکنولوژی  پیشرفت 
همه   ــردم،  م خودآگاهی  سطح 
عوامل برای رشد گفتمان دمکرات 

در این شهر مهیاست.
از  نوعی  دنبال  به   مردم  بی گمان 
که   هستند  برنامه ای  و  گفتمان 
تعریف  آن  در  را  خود  بتوانند 
آن  سایه ی  در  و  بازیابند  و 
نظرات  خود،  به  احترام  احساس 
باشند  داشته   را  باورهایشان  و 
به همین علت دمکرات در کرماشان 
می تواند از تأثیرگذارترین احزاب 

کردی باشد.
تاریخ  دمکرات،  پتانسیل های 
سرشار از صداقت و فداکاری این 
باز  دروازه های  همچنین  و  حزب 
جذب  توانایی  حزب  این  گفتمان 
در  را  کرماشانی  جوان  هــزاران 
خود دارد. بی شک با تالش بیشتر 
آینده ای  در  می توانیم  مداوم  و 
در  بزرگ  تغییری  شاهد  نزدیک، 

این منطقه  باشیم.
پشت  آب  مانند  به  کرماشان 
رژیم  سال هاست  که  ا ست  سدی 
توانسته   ایران  مذهبی  فاشیستی 
آب  این  پیشروی  و  حرکت  از 
"کوردایتی"  اقیانوس  سوی  به  
کهنه   سد  این  اما  کند،  جلوگیری 
به   آن  جای  جای  از  آب  و  شده  
رودخانه  نفوذ کرده  و راه یافتن به 
ساکنین  برای  عشقی  به   اقیانوس، 
که   است  شده   تبدیل  سد  پشت 
سد  نزدیک  آینده ای  در  بی شک 
اقیانوس  به  و  شد  خواهد  ویران 

خواهد پیوست.

رژیم در برخورد با اعتصاب ٢٢ تیرماه 
کرماشان ، به خشونت  متوسل شد

پس از اعتصاب فراگیر و موفق مردم کردستان در روز بیست و دوم تیرماه، 
شهروندان کرد در کرماشان با رویکرد ضد انسانی و قهرآمیز رژیم مواجه 

شدند.
پس از اعتصابات چشمگیر در کردستان که  با فراخوان کمیسیون تشکیالت 
حزب دمکرات به  انجام رسید، رژیم همچون همیشه برای پیشگیری از این 
روی  خشونت آمیز  و  ضدانسانی  برخورد  به   کردستان،  در  جمعی  حرکت 

آورد.
را  خود  عوامل  رژیم  کرماشان ،  در  میدیا  کوردستان  خبرنگار  گزارش  به  
تا  آزادی  میدان  فاصله ی  از  مغازه ها  شیشه ی  و  درب  شکستن  به   مأمور 
مسیر  این  در  دکان  دهنه  از ٣٠  بیش  به  نموده و خساراتی  میدان مصدق 

وارد نموده است.
 ٢٠ "دولت آباد"  و   ٥ "جوانشیر"   ،١٠ "نوبهار"  خیابان های  در  همچنین 

مغازه  مورد یورش نیروهای رژیم قرار گرفتند.
با این وجود شهروندان کرد در کرماشان  بدون توجه به  اعمال سرکوبگرانه 
و ارعاب چماق به دستان رژیم اشغالگر ایران، همچنان به  استقبال خود از 

فراخوان کمیسیون تشکیالت حزب دمکرات ادامه دادند.
تیرماه  سال جاری مصادف با بیست و هفتمین سالگرد ترور دکتر عبدالرحمن 
قاسملو، کمیسیون تشکیالت حزب دمکرات کردستان ایران طی فراخوانی از 
عموم ملت کرد در کردستان ایران خواست تا با اعتصاب عمومی، مبارزات 
داخل شهرها را با مبارزات کوهستان پیوند زده  و برای مقابله  با ظلم رژیم 

اشغالگر ایران در این روز راهکارهای الزم را در پیش گیرند.

3 شهروند یارسانی به نشان 
اعتراض لب هایشان را دوختند

صبح روز یکشنبه ٢٧ تیرماه، هنگام 
رئیس جمهور  ورود حسن روحانی، 
 ٣ کرمانشاه،  استان  به  ــم  رژی
یارسان،  ُکردی  آیین  پیرو  شهروند 
دوختن  با  را  خود  اعتراض  فریاد 
اساس  بر  ــد.  دادن سر  لب هایشان 
شهروندان  از  نفر   ٣ گزارش ها، 
"سیاوش  نــام هــای  به  یــارســان 
عباسی"  "سیدامین  حیاتی"، 
نشانه ی  به  طاهری"  "نوشاد  و 
اعتراض به تبعیض و بی پاسخ ماندن 
هنگام  یارسان،  جامعه ی  مطالبات 
ورود "حسن روحانی" به این استان 

لب های خود را دوختند.
از  پیش  چندی  یارسان  فعاالن 

تقاضای  کرمانشاه  استاندار  از  نیز  این 
را  روحانی  با حسن  جلسه ای  تشکیل 
حسن  ورود  هنگام  ولی  بودند  نموده 
این  به  کرمانشاه  استان  به  روحانی 
فعاالن اجازه دیدار با ریاست جمهوری 
داده نشد.چندی پیش از این، سخنگوی 
به  مورد  این  در  یارسان  مدنی  فعاالن 
نمودند.  منتشر  بیانیه ای  اعتراض  نشان 

مشروح این بیانیه بدین قرار است:
١.تبعیض همه جانبه ی مذهبی و قومی 
دهه ی   4 طی  در  یارسانیان  ضد  بر 
اداره ی  در  حضورشان  عدم  و  گذشته 

امور مرتبط با خود.
اسالمی  ارتباط مجلس شورای  ٢.نبود 
به  الریجانی  وعده های  اجرای  عدم  و 

نمایندگان یارسان برای حل مشکالت 
یارسانیان.

آبادانی  و  پیشرفت  به  توجهی  ٣.بی 
مناطق کردنشین و در حاشیه قرار دادن 

این مناطق.
این  در  مافیایی  باندهای  4.فعالیت 

مناطق
درست  پاسخگویی  و  شفافیت  ٥.عدم 

ریاست  وعــده هــای  ــرای  اج در 
برای  انتخابات  زمان  در  جمهوری 
انجام حقوق اولیه ی مذهبی و قومی.

گفتنی است این سه شهروند کرد از 
مردم و همشهریان خود درخواست 
به  برای  طریقی  هر  از  که  نمودند 
تحقق پیوستن اهدافشان کمک رسان 

باشند.

سپاه پاسداران مراتع جنگلی داالهو را به آتش کشید
داالهو  کوهستان  طبیعی  جنگل های 
طعمه  قصرشیرین  شهرستان  در 
آژانس  گزارش  به  شد.  عمدی  حریق 
اخیر  روزهای  طی  ُکردپا،  خبررسانی 
درختان بلوط اطراف روستای "الیاسی 
پشت تنگ  بخش  توابع  از  احمد" 
ذهاب دچار آتش سوزی های گسترده 
گشته،  حریق  دچار  که  شد.منطقه ای 
در  "بایکه وان"  کوهپایه ای  مراتع  به 
استان  غرب  در  داالهو  جبال  سلسله 
کرمانشاه مشهور است. خبرنگار ُکردپا 
با تأیید وقوع آتش سوزی در شهرستان 
محلی  ساکنین  از  نقل  به  قصرشیرین 
حادثه  از  »پس  کرد:  اعالم  منطقه 

تیراندازی به کاروان مقامات حکومتی در 
"ریژاو"، سپاه پاسداران از اوایل هفته ی 
جاری هر از گاهی مراتع جنگلی را در 
روستای  چندین  به  مشرف  ارتفاعات 
این  در  می کند".  گلوله باران  را  حومه 
چندین  رژیم،  پاسداران  سپاه  آتش باری 
بلوط  بفرد  از جنگل های منحصر  هکتار 
دوستدار  یک  رفت.  بین  از  بکلی  منطقه 
توضیح  ُکردپا  با  گفتگو  در  محیط زیست 
از  بسیاری  آتش سوزی،  بدو  از  که  داد 
دوستان بر آن شدند که برای اطفاء حریق 
کاری بکنند، اما برخی از نیروهای سپاه 
به بهانه ی امنیتی بودن موضوع و حضور 
گروه های مسلح ُکرد مانع از اقدام عملی 

شود  فاش  نامش  نخواست  که  شدند.او 
نگرانی  حریق  "گستردگی  کرد:  اضافه 
ساکنین منطقه را در پی دارد و نسبت به 

عواقب زیانبار آن باید آگاه بود."
سپاه  گذشته،  هفته ی  چند  در  و  پیشتر 
وجود  بهانه ی  به  پاسداران  تروریستی 
مراتع  از  بسیاری  ُکرد  پیشمرگه های 
سروآباد  و  اشنویه  در  ُکردستان  جنگلی 
داده  قرار  توپخانه ای  حمالت  مورد  را 
است. آورده  بار  به  فراوانی  و خسارات 

ظهر روز بیستم ماه جاری یک هیأتی از 
مقامات رژیم در استان کرمانشاه متشکل 
شهرهای  از  مجلس  نماینده ی  یک  از 
فرماندار  داالهــو،  و  غرب  اسالم آباد 

مدیر  استان،  شیالت  مدیرکل  داالهو، 
رییس  و  غرب  اسالم آباد  دامپزشکی 
بازدید  هنگام  به  داالهو  فرماندار  دفتر 
و بازگشت از مناطق سیاحتی "ریژاو" 
مورد حمله ی افراد مسلح قرار گرفتند. 
هیأت  افراد  از  تن   ٢ حمله  این  در 
زخمی  دیگر  تن   ٣ و  کشته  حکومتی 

شدند.
برخی از شخصیت های امنیتی و سیاسی 
ُکرد  احزاب  کرمانشاه،  استان  در  رژیم 
حوادثی  چنین  مسبب  را  اپوزیسیون 
جریانی  هیچ  تاکنون  اما  دانسته اند، 

مسئولیت آن را برعهده نگرفته است.




